แนวทางการติดตามและประเมินผล
การบริหารจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามตัวชี้วัดแผนปฏิบัติราชการ
ของสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ

ก

คำนำ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน ได้กำหนดกำรติดตำม ประเมินผลกำรบริหำร
และกำรจัดกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน ซึ่งเป็นกระบวนกำรหนึ่งที่สำคัญในกำรบริหำรงำนด้ำนกำรจัดกำรศึกษำ
เพื่อตรวจสอบ กำรดำเนินงำนที่จะช่วยให้กำรจัดกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนมีประสิทธิภำพ บรรลุเป้ำประสงค์ที่
กำหนด ในปงงบประมำณ พ.ศ. 2564 สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน โดยสำนักติดตำมและ
ประเมิน ผลกำรจั ดกำรศึก ษำขั้น พื้น ฐำน และส ำนักต่ ำงๆ ในส่ ว นกลำง ได้ร่ว มกันจัดท ำแบบติด ตำมและ
ประเมินผลกำรบริหำรจัดกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนที่เป็น ส่วนหนึ่งของระบบติดตำม ประเมินผล และรำยงำนกำร
จัดกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนของสำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำ ขั้นพื้นฐำน เพื่อติดตำมและประเมินผลกำร
บริหำรจัดกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนของสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำ จำนวน 183 เขต และสำนักงำน
เขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ จำนวน 22 เขต รวม 245 เขต
เพื่อให้กำรติดตำมและประเมินผลกำรบริหำร จัดกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนของสำนักงำนเขตพื้นที่
กำรศึกษำประถมศึกษำนครปฐม เขต 2 เป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพและบรรลุตำมวัตถุประสงค์ สำนักงำนเขต
พื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำนครปฐม เขต 2 จึงได้จัดทำเอกสำรแนวทำงกำรติดตำมและประเมินผลกำร
บริห ำรจัดกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน ประจ ำปง งบประมำณ พ.ศ.2564 เพื่อใช้เป็นคู่มือในกำรดำเนินงำนของ
ผู้รับผิดชอบจัดทำข้อมูล และรำยงำนผลในระดับเขตพื้นที่ และเป็นคู่มือในกำรดำเนินงำนของสถำนศึกษำใน
สังกัด ในกำรวำงแผนดำเนินกำรและจัดทำข้อมูลที่เกี่ยวข้อง รองรับกำรติดตำมและประเมินผลจำกสำนักงำน
เขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำนครปฐม เขต 2
ทั้งนี้ขอให้ผู้บริหำร ข้ำรำชกำรและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ในสังกัดสำนักงำนเขตพื้นที่
กำรศึกษำประถมศึกษำนครปฐม เขต 2 ใช้เอกสำรแนวทำงกำรติดตำมและประเมินกำรบริหำรจัดกำรศึกษำ
ขั้น พื้ น ฐำน ตำมตัว ชี้ วัด แผนปฏิบั ติ ร ำชกำรของส ำนัก งำนคณะกรรมกำรกำรศึ ก ษำขั้ นพื้ น ฐำน ประจ ำปง
งบประมำณ พ.ศ.2564 เพื่อขับเคลื่อนกำรดำเนินงำนต่อไป

(นำยชำญกฤต น้ำใจดี)
ผู้อำนวยกำรสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำนครปฐม เขต 2

ข

สำรบัญ
คำนำ
สำรบัญ
กำรติดตำมและประเมินผลกำรบริหำรจัดกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน
ตำรำงที่ 2.1 แสดงกำรดำเนินงำนกำรติดตำมและประเมินผลกำรบริหำรและ
กำรจัดกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนของสำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำ
ขั้นพื้นฐำน ประจำปงงบประมำณ พ.ศ. 2564 ในภำพรวม
ตำรำงที่ 2.2 แสดงกำรดำเนินงำนกำรติดตำมตัวชี้วัด จำนวน 12 ตัวชี้วัด
กำรดำเนินงำนติดตำมและประเมินผลกำรบริหำรและกำรจัดกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน
ประจำปงงบประมำณ พ.ศ. 2564
ปฏิทินกำรดำเนินกำรติดตำมและ ประเมินผลกำรบริหำรและกำรจัดกำรศึกษำ
ขั้นพื้นฐำน ประจำปงงบประมำณ พ.ศ.2564
ปฏิทินกำรกำกับติดตำมผลกำรดำเนินงำนและผู้รับผิดชอบกำรรำยงำนตัวชี้วัด
ตำมแผนปฏิบัตริ ำชกำร สพฐ. ประจำปงงบประมำณ พ.ศ.2564
ของสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำนครปฐม เขต 2
แบบติดตำมและรำยงำนผล
กลยุทธ์ที่ 1 กำรจัดกำรศึกษำเพื่อควำมมั่นคงของสังคมและประเทศชำติ
ตัวชี้วัดที่ 1 ร้อยละของผู้เรียนที่เข้ำร่วมกิจกรรมที่ส่งเสริม สนับสนุนในกำรสร้ำง
ภูมิคุ้มกัน พร้อมรับมือกำรเปลี่ยนแปลงและภัยคุกคำมรูปแบบใหม่
ทุกรูปแบบ
กลยุทธ์ที่ 3 กำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพทรัพยำกรมนุษย์
ตัวชี้วัดที่ 5 ร้อยละของผู้เรียนปฐมวัยมีพัฒนำกำรด้ำนร่ำงกำย อำรมณ์จิตใจ
สังคม และสติปัญญำ (สำหรับ สพป.)
ตัวชี้วัดที่ 8 ร้อยละของนักเรียนที่ผ่ำนกำรประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์
ตำมหลักสูตรระดับดีขึ้นไป
ตัวชี้วัดที่ 10 ร้อยละของครูสอนภำษำอังกฤษในระดับชั้นประถมศึกษำและ
มัธยมศึกษำได้รับกำรพัฒนำและยกระดับควำมรู้ภำษำอังกฤษ
โดยใช้ระดับกำรพัฒนำทำงด้ำนภำษำ (CEFR) ตำมเกณฑ์ที่กำหนด
ตัวชี้วัดที่ 11 ร้อยละของสถำนศึกษำที่สอนในระดับ ม.ต้น ที่ได้รับกำรเตรียม
ควำมพร้อมด้ำนกำรอ่ำน คณิตศำสตร์ และวิทยำศำสตร์ใน
กำรประเมินระดับนำนำชำติตำมโครงกำร PISA

หน้ำ
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ข-ง
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สำรบัญ (ต่อ)
หน้ำ
ตัวชี้วัดที่ 12 ร้อยละของสถำนศึกษำที่จัดกำรเรียนกำรสอนที่สร้ำงสมดุล
ทุกด้ำนและมีกำรจัดกำรศึกษำเพื่อพัฒนำพหุปัญญำรำยบุคคล
ตัวชี้วัดที่ 14 ร้อยละของผู้เรียนได้รับกำรพัฒนำให้มีควำมรู้ สมรรถนะ หรือทักษะ
อำชีพในด้ำนต่ำง ๆ เพือ่ กำรประกอบอำชีพ กำรดำรงชีวิตอยู่ร่วมกัน
ในสังคมอย่ำงสอดคล้อง ตำมสภำพ ควำมต้องกำรและบริบทของ
แต่ละพื้นที่ ตลอดจนควำมท้ำทำยที่เป็นพลวัตรของโลกในศตวรรษที่ 21
ตัวชี้วัดย่อยที่ 14.1 ระดับชั้นประถมศึกษำปงที่ 1 - 6 (สำหรับ สพป.)
ตัวชี้วัดย่อยที่ 14.2 ระดับชั้นมัธยมศึกษำปงที่ 1 - 3 (สำหรับ สพป. และ สพม.)
กลยุทธ์ที่ 4 กำรสร้ำงโอกำสในกำรเข้ำถึงบริกำรกำรศึกษำที่มีคุณภำพ มีมำตรฐำน
และลดควำมเหลื่อมลำทำงกำรศึกษำ
ตัวชี้วัดที่ 15 อัตรำกำรเข้ำเรียนของผู้เรียนแต่ละระดับกำรศึกษำต่อประชำกรกลุ่มอำยุ
ตัวชี้วัดย่อยที่ 15.1 ประชำกรวัยเรียนที่มีอำยุถึงเกณฑ์กำรศึกษำภำคบังคับเข้ำเรียน
ชั้นประถมศึกษำปงที่ 1 (สำหรับ สพป.)
ตัวชี้วัดย่อยที่ 15.2 นักเรียนชั้นประถมศึกษำปงที่ 6 ที่จบหลักสูตรในปงกำรศึกษำ
2563 ได้ศึกษำต่อชั้นมัธยมศึกษำปงที่ 1 (สำหรับ สพป.)
ตัวชี้วัดย่อยที่ 15.3 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษำปงที่ 3 ที่จบหลักสูตรในปงกำรศึกษำ 2563
ได้ศึกษำต่อชั้นมัธยมศึกษำปงที่ 4 หรือเทียบเท่ำ (สำหรับ สพม.)
กลยุทธ์ที่ 5 กำรจัดกำรศึกษำเพื่อพัฒนำคุณภำพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
ตัวชี้วัดที่ 19 ร้อยละของนักเรียนมีควำมรู้ควำมเข้ำใจและตระหนักในกำร
อนุรักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม
ยุทธศำสตร์ที่ 5 ด้ำนกำรปรับสมดุลและพัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐ
ประเด็นที่ 11 โรงเรียนคุณภำพประจำตำบล (1 ตำบล 1 โรงเรียนคุณภำพ)
จุดเน้นของนโยบำยสำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขันพืนฐำน
ปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 ด้ำนคุณภำพ
ประเด็นที่ 5 จัดกระบวนกำรเรียนกำรสอนและปฏิรูปกำรเรียนรู้จำกรูปแบบ
Passive Learning เป็น Active Learning ให้กับผู้เรียนในทุกระดับชั้น

26

30
32

35
36
37
39
45
50

ง

สำรบัญ (ต่อ)
หน้ำ
จุดเน้นของนโยบำยสำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขันพืนฐำน
ปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 ด้ำนคุณภำพ
ประเด็นที่ 9-13 กำรพัฒนำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำให้มีทักษะควำมรู้
และควำมชำนำญในกำรจัดกำรเรียนกำรสอน มีมำตรฐำนวิชำชีพ
และ/หรือสมรรถนะของครูยุคใหม่

56

ภำคผนวก
- คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมกำรขับเคลื่อนนโยบำย กลยุทธ์ ตำมตัวชี้วัดแผนปฏิบัติรำชกำร
ของสำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน และรำยงำนผลกำรติดตำม
ประเมินผลกำรบริหำรและกำรจัดกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนของสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
ประถมศึกษำนครปฐม เขต 2 ประจำปงงบประมำณ พ.ศ.2564

1

กำรติดตำมและประเมินผลกำรบริหำรจัดกำรศึกษำขันพืนฐำน
1. กำรติดตำมและประเมินผล กำรบริหำรจัดกำรศึกษำขันพืนฐำน
กำรติ ด ตำมและประเมิ น ผลกำรบริ ห ำรและกำรจั ด กำรศึ ก ษำขั้ น พื้ น ฐำน ประจ ำปง ง บประมำณ
พ.ศ. 2564 ใช้ตัวชี้วัดตำมแผนปฏิบัติรำชกำรของสำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน พ.ศ. 2564
เป็นกรอบในกำรติดตำมประเมินผล จำนวน 12 ตัวชี้วัด ดังนี้
1) กลยุทธ์ตำมแผนปฏิบัติรำชกำรของสำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน จำนวน 9 ตัวชี้วัด
ได้แก่
กลยุทธ์ที่ 1 กำรจัดกำรศึกษำเพื่อควำมมั่นคงของมนุษย์และของชำติ จำนวน 1 ตัวชี้วัด
กลยุทธ์ที่ 3 กำรพัฒนำและสร้ำงเสริมศักยภำพของทรัพยำกรมนุษย์ จำนวน 6 ตัวชี้วัด
กลยุทธ์ที่ 4 กำรสร้ำงโอกำสในกำรเข้ำถึงบริกำรกำรศึกษำที่มีคุณภำพ
มีมำตรฐำนและกำรลดควำมเหลื่อมล้ำทำงกำรศึกษำ
จำนวน 1 ตัวชี้วัด
กลยุทธ์ที่ 5 ด้ำนกำรจัดกำรศึกษำเพื่อพัฒนำคุณภำพชีวิตที่เป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อม
จำนวน 1 ตัวชี้วัด
2) มำตรฐำนสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ ใช้มำตรฐำนสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ พ.ศ. 2560
มีประเด็นกำรพิจำรณำ จำนวน 11 ประเด็นกำรพิจำรณำ (กลุ่มอำนวยกำรเป็นเจ้ำภำพในกำรขับเคลื่อน
ดำเนินงำนและรำยงำนข้อมูล)
3) นโยบำยกำรตรวจรำชกำรและติดตำมประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำของกระทรวงศึกษำธิกำร
จำนวน 1 นโยบำย ได้แก่ นโยบำยที่ 11 โรงเรียนคุณภำพประจำตำบล
4) จุดเน้นของนโยบำยของสำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน จำนวน 2 เรื่อง ได้แก่
4.1) จุดเน้นที่ 5 เรื่อง จัดกระบวนกำรเรียนกำรสอนและปฏิรูปกำรเรียนรู้จำก รูปแบบ Passive
Learning เป็น Active Learning ให้กับผู้เรียนในทุกระดับชั้น
4.2) จุดเน้นที่ 9-14 เรื่องกำรพัฒนำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำให้มีทักษะควำมรู้และ
ควำมชำนำญในกำรจัดกำรเรียนกำรสอนเป็นมำตรฐำนวิชำชีพและ/หรือสมรรถนะของครูยุคใหม่
ทั้งนี้ กำรติดตำมผลกำรดำเนินงำน นโยบำยกำรจัดกำรศึกษำของรัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวง
ศึกษำธิกำร (นำงสำวตรีนุช เทียนทอง) จำนวน 12 ข้อ และนโยบำยระยะเร่งด่วน (Quick Win) ใช้ข้อมูลจำก
กำรรำยงำนผลกำรดำเนินงำน 4 ส่วนข้ำงต้น
2. กำรดำเนินงำนติดตำม ประเมินผลกำรบริหำรและกำรจัดกำรศึกษำขันพืนฐำน ประจำปีงบประมำณ
พ.ศ. 2564
กำรติดตำมและประเมินผลกำรบริหำรและกำรจัดกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนของสำนักงำนคณะกรรมกำร
กำรศึกษำขั้นพื้นฐำน ประจำปงงบประมำณ พ.ศ. 2564 ภำพรวมกำรดำเนินงำน ดังตำรำงที่ 2.1

ตำรำงที่ 2.1 แสดงกำรดำเนินงำนกำรติดตำมและประเมินผลกำรบริหำรและกำรจัดกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนของสำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน
ประจำปงงบประมำณ พ.ศ. 2564 ในภำพรวม ดังนี้
กลยุทธ์

จำนวน
ตัวชี้วัด
ตำมแผนฯ

จำนวนตัวชี้วัดในกำรติดตำมและประเมินผล
ติดตำมและประเมินผลระดับคุณภำพ
จำนวนตัวชี้วัด

ตัวชี้วัดที่

ติดตำมแต่ไม่ประเมินผล
จำนวนตัวชี้วัด

ตัวชี้วัดที่

กลยุทธ์ที่ 1 กำรจัดกำรศึกษำเพื่อควำมมั่นคงของมนุษย์ และของชำติ

1

1

1

-

-

กลยุทธ์ที่ 3 กำรพัฒนำและสร้ำงเสริมศักยภำพของทรัพยำกร มนุษย์

6

5

5,8,10,11,14

1

12

กลยุทธ์ที่ 4 กำรสร้ำงโอกำสในกำรเข้ำถึงบริกำรกำรศึกษำที่ มีคณ
ุ ภำพ มีมำตรฐำน
และกำรลดควำมเหลือ่ มล้ำทำงกำรศึกษำ

1

1

15

-

-

กลยุทธ์ที่ 5 กำรจัดกำรศึกษำเพื่อพัฒนำคุณภำพชีวิตที่เป็นมิตร กับสิ่งแวดล้อม

1

1

19

-

-

นโยบำยกำรตรวจรำชกำรของกระทรวงศึกษำธิกำร

1

-

-

1

น.11

จุดเน้นนโยบำยของ สพฐ.

2

-

-

2

จ.5,จ.9-14

12

8

รวม

หมำยเหตุ

4

จำกตำรำงที่ 2.1 สำมำรถจำแนกตัวชี้วัดในกำรติดตำมและประเมินผล ออกเป็น 2 กลุ่ม ดังนี้
1. กลุ่มที่ติดตำมและประเมินผลระดับคุณภำพของสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ รวมทั้งสิ้น 9 ตัวชี้วัด
1.1 ใช้ข้อมูลสำรสนเทศจำกสำนัก/หน่วยงำนใน สพฐ. จำนวน 1 ตัวชี้วัด
1.2 ใช้ข้อมูลสำรสนเทศจำกสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ จำนวน 8 ตัวชี้วัด
2. กลุ่มที่ติดตำมแต่ไม่ประเมินผล รวมทั้งสิ้น 4 ตัวชี้วัด

2

ตำรำงที่ 2.2 แสดงกำรดำเนินงำนกำรติดตำมตัวชี้วัด จำนวน 12 ตัวชี้วัด จำแนกดังนี้
- ใช้ข้อมูลที่จัดเก็บจำกโรงเรียน จำนวน 12 ตัวชี้วัด
- ตัวชี้วัดที่จัดเก็บต่อเนื่องจำกปงงบประมำณที่ผำ่ นมำและตัวชี้วัดใหม่
วิธีกำรติดตำม ประเมินผล
ตัวชีวัด

ตัวชีวัดต่อเนื่อง/
ตัวชีวัดใหม่

จัดเก็บจำกโรงเรียน

ข้อมูลบนเขตพืนที/่
ระบบกลำง สพฐ.

ตัวชี้วัดที่ 1 ร้อยละของผู้เรียนที่เข้ำร่วมกิจกรรมที่ส่งเสริม สนับสนุนในกำรสร้ำงภูมิคุ้มกัน
พร้อมรับมือกำรเปลี่ยนแปลงและภัยคุกคำมรูปแบบใหม่ทุกรูปแบบ

ผลกำรดำเนินงำน
ภำคเรียนที่ 2/2563
ภำคเรียนที่ 1/2564

ปงงบประมำณ 2564

ตัวชี้วัดต่อเนื่อง

ตัวชี้วัดที่ 5 ร้อยละของผู้เรียนปฐมวัยมีพัฒนำกำรด้ำนร่ำงกำย อำรมณ์จติ ใจ สังคม และ สติปัญญำ

ผลกำรดำเนินงำน
ภำคเรียนที่ 2/2563

ปงงบประมำณ 2564

ตัวชี้วัดต่อเนื่อง

ตัวชี้วัดที่ 8 ร้อยละของนักเรียนทีผ่ ่ำนกำรประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตำมหลักสูตร
ระดับดีขึ้นไป

ผลกำรดำเนินงำน
ภำคเรียนที่ 2/2563

ปงงบประมำณ 2564

ตัวชี้วัดต่อเนื่อง

ตัวชี้วัดที่ 10 ร้อยละของครูสอนภำษำอังกฤษในระดับชั้นประถมศึกษำและมัธยมศึกษำได้รับกำร
พัฒนำและยกระดับควำมรู้ภำษำอังกฤษ โดยใช้ระดับกำรพัฒนำทำงด้ำน ภำษำ CEFR
ตำมเกณฑ์ที่กำหนด

ผลกำรดำเนินงำน
ปงกำรศึกษำ 25632564

ปงงบประมำณ 2564

ตัวชี้วัดใหม่

ตัวชี้วัดที่ 11 ร้อยละของสถำนศึกษำที่สอนในระดับ ม.ต้น ที่ได้รับกำรเตรียมควำมพร้อมด้ำน กำรอ่ำน
คณิตศำสตร์และวิทยำศำสตร์ในกำรประเมินระดับนำนำชำติตำมโครงกำร PISA

ผลกำรดำเนินงำน
ภำคเรียนที่ 1/2564

ผลกำรดำเนินงำน
ภำคเรียนที่ 1/2564

ตัวชี้วัดต่อเนื่อง

ตัวชี้วัดที่ 12 ร้อยละของสถำนศึกษำที่จัดกำรเรียนกำรสอนที่สร้ำงสมดุลทุกด้ำนและมีกำรจัด
กำรศึกษำเพื่อ พัฒนำพหุปัญญำรำยบุคคล

ผลกำรดำเนินงำน
ภำคเรียนที่ 2/2563
ภำคเรียนที่ 1/2564

ปงงบประมำณ 2564

ตัวชี้วัดใหม่

หมำยเหตุ
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วิธีกำรติดตำม ประเมินผล
ตัวชีวัด

ตัวชีวัดต่อเนื่อง/
ตัวชีวัดใหม่

จัดเก็บจำกโรงเรียน

ข้อมูลบนเขตพืนที/่
ระบบกลำง สพฐ.

ตัวชี้วัดที่ 14 ร้อยละของผู้เรียนได้รับกำรพัฒนำให้มีควำมรูส้ มรรถนะหรือทักษะอำชีพในด้ำน ต่ำงๆ
เพื่อกำรประกอบอำชีพ กำรดำรงชีวิตอยู่ร่วมกันในสังคมอย่ำงสอดคล้อง ตำมสภำพ
ควำมต้องกำรและบริบทของแต่ละพื้นที่ตลอดจนควำมท้ำทำยที่เป็น พลวัตรของโลกใน
ศตวรรษที่ 21

ผลกำรดำเนินงำน
ภำคเรียนที่ 2/2563
ภำคเรียนที่ 1/2564

ปงงบประมำณ 2564

ตัวชี้วัดต่อเนื่อง

ตัวชี้วัดที่ 15 อัตรำกำรเข้ำเรียนของผู้เรียนของผู้เรียนแต่ละระดับกำรศึกษำต่อประชำกรกลุม่ อำยุ

ผลกำรดำเนินงำน
ภำคเรียนที่ 2/2563
ภำคเรียนที่ 1/2564

ปงงบประมำณ 2564

ตัวชี้วัดต่อเนื่อง

ตัวชี้วัดที่ 19 ร้อยละของนักเรียนมีควำมรู้ควำมเข้ำใจและตระหนักในกำรอนุรักษ์
ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม

ผลกำรดำเนินงำน
ภำคเรียนที่ 2/2563
ภำคเรียนที่ 1/2564

ปงงบประมำณ 2564

ตัวชี้วัดต่อเนื่อง

นโยบำยที่ 11 โรงเรียนคุณภำพประจำตำบล

ผลกำรดำเนินงำน
ภำคเรียนที่ 2/2563
ภำคเรียนที่ 1/2564

ปงงบประมำณ 2564

ตัวชี้วัดใหม่

จุดเน้นที่ 5 จัดกระบวนกำรเรียนกำรสอนและปฏิรูปกำรเรียนรู้จำกรูปแบบ Passive Learning
เป็น Active Learning ให้กับผู้เรียนในทุกระดับชั้น

ผลกำรดำเนินงำน
ภำคเรียนที่ 2/2563
ภำคเรียนที่ 1/2564

ปงงบประมำณ 2564

ตัวชี้วัดใหม่

จุดเน้นที่ 9-14 กำรพัฒนำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำให้มีทักษะควำมรู้และควำมชำนำญใน
กำรจัดกำรเรียนกำรสอน เป็นมำตรฐำนวิชำชีพและ/หรือสมรรถนะของครูยุคใหม่

ผลกำรดำเนินงำน
ภำคเรียนที่ 2/2563
ภำคเรียนที่ 1/2564

ปงงบประมำณ 2564

ตัวชี้วัดใหม่

หมำยเหตุ
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กำรดำเนินงำนติดตำมและประเมินผลกำรบริหำรและกำรจัดกำรศึกษำขันพืนฐำน
ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564
กำรเก็บรวบรวมข้อมูล
ส ำนั กงำนคณะกรรมกำรกำรศึ กษำขั้ นพื้ นฐำน โดย ส ำนักติ ดตำมและประเมิน ผลกำรจัด กำรศึ กษำ
ขั้นพื้นฐำน เก็บรวบรวมข้อมูลผลกำรดำเนินงำน ดังนี้
1. เก็บข้อมูลทำงอิเล็กทรอนิกส์ (electronic Monitoring and Evaluation System : e - MES)
โดยสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำรำยงำนผลกำรดำเนินงำนที่เกิดขึ้นจริง และกระบวนกำรดำเนินงำนที่สำนักงำน
เขตพื้นที่ก ำรศึกษำดำเนิน งำนตำมแบบฟอร์ มที่กำหนด เพื่อให้ ส ำนักติดตำมและประเมินผลกำจัดกำรศึกษำ
ขั้นพื้นฐำนประเมินผล
กำหนดระยะเวลำในกำรติดตำม ประเมินผล เปิด – ปิด ระบบ e – MES ดังนี้
รอบที่ 1 เปิดระบบระหว่ำง วันที่ 15 พฤษภำคม 2564 - 15 มิถุนำยน 2564
รอบที่ 2 เปิดระบบระหว่ำง วันที่ 1 กรกฎำคม 2564 – 15 กันยำยน 2564
2. เก็บรวบรวมข้อมูลจำกสำนักต่ำงๆ ในส่วนกลำง เช่น สำรสนเทศจำกระบบ DMC
เกณฑ์กำรประเมิน
กำรติดตำม ประเมินผลกำรบริหำรและกำรจัดกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนของสำนักงำนเขตพื้นที่
กำรศึกษำ ตำมตัวชี้วัดตำมแผนปฏิบัติรำชกำรของสำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขัน้ พื้นฐำน ประจำปง
งบประมำณ พ.ศ. 2564 ดังนี้
1. กำรประเมินผลตำมตัวชี้วัดระดับคุณภำพ รำยตัวชี้วัด 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

6

ที่

ปฏิทินกำรดำเนินกำรติดตำมและ ประเมินผลกำรบริหำรและกำรจัดกำรศึกษำขันพืนฐำน
ประจำปีงบประมำณ พ.ศ.2564
ของสำนักงำนเขตพืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำนครปฐม เขต 2
รำยกำร
ระยะเวลำดำเนินกำร

1

รับนโยบำยกำรติดตำมและประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ ขั้นพื้นฐำน
ประจำปงงบประมำณ พ.ศ.2564 จำก สพฐ.

เมษำยน 2564

2

จั ด ท ำแนวทำงกำรด ำเนิ น งำนในระดั บ เขตพื้ น ที่ และ ก ำหนด
รูปแบบกำรกำกับติดตำม ดังนี้
2.1 กำรติดตำมรอบที่ 1 จัดประชุมให้ผู้รับผิดชอบรำยงำน ผลตัวชี้วัดที่ 5
และตัวชี้วัดที่ 8 และกำหนดกำรรำยงำนผล ต่อคณะกรรมกำรตรวจสอบฯ
เพื่อยืนยันควำมถูกต้อง สมบูรณ์ แล้วนำขึ้นในระบบ e-MES ภำยในวันที่
15 มิถุนำยน 2564
2.2 กำรติดตำมรอบที่ 2 ครั้งที่ 1 จัดประชุมให้ผู้รับผิดชอบ รำยงำนผล
กำรเขี ย นรำยงำนและประเมิ น ตนเอง จ ำนวน 4 ตั ว ชี้ วั ด (ผลกำร
ดำเนินงำนปงกำรศึกษำ 2563 ที่จัดเก็บจำกโรงเรียน) ต่อคณะกรรมกำร
ตรวจสอบฯ เพื่อยืนยันควำมถูกต้องสมบูรณ์ แล้วนำขึ้นระบบ e-MES
ภำยในวันที่ 20 กรกฎำคม 2564
2.3 กำรติดตำมรอบที่ 2 ครั้งที่ 2 จัดประชุมให้ผู้รับผิดชอบ รำยงำนผล
กำรเขียนรำยงำนและประเมินตนเอง จำนวน 6 ตัวชี้วัด ต่อคณะกรรมกำร
ตรวจสอบฯ เพื่ อยืนยันควำมถู ก ต้อ ง สมบูร ณ์ แล้วนำขึ้ นระบบ e-MES
ภำยในวันที่ 20 สิงหำคม 2564
2.4 กำรติดตำมรอบที่ 2 ครั้งที่ 3 จัดประชุมให้ผู้รับผิดชอบ รำยงำนผล
กำรเขี ย นรำยงำนและประเมิ น ตนเอง ส ำหรั บ ตั ว ชี้ วั ด ที่ มี ก ำรแก้ ไ ข
ปรับปรุงข้อมูล เอกสำรหลักฐำน และ สรุปผลกำรรำยงำนในภำพรวมต่อ
คณะกรรมกำรตรวจสอบ เพื่ อ ยืนยันควำมสมบูร ณ์ ถู ก ต้ อ ง แล้วนำขึ้ น
ระบบ e-MES ภำยในวันที่ 6 กันยำยน 2564

3

ประชุมชี้แจงกรอบแนวทำงกำรดำเนินงำนให้ผู้รับผิดชอบ ตัวชี้วัดในกำร
รำยงำนผล

พฤษภำคม 2564

4

แจ้งแนวทำงกำรดำเนินงำนติดตำมและประเมินผลฯ ให้กับ สถำนศึกษำ
ข้ำรำชกำร บุคลำกร ที่เกี่ยวข้องได้รับทรำบ

พฤษภำคม 2564

5

กำรจั ด เก็ บ ข้ อ มู ล จำกสถำนศึ ก ษำกำรจั ด เก็ บ ข้ อ มู ล สำรสนเทศ ตำม
ประเด็นกำรติดตำม โดยกลุ่ม/หน่วย ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด ตำมระยะเวลำ
กำรดำเนินกำรและรำยงำนผลตำมรอบกำรรำยงำนตำมปฏิทิน

พฤษภำคม – สิงหำคม
2564

เมษำยน 2564
5-30 พฤษภำคม 2564
1-30 มิถุนำยน 2564
1-31 กรกฎำคม 2564
1-30 สิงหำคม 2564

7

ที่

รำยกำร

ระยะเวลำดำเนินกำร

6

กำรรำยงำนผลผ่ำนระบบ e-MES ของสำนักติดตำมและ ประเมินผลกำร
จัดกำรศึกษำฯ สพฐ.
รอบที่ 1 รำยงำนผลกำรดำเนินงำน
รอบที่ 2 รำยงำนผลกำรดำเนินงำน ไตรมำสที่ 4

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

7

กำรลงพื้นที่ติดตำมและประเมินผล โดยคณะกรรมกำร ติดตำมฯ จำก
สพฐ. , คณะกรรมกำรระดับเขตพื้นที่ฯ

กรกฎำคม – สิงหำคม
2564

8

กำรประเมินผลกำรดำเนินงำนระดับเขตพื้นที่กำรศึกษำ

1-10 กันยำยน 2564

9

รับกำรประเมินเชิงประจักษ์ โดยคณะกรรมกำรฯ จำก สพฐ.

สิงหำคม-กันยำยน 2564

10

สรุปและรำยงำนผลกำรดำเนินงำนปงงบประมำณ พ.ศ.2564

15-30 กันยำยน 2564

8

ปฏิทิน

ปฏิทินกำรกำกับติดตำมผลกำรดำเนินงำนและผู้รับผิดชอบ
กำรรำยงำนตัวชี้วัด ตำมแผนปฏิบัติรำชกำร สพฐ. ประจำปงงบประมำณ พ.ศ.2564
ของสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำนครปฐม เขต 2
ตัวชีวัด
ผู้รับผิดชอบ

รอบที่ 1 จำนวน 2 ตัวชีวัด
15 พฤษภำคม 15 มิถุนำยน
2564

ตัวชีวัดที่ 5 ร้อยละของผู้เรียนปฐมวัยมีพัฒนำกำรด้ำน
ร่ำงกำย อำรมณ์จิตใจ สังคม และสติปัญญำ

น.ส.บุญสุพร เพ็งทำ

ตัวชีวัดที่ 8 ร้อยละของนักเรียนที่ผำ่ นกำรประเมิน
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ตำมหลักสูตร ระดับดีขึ้นไป

นำงพรสวรรค์ ตันมงคลกำญจน
นำยเมธี อ้นทอง

รอบที่ 2 จำนวน 10 ตัวชีวัด (7 ตัวชีวัด 1 นโยบำย 2 จุดเน้น)
ครังที่ 1
1-30 มิถุนำยน
2564

ตัวชีวัดที่ 15 อัตรำกำรเข้ำเรียนของผู้เรียนของผู้เรียน
แต่ละระดับกำรศึกษำอประชำกรกลุ่มอำยุ
15.1 ประชำกรวัยเรียนที่มีอำยุถึงเกณฑ์กำรศึกษำภำค
บังคับเข้ำเรียนชั้นประถมศึกษำปงที่ 1
15.2 นักเรียนชั้นประถมศึกษำปงที่ 6 ที่จบหลักสูตร
ในปงกำรศึกษำ 2563 ได้ศึกษำต่อชั้นมัธยมศึกษำปงที่ 1
15.3 นักเรียนชั้น มัธยมศึกษำปงที่ 3 ที่จบหลักสูตร
ใน ปงกำรศึกษำ 2563 ได้ศึกษำต่อชั้นมัธยมศึกษำปงที่
4 หรือเทียบเท่ำ
ตัวชีวัดนโยบำย ที่ 11
เรื่อง โรงเรียนคุณภำพประจำตำบล

น.ส.วีรวรรณ เจริญสุข
น.ส.วีรวรรณ เจริญสุข
น.ส.วีรวรรณ เจริญสุข
น.ส.วีรวรรณ เจริญสุข

นำยสุภัค แฝงเพ็ชร

ตัวชีวัดจุดเน้น ที่ 5
เรื่ อ ง จั ด กระบวนกำรเรี ย นกำรสอนและปฏิ รู ป กำร
เรียนรู้จำกรูปแบบ Passive Learning เป็น Active
Learning ให้กับผู้เรียนในทุกระดับชั้น

นำงพรสวรรค์ ตันมงคลกำญจน
นำยเมธี อ้นทอง

ตัวชีวัดจุดเน้นที่ 9-14
เรื่อง กำรพัฒนำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำให้มีทักษะ
ควำมรู้และควำมชำนำญในกำรจัดกำรเรียนกำร สอน เป็น
มำตรฐำนวิชำชีพและ/หรือสมรรถนะของครู ยุคใหม่

นำงเสำวภำ คนเที่ยง

9

ปฏิทิน

ตัวชีวัด

ผู้รับผิดชอบ

ครังที่ 2
ตัวชี้วัดที่ 1 ร้อยละของผู้เรียนที่เข้ำร่วมกิจกรรมที่ ส่งเสริม
1-31 กรกฎำคม สนับสนุนในกำรสร้ำงภูมิคุ้มกันพร้อมรับมือกำรเปลี่ยนแปลง
2564
และภัยคุกคำมรูปแบบใหม่ทุกรูปแบบ

นำงสุพิชฌำย์ แป้งทำ

ตัวชี้วัดที่ 10 ร้อยละของครูสอนภำษำอังกฤษใน ระดับชั้น
ประถมศึกษำและมัธยมศึกษำได้รับกำรพัฒนำ และยกระดับ
ควำมรู้ภำษำอังกฤษ โดยใช้ระดับกำร พัฒนำทำงด้ำนภำษำ
CEFR ตำมเกณฑ์ที่กำหนด

น.ส.เกริน ช้อยเครือ

ตั ว ชี้ วั ด ที่ 11 ร้ อ ยละของสถำนศึ ก ษำที่ ส อนในระดั บ
มัธยมศึก ษำตอนต้ นที่ ได้ รั บกำรเตรี ยมควำมพร้อ มด้ำ นกำร
อ่ ำ น คณิ ต ศำสตร์ แ ละวิ ท ยำศำสตร์ ใ นกำรประเมิ น ระดั บ
นำนำชำติตำมโครงกำร PISA

นำงเกริน ช้อยเครือ
น.ส.นำฏลดำ ภู่ประเสริฐ

ตัวชี้วัดที่ 12 ร้อยละของสถำนศึกษำที่จัดกำรเรียน กำรสอนที่
สร้ ำ งสมดุ ล ทุ ก ด้ ำ นและมี ก ำรจัด กำรศึ ก ษำเพื่ อ พั ฒ นำ พหุ
ปัญญำรำยบุคคล

นำงพรสวรรค์ ตันมงคลกำญจน
นำยเมธี อ้นทอง

ตัวชี้วัดที่ 14 ร้อยละของผู้เรียนได้รับกำรพัฒนำให้มี ควำมรู้
สมรรถนะหรือทักษะอำชีพในด้ำนต่ ำงๆ เพื่อกำร ประกอบ
อำชีพ กำรดำรงชีวิตอยู่ร่วมกันในสังคมอย่ ำง สอดคล้องตำม
สภำพควำมต้องกำรและบริบทของแต่
ละพื้ น ที่ ต ลอดจนควำมท้ ำ ทำยที่ เ ป็ น พลวั ต รของโลกใน
ศตวรรษที่ 21
14.1ระดับชั้นประถมศึกษำปงที่ 1-6

น.ส.วีรวรรณ เจริญสุข
น.ส.สำยใจ ฉิมมณี

14.2ระดับชั้นมัธยมศึกษำปงที่ 1-3
ตัวชี้วัดที่19 ร้อยละของนักเรียนมีควำมรู้ควำมเข้ำใจ และ
ตระหนักในกำรอนุรักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติและ สิ่งแวดล้อม

น.ส.วีรวรรณ เจริญสุข
น.ส.สำยใจ ฉิมมณี
น.ส.วีรวรรณ เจริญสุข
น.ส.สำยใจ ฉิมมณี
นำงสุพิชฌำย์ แป้งทำ
น.ส.ปิยำภรณ์ ทองรักษ์

10

กลยุทธ์ที่ 1
กำรจัดกำรศึกษำเพื่อควำมมั่นคงของสังคมและประเทศชำติ

10

11

กลยุทธ์ที่ 1 กำรจัดกำรศึกษำเพื่อควำมมั่นคงของสังคมและประเทศชำติ
ตัวชีวัดที่ 1 ร้อยละของผู้เรียนที่เข้ำร่วมกิจกรรมที่ส่งเสริม สนับสนุนในกำรสร้ำงภูมิคมุ้ กัน พร้อมรับมือกำรเปลี่ยนแปลงและภัยคุกคำมรูปแบบใหม่ทุกรูปแบบ
ผลกำรดำเนินงำน วิธีกำรดำเนินงำน ปัญหำอุปสรรค
ระดับ
คำอธิบำยระดับคุณภำพ
คุณภำพ
และข้อเสนอแนะเพื่อกำรพัฒนำ

จำนวนผู้เรียนที่เข้ำร่วมกิจกรรมที่ส่งเสริม 1. ผลกำรดำเนินงำน
5
สนับสนุนในกำรสร้ำงภูมิคุ้มกัน พร้อมรับมือ
1.1 ครู บุคลำกรทำงกำรศึกษำ ในสังกัดทั้งหมด จำนวน…………. คน ได้รับกำรส่งเสริม สนับสนุน
กำรเปลี่ยนแปลง และภัยคุกคำมรูปแบบใหม่ ให้มีควำมรู้ ควำมเข้ำใจ ในกำรสร้ำงภูมิคุ้มกัน พร้อมรับมือกำรเปลี่ยนแปลงและภัยคุกคำมรูปแบบใหม่
รวมทุกประเภท ตังแต่ร้อยละ 90 ขึนไป ทุกรูปแบบ (ครบทุกประเภทภัยคุกคำม) จำนวน ……. คน คิดเป็นร้อยละ…………..
และ สพท.ส่งเสริม สนับสนุนให้ สถำนศึกษำ
1.2 ผู้เรียนในสังกัดทั้งหมด จำนวน …....…. คน (ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนำยน 2564) ที่เข้ำร่วม
มีกำรจัดสภำพแวดล้อมและสร้ำงระบบ กิจกรรมส่งเสริม สนับสนุนในกำรสร้ำงภูมิคุ้มกัน ทำงสังคม พร้อมรับมือกำรเปลี่ยนแปลงและภัยคุกคำม
นิเวศกำรเรียนรู้ ให้ผู้เรียนมีควำมปลอดภัย รูปแบบใหม่ ทุกรูปแบบ (ครบทุกประเภทภัยคุกคำม) จำนวน………. คน คิดเป็นร้อยละ………..
ที่เป็นแบบอย่ำงได้อย่ำงน้อย 3 แห่ง
ตำรำงที่ 1 แสดงจำนวนและร้อยละของผู้เรียนที่เข้ำร่วมกิจกรรมที่ส่งเสริม สนับสนุนในกำรสร้ำงภูมิคุ้มกัน
 จำนวนผู้เรียนที่เข้ ำร่วมกิจกรรมที่ส่ งเสริ ม พร้อมรับมือกำรเปลี่ยนแปลงและภัยคุกคำม รูปแบบใหม่ จำนวน 9 ประเภท
4
สนับสนุนในกำรสร้ำงภูมิคุ้มกัน พร้อมรับมือ
ผู้เรียนเข้ำร่วมกิจกรรมที่ส่งเสริม
กำรเปลี่ยนแปลง และภัยคุกคำมรูปแบบใหม่
ผู้เรียนในสังกัด
สนับสนุนในกำรสร้ำงภูมิคุ้มกัน
รวมทุกประเภท ตังแต่ร้อยละ 90 ขึนไป
ทังหมด
พร้อมรับมือกำรเปลี่ยนแปลง
ประเภทภัยคุกคำม
(คน)
และภัยคุกคำม
 จำนวนผู้เรียนที่เข้ ำร่วมกิจกรรมที่ส่ งเสริ ม
3
สนับสนุนในกำรสร้ำงภูมิคุ้มกัน พร้อมรับมือ
จำนวน (คน)
ร้อยละ
กำรเปลี่ยนแปลง และภัยคุกคำมรูปแบบใหม่ 1. ภัยยำเสพติด
รวมทุกประเภท ตังแต่ร้อยละ 85 ขึนไป
2. ภัยควำมรุนแรง
 จำนวนผู้เรียนที่เข้ ำร่วมกิจกรรมที่ส่ งเสริ ม 3. ภัยพิบัติต่ำงๆ
2
สนับสนุนในกำรสร้ำงภูมิคุ้มกัน พร้อมรับมือ 4. อุบัติเหตุ
กำรเปลี่ยนแปลง และภัยคุกคำมรูปแบบใหม่
รวมทุกประเภท ตังแต่ร้อยละ 80 ขึนไป
 จำนวนผู้เรียนทีเ่ ข้ำร่วมกิจกรรมที่ส่งเสริม
1 สนับสนุนในกำรสร้ำงภูมิคุ้มกัน พร้อม
รับมือกำรเปลี่ยนแปลง และภัยคุกคำม
รูปแบบใหม่ รวมทุกประเภท น้อยกว่ำ

เอกสำร/หลักฐำนอ้ำงอิง
 เอกสำรที่ต้องนำส่งในระบบ
 รำยงำนผลกำรดำเนินงำน
ของ สพท. ทีส่ ่งเสริม สนับสนุน
ให้ สถำนศึกษำสร้ำงภูมิคุ้มกัน
ให้กับผู้เรียนที่เข้ำร่วมกิจกรรม
สร้ำงภูมิคุ้มกัน พร้อมรับมือกำร
เปลี่ยนแปลงและภัยคุกคำม
รูปแบบใหม่
 รำยงำนสรุปผลกำรดำเนิน
งำนของสถำนศึกษำทีม่ ี กำรจัด
สภำพแวดล้อมและสร้ำงระบบ
นิเวศกำรเรียนรู้ ให้ผู้เรียน มีควำม
ปลอดภัยทีเ่ ป็นแบบอย่ำงได้
อย่ำงน้อย 3 แห่ง
 นโยบำย/แนวทำงกำรส่งเสริม
สนับสนุนของ สพท. ให้ครู บุคลำกร
ทำงกำรศึกษำ มีควำมรู้ ควำม
เข้ำใจ ในกำรสร้ำงภูมิคุ้มกัน
พร้อมรับมือกำรเปลี่ยนแปลงและ
ภัยคุกคำมรูปแบบใหม่
 หลักฐำนอื่นๆ ทีเ่ กี่ยวข้อง
(ถ้ำมี) โปรดระบุ
1. ................................
2. ................................
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คำอธิบำยระดับคุณภำพ
ร้อยละ 80

ผลกำรดำเนินงำน วิธีกำรดำเนินงำน ปัญหำอุปสรรค
และข้อเสนอแนะเพื่อกำรพัฒนำ
ผู้เรียนเข้ำร่วมกิจกรรมที่ส่งเสริม
ผู้เรียนในสังกัด
สนับสนุนในกำรสร้ำงภูมิคุ้มกัน
ทังหมด
พร้อมรับมือกำรเปลี่ยนแปลง
ประเภทภัยคุกคำม
(คน)
และภัยคุกคำม
จำนวน (คน)
ร้อยละ
5. โรคอุบัติใหม่และโรคอุบัติซำ้
(เช่น COVID-19 เป็นต้น)
6. ฝุ่น PM 2.5
7. กำรค้ำมนุษย์
8. กำรคุกคำมในชีวิตและทรัพย์สนิ
9. อำชญำกรรมไซเบอร์
รวมเฉลี่ยร้อยละ
หมำยเหตุ :
1. ตำรำงที่ 1 สำมำรถนับซำจำนวนผู้เรียนทีเ่ ข้ำร่วมกิจกรรมในภัยคุกคำมแต่ประเภท
2. กำรประเมินผลระดับคุณภำพ พิจำรณำจำกผู้เรียนที่เข้ำร่วมกิจกรรมตำมที่ สพท. ส่งเสริม สนับสนุน
ในกำรสร้ำงภูมิคุ้มกัน พร้อมรับมือกำรเปลี่ยนแปลง และภัยคุกคำม จำนวน 9 ประเภท
3. กำรเข้ำร่วมกิจกรรมที่ส่งเสริม สนับสนุนในกำรสร้ำงภูมิคุ้มกัน หมำยถึง กำรเข้ำร่วมโครงกำร/กิจกรรม/
กำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้/ กำรจัดกำรเรียนกำรสอน หรือกำรบูรณำกำรในกลุ่มสำระกำรเรียนรูใ้ ห้แก่ผู้เรียน
4. ภัยคุกคำม จำนวน 9 ประเภท มีควำมหมำย ดังนี้

เอกสำร/หลักฐำนอ้ำงอิง
ฯลฯ
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คำอธิบำยระดับคุณภำพ

ผลกำรดำเนินงำน วิธีกำรดำเนินงำน ปัญหำอุปสรรค
และข้อเสนอแนะเพื่อกำรพัฒนำ
4.1 ภัย ยำเสพติ ด หมำยถึ ง ภั ย จำกยำหรื อ สำรเคมีห รื อ วัต ถุ ชนิด ใด ที่ เ ป็ นผลิ ต ภัณ ฑ์ จ ำกธรรมชำติ
หรือจำกกำรสังเครำะห์ ที่เมื่อเสพเข้ำสู่ร่ำงกำย โดยวิธีกำรกิน ดม สูบ ฉีด หรือวิธีใดเป็นช่วงระยะเวลำนำน
หรือกำรเข้ำไปยุ่งเกี่ยวกับยำเสพติดทุกประเภท ทำให้ร่ำงกำยทรุดโทรมและต้องเพิ่มขนำดกำรเสพมำกขึ้น
และมีผลต่อร่ำงกำยและจิตใจ เช่น สำรระเหย ยำอี กระท่อม โคเคน เฮโรอีน แอมเฟตำมิ น รวมถึงเหล้ำ
บุหรี่ เป็นต้น
4.2 ภัยควำมรุนแรง หมำยถึง ภัยที่เกิดจำกกำรใช้กำลังหรือพลังทำงกำย กำรทำร้ำยจิตใจ กำรใช้ถ้อยคำ
หยำบคำย เหยียดหยำม ด่ำทอ ดูหมิ่น เสียดสี ข่มเหง โดยเจตนำต่อตนเองและผู้อื่น หรือกำรแกล้งรังแกกัน
ในชั้ น เรี ย น ครู ล งโทษนั ก เรี ย นเกิ น กว่ ำ เหตุ ครู ล่ ว งละเมิ ด ทำงเพศนั ก เรี ย น กำรคุ ก คำมให้ ห วำดกลั ว
กำรทำลำยหรือรีดไถทรัพย์สินสมบัติ กล่ำวโทษผู้อื่นทำให้มีสิ่งไม่ดีเกิดขึ้น รวมถึง กำรรังแกผ่ำนโลกไซเบอร์
(cyber bullying) โดยใช้อินเตอร์เน็ต เครือข่ำยสังคมออนไลน์ อี เมล กำรส่งข้อควำม SMS เพื่อสร้ำง
ควำมเดือดร้อนใจหรือเป็นอันตรำยต่อผู้อื่น เป็นต้น
4.3 ภั ยพิ บั ติต่ ำงๆ หมำยถึ ง ภัย ที่ ก่อ ให้เ กิด ควำมเสี ย หำยต่ อ ชีวิ ต และทรัพ ย์ สิน โดยส่ งผลกระทบ
ต่อวิถีชีวิตของผู้คนในสังคมทั้งในระยะสั้น และระยะยำว ซึ่งประกอบด้วย
4.3.1 อุท กภัย คือ ภัยและอัน ตรำยที่เกิ ดจำกสภำวะน้ำท่วมหรือน้ ำท่ว มฉับพลัน มีสำเหตุม ำจำก
กำรเกิดฝนตกหนักหรือฝนตกต่อเนื่องเป็นเวลำนำน
4.3.2 วำตภัย คือ ภัยที่เกิดขึ้นจำกพำยุลมแรง ส่งผลให้เกิดควำมเสียหำยแก่อำคำรบ้ำนเรือน ต้นไม้
และสิ่งก่อสร้ำง
4.3.3 ภั ย หนำว คื อ ภั ย ที่ เ กิ ด ขึ้ น จำกสภำพอำกำศที่ ห นำวจั ด อุ ณ หภู มิ ต่ ำกว่ ำ 8 องศำเซลเซี ย ส
และอุณหภูมิลดลงอย่ำงต่อเนื่อง
4.3.4 ภัยแล้ง คือ ภัยที่เกิดจำกกำรขำดแคลนน้ำในพื้นที่ใดพื้นที่หนึ่งเป็นเวลำนำน จนก่อให้เกิด
ควำมแห้งแล้ง และส่งผลกระทบต่อชุมชน
4.3.5 อัคคีภัย คือ ภัยอันตรำยที่เกิดจำกไฟฟ้ำที่ขำดกำรควบคุม ดูแล ทำให้เกิดกำรติดต่อลุกลำม
ไปตำมบริเวณที่มีเชื้อเพลิงเกิดกำรลุกไหม้ต่อเนื่อง สร้ำงควำมสูญเสียให้ทรัพย์สินและชีวิต
4.3.6 ธรณีพิบัติภัย หมำยถึง ภัยธรรมชำติที่เกิดจำกกระบวนกำร ทำงธรณีวิทยำ เช่น แผ่นดินไหว
หลุ ม ยุ บ ดิ น ถล่ ม สึ น ำมิ เป็ น ต้ น ถื อ เป็ น ภั ย ธรรมชำติ ที่ เ กิ ด จำกกระบวนกำรทำงธรณี วิ ท ยำที่ เ กิ ด ขึ้ น
โดยฉับพลัน และรุนแรง ก่อให้เกิด ควำมเสียหำยแก่บ้ำนเรือน ชีวิต และทรัพย์สินของประชำชน ที่อำศัยอยู่
ในพื้นที่ที่เกิดเหตุ

เอกสำร/หลักฐำนอ้ำงอิง
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คำอธิบำยระดับคุณภำพ

ผลกำรดำเนินงำน วิธีกำรดำเนินงำน ปัญหำอุปสรรค
และข้อเสนอแนะเพื่อกำรพัฒนำ
4.4 อุบั ติเหตุ หมำยถึง ภัยจำกเหตุกำรณ์ ที่เกิ ดขึ้น อย่ำงไม่คำดคิดและไม่ ตั้งใจ โดยไม่มี สิ่งบอกเหตุ
ล่วงหน้ำ แต่มีสำเหตุและส่งผลกระทบที่เป็นผลเชิงลบ เช่น อุบัติเหตุจำกกำรเดินทำงจำกบ้ำนมำโรงเรียน
อุบัติเหตุจำกกำรขับขี่รถจักรยำนยนต์ อุบัติเหตุจำกกำรเล่นน้ำ เป็นต้น
4.5 โรคอุบัติใหม่ หมำยถึง โรคติดเชื้อชนิดใหม่ มีแนวโน้มที่จะพบมำกขึ้นในอนำคต เช่น โรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนำ 2019 (COVID-19) เป็นต้น
โรคอุบัติซ้ำ หมำยถึง โรคติดเชื้อที่เคยแพร่ระบำดในอดีตกลับมำระบำดขึ้นอีก เช่น โรควัณโรค
โรคไข้เลือดออก และโรคมือ เท้ำ ปำก เป็นต้น
4.6 ฝุ่น PM 2.5 หมำยถึง ฝุ่นละอองขนำดเล็ก ไม่เกิน 2.5 ไมครอน ที่สำมำรถแพร่กระจำยเข้ำสู่ทำงเดิน
หำยใจ กระแสเลื อ ด และเข้ ำ สู่ อ วั ย วะอื่ น ๆ ในร่ ำ งกำย โดยตั ว ฝุ่ น เป็ น พำหะน ำสำรอื่ น เข้ ำ มำด้ ว ย
เช่น แคดเมียม ปรอท และสำรก่อมะเร็งอื่นๆ หำกได้รับฝุ่น PM 2.5 เป็นเวลำนำน หรือสะสมในร่ำงกำย
จะก่อให้เกิดผลกระทบต่อสุขภำพ เช่น โรคทำงเดินหำยใจเรื้อรัง โรคปอดเรื้อรังหรือมะเร็งปอด เป็นต้น
4.7 กำรค้ำมนุษย์ หมำยถึง กำรจัดหำ กำรขนส่ง กำรส่งต่อ กำรจัดให้อยู่อ ำศัยหรือกำรรับไว้ซึ่งบุคคล
ด้ว ยควำมมิ ชอบตำมกฎหมำย ด้ วยวิ ธีก ำรขู่เ ข็ ญ กำรใช้ก ำลัง กำรบี บบั งคั บ กำรลัก พำตัว กำรฉ้ อโกง
กำรหลอกลวง กำรใช้อำนำจโดยมิชอบ มีกำรให้ หรือรับเงิน หรือผลประโยชน์เพื่อให้ได้มำซึ่งควำมยินยอม
ของบุคคล รวมถึงกำรแสวงหำประโยชน์จำกกำรค้ำประเวณีของบุคคลอื่น กำรแสวงประโยชน์ทำงเพศ
ในรูปแบบอื่น กำรบังคับใช้แรงงำนหรือบริกำร กำรกระทำอื่นเสมือนกำรเอำคนลงเป็นทำส กำรทำให้ตกอยู่
ใต้บังคับ หรือกำรตัดอวัยวะออกจำกร่ำงกำย
4.8 กำรคุกคำมในชีวิตและทรัพย์สิน หมำยถึง กำรแสดงอำนำจด้วยกิริยำหรือวำจำ เป็นพฤติกรรมที่
กระทำอย่ำงต่อเนื่องในช่วงระยะเวลำหนึ่ง โดยกำรเฝ้ำติดตำม ก่อให้เกิดควำมเดือดร้อนรำคำญและข่มขู่
ทำให้ เหยื่ อเกิด ควำมตกใจ หวำดกลั ว เช่น กำรข่ ม ขู่เ หยื่ อ ว่ำ จะท ำอั นตรำยให้ ถึ งแก่ชีวิ ต ร่ำ งกำยหรื อ
ทรัพย์สิน เป็นต้น
4.9 อำชญำกรรมไซเบอร์ หมำยถึง ควำมผิดที่กระทำขึ้นต่อปัจเจกบุคคลหรือกลุ่มของปัจเจกบุคคล
ด้วยเหตุจูงใจทำงอำญำ มีเจตนำทำให้เหยื่อเสื่อมเสียชื่อเสียง หรือทำร้ำยร่ำงกำย หรือจิตใจของเหยื่อ
ทั้งทำงตรง ทำงอ้อม โดยใช้เครือข่ำยโทรคมนำคมสมัยใหม่ เข่น อินเทอร์เน็ต เครือข่ำยสังคมออนไลน์
(ห้องแช็ต อีเมล กระดำนประกำศ และกลุ่มข่ำว) โทรศัพท์เคลื่อนที่ (เอสเอ็มเอส/เอ็มเอ็มเอส) เป็นต้น
5. สถำนศึกษำมีกำรจัดสภำพแวดล้อมและสร้ำงระบบนิเวศกำรเรียนรู้ ให้ผู้เรียนมีควำมปลอดภัยที่เป็น
แบบอย่ำงได้ จำแนกเป็น

เอกสำร/หลักฐำนอ้ำงอิง
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ระดับ
คุณภำพ

คำอธิบำยระดับคุณภำพ

ผลกำรดำเนินงำน วิธีกำรดำเนินงำน ปัญหำอุปสรรค
และข้อเสนอแนะเพื่อกำรพัฒนำ
5.1 กำรจั ด สภำพแวดล้ อ มที่ ใ ห้ ผู้ เ รี ย นมี ค วำมปลอดภั ย หมำยถึ ง กำรจั ด สภำพแวดล้ อ มภำยใน
สถำนศึกษำให้เอื้อต่อควำมปลอดภัยของผู้เรียน เช่น กำรจัดอำคำรสถำนที่ไม่ให้มีมุมอับ กำรแสดงสัญลักษณ์
พื้นที่อันตรำย และกำรตรวจสอบ แก้ไข ปรับปรุงบริเวณตำมจุดต่ำง ๆ ของสถำนศึกษำอยู่เป็นประจำ ตั้งแต่
ประตู/รั้วโรงเรียน อำคำรเรียน ห้องเรียน สนำมเด็กเล่น โรงอำหำร ห้องน้ำ ระบบไฟฟ้ำ เป็นต้น
5.2 ระบบนิ เ วศกำรเรี ย นรู้ ที่ ส่ ง เสริ ม ให้ ผู้ เ รี ย นมี ค วำมปลอดภั ย หมำยถึ ง กำรสร้ ำ งหรื อ พั ฒ นำ
แหล่งกำรเรียนรู้ เพื่อส่งเสริมบรรยำกำศกำรเรียนรู้เกี่ยวกับควำมปลอดภัยในสถำนศึกษำให้ผู้เรียนมีควำม
ปลอดภัย เช่น มีป้ำยประชำสัมพันธ์ข้อปฏิบัติกำรใช้สถำนที่ สนำมกีฬำ หรืออุปกรณ์ต่ำงๆ เป็นต้น
5.3 เป็นแบบอย่ำงได้ หมำยถึง สพท. ส่งเสริมให้ สถำนศึกษำดำเนินกำรตำมข้อ 5.1 และ 5.2 และ
สำมำรถเผยแพร่ให้สถำนศึกษำอื่นๆ ได้ศึกษำดูงำน หรือนำไปประยุกต์ใช้
6. ผลกำรดำเนินงำนข้อ 1.1 กำรดำเนินงำนข้อ 2.2 และ ข้อ 2.3 ติดตำมข้อมูลเพื่อตอบในจุดเน้นของ
นโยบำย สพฐ. ปงงบประมำณ พ.ศ. 2564

เอกสำร/หลักฐำนอ้ำงอิง

2. กำรดำเนินงำน
2.1 สพท. ด ำเนิ น กำรส่ ง เสริ ม สนั บ สนุ น ให้ ส ถำนศึ ก ษำสร้ ำ งภู มิ คุ้ ม กั น ให้ ผู้ เ รี ย น พร้ อ มรั บ มื อ
กำรเปลี่ยนแปลงและภัยคุกคำมรูปแบบใหม่ ดังนี้
2.1.1 ภัยยำเสพติด
..........................................................................................................................................................................
2.1.2 ภัยควำมรุนแรง
..........................................................................................................................................................................
2.1.3 ภัยพิบัติต่ำงๆ
..........................................................................................................................................................................
2.1.4 อุบัติเหตุ
..........................................................................................................................................................................
2.1.5.โรคอุบัติใหม่และโรคอุบัติซ้ำ (เช่น COVID-19 เป็นต้น)
..........................................................................................................................................................................
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ระดับ
คุณภำพ

คำอธิบำยระดับคุณภำพ

ผลกำรดำเนินงำน วิธีกำรดำเนินงำน ปัญหำอุปสรรค
และข้อเสนอแนะเพื่อกำรพัฒนำ

เอกสำร/หลักฐำนอ้ำงอิง

2.1.6.ฝุ่น PM 2.5
..........................................................................................................................................................................
2.1.7 กำรค้ำมนุษย์
..........................................................................................................................................................................
2.1.8 กำรคุกคำมในชีวิตและทรัพย์สิน
..........................................................................................................................................................................
2.1.9 อำชญำกรรมไซเบอร์
..........................................................................................................................................................................
2.1.10 อื่นๆ (โปรดระบุ)
..........................................................................................................................................................................
2.2 สพท. ส่งเสริม สนับสนุนให้สถำนศึกษำดำเนินกำรสร้ำงควำมตระหนักในกำรดูแลสุขภำวะของตนเอง
และสำมำรถปรับตัวในภำวะชีวิตวิถีใหม่ (New Normal)
..........................................................................................................................................................................
…………………………....................................................................................………………………..............................
2.3 สพท. ส่งเสริม สนับสนุนให้สถำนศึกษำจัดสภำพแวดล้อมและสร้ำงระบบนิเวศกำรเรียนรู้ ให้ผู้เรียน
มีควำมปลอดภัยที่เป็นแบบอย่ำงได้ จำนวน 3 แห่ง ได้แก่
1) ชื่อสถำนศึกษำ....................................
2) ชื่อสถำนศึกษำ....................................
3) ชื่อสถำนศึกษำ....................................
ดำเนินกำรดังนี้
…………………………....................................................................................………...............................................
…………………………....................................................................................………………………..............................
3. ปัญหำ อุปสรรค
…………………………....................................................................................………...............................................
…………………………....................................................................................………………………..............................
4. ข้อเสนอแนะเพื่อกำรพัฒนำ
…………………………....................................................................................……………………….............................
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กลยุทธ์ที่ 3
กำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพทรัพยำกรมนุษย์
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กลยุทธ์ที่ 3 กำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพทรัพยำกรมนุษย์
ตัวชีวัดที่ 5 ร้อยละของผู้เรียนปฐมวัยมีพัฒนำกำรด้ำนร่ำงกำย อำรมณ์จิตใจ สังคม และสติปัญญำ (สำหรับ สพป.)
ระดับ
ผลกำรดำเนินงำน วิธีกำรดำเนินงำน ปัญหำอุปสรรค
คำอธิบำยระดับคุณภำพ
คุณภำพ
และข้อเสนอแนะเพื่อกำรพัฒนำ
 จำนวนผู้เรียนระดับปฐมวัย มีผลกำรประเมิน
1. ผลกำรดำเนินงำน
5
พัฒนำกำรด้ำนร่ำงกำย อำรมณ์จติ ใจ สังคม และ
1.1 ผู้เรียนในระดับปฐมวัย (อนุบำล 3) ปงกำรศึกษำ 2563 (30 เมษำยน 2564) ทั้งหมด จำนวน........คน
สติปัญญำ ผ่ำนเกณฑ์กำรประเมินคุณภำพระดับ จำแนกเป็น ผู้เรียนปกติ จำนวน..................คน ผู้เรียนที่มคี วำมบกพร่อง จำนวน................คน
3 ทั้ง 4 ด้ำน ตังแต่ร้อยละ 85 ขึนไป
1.2 ผู้เรียนปกติ มีผลกำรประเมินพัฒนำกำรด้ำนร่ำงกำย อำรมณ์จติ ใจ สังคม และสติปัญญำ
ผ่ำนเกณฑ์กำรประเมินพัฒนำกำรคุณภำพระดับ 3 ทั้ง 4 ด้ำน จำนวน..............คน คิดเป็นร้อยละ..............
ตำรำงที่ 5.1 แสดงจำนวนและร้อยละของผู้เรียนปกติระดับปฐมวัยที่มีผลกำรประเมินกำรพัฒนำ
 จำนวนผู้เรียนระดับปฐมวัย มีผลกำรประเมิน
4
พัฒนำกำรด้ำนร่ำงกำย อำรมณ์จติ ใจ สังคม และ ด้ำนร่ำงกำย อำรมณ์จติ ใจ สังคม และสติปัญญำ จำแนกเป็นรำยด้ำน
จำนวนผู้เรียนปกติที่ผ่ำนเกณฑ์กำรประเมินพัฒนำกำร
จำนวนผู้เรียนปกติ
สติปัญญำ ผ่ำนเกณฑ์กำรประเมินคุณภำพระดับ
จำนวน
คุณภำพระดับ 3 แยกแต่ละด้ำน (คน)
ที่ผ่ำนเกณฑ์
ผู้เรียนปกติ
3 ทั้ง 4 ด้ำน ตังแต่ร้อยละ 80 ขึนไป
กำรประเมิน
ระดับ
ด้
ำ
นอำรมณ์
พัฒนำกำร
โรงเรี
ย
น
 จำนวนผู้เรียนระดับปฐมวัย มีผลกำรประเมิน
ที่
ด้ำนร่ำงกำย
ด้ำนสังคม
ด้ำนสติปัญญำ คุณภำพระดับ 3
ปฐมวัย
จิ
ต
ใจ
3
พัฒนำกำรด้ำนร่ำงกำย อำรมณ์จติ ใจ สังคม และ
ทังหมด
ทัง 4 ด้ำน
(อ.3)
สติปัญญำ ผ่ำนเกณฑ์กำรประเมินคุณภำพระดับ
จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ จำนวน
ร้อยละ
3 ทั้ง 4 ด้ำน ตังแต่ร้อยละ 75 ขึนไป
100 83.33
90
75.00
85
70.83
90
75.00
85
70.83
120
1 โรงเรียน ก
 จำนวนผู้เรียนระดับปฐมวัย มีผลกำรประเมิน
ฯลฯ
2
2
พัฒนำกำรด้ำนร่ำงกำย อำรมณ์จติ ใจ สังคม และ
รวม
สติปัญญำ ผ่ำนเกณฑ์กำรประเมินคุณภำพระดับ
หมำยเหตุ :
3 ทั้ง 4 ด้ำน ตังแต่ร้อยละ 70 ขึนไป
1. ผู้ เ รี ย นที่ ผ่ ำ นเกณฑ์ ก ำรประเมิ น หมำยถึ ง ผู้ เ รี ย นปกติ ที่ ผ่ ำ นเกณฑ์ ก ำรประเมิ น ในคุ ณ ภำพระดั บ 3
 จำนวนผู้เรียนระดับปฐมวัย มีผลกำรประเมิน
1
พัฒนำกำรด้ำนร่ำงกำย อำรมณ์จติ ใจ สังคม และ ทั้ง 4 ด้ำน ตำมคู่มือดำเนินงำนประเมินพัฒนำกำรนักเรียนที่จบหลักสูตรกำรศึกษำปฐมวัย พุทธศักรำช 2560
สติปัญญำ ผ่ำนเกณฑ์กำรประเมินคุณภำพระดับ ของ สวก. สพฐ.
3 ทั้ง 4 ด้ำน น้อยกว่ำร้อยละ 70
2. เกณฑ์กำรประเมินพัฒนำกำรเด็กปฐมวัย มี 3 ระดับ คือ ระดับ 1 (ปรับปรุง) ระดับ 2 (พอใช้) และระดับ 3
(ดี) ตำมคู่มือดำเนินงำนประเมินพัฒนำกำรนักเรียนที่จบหลักสูตรปฐมวัย พุทธศักรำช 2560 ของ สวก. สพฐ.
3. กำรคิดคำนวณผู้เรียนที่จะผ่ำนเกณฑ์กำรประเมิน ให้นับเฉพำะผู้เรียนปกติ เท่ำนั้น
4. ผู้เรียนที่มีควำมบกพร่อง หมำยถึง ผู้เรียนที่มีปัญหำทำงกำรเรียนรู้ มีควำมบกพร่องเกี่ยวกับกำรใช้ภำษำ

เอกสำร/หลักฐำนอ้ำงอิง
 เอกสำรที่ต้องนำส่งใน
ระบบ
 รำยงำนผลกำรวิเครำะห์/
สังเครำะห์ ผลกำรดำเนินงำน
ปงงบประมำณ พ.ศ. 2563
และ 2564 (รำยโรง)
 หลักฐำนอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
(ถ้ำมี) โปรดระบุ
1.
..............................................
2.
..............................................
ฯลฯ
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ระดับ
คุณภำพ

คำอธิบำยระดับคุณภำพ

ผลกำรดำเนินงำน วิธีกำรดำเนินงำน ปัญหำอุปสรรค
และข้อเสนอแนะเพื่อกำรพัฒนำ
ทั้ ง ภำษำพู ด และภำษำเขี ย น มี ปั ญ หำทำงด้ ำ นกำรฟั ง กำรคิ ด กำรพู ด คุ ย กั บ ผู้ อื่ น กำรอ่ ำ น
กำรสะกดคำ หรือกำรเรียนวิชำคณิตศำสตร์ รวมไปถึงผู้ที่มีควำมบกพร่องทำงกำรรับรู้จำกกำรได้รับบำดเจ็บ
ทำงสมอง
2. วิธีกำรดำเนินงำน
2.1 สพท. มีกำรส่งเสริม สนับสนุนกำรดำเนินงำนตำมตัวชี้วัด โดยมีแนวทำง/โครงกำร/กิจกรรม
(โปรดระบุพอสังเขป) ดังนี้
…………………………....................................................................................................……………………………………
……………………....................................................................................................…………........................
2.2 ส่งเสริมกำรใช้มำตรฐำนสถำนพัฒนำเด็กปฐมวัยแห่งชำติในกำรค้นหำ เฝ้ำระวัง ติดตำม
และช่วยเหลือเด็กปฐมวัย (3-5 ปง) ทุกคนให้ได้รับกำรดูแลและส่งเสริมพัฒนำกำร จำกสถำนศึกษำระดับ
ปฐมวัยที่มีคุณภำพตำมมำตรฐำน ดังนี้
…………………………....................................................................................................………………………………
…………………………....................................................................................................…………........................
3. นวัตกรรมที่ใช้ หรือกำรคิดค้นนวัตกรรม เพื่อพัฒนำคุณภำพผู้เรียนปฐมวัย (ถ้ำมี)
…………………………....................................................................................................……………………………………
……………………....................................................................................................…………........................
4. ปัญหำ อุปสรรค
…………………………....................................................................................................…………………………………....
................................................................................................………………………...........................………
5. ข้อเสนอแนะเพื่อกำรพัฒนำ
………………………...........................................................................................…………………………...........….………
…………………....................................................................................................…………………........…….....

เอกสำร/หลักฐำนอ้ำงอิง
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กลยุทธ์ที่ 3 กำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพทรัพยำกรมนุษย์
ตัวชีวัดที่ 8 ร้อยละของนักเรียนที่ผ่ำนกำรประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตำมหลักสูตรระดับดีขึนไป
ระดับ
ผลกำรดำเนินงำน วิธีกำรดำเนินงำน ปัญหำอุปสรรค
คำอธิบำยระดับคุณภำพ
คุณภำพ
และข้อเสนอแนะเพื่อกำรพัฒนำ
 จำนวนผู้เรียนที่จบกำรศึกษำแต่ละชันมีผลกำร 1. ผลกำรดำเนินงำน
5
ประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ผ่ำนระดับดี ตำรำงที่ 8.1 แสดงผลกำรประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนที่จบกำรศึกษำ ปงกำรศึกษำ 2563
ขึ้นไป ตั้งแต่ร้อยละ 90 ขึ้นไป
จำแนกตำมระดับชั้น

4

3

2

1

จำนวนผู้เรียนที่จบกำรศึกษำแต่ละชันมีผลกำร
ประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ผ่ำนระดับดี
ขึ้นไป ตั้งแต่ร้อยละ 80 ขึ้นไป
จำนวนผู้เรียนที่จบกำรศึกษำแต่ละชันมีผลกำร
ประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ผ่ำนระดับดี
ขึ้นไป ตั้งแต่ร้อยละ 70 ขึ้นไป
จำนวนผู้เรียนที่จบกำรศึกษำแต่ละชันมีผลกำร
ประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ผ่ำนระดับดี
ขึ้นไป ตั้งแต่ร้อยละ 60 ขึ้นไป
จำนวนผู้เรียนที่จบกำรศึกษำแต่ละชันมีผลกำร
ประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ผ่ำนระดับดี
ขึ้นไป น้อยกว่ำร้อยละ 60

จำนวนผู้เรียน
จำนวนผู้เรียน
ระดับ
ที่จบ
ทังหมด
ชัน
กำรศึกษำ
(คน)
(คน)
ป.1
ป.2
ป.3

ผลกำรประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน
ที่จบกำรศึกษำ ปีกำรศึกษำ 2563
ผู้เรียนที่ผ่ำนกำรประเมิน
ผู้เรียนที่มี
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ (คน)
ผลกำรประเมินระดับดี ขึนไป
ผ่ำน
ดี
ดีเยี่ยม จำนวน (คน)
ร้อยละ

เอกสำร/หลักฐำนอ้ำงอิง
 เอกสำรที่ต้องนำส่งในระบบ
 รำยงำนผลกำรดำเนิน
โครงกำรทีส่ ่งเสริมให้ผเู้ รียน
มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์
ผลกำรดำเนินงำน ปงงบประมำณ
พ.ศ. 2564
 หลักฐำนอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
(ถ้ำมี) โปรดระบุ
1. ..............................................
2. ..............................................
ฯลฯ

ป.4
ป.5
ป.6
ม.1
ม.2
ม.3
ม.4
ม.5
ม.6
รวม
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ระดับ
คุณภำพ

คำอธิบำยระดับคุณภำพ

ผลกำรดำเนินงำน วิธีกำรดำเนินงำน ปัญหำอุปสรรค
และข้อเสนอแนะเพื่อกำรพัฒนำ

เอกสำร/หลักฐำนอ้ำงอิง

หมำยเหตุ
1. สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำ รำยงำนข้อมูลผลกำรประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของ
ผู้เรียนที่จบกำรศึกษำ ปงกำรศึกษำ 2563 ระดับชั้น ป.1 – ม.3
2. สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำรำยงำนข้อมูลผลกำรประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของ
ผู้เรียนที่จบกำรศึกษำ ปงกำรศึกษำ 2563 รำยงำนข้อมูล ม.1 – ม.6
2. วิธีกำรดำเนินงำน
2.1 สพท. มีกำรส่งเสริม สนับสนุนกำรดำเนินงำนตำมตัวชี้วัด โดยมีแนวทำง/โครงกำร/กิจกรรม
(โปรดระบุพอสังเขป) ดังนี้
…………………………....................................................................................................………………………………
…………………………....................................................................................................…………........................
2.2 สพท. ดำเนินกำรเพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้ำนเมือง มีพื้นฐำนชีวิตที่มั่นคง และ
มีคุณธรรม ควำมเป็นพลเมือง ปลูกฝังควำมมีระเบียบวินัย ดังนี้
2.2.1 กระบวนกำรลูกเสือและยุวกำชำด
…………………………....................................................................................................………………………………
2.2.2 ทักษะชีวิต
…………………………....................................................................................................………………………………
3. นวัตกรรมที่ใช้ หรือกำรคิดค้นนวัตกรรม เพื่อพัฒนำผู้เรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ (ถ้ำมี)
…………………………....................................................................................................………………………………
…………………………....................................................................................................…………........................
4. ปัญหำ อุปสรรค
…………………………....................................................................................................………………………………
…....................................................................................................………………………...........................………
5. ข้อเสนอแนะเพื่อกำรพัฒนำ
………………………...........................................................................................…………………………...........….……
……………………....................................................................................................…………………........……..........
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กลยุทธ์ที่ 3 กำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพทรัพยำกรมนุษย์
ตัวชีวัดที่ 10 ร้อยละของครูสอนภำษำอังกฤษในระดับชันประถมศึกษำและมัธยมศึกษำได้รับกำรพัฒนำและยกระดับควำมรู้ภำษำอังกฤษโดยใช้ระดับกำรพัฒนำทำงด้ำนภำษำ (CEFR)
ตำมเกณฑ์ที่กำหนด
ระดับ
ผลกำรดำเนินงำน วิธีกำรดำเนินงำน ปัญหำอุปสรรค
คำอธิบำยระดับคุณภำพ
เอกสำร/หลักฐำนอ้ำงอิง
คุณภำพ
และข้อเสนอแนะเพื่อกำรพัฒนำ
 จำนวนครูผสู้ อนภำษำอังกฤษในระดับ
1. ผลกำรดำเนินงำน
 เอกสำรที่ต้องนำส่งในระบบ
1.1 สพท. มีครูผสู้ อนภำษำอังกฤษในระดับชั้นประถมศึกษำและมัธยมศึกษำในสังกัดทั้งหมด จำนวน.........คน  ร ำ ย ง ำ น ผ ล ก ำ ร ส่ ง เ ส ริ ม
5 ชั้นประถมศึกษำและมัธยมศึกษำได้รับ
กำรพั ฒ นำและยกระดั บ ควำมรู้ ภ ำษำ (ข้อมูลปงงบประมำณ พ.ศ. 2563 - 2564) จำแนกเป็น
สนั บ สนุ น ให้ ค รู ผู้ ส อนภ ำ ษำ
อั ง กฤษโดยใช้ ก รอบมำตรฐำนควำม
1.1.1 ครูผู้สอนภำษำอังกฤษในระดับชั้นประถมศึกษำและมัธยมศึกษำที่ได้รับกำรทดสอบควำมสำมำรถ อั ง กฤษไ ด้ รั บ กำร พั ฒ นำ แ ล ะ
สำมำรถทำงภำษำ (CEFR) ตังแต่ร้อยละ ทำงภำษำอังกฤษ (CEFR) จำนวน.........คน คิดเป็นร้อยละ..........
ยกระดับควำมรู้ภำษำอังกฤษโดย
90 ขึนไป
1.1.2 ครูผู้สอนภำษำอังกฤษในระดับชั้นประถมศึกษำและมัธยมศึกษำทีย่ ังไม่ได้ทดสอบควำมสำมำรถ ใช้ ก รอบมำตรฐำนควำมสำมำรถ
ทำงภำษำอังกฤษ (CEFR) จำนวน.........คน คิดเป็นร้อยละ..........
 จำนวนครูผสู้ อนภำษำอังกฤษในระดับ
ทำงภำษำอังกฤษ (CEFR)
1.2 ครูผู้สอนภำษำอังกฤษในระดับชั้นประถมศึกษำและมัธยมศึกษำได้รับกำรพัฒนำโดยใช้กรอบมำตรฐำน  หลักฐำนอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
ชั้นประถมศึกษำและมัธยมศึกษำได้รับ
4
กำรพั ฒ นำและยกระดั บ ควำมรู้ ภ ำษำ ควำมสำมำรถทำงภำษำอังกฤษ (CEFR) จำนวน.........คน คิดเป็นร้อยละ.........
(ถ้ำมี) โปรดระบุ
อั ง กฤษโดยใช้ ก รอบมำตรฐำนควำม ตำรำงที่ 10.1 แสดงจำนวนและร้อยละครูผสู้ อนภำษำอังกฤษในระดับชั้นประถมศึกษำและมัธยมศึกษำทีไ่ ด้รับ 1. ..............................................
สำมำรถทำงภำษำ (CEFR) ตังแต่ร้อยละ กำรพัฒนำและยกระดับควำมรู้ภำษำอังกฤษโดยใช้กรอบมำตรฐำนควำมสำมำรถทำงภำษำอังกฤษ (CEFR)
2. ..............................................
80 ขึนไป
3. ..............................................
จำนวนครูผสู้ อนภำษำอังกฤษ
กำรพัฒนำและยกระดับควำมรู้ภำษำอังกฤษ
ชื่อ
 จำนวนครูผสู้ อนภำษำอังกฤษในระดับ
ฯลฯ
ที่
โรง
ทังหมด
ร้อย
ได้รับกำร
เรี
ย
น
รู
ป
แบบกำรพั
ฒ
นำฯ
หลั
ก
สู
ต
ร/โครงกำร/กิ
จ
กรรม
ชั้นประถมศึกษำและมัธยมศึกษำได้รับ
3
พัฒนำฯ (คน)
(คน)
ละ
กำรพัฒนำและยกระดับควำมรู้ภำษำ
ตัว
รร.ก
100
80
80 1. พัฒนำตนเอง ด้วย 1. หลักสูตรกำรสือ่ สำรภำษำอังกฤษ
อย่
ำ
ง
อังกฤษโดยใช้กรอบมำตรฐำนควำม
youtube
2. หลักสูตรกำรสือ่ สำรแบบมืออำชีพ
สำมำรถทำงภำษำ (CEFR) ตังแต่ร้อยละ
2. อบรม
1. กำรใช้กิจกรรมในห้องเรียนและ
70 ขึนไป
วิธีกำรเลือกสื่อกำรสอนภำษำอังกฤษ
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ระดับ
คำอธิบำยระดับคุณภำพ
คุณภำพ
 จำนวนครูผู้สอนภำษำอังกฤษในระดับ
ชัน้ ประถมศึกษำและมัธยมศึกษำได้รับ
2
กำรพั ฒ นำและยกระดั บ ควำมรู้ ภ ำษำ
อั ง กฤษโดยใช้ ก รอบมำตรฐำนควำม
สำมำรถทำงภำษำ (CEFR)ตังแต่ร้อยละ
60 ขึนไป

ผลกำรดำเนินงำน วิธีกำรดำเนินงำน ปัญหำอุปสรรค
และข้อเสนอแนะเพื่อกำรพัฒนำ
2. หลักสูตรกำรสือ่ สำรแบบมืออำชีพ
ที่

ชื่อ
โรง
เรียน

จำนวนครูผสู้ อนภำษำอังกฤษ
ทังหมด
ร้อย
ได้รับกำร
พัฒนำฯ (คน)
(คน)
ละ

เอกสำร/หลักฐำนอ้ำงอิง

กำรพัฒนำและยกระดับควำมรู้ภำษำอังกฤษ
รูปแบบกำรพัฒนำฯ

หลักสูตร/โครงกำร/กิจกรรม

1
2


1

จำนวนครูผสู้ อนภำษำอังกฤษในระดับ
ชั้นประถมศึกษำและมัธยมศึกษำได้รับ
กำรพั ฒ นำและยกระดั บ ควำมรู้ ภ ำษำ
อั ง กฤษโดยใช้ ก รอบมำตรฐำนควำม
สำมำรถทำงภำษำ (CEFR) น้อยกว่ำ
ร้อยละ 60

....
รวม

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

คำอธิบำยระดับคุณภำพ

ผลกำรดำเนินงำน วิธีกำรดำเนินงำน ปัญหำอุปสรรค
และข้อเสนอแนะเพื่อกำรพัฒนำ

เอกสำร/หลักฐำนอ้ำงอิง

2. วิธีกำรดำเนินงำน
2.1 สพท. มีกำรส่งเสริม สนับสนุนกำรดำเนินงำนตำมตัวชี้วัด โดยมีแนวทำง/โครงกำร/กิจกรรม
(โปรดระบุพอสังเขป) ดังนี้
…………………………....................................................................................................…………………………………………
…………………………....................................................................................................…………………………………………
2.2 กำรพัฒนำและยกระดับควำมรู้ภำษำอังกฤษของครูผู้สอนภำษำอังกฤษในรูปแบบต่ำง ๆ ด้วยตนเอง
…………………………....................................................................................................…………………………………………
…………………………....................................................................................................…………………………………………
3. นวัตกรรมที่ใช้ หรือกำรคิดค้นนวัตกรรม เพื่อพัฒนำครูผู้สอนภำษำอังกฤษระดับประถมศึกษำและ
มัธยมศึกษำ โดยใช้กรอบมำตรฐำนควำมสำมำรถทำงภำษำ (CEFR) (ถ้ำมี)
…………………………....................................................................................................…………………………………………
…………………………....................................................................................................…………………………………………
4. ปัญหำ อุปสรรค
…………………………....................................................................................................…………………………………………
…………………………....................................................................................................…………………………………………
5. ข้อเสนอแนะเพื่อกำรพัฒนำ
………………………...........................................................................................…………………………...........….……………
…………………………....................................................................................................……………………………….................
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กลยุทธ์ที่ 3 กำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพทรัพยำกรมนุษย์
ตัวชีวัดที่ 11 ร้อยละของสถำนศึกษำที่สอนในระดับ ม.ต้น ที่ได้รับกำรเตรียมควำมพร้อมด้ำนกำรอ่ำน คณิตศำสตร์ และวิทยำศำสตร์ในกำรประเมินระดับนำนำชำติตำมโครงกำร PISA
ระดับ
ผลกำรดำเนินงำน วิธีกำรดำเนินงำน ปัญหำอุปสรรค
คำอธิบำยระดับคุณภำพ
เอกสำร/หลักฐำนอ้ำงอิง
คุณภำพ
และข้อเสนอแนะเพื่อกำรพัฒนำ
 จำนวนสถำนศึกษำที่สอนในระดับ ม.ต้น ได้รับ 1. ผลกำรดำเนินงำน
 เอกสำรที่ต้องนำส่งในระบบ
5
กำรเตรียมควำมพร้อม (ด้ำนกำรอ่ำน คณิตศำสตร์
สถำนศึกษำในสังกัดที่เปิดสอนในระดับ ม.ต้น ทั้งหมด จำนวน.............แห่ง ได้รับกำรเตรียมควำมพร้อม  นโยบำย/แผนงำน/โครงกำร
และวิทยำศำสตร์) โดยใช้ข้อสอบออนไลน์
(ด้ำนกำรอ่ำน คณิตศำสตร์ และวิทยำศำสตร์) โดยใช้ข้อสอบออนไลน์ PISA style จำนวน.........แห่ง
ส่งเสริม สนับสนุนให้สถำนศึกษำ
PISA style ร้อยละ 100
คิดเป็นร้อยละ.......
มีกำรเตรียมควำมพร้อมโดยใช้
 จำนวนสถำนศึกษำที่สอนในระดับ ม.ต้น ได้รับ 2. วิธีกำรดำเนินงำน
ข้อสอบออนไลน์ PISA style
สพท. มีกำรส่งเสริม สนับสนุนกำรดำเนินงำนตำมตัวชี้วัด โดยมีแนวทำง/โครงกำร/กิจกรรม
กำรเตรียมควำมพร้อม (ด้ำนกำรอ่ำน คณิตศำสตร์
 หลักฐำนอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
4
(โปรดระบุพอสังเขป) ดังนี้
และวิทยำศำสตร์) โดยใช้ข้อสอบออนไลน์
(ถ้ำมี) โปรดระบุ
…………………………....................................................................................................………………………………… 1. ................................
PISA style ตังแต่ร้อยละ 90 ขึนไป
 จำนวนสถำนศึกษำที่สอนในระดับ ม.ต้น ได้รับ …………………………....................................................................................................………………………………… 2. .................................
ฯลฯ
กำรเตรียมควำมพร้อม (ด้ำนกำรอ่ำน คณิตศำสตร์ 3. นวัตกรรมที่ใช้ หรือกำรคิดค้นนวัตกรรม เพื่อกำรเตรียมควำมพร้อมโดยใช้ข้อสอบออนไลน์ PISA style
3
(ถ้ำมี)
และวิทยำศำสตร์) โดยใช้ข้อสอบออนไลน์
…………………………....................................................................................................…………………………………
PISA style ตังแต่ร้อยละ 80 ขึนไป
 จำนวนสถำนศึกษำที่สอนในระดับ ม.ต้น ได้รับ ………………………....................................................................................................…………........................
กำรเตรียมควำมพร้อม (ด้ำนกำรอ่ำน คณิตศำสตร์ 4. ปัญหำ อุปสรรค
2
…………………………....................................................................................................…………………………………..
และวิทยำศำสตร์) โดยใช้ข้อสอบออนไลน์
..................................................................................................………………………...........................………
PISA style ตังแต่ร้อยละ 70 ขึนไป
5. ข้อเสนอแนะเพื่อกำรพัฒนำ
 จำนวนสถำนศึกษำที่สอนในระดับ ม.ต้น ได้รับ ………………………...........................................................................................…………………………...........….……
กำรเตรียมควำมพร้อม (ด้ำนกำรอ่ำน คณิตศำสตร์ …………………………....................................................................................................……………………………….......
1
และวิทยำศำสตร์ โดยใช้ข้อสอบออนไลน์
PISA style น้อยกว่ำร้อยละ 70
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กลยุทธ์ที่ 3 กำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพทรัพยำกรมนุษย์
ตัวชีวัดที่ 12 ร้อยละของสถำนศึกษำที่จัดกำรเรียนกำรสอนที่สร้ำงสมดุลทุกด้ำนและมีกำรจัดกำรศึกษำเพื่อพัฒนำพหุปัญญำรำยบุคคล
ระดับ คำอธิบำยระดับ
ผลกำรดำเนินงำน วิธีกำรดำเนินงำน ปัญหำอุปสรรค
คุณภำพ
คุณภำพ
และข้อเสนอแนะเพื่อกำรพัฒนำ
1. ผลกำรดำเนินงำน
สถำนศึกษำในสังกัดทั้งหมด จำนวน........แห่ง มีกำรจัดกำรเรียนกำรสอนเพื่อพัฒนำพหุปัญญำรำยบุคคล (อย่ำงน้อย 1 ด้ำน)
ติดตำมแต่
จ
ำนวน.......แห่
ง คิดเป็นร้อยละ........
ไม่ประเมินผล
ตำรำงที่ 12.1 แสดงจำนวนและร้อยละของสถำนศึกษำที่จัดกำรเรียนกำรสอนเพื่อพัฒนำพหุปัญญำรำยบุคคล
พหุปัญญำ
(ตัวอย่ำง) ด้ำนภำษำศำสตร์

จำนวน
สถำนศึกษำ
ทังหมด (แห่ง)
100

สถำนศึกษำที่
จัดกำรเรียนกำรสอน
เพื่อพัฒนำพหุปัญญำ
รำยบุคคล
จำนวน (แห่ง)
ร้อยละ
50
50

เอกสำร/หลักฐำนอ้ำงอิง

ตัวอย่ำงกำรจัดกำรเรียน
กำรสอน/กิจกรรมเสริมทักษะ
เพื่อพัฒนำพหุปัญญำ
บูรณำกำรในวิชำภำษำไทย โดยจัด
กิจกรรมโต้วำที ฯลฯ

1. ด้ำนภำษำศำสตร์
2. ด้ำนตรรกศำสตร์และคณิตศำสตร์
3. ด้ำนมิติสัมพันธ์
4. ด้ำนร่ำงกำยและกำรเคลื่อนไหว
5. ด้ำนดนตรี
6. ด้ำนควำมสัมพันธ์ระหว่ำงบุคคล
7. ด้ำนกำรรู้จักและเข้ำใจตนเอง
8. ด้ำนธรรมชำติวิทยำ
9. ด้ำนกำรคงอยู่ของชีวิต
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ระดับ คำอธิบำยระดับ
คุณภำพ
คุณภำพ

ผลกำรดำเนินงำน วิธีกำรดำเนินงำน ปัญหำอุปสรรค
และข้อเสนอแนะเพื่อกำรพัฒนำ

เอกสำร/หลักฐำนอ้ำงอิง

2. วิธีกำรดำเนินงำน
2.1 สพท. มีกำรส่งเสริม สนับสนุนกำรดำเนินงำนตำมตัวชี้วัด (โปรดระบุพอสังเขป) ดังนี้
2.1.1 กิจกรรมในหลักสูตร
…………………………....................................................................................................…………………………………………………………..
2.1.2 กิจกรรมเสริมหลักสูตร
…………………………....................................................................................................…………………………………………………………..
3. นวัตกรรมที่ใช้ หรือกำรคิดค้นนวัตกรรม เพื่อพัฒนำพหุปัญญำรำยบุคคล (ถ้ำมี)
…………………………....................................................................................................…………………………………………………………..
.…………………………....................................................................................................………………………………………………………….
4. ปัญหำ อุปสรรค
…………………………....................................................................................................…………………………………………………………..
.…………………………....................................................................................................………………………………………………………….
5. ข้อเสนอแนะเพื่อกำรพัฒนำ
…………………………....................................................................................................…………………………………………………………..
.…………………………....................................................................................................………………………………………………………….
หมำยเหตุ : พหุปัญญำ อ้ำงอิงจำก Armstrong, T. มี 9 ด้ำน ดังนี้
1. ด้ำนภำษำศำสตร์ (Linguistic Intelligence) หมำยถึง ควำมสำมำรถสูงในกำรใช้ภำษำ ไม่ว่ำจะเป็นกำรพูด เช่น นัก
เล่ ำ นิ ท ำน นั ก พู ด นั ก กำรเมื อ ง หรื อ กำรเขี ย น เช่ น กวี นั ก เขี ย น นั ก ข่ ำ ว บรรณำธิ ก ำร รวมไปถึ ง ควำมสำมำรถ
ในกำรจัดกระทำเกี่ยวกับโครงสร้ำงทำงภำษำ เสียง ควำมหมำย และเรื่องเกี่ยวกับภำษำ เช่น สำมำรถใช้ภำษำในกำรหว่ำนล้อม
อธิบ ำย และอื่น ๆ มีทั กษะในกำรใช้แ ละเล่น กับค ำ สำมำรถสื่อ สำรด้ว ยกำรฟัง พู ด อ่ ำน เขี ยน และเชื่ อมโยงได้อ ย่ำ ง
มีประสิทธิภำพ นอกจำกนี้ยังตระหนักถึงหน้ำที่ อันหลำกหลำยของภำษำ โดยรู้ถึงอำนำจของภำษำในกำรกระตุ้นอำรมณ์
ควำมรู้สึกด้วย
2. ด้ ำ นตรรกะและคณิ ต ศำสตร์ ( Logical-mathematical
Intelligence) หมำยถึ ง ควำมสำมำรถสู ง
ในกำรใช้ตัวเลขอย่ำงมีประสิทธิภำพ (เช่น นักคณิตศำสตร์ นักบัญชี นักสถิติ) และเป็นผู้ให้เหตุผลได้ดี (เช่น นักวิทยำศำสตร์
โปรแกรมเมอร์ นั ก ตรรกศำสตร์ ) นอกจำกนี้ ยั งรวมถึ งควำมไวในกำรเห็ น ควำมสั ม พั น ธ์ แ บบแผนตรรกวิ ท ยำ กำรคิ ด
เชิงนำมธรรมและกำรคิดที่เป็นเหตุเป็นผล (Cause-effect) กำรคิดคำดกำรณ์ (If-then) วิธีกำรที่ใช้ในเชำวน์ปัญญำด้ำนนี้
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ระดับ คำอธิบำยระดับ
คุณภำพ
คุณภำพ

ผลกำรดำเนินงำน วิธีกำรดำเนินงำน ปัญหำอุปสรรค
และข้อเสนอแนะเพื่อกำรพัฒนำ
ได้แก่ กำรจำแนกประเภท กำรจัดหมวดหมู่ กำรสันนิษฐำน กำรสรุปอ้ำงอิง กำรคิดคำนวณ กำรคิดเชิงปริมำณ กำรตั้งสมมติฐำน
3. ด้ำนมิติสัมพันธ์ (Visual-spatial Intelligence) หมำยถึง ควำมสำมำรถสูงในกำรมองเห็นพื้นที่ เช่น นำยพรำน ลูกเสือ
ผู้ น ำทำง และสำมำรถคิ ด วิ ธี ก ำรใช้ พื้ น ที่ ไ ด้ ดี เช่ น มั ณ ฑนำ กร สถำปนิ ก ศิ ล ปิ น นั ก ประดิ ษ ฐ์ เชำวน์ ปั ญ ญำด้ ำ นนี้
รวมไปถึงควำมไวต่อ สี เส้น รูปร่ำง เนื้อที่ และควำมสัมพันธ์ระหว่ำงสิ่งเหล่ำนี้ มีควำมสำมำรถในกำรมองเห็นภำพ สร้ำงภำพ
หรือคิดเป็นภำพสำมำรถเห็นรำยละเอียดและจำลองสิ่งที่เห็นเป็นภำพหรือกรำฟหรือตำรำงได้ มักจะนำเสนอข้อมู ลทำงด้ำน
มิติให้ออกมำเป็นภำพได้
4. ด้ำนร่ำงกำยและกำรเคลื่อนไหว (Bodily-kinesthetic Intelligence) หมำยถึง ควำมเชี่ยวชำญในกำรใช้ร่ำงกำยของ
ตนแสดงควำมคิด ควำมรู้สึก (เช่น นักแสดง นักแสดงละครใบ้ นักกีฬำ นักเต้นรำ นักระบำรำฟ้อน) และควำมสำมำรถในกำร
ใช้ มื อ ประดิ ษ ฐ์ ส ร้ ำ งสรรค์ ขึ้ น งำนและกำรหยิ บ จั บ สิ่ งที่ เ คลื่ อ นไหวต่ ำ ง ๆ (เช่ น ช่ ำ งปั้ น จิ ต รกร ช่ ำ งยนต์ ศั ล ยแพทย์ )
เชำวน์ปัญญำด้ำนนี้รวมถึงควำมสำมำรถในกำรใช้ร่ำงกำย เช่น ควำมคล่องแคล่ว ควำมแข็งแรง ควำมรวดเร็ว ควำมยืดหยุ่น
ควำมประณีต และควำมสำมำรถทำงประสำทสัมผัสทั้ง 5
5. ด้ ำ นตนตรี (Musical
Intelligence) หมำยถึ ง ควำมสำมำรถสู ง ในตอบรั บ กำรผลิ ต เสี ย งตนตรี จั ง หวะ
และควำมสำมำรถพิเศษในกำรเข้ำใจและชื่นชมแสดงออกทำงดนตรีในลักษณะต่ำง ๆ ได้แก่ นักดนตรี นักแต่งเพลง นักเรียน
เรียนเสียงประสำน นักวิจำรณ์ดนตรี เชำวน์ปัญญำด้ำนนี้รวมถึง ควำมไวในเรื่องจังหวะ ทำนองเสียง ตลอดจนควำมสำมำรถ
ในกำรเข้ำใจและวิเครำะห์ดนตรี
6. ด้ำนควำมสัมพันธ์ระหว่ำงบุคคล (Interpersonal Intelligence) หมำยถึง ควำมสำมำรถสูงในกำรเข้ำใจอำรมณ์
ควำมรู้สึก ควำมคิดและเจตนำ แรงจูงใจของผู้อื่น รวมถึงควำมไวต่อกำรแสดงออกทำงสีหน้ำ น้ำเสีย ง ท่ำทำงของผู้อื่น ทั้งยัง
สำมำรถจำแนกลักษณะต่ำง ๆ ของสัมพันธภำพของมนุษย์ และสำมำรถตอบสนองได้อย่ำงเหมำะสมและมีประสิทธิภำพ เช่น
สำมำรถทำให้บุคคลหรือกลุ่มบุคคลปฏิบัติตำมได้
7. ด้ำนกำรรู้จักและควำมเข้ำใจตนเอง (Intrapersonal Intelligence) หมำยถึง ควำมรู้เกี่ยวกับตนเอง ควำมสำมำรถใน
กำรประพฤติตนอย่ำงเหมำะสม จำกควำมรู้นี้ เชำวน์ปัญญำด้ำนนี้ประกอบด้วย กำรรู้จักตนเองตำมควำมเป็นจริง รู้ว่ำตนมี
จุดอ่อนจุดแข็งอย่ำงไร มีควำมรู้เท่ำทันอำรมณ์ ควำมรู้สึก ควำมคิด ควำมปรำรถนำของตนเอง มีควำมสำมำรถที่จะฝึกตนเอง
(Self-discipline) เข้ำใจตนเอง (Self-understanding) และเห็นคุณค่ำในตนเอง (Self-esteem)
8. ด้ำนธรรมชำติวิทยำ (Naturalist Intelligence) หมำยถึง ควำมสำมำรถกำรจดจำและแบ่งชั้นประเภทต่ำง ๆ ได้แก่
ดอกไม้ สั ต ว์ สิ่ งแวดล้ อ มต่ ำ ง ๆ รวมไปถึ ง ควำมไวต่ อ ลั ก ษณะของธรรมชำติ ต่ ำ ง ๆ เช่ น รู ป แบบข องเมฆ ภู เ ขำ กำร
เจริญเติบโตของสภำพแวดล้อมในถิ่นต่ำงๆ ควำมสำมำรถชื่นชม รู้จักและเข้ำใจสิ่งแวดล้อมได้ลึกซึ้ง รวมไปถึงกำรแยกแยะ
ควำมแตกต่ำงและจัดหมวดหมู่ต่ำง ๆ เช่น รถ รองเท้ำ แผ่นซีดี

เอกสำร/หลักฐำนอ้ำงอิง
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ระดับ คำอธิบำยระดับ
คุณภำพ
คุณภำพ

ผลกำรดำเนินงำน วิธีกำรดำเนินงำน ปัญหำอุปสรรค
และข้อเสนอแนะเพื่อกำรพัฒนำ
9. ด้ำนกำรคงอยู่ของชีวิต (Existential Intelligence) หมำยถึง ควำมสำมำรถในกำรเข้ำถึงจิตวิญญำณและสัจธรรมใน
กำรดำเนินชีวิต ควำมคิด สงสัยใคร่รู้ในเรื่องควำมเป็นไปของชีวิตชีวิตหลังควำมตำย เรื่องเหนือจริง มิติลึกลับ จิตใคร่ครวญใน
เรื่องที่เกี่ยวกับกำรมีชีวิตตำมควำมช่ำงสงสัยของตน ต้องกำรค้นหำคำตอบเกี่ยวกับกำรคงอยู่ เป็นควำมสำมำรถของบุคคลที่
พิจำรณำถึงควำมไม่สิ้นสุดของจักรวำล และสำมำรถรู้ถึงบทบำทของควำมเป็นมนุษย์ ควำมสำคัญของชีวิต ควำมหมำยของ
ควำมตำย สภำพของโลกด้ำนกำยภำพและด้ำนจิต มีประสบกำรณ์อันลึกซึ้งถึงควำมรัก ควำมเมตตำ สนใจเกี่ยวกับงำนทำง
ศิลปะ และหำคำตอบในคำถำมที่ว่ำ "เรำเป็นใคร" "ทำไมเรำจึงอยู่ที่นี่" ทำไมเรำจึงต้องตำย" บุคคลที่มีเชำวน์ปัญญำสูงด้ำนนี้
ได้แก่ นักเทววิทยำ พระในศำสนำต่ำงๆ นักสอนศำสนำ โยคี โต๊ะอิหม่ำม
ที่มำ : Armstrong, T. (2018). Multiple Intelligences In The Classroom (4th ed.). Alexandria, Virginnia: ASCD.

เอกสำร/หลักฐำนอ้ำงอิง
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กลยุทธ์ที่ 3 กำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพทรัพยำกรมนุษย์
ตัวชีวัดที่ 14 ร้อยละของผู้เรียนได้รับกำรพัฒนำให้มีควำมรู้ สมรรถนะ หรือทักษะอำชีพในด้ำนต่ำง ๆ เพื่อกำรประกอบอำชีพ กำรดำรงชีวิตอยู่ร่วมกันในสังคมอย่ำงสอดคล้อง ตำมสภำพ
ควำมต้องกำรและบริบทของแต่ละพืนที่ ตลอดจนควำมท้ำทำยที่เป็นพลวัตรของโลกในศตวรรษที่ 21
ตัวชีวัดย่อยที่ 14.1 ระดับชันประถมศึกษำปีที่ 1 - 6 (สำหรับ สพป.)
ระดับ
ผลกำรดำเนินงำน วิธีกำรดำเนินงำน ปัญหำอุปสรรค
คำอธิบำยระดับคุณภำพ
เอกสำร/หลักฐำนอ้ำงอิง
คุณภำพ
และข้อเสนอแนะเพื่อกำรพัฒนำ
 จ ำนวนผู้ เ รี ย นระดั บ ชั้ น ประถม 1. ผลกำรดำเนินงำน
 เอกสำรที่ต้องนำส่งในระบบ
5
ศึกษำปงที่ 1 - 6ที่ได้รับกำรพัฒนำ
ผู้เรียนระดับชั้นประถมศึกษำปงที่ 1 - 6 ทั้งหมด (ณ วันที่ 10 มิถุนำยน 2564) จำนวน …….. คน ได้รับ  นโยบำย/จุ ด เน้ น /แนวทำง
ให้มีควำมรู้ สมรรถนะ หรือทักษะ กำรพัฒนำ ให้มีควำมรู้ สมรรถนะหรือทักษะอำชีพ ในด้ำนต่ำง ๆ เพื่อกำรประกอบอำชีพ จำนวน …….. คน กำรส่ ง เสริ ม สนั บ สนุ น พั ฒ นำ
ผู้เรียนให้มีควำมรู้ สมรรถนะ หรือ
อำชี พ ในด้ ำ นต่ ำ ง ๆ เพื่ อ กำร คิดเป็นร้อยละ …………..
ทั ก ษะอำชี พ ในด้ ำ นต่ ำ ง ๆ เพื่ อ
ประกอบอำชีพ ตังแต่ร้อยละ 90 ตำรำงที่ 14.1 แสดงจำนวนและร้อยละของผู้เรียนระดับชั้นประถมศึกษำปงที่ 1 - 6 ที่ได้รับกำรพัฒนำให้มี
กำรประกอบอำชีพ ของ สพท.
ขึนไป
ควำมรู้ สมรรถนะ หรือทักษะอำชีพ ในด้ำนต่ำง ๆ เพื่อกำรประกอบอำชีพ
 ร ำ ย ง ำ น ผ ล ก ำ ร ด ำ เ นิ น

จ ำนวนผู้ เ รี ย นระดั บ ชั้ น ประถม
ผู้เรียนทีไ่ ด้รับกำรพัฒนำให้
จ
ำนวน
4
ศึกษำปงที่ 1 - 6ที่ได้รับกำรพัฒนำ
มีควำมรู้ สมรรถนะหรือ
โครงกำร/กิจกรรม ของสถำนศึกษำที่พัฒนำ โครงกำร/กิจ กรรม กำรส่ งเสริ ม
ผู้เรียน
พั ฒ น ำ ผู้ เ รี ย น ใ ห้ มี ค ว ำ ม รู้
ให้มีควำมรู้ สมรรถนะ หรือทักษะ ระดับชัน
ทักษะอำชีพ ในด้ำนต่ำง ๆ
ผู้เรียนให้มีควำมรู้ สมรรถนะ หรือทักษะ
ทังหมด
อำชี พ ในด้ ำ นต่ ำ ง ๆ เพื่ อ กำร
เพื่อกำรประกอบอำชีพ
อำชีพ ในด้ำนต่ำง ๆ เพื่อกำรประกอบอำชีพ สมรรถนะ หรื อทั ก ษะอำชี พ ใน
(คน)
ด้ ำ นต่ ำ ง ๆ เพื่ อ กำรประกอบ
ประกอบอำชีพ ตังแต่ร้อยละ 85
จำนวน (คน) ร้อยละ
อำชีพ ของ สพท.
ขึนไป
ป.1 - 3
 ร ำ ย ง ำ น ผ ล ก ำ ร ด ำ เ นิ น

จ ำนวนผู้ เ รี ย นระดั บ ชั้ น ประถม
ป.4 - 6
โครงกำร/กิจ กรรม กำรส่ งเสริ ม
3
ศึกษำปงที่ 1 - 6 ที่ได้รับกำรพัฒนำ
รวม
พั ฒ น ำ ผู้ เ รี ย น ใ ห้ มี ค ว ำ ม รู้
ให้มีควำมรู้ สมรรถนะ หรือทักษะ
สมรรถนะ หรื อทั ก ษะอำชี พ ใน
อำชี พ ในด้ ำ นต่ ำ ง ๆ เพื่ อ กำร 2. วิธีกำรดำเนินงำน
ประกอบอำชีพ ตังแต่ร้อยละ 80
สพท. มีกำรส่งเสริม สนับสนุนกำรดำเนินงำนตำมตัวชี้วัด โดยมีแนวทำง/โครงกำร/กิจกรรม (โปรดระบุพอ ด้ ำ นต่ ำ ง ๆ เพื่ อ กำรประกอบ
อำชีพ ของสถำนศึกษำ อย่ำงน้อย
ขึนไป
สังเขป) ดังนี้
3 แห่ง
2.1 ระดับชั้นประถมศึกษำปงที่ 1 - 3

จ ำนวนผู้ เ รี ย นระดั บ ชั้ น ประถม …………………………....................................................................................................……………………………………
2
ศึกษำปงที่ 1 - 6 ที่ได้รับกำรพัฒนำ ……………………......…………………………....................................................................................................…………  หลักฐำนอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
(ถ้ำมี) โปรดระบุ
ให้มีควำมรู้ สมรรถนะ หรือทักษะ
1..............................................
อำชี พ ในด้ ำ นต่ ำ ง ๆ เพื่ อ กำร
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ระดับ
คุณภำพ

1

คำอธิบำยระดับคุณภำพ
ประกอบอำชีพ ตังแต่ร้อยละ 75
ขึนไป
จ ำนวนผู้ เ รี ย นระดั บ ชั้ น ประถม
ศึกษำปงที่ 1 - 6 ที่ได้รับกำรพัฒนำ
ให้มีควำมรู้ สมรรถนะ หรือทักษะ
อำชี พ ในด้ ำ นต่ ำ ง ๆ เพื่ อ กำร
ป ร ะ ก อ บ อ ำ ชี พ น้ อ ย ก ว่ ำ
ร้อยละ 75

ผลกำรดำเนินงำน วิธีกำรดำเนินงำน ปัญหำอุปสรรค
และข้อเสนอแนะเพื่อกำรพัฒนำ
2.2 ระดับชั้นประถมศึกษำปงที่ 4 - 6
…………………………....................................................................................................……………………………………
……………………......…………………………....................................................................................................…………
3. นวัตกรรมที่ใช้ หรือกำรคิดค้นนวัตกรรม เพื่อพัฒนำให้ผู้เรียนมีควำมรู้ สมรรถนะ หรือทักษะอำชีพใน
ด้ำนต่ำง ๆ
เพื่อกำรประกอบอำชีพ ระดับชันประถมศึกษำปีที่ 1 - 6 (ถ้ำมี)
…………………………....................................................................................................……………………………………
……………………......…………………………....................................................................................................…………
4. ปัญหำ อุปสรรค
…………………………....................................................................................................……………………………………
……………………......…………………………....................................................................................................…………

เอกสำร/หลักฐำนอ้ำงอิง
2..............................................
ฯลฯ

5. ข้อเสนอแนะเพื่อกำรพัฒนำ
…………………………....................................................................................................……………………………………
……………………......…………………………....................................................................................................…………
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ตัวชีวัดย่อยที่ 14.2 ระดับชันมัธยมศึกษำปีที่ 1 - 3 (สำหรับ สพป. และ สพม.)
ผลกำรดำเนินงำน วิธีกำรดำเนินงำน ปัญหำอุปสรรค
ระดับ
ค
ำอธิ
บ
ำยระดั
บ
คุ
ณ
ภำพ
คุณภำพ
และข้อเสนอแนะเพื่อกำรพัฒนำ
 จ ำ น ว น ผู้ เ รี ย น ร ะ ดั บ ชั้ น 1. ผลกำรดำเนินงำน
5
มั ธ ยมศึ ก ษำปง ที่ 1 - 3 ที่
ผู้เรียนระดับชั้นมัธยมศึกษำปงที่ 1 - 3 ทั้งหมด (ณ วันที่ 10 มิถุนำยน 2564) จำนวน…….. คน ได้รับกำร
ได้ รั บ กำรพั ฒ นำให้ มี ค วำมรู้ พัฒนำให้มีควำมรู้ สมรรถนะ หรือทักษะอำชีพ ในด้ำนต่ำง ๆ เพื่อกำรประกอบอำชีพ จำนวน …….. คน คิดเป็น
สมรรถนะ หรื อ ทั ก ษะอำชี พ ร้อยละ …………..
ใ น ด้ ำ น ต่ ำ ง ๆ เ พื่ อ ก ำ ร ตำรำงที่ 14.2 แสดงจำนวนและร้อยละของผู้เรียนระดับชั้นมัธยมศึกษำปงที่ 1 - 3 ทีไ่ ด้รับกำรพัฒนำให้มีควำมรู้
ประกอบอำชีพ ตังแต่ร้อยละ สมรรถนะ หรือทักษะอำชีพ ในด้ำนต่ำง ๆ เพื่อกำรประกอบอำชีพ
ผู้เรียนที่ได้รับกำรพัฒนำให้มีควำมรู้ สมรรถนะ หรือ โครงกำร/กิจกรรม ของสถำนศึกษำ
90 ขึนไป
จำนวนผู้เรียน
ทักษะอำชีพ ในด้ำนต่ำง ๆ เพื่อกำรประกอบอำชีพ ที่พัฒนำผู้เรียนให้มีควำมรู้ สมรรถนะ
 จ ำ น ว น ผู้ เ รี ย น ร ะ ดั บ ชั้ น ระดับชัน
ทังหมด
หรือทักษะอำชีพในด้ำนต่ำงๆ เพื่อ
4
มั ธ ยมศึ ก ษำปง ที่ 1 - 3 ที่
(คน)
จำนวน (คน)
ร้อยละ
กำรประกอบอำชีพ
ได้ รั บ กำรพั ฒ นำให้ มี ค วำมรู้
ม.1
สมรรถนะ หรื อ ทั ก ษะอำชี พ
ม.2
ใ น ด้ ำ น ต่ ำ ง ๆ เ พื่ อ ก ำ ร
ม.3
ประกอบอำชีพ ตังแต่ร้อยละ
รวม
85 ขึนไป
 จ ำ น ว น ผู้ เ รี ย น ร ะ ดั บ ชั้ น 2. วิธีกำรดำเนินงำน
3
2.1 สพท. มีกำรส่งเสริม สนับสนุนกำรดำเนินงำนตำมตัวชี้วัด โดยมีแนวทำง/โครงกำร/กิจกรรม (โปรดระบุพอ
มั ธ ยมศึ ก ษำปง ที่ 1 - 3 ที่
สั
ง
เขป)
ดังนี้
ได้ รั บ กำรพั ฒ นำให้ มี ค วำมรู้
สมรรถนะ หรื อ ทั ก ษะอำชี พ …………………………....................................................................................................………………………………………………
ใ น ด้ ำ น ต่ ำ ง ๆ เ พื่ อ ก ำ ร …………………………....................................................................................................………………………………………………
2.2 กำรส่งเสริมกำรกิจกรรมแนะแนวกำรศึกษำเพื่อกำรมีงำนทำ
ประกอบอำชีพ ตังแต่ร้อยละ
…………………………....................................................................................................………………………………………………
80 ขึนไป
…………………………....................................................................................................………………………………………………
2.3 กำรขับเคลื่อนโครงกำร/กิจกรรม เพื่อเพิม่ ทักษะอำชีพแก่นักเรียนครอบครัวยำกจนทีไ่ ม่ได้เรียนต่อหลังจบ
 จ ำ น ว น ผู้ เ รี ย น ร ะ ดั บ ชั้ น
2
มั ธ ยมศึ ก ษำปง ที่ 1 - 3 ที่ กำรศึกษำภำคบังคับ
ได้ รั บ กำรพั ฒ นำให้ มี ค วำมรู้ …………………………....................................................................................................………………………………………………

เอกสำร/หลักฐำนอ้ำงอิง
 เอกสำรที่ต้องนำส่งในระบบ
 นโยบำย/จุดเน้น/แนวทำง
กำรส่งเสริม สนับสนุนพัฒนำ
ผู้เรียนให้มีควำมรู้ สมรรถนะ หรือ
ทักษะอำชีพ ในด้ำนต่ำง ๆ เพื่อ
กำรประกอบอำชีพ
ของ สพท.
 รำยงำนผลกำรดำเนิน
โครงกำร/กิจกรรม กำรส่งเสริม
พัฒนำผู้เรียนให้มีควำมรู้
สมรรถนะ หรือทักษะอำชีพ
ในด้ำนต่ำง ๆ เพื่อกำรประกอบ
อำชีพ ของ สพท.
 รำยงำนผลกำรดำเนิน
โครงกำร/กิจกรรม กำรส่งเสริม
พัฒนำผู้เรียนให้มีควำมรู้
สมรรถนะ หรือทักษะอำชีพ
ในด้ำนต่ำง ๆ เพื่อกำรประกอบ
อำชีพ ของสถำนศึกษำ
อย่ำงน้อย 3 แห่ง
 หลักฐำนอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
(ถ้ำมี) โปรดระบุ
1..............................................
2..............................................
ฯลฯ
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ระดับ
คุณภำพ


1

คำอธิบำยระดับคุณภำพ
สมรรถนะ หรื อ ทั ก ษะอำชี พ
ใ น ด้ ำ น ต่ ำ ง ๆ เ พื่ อ ก ำ ร
ประกอบอำชีพ ตังแต่ร้อยละ
75 ขึนไป
จ ำ น ว น ผู้ เ รี ย น ร ะ ดั บ ชั้ น
มั ธ ยมศึ ก ษำปง ที่ 1 - 3 ที่
ได้ รั บ กำรพั ฒ นำให้ มี ค วำมรู้
สมรรถนะ หรื อ ทั ก ษะอำชี พ
ใ น ด้ ำ น ต่ ำ ง ๆ เ พื่ อ ก ำ ร
ประกอบอำชี พ น้ อ ยกว่ ำ
ร้อยละ 75

ผลกำรดำเนินงำน วิธีกำรดำเนินงำน ปัญหำอุปสรรค
และข้อเสนอแนะเพื่อกำรพัฒนำ
…………………………....................................................................................................………………………………………………
3. นวัตกรรมที่ใช้หรือกำรคิดค้นนวัตกรรม เพื่อพัฒนำให้ผู้เรียนมีควำมรู้ สมรรถนะ หรือทักษะอำชีพในด้ำน
ต่ำง ๆ เพื่อกำรประกอบอำชีพ ระดับชันมัธยมศึกษำปีที่ 1 - 3 (ถ้ำมี)
…………………………....................................................................................................………………………………………………
…………………………....................................................................................................………………………………………………
4. ปัญหำ อุปสรรค
…………………………....................................................................................................………………………………………………
…………………………....................................................................................................………………………………………………
5. ข้อเสนอแนะเพื่อกำรพัฒนำ
…………………………....................................................................................................………………………………………………
…………………………....................................................................................................………………………………………………

เอกสำร/หลักฐำนอ้ำงอิง
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34

กลยุทธ์ที่ 4
กำรสร้ำงโอกำสในกำรเข้ำถึงบริกำรกำรศึกษำที่มีคุณภำพ
มีมำตรฐำนและลดควำมเหลื่อมลำทำงกำรศึกษำ

34

กลยุทธ์ที่ 4 กำรสร้ำงโอกำสในกำรเข้ำถึงบริกำรกำรศึกษำที่มีคุณภำพ มีมำตรฐำนและลดควำมเหลื่อมลำทำงกำรศึกษำ
ตัวชีวัดที่ 15 อัตรำกำรเข้ำเรียนของผู้เรียนแต่ละระดับกำรศึกษำต่อประชำกรกลุ่มอำยุ
ตัวชีวัดย่อยที่ 15.1 ประชำกรวัยเรียนที่มีอำยุถึงเกณฑ์กำรศึกษำภำคบังคับเข้ำเรียนชันประถมศึกษำปีที่ 1 (สำหรับ สพป.)
ผลกำรดำเนินงำน วิธีกำรดำเนินงำน ปัญหำอุปสรรค
ระดับ
คำอธิบำยระดับคุณภำพ
คุณภำพ
และข้อเสนอแนะเพื่อกำรพัฒนำ

จ ำนวนประชำกรวั ย เรี ย นที่ มี อ ำยุ ถึ ง เกณฑ์ 1. ผลกำรดำเนินงำน
5
กำรศึกษำ ภำคบังคับในเขตพื้นที่บริกำรได้
ประชำกร ตำม ทร.14 ที่เกิดปง พ.ศ. 2557 ในเขตพื้นที่บริกำร จำนวน….....คน ได้เข้ำเรียน
เข้ำเรียนในชั้นประถมศึกษำปงที่ 1 ร้อยละ 100 ในชั้นประถมศึกษำปงที่ 1 จำนวน .....…คน คิดเป็นร้อยละ…....
 จ ำนวนประชำกรวั ย เรี ย นที่ มี อ ำยุ ถึ ง เกณฑ์ หมำยเหตุ : ใช้ข้อมูลกำรรำยงำนผลจำกระบบ e-MES กำรติดตำมประชำกรวัยเรียนเข้ำเรียนชั้น ป.1
4
กำรศึก ษำภำคบั งคั บในเขตพื้น ที่บ ริก ำรได้ เข้ ำ ณ วันที่ 10 มิถุนำยน 2564
เรียนในชั้นประถมศึกษำปงที่ 1 ตังแต่ร้อยละ 99 2. วิธีกำรดำเนินงำน
สพท. มีกำรส่งเสริม สนับสนุนกำรดำเนินงำนตำมตัวชี้วัด โดยมีแนวทำง/โครงกำร/กิจกรรม
ขึนไป
 จ ำนวนประชำกรวั ย เรี ย นที่ มี อ ำยุ ถึ ง เกณฑ์ (โปรดระบุพอสังเขป) ดังนี้
3
กำรศึก ษำภำคบั งคั บในเขตพื้น ที่บ ริก ำรได้ เข้ ำ …………………………....................................................................................................…………………………
เรียนในชั้นประถมศึกษำปงที่ 1 ตังแต่ร้อยละ 98 …………………………………....................................................................................................…………………
3. ปัญหำ อุปสรรค
ขึนไป
 จ ำนวนประชำกรวั ย เรี ย นที่ มี อ ำยุ ถึ ง เกณฑ์ …………………………....................................................................................................…………………………
2
กำรศึก ษำภำคบั งคั บในเขตพื้น ที่บ ริก ำรได้ เข้ ำ …………………………………....................................................................................................…………………
เรียนในชั้นประถมศึกษำปงที่ 1 ตังแต่ร้อยละ 97 4. ข้อเสนอแนะเพื่อกำรพัฒนำ
…………………………....................................................................................................…………………………
ขึนไป
 จ ำนวนประชำกรวั ย เรี ย นที่ มี อ ำยุ ถึ ง เกณฑ์ …………………………………....................................................................................................…………………
1
กำรศึก ษำภำคบั งคั บในเขตพื้น ที่บ ริก ำรได้ เข้ ำ
เรียนในชั้นประถมศึกษำปงที่ 1 น้อยกว่ำ
ร้อยละ 97

เอกสำร/หลักฐำนอ้ำงอิง
 เอกสำรที่ต้องนำส่งใน
ระบบ
 หลักฐำนอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
(ถ้ำมี) โปรดระบุ
1. ..................................
2. .....................................
ฯลฯ
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ตัวชีวัดย่อยที่ 15.2 นักเรียนชันประถมศึกษำปีที่ 6 ที่จบหลักสูตรในปีกำรศึกษำ 2563 ได้ศึกษำต่อชันมัธยมศึกษำปีที่ 1 (สำหรับ สพป.)
ระดับ
ผลกำรดำเนินงำน วิธีกำรดำเนินงำน ปัญหำอุปสรรค
คำอธิบำยระดับคุณภำพ
คุณภำพ
และข้อเสนอแนะเพื่อกำรพัฒนำ

จ ำนวนนั ก เรี ย นชั้ น ประถมศึ ก ษำปง ที่ 6 ที่ จ บ 1. ผลกำรดำเนินงำน
5
หลักสูตรในปงกำรศึกษำ 2563 ได้ศึกษำต่อชั้น
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำไม่ต้องรำยงำนข้อมูลผลกำรดำเนินงำน สตผ. จะใช้ข้อมูล
มั ธ ยมศึ ก ษำปง ที่ 1 ในปง ก ำรศึ ก ษำ 2564 จำกระบบ Data Management Center (DMC) จำกส่วนกลำง (สนผ. สพฐ.) ในกำรติดตำม
ร้อยละ 100
และประเมินผล

จ ำนวนนั ก เรี ย นชั้ น ประถมศึ ก ษำปง ที่ 6 ที่ จ บ ให้รำยงำนเฉพำะวิธีกำรดำเนินงำน ปัญหำอุปสรรค และข้อเสนอแนะเพื่อกำรพัฒนำ ดังนี้
4
1) จำนวนนักเรียนชั้นประถมศึกษำปงที่ 6 ที่จบหลักสูตรในปงกำรศึกษำ 2563 ณ วันที่ 30
หลักสูตรในปงกำรศึกษำ 2563 ได้ศึกษำต่อชั้ น
มัธยมศึกษำปงที่ 1 ในปงกำรศึกษำ 2564 ตังแต่ เมษำยน 2564
2) จำนวนนักเรียนที่เข้ำเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษำปงที่ 1 ปงกำรศึกษำ 2564 ณ วันที่ 10
ร้อยละ 99 ขึนไป

จ ำนวนนั ก เรี ย นชั้ น ประถมศึ ก ษำปง ที่ 6 ที่ จ บ มิถุนำยน 2564
3
3) สูตรที่ใช้ในกำรคำนวณ (วิธีกำรประมวลผลใช้สตู รกำรคำนวณเช่นเดียวกันกับ Data
หลักสูตรในปงกำรศึกษำ 2563 ได้ศึกษำต่อชั้ น
มัธยมศึกษำปงที่ 1 ในปงกำรศึกษำ 2564 ตังแต่ Management Center (DMC)) ดังนี้
ร้อยละ 98 ขึนไป
ร้อยละของนักเรียนที่จบ จำนวนนักเรียนเข้ำเรียนชั้น ม.1 ปงกำรศึกษำ 2564 x 100

จ ำนวนนั ก เรี ย นชั้ น ประถมศึ ก ษำปง ที่ 6 ที่ จ บ
ชั้น ป.6 ได้เรียนต่อชั้น ม.1 =
จำนวนนักเรียนที่จบชั้น ป. 6 ปงกำรศึกษำ 2563
2
หลักสูตรในปงกำรศึกษำ 2563 ได้ศึกษำต่อชั้ น
มัธยมศึกษำปงที่ 1 ในปงกำรศึกษำ 2564 ตังแต่ 2. วิธีกำรดำเนินงำน
สพท. มีกำรส่งเสริม สนับสนุนกำรดำเนินงำนตำมตัวชี้วัด โดยมีแนวทำง/โครงกำร/กิจกรรม
ร้อยละ 97 ขึนไป
 จ ำนวนนั ก เรี ย นชั้ น ประถมศึ ก ษำปง ที่ 6 ที่ จ บ (โปรดระบุพอสังเขป) ดังนี้
หลักสูตรในปงกำรศึกษำ 2563 ได้ศึกษำต่อชั้ น …………………………....................................................................................................……………………
1
มั ธ ยมศึ ก ษำปง ที่ 1 ในปง ก ำรศึ ก ษำ 2564 3. ปัญหำ อุปสรรค
…………………………....................................................................................................……………………
น้อยกว่ำร้อยละ 97
4. ข้อเสนอแนะเพื่อกำรพัฒนำ
…………………………....................................................................................................……………………

เอกสำร/หลักฐำนอ้ำงอิง
 เอกสำรที่ต้องนำส่งในระบบ
 หลักฐำนอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
(ถ้ำมี) โปรดระบุ
1. ..................................
2. .....................................
ฯลฯ
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ตัวชีวัดย่อยที่ 15.3 นักเรียนชันมัธยมศึกษำปีที่ 3 ที่จบหลักสูตรในปีกำรศึกษำ 2563 ได้ศึกษำต่อชันมัธยมศึกษำปีที่ 4 หรือเทียบเท่ำ (สำหรับ สพม.)
ระดับ
ผลกำรดำเนินงำน วิธีกำรดำเนินงำน ปัญหำอุปสรรค
คำอธิบำยระดับคุณภำพ
คุณภำพ
และข้อเสนอแนะเพื่อกำรพัฒนำ
จำนวนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษำปงที่ 3 ที่จบ
1. ผลกำรดำเนินงำน

หลักสูตรในปงกำรศึกษำ 2563 ได้ศึกษำต่อชั้น
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำไม่ต้องรำยงำนข้อมูลผลกำรดำเนินงำน สตผ. จะใช้ข้อมูลจำก
5
มัธยมศึกษำปงที่ 4 หรือเทียบเท่ำ
ระบบ Data Management Center (DMC) จำกส่วนกลำง (สนผ. สพฐ.) ในกำรติดตำมและ
ในปงกำรศึกษำ 2564 ตังแต่ร้อยละ 90 ขึนไป ประเมินผล
ให้รำยงำนเฉพำะวิธีกำรดำเนินงำน ปัญหำอุปสรรค และข้อเสนอแนะเพื่อกำรพัฒนำ ดังนี้
จำนวนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษำปงที่ 3 ที่จบ

1) จำนวนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษำปงที่ 3 ที่จบหลักสูตรในปงกำรศึกษำ 2563 ณ วันที่ 30 เมษำยน
หลักสูตรในปงกำรศึกษำ 2563 ได้ศึกษำต่อชั้น
4
มัธยมศึกษำปงที่ 4 หรือเทียบเท่ำ ในปงกำรศึกษำ 2564
2) จำนวนนักเรี ยนที่เข้ ำเรียนชั้ นมัธยมศึกษำปงที่ 4 หรือเทียบเท่ ำปงกำรศึ กษำ 2564 ณ วันที่ 10
2564 ตังแต่ร้อยละ 85 ขึนไป
มิถุนำยน 2564

จำนวนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษำปงที่ 3 ที่จบ
3
3) สูตรที่ใช้ในกำรคำนวณ (วิธีกำรประมวลผลใช้สตู รกำรคำนวณเช่นเดียวกันกับ Data
หลักสูตรในปงกำรศึกษำ 2563 ได้ศึกษำต่อชั้น
มัธยมศึกษำปงที่ 4 หรือเทียบเท่ำ ในปงกำรศึกษำ Management Center (DMC)) ดังนี้
2564 ตังแต่ร้อยละ 80 ขึนไป
ร้อยละของนักเรียนทีจ่ บ
ชั้น ม.3 ได้เรียนต่อชั้นมัธยมศึกษำ = จำนวนนักเรียนเข้ำเรียนชั้น ม.4 หรือเทียบเท่ำ ปงกำรศึกษำ 2564x 100
จำนวนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษำปงที่ 3 ที่จบ
จำนวนนักเรียนที่จบชั้น ม.3 ปงกำรศึกษำ 2563
ปงที่ 4 หรือเทียบเท่ำ

หลักสูตรในปงกำรศึกษำ 2563 ได้ศึกษำต่อชั้น
2
มัธยมศึกษำปงที่ 4 หรือเทียบเท่ำ ในปงกำรศึกษำ 2. วิธีกำรดำเนินงำน
สพท. มีกำรส่งเสริม สนับสนุนกำรดำเนินงำนตำมตัวชี้วัด โดยมีแนวทำง/โครงกำร/กิจกรรม
2564 ตังแต่ร้อยละ 75 ขึนไป
(โปรดระบุพอสังเขป) ดังนี้
 จำนวนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษำปงที่ 3 ที่จบ
…………………………....................................................................................................………………………
หลักสูตรในปงกำรศึกษำ 2563 ได้ศึกษำต่อชั้น
1
มัธยมศึกษำปงที่ 4 หรือเทียบเท่ำ ในปงกำรศึกษำ 3. ปัญหำ อุปสรรค
…………………………....................................................................................................……………………
2564 น้อยกว่ำร้อยละ 75
4. ข้อเสนอแนะเพื่อกำรพัฒนำ
…………………………....................................................................................................………………………

เอกสำร/หลักฐำนอ้ำงอิง
 เอกสำรที่ต้องนำส่งในระบบ
 หลักฐำนอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
(ถ้ำมี) โปรดระบุ
1. ..................................
2. .....................................
ฯลฯ
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กลยุทธ์ที่ 5
กำรจัดกำรศึกษำเพื่อพัฒนำคุณภำพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
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กลยุทธ์ที่ 5 กำรจัดกำรศึกษำเพื่อพัฒนำคุณภำพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
ตัวชีวัดที่ 19 ร้อยละของนักเรียนมีควำมรู้ควำมเข้ำใจและตระหนักในกำรอนุรักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม
ระดับ
ผลกำรดำเนินงำน วิธีกำรดำเนินงำน ปัญหำอุปสรรค
คำอธิบำยระดับคุณภำพ
คุณภำพ
และข้อเสนอแนะเพื่อกำรพัฒนำ

จำนวนนักเรียนมีควำมรูค้ วำมเข้ำใจ
1. ผลกำรดำเนินงำน
5
และตระหนักในกำรอนุรักษ์
ตำรำงที่ 19.1 แสดงจำนวนและร้อยละของนักเรียนที่ได้รับกำรส่งเสริมให้มีควำมรู้ ควำมเข้ำใจ
ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม
และตระหนักในกำรอนุรักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม
แต่ละด้ำน ตังแต่ร้อยละ 85 ขึนไป
นักเรียนมีควำมรู้ควำม
เข้ำใจและตระหนักใน
จ
ำนวน

จำนวนนักเรียนมีควำมรูค้ วำมเข้ำใจ
กำรอนุรักษ์
นั
ก
เรี
ย
น
4
และตระหนักในกำรอนุรักษ์
ทรัพยำกรธรรมชำติ
ด้ำน
ประเด็น
ทังหมด
ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมแต่
และสิ่งแวดล้อม
(คน)
ละด้ำน ตังแต่ร้อยละ 80 ขึนไป
จำนวน
ร้อยละ
(คน)

จำนวนนักเรียนมีควำมรูค้ วำมเข้ำใจ
1. ควำมรู้ 1. นักเรียนรู้ถึงแนวทำงกำรป้องกันและแก้ปัญหำ
3
และตระหนักในกำรอนุรักษ์
ที่เหมำะสมกับบริบทท้องถิ่น
ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม
2. นักเรียนรู้จักและเข้ำใจชุมชนอย่ำงถ่องแท้
แต่ละด้ำน ตังแต่ร้อยละ 75 ขึนไป
2. เจตคติ 3. นักเรียนไม่เพิกเฉยหรือละเลยในกำรทำลำย
และควำม ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม

จำนวนนักเรียนมีควำมรูค้ วำมเข้ำใจ
ตระหนัก 4. นักเรียนมีจติ สำนึกรักษ์บ้ำนเกิด
2
และตระหนักในกำรอนุรักษ์
5. นักเรียนมีวินัยเคำรพกติกำของสังคม
ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม
แต่ละด้ำน ตังแต่ร้อยละ 70 ขึนไป
จำนวน นักเรียนมีควำมรู้ควำม

จำนวนนักเรียนมีควำมรูค้ วำมเข้ำใจ
นักเรียน เข้ำใจและตระหนักใน
1
และตระหนักในกำรอนุรักษ์
ด้ำน
ประเด็น
ทังหมด
กำรอนุรักษ์
ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม
(คน)
ทรัพยำกรธรรมชำติ
ด้ำนใดด้ำนหนึ่ง น้อยกว่ำร้อยละ 70
และสิ่งแวดล้อม

เอกสำร/หลักฐำนอ้ำงอิง
 เอกสำรที่ต้องนำส่งในระบบ
 รำยงำนผลกำรด ำเนิ น งำน
กำรส่ งเสริ ม สนั บ สนุ น ให้ ผู้ เ รี ย นมี
ควำมรู้ควำมเข้ำใจและตระหนักใน
กำรอนุรักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติและ
สิ่งแวดล้อม ของ สพท.
 ตั ว อย่ ำ งสถำนศึ ก ษำที่ สพท.
ส่ ง เสริ ม สนั บ สนุ น ให้ ส ถำนศึ ก ษำ
พัฒนำสิ่งประดิษฐ์หรือนวัตกรรมที่
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ให้สำมำรถ
เป็นอำชีพและสร้ำงรำยได้
จำนวน 1-2 โรง
 ห ลั กฐำ นอื่ น ๆ ที่ เ กี่ ย วข้ อ ง
(ถ้ำมี) โปรดระบุ
1. ................................
2. ................................
ฯลฯ
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ระดับ
คุณภำพ

ผลกำรดำเนินงำน วิธีกำรดำเนินงำน ปัญหำอุปสรรค
และข้อเสนอแนะเพื่อกำรพัฒนำ

คำอธิบำยระดับคุณภำพ

เอกสำร/หลักฐำนอ้ำงอิง
จำนวน
(คน)

3. ทักษะ

6. นักเรียนสำมำรถคำดกำรณ์ถึงแนวโน้ม
สถำนกำรณ์ปัญหำสิ่งแวดล้อมของชุมชนได้
7. นักเรียนมีพฤติกรรมเลือกซื้อเลือกใช้ใน
ชีวิตประจำวันอย่ำงเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
8. นักเรียนมีควำมเป็นผู้นำในกำรเข้ำร่วมกิจกรรม
กำรดูแลรักษำทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม

4. กำรมี
ส่วนร่วม

9. นักเรียนติดตำมข่ำวสำรและปัญหำสิ่งแวดล้อม
เศรษฐกิจ และสังคมอย่ำงต่อเนื่องสม่ำเสมอ
10. นักเรียนกล้ำแสดงควำมคิดเห็นที่เป็น
ประโยชน์
ต่อส่วนรวมบนหลักประชำธิปไตย

ร้อยละ

หมำยเหตุ :
1. นักเรียนในสังกัดทั้งหมด ใช้ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนำยน 2564
2. จำนวนนักเรียนที่ได้รับควำมรู้ ควำมเข้ำใจ และตระหนักในกำรอนุรักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติ
และสิ่งแวดล้อม สำมำรถนับซ้ำได้
3. นักเรียนมีควำมรู้ควำมเข้ำใจ และตระหนักในกำรอนุรักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม หมำยถึง
กำรส่งเสริมให้นักเรียนควำมรู้ควำมเข้ำใจ และตระหนักในกำรอนุรักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม
ตำมแนวทำงของพลเมืองเพื่อสิ่งแวดล้อม (SDGs) โดยให้สถำนศึกษำพิจำรณำประยุกต์ใช้ให้ เหมำะสมกับ
บริบท และช่วงวัย ดังนี้
3.1 ด้ำนควำมรู้
3.1.1 นักเรียนรู้ถึงแนวทำงกำรป้องกันและแก้ปัญหำที่เหมำะสมกับบริบทท้องถิ่น เช่น นักเรียน
วิเครำะห์ ตรวจสอบ สรุปควำมรู้เกี่ยวกับประโยชน์ในกำรอนุรักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม
กำรรับมือกับภัยพิบัติ หรือมีผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนในส่วนที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อมเพิ่มขึ้น
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ระดับ
คุณภำพ

คำอธิบำยระดับคุณภำพ

ผลกำรดำเนินงำน วิธีกำรดำเนินงำน ปัญหำอุปสรรค
และข้อเสนอแนะเพื่อกำรพัฒนำ
3.1.2 นักเรียนรู้จักและเข้ำใจชุมชนอย่ำงถ่องแท้ เช่น นักเรียนรู้จัก มีกำรสำรวจ รวบรวมพันธุ์ไม้
ทรัพยำกรท้องถิ่น)
3.2 ด้ำนเจตคติและควำมตระหนัก
3.2.1 นักเรียนไม่เพิกเฉยหรือละเลยในกำรทำลำยทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม เช่น
1) กำรเข้ำร่วมกิจกรรมในกำรคิดอย่ำงมีเหตุผลในกำรรับรู้ปัญหำสิ่งแวดล้อม กำรหำแนวทำง
ในกำรแก้ปัญหำอย่ำงง่ำยๆได้ เช่น กำรใช้ประโยชน์จำกต้นไม้ กำรปลูกทดแทนกำรเลือกคัดแยกขยะ
ก่อนทิ้งกำรเลือกตัดสินใจในกำรทำปุ๋ยหมักเพื่อทดแทนใช้สำรเคมี เป็นต้น
2) เมื่อนักเรียนเห็นเพื่อนหรือรุ่นน้องปฏิบัติไม่ถูกต้องจึงแนะนำ สื่อสำรให้ควำมรู้ที่ถูกต้อง
เช่ น น้ อ งหรื อ พี่ ทิ้ งขยะโดยไม่ แ ยกประเภทของขยะ ก็ จ ะอธิ บ ำยกำรคั ด แยกขยะ และทิ้ ง ให้ ถู ก ต้ อ ง
และบอกถึงผลเสียของกำรไม่แยกขยะ หรือแยกขยะไม่ถูกต้อง
3.2.2 นักเรียนมีจิตสำนึกรักษ์บ้ำนเกิด
1) มุ่งมั่น ตั้งใจเรียนรู้ อยำกเข้ำร่วมกิจกรรมเข้ำร่วมกิจกรรม ชมรมหรือชุมนุม ฯลฯ เพื่อพัฒนำ
ตนเองสู่กำรดำเนินชีวิตประจำวัน กำรเลือกซื้อเลือกใช้ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม บ้ำน ชุมชน
2) นักเรียนมีควำมใส่ใจ จิตอำสำ รับผิดชอบในกำรดูแลสภำพแวดล้อมของโรงเรียนและชุมชน

เอกสำร/หลักฐำนอ้ำงอิง

3.2.3 นั ก เรี ย นมี วิ นั ย เคำรพกติ ก ำของสั งคม เช่ น กำรเข้ ำ ใจ ปฏิ บั ติ ต ำมกฎ กติ ก ำ ข้ อ ตกลง
และบรรทัดฐำนของสังคมในกำรดูแลรักษำสิ่งแวดล้อมของโรงเรียน บ้ำน และชุมชน
3.3 ด้ำนทักษะ
3.3.1 นั ก เรี ย นสำมำรถคำดกำรณ์ ถึ งแนวโน้ ม สถำนกำรณ์ ปั ญ หำสิ่ งแวดล้ อ มของชุ ม ชนได้
เช่ น นัก เรี ย นมี ค วำมเข้ ำ ใจและเห็น ควำมส ำคั ญ ของปั ญ หำสิ่ งแวดล้ อ มและสำมำรถถ่ ำยทอด สื่ อ สำร
เสนอแนวคิดในกำรดูแลรักษำสิ่งแวดล้อมในโรงเรียนและชุมชนได้ เป็นต้น
3.3.2 นั ก เรี ย นมี พ ฤติ ก รรมเลื อ กซื้ อ เลื อ กใช้ ใ นชี วิ ต ประจ ำวั น อย่ ำ งเป็ น มิ ต รกั บ สิ่ ง แวดล้ อ ม
เช่น กำรปฏิเสธถุงพลำสติก แต่เลือกนำถุงผ้ำมำใส่แทน ปิดไฟฟ้ำก่อนออกจำกห้องเรียนอย่ำงเป็นอัตโนมัติ
และต่อเนื่อง เป็นต้น
3.3.3 นั ก เรี ย นมี ค วำมเป็ น ผู้ น ำในกำรเข้ ำ ร่ ว มกิ จ กรรมกำรดู แ ลรั ก ษำทรั พ ยำกรธรรมชำติ
และสิ่งแวดล้อม เช่น ควำมเป็นผู้นำ เป็นแบบอย่ำง ในกำรสร้ำงสรรค์กิจกรรม นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์
โครงงำนเพื่อให้เกิดกำรสื่อสำร กระตุ้นให้มีผู้เข้ำร่วมกิจกรรมดูแลรักษำสิ่งแวดล้อมเพิ่มขึ้น เป็นต้น
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เอกสำร/หลักฐำนอ้ำงอิง

3.4 กำรมีส่วนร่วม
3.4.1 นักเรียนติดตำมข่ำวสำรและปัญหำสิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจ และสังคมอย่ำงต่อเนื่องสม่ำเสมอ
สำมำรถคิด วิเครำะห์ และ รู้จักชุมชนของตนในประเด็นสิ่งแวดล้อมของชุมชนมำกยิ่งขึ้น
3.4.2 นักเรียนกล้ำแสดงควำมคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมบนหลักประชำธิปไตย กำรใช้สิทธิ์
ใช้เสียงในกำรลงควำมเห็นในกำรร่วมมือ คิดสร้ำงสรรค์กิจกรรมอนุรกั ษ์และแก้ปัญหำสิ่งแวดล้อมตำมหลัก
ประชำธิปไตย
2. วิธีกำรดำเนินงำน
สพท. มีกำรส่งเสริม สนับสนุนกำรดำเนินงำนตำมตัวชี้วัด ในภำพรวม ดังนี้
2.1 กำรนำนโยบำย แผนงำน แผนงบประมำณเพื่อให้สถำนศึกษำนำไปสู่กำรปฏิบัติ
…………………………....................................................................................................….............................
…………………………....................................................................................................….............................
2.2 กำรพัฒนำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำให้มีควำมรู้ ควำมเข้ำใจ และประยุกต์ใช้
ในกำรจัดกำรเรียนกำรสอนด้ำนกำรอนุรักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม
…………………………....................................................................................................….............................
…………………………....................................................................................................….............................
2.3 กำรจัดกำรเรียนกำรสอนด้ำนอนุรักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติ และสิ่งแวดล้อม/กำรใช้ชีวิต
ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม/กำรใช้ทฤษฎีหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง/หลักธรรมในกำรดำเนินชีวิต
ที่ไม่เบียดเบียนด้วยรูปแบบต่ำง ๆ เช่น กำรบูรณำกำรกับกลุม่ สำระกำรเรียนรู้ต่ำงๆ กำรจัดทำหลักสูตรสำระ
กำรเรียนรู้เพิ่มเติม เป็นต้น
…………………………....................................................................................................….............................
…………………………....................................................................................................….............................
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ระดับ
คุณภำพ

คำอธิบำยระดับคุณภำพ

ผลกำรดำเนินงำน วิธีกำรดำเนินงำน ปัญหำอุปสรรค
และข้อเสนอแนะเพื่อกำรพัฒนำ
3. นวัตกรรม/รูปแบบ/แนวทำงของ สพท. ที่ส่งเสริม สนับสนุนให้สถำนศึกษำพัฒนำสิ่งประดิษฐ์หรือ
นวัตกรรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ให้สำมำรถเป็นอำชีพและสร้ำงรำยได้
………………………....................................................................................................….............................
4. ปัญหำ อุปสรรค
…………………………....................................................................................................….............................
5. ข้อเสนอแนะเพื่อกำรพัฒนำ
…………………………....................................................................................................….............................

เอกสำร/หลักฐำนอ้ำงอิง
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ยุทธศำสตร์ที่ 5
ด้ำนกำรปรับสมดุลและพัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐ
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ยุทธศำสตร์ที่ 5 ด้ำนกำรปรับสมดุลและพัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐ
ประเด็นที่ 11 โรงเรียนคุณภำพประจำตำบล (1 ตำบล 1 โรงเรียนคุณภำพ)
ระดับ
คำอธิบำย
ผลกำรดำเนินงำน วิธีกำรดำเนินงำน ปัญหำอุปสรรค
เอกสำร/หลักฐำนอ้ำงอิง
คุณภำพ ระดับคุณภำพ
และข้อเสนอแนะเพื่อกำรพัฒนำ
1. ผลกำรดำเนินงำน
1.1 โรงเรียนในสังกัด ทั้งหมด จำนวน..........โรง
1.2 โรงเรียนคุณภำพประจำตำบลในสังกัด จำนวน..........โรง
1.3 โรงเรียนคุณภำพประจำตำบลที่มีกำรพัฒนำสถำนศึกษำให้เอื้อต่อกำรเรียนรู้ของผู้เรียน
1.3.1 ด้ำนโครงสร้ำงพื้นฐำน
จำนวน..........โรง คิดเป็นร้อยละ..........
1.3.2 ด้ำนส่งเสริมกำรศึกษำ
1) ด้ำนทักษะวิชำกำร
จำนวน..........โรง คิดเป็นร้อยละ..........
2) ด้ำนทักษะอำชีพ
จำนวน..........โรง คิดเป็นร้อยละ..........
3) ด้ำนทักษะชีวิต
จำนวน..........โรง คิดเป็นร้อยละ..........
ติดตำมแต่
4) ด้ำนภำษำ
จำนวน..........โรง คิดเป็นร้อยละ..........
ไม่ประเมินผล
5) ด้ำนไอซีที (ICT)
จำนวน..........โรง คิดเป็นร้อยละ..........
1.3.3 ด้ำนกำรมีส่วนร่วมของเอกชน บ้ำน วัด/ศำสนสถำนอื่นๆ รัฐ และโรงเรียน จำนวน..........โรง คิดเป็นร้อยละ..........
1.4 สถำนศึกษำที่มีกำรพัฒนำ ครบทั้ง 3 ด้ำน จำนวน..........โรง คิดเป็นร้อยละ..........
หมำยเหตุ :
1. ใช้ผลกำรดำเนินงำนของโรงเรียน สังกัด สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำที่เข้ำร่วมโครงกำรโรงเรียนคุณภำพประจำตำบล (1 ตำบล 1 โรงเรียน
คุณภำพ) ในปงกำรศึกษำ 2563 ที่ได้มีกำรพัฒนำในด้ำนโครงสร้ำงพื้นฐำน ด้ำนส่งเสริมกำรศึกษำ และด้ำนกำรมีส่วนร่วมของเอกชน บ้ำน วัด
รัฐ โรงเรียน ของสถำนศึกษำให้เอื้อต่อกำรเรียนรู้ของผูเ้ รียน
2. ด้ำนโครงสร้ำงพื้นฐำน หมำยถึง โรงเรียนคุณภำพประจำตำบลที่ปรับโครงสร้ำงพื้นฐำนของสถำนศึกษำ โดยมีวัสดุอุปกรณ์ สื่อ สถำนที่
ที่เหมำะสมในกำรส่งเสริมกำรเรียนรู้ของผู้เรียน
3. ด้ำนส่งเสริมกำรศึกษำ หมำยถึง โรงเรียนคุณภำพประจำตำบลที่มีกำรส่งเสริมกำรศึกษำให้เอื้อต่อกำรเรียนรู้ของผู้เรียนในด้ำนใดด้ำนหนึ่ง
ดังนี้
3.1 ด้ำนทักษะวิชำกำร มีกำรพัฒนำปรับปรุงหลักสูตรสถำนศึกษำให้สอดคล้องกับนโยบำย จุดเน้น เพื่อเพิ่มทักษะวิชำกำร เช่น
กำรจัดกำรเรียนกำรสอนโดยเน้นวิธีกำร Active Learning เพื่อพัฒนำกระบวนกำรคิด กำรเรียนรู้จำกประสบกำรณ์จริงหรือสถำนกำรณ์จำลอง
กำรจัดกำรเรียนกำรสอนเพื่อฝึกทักษะกำรคิดแบบมีเหตุผลและเป็นขั้นตอน (Coding) เป็นต้น
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ระดับ
คำอธิบำย
คุณภำพ ระดับคุณภำพ

ผลกำรดำเนินงำน วิธีกำรดำเนินงำน ปัญหำอุปสรรค
และข้อเสนอแนะเพื่อกำรพัฒนำ
3.2 ด้ำนทักษะอำชีพ เพื่อให้ผู้เรียนมีทักษะอำชีพนำไปสู่กำรประกอบอำชีพและกำรมีงำนทำ เช่น กำรมีห้องปฏิบัติกำร แหล่งเรียนรู้
ด้ำนภูมิปัญญำท้องถิ่น เป็นต้น
3.3 ด้ำนทักษะชีวิต เพื่อให้ผู้เรียนสำมำรถดำรงชีวิตได้อย่ำงมีควำมสุข มีคุณธรรม จริยธรรมและมีจิตสำธำรณะ เช่น กำรมีสระว่ำยน้ำ
สนำมกีฬำ แหล่งเรียนรู้ด้ำนศิลปวัฒนธรรม เป็นต้น
3.4 ด้ำนภำษำ เพื่อให้ผู้เรียนสำมำรถใช้ภำษำต่ำงประเทศในกำรสื่อสำรได้ เช่น กำรมีห้องเรียนภำษำ ห้องปฏิบัติกำรด้ำนภำษำ
(Sound lab) สื่อกำรเรียนกำรสอนภำษำต่ำงประเทศ เป็นต้น
3.5 ด้ำนไอซีที (ICT) เพื่อให้ผู้เรียนสำมำรถใช้ ICT เป็นเครื่องมือในกำรเรียนรู้ได้ เช่น กำรมีคอมพิวเตอร์ สัญญำณอินเทอร์เน็ต
แพลตฟอร์มดิจิทัลเพือ่ กำรเรียนรู้ เป็นต้น
4. ด้ำนกำรมีส่วนร่วมของเอกชน บ้ำน วัด/ศำสนสถำนอื่น ๆ รัฐ และโรงเรียน หมำยถึง โรงเรียนคุณภำพประจำตำบลที่ได้รับกำรส่งเสริม
สนับสนุนให้คนในชุมชน ทั้งเอกชน บ้ำน วัด/ศำสนสถำนอื่น ๆ รัฐ โรงเรียน เข้ำมำมีส่วนร่วมในกำรบริหำรจัดกำรศึกษำ กระบวนกำรเรียนรู้
ของผู้เรียน สนับสนุน ส่งเสริมงบประมำณ สถำนที่ องค์ควำมรู้ แหล่งเรียนรู้และบุคลำกร เพื่อพัฒนำผู้เรียนและโรงเรียนให้มีคุณภำพ
เช่น แหล่งเรียนรู้อำชีพในชุมชน ปรำชญ์ชำวบ้ำน กำรสนับสนุนจำกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น วัด โรงเรียนขนำดใหญ่ มหำวิทยำลัย ร้ำนค้ำ
หรือบริษัท เป็นต้น
5. สถำนศึกษำที่มีกำรพัฒนำ ครบทั้ง 3 ด้ำน หมำยถึง โรงเรียนคุณภำพประจำตำบลที่มีกำรพัฒนำสถำนศึกษำให้เอื้อต่อกำรเรียนรู้ของผู้เรียน
ครบทั้ง 3 ด้ำน ได้แก่ ด้ำนโครงสร้ำงพื้นฐำน ด้ำนส่งเสริมกำรศึกษำ และด้ำนกำรมีส่วนร่วมของเอกชน บ้ำน วัด/ศำสนสถำนอื่น ๆ รัฐ โรงเรียน
2. กำรดำเนินงำน
2.1 สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมีกำรดำเนินงำนโครงกำร กิจกรรม หรือกระบวนกำรส่งเสริม สนับสนุนโรงเรียนคุณภำพประจำตำบล ดังนี้
.......................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................

เอกสำร/หลักฐำนอ้ำงอิง

2.2 กำรดำเนินงำนของโรงเรียนคุณภำพประจำตำบล ใน 4 ด้ำน ดังนี้
2.2.1 ด้ำนกำรสร้ำงควำมเข้มแข็งให้กับโรงเรียนคุณภำพประจำตำบล (ควำมเข้มแข็งทำงวิชำกำร เป็นสถำนศึกษำคุณธรรม
มีควำมโปร่งใสในกำรดำเนินงำนของสถำนศึกษำ (ITA) และมีควำมพร้อม ในกำรพัฒนำด้ำนคุณธรรม จริยธรรม งำนอำชีพ และสุขภำพ
อนำมัย เป็นโรงเรียนศูนย์รวมกำรศึกษำที่มีคุณภำพ สำมำรถให้บริกำรกำรศึกษำแก่นักเรียนและชุมชนได้)
.......................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................
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คำอธิบำย
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ผลกำรดำเนินงำน วิธีกำรดำเนินงำน ปัญหำอุปสรรค
เอกสำร/หลักฐำนอ้ำงอิง
และข้อเสนอแนะเพื่อกำรพัฒนำ
2.2.2 ด้ำนกำรพัฒนำนักเรียนของโรงเรียนคุณภำพประจำตำบล (กำรเข้ำถึงกำรศึกษำทีม่ ีคุณภำพ และลดควำมเหลื่อมล้ำ
ทำงกำรศึกษำ แก้ปัญหำควำมเหลือ่ มล้ำทำงเศรษฐกิจและสังคม ให้เยำวชนเติบโตเป็นพลเมืองดี มีทักษะที่สำคัญ ทั้งทักษะวิชำกำร
ทักษะอำชีพ ทักษะชีวิต ทักษะภำษำ เทคโนโลยีดิจิทลั และทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21)
.......................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................
2.2.3 ด้ำนกำรพัฒนำผู้บริหำร ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำของโรงเรียนคุณภำพประจำตำบล (ควำมพร้อมในทุกด้ำน
ทั้งสมรรถนะ ศักยภำพ และควำมสำมำรถในกำรบริหำรจัดกำร มีควำมคิดสร้ำงสรรค์นวัตกรรมกำรบริหำรจัดกำรเรียนกำรสอน
พัฒนำสื่อกำรเรียนกำรสอน คลังนวัตกรรมกำรเรียนกำรสอน)
.......................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................
2.2.4 ด้ำนควำมร่วมมือกับ เอกชน บ้ำน วัด/ศำสนสถำนอื่น ๆ รัฐ และโรงเรียนในกำรขับเคลื่อนและพัฒนำโรงเรียนคุณภำพ
ประจำตำบล (ผูป้ กครองและชุมชน ให้กำรยอมรับ เชื่อถือต่อคุณภำพของโรงเรียน ครู และผู้บริหำร รวมทั้ง เอกชน บ้ำน วัด/
ศำสนสถำนอื่น ๆ รัฐ และโรงเรียน ให้กำรยอมรับโรงเรียนและเข้ำมำมีส่วนร่วมในกำรพัฒนำส่งเสริมโรงเรียนให้เป็นโรงเรียนที่มคี ุณภำพ)
.......................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................
3. ปัญหำ อุปสรรค กำรดำเนินงำนในภำพรวม
…………………………....................................................................................................…………………………………...............................................
.....................................................………………………...........................………....................................................................................................
4. ข้อเสนอแนะเพื่อกำรพัฒนำ
………………………...........................................................................................…………………………...........….……….………………….......................
.............................................................................…………………........……........................................................................................................
5. ต้นแบบหรือแบบอย่ำงที่ดี (Best Practice) (ถ้ำมี)
ชื่อสถำนศึกษำ
.......................................................................................................................................................................................................................
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ผลกำรดำเนินงำน วิธีกำรดำเนินงำน ปัญหำอุปสรรค
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เอกสำร/หลักฐำนอ้ำงอิง

รูปแบบ/แนวทำง/โครงกำร/กิจกรรม
………………………...........................................................................................…………………………...........….……….………………….......................
.............................................................................…………………........…….......................................................................................................
วิธีกำรดำเนินงำน
………………………...........................................................................................…………………………...........….……….………………….......................
.............................................................................…………………........……........................................................................................................
ผลกำรดำเนินงำน
………………………...........................................................................................…………………………...........….……….………………….......................
.............................................................................…………………........……........................................................................................................
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จุดเน้นของนโยบำยสำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขันพืนฐำน
ปีงบประมำณ พ.ศ. 2564
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จุดเน้นของนโยบำยสำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขันพืนฐำน ปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 ด้ำนคุณภำพ
ประเด็นที่ 5 จัดกระบวนกำรเรียนกำรสอนและปฏิรูปกำรเรียนรู้จำกรูปแบบ Passive Learning เป็น Active Learning ให้กับผู้เรียนในทุกระดับชัน
ระดับ
คำอธิบำย
ผลกำรดำเนินงำน วิธีกำรดำเนินงำน ปัญหำอุปสรรค
คุณภำพ ระดับคุณภำพ
และข้อเสนอแนะเพื่อกำรพัฒนำ
1. ผลกำรดำเนินงำน
1.1 สถำนศึกษำในสังกัด ทั้งหมด จำนวน..........แห่ง
1.2 สถำนศึกษำมีกำรจัดกำรเรียนรู้ที่ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ผ่ำนกิจกรรมกำรปฏิบัติจริง (Active Learning) จำนวน..........แห่ง
คิดเป็นร้อยละ..........
1.3 สถำนศึกษำที่มีหน่วยและแผนกำรจัดกำรเรียนรู้ (Active Learning) จำนวน..........แห่ง คิดเป็นร้อยละ..........
1.4 ครูในสังกัดทั้งหมด จำนวน..........คน จัดกำรเรียนรู้ที่ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ผ่ำนกิจกรรมกำรปฏิบัติจริง จำนวน..........คน
คิดเป็นร้อยละ..........
2. วิธีกำรดำเนินงำน
2.1 สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมีแผนงำน โครงกำร/กิจกรรม หรือกระบวนกำรเพื่อส่งเสริม สนับสนุนให้กับสถำนศึกษำ
ติดตำมแต่
ไม่ประเมินผล จัดกระบวนกำรเรียนกำรสอนและปฏิรูปกำรเรียนรู้จำกรูปแบบ Passive Learning เป็น Active Learning ให้กับผู้เรียน
ในทุกระดับชั้น
...............................................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................................
2.2 กำรดำเนินงำนของสถำนศึกษำที่จัดกำรเรียนกำรสอนเพื่อพัฒนำผู้เรียน โดยมีรูปแบบ/แนวทำง/กระบวนกำรเรียนกำรสอน
และปฏิรูปกำรเรียนรู้จำกรูปแบบ Passive Learning เป็น Active Learning ให้กับผู้เรียนในทุกระดับชั้น
1) กำรนำไปใช้ในกลุ่มสำระกำรเรียนรู้
วิธีกำรดำเนินงำน
...............................................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................................
ผลกำรดำเนินงำน
...............................................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................

เอกสำร/หลักฐำนอ้ำงอิง
เอกสำรที่ต้องนำส่งในระบบ
 นโยบำย/แผนงำน/
โครงกำร/กิจกรรม
ที่ส่งเสริม สนับสนุน
ให้สถำนศึกษำจัดกำรเรียน
กำรสอนเพื่อพัฒนำผู้เรียนให้
มีทักษะในศตวรรษที่ 21
 ตัวอย่ำงหน่วย
และแผนกำรจัดกำรเรียนรู้
(Active Learning)
และบันทึกหลังกำรสอน
ของสถำนศึกษำ
อย่ำงน้อย 3 กลุ่มสำระ
กำรเรียนรู้
 รำยงำนผลกำรนิเทศ
ติดตำมกำรจัดกำรเรียนรู้
Active Learning
 หลักฐำนอื่น ๆ
ที่เกี่ยวข้อง (ถ้ำมี) โปรดระบุ
1. ........................................
2. ........................................
ฯลฯ
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ระดับ
คุณภำพ

คำอธิบำย
ระดับคุณภำพ

ผลกำรดำเนินงำน วิธีกำรดำเนินงำน ปัญหำอุปสรรค
และข้อเสนอแนะเพื่อกำรพัฒนำ

เอกสำร/หลักฐำนอ้ำงอิง

2) กำรนำไปใช้ในกิจกรรมพัฒนำผู้เรียน
วิธีกำรดำเนินงำน
...............................................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................................
ผลกำรดำเนินงำน
...............................................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................................
3) อื่น ๆ
วิธีกำรดำเนินงำน
...............................................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................................
ผลกำรดำเนินงำน
...............................................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................................
3. นวั ต กรรมที่ ใ ช้ หรื อ ที่ คิ ด ค้ น เพื่ อ ส่ ง เสริ ม สนั บ สนุ น กำ รจั ด กำรเรี ย นรู้ จ ำกรู ป แบบ Passive
Learning
เป็น Active Learning(ถ้ำมี)
...............................................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................................
หมำยเหตุ :
1. กำรจัดกระบวนกำรเรียนกำรสอนและปฏิรูปกำรเรียนรู้จำกรูปแบบ Passive Learning เป็น Active Learning
ให้กับผู้เรียนในทุกระดับชั้น หมำยถึง กระบวนกำรเรียนกำรสอนผ่ำนกำรปฏิบัติ หรือ กำรลงมือทำซึ่ง “ควำมรู้” ที่เกิดขึ้น
เป็นควำมรู้ทไี่ ด้จำกประสบกำรณ์ในกำรลงมือทำมำกกว่ำกำรฟังเพียงอย่ำงเดียว เรียนรู้โดยกำรอ่ำน กำรเขียน กำรโต้ตอบ
และกำรวิเครำะห์ปัญหำ อีกทั้งให้ผู้เรียนได้ใช้กระบวนกำรคิดขั้นสูง ได้แก่ กำรวิเครำะห์ กำรสังเครำะห์ และกำรประเมินค่ำ
โดยครูผสู้ อนเป็นผู้แนะนำ กระตุ้น หรืออำนวยควำมสะดวกให้ผู้เรียนเกิดกำรเรียนรู้ขึ้น
2. นวัตกรรมกำรจัดกำรเรียนรู้จำกรูปแบบ Passive Learning เป็น Active Learning หมำยถึง กำรใช้ควำมคิดสร้ำงสรรค์
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ระดับ
คุณภำพ

คำอธิบำย
ระดับคุณภำพ

ผลกำรดำเนินงำน วิธีกำรดำเนินงำน ปัญหำอุปสรรค
และข้อเสนอแนะเพื่อกำรพัฒนำ
เพื่อพัฒนำหรือประดิษฐ์สิ่งใหม่ๆ เพื่อใช้ในกำรจัดกำรเรียนรู้ที่ปรับเปลี่ยนรูปแบบจำก Passive Learning เป็น Active Learning
ในกลุ่มสำระกำรเรียนรู้และหรือในกิจกรรมพัฒนำผู้เรียนที่แสดงให้เห็นถึงกระบวนกำรในกำรพัฒนำทีป่ ระสบผลสำเร็จเกิดประโยชน์
ต่อกำรศึกษำ มีคณ
ุ ค่ำและมีประโยชน์ต่อผู้อื่น
4. ปัญหำ อุปสรรค
...............................................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................................
5. ข้อเสนอแนะเพื่อกำรพัฒนำ
...............................................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................................

เอกสำร/หลักฐำนอ้ำงอิง
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จุดเน้นของนโยบำยสำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขันพืนฐำน ปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 ด้ำนคุณภำพ
ประเด็นที่ 9-13 กำรพัฒนำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำให้มีทักษะควำมรู้และควำมชำนำญในกำรจัดกำรเรียนกำรสอน มีมำตรฐำนวิชำชีพ และ/หรือสมรรถนะของครูยุคใหม่
ระดับ
คำอธิบำย
ผลกำรดำเนินงำน วิธีกำรดำเนินงำน ปัญหำอุปสรรค
เอกสำร/หลักฐำนอ้ำงอิง
คุณภำพ ระดับคุณภำพ
และข้อเสนอแนะเพื่อกำรพัฒนำ
1. ผลกำรดำเนินงำน
เอกสำรที่ต้องนำส่งในระบบ
ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำในสังกัดทั้งหมด จำนวน..........คน ได้รับกำรอบรม/พัฒนำให้มีทักษะควำมรู้และควำมชำนำญ
 ภำพถ่ำยกิจกรรม
ในกำรจัดกำรเรียนกำรสอน มีมำตรฐำนวิชำชีพ และ/หรือสมรรถนะของครูยุคใหม่ (อย่ำงน้อย 1 รำยกำร) จำนวน..........คน
 หลักฐำนอื่น ๆ
คิดเป็นร้อยละ..........
ที่เกี่ยวข้อง (ถ้ำมี) โปรดระบุ
ตำรำงที่ 9.1 แสดงจำนวนครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำที่ได้รับกำรอบรม/พัฒนำให้มีทักษะ ควำมรู้ และควำมชำนำญในกำรจัด
1. ........................................
กำรเรียนกำรสอน มีมำตรฐำนวิชำชีพ และ/หรือสมรรถนะของครูยคุ ใหม่ จำแนกตำมประเภทของหลักสูตรกำรอบรม/พัฒนำ
2. ........................................
ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำที่ได้รับกำรอบรม/พัฒนำ
หลักสูตรกำรอบรม/พัฒนำ
ฯลฯ
จำนวน (คน)
ร้อยละ
ติดตำมแต่
1. ด้ำนหลักสูตร
2. ด้ำนกำรจัดกำรเรียนกำรสอน
ไม่ประเมินผล
3. ด้ำนกำรวัดผล ประเมินผล
4. ด้ำนกำรใช้สื่อ/เทคโนโลยี
5. ด้ำนระบบบริหำรจัดกำรศึกษำ
6. ด้ำนคุณธรรม จริยธรรมของผู้ประกอบวิชำชีพครู
7. ด้ำนทักษะภำษำเพื่อกำรสื่อสำร
8. กำรพัฒนำตนเองในวิชำชีพอย่ำงต่อเนื่อง
หมำยเหตุ :
1. ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ หมำยถึง ข้ำรำชกำรครู บุคลำกรสำยงำนกำรสอน และผู้บริหำรสถำนศึกษำ
2. กำรนับจำนวนครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำที่เข้ำรับกำรอบรม/พัฒนำ ในตำรำงที่ 9.1 ดังนี้
2.1 กรณีครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 1 คน เข้ำรับกำรอบรม/พัฒนำ มำกกว่ำ 1 รำยกำร สำมำรถนับซ้ำได้
2.2 กรณีครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 1 คน เข้ำรับกำรอบรม/พัฒนำ ในรำยกำรเดียวกันมำกกว่ำ 1 ครั้ง ให้นับเป็น 1
3. ประเภทของหลักสูตรกำรอบรม/พัฒนำ ดังนี้
3.1 ด้ำนหลักสูตร หมำยถึง ควำมรู้เกี่ยวกับกำรจัดกำรเรียนกำรสอนตำมหลักสูตรฐำนสมรรถนะ หลั กสูตรแกนกลำงกำรศึกษำ
ขั้นพื้นฐำน หลักสูตรอื่นที่เกี่ยวข้อง
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ระดับ
คุณภำพ

คำอธิบำย
ระดับคุณภำพ

ผลกำรดำเนินงำน วิธีกำรดำเนินงำน ปัญหำอุปสรรค
และข้อเสนอแนะเพื่อกำรพัฒนำ
3.2 ด้ำนกำรจัดกำรเรียนกำรสอน หมำยถึง กำรใช้เทคโนโลยีดิจทิ ัลและปัญญำประดิษฐ์ ครูผสู้ อน เป็น “Coach” ควำมรู้
และทักษะในสังคมยุควิถีชีวิตใหม่ (new normal)
3.3 ด้ำนกำรวัดผล ประเมินผล หมำยถึง ควำมรู้เกีย่ วกับกำรวัดผล ประเมินผลทำงกำรศึกษำ
3.4 ด้ำนกำรใช้สื่อ/เทคโนโลยี หมำยถึง กำรใช้สื่อกำรเรียนรู้สมัยใหม่
3.5 ด้ำนระบบบริหำรจัดกำรศึกษำ หมำยถึง กำรบริหำรจัดกำรศึกษำ กำรนิเทศกำรศึกษำ ระบบประกัน
3.6 ด้ำนคุณธรรม จริยธรรมของผู้ประกอบวิชำชีพครู หมำยถึง กำรพัฒนำตนเองและกำรจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม
3.7 ด้ำนทักษะภำษำเพื่อกำรสือ่ สำร หมำยถึง กำรพัฒนำทักษะภำษำอังกฤษ ภำษำจีน เพื่อกำรสือ่ สำร เช่น ทักษะกำรฟัง
ทักษะกำรพูด ทักษะกำรอ่ำน และทักษะกำรเขียน
3.8 กำรพัฒนำตนเองในวิชำชีพอย่ำงต่อเนื่อง หมำยถึง กำรพัฒนำตนเองในวิชำชีพโดยใช้กระบวนกำร PLC กำรวิจัยและ
นวัตกรรม และกำรสร้ำงผลงำนทำงวิชำกำร
2. วิธีกำรดำเนินงำน
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมีแผนงำน โครงกำร/กิจกรรม กระบวนกำรส่งเสริม สนับสนุนในกำรพัฒนำครูและบุคลำกร
ทำงกำรศึกษำในสังกัด ตำมจุดเน้นของนโยบำย สพฐ. ปงงบประมำณ พ.ศ. 2564 ดังนี้
2.1 กำรพัฒนำทักษะควำมรู้และควำมชำนำญในกำรจัดกำรเรียนกำรสอน (ด้ำนกำรใช้หลักสูตร กำรจัดกำรเรียนรู้ กำรวัด
ประเมินผลและกำรใช้สื่อกำรเรียนรู้สมัยใหม่ที่เน้นกำรเรียนรู้เชิงรุก ทักษะกำรสร้ำงสรรค์ กำรวิจัยและนวัตกรรมและกำรสร้ำง
ผลงำนทำงวิชำกำร กำรบริหำรจัดกำรศึกษำและกำรนิเทศกำรศึกษำ กำรใช้เทคโนโลยีและกำรสร้ำงนวัตกรรมที่สำมำรถนำไปใช้
ประโยชน์ในชีวิตจริง (Applying) กำรใช้เทคโนโลยีดิจิทัลและปัญญำประดิษฐ์ เปลี่ยนบทบำทจำก "ครูผู้สอน" เป็น "Coach" จัดกำร
เรียนกำรสอนให้สอดคล้องกับเนื้อหำสำระในแต่ละวิชำ)
...............................................................................................................................................................................................................
2.2 กำรพัฒนำตำมมำตรฐำนวิชำชีพ และ/หรือสมรรถนะของครูยุคใหม่ ของครูและบุคลำกรในสถำนศึกษำที่ไม่มีวุฒิกำรศึกษำ
วิชำชีพครู (กำรพัฒนำให้มีควำมรู้ ควำมเข้ำใจในศำสตร์วิชำชีพครูให้ลึกซึ้ง มีทักษะในกำรปฏิบตั ิหน้ำทีไ่ ด้ดี รวมถึงมีควำมรู้และ
ทักษะในสังคมยุคชีวิตวิถีใหม่ (new normal))
...............................................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................................
2.3 กำรพัฒนำระบบให้ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำมีกำรพัฒนำตนเองทำงวิชำชีพอย่ำงต่อเนื่อง (PLC&CPD)
...............................................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................................

เอกสำร/หลักฐำนอ้ำงอิง
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ระดับ
คุณภำพ

คำอธิบำย
ระดับคุณภำพ

ผลกำรดำเนินงำน วิธีกำรดำเนินงำน ปัญหำอุปสรรค
และข้อเสนอแนะเพื่อกำรพัฒนำ

เอกสำร/หลักฐำนอ้ำงอิง

3. ปัญหำ อุปสรรค
...............................................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................................
4. ข้อเสนอแนะเพื่อกำรพัฒนำ
...............................................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................................
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ภำคผนวก

คำสั่งสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำนครปฐม เขต ๒
ที่ 138 /๒๕๖4
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมกำรขับเคลื่อนนโยบำย กลยุทธ์ ตำมตัวชี้วัดแผนปฏิบัติรำชกำร
ของสำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน และรำยงำนผลกำรติดตำม ประเมินผลกำรบริหำร
และกำรจัดกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนของสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำนครปฐม เขต 2
ประจำปีงบประมำณ พ.ศ.2564
………………………………………………………
ตำมที่ ส ำนั กงำนคณะกรรมกำรกำรศึ กษำขั้ นพื้ นฐำน ได้ ก ำหนดกรอบแนวทำงในกำรติ ดตำม
ประเมินผลกำรบริหำรและกำรจัดกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน ตำมตัวชี้วัดแผนปฏิบัติรำชกำร ของสำนักงำนคณะกรรมกำร
กำรศึกษำขั้นพื้นฐำน ประจำปีงบประมำณ พ.ศ.2564 เพื่อตรวจสอบกำรดำเนินงำนที่จะช่วยให้กำรจัดกำรศึกษำขั้น
พื้นฐำนมีประสิทธิภำพ บรรลุเป้ำประสงค์ที่กำหนด โดยสำนักติดตำมและประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน
เพื่อติดตำมและประเมินผลกำรด ำเนินงำนของสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ 245 เขต โดยมีเนื้อหำกำรติดตำม
ประกอบด้วย ตัวชี้วัดตำมนโยบำยในแผนปฏิบัติรำชกำรของสำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน ประจำปี
งบประมำณ พ.ศ.2564 และนโยบำยกำรตรวจรำชกำรและติ ด ตำมประเมิ น ผลกำรจั ด กำรศึ ก ษำของ
กระทรวงศึกษำธิกำร และจุดเน้นของนโยบำยสำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน ประจำปีงบประมำณ
พ.ศ.2564
เพื่ อให้ กำรติ ดตำม ประเมิ นผลกำรบริ หำรและกำรจั ดกำรศึ กษำขั้ นพื้ นฐำน ตำมตั วชี้ วั ดของ
แผนปฏิบั ติรำชกำรของส ำนั กงำนคณะกรรมกำรกำรศึ กษำขั้ นพื้ นฐำน ประจำปีงบประมำณ พ.ศ.2564 ของ
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำนครปฐม เขต 2 เป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ และเกิดประสิทธิผลสูงสุด
บรรลุตำมวัตถุประสงค์ จึงแต่งตั้งคณะกรรมกำรขับเคลื่อนนโยบำย กลยุทธ์ ตำมตัวชี้วัดแผนปฏิบัติรำชกำรของ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน และรำยงำนผลกำรติดตำม ประเมินผลกำรบริหำรและกำรจัดกำรศึกษำ
ขั้นพื้นฐำน ของสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำนครปฐม เขต 2 ประจำปีงบประมำณ
พ.ศ.2564
ดังนี้
๑.คณะกรรมการอานวยการ
๑.๑ นำยชำญกฤต น้ำใจดี
๑.2 นำยประชำ วุฒิวัฒนำนุกูล
1.3 นำยสุริยันต์ สุวรรณทอง
1.4 นำยธนะชน ทัศนะเกตุ
๑.๕ น.ส.บุญสุพร เพ็งทำ
๑.๖ น.ส.สำยพิน กรรณสูต
๑.๗ น.ส.เกษร อุบล
๑.8 น.ส.สุมำลี ภูริเอกสุวรรณ
๑.9 น.ส.พรนิภำ สวัสดิ์พึ่ง
๑.๑0 น.ส.วีรวรรณ เจริญสุข
1.11 นำงกัญญำ อิ่มใจ

ผอ.สพป.นครปฐม เขต 2
ประธำนกรรมกำร
รอง ผอ.สพป.นครปฐม เขต ๒
รองประธำนกรรมกำร
รอง ผอ.สพป.นครปฐม เขต ๒
กรรมกำร
รอง ผอ.สพป.นครปฐม เขต 2
กรรมกำร
ผู้อำนวยกำรกลุ่มนิเทศ ติดตำมและประเมินผลฯ
กรรมกำร
ผู้อำนวยกำรกลุ่มบริหำรงำนบุคคล
กรรมกำร
ผู้อำนวยกำรกลุ่มบริหำรงำนกำรเงินและสินทรัพย์
กรรมกำร
ผู้อำนวยกำรหน่วยตรวจสอบภำยใน
กรรมกำร
ผู้อำนวยกำรกลุ่มอำนวยกำร
กรรมกำร
ผู้อำนวยกำรกลุ่มส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำ
กรรมกำร
นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนชำนำญกำรพิเศษ
กรรมกำร
ปฏิบัติหน้ำที่ผู้อำนวยกำรกลุ่มส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำทำงไกล
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1.12 น.ส.กำญจนำ ไทรฟัก

นิติกรชำนำญกำรพิเศษ
กรรมกำร
ปฏิบัติหน้ำที่ผู้อำนวยกำรกลุ่มกฎหมำยและคดี
๑.๑3 นำงเสำวภำ คนเที่ยง
นักทรัพยำกรบุคคลชำนำญกำรพิเศษ
กรรมกำร
ปฏิบัติหน้ำที่ผู้อำนวยกำรกลุ่มพัฒนำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ
1.14 ผู้อำนวยกำรโรงเรียนในสังกัด
กรรมกำร
๑.๑5 นำงรัชนี เมตตำ
ผู้อำนวยกำรกลุ่มนโยบำยและแผน
กรรมกำรและเลขำนุกำร
๑.๑6 นำงศศิธร แร่ทอง นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนชำนำญกำร กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร
มีหน้าที่ อำนวยกำรวำงแผน ให้คำปรึกษำ ข้อเสนอแนะ กำกับดูแล และแก้ไขปัญหำอุปสรรคต่ำง ๆ
แก่ ค ณะกรรมกำรด ำเนิ น งำนขั บ เคลื่ อ นนโยบำย กลยุ ท ธ์ ตำมตั ว ชี้ วั ด แผนปฏิ บั ติ ร ำชกำรของส ำนั ก งำน
คณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน และรำยงำนผลกำรติดตำม ประเมินผลกำรบริหำรและกำรจัดกำรศึกษำ
ขั้นพื้นฐำน ของสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำนครปฐม เขต 2 ประจำปีงบประมำณ พ.ศ.2564
เป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพและเกิดประสิทธิผลสูงสุด
2. คณะกรรมการประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
นครปฐม เขต 2 และตรวจสอบความถูกต้อง สมบูรณ์และรับรองเอกสารรายงานผลตัวชี้วัด
2.1 นำยชำญกฤต น้ำใจดี
ผอ. สพป.นครปฐม เขต 2
ประธำนกรรมกำร
2.2 นำยประชำ วุฒิวัฒนำนุกูล รอง ผอ.สพป.นครปฐม เขต 2
รองประธำนกรรมกำร
2.3 นำยสุริยันต์ สุวรรณทอง รอง ผอ.สพป.นครปฐม เขต 2
กรรมกำร
2.4 นำยธนะชน ทัศนะเกตุ
รอง ผอ.สพป.นครปฐม เขต 2
กรรมกำร
2.5 น.ส.บุญสุพร เพ็งทำ
ผู้อำนวยกำรกลุ่มนิเทศ ติดตำมและประเมินผล
กรรมกำร
2.6 น.ส.วีรวรรณ เจริญสุข
ผู้อำนวยกำรกลุ่มส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำ
กรรมกำร
2.7 นำงเสำวภำ คนเที่ยง
นักทรัพยำกรบุคคลชำนำญกำรพิเศษ
กรรมกำร
ปฏิบัติหน้ำที่ผู้อำนวยกำรกลุ่มพัฒนำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ
2.8 นำงจำเริญ สีมำรัตน์
ผู้อำนวยกำรโรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลำบฯ
กรรมกำร
2.9 นำยทวีพงษ์ หล่มวงษ์
ผู้อำนวยกำรโรงเรียนวัดดอนหวำย
กรรมกำร
2.10 นำงศิวิไล ทีคำ
ผู้อำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนบำงเลน
กรรมกำร
2.11 น.ส.อิ่มทิพย์ อนิศดำ
ผู้อำนวยกำรโรงเรียนวัดรำษฏร์สำมัคคี
กรรมกำร
2.12 น.ส.อุษำ มะหะหมัด
ครูโรงเรียนวัดบำงหลวง
กรรมกำร
2.13 นำงรัชนี เมตตำ
ผู้อำนวยกำรกลุ่มนโยบำยและแผน
กรรมกำรและเลขำนุกำร
2.14 นำงศศิธร แร่ทอง นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนชำนำญกำร กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร
มี ห น้ า ที่ วิ เ ครำะห์ และตรวจสอบควำมถู ก ต้ อ ง สมบู ร ณ์ ข องเอกสำรรำยงำนผลตำมตั ว ชี้ วั ด
ที่ผู้รับผิดชอบจัดทำเสนอรำยงำน พร้อมทั้งประเมินตนเองในระดับคุณภำพรำยตัวชี้วัด
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3. คณะกรรมการฝ่ายดาเนินงานขับเคลื่อนตัวชี้วัดและจัดทาข้อมูลรายงานผลการดาเนินงานตัวชี้วัด
ส่วนที่ ๑ ติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ตามตัวชี้วัดแผนปฏิบัติราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
กลยุทธ์ที่ 1 การจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของสังคมและของประเทศชาติ
ผู้กากับนโยบาย
นำยธนะชน ทัศนะเกตุ

รอง ผอ.สพป.นครปฐม เขต 2

ตัวชี้วัดที่ 1 ร้อยละของผู้เรียนที่เข้ำร่วมกิจกรรมที่ส่งเสริม สนับสนุนในกำรสร้ำงภูมิคุ้มกันพร้อมรับมือ
กับกำรเปลี่ยนแปลงและภัยคุกคำมรูปแบบใหม่ในทุกรูปแบบ
ผู้จัดเก็บและรำยงำนข้อมูลเข้ำระบบอิเล็กทรอนิกส์ ประกอบด้วย
๑. น.ส.วีรวรรณ เจริญสุข
ผู้อำนวยกำรกลุ่มส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำ
ประธำนกรรมกำร
2. นำงสุพิชฌำย์ แป้งทำ
นักวิชำกำรศึกษำ
กรรมกำรและเลขำนุกำร
กลยุทธ์ที่ 3 การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
ผู้กากับนโยบาย
1. นำยประชำ วุฒิวัฒนำนุกูล รอง ผอ.สพป.นครปฐม เขต 2
2. นำยธนะชน ทัศนะเกตุ
รอง ผอ.สพป.นครปฐม เขต 2
ตัวชี้วัดที่ 5 ร้อยละของผู้เรียนปฐมวัยมีพัฒนำกำรด้ำนร่ำงกำย อำรมณ์ จิตใจ สังคมและสติปัญญำ
ผู้จัดเก็บและรำยงำนข้อมูลเข้ำระบบอิเล็กทรอนิกส์ ประกอบด้วย
๑. นำยประชำ วุฒวิ ัฒนำนุกูล
รอง ผอ.สพป.นครปฐม เขต 2
ประธำนกรรมกำร
2. น.ส.บุญสุพร เพ็งทำ ผู้อำนวยกำรกลุ่มนิเทศ ติดตำมและประเมินผลฯ กรรมกำรและเลขำนุกำร
ตัวชี้วัดที่ 8 ร้อยละของนักเรียนที่ผ่ำนกำรประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตำมหลักสูตรระดับดีขึ้นไป
ผู้จัดเก็บและรำยงำนข้อมูลเข้ำระบบอิเล็กทรอนิกส์ ประกอบด้วย
๑. น.ส.บุญสุพร เพ็งทำ
ผู้อำนวยกำรกลุ่มนิเทศ ติดตำมและประเมินผลฯ ประธำนกรรมกำร
๒. นำยเมธี อ้นทอง
ศึกษำนิเทศก์
กรรมกำร
3. นำงพรสวรรค์ ตันมงคลกำญจน ศึกษำนิเทศก์
กรรมกำรและเลขำนุกำร
ตัวชี้วัดที่ 10 ร้อยละของครูสอนภำษำอังกฤษในระดับชั้นประถมศึกษำและมัธยมศึกษำได้รับกำรพัฒนำ
และยกระดับควำมรู้ภำษำอังกฤษ โดยใช้ระดับกำรพัฒนำทำงด้ำนภำษำ (CEFR) ตำมเกณฑ์ที่กำหนด
ผู้จัดเก็บและรำยงำนข้อมูลเข้ำระบบอิเล็กทรอนิกส์ ประกอบด้วย
๑. น.ส.บุญสุพร เพ็งทำ
ผู้อำนวยกำรกลุ่มนิเทศ ติดตำมและประเมินผล ประธำนกรรมกำร
2. นำงเกริน ช้อยเครือ
ศึกษำนิเทศก์ชำนำญกำรพิเศษ
กรรมกำรและเลขำนุกำร
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ตัวชี้วัดที่ 11 ร้อยละของสถำนศึกษำที่สอนในระดับมัธยมศึกษำตอนต้น ที่ได้รับกำรเตรียมควำมพร้อม
ด้ำนกำรอ่ำนคณิตศำสตร์ และวิทยำศำสตร์ ในกำรประเมินระดับนำนำชำติตำมโครงกำร PISA
ผู้จัดเก็บและรำยงำนข้อมูลเข้ำระบบอิเล็กทรอนิกส์ ประกอบด้วย
๑. น.ส.บุญสุพร เพ็งทำ
ผู้อำนวยกำรกลุ่มนิเทศ ติดตำมและประเมินผลฯ ประธำนกรรมกำร
๒. น.ส.นำฏลดำ ภูป่ ระเสริฐ ศึกษำนิเทศก์
กรรมกำร
3. นำงเกริน ช้อยเครือ
ศึกษำนิเทศก์
กรรมกำรและเลขำนุกำร
ตัวชี้วัดที่ 12 ร้อยละของสถำนศึกษำที่จัดกำรเรียนกำรสอนที่สร้ำงสมดุลทุกด้ำนและมีกำรจัดกำรศึกษำ
เพื่อพัฒนำพหุปัญญำรำยบุคคล
ผู้จัดเก็บและรำยงำนข้อมูลเข้ำระบบอิเล็กทรอนิกส์ ประกอบด้วย
๑. น.ส.บุญสุพร เพ็งทำ
ผู้อำนวยกำรกลุ่มนิเทศ ติดตำมและประเมินผลฯ ประธำนกรรมกำร
๒. นำยเมธี อ้นทอง
ศึกษำนิเทศก์
กรรมกำร
3. นำงพรสวรรค์ ตันมงคลกำญจน ศึกษำนิเทศก์
กรรมกำรและเลขำนุกำร
ตัวชี้วัดที่ ๑4 ร้อยละของผู้เรียนได้รับกำรพัฒนำให้มีควำมรู้ สมรรถนะ หรือทักษะอำชีพในด้ำนต่ำง ๆ
เพื่อกำรประกอบอำชีพ กำรดำรงชีวิตอยู่ร่วมกันในสังกัดอย่ำงสอดคล้องตำมสภำพควำมต้องกำรและบริบทของ
แต่ละพื้นที่ ตลอดจนควำมท้ำทำยที่เป็นพลวัตรของโลกในศตวรรษที่ 21
ตัวชี้วัดย่อยที่ 14.1 ระดับชั้นประถมศึกษำปีที่ 1 – 6
ผู้จัดเก็บและรำยงำนข้อมูลเข้ำระบบอิเล็กทรอนิกส์ ประกอบด้วย
๑. นำยธนะชน ทัศนะเกตุ รอง ผอ.สพป.นครปฐม เขต 2
ประธำนกรรมกำร
2. น.ส.สำยใจ ฉิมมณี
ศึกษำนิเทศก์
กรรมกำร
3. น.ส.วีรวรรณ เจริญสุข ผู้อำนวยกำรกลุ่มส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำ กรรมกำรและเลขำนุกำร
ตัวชี้วัดย่อยที่ 14.2 ระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 1 - 3
ผู้จัดเก็บและรำยงำนข้อมูลเข้ำระบบอิเล็กทรอนิกส์ ประกอบด้วย
๑. นำยธนะชน ทัศนะเกตุ รอง ผอ.สพป.นครปฐม เขต 2
2. น.ส.สำยใจ ฉิมมณี
ศึกษำนิเทศก์
3. น.ส.วีรวรรณ เจริญสุข ผู้อำนวยกำรกลุ่มส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำ

ประธำนกรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำรและเลขำนุกำร

กลยุทธ์ที่ ๔ การสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ มีมาตรฐานและการลดความเหลื่อมล้า
ทางการศึกษา
ผู้กากับนโยบาย
นำยธนะชน ทัศนะเกตุ

รอง ผอ.สพป.นครปฐม เขต 2

ตัวชี้วัดที่ ๑5 อัตรำกำรเข้ำเรียนของผู้เรียนแต่ละระดับกำรศึกษำต่อประชำกลุ่มอำยุ
ตัวชี้วัดย่อยที่15.1 ประชำกรวัยเรียนที่มีอำยุถึงเกณฑ์กำรศึกษำภำคบังคับเข้ำเรียนชั้นประถมศึกษำปีที่ 1
ผู้จัดเก็บและรำยงำนข้อมูลเข้ำระบบอิเล็กทรอนิกส์ ประกอบด้วย
1. นำยธนะชน ทัศนะเกตุ
รอง ผอ.สพป.นครปฐม เขต 2
ประธำนกรรมกำร
2. น.ส.วีรวรรณ เจริญสุข
ผู้อำนวยกำรกลุ่มส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำ กรรมกำรและเลขำนุกำร
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ตัวชี้วัดย่อยที่ 15.2 นักเรียนชั้นประถมศึกษำปีที่ 6 ที่จบหลักสูตรในปีกำรศึกษำ 2563 ได้ศึกษำต่อ
ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 1
ผู้จัดเก็บและรำยงำนข้อมูลเข้ำระบบอิเล็กทรอนิกส์ ประกอบด้วย
1. นำยธนะชน ทัศนะเกตุ
รอง ผอ.สพป.นครปฐม เขต 2
ประธำนกรรมกำร
2. น.ส.วีรวรรณ เจริญสุข
ผู้อำนวยกำรกลุ่มส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำ กรรมกำรและเลขำนุกำร
ตัวชี้วัดย่อยที่ 15.3 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3 ที่จบหลักสูตร
ผู้จัดเก็บและรำยงำนข้อมูลเข้ำระบบอิเล็กทรอนิกส์ ประกอบด้วย
1. นำยธนะชน ทัศนะเกตุ
รอง ผอ.สพป.นครปฐม เขต 2
ประธำนกรรมกำร
2. น.ส.วีรวรรณ เจริญสุข
ผู้อำนวยกำรกลุ่มส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำ กรรมกำรและเลขำนุกำร
กลยุทธ์ที่ ๕ การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
ผู้กากับนโยบาย
นำยธนะชน ทัศนะเกตุ

รอง ผอ.สพป.นครปฐม เขต 2

ตัวชี้วัดที่ 19 ร้อยละของนักเรียนมีควำมรู้ควำมเข้ำใจและตระหนักในกำรอนุรักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติ
และสิ่งแวดล้อม
ผู้จัดเก็บและรำยงำนข้อมูลเข้ำระบบอิเล็กทรอนิกส์ ประกอบด้วย
๑. น.ส.วีรวรรณ เจริญสุข
ผู้อำนวยกำรกลุ่มส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำ
ประธำนกรรมกำร
2. น.ส.ปิยำภรณ์ ทองรักษ์ นักวิชำกำรศึกษำ
กรรมกำร
3. นำงสุพิชฌำย์ แป้งทำ
นักวิชำกำรศึกษำ
กรรมกำรและเลขำนุกำร
ส่วนที่ 3 นโยบายการตรวจราชการและติดตาม ประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2564
ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
ผู้กากับนโยบาย
นำยประชำ วุฒิวัฒนำนุกูล

รอง ผอ.สพป.นครปฐม เขต 2

ประเด็นที่ 11 โรงเรียนคุณภำพประจำตำบล (1 ตำบล 1 โรงเรียนคุณภำพ)
ผู้จัดเก็บและรำยงำนข้อมูลเข้ำระบบอิเล็กทรอนิกส์ ประกอบด้วย
๑. น.ส.บุญสุพร เพ็งทำ
ผู้อำนวยกำรกลุ่มนิเทศ ติดตำมและประเมินผลฯ ประธำนกรรมกำร
2. นำยสุภัค แฝงเพ็ชร
ศึกษำนิเทศก์
กรรมกำรและเลขำนุกำร
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ส่วนที่ 4 จุดเน้นของนโยบายสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2564
ด้านคุณภาพ
ผู้กากับนโยบาย
1. นำยประชำ วุฒิวัฒนำนุกูล
รอง ผอ.สพป.นครปฐม เขต 2
2. นำยสุริยันต์ สุวรรณทอง
รอง ผอ.สพป.นครปฐม เขต 2
ประเด็นที่ 5 จัดกระบวนกำรเรียนกำรสอนและปฏิรูปกำรเรียนรู้จำกรูปแบบ Passive Learning
เป็น Active Learning ให้กับผู้เรียนในทุกระดับชั้น
ผู้จัดเก็บและรำยงำนข้อมูลเข้ำระบบอิเล็กทรอนิกส์ ประกอบด้วย
๑. น.ส.บุญสุพร เพ็งทำ
ผู้อำนวยกำรกลุ่มนิเทศ ติดตำมและประเมินผลฯ ประธำนกรรมกำร
๒. นำยเมธี อ้นทอง
ศึกษำนิเทศก์
กรรมกำร
3. นำงพรสวรรค์ ตันมงคลกำญจน ศึกษำนิเทศก์
กรรมกำรและเลขำนุกำร
จุดเน้นที่ 9 – 13 กำรพัฒนำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำให้มีทักษะควำมรู้และควำมชำนำญในกำร
จัดกำรเรียนกำรสอน มีมำตรฐำนวิชำชีพและ/หรือสมรรถนะของครูยุคใหม่
ผู้จัดเก็บและรำยงำนข้อมูลเข้ำระบบอิเล็กทรอนิกส์ ประกอบด้วย
1. นำยสุริยันต์ สุวรรณทอง รอง ผอ.สพป.นครปฐม เขต 2
ประธำนกรรมกำร
2. นำงเสำวภำ คนเที่ยง
นักทรัพยำกรบุคคลชำนำญกำรพิเศษ
กรรมกำรและเลขำนุกำร
ปฏิบัติหน้ำที่ผู้อำนวยกำรกลุ่มพัฒนำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ
มีหน้าที่ จั ดทำแผนงำน โครงกำร กิจกรรม เพื่อขับเคลื่ อนนโยบำย กลยุทธ์ ตำมตัวชี้วัดให้ ได้มำ
ซึ่งข้ อมูลสำรสนเทศ ในกำรรำยงำนผลกำรติ ดตำม ประเมิ นผลกำรบริ หำรและกำรจั ดกำรศึกษำขั้ นพื้ นฐำน
ตำมตั ว ชี้ วั ดแผนปฏิ บั ติ ร ำชกำร ของส ำนั กงำนคณะกรรมกำรกำรศึ ก ษำขั้ นพื้ นฐำน ประจ ำปี ง บประมำณ
พ.ศ.2564 และวิเครำะห์ สังเครำะห์ข้อมูล จัดเตรียมเอกสำร หลักฐำนที่เกี่ยวข้อง รำยงำนผลกำรดำเนินงำน
ให้เป็นไป ตำมแบบติดตำมและประเมินผล ของสำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน
4.คณะกรรมการจัดทารายงานสรุปเอกสารรูปเล่มการติดตามและประเมินผลฯ และรายงานในระบบติดตาม
และประเมินผลการจัดการศึกษาของสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (e-MES)
4.1 นำยธนะชน ทัศนะเกตุ
รอง ผอ.สพป.นครปฐม เขต 2
ประธำนกรรมกำร
4.2 นำงรัชนี เมตตำ
ผู้อำนวยกำรกลุ่มนโยบำยและแผน
รองประธำนกรรมกำร
4.3 นำงสำวปวรรณ แก้ววิริยะกิจกูล นักวิชำกำรศึกษำ
กรรมกำร
4.4 น.ส.สิริพร แสงบุญเกิด
นักวิเครำะห์นโยบำยและแผน
กรรมกำร
4.5 นำยปฏิญญำ ลำภเจริญวงศ์ นักวิเครำะห์นโยบำยและแผน
กรรมกำร
4.6 น.ส.ณัฐชนก สมบูรณ์วงศ์
เจ้ำพนักงำนธุรกำร
กรรมกำร
4.7 นำงศศิธร แร่ทอง
นักวิเครำะห์นโยบำยและแผน
กรรมกำรและเลขำนุกำร
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มีหน้าที่ รวบรวมเอกสำรรำยงำนผลตำมตัวชี้วัดที่ผู้รับผิดชอบจัดทำเสนอรำยงำน พร้อมทั้งจัดทำเป็น
รำยงำนกำรดำเนินงำนประจำปี
ให้ผู้ที่ได้รับแต่งตั้ง ได้ปฏิบัติหน้ำที่อย่ำงเต็มควำมรู้ควำมสำมำรถและให้เกิดประสิทธิภำพและประสิทธิผล
ตำมวัตถุประสงค์ที่ได้กำหนดไว้
ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้ เป็นต้นไป
สั่ง ณ วันที่ 8 มิถุนำยน

พ.ศ. 2564

(นำยชำญกฤต น้ำใจดี)
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