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ก 

 

ค ำน ำ  
 

ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน ได้ก ำหนดกำรติดตำม ประเมินผลกำรบริหำร 
และกำรจัดกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน ซึ่งเป็นกระบวนกำรหนึ่งที่ส ำคัญในกำรบริหำรงำนด้ำนกำรจัดกำรศึกษำ    
เพ่ือตรวจสอบ  กำรด ำเนินงำนที่จะช่วยให้กำรจัดกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนมีประสิทธิภำพ บรรลุเป้ำประสงค์ที่     
ก ำหนด ในปงงบประมำณ  พ.ศ. 2564 ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน โดยส ำนักติดตำมและ
ประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน และส ำนักต่ำงๆ ในส่วนกลำง ได้ร่วมกันจัดท ำแบบติดตำมและ
ประเมินผลกำรบริหำรจัดกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนที่เป็น  ส่วนหนึ่งของระบบติดตำม ประเมินผล และรำยงำนกำร
จัดกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนของส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำ ขั้นพ้ืนฐำน เพ่ือติดตำมและประเมินผลกำร   
บริหำรจัดกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำ จ ำนวน 183 เขต และส ำนักงำน
เขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ จ ำนวน 22 เขต รวม 245 เขต  

เพ่ือให้กำรติดตำมและประเมินผลกำรบริหำร จัดกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนของส ำนักงำนเขตพ้ืนที ่
กำรศึกษำประถมศึกษำนครปฐม  เขต 2 เป็นไปอย่ำงมปีระสิทธิภำพและบรรลุตำมวัตถุประสงค์ ส ำนักงำนเขต
พ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำนครปฐม เขต 2 จึงได้จัดท ำเอกสำรแนวทำงกำรติดตำมและประเมินผลกำร
บริหำรจัดกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน ประจ ำปงงบประมำณ พ.ศ.2564 เพ่ือใช้เป็นคู่มือในกำรด ำเนินงำนของ
ผู้รับผิดชอบจัดท ำข้อมูล และรำยงำนผลในระดับเขตพ้ืนที่ และเป็นคู่มือในกำรด ำเนินงำนของสถำนศึกษำใน
สังกัด ในกำรวำงแผนด ำเนินกำรและจัดท ำข้อมูลที่เกี่ยวข้อง รองรับกำรติดตำมและประเมินผลจำกส ำนักงำน
เขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำนครปฐม  เขต 2  

ทั้งนี้ขอให้ผู้บริหำร ขำ้รำชกำรและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ในสังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที ่
กำรศึกษำประถมศึกษำนครปฐม เขต 2 ใช้เอกสำรแนวทำงกำรติดตำมและประเมินกำรบริหำรจัดกำรศึกษำ 
ขั้นพ้ืนฐำน ตำมตัวชี้วัดแผนปฏิบัติรำชกำรของส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน ประจ ำปง
งบประมำณ พ.ศ.2564  เพ่ือขับเคลื่อนกำรด ำเนินงำนต่อไป  
 
  
 
                        (นำยชำญกฤต  น้ ำใจดี) 
                                       ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำนครปฐม เขต 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ข 
 

สำรบัญ 
 
                  หน้ำ 
 ค ำน ำ          ก 
 สำรบัญ          ข-ง 
 กำรติดตำมและประเมินผลกำรบริหำรจัดกำรศึกษำข้ันพ้ืนฐำน   1 
 ตำรำงที่ 2.1 แสดงกำรด ำเนินงำนกำรติดตำมและประเมินผลกำรบริหำรและ  2 

                กำรจัดกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนของส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำ 
                ขั้นพ้ืนฐำน ประจ ำปงงบประมำณ พ.ศ. 2564 ในภำพรวม 
ตำรำงที ่2.2 แสดงกำรด ำเนินงำนกำรติดตำมตัวชี้วัด จ ำนวน 12 ตัวชี้วัด  3 
กำรด ำเนินงำนติดตำมและประเมินผลกำรบริหำรและกำรจัดกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน  5 
                ประจ ำปงงบประมำณ พ.ศ. 2564 
ปฏิทินกำรด ำเนินกำรติดตำมและ ประเมินผลกำรบริหำรและกำรจัดกำรศึกษำ  6 
                ขั้นพ้ืนฐำน ประจ ำปงงบประมำณ พ.ศ.2564 
ปฏิทินกำรก ำกับติดตำมผลกำรด ำเนินงำนและผู้รับผิดชอบกำรรำยงำนตัวชี้วัด   8 
                ตำมแผนปฏิบัตริำชกำร สพฐ. ประจ ำปงงบประมำณ พ.ศ.2564 
                ของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำนครปฐม เขต 2 
แบบติดตำมและรำยงำนผล 
กลยุทธ์ที ่1 กำรจัดกำรศึกษำเพื่อควำมม่ันคงของสังคมและประเทศชำติ   
ตัวชี้วัดที่ 1 ร้อยละของผู้เรียนที่เข้ำร่วมกิจกรรมที่ส่งเสริม สนับสนุนในกำรสร้ำง 11  
              ภูมิคุ้มกัน พร้อมรับมือกำรเปลี่ยนแปลงและภัยคุกคำมรูปแบบใหม่ 
              ทุกรูปแบบ 
กลยุทธ์ที ่3  กำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพทรัพยำกรมนุษย์ 
ตัวชี้วัดที่ 5 ร้อยละของผู้เรียนปฐมวัยมีพัฒนำกำรด้ำนร่ำงกำย อำรมณ์จิตใจ  18 
               สังคม และสติปัญญำ (ส ำหรับ สพป.) 
ตัวชี้วัดที่ 8 ร้อยละของนักเรียนที่ผ่ำนกำรประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์  20 
              ตำมหลักสูตรระดับดีขึ้นไป 
ตัวชี้วัดที่ 10 ร้อยละของครูสอนภำษำอังกฤษในระดับชั้นประถมศึกษำและ  22 
                มัธยมศึกษำได้รับกำรพัฒนำและยกระดับควำมรู้ภำษำอังกฤษ 
                โดยใช้ระดับกำรพัฒนำทำงด้ำนภำษำ (CEFR) ตำมเกณฑ์ท่ีก ำหนด 

 ตัวชี้วัดที่ 11 ร้อยละของสถำนศึกษำที่สอนในระดับ ม.ต้น ที่ได้รับกำรเตรียม  25 
                          ควำมพร้อมด้ำนกำรอ่ำน คณิตศำสตร์ และวิทยำศำสตร์ใน 
                          กำรประเมินระดับนำนำชำติตำมโครงกำร PISA 
 
 
 
 
 



ค 

 

สำรบัญ (ต่อ) 
 

                  หน้ำ 
 
 ตัวชี้วัดที่ 12 ร้อยละของสถำนศึกษำที่จัดกำรเรียนกำรสอนที่สร้ำงสมดุล  26 
        ทุกด้ำนและมีกำรจัดกำรศึกษำเพ่ือพัฒนำพหุปัญญำรำยบุคคล 
 ตัวชี้วัดที่ 14 ร้อยละของผู้เรียนได้รับกำรพัฒนำให้มีควำมรู้ สมรรถนะ หรือทักษะ 

                อำชีพในด้ำนต่ำง ๆ เพ่ือกำรประกอบอำชีพ กำรด ำรงชีวิตอยู่ร่วมกัน 
     ในสังคมอย่ำงสอดคล้อง ตำมสภำพ ควำมต้องกำรและบริบทของ 
     แต่ละพ้ืนที่ ตลอดจนควำมท้ำทำยที่เป็นพลวัตรของโลกในศตวรรษที่ 21 

 ตัวชี้วัดย่อยท่ี 14.1 ระดับชั้นประถมศึกษำปงที่ 1 - 6 (ส ำหรับ สพป.)   30 
 ตัวชี้วัดย่อยท่ี 14.2 ระดับชั้นมัธยมศึกษำปงที ่1 - 3 (ส ำหรับ สพป. และ สพม.)  32 
 กลยุทธ์ที ่4 กำรสร้ำงโอกำสในกำรเข้ำถึงบริกำรกำรศึกษำที่มีคุณภำพ มีมำตรฐำน 

    และลดควำมเหลื่อมล  ำทำงกำรศึกษำ 
ตัวชี้วัดที่ 15 อัตรำกำรเข้ำเรียนของผู้เรียนแต่ละระดับกำรศึกษำต่อประชำกรกลุ่มอำยุ 

 ตัวชี้วัดย่อยท่ี 15.1 ประชำกรวัยเรียนที่มีอำยุถึงเกณฑ์กำรศึกษำภำคบังคับเข้ำเรียน 35 
             ชั้นประถมศึกษำปงที่ 1 (ส ำหรับ สพป.) 

 ตัวชี้วัดย่อยท่ี 15.2 นักเรียนชั้นประถมศึกษำปงที่ 6 ที่จบหลักสูตรในปงกำรศึกษำ  36 
                         2563 ได้ศึกษำต่อชั้นมัธยมศึกษำปงที่ 1 (ส ำหรับ สพป.) 
ตัวชี้วัดย่อยท่ี 15.3 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษำปงที่ 3 ที่จบหลักสูตรในปงกำรศึกษำ 2563 37 

    ได้ศึกษำต่อชั้นมัธยมศึกษำปงที่ 4 หรือเทียบเท่ำ (ส ำหรับ สพม.) 
 กลยุทธ์ที่ 5 กำรจัดกำรศึกษำเพื่อพัฒนำคุณภำพชีวิตที่เป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม  

ตัวชี้วัดท่ี 19 ร้อยละของนักเรียนมีควำมรู้ควำมเข้ำใจและตระหนักในกำร  39 
                  อนุรักษ์ทรพัยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม 
ยุทธศำสตร์ที่ 5 ด้ำนกำรปรับสมดุลและพัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐ 
ประเด็นท่ี 11 โรงเรียนคุณภำพประจ ำต ำบล (1 ต ำบล 1 โรงเรียนคุณภำพ)  45 

 จุดเน้นของนโยบำยส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั นพื นฐำน  
                            ปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 ด้ำนคุณภำพ 

ประเด็นท่ี 5 จัดกระบวนกำรเรียนกำรสอนและปฏิรูปกำรเรียนรู้จำกรูปแบบ   50 
        Passive Learning เป็น Active Learning ให้กับผู้เรียนในทุกระดับชั้น   
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    สำรบัญ (ต่อ) 
 

                  หน้ำ 
     

 จุดเน้นของนโยบำยส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั นพื นฐำน  
                             ปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 ด้ำนคุณภำพ 

ประเด็นท่ี 9-13 กำรพฒันำครแูละบุคลำกรทำงกำรศึกษำให้มีทักษะควำมรู้  56 
                    และควำมช ำนำญในกำรจัดกำรเรียนกำรสอน มีมำตรฐำนวิชำชีพ 
                    และ/หรือสมรรถนะของครูยุคใหม ่

 
 ภำคผนวก 

- ค ำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมกำรขับเคลื่อนนโยบำย  กลยุทธ์  ตำมตัวชี้วัดแผนปฏิบัติรำชกำร 
ของส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำข้ันพ้ืนฐำน  และรำยงำนผลกำรติดตำม  
ประเมินผลกำรบริหำรและกำรจัดกำรศึกษำข้ันพ้ืนฐำนของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ
ประถมศึกษำนครปฐม  เขต 2  ประจ ำปงงบประมำณ  พ.ศ.2564 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1 
 

กำรติดตำมและประเมินผลกำรบริหำรจัดกำรศึกษำขั นพื นฐำน 
1. กำรติดตำมและประเมินผล กำรบริหำรจัดกำรศึกษำขั นพื นฐำน  

กำรติดตำมและประเมินผลกำรบริหำรและกำรจัดกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน ประจ ำปงงบประมำณ       
พ.ศ. 2564 ใช้ตัวชี้วัดตำมแผนปฏิบัติรำชกำรของส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน พ.ศ. 2564 
เป็นกรอบในกำรติดตำมประเมินผล จ ำนวน 12 ตัวชี้วัด ดังนี้  
          1) กลยุทธ์ตำมแผนปฏิบัติรำชกำรของส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน จ ำนวน 9 ตัวชี้วัด    
ได้แก่       กลยุทธ์ที่ 1 กำรจัดกำรศึกษำเพ่ือควำมม่ันคงของมนุษย์และของชำติ    จ ำนวน 1 ตัวชี้วัด  
             กลยุทธ์ที่ 3 กำรพัฒนำและสร้ำงเสริมศักยภำพของทรัพยำกรมนุษย์     จ ำนวน 6 ตัวชี้วัด  
             กลยุทธ์ที่ 4 กำรสร้ำงโอกำสในกำรเขำ้ถึงบริกำรกำรศึกษำที่มีคุณภำพ  
                          มีมำตรฐำนและกำรลดควำมเหลื่อมล้ ำทำงกำรศึกษำ         จ ำนวน 1 ตัวชี้วัด  
             กลยุทธ์ที่ 5 ด้ำนกำรจัดกำรศึกษำเพ่ือพัฒนำคุณภำพชีวิตที่เป็นมิตร 
                          กับสิ่งแวดล้อม                                                  จ ำนวน 1 ตัวชี้วัด  
             2) มำตรฐำนส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ ใช้มำตรฐำนส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ พ.ศ. 2560  
มีประเด็นกำรพิจำรณำ  จ ำนวน 11 ประเด็นกำรพิจำรณำ (กลุ่มอ ำนวยกำรเป็นเจ้ำภำพในกำรขับเคลื่อน
ด ำเนินงำนและรำยงำนข้อมูล) 
           3) นโยบำยกำรตรวจรำชกำรและติดตำมประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำของกระทรวงศึกษำธิกำร  
จ ำนวน 1  นโยบำย ได้แก่ นโยบำยที่ 11 โรงเรียนคุณภำพประจ ำต ำบล  
           4) จุดเน้นของนโยบำยของส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน จ ำนวน 2 เรื่อง ได้แก่ 
               4.1) จุดเน้นที่ 5 เรื่อง จัดกระบวนกำรเรียนกำรสอนและปฏิรูปกำรเรียนรู้จำก รูปแบบ Passive 
Learning เป็น Active Learning ให้กับผู้เรียนในทุกระดับชั้น  
     4.2) จุดเน้นที่ 9-14 เรื่องกำรพัฒนำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำให้มีทักษะควำมรู้และ  
 ควำมช ำนำญในกำรจัดกำรเรียนกำรสอนเป็นมำตรฐำนวิชำชีพและ/หรือสมรรถนะของครูยุคใหม่  
            ทั้งนี ้กำรติดตำมผลกำรด ำเนินงำน นโยบำยกำรจัดกำรศึกษำของรัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวง 
ศึกษำธิกำร (นำงสำวตรีนุช เทียนทอง) จ ำนวน 12 ข้อ และนโยบำยระยะเร่งด่วน (Quick Win) ใช้ข้อมูลจำก
กำรรำยงำนผลกำรด ำเนินงำน 4 ส่วนข้ำงต้น 
2. กำรด ำเนินงำนติดตำม ประเมินผลกำรบริหำรและกำรจัดกำรศึกษำขั นพื นฐำน ประจ ำปีงบประมำณ     
พ.ศ. 2564  

กำรติดตำมและประเมินผลกำรบริหำรและกำรจัดกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนของส ำนักงำนคณะกรรมกำร 
กำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน ประจ ำปงงบประมำณ พ.ศ. 2564 ภำพรวมกำรด ำเนินงำน ดังตำรำงที่ 2.1 
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ตำรำงที่ 2.1 แสดงกำรด ำเนินงำนกำรติดตำมและประเมินผลกำรบริหำรและกำรจัดกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนของส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน    
                ประจ ำปงงบประมำณ พ.ศ. 2564 ในภำพรวม ดังนี้  

กลยุทธ์ 
จ ำนวน
ตัวช้ีวัด  

ตำมแผนฯ 

จ ำนวนตัวช้ีวัดในกำรตดิตำมและประเมินผล 

หมำยเหต ุติดตำมและประเมินผลระดับคณุภำพ ติดตำมแตไ่ม่ประเมินผล 

จ ำนวนตัวช้ีวัด ตัวช้ีวัดที ่ จ ำนวนตัวช้ีวัด ตัวช้ีวัดที ่

กลยุทธ์ที่ 1 กำรจัดกำรศึกษำเพื่อควำมมั่นคงของมนุษย์ และของชำติ 1 1 1 - -  

กลยุทธ์ที่ 3 กำรพัฒนำและสร้ำงเสริมศักยภำพของทรัพยำกร มนุษย ์ 6  5 5,8,10,11,14 1  12  

กลยุทธ์ที่ 4 กำรสร้ำงโอกำสในกำรเข้ำถึงบริกำรกำรศึกษำที่ มีคณุภำพ มีมำตรฐำน  
              และกำรลดควำมเหลือ่มล้ ำทำงกำรศึกษำ  

1  1 15  -  -  

กลยุทธ์ที่ 5 กำรจัดกำรศึกษำเพื่อพัฒนำคุณภำพชีวิตที่เป็นมิตร กับสิ่งแวดล้อม 1 1 19  -  -  

นโยบำยกำรตรวจรำชกำรของกระทรวงศึกษำธิกำร  1  - -  1  น.11  

จุดเน้นนโยบำยของ สพฐ.  2  - -  2  จ.5,จ.9-14  

รวม 12 8  4   

จำกตำรำงท่ี 2.1 สำมำรถจ ำแนกตัวชี้วัดในกำรติดตำมและประเมินผล ออกเป็น 2 กลุ่ม ดังน้ี  
1. กลุ่มท่ีติดตำมและประเมินผลระดับคุณภำพของส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ รวมทั้งสิ้น 9 ตัวชี้วัด  

1.1 ใช้ข้อมูลสำรสนเทศจำกส ำนัก/หน่วยงำนใน  สพฐ. จ ำนวน 1 ตัวชี้วัด  
1.2 ใช้ข้อมูลสำรสนเทศจำกส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ จ ำนวน 8 ตัวชี้วัด  

2. กลุ่มท่ีติดตำมแต่ไม่ประเมินผล รวมทั้งสิ้น 4 ตัวชี้วัด 
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ตำรำงที่ 2.2 แสดงกำรด ำเนินงำนกำรติดตำมตัวชี้วัด จ ำนวน 12 ตัวชี้วัด จ ำแนกดังนี้ 
- ใช้ข้อมูลท่ีจัดเก็บจำกโรงเรียน จ ำนวน 12 ตัวชี้วัด  
- ตัวชี้วัดท่ีจัดเก็บต่อเนื่องจำกปงงบประมำณท่ีผำ่นมำและตัวชี้วัดใหม่   

ตัวชี วัด 

วิธีกำรติดตำม ประเมินผล ตัวชี วัดต่อเนื่อง/ 
ตัวชี วัดใหม่ หมำยเหตุ จัดเก็บจำกโรงเรียน  ข้อมูลบนเขตพื นที/่ 

ระบบกลำง สพฐ. 

ตัวช้ีวัดที่ 1 ร้อยละของผู้เรียนท่ีเขำ้ร่วมกิจกรรมที่ส่งเสรมิ สนับสนุนในกำรสร้ำงภูมิคุ้มกัน   
              พร้อมรับมือกำรเปลี่ยนแปลงและภัยคุกคำมรูปแบบใหมทุ่กรูปแบบ 

ผลกำรด ำเนินงำน  
ภำคเรยีนที่ 2/2563  
ภำคเรยีนที่ 1/2564 

ปงงบประมำณ 2564  ตัวช้ีวัดต่อเนื่อง  

ตัวช้ีวัดที่ 5 ร้อยละของผู้เรียนปฐมวัยมีพัฒนำกำรด้ำนร่ำงกำย อำรมณ์จติใจ สังคม และ สตปิัญญำ ผลกำรด ำเนินงำน  
ภำคเรยีนที่ 2/2563 

ปงงบประมำณ 2564 ตัวช้ีวัดต่อเนื่อง  

ตัวช้ีวัดที ่8 ร้อยละของนักเรียนท่ีผ่ำนกำรประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตำมหลักสูตร  
              ระดับดีขึ้นไป 

ผลกำรด ำเนินงำน   
ภำคเรยีนที่ 2/2563 

ปงงบประมำณ 2564 ตัวช้ีวัดต่อเนื่อง  

ตัวช้ีวัดที่ 10 ร้อยละของครูสอนภำษำอังกฤษในระดับชั้นประถมศึกษำและมัธยมศึกษำได้รับกำร 
                  พัฒนำและยกระดบัควำมรู้ภำษำอังกฤษ โดยใช้ระดบักำรพัฒนำทำงด้ำน ภำษำ CEFR  
                  ตำมเกณฑ์ที่ก ำหนด 

ผลกำรด ำเนินงำน  
ปงกำรศึกษำ 2563-

2564 

ปงงบประมำณ 2564 ตัวช้ีวัดใหม ่  

ตัวช้ีวัดที่ 11 ร้อยละของสถำนศึกษำท่ีสอนในระดับ ม.ต้น ท่ีไดร้ับกำรเตรียมควำมพร้อมด้ำน กำรอ่ำน 
                คณิตศำสตร์และวิทยำศำสตร์ในกำรประเมินระดับนำนำชำติตำมโครงกำร PISA 

ผลกำรด ำเนินงำน  
ภำคเรยีนที่ 1/2564 

ผลกำรด ำเนินงำน  
ภำคเรยีนที่ 1/2564  

 
 

ตัวช้ีวัดต่อเนื่อง  

ตัวช้ีวัดที่ 12 ร้อยละของสถำนศึกษำท่ีจัดกำรเรียนกำรสอนที่สร้ำงสมดุลทุกดำ้นและมีกำรจัด  
                กำรศึกษำเพื่อ พัฒนำพหุปัญญำรำยบุคคล 

ผลกำรด ำเนินงำน  
ภำคเรยีนที่ 2/2563 
ภำคเรยีนที่ 1/2564 

ปงงบประมำณ 2564 ตัวช้ีวัดใหม ่  
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ตัวชี วัด 

วิธีกำรติดตำม ประเมินผล ตัวชี วัดต่อเนื่อง/ 
ตัวชี วัดใหม่ หมำยเหตุ จัดเก็บจำกโรงเรียน  ข้อมูลบนเขตพื นที/่ 

ระบบกลำง สพฐ. 

ตัวช้ีวัดที่ 14 ร้อยละของผู้เรยีนไดร้ับกำรพัฒนำให้มีควำมรูส้มรรถนะหรือทักษะอำชีพในด้ำน ต่ำงๆ  
                เพื่อกำรประกอบอำชีพ กำรด ำรงชีวิตอยู่ร่วมกันในสังคมอย่ำงสอดคล้อง ตำมสภำพ 
                ควำมต้องกำรและบริบทของแต่ละพื้นท่ีตลอดจนควำมท้ำทำยที่เป็น  พลวัตรของโลกใน

ศตวรรษที่ 21 

ผลกำรด ำเนินงำน  
ภำคเรยีนที่ 2/2563 
ภำคเรยีนที่ 1/2564 

ปงงบประมำณ 2564 ตัวช้ีวัดต่อเนื่อง  

ตัวช้ีวัดที่ 15 อัตรำกำรเข้ำเรียนของผู้เรียนของผู้เรียนแตล่ะระดับกำรศึกษำต่อประชำกรกลุม่อำยุ ผลกำรด ำเนินงำน  
ภำคเรยีนที่ 2/2563 
ภำคเรยีนที่ 1/2564 

ปงงบประมำณ 2564 ตัวช้ีวัดต่อเนื่อง  

ตัวช้ีวัดที่ 19 ร้อยละของนักเรียนมีควำมรู้ควำมเข้ำใจและตระหนักในกำรอนุรักษ์ 
ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม 

ผลกำรด ำเนินงำน  
ภำคเรยีนที่ 2/2563 
ภำคเรยีนที่ 1/2564 

ปงงบประมำณ 2564 ตัวช้ีวัดต่อเนื่อง  

นโยบำยที่ 11 โรงเรียนคุณภำพประจ ำต ำบล 
 
 

 

ผลกำรด ำเนินงำน  
ภำคเรยีนที่ 2/2563 
ภำคเรยีนที่ 1/2564 

ปงงบประมำณ 2564 ตัวช้ีวัดใหม ่  

จุดเน้นท่ี 5 จัดกระบวนกำรเรียนกำรสอนและปฏริูปกำรเรียนรู้จำกรปูแบบ Passive Learning   
                เป็น Active Learning ให้กับผู้เรยีนในทุกระดับชั้น 

ผลกำรด ำเนินงำน  
ภำคเรยีนที่ 2/2563 
ภำคเรยีนที่ 1/2564 

ปงงบประมำณ 2564 ตัวช้ีวัดใหม ่  

จุดเน้นท่ี 9-14 กำรพัฒนำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำให้มีทักษะควำมรู้และควำมช ำนำญใน  
                  กำรจัดกำรเรียนกำรสอน เป็นมำตรฐำนวิชำชีพและ/หรือสมรรถนะของครยูุคใหม ่

ผลกำรด ำเนินงำน  
ภำคเรยีนที่ 2/2563 
ภำคเรยีนที่ 1/2564 

ปงงบประมำณ 2564 ตัวช้ีวัดใหม ่  
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กำรด ำเนินงำนติดตำมและประเมินผลกำรบริหำรและกำรจัดกำรศึกษำขั นพื นฐำน 
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 

กำรเก็บรวบรวมข้อมูล 
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน โดย ส ำนักติดตำมและประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ       

ขั้นพ้ืนฐำน เก็บรวบรวมข้อมูลผลกำรด ำเนินงำน ดังนี้ 
1. เก็บข้อมูลทำงอิเล็กทรอนิกส์ (electronic Monitoring and Evaluation System : e - MES)      

โดยส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนที่เกิดขึ้นจริง และกระบวนกำรด ำเนินงำนที่ส ำนักงำน
เขตพ้ืนที่กำรศึกษำด ำเนินงำนตำมแบบฟอร์มที่ก ำหนด เพ่ือให้ส ำนักติดตำมและประเมินผลกำจัดกำรศึกษำ      
ขั้นพ้ืนฐำนประเมินผล 

     ก ำหนดระยะเวลำในกำรติดตำม ประเมินผล เปิด – ปิด ระบบ e – MES ดังนี้ 
รอบท่ี 1 เปิดระบบระหว่ำง  วันที่  15  พฤษภำคม  2564  -  15  มิถุนำยน  2564 
รอบท่ี 2 เปิดระบบระหว่ำง  วันที่  1 กรกฎำคม  2564 – 15  กันยำยน  2564 

2. เก็บรวบรวมข้อมูลจำกส ำนักตำ่งๆ ในส่วนกลำง เช่น สำรสนเทศจำกระบบ DMC 
เกณฑ์กำรประเมิน 

กำรติดตำม ประเมินผลกำรบริหำรและกำรจัดกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่ 
กำรศึกษำ ตำมตัวชี้วัดตำมแผนปฏิบัติรำชกำรของส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขัน้พ้ืนฐำน ประจ ำปง
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 
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ปฏิทินกำรด ำเนินกำรติดตำมและ ประเมินผลกำรบริหำรและกำรจัดกำรศึกษำขั นพื นฐำน 
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2564 

ของส ำนักงำนเขตพื นที่กำรศึกษำประถมศึกษำนครปฐม เขต 2 

ที่  รำยกำร  ระยะเวลำด ำเนินกำร 

1  รับนโยบำยกำรติดตำมและประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ  ขั้นพื้นฐำน 
ประจ ำปงงบประมำณ พ.ศ.2564 จำก สพฐ. 

เมษำยน 2564 

2  จัดท ำแนวทำงกำรด ำเนินงำนในระดับเขตพื้นท่ี และ ก ำหนด
รูปแบบกำรก ำกับติดตำม ดังน้ี  
2.1 กำรติดตำมรอบท่ี 1 จัดประชุมให้ผู้รับผิดชอบรำยงำน ผลตัวชี้วัดท่ี 5 
และตัวชี้วัดท่ี 8 และก ำหนดกำรรำยงำนผล ต่อคณะกรรมกำรตรวจสอบฯ 
เพื่อยืนยันควำมถูกต้อง สมบูรณ์ แล้วน ำขึ้นในระบบ e-MES ภำยในวันท่ี 
15  มิถุนำยน 2564  
2.2 กำรติดตำมรอบท่ี 2 ครั้งท่ี 1 จัดประชุมให้ผู้รับผิดชอบ รำยงำนผล
กำรเขียนรำยงำนและประเมินตนเอง จ ำนวน 4 ตัวชี้วัด (ผลกำร
ด ำเนินงำนปงกำรศึกษำ 2563 ท่ีจัดเก็บจำกโรงเรียน) ต่อคณะกรรมกำร
ตรวจสอบฯ เพื่อยืนยันควำมถูกต้องสมบูรณ์ แล้วน ำขึ้นระบบ e-MES 
ภำยในวันท่ี  20  กรกฎำคม 2564  
2.3 กำรติดตำมรอบท่ี 2 ครั้งท่ี 2 จัดประชุมให้ผู้รับผิดชอบ รำยงำนผล
กำรเขียนรำยงำนและประเมินตนเอง จ ำนวน 6 ตัวชี้วัด  ต่อคณะกรรมกำร
ตรวจสอบฯ เพื่อยืนยันควำมถูกต้อง สมบูรณ์ แล้วน ำขึ้นระบบ e-MES 
ภำยในวันท่ี  20  สิงหำคม  2564  
2.4 กำรติดตำมรอบท่ี 2 ครั้งท่ี 3 จัดประชุมให้ผู้รับผิดชอบ รำยงำนผล
กำรเขียนรำยงำนและประเมินตนเอง ส ำหรับ ตัวชี้วัดท่ีมีกำรแก้ไข
ปรับปรุงข้อมูล เอกสำรหลักฐำน และ สรุปผลกำรรำยงำนในภำพรวมต่อ
คณะกรรมกำรตรวจสอบ เพื่อยืนยันควำมสมบูรณ์ถูกต้อง แล้วน ำขึ้น
ระบบ e-MES  ภำยในวันท่ี  6  กันยำยน  2564 

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

3  ประชุมชี้แจงกรอบแนวทำงกำรด ำเนินงำนให้ผู้รับผิดชอบ ตัวชี้วัดในกำร
รำยงำนผล  

พฤษภำคม 2564 

4  แจ้งแนวทำงกำรด ำเนินงำนติดตำมและประเมินผลฯ ให้กับ สถำนศึกษำ 
ขำ้รำชกำร บุคล ำกร ที่เกี่ยวข้องได้รับทรำบ 

พฤษภำคม 2564 

5  กำรจัดเก็บข้อมูลจำกสถำนศึกษำกำรจัดเก็บข้อมูลสำรสนเทศ ตำม
ประเด็นกำรติดตำม  โดยกลุ่ม/หน่วย ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด ตำมระยะเวลำ
กำรด ำเนินกำรและรำยงำนผลตำมรอบกำรรำยงำนตำมปฏิทิน 

พฤษภำคม – สิงหำคม 
2564 
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ที่  รำยกำร  ระยะเวลำด ำเนินกำร 

6  กำรรำยงำนผลผ่ำนระบบ e-MES ของส ำนักติดตำมและ ประเมินผลกำร
จัดกำรศึกษำฯ สพฐ.  
รอบท่ี 1 รำยงำนผลกำรด ำเนินงำน   
รอบท่ี 2 รำยงำนผลกำรด ำเนินงำน ไตรมำสท่ี 4 

15 พฤษภำคม - 15 
มิถุนำยน 2564  

1 กรกฎำคม – 15 
กันยำยน 2564 

7  กำรลงพื้นท่ีติดตำมและประเมินผล โดยคณะกรรมกำร ติดตำมฯ จำก 
สพฐ. , คณะกรรมกำรระดับเขตพื้นท่ีฯ 

กรกฎำคม – สิงหำคม 
2564 

8  กำรประเมินผลกำรด ำเนินงำนระดับเขตพื้นที่กำรศึกษำ  1-10 กันยำยน 2564 

9  รับกำรประเมินเชิงประจักษ์ โดยคณะกรรมกำรฯ จำก สพฐ.  สิงหำคม-กันยำยน 2564 

10  สรุปและรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนปงงบประมำณ พ.ศ.2564 15-30 กันยำยน 2564 
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ปฏิทินกำรก ำกับติดตำมผลกำรด ำเนินงำนและผู้รับผิดชอบ  
กำรรำยงำนตัวชี้วัด ตำมแผนปฏิบัติรำชกำร สพฐ. ประจ ำปงงบประมำณ พ.ศ.2564 

ของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำนครปฐม เขต 2 

ปฏิทิน  ตัวชี วัด  ผู้รับผิดชอบ 

รอบที่ 1 จ ำนวน 2 ตัวชี วัด 

15 พฤษภำคม - 
15 มิถุนำยน 

2564  
 

ตัวชี วัดที่ 5 ร้อยละของผู้เรียนปฐมวัยมีพัฒนำกำรด้ำน 
ร่ำงกำย อำรมณ์จิตใจ สังคม และสติปัญญำ  

น.ส.บุญสุพร   เพ็งทำ 

ตัวชี วัดที่ 8 ร้อยละของนักเรียนท่ีผำ่นกำรประเมิน
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ตำมหลักสูตร ระดับดีขึ้นไป 

นำงพรสวรรค์   ตันมงคลกำญจน 
นำยเมธี   อ้นทอง 

รอบที่ 2 จ ำนวน 10 ตัวชี วัด (7 ตัวชี วัด 1 นโยบำย 2 จุดเน้น) 

ครั งที่ 1  
1-30 มิถุนำยน 

2564  
 

ตัวชี วัดที่ 15 อัตรำกำรเข้ำเรียนของผู้เรียนของผู้เรียน  
แตล่ะระดับกำรศึกษำอประชำกรกลุ่มอำยุ  
15.1 ประชำกรวัยเรียนท่ีมีอำยุถึงเกณฑ์กำรศึกษำภำค 
บังคับเข้ำเรียนชั้นประถมศึกษำปงท่ี 1  
15.2 นักเรียนชั้นประถมศึกษำปงท่ี 6 ท่ีจบหลักสูตร    
ในปงกำรศึกษำ 2563 ได้ศึกษำต่อชั้นมัธยมศึกษำปงท่ี 1  
15.3 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษำปงท่ี 3 ท่ีจบหลักสูตร     
ใน    ปงกำรศึกษำ 2563 ได้ศึกษำต่อชั้นมัธยมศึกษำปงท่ี 
4 หรือเทียบเท่ำ 

น.ส.วีรวรรณ  เจริญสุข 
 

น.ส.วีรวรรณ  เจริญสุข 
    

น.ส.วีรวรรณ  เจริญสุข 
 

น.ส.วีรวรรณ   เจริญสุข 

ตัวชี วัดนโยบำย ที่ 11  
เรื่อง โรงเรียนคุณภำพประจ ำต ำบล 

นำยสุภัค   แฝงเพ็ชร 

ตัวชี วัดจุดเน้น ที่ 5   
เรื่อง จัดกระบวนกำรเรียนกำรสอนและปฏิรูปกำร 
เรียนรู้จำกรูปแบบ Passive Learning เป็น Active  
Learning ให้กับผู้เรียนในทุกระดับชั้น 

นำงพรสวรรค์   ตันมงคลกำญจน 
นำยเมธี   อ้นทอง 

ตัวชี วัดจุดเน้นที่ 9-14  
เรื่อง กำรพฒันำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำให้มีทักษะ
ควำมรู้และควำมช ำนำญในกำรจัดกำรเรียนกำร สอน เป็น
มำตรฐำนวิชำชีพและ/หรือสมรรถนะของคร ูยุคใหม่ 

นำงเสำวภำ  คนเท่ียง 



9 

 9 

ปฏิทิน  ตัวชี วัด  ผู้รับผิดชอบ 

ครั งที่ 2  
1-31 กรกฎำคม 

2564  
 

ตัวชี้วัดท่ี 1 ร้อยละของผู้เรียนท่ีเข้ำร่วมกิจกรรมท่ี ส่งเสริม  
สนับสนุนในกำรสร้ำงภูมิคุ้มกันพร้อมรับมือกำรเปลี่ยนแปลง
และภัยคุกคำมรูปแบบใหม่ทุกรูปแบบ 

นำงสุพิชฌำย์   แป้งทำ 

ตัวชี้วัดท่ี 10 ร้อยละของครูสอนภำษำอังกฤษใน ระดับชั้น
ประถมศึกษำและมัธยมศึกษำได้รับกำรพัฒนำ และยกระดับ
ควำมรู้ภำษำอังกฤษ โดยใช้ระดับกำร พัฒนำทำงดำ้นภำษำ  
CEFR ตำมเกณฑ์ท่ีก ำหนด 

น.ส.เกริน   ช้อยเครือ 

ตัวชี้วัดท่ี 11 ร้อยละของสถำนศึกษำท่ีสอนในระดับ
มัธยมศึกษำตอนต้นท่ีได้รับกำรเตรียมควำมพร้อมด้ำนกำร
อ่ำน คณิตศำสตร์และวิทยำศำสตร์ในกำรประเมินระดับ 
นำนำชำติตำมโครงกำร PISA 

นำงเกริน  ช้อยเครือ 
น.ส.นำฏลดำ   ภู่ประเสริฐ 

ตัวชี้วัดท่ี 12 ร้อยละของสถำนศึกษำท่ีจัดกำรเรียน กำรสอนท่ี
สร้ำงสมดุลทุกด้ำนและมีกำรจัดกำรศึกษำเพื่อพัฒนำ พหุ
ปัญญำรำยบุคคล 

นำงพรสวรรค์   ตันมงคลกำญจน 
นำยเมธี   อ้นทอง 

ตัวชี้วัดท่ี 14 ร้อยละของผู้เรียนได้รับกำรพัฒนำให้มี ควำมรู้
สมรรถนะหรือทักษะอำชีพในด้ำนต่ำงๆ เพื่อกำร ประกอบ
อำชีพ กำรด ำรงชีวิตอยู่ร่วมกันในสังคมอย่ำง สอดคล้องตำม
สภำพควำมต้องกำรและบริบทของแต่  
ละพื้นท่ีตลอดจนควำมท้ำทำยท่ีเป็นพลวัตรของโลกใน 
ศตวรรษท่ี 21  
     14.1ระดับชั้นประถมศึกษำปงท่ี 1-6  
 
 
     14.2ระดับชั้นมัธยมศึกษำปงท่ี 1-3 

น.ส.วีรวรรณ   เจริญสุข 
น.ส.สำยใจ  ฉิมมณี 

 
 
 

น.ส.วีรวรรณ   เจริญสุข 
น.ส.สำยใจ  ฉิมมณี 

 
น.ส.วีรวรรณ   เจริญสุข 

น.ส.สำยใจ  ฉิมมณี 

ตัวชี้วัดท่ี19 ร้อยละของนักเรียนมีควำมรู้ควำมเข้ำใจ และ
ตระหนักในกำรอนุรักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติและ สิ่งแวดล้อม 

นำงสุพิชฌำย์   แป้งทำ 
น.ส.ปิยำภรณ์   ทองรักษ์ 
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กลยุทธ์ที่ 1 
กำรจัดกำรศึกษำเพื่อควำมมั่นคงของสังคมและประเทศชำติ 
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กลยุทธ์ที่ 1 กำรจัดกำรศึกษำเพ่ือควำมมั่นคงของสังคมและประเทศชำติ 
ตัวชี วัดที่ 1 ร้อยละของผู้เรียนที่เข้ำร่วมกิจกรรมที่ส่งเสริม สนับสนุนในกำรสร้ำงภูมิคุม้กนั พร้อมรับมือกำรเปลี่ยนแปลงและภัยคกุคำมรูปแบบใหม่ทุกรูปแบบ 

ระดับ
คุณภำพ 

ค ำอธิบำยระดับคุณภำพ 
ผลกำรด ำเนินงำน วิธีกำรด ำเนินงำน ปัญหำอุปสรรค   

และข้อเสนอแนะเพ่ือกำรพัฒนำ 
เอกสำร/หลักฐำนอ้ำงอิง 

 
5 

จ ำนวนผู้เรียนท่ีเข้ำร่วมกิจกรรมที่ส่งเสริม 
สนับสนุนในกำรสร้ำงภูมิคุ้มกัน พร้อมรับมือ
กำรเปลี่ยนแปลง และภัยคุกคำมรูปแบบใหม่ 
รวมทุกประเภท ตั งแต่ร้อยละ 90 ขึ นไป 
และ สพท.ส่งเสริม สนับสนุนให้ สถำนศึกษำ
มีกำรจัดสภำพแวดล้อมและสร้ำงระบบ
นิเวศกำรเรียนรู้ ให้ผู้เรียนมีควำมปลอดภัย 
ที่เป็นแบบอย่ำงได้อย่ำงน้อย 3 แห่ง 

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

 
ประเภทภัยคุกคำม 

 

 
ผู้เรียนในสังกัด

ทั งหมด  
(คน) 

ผู้เรียนเข้ำร่วมกิจกรรมที่ส่งเสริม 
สนับสนุนในกำรสร้ำงภูมิคุ้มกัน 
พร้อมรับมือกำรเปลี่ยนแปลง  

และภัยคุกคำม 
จ ำนวน (คน) ร้อยละ 

1. ภัยยำเสพติด    
2. ภัยควำมรุนแรง    
3. ภัยพิบัติต่ำงๆ    
4. อุบัติเหต ุ
 
 
 
 
 
 

   

 เอกสำรที่ต้องน ำส่งในระบบ 
 รำยงำนผลกำรด ำเนินงำน 
ของ สพท. ท่ีส่งเสริม สนับสนุน 
ให้ สถำนศึกษำสรำ้งภูมิคุ้มกัน
ให้กับผู้เรยีนที่เข้ำร่วมกจิกรรม
สร้ำงภมูิคุ้มกัน พร้อมรับมือกำร
เปลี่ยนแปลงและภัยคุกคำม
รูปแบบใหม ่ 
 รำยงำนสรปุผลกำรด ำเนิน 
งำนของสถำนศึกษำทีม่ี กำรจัด
สภำพแวดล้อมและสร้ำงระบบ
นิเวศกำรเรียนรู้ ใหผู้้เรยีน มีควำม
ปลอดภัยทีเ่ป็นแบบอย่ำงได้  
อย่ำงน้อย 3 แห่ง 
 นโยบำย/แนวทำงกำรส่งเสริม 
สนับสนุนของ สพท. ใหค้รู บคุลำกร 
ทำงกำรศึกษำ มีควำมรู้ ควำม
เข้ำใจ ในกำรสร้ำงภูมิคุ้มกัน 
พร้อมรับมือกำรเปลี่ยนแปลงและ 
 
ภัยคุกคำมรูปแบบใหม ่
 หลักฐำนอื่นๆ ทีเ่กี่ยวข้อง     
(ถ้ำมี) โปรดระบุ  
1. ................................ 
2. ................................ 

 
4 

จ ำนวนผู้เรียนท่ีเข้ำร่วมกิจกรรมที่ส่งเสริม 
สนับสนุนในกำรสร้ำงภูมิคุ้มกัน พร้อมรับมือ
กำรเปลี่ยนแปลง และภัยคุกคำมรูปแบบใหม่ 
รวมทุกประเภท ตั งแต่ร้อยละ 90 ขึ นไป  

 
3 

จ ำนวนผู้เรียนท่ีเข้ำร่วมกิจกรรมที่ส่งเสริม 
สนับสนุนในกำรสร้ำงภูมิคุ้มกัน พร้อมรับมือ
กำรเปลี่ยนแปลง และภัยคุกคำมรูปแบบใหม่ 
รวมทุกประเภท ตั งแต่ร้อยละ 85 ขึ นไป 

 
2 

 

จ ำนวนผู้เรียนท่ีเข้ำร่วมกิจกรรมที่ส่งเสริม 
สนับสนุนในกำรสร้ำงภูมิคุ้มกัน พร้อมรับมือ
กำรเปลี่ยนแปลง และภัยคุกคำมรูปแบบใหม่ 
รวมทุกประเภท ตั งแต่ร้อยละ 80 ขึ นไป 

 
1 

จ ำนวนผู้เรียนทีเ่ข้ำร่วมกิจกรรมท่ีส่งเสริม 
สนับสนุนในกำรสรำ้งภูมิคุ้มกัน พร้อม
รับมือกำรเปลี่ยนแปลง และภัยคุกคำม
รูปแบบใหม ่รวมทุกประเภท นอ้ยกว่ำ 
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ระดับ
คุณภำพ 

ค ำอธิบำยระดับคุณภำพ 
ผลกำรด ำเนินงำน วิธีกำรด ำเนินงำน ปัญหำอุปสรรค   

และข้อเสนอแนะเพ่ือกำรพัฒนำ 
เอกสำร/หลักฐำนอ้ำงอิง 

ร้อยละ 80 
 

ประเภทภัยคุกคำม 
 

 
ผู้เรียนในสังกัด

ทั งหมด  
(คน) 

ผู้เรียนเข้ำร่วมกิจกรรมที่ส่งเสริม 
สนับสนุนในกำรสร้ำงภูมิคุ้มกัน 
พร้อมรับมือกำรเปลี่ยนแปลง  

และภัยคุกคำม 
จ ำนวน (คน) ร้อยละ 

5. โรคอุบัติใหม่และโรคอุบัติซ้ ำ    
   (เช่น COVID-19 เป็นต้น) 

   

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

                  รวมเฉลี่ยร้อยละ  

หมำยเหตุ : 
1. ตำรำงที่ 1 สำมำรถนับซ  ำจ ำนวนผู้เรียนทีเ่ข้ำร่วมกิจกรรมในภัยคุกคำมแต่ประเภท 
2. กำรประเมินผลระดับคุณภำพ พิจำรณำจำกผู้เรียนที่เข้ำร่วมกิจกรรมตำมที่ สพท. ส่งเสริม สนับสนุน      
ในกำรสร้ำงภูมิคุ้มกัน พร้อมรับมือกำรเปลี่ยนแปลง และภัยคุกคำม จ ำนวน 9 ประเภท 
3. กำรเข้ำร่วมกิจกรรมที่ส่งเสริม สนับสนุนในกำรสร้ำงภูมิคุ้มกนั หมำยถึง กำรเข้ำร่วมโครงกำร/กิจกรรม/ 
กำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้/ กำรจัดกำรเรียนกำรสอน หรือกำรบูรณำกำรในกลุ่มสำระกำรเรียนรูใ้ห้แก่ผู้เรียน  
4. ภัยคุกคำม จ ำนวน 9 ประเภท มีควำมหมำย ดังนี ้
 
 
 
 
 
 
 

ฯลฯ 
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ระดับ
คุณภำพ 

ค ำอธิบำยระดับคุณภำพ 
ผลกำรด ำเนินงำน วิธีกำรด ำเนินงำน ปัญหำอุปสรรค   

และข้อเสนอแนะเพ่ือกำรพัฒนำ 
เอกสำร/หลักฐำนอ้ำงอิง 

    4.1 ภัยยำเสพติด หมำยถึง ภัยจำกยำหรือสำรเคมีหรือวัตถุชนิดใด ที่เป็นผลิตภัณฑ์จำกธรรมชำติ  
หรือจำกกำรสังเครำะห์ ที่เมื่อเสพเข้ำสู่ร่ำงกำย โดยวิธีกำรกิน ดม สูบ ฉีด หรือวิธีใดเป็นช่วงระยะเวลำนำน            
หรือกำรเข้ำไปยุ่งเกี่ยวกับยำเสพติดทุกประเภท ท ำให้ร่ำงกำยทรุดโทรมและต้องเพิ่มขนำดกำรเสพมำกขึ้น 
และมีผลต่อร่ำงกำยและจิตใจ เช่น สำรระเหย ยำอี กระท่อม โคเคน เฮโรอีน แอมเฟตำมิน รวมถึงเหล้ำ 
บุหรี่ เป็นต้น 
    4.2 ภัยควำมรุนแรง หมำยถึง ภัยที่เกิดจำกกำรใช้ก ำลังหรือพลังทำงกำย กำรท ำร้ำยจิตใจ กำรใช้ถ้อยค ำ
หยำบคำย เหยียดหยำม ด่ำทอ ดูหมิ่น เสียดสี ข่มเหง โดยเจตนำต่อตนเองและผู้อื่น หรือกำรแกล้งรังแกกัน               
ในช้ันเรียน ครูลงโทษนักเรียนเกินกว่ำเหตุ ครูล่วงละเมิดทำงเพศนักเรียน กำรคุกคำมให้หวำดกลัว                         
กำรท ำลำยหรือรีดไถทรัพย์สินสมบัติ กล่ำวโทษผู้อื่นท ำให้มีสิ่งไม่ดีเกิดขึ้น รวมถึง กำรรังแกผ่ำนโลกไซเบอร์ 
(cyber bullying) โดยใช้อินเตอร์เน็ต เครือข่ำยสังคมออนไลน์ อี เมล กำรส่งข้อควำม SMS เพื่อสร้ำง               
ควำมเดือดร้อนใจหรือเป็นอันตรำยต่อผู้อื่น เป็นต้น 
    4.3 ภัยพิบัติต่ำงๆ หมำยถึง ภัยที่ก่อให้เกิดควำมเสียหำยต่อชีวิต และทรัพย์สิน โดยส่งผลกระทบ  
ต่อวิถีชีวิตของผู้คนในสังคมทั้งในระยะสั้น และระยะยำว ซึ่งประกอบด้วย 
      4.3.1 อุทกภัย คือ ภัยและอันตรำยที่เกิดจำกสภำวะน้ ำท่วมหรือน้ ำท่วมฉับพลัน มีสำเหตุมำจำก            
กำรเกิดฝนตกหนักหรือฝนตกต่อเนื่องเป็นเวลำนำน 
      4.3.2 วำตภัย คือ ภัยที่เกิดขึ้นจำกพำยุลมแรง ส่งผลให้เกิดควำมเสียหำยแก่อำคำรบ้ำนเรือน ต้นไม้ 
และสิ่งกอ่สร้ำง  
      4.3.3 ภัยหนำว คือ ภัยที่เกิดขึ้นจำกสภำพอำกำศที่หนำวจัด อุณหภูมิต่ ำกว่ำ 8 องศำเซลเซียส  
และอุณหภูมิลดลงอย่ำงต่อเนื่อง 
      4.3.4 ภัยแล้ง  คือ ภัยที่เกิดจำกกำรขำดแคลนน้ ำในพื้นที่ใดพื้นที่หนึ่งเป็นเวลำนำน จนก่อให้เกิด                    
ควำมแห้งแล้ง และส่งผลกระทบต่อชุมชน 
      4.3.5 อัคคีภัย คือ ภัยอันตรำยที่เกิดจำกไฟฟ้ำที่ขำดกำรควบคุมดูแล ท ำให้เกิดกำรติดต่อลุกลำม             
ไปตำมบริเวณที่มีเช้ือเพลิงเกิดกำรลุกไหม้ต่อเนื่อง สร้ำงควำมสูญเสียให้ทรัพย์สินและชีวิต 
      4.3.6 ธรณีพิบัติภัย หมำยถึง ภัยธรรมชำติที่เกิดจำกกระบวนกำร ทำงธรณีวิทยำ เช่น แผ่นดินไหว 
หลุมยุบ ดินถล่ม สึนำมิ เป็นต้น ถือเป็นภัยธรรมชำติที่เกิดจำกกระบวนกำรทำงธรณีวิทยำที่เกิดขึ้น  
โดยฉับพลัน และรุนแรง ก่อให้เกิด ควำมเสียหำยแก่บ้ำนเรือน ชีวิต และทรัพย์สินของประชำชน ที่อำศัยอยู่
ในพื้นที่ท่ีเกิดเหตุ 

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

ค ำอธิบำยระดับคุณภำพ 
ผลกำรด ำเนินงำน วิธีกำรด ำเนินงำน ปัญหำอุปสรรค   

และข้อเสนอแนะเพ่ือกำรพัฒนำ 
เอกสำร/หลักฐำนอ้ำงอิง 

    4.4 อุบัติเหตุ หมำยถึง ภัยจำกเหตุกำรณ์ที่เกิดขึ้นอย่ำงไม่คำดคิดและไม่ตั้งใจ โดยไม่มีสิ่งบอกเหตุ
ล่วงหน้ำ แต่มีสำเหตุและส่งผลกระทบที่เป็นผลเชิงลบ เช่น อุบัติเหตุจำกกำรเดินทำงจำกบ้ำนมำโรงเรียน 
อุบัติเหตุจำกกำรขับข่ีรถจักรยำนยนต์ อุบัติเหตุจำกกำรเล่นน้ ำ เป็นต้น 
    4.5 โรคอุบัติใหม่ หมำยถึง โรคติดเช้ือชนิดใหม่ มีแนวโน้มที่จะพบมำกขึ้นในอนำคต เช่น โรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนำ 2019 (COVID-19) เป็นต้น 
         โรคอุบัติซ้ ำ หมำยถึง โรคติดเช้ือที่เคยแพร่ระบำดในอดีตกลับมำระบำดขึ้นอีก เช่น โรควัณโรค              
โรคไข้เลือดออก และโรคมือ เท้ำ ปำก เป็นต้น 
    4.6 ฝุ่น PM 2.5 หมำยถึง ฝุ่นละอองขนำดเล็ก ไม่เกิน 2.5 ไมครอน ท่ีสำมำรถแพร่กระจำยเข้ำสู่ทำงเดิน
หำยใจ กระแสเลือด และเข้ำสู่อวัยวะอื่นๆ ในร่ำงกำย โดยตัวฝุ่นเป็นพำหะน ำสำรอื่นเข้ำมำด้วย  
เช่น แคดเมียม ปรอท และสำรก่อมะเร็งอื่นๆ หำกได้รับฝุ่น PM 2.5 เป็นเวลำนำน หรือสะสมในร่ำงกำย                
จะก่อให้เกิดผลกระทบต่อสุขภำพ เช่น โรคทำงเดินหำยใจเรื้อรัง โรคปอดเรื้อรังหรือมะเร็งปอด เป็นต้น 
    4.7 กำรค้ำมนุษย์ หมำยถึง กำรจัดหำ กำรขนส่ง กำรส่งต่อ กำรจัดให้อยู่อำศัยหรือกำรรับไว้ซึ่งบุคคล                
ด้วยควำมมิชอบตำมกฎหมำย ด้วยวิธีกำรขู่เข็ญ กำรใช้ก ำลัง กำรบีบบังคับ กำรลักพำตัว กำรฉ้อโกง                       
กำรหลอกลวง กำรใช้อ ำนำจโดยมิชอบ มีกำรให้ หรือรับเงิน หรือผลประโยชน์เพื่อให้ได้มำซึ่งควำมยินยอม
ของบุคคล รวมถึงกำรแสวงหำประโยชน์จำกกำรค้ำประเวณีของบุคคลอื่น กำรแสวงประโยชน์ทำงเพศ  
ในรูปแบบอื่น กำรบังคับใช้แรงงำนหรือบริกำร กำรกระท ำอ่ืนเสมือนกำรเอำคนลงเป็นทำส กำรท ำให้ตกอยู่
ใต้บังคับ หรือกำรตัดอวัยวะออกจำกร่ำงกำย 
    4.8 กำรคุกคำมในชีวิตและทรัพย์สิน หมำยถึง กำรแสดงอ ำนำจด้วยกิริยำหรือวำจำ เป็นพฤติกรรมที่
กระท ำอย่ำงต่อเนื่องในช่วงระยะเวลำหนึ่ง โดยกำรเฝ้ำติดตำม ก่อให้เกิดควำมเดือดร้อนร ำคำญและข่มขู่    
ท ำให้เหยื่อเกิดควำมตกใจ หวำดกลัว เช่น กำรข่มขู่เหยื่อว่ำจะท ำอันตรำยให้ถึงแก่ชีวิต ร่ำงกำยหรือ
ทรัพย์สิน เป็นต้น 
    4.9 อำชญำกรรมไซเบอร์ หมำยถึง ควำมผิดที่กระท ำขึ้นต่อปัจเจกบุคคลหรือกลุ่มของปัจเจกบุคคล               
ด้วยเหตุจูงใจทำงอำญำ มีเจตนำท ำให้เหยื่อเสื่อมเสียช่ือเสียง หรือท ำร้ำยร่ำงกำย หรือจิตใจของเหยื่อ                 
ทั้งทำงตรง ทำงอ้อม โดยใช้เครือข่ำยโทรคมนำคมสมัยใหม่ เข่น อินเทอร์เน็ต เครือข่ำยสังคมออนไลน์                       
(ห้องแช็ต อีเมล กระดำนประกำศ และกลุ่มข่ำว) โทรศัพท์เคลื่อนที่ (เอสเอ็มเอส/เอ็มเอ็มเอส) เป็นต้น 
5. สถำนศึกษำมีกำรจัดสภำพแวดล้อมและสร้ำงระบบนิเวศกำรเรียนรู้ ให้ผู้เรียนมีควำมปลอดภัยที่เป็น
แบบอย่ำงได้ จ ำแนกเป็น 

https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%80%E0%B8%AB%E0%B8%95%E0%B8%B8%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B9%8C&action=edit&redlink=1
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ระดับ
คุณภำพ 

ค ำอธิบำยระดับคุณภำพ 
ผลกำรด ำเนินงำน วิธีกำรด ำเนินงำน ปัญหำอุปสรรค   

และข้อเสนอแนะเพ่ือกำรพัฒนำ 
เอกสำร/หลักฐำนอ้ำงอิง 

    5.1 กำรจัดสภำพแวดล้อมที่ให้ผู้ เรียนมีควำมปลอดภัย หมำยถึง กำรจัดสภำพแวดล้อมภำยใน
สถำนศึกษำให้เอื้อต่อควำมปลอดภัยของผู้เรยีน เช่น กำรจัดอำคำรสถำนท่ีไม่ให้มีมุมอับ กำรแสดงสัญลักษณ ์          
พื้นที่อันตรำย และกำรตรวจสอบ แก้ไข ปรับปรุงบริเวณตำมจุดต่ำง ๆ ของสถำนศึกษำอยู่เป็นประจ ำ ตั้งแต่
ประตู/รั้วโรงเรียน อำคำรเรียน ห้องเรียน สนำมเด็กเล่น โรงอำหำร ห้องน้ ำ ระบบไฟฟ้ำ เป็นต้น  
    5.2 ระบบนิเวศกำรเรียนรู้ที่ส่งเสริมให้ผู้ เรียนมีควำมปลอดภัย หมำยถึง กำรสร้ำงหรือพัฒนำ                      
แหล่งกำรเรียนรู้ เพื่อส่งเสริมบรรยำกำศกำรเรียนรู้เกี่ยวกับควำมปลอดภัยในสถำนศึกษำให้ผู้เรียนมีควำม
ปลอดภัย เช่น มีป้ำยประชำสัมพันธ์ข้อปฏิบัติกำรใช้สถำนท่ี สนำมกีฬำ หรืออุปกรณ์ต่ำงๆ เป็นต้น   
    5.3 เป็นแบบอย่ำงได้ หมำยถึง สพท. ส่งเสริมให้สถำนศึกษำด ำเนินกำรตำมข้อ 5.1 และ 5.2 และ
สำมำรถเผยแพร่ให้สถำนศึกษำอื่นๆ ได้ศึกษำดูงำน หรือน ำไปประยุกต์ใช้  
6. ผลกำรด ำเนินงำนข้อ 1.1 กำรด ำเนินงำนข้อ 2.2 และ ข้อ 2.3 ตดิตำมข้อมลูเพื่อตอบในจุดเน้นของ
นโยบำย สพฐ. ปงงบประมำณ พ.ศ. 2564 
 
 

2. กำรด ำเนินงำน 
    2.1 สพท. ด ำเนินกำรส่งเสริม สนับสนุนให้สถำนศึกษำสร้ำงภูมิคุ้มกันให้ผู้ เรียน พร้อมรับมือ                      
กำรเปลี่ยนแปลงและภัยคุกคำมรูปแบบใหม่ ดังนี้  
        2.1.1 ภัยยำเสพติด
.......................................................................................................................................................................... 
        2.1.2 ภัยควำมรุนแรง
.......................................................................................................................................................................... 
        2.1.3 ภัยพิบัติต่ำงๆ 
.......................................................................................................................................................................... 
        2.1.4 อุบัติเหตุ 
.......................................................................................................................................................................... 
        2.1.5.โรคอุบัติใหม่และโรคอุบัติซ้ ำ (เช่น COVID-19 เป็นตน้) 
.......................................................................................................................................................................... 
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ระดับ
คุณภำพ 

ค ำอธิบำยระดับคุณภำพ 
ผลกำรด ำเนินงำน วิธีกำรด ำเนินงำน ปัญหำอุปสรรค   

และข้อเสนอแนะเพ่ือกำรพัฒนำ 
เอกสำร/หลักฐำนอ้ำงอิง 

        2.1.6.ฝุ่น PM 2.5 
.......................................................................................................................................................................... 
        2.1.7 กำรค้ำมนุษย์
.......................................................................................................................................................................... 
        2.1.8 กำรคุกคำมในชีวิตและทรัพยส์ิน
.......................................................................................................................................................................... 
        2.1.9 อำชญำกรรมไซเบอร์
.......................................................................................................................................................................... 
        2.1.10 อื่นๆ (โปรดระบุ)  
.......................................................................................................................................................................... 
    2.2 สพท. ส่งเสริม สนับสนุนให้สถำนศึกษำด ำเนินกำรสรำ้งควำมตระหนักในกำรดูแลสุขภำวะของตนเอง 
และสำมำรถปรับตัวในภำวะชีวิตวิถีใหม่ (New Normal)  
.......................................................................................................................................................................... 
…………………………....................................................................................……………………….............................. 
    2.3 สพท. ส่งเสริม สนับสนุนให้สถำนศึกษำจัดสภำพแวดล้อมและสร้ำงระบบนิเวศกำรเรียนรู้ ให้ผู้เรียน                 
มีควำมปลอดภัยที่เป็นแบบอย่ำงได้ จ ำนวน 3 แห่ง ได้แก ่
         1) ช่ือสถำนศึกษำ.................................... 
         2) ช่ือสถำนศึกษำ.................................... 
         3) ช่ือสถำนศึกษำ.................................... 
ด ำเนินกำรดังนี ้
…………………………....................................................................................………............................................... 
…………………………....................................................................................……………………….............................. 
3. ปัญหำ อุปสรรค 
…………………………....................................................................................………............................................... 
…………………………....................................................................................……………………….............................. 
4. ข้อเสนอแนะเพ่ือกำรพัฒนำ 
…………………………....................................................................................………………………............................. 
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กลยุทธ์ที่ 3  
กำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพทรัพยำกรมนุษย์ 
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กลยุทธ์ที่ 3  กำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพทรัพยำกรมนุษย์ 
ตัวชี วัดที ่5 ร้อยละของผู้เรียนปฐมวัยมีพัฒนำกำรด้ำนร่ำงกำย อำรมณ์จิตใจ สังคม และสติปัญญำ (ส ำหรับ สพป.) 

ระดับ
คุณภำพ 

ค ำอธิบำยระดับคุณภำพ 
ผลกำรด ำเนินงำน วิธีกำรด ำเนินงำน ปัญหำอุปสรรค  

และข้อเสนอแนะเพ่ือกำรพัฒนำ 
เอกสำร/หลักฐำนอ้ำงอิง 

 
5 

จ ำนวนผู้เรียนระดับปฐมวยั มีผลกำรประเมิน
พัฒนำกำรด้ำนรำ่งกำย อำรมณ์จติใจ สังคม และ
สติปัญญำ ผ่ำนเกณฑ์กำรประเมินคุณภำพระดับ 
3 ท้ัง 4 ด้ำน ตั งแต่ร้อยละ 85 ขึ นไป 

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

ที ่ โรงเรียน 

จ ำนวน 
ผู้เรียนปกติ

ระดับ
ปฐมวัย
ทั งหมด 
(อ.3) 

จ ำนวนผู้เรียนปกติท่ีผ่ำนเกณฑ์กำรประเมินพัฒนำกำร  
คุณภำพระดับ 3 แยกแต่ละด้ำน (คน) 

จ ำนวนผู้เรียนปกติ 
ท่ีผ่ำนเกณฑ์ 
กำรประเมิน
พัฒนำกำร

คุณภำพระดับ 3  
ทั ง 4 ด้ำน 

ด้ำนร่ำงกำย 
ด้ำนอำรมณ์ 

จิตใจ 
ด้ำนสังคม ด้ำนสติปัญญำ 

จ ำนวน ร้อยละ จ ำนวน ร้อยละ จ ำนวน ร้อยละ จ ำนวน ร้อยละ จ ำนวน ร้อยละ 

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

2 ฯลฯ            

 รวม            
หมำยเหตุ  :  
1. ผู้เรียนที่ผ่ำนเกณฑ์กำรประเมิน หมำยถึง ผู้เรียนปกติที่ผ่ำนเกณฑ์กำรประเมินในคุณภำพระดับ 3  
ทั้ง 4 ด้ำน ตำมคู่มือด ำเนินงำนประเมินพัฒนำกำรนักเรียนที่จบหลักสูตรกำรศึกษำปฐมวัย พุทธศักรำช 2560 
ของ สวก. สพฐ.  
 
2. เกณฑ์กำรประเมินพัฒนำกำรเด็กปฐมวัย มี 3 ระดับ คือ ระดับ 1 (ปรับปรุง) ระดับ 2 (พอใช้) และระดับ 3 
(ดี) ตำมคู่มือด ำเนินงำนประเมินพัฒนำกำรนักเรียนที่จบหลักสูตรปฐมวัย พุทธศักรำช 2560 ของ สวก. สพฐ. 
3. กำรคิดค ำนวณผู้เรียนที่จะผ่ำนเกณฑ์กำรประเมิน ให้นับเฉพำะผู้เรียนปกติ เท่ำนั้น 
4. ผู้เรียนที่มีควำมบกพร่อง หมำยถึง ผู้เรียนที่มีปัญหำทำงกำรเรียนรู้ มีควำมบกพร่องเกี่ยวกับกำรใช้ภำษำ 

 เอกสำรที่ต้องน ำส่งใน
ระบบ 
 รำยงำนผลกำรวิเครำะห์/ 
สังเครำะห์ ผลกำรด ำเนินงำน 
ปงงบประมำณ พ.ศ. 2563 
และ 2564 (รำยโรง) 
 หลักฐำนอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง     
(ถ้ำมี) โปรดระบ ุ
1. 
.............................................. 
2. 
.............................................. 
                 ฯลฯ 

 
4 

จ ำนวนผู้เรียนระดับปฐมวยั มีผลกำรประเมิน
พัฒนำกำรด้ำนรำ่งกำย อำรมณ์จติใจ สังคม และ
สติปัญญำ ผ่ำนเกณฑ์กำรประเมินคุณภำพระดับ 
3 ทั้ง 4 ด้ำน ตั งแต่ร้อยละ 80 ขึ นไป 

 
3 

จ ำนวนผู้เรียนระดับปฐมวยั มีผลกำรประเมิน
พัฒนำกำรด้ำนรำ่งกำย อำรมณ์จติใจ สังคม และ
สติปัญญำ ผ่ำนเกณฑ์กำรประเมินคุณภำพระดับ 
3 ทั้ง 4 ด้ำน ตั งแต่ร้อยละ 75 ขึ นไป 

 
2 

จ ำนวนผู้เรียนระดับปฐมวยั มีผลกำรประเมิน
พัฒนำกำรด้ำนรำ่งกำย อำรมณ์จติใจ สังคม และ
สติปัญญำ ผ่ำนเกณฑ์กำรประเมินคุณภำพระดับ 
3 ทั้ง 4 ด้ำน ตั งแต่ร้อยละ 70 ขึ นไป 

 
1 

จ ำนวนผู้เรียนระดับปฐมวยั มีผลกำรประเมิน
พัฒนำกำรด้ำนรำ่งกำย อำรมณ์จติใจ สังคม และ
สติปัญญำ ผ่ำนเกณฑ์กำรประเมินคุณภำพระดับ 
3 ทั้ง 4 ด้ำน น้อยกว่ำร้อยละ 70 
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ระดับ
คุณภำพ 

ค ำอธิบำยระดับคุณภำพ 
ผลกำรด ำเนินงำน วิธีกำรด ำเนินงำน ปัญหำอุปสรรค  

และข้อเสนอแนะเพ่ือกำรพัฒนำ 
เอกสำร/หลักฐำนอ้ำงอิง 

ทั้ งภ ำษำพูดและภำษำ เขี ยน มีปัญหำทำงด้ ำนกำรฟั ง  กำรคิด  กำรพูดคุ ยกับผู้ อื่ น  กำรอ่ ำน  
กำรสะกดค ำ หรือกำรเรียนวิชำคณิตศำสตร์ รวมไปถึงผู้ที่มีควำมบกพร่องทำงกำรรับรู้จำกกำรได้รับบำดเจ็บ
ทำงสมอง      
2. วิธีกำรด ำเนินงำน 
       2.1 สพท. มีกำรส่งเสริม สนบัสนุนกำรด ำเนินงำนตำมตัวช้ีวัด โดยมีแนวทำง/โครงกำร/กิจกรรม  
(โปรดระบุพอสังเขป) ดังนี้  
…………………………....................................................................................................……………………………………
……………………....................................................................................................…………........................ 
       2.2 ส่งเสริมกำรใช้มำตรฐำนสถำนพัฒนำเด็กปฐมวัยแห่งชำติในกำรค้นหำ เฝ้ำระวัง ติดตำม 
และช่วยเหลือเด็กปฐมวัย (3-5 ปง) ทุกคนให้ได้รับกำรดูแลและส่งเสรมิพัฒนำกำร จำกสถำนศึกษำระดบั
ปฐมวัยท่ีมีคุณภำพตำมมำตรฐำน ดังนี้ 
…………………………....................................................................................................……………………………… 
…………………………....................................................................................................…………........................ 
3. นวัตกรรมที่ใช้ หรือกำรคิดค้นนวัตกรรม เพ่ือพัฒนำคุณภำพผู้เรียนปฐมวัย (ถ้ำมี) 
…………………………....................................................................................................……………………………………
……………………....................................................................................................…………........................ 
4. ปัญหำ อุปสรรค  
…………………………....................................................................................................…………………………………....
................................................................................................………………………...........................……… 
5. ข้อเสนอแนะเพ่ือกำรพัฒนำ 
………………………...........................................................................................…………………………...........….………
…………………....................................................................................................…………………........……..... 
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กลยุทธ์ที่ 3  กำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพทรัพยำกรมนุษย์ 
ตัวชี วัดที ่8 ร้อยละของนักเรียนที่ผ่ำนกำรประเมินคุณลักษณะอนัพึงประสงค์ตำมหลักสูตรระดับดีขึ นไป 

ระดับ
คุณภำพ 

ค ำอธิบำยระดับคุณภำพ 
ผลกำรด ำเนินงำน  วิธีกำรด ำเนินงำน ปัญหำอุปสรรค  

และข้อเสนอแนะเพ่ือกำรพัฒนำ 
เอกสำร/หลักฐำนอ้ำงอิง 

 
5 

จ ำนวนผู้เรียนท่ีจบกำรศึกษำแต่ละชั นมีผลกำร
ประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ผ่ำนระดับดี
ขึ้นไป ตั้งแต่ร้อยละ 90 ข้ึนไป 

1. ผลกำรด ำเนินงำน  
ตำรำงที่ 8.1 แสดงผลกำรประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนที่จบกำรศึกษำ ปงกำรศึกษำ 2563
จ ำแนกตำมระดับช้ัน  

ระดับ 
ชั น 

จ ำนวนผู้เรียน
ทั งหมด  
(คน) 

จ ำนวนผู้เรียน 
ที่จบ

กำรศึกษำ 
(คน) 

ผลกำรประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน 
ที่จบกำรศึกษำ ปีกำรศึกษำ 2563 

ผู้เรียนที่ผ่ำนกำรประเมิน 
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ (คน) 

ผู้เรียนที่มี 
ผลกำรประเมินระดบัด ีขึ นไป 

ผ่ำน ด ี ดีเยี่ยม จ ำนวน (คน) ร้อยละ 

ป.1        

ป.2        

ป.3        

ป.4        

ป.5        

ป.6        

ม.1        

ม.2        

ม.3        

ม.4        

ม.5        

ม.6        

รวม        

 
 

 เอกสำรที่ต้องน ำส่งในระบบ 
 รำยงำนผลกำรด ำเนิน
โครงกำรทีส่่งเสริมให้ผูเ้รียน 
มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์  
ผลกำรด ำเนินงำน ปงงบประมำณ 
พ.ศ. 2564  
 หลักฐำนอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง     
(ถ้ำมี) โปรดระบ ุ
1. .............................................. 
2. .............................................. 
                 ฯลฯ 

 
4 

จ ำนวนผู้เรียนท่ีจบกำรศึกษำแต่ละชั นมีผลกำร
ประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ผ่ำนระดับดี
ขึ้นไป ตั้งแต่ร้อยละ 80 ข้ึนไป 

 
3 

จ ำนวนผู้เรียนท่ีจบกำรศึกษำแต่ละชั นมีผลกำร
ประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ผ่ำนระดับดี
ขึ้นไป ตั้งแต่ร้อยละ 70 ข้ึนไป 

 
2 

จ ำนวนผู้เรียนท่ีจบกำรศึกษำแต่ละชั นมีผลกำร
ประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ผ่ำนระดับดี
ขึ้นไป ตั้งแต่ร้อยละ 60 ข้ึนไป 

 
1 

จ ำนวนผู้เรียนท่ีจบกำรศึกษำแต่ละชั นมีผลกำร
ประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ผ่ำนระดับดี
ขึ้นไป น้อยกว่ำร้อยละ 60 
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ระดับ
คุณภำพ 

ค ำอธิบำยระดับคุณภำพ 
ผลกำรด ำเนินงำน  วิธีกำรด ำเนินงำน ปัญหำอุปสรรค  

และข้อเสนอแนะเพ่ือกำรพัฒนำ 
เอกสำร/หลักฐำนอ้ำงอิง 

หมำยเหตุ  
1. ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำ รำยงำนข้อมูลผลกำรประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของ
ผู้เรยีนที่จบกำรศึกษำ ปงกำรศึกษำ 2563 ระดับช้ัน ป.1 – ม.3 
2. ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำมธัยมศึกษำรำยงำนข้อมลูผลกำรประเมินคณุลักษณะอันพึงประสงค์ของ
ผู้เรยีนที่จบกำรศึกษำ ปงกำรศึกษำ 2563 รำยงำนข้อมูล ม.1 – ม.6 
 2. วิธีกำรด ำเนินงำน 
      2.1 สพท. มีกำรส่งเสริม สนบัสนุนกำรด ำเนินงำนตำมตัวช้ีวัด โดยมีแนวทำง/โครงกำร/กิจกรรม  
(โปรดระบุพอสังเขป) ดังนี้  
…………………………....................................................................................................………………………………
…………………………....................................................................................................…………........................ 
      2.2 สพท. ด ำเนินกำรเพื่อส่งเสริมใหผู้้เรียนมีทัศนคติที่ถูกต้องตอ่บ้ำนเมือง มีพื้นฐำนชีวิตที่มั่นคง และ
มีคุณธรรม ควำมเป็นพลเมือง ปลกูฝังควำมมีระเบียบวินัย ดังน้ี 
             2.2.1 กระบวนกำรลูกเสือและยุวกำชำด  
…………………………....................................................................................................……………………………… 
              2.2.2 ทักษะชีวิต  
…………………………....................................................................................................……………………………… 
3. นวัตกรรมที่ใช้ หรือกำรคิดค้นนวัตกรรม เพ่ือพัฒนำผู้เรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ (ถ้ำม)ี 
…………………………....................................................................................................………………………………
…………………………....................................................................................................…………........................ 
4. ปัญหำ อุปสรรค  
…………………………....................................................................................................………………………………
…....................................................................................................………………………...........................……… 
    5. ข้อเสนอแนะเพ่ือกำรพัฒนำ  
………………………...........................................................................................…………………………...........….……
……………………....................................................................................................…………………........…….......... 
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กลยุทธ์ที่ 3  กำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพทรัพยำกรมนุษย์ 
ตัวชี วดัที ่10 ร้อยละของครูสอนภำษำอังกฤษในระดับชั นประถมศึกษำและมธัยมศึกษำได้รับกำรพัฒนำและยกระดับควำมรู้ภำษำอังกฤษโดยใช้ระดับกำรพัฒนำทำงด้ำนภำษำ (CEFR)  
                 ตำมเกณฑ์ที่ก ำหนด 

ระดับ
คุณภำพ 

ค ำอธิบำยระดับคุณภำพ 
ผลกำรด ำเนินงำน วิธีกำรด ำเนินงำน ปัญหำอุปสรรค  

และข้อเสนอแนะเพ่ือกำรพัฒนำ 
เอกสำร/หลักฐำนอ้ำงอิง 

 
5 

จ ำนวนครูผูส้อนภำษำอังกฤษในระดับ 
ช้ันประถมศึกษำและมัธยมศึกษำได้รับ 
กำรพัฒนำและยกระดับควำมรู้ภำษำ 
อังกฤษโดยใช้กรอบมำตรฐำนควำม 
สำมำรถทำงภำษำ (CEFR) ตั งแต่ร้อยละ 
90 ขึ นไป 

1.  ผลกำรด ำเนินงำน 
     1.1 สพท. มคีรูผูส้อนภำษำอังกฤษในระดับชั้นประถมศึกษำและมัธยมศึกษำในสังกัดทั้งหมด จ ำนวน.........คน 
(ข้อมูลปงงบประมำณ พ.ศ. 2563 - 2564) จ ำแนกเป็น  
           1.1.1 ครูผู้สอนภำษำอังกฤษในระดับชั้นประถมศึกษำและมัธยมศึกษำที่ได้รับกำรทดสอบควำมสำมำรถ
ทำงภำษำอังกฤษ (CEFR) จ ำนวน.........คน คิดเป็นร้อยละ.......... 
           1.1.2 ครูผู้สอนภำษำอังกฤษในระดับชั้นประถมศึกษำและมัธยมศึกษำทีย่ังไม่ได้ทดสอบควำมสำมำรถ
ทำงภำษำอังกฤษ (CEFR) จ ำนวน.........คน คิดเป็นร้อยละ.......... 
     1.2 ครูผู้สอนภำษำอังกฤษในระดับชั้นประถมศึกษำและมัธยมศกึษำได้รับกำรพัฒนำโดยใช้กรอบมำตรฐำน
ควำมสำมำรถทำงภำษำอังกฤษ (CEFR) จ ำนวน.........คน คิดเป็นรอ้ยละ......... 
ตำรำงที่ 10.1 แสดงจ ำนวนและรอ้ยละครูผูส้อนภำษำอังกฤษในระดับชั้นประถมศึกษำและมัธยมศึกษำทีไ่ด้รับ
กำรพัฒนำและยกระดับควำมรู้ภำษำอังกฤษโดยใช้กรอบมำตรฐำนควำมสำมำรถทำงภำษำอังกฤษ (CEFR) 

ท่ี 
ชื่อ
โรง 

เรียน 

จ ำนวนครูผูส้อนภำษำอังกฤษ กำรพัฒนำและยกระดับควำมรู้ภำษำอังกฤษ 

ทั งหมด 
(คน) 

ได้รับกำร
พัฒนำฯ (คน) 

ร้อย
ละ 

รูปแบบกำรพัฒนำฯ หลักสูตร/โครงกำร/กิจกรรม 

ตัว 
อย่ำง 

 
 
 

รร.ก 100 80 80 1. พัฒนำตนเอง ด้วย 
youtube 

1. หลกัสูตรกำรสือ่สำรภำษำอังกฤษ 
2. หลักสูตรกำรสือ่สำรแบบมืออำชพี 

2. อบรม 
 

1. กำรใช้กิจกรรมในห้องเรียนและ
วิธีกำรเลือกสื่อกำรสอนภำษำอังกฤษ 

 เอกสำรที่ต้องน ำส่งในระบบ 
 ร ำ ย ง ำ น ผ ล ก ำ ร ส่ ง เ ส ริ ม
สนั บสนุ น  ให้ ค รู ผู้ ส อนภำษำ 
อั ง กฤษ ได้ รั บ ก ำรพัฒนำ และ
ยกระดับควำมรู้ภำษำอังกฤษโดย
ใช้กรอบมำตรฐำนควำมสำมำรถ
ทำงภำษำอังกฤษ (CEFR)  
 หลักฐำนอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง     
(ถ้ำมี) โปรดระบ ุ
1. .............................................. 
2. .............................................. 
3. .............................................. 
                  ฯลฯ 

 
4 

จ ำนวนครูผูส้อนภำษำอังกฤษในระดับ 
ช้ันประถมศึกษำและมัธยมศึกษำได้รับ 
กำรพัฒนำและยกระดับควำมรู้ภำษำ 
อังกฤษโดยใช้กรอบมำตรฐำนควำม 
สำมำรถทำงภำษำ (CEFR) ตั งแต่ร้อยละ 
80 ขึ นไป 

 
3 

จ ำนวนครูผูส้อนภำษำอังกฤษในระดับ 
ช้ันประถมศึกษำและมัธยมศึกษำได้รับ 
กำรพัฒนำและยกระดับควำมรู้ภำษำ 
อังกฤษโดยใช้กรอบมำตรฐำนควำม 
สำมำรถทำงภำษำ (CEFR) ตั งแต่ร้อยละ 
70 ขึ นไป 
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ระดับ
คุณภำพ 

ค ำอธิบำยระดับคุณภำพ 
ผลกำรด ำเนินงำน วิธีกำรด ำเนินงำน ปัญหำอุปสรรค  

และข้อเสนอแนะเพ่ือกำรพัฒนำ 
เอกสำร/หลักฐำนอ้ำงอิง 

 
2 

จ ำนวนครูผู้สอนภำษำอังกฤษในระดับ 
ช้ันประถมศึกษำและมัธยมศึกษำได้รับ 
กำรพัฒนำและยกระดับควำมรู้ภำษำ 
อังกฤษโดยใช้กรอบมำตรฐำนควำม 
สำมำรถทำงภำษำ (CEFR)ตั งแต่ร้อยละ 
60 ขึ นไป 

  
 

2. หลักสูตรกำรสือ่สำรแบบมืออำชพี 

ท่ี 
ชื่อ
โรง 

เรียน 

จ ำนวนครูผูส้อนภำษำอังกฤษ กำรพัฒนำและยกระดับควำมรู้ภำษำอังกฤษ 
ทั งหมด 
(คน) 

ได้รับกำร
พัฒนำฯ (คน) 

ร้อย
ละ 

รูปแบบกำรพัฒนำฯ หลักสูตร/โครงกำร/กิจกรรม 

1       
  

2       
  

....       
  

รวม       

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

 
1 

จ ำนวนครูผูส้อนภำษำอังกฤษในระดับ 
ช้ันประถมศึกษำและมัธยมศึกษำได้รับ 
กำรพัฒนำและยกระดับควำมรู้ภำษำ 
อังกฤษโดยใช้กรอบมำตรฐำนควำม 
สำมำรถทำงภำษำ (CEFR) น้อยกว่ำ 
ร้อยละ 60 
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ระดับ
คุณภำพ 

ค ำอธิบำยระดับคุณภำพ 
ผลกำรด ำเนินงำน วิธีกำรด ำเนินงำน ปัญหำอุปสรรค  

และข้อเสนอแนะเพ่ือกำรพัฒนำ 
เอกสำร/หลักฐำนอ้ำงอิง 

2. วิธีกำรด ำเนินงำน 
      2.1 สพท. มีกำรส่งเสริม สนบัสนุนกำรด ำเนินงำนตำมตัวช้ีวัด โดยมีแนวทำง/โครงกำร/กิจกรรม  
(โปรดระบุพอสังเขป) ดังนี้  
…………………………....................................................................................................………………………………………… 
…………………………....................................................................................................………………………………………… 
      2.2 กำรพัฒนำและยกระดับควำมรู้ภำษำอังกฤษของครูผู้สอนภำษำอังกฤษในรูปแบบต่ำง ๆ ด้วยตนเอง 
…………………………....................................................................................................………………………………………… 
…………………………....................................................................................................………………………………………… 
3. นวัตกรรมที่ใช้ หรือกำรคิดค้นนวัตกรรม เพ่ือพัฒนำครูผู้สอนภำษำอังกฤษระดับประถมศกึษำและ
มัธยมศึกษำ โดยใช้กรอบมำตรฐำนควำมสำมำรถทำงภำษำ (CEFR) (ถ้ำม)ี 
…………………………....................................................................................................………………………………………… 
…………………………....................................................................................................…………………………………………        
4. ปัญหำ อุปสรรค  
…………………………....................................................................................................………………………………………… 
…………………………....................................................................................................………………………………………… 
5. ข้อเสนอแนะเพ่ือกำรพัฒนำ  
………………………...........................................................................................…………………………...........….…………… 
…………………………....................................................................................................………………………………................. 
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กลยุทธ์ที่ 3  กำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพทรัพยำกรมนุษย์ 
ตัวชี วัดที ่11 ร้อยละของสถำนศกึษำที่สอนในระดับ ม.ต้น ที่ได้รับกำรเตรียมควำมพร้อมด้ำนกำรอ่ำน คณิตศำสตร์ และวิทยำศำสตร์ในกำรประเมินระดับนำนำชำติตำมโครงกำร PISA 

ระดับ
คุณภำพ 

ค ำอธิบำยระดบัคุณภำพ 
ผลกำรด ำเนินงำน วิธีกำรด ำเนินงำน ปัญหำอุปสรรค  

และข้อเสนอแนะเพ่ือกำรพัฒนำ 
เอกสำร/หลักฐำนอ้ำงอิง 

 
5 

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

1. ผลกำรด ำเนินงำน  
      สถำนศึกษำในสังกัดที่เปิดสอนในระดับ ม.ต้น ทั้งหมด จ ำนวน.............แห่ง ได้รับกำรเตรียมควำมพร้อม  
(ด้ำนกำรอ่ำน คณิตศำสตร์ และวิทยำศำสตร์) โดยใช้ข้อสอบออนไลน์ PISA style จ ำนวน.........แห่ง  
คิดเป็นร้อยละ.......  
2. วิธีกำรด ำเนินงำน 
     สพท. มีกำรส่งเสริม สนับสนนุกำรด ำเนินงำนตำมตัวช้ีวัด โดยมีแนวทำง/โครงกำร/กิจกรรม  
(โปรดระบุพอสังเขป) ดังนี้  
…………………………....................................................................................................…………………………………
…………………………....................................................................................................………………………………… 
3. นวัตกรรมที่ใช้ หรือกำรคิดค้นนวัตกรรม เพ่ือกำรเตรียมควำมพร้อมโดยใช้ข้อสอบออนไลน์ PISA style 
(ถ้ำม)ี 
…………………………....................................................................................................…………………………………
………………………....................................................................................................…………........................                                    
4. ปัญหำ อุปสรรค  
…………………………....................................................................................................…………………………………..
..................................................................................................………………………...........................……… 
5. ข้อเสนอแนะเพ่ือกำรพัฒนำ  
………………………...........................................................................................…………………………...........….…… 
…………………………....................................................................................................………………………………....... 

 เอกสำรที่ต้องน ำส่งในระบบ 
 นโยบำย/แผนงำน/โครงกำร 
ส่งเสริม สนับสนุนให้สถำนศึกษำ
มีกำรเตรียมควำมพร้อมโดยใช้
ข้อสอบออนไลน์ PISA style 
 หลักฐำนอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง   
(ถ้ำมี) โปรดระบ ุ
1. ................................ 
2. ................................. 

ฯลฯ 

 
4 

จ ำนวนสถำนศึกษำที่สอนในระดับ ม.ต้น  ได้รับ 
กำรเตรียมควำมพร้อม (ด้ำนกำรอ่ำน คณิตศำสตร์ 
และวิทยำศำสตร์) โดยใช้ข้อสอบออนไลน ์ 
PISA style ตั งแต่ร้อยละ 90 ขึ นไป 

 
3 

จ ำนวนสถำนศึกษำที่สอนในระดับ ม.ต้น  ได้รับ 
กำรเตรียมควำมพร้อม (ด้ำนกำรอ่ำน คณิตศำสตร์ 
และวิทยำศำสตร์) โดยใช้ข้อสอบออนไลน ์ 
PISA style ตั งแต่ร้อยละ 80 ขึ นไป 

 
2 

จ ำนวนสถำนศึกษำที่สอนในระดับ ม.ต้น  ได้รับ 
กำรเตรียมควำมพร้อม (ด้ำนกำรอ่ำน คณิตศำสตร์ 
และวิทยำศำสตร์) โดยใช้ข้อสอบออนไลน ์ 
PISA style ตั งแต่ร้อยละ 70 ขึ นไป 

 
1 

จ ำนวนสถำนศึกษำที่สอนในระดับ ม.ต้น  ได้รับ 
กำรเตรียมควำมพร้อม (ด้ำนกำรอ่ำน คณิตศำสตร์ 
และวิทยำศำสตร์ โดยใช้ข้อสอบออนไลน ์ 
PISA style น้อยกว่ำร้อยละ 70 
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กลยุทธ์ที่ 3  กำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพทรัพยำกรมนุษย์ 
ตัวชี วัดที ่12 ร้อยละของสถำนศกึษำที่จัดกำรเรียนกำรสอนที่สร้ำงสมดุลทุกด้ำนและมกีำรจัดกำรศึกษำเพ่ือพัฒนำพหุปัญญำรำยบุคคล 
ระดับ

คุณภำพ 
ค ำอธิบำยระดับ

คุณภำพ 
ผลกำรด ำเนินงำน วิธีกำรด ำเนินงำน ปัญหำอุปสรรค 

และข้อเสนอแนะเพ่ือกำรพัฒนำ เอกสำร/หลักฐำนอ้ำงอิง 

  
ติดตำมแต่ 

ไม่ประเมินผล 

1. ผลกำรด ำเนินงำน  
   สถำนศึกษำในสังกัดทั้งหมด จ ำนวน........แห่ง มีกำรจัดกำรเรียนกำรสอนเพื่อพัฒนำพหุปัญญำรำยบุคคล (อย่ำงน้อย 1 ด้ำน) 
จ ำนวน.......แห่ง คิดเป็นร้อยละ........ 
ตำรำงที่ 12.1 แสดงจ ำนวนและรอ้ยละของสถำนศึกษำท่ีจัดกำรเรียนกำรสอนเพื่อพัฒนำพหุปัญญำรำยบคุคล 

พหุปัญญำ 
จ ำนวน 

สถำนศึกษำ 
ทั งหมด (แห่ง) 

สถำนศึกษำที่ 
จัดกำรเรียนกำรสอน 
เพื่อพัฒนำพหุปัญญำ

รำยบุคคล 

ตัวอย่ำงกำรจัดกำรเรียน 
กำรสอน/กิจกรรมเสริมทักษะ 

เพื่อพัฒนำพหุปัญญำ 
จ ำนวน (แห่ง) ร้อยละ 

(ตัวอยำ่ง) ด้ำนภำษำศำสตร์ 100 50 50 บูรณำกำรในวิชำภำษำไทย โดยจัด
กิจกรรมโต้วำที  ฯลฯ 

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

ค ำอธิบำยระดับ
คุณภำพ 

ผลกำรด ำเนินงำน วิธีกำรด ำเนินงำน ปัญหำอุปสรรค 
และข้อเสนอแนะเพ่ือกำรพัฒนำ เอกสำร/หลักฐำนอ้ำงอิง 

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

3. นวัตกรรมที่ใช้ หรือกำรคิดค้นนวัตกรรม เพ่ือพัฒนำพหุปัญญำรำยบุคคล (ถ้ำมี) 
…………………………....................................................................................................…………………………………………………………..
.…………………………....................................................................................................………………………………………………………….                                     
4. ปัญหำ อุปสรรค  
…………………………....................................................................................................…………………………………………………………..
.…………………………....................................................................................................…………………………………………………………. 
 

5. ข้อเสนอแนะเพ่ือกำรพัฒนำ  
…………………………....................................................................................................…………………………………………………………..
.…………………………....................................................................................................…………………………………………………………. 
หมำยเหตุ : พหุปัญญำ อ้ำงอิงจำก Armstrong, T. มี 9 ด้ำน ดังนี ้
1. ด้ำนภำษำศำสตร์ (Linguistic Intelligence) หมำยถึง ควำมสำมำรถสูงในกำรใช้ภำษำ ไม่ว่ำจะเป็นกำรพูด เช่น นัก
เล่ำนิทำน นักพูด นักกำรเมือง หรือกำรเขียน เช่น กวี นักเขียน นักข่ำว บรรณำธิกำร รวมไปถึงควำมสำมำรถ  
ในกำรจัดกระท ำเกี่ยวกับโครงสร้ำงทำงภำษำ เสียง ควำมหมำย และเรื่องเกี่ยวกับภำษำ เช่น สำมำรถใช้ภำษำในกำรหว่ำนล้อม 
อธิบำย และอื่น ๆ มีทักษะในกำรใช้และเล่นกับค ำ สำมำรถสื่อสำรด้วยกำรฟัง พูด อ่ำน เขียน และเช่ือมโยงได้อย่ำง  
มีประสิทธิภำพ นอกจำกนี้ยังตระหนักถึงหน้ำที่อันหลำกหลำยของภำษำ โดยรู้ถึงอ ำนำจของภำษำในกำรกระตุ้นอำรมณ์
ควำมรู้สึกด้วย 
2. ด้ำนตรรกะและคณิตศำสตร์ (Logical-mathematical Intelligence)  หมำยถึ ง  ควำมสำมำรถสู ง 
ในกำรใช้ตัวเลขอย่ำงมีประสิทธิภำพ (เช่น นักคณิตศำสตร์ นักบัญชี นักสถิติ) และเป็นผู้ให้เหตุผลได้ดี (เช่น นักวิทยำศำสตร์ 
โปรแกรมเมอร์ นักตรรกศำสตร์) นอกจำกนี้ยังรวมถึงควำมไวในกำรเห็นควำมสัมพันธ์แบบแผนตรรกวิทยำ กำรคิด  
เชิงนำมธรรมและกำรคิดที่เป็นเหตุเป็นผล (Cause-effect) กำรคิดคำดกำรณ์ (If-then) วิธีกำรที่ใช้ในเชำวน์ปัญญำด้ำนนี้  
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ระดับ
คุณภำพ 

ค ำอธิบำยระดับ
คุณภำพ 

ผลกำรด ำเนินงำน วิธีกำรด ำเนินงำน ปัญหำอุปสรรค 
และข้อเสนอแนะเพ่ือกำรพัฒนำ เอกสำร/หลักฐำนอ้ำงอิง 

ได้แก่ กำรจ ำแนกประเภท กำรจัดหมวดหมู่ กำรสันนิษฐำน กำรสรุปอ้ำงอิง กำรคิดค ำนวณ กำรคิดเชิงปริมำณ กำรตั้งสมมติฐำน 
3. ด้ำนมิติสัมพันธ์ (Visual-spatial Intelligence) หมำยถึง ควำมสำมำรถสูงในกำรมองเห็นพื้นที่ เช่น นำยพรำน ลูกเสือ 
ผู้น ำทำง และสำมำรถคิดวิธีกำรใช้พื้นที่ได้ดี เช่น มัณฑนำ กร สถำปนิก ศิลปิน นักประดิษฐ์ เชำวน์ปัญญำด้ำนนี้  
รวมไปถึงควำมไวต่อ สี เส้น รูปร่ำง เนื้อที่ และควำมสัมพันธ์ระหว่ำงสิ่งเหล่ำนี้ มีควำมสำมำรถในกำรมองเห็นภำพ สร้ำงภำพ
หรือคิดเป็นภำพสำมำรถเห็นรำยละเอียดและจ ำลองสิ่งที่เห็นเป็นภำพหรือกรำฟหรือตำรำงได้ มักจะน ำเสนอข้อมูลทำงด้ำน
มิติให้ออกมำเป็นภำพได้ 
4. ด้ำนร่ำงกำยและกำรเคลื่อนไหว (Bodily-kinesthetic Intelligence) หมำยถึง ควำมเช่ียวชำญในกำรใช้ร่ำงกำยของ
ตนแสดงควำมคิด ควำมรู้สึก (เช่น นักแสดง นักแสดงละครใบ้ นักกีฬำ นักเต้นร ำ นักระบ ำร ำฟ้อน) และควำมสำมำรถในกำร
ใช้มือประดิษฐ์สร้ำงสรรค์ขึ้นงำนและกำรหยิบจับสิ่งที่เคลื่อนไหวต่ำง ๆ (เช่น ช่ำงปั้น จิตรกร ช่ำงยนต์ ศัลยแพทย์)  
เชำวน์ปัญญำด้ำนนี้รวมถึงควำมสำมำรถในกำรใช้ร่ำงกำย เช่น ควำมคล่องแคล่ว ควำมแข็งแรง ควำมรวดเร็ว ควำมยืดหยุ่น 
ควำมประณีต และควำมสำมำรถทำงประสำทสัมผัสทั้ง 5 
5. ด้ำนตนตรี (Musical Intelligence) หมำยถึง ควำมสำมำรถสูงในตอบรับกำรผลิตเสียงตนตรี  จังหวะ  
และควำมสำมำรถพิเศษในกำรเข้ำใจและชื่นชมแสดงออกทำงดนตรีในลักษณะต่ำง ๆ ได้แก่ นักดนตรี นักแต่งเพลง นักเรียน
เรียนเสียงประสำน นักวิจำรณ์ดนตรี เชำวน์ปัญญำด้ำนนี้รวมถึง ควำมไวในเรื่องจังหวะ ท ำนองเสียง ตลอดจนควำมสำมำรถ 
ในกำรเข้ำใจและวิเครำะห์ดนตรี 
6. ด้ำนควำมสัมพันธ์ระหว่ำงบุคคล ( Interpersonal Intelligence) หมำยถึง ควำมสำมำรถสูงในกำรเข้ำใจอำรมณ์ 
ควำมรู้สึก ควำมคิดและเจตนำ แรงจูงใจของผู้อื่น รวมถึงควำมไวต่อกำรแสดงออกทำงสีหน้ำ น้ ำเสียง ท่ำทำงของผู้อื่น ทั้งยัง
สำมำรถจ ำแนกลักษณะต่ำง ๆ ของสัมพันธภำพของมนุษย์ และสำมำรถตอบสนองได้อย่ำงเหมำะสมและมีประสิทธิภำพ เช่น 
สำมำรถท ำให้บุคคลหรือกลุ่มบุคคลปฏิบัติตำมได้ 
7. ด้ำนกำรรู้จักและควำมเข้ำใจตนเอง (Intrapersonal Intelligence) หมำยถึง ควำมรู้เกี่ยวกับตนเอง ควำมสำมำรถใน
กำรประพฤติตนอย่ำงเหมำะสม จำกควำมรู้นี้ เชำวน์ปัญญำด้ำนนี้ประกอบด้วย กำรรู้จักตนเองตำมควำมเป็นจริง รู้ว่ำตนมี
จุดอ่อนจุดแข็งอย่ำงไร มีควำมรู้เท่ำทันอำรมณ์ ควำมรู้สึก ควำมคิด ควำมปรำรถนำของตนเอง มีควำมสำมำรถท่ีจะฝึกตนเอง  
(Self-discipline) เข้ำใจตนเอง (Self-understanding) และเห็นคุณค่ำในตนเอง (Self-esteem) 
8. ด้ำนธรรมชำติวิทยำ (Naturalist Intelligence) หมำยถึง ควำมสำมำรถกำรจดจ ำและแบ่งช้ันประเภทต่ำง ๆ ได้แก่ 
ดอกไม้ สัตว์ สิ่งแวดล้อมต่ำง ๆ รวมไปถึงควำมไวต่อลักษณะของธรรมชำติต่ำง ๆ เช่น รูปแบบของเมฆ ภูเขำ กำร
เจริญเติบโตของสภำพแวดล้อมในถิ่นต่ำงๆ ควำมสำมำรถช่ืนชม รู้จักและเข้ำใจสิ่งแวดล้อมได้ลึกซึ้ง รวมไปถึงกำรแยกแยะ
ควำมแตกต่ำงและจัดหมวดหมู่ต่ำง ๆ เช่น รถ รองเท้ำ แผ่นซีดี 
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ระดับ
คุณภำพ 

ค ำอธิบำยระดับ
คุณภำพ 

ผลกำรด ำเนินงำน วิธีกำรด ำเนินงำน ปัญหำอุปสรรค 
และข้อเสนอแนะเพ่ือกำรพัฒนำ เอกสำร/หลักฐำนอ้ำงอิง 

9. ด้ำนกำรคงอยู่ของชีวิต (Existential Intelligence) หมำยถึง ควำมสำมำรถในกำรเข้ำถึงจิตวิญญำณและสัจธรรมใน
กำรด ำเนินชีวิต ควำมคิด สงสัยใคร่รู้ในเรื่องควำมเป็นไปของชีวิตชีวิตหลังควำมตำย เรื่องเหนือจริง มิติลึกลับ จิตใคร่ครวญใน
เรื่องที่เกี่ยวกับกำรมีชีวิตตำมควำมช่ำงสงสัยของตน ต้องกำรค้นหำค ำตอบเกี่ยวกับกำรคงอยู่ เป็นควำมสำมำรถของบุคคลที่
พิจำรณำถึงควำมไม่สิ้นสุดของจักรวำล และสำมำรถรู้ถึงบทบำทของควำมเป็นมนุษย์ ควำมส ำคัญของชีวิต ควำมหมำยของ
ควำมตำย สภำพของโลกด้ำนกำยภำพและด้ำนจิต มีประสบกำรณ์อันลึกซึ้งถึงควำมรัก ควำมเมตตำ สนใจเกี่ยวกับงำนทำง
ศิลปะ และหำค ำตอบในค ำถำมที่ว่ำ "เรำเป็นใคร" "ท ำไมเรำจึงอยู่ท่ีนี่" ท ำไมเรำจึงต้องตำย" บุคคลที่มีเชำวน์ปัญญำสูงด้ำนนี้ 
ได้แก่ นักเทววิทยำ พระในศำสนำต่ำงๆ นักสอนศำสนำ โยคี โต๊ะอิหม่ำม  
ที่มำ : Armstrong, T. (2018). Multiple Intelligences In The Classroom (4th ed.). Alexandria, Virginnia: ASCD. 
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กลยุทธ์ที่ 3 กำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพทรัพยำกรมนุษย์ 
ตัวชี วัดที ่14 ร้อยละของผู้เรียนได้รับกำรพัฒนำให้มีควำมรู้ สมรรถนะ หรือทักษะอำชีพในด้ำนต่ำง ๆ เพ่ือกำรประกอบอำชีพ กำรด ำรงชีวิตอยู่ร่วมกันในสังคมอย่ำงสอดคล้อง ตำมสภำพ   
             ควำมต้องกำรและบริบทของแต่ละพื นที ่ตลอดจนควำมท้ำทำยที่เป็นพลวัตรของโลกในศตวรรษที่ 21 
 ตัวชี วัดย่อยที ่14.1 ระดับชั นประถมศึกษำปีท่ี 1 - 6 (ส ำหรับ สพป.) 
ระดับ

คุณภำพ 
ค ำอธิบำยระดับคุณภำพ  

ผลกำรด ำเนินงำน วิธีกำรด ำเนินงำน ปัญหำอุปสรรค  
และข้อเสนอแนะเพ่ือกำรพัฒนำ  

เอกสำร/หลักฐำนอ้ำงอิง   

   
5  

จ ำนวนผู้ เรียนระดับช้ันประถม 
ศึกษำปงที่ 1 - 6ที่ได้รับกำรพัฒนำ
ให้มีควำมรู้ สมรรถนะ หรือทักษะ
อำชีพ ในด้ำนต่ำง ๆ เพื่อกำร
ประกอบอำชีพ ตั งแต่ร้อยละ 90 
ขึ นไป   

1. ผลกำรด ำเนินงำน 
         ผู้เรียนระดับชั้นประถมศึกษำปงท่ี 1 - 6 ทั้งหมด (ณ วันท่ี 10 มิถุนำยน 2564) จ ำนวน …….. คน ได้รับ
กำรพัฒนำ ให้มีควำมรู้ สมรรถนะหรือทักษะอำชีพ ในด้ำนต่ำง ๆ เพื่อกำรประกอบอำชีพ  จ ำนวน …….. คน   
คิดเป็นร้อยละ …………..  
ตำรำงที่ 14.1 แสดงจ ำนวนและรอ้ยละของผู้เรียนระดับช้ันประถมศึกษำปงท่ี 1 - 6 ที่ได้รับกำรพัฒนำให้มี
ควำมรู้ สมรรถนะ หรือทักษะอำชีพ ในด้ำนต่ำง ๆ เพื่อกำรประกอบอำชีพ  

ระดับชั น 

จ ำนวน
ผู้เรียน 
ทั งหมด 
(คน) 

ผู้เรียนทีไ่ด้รับกำรพัฒนำให้
มีควำมรู้ สมรรถนะหรือ

ทักษะอำชีพ ในด้ำนต่ำง ๆ 
เพ่ือกำรประกอบอำชีพ 

โครงกำร/กิจกรรม ของสถำนศึกษำท่ีพัฒนำ
ผู้เรียนให้มีควำมรู้ สมรรถนะ หรือทักษะ

อำชีพ ในด้ำนต่ำง ๆ เพ่ือกำรประกอบอำชีพ 
จ ำนวน (คน) ร้อยละ 

ป.1 - 3     
ป.4 - 6     
รวม     

 
2. วิธีกำรด ำเนินงำน 
     สพท. มีกำรส่งเสริม สนับสนนุกำรด ำเนินงำนตำมตัวช้ีวัด โดยมีแนวทำง/โครงกำร/กิจกรรม (โปรดระบุพอ
สังเขป) ดังนี้  
       2.1 ระดับชั้นประถมศึกษำปงที่ 1 - 3 
…………………………....................................................................................................……………………………………
……………………......…………………………....................................................................................................………… 
 

 เอกสำรที่ต้องน ำส่งในระบบ 
 นโยบำย/จุดเน้น/แนวทำง 
กำรส่ ง เส ริม สนับสนุนพัฒนำ
ผู้เรียนให้มีควำมรู้ สมรรถนะ หรือ
ทักษะอำชีพ ในด้ำนต่ำง ๆ เพื่อ
กำรประกอบอำชีพ ของ สพท. 
 ร ำ ย ง ำ น ผ ล ก ำ ร ด ำ เ นิ น
โครงกำร/กิจกรรม กำรส่งเสริม
พั ฒ น ำ ผู้ เ รี ย น ใ ห้ มี ค ว ำ ม รู้ 
สมรรถนะ หรือทักษะอำชีพ ใน
ด้ำนต่ำง ๆ เพื่อกำรประกอบ
อำชีพ ของ สพท. 
 ร ำ ย ง ำ น ผ ล ก ำ ร ด ำ เ นิ น
โครงกำร/กิจกรรม กำรส่งเสริม 
พั ฒ น ำ ผู้ เ รี ย น ใ ห้ มี ค ว ำ ม รู้ 
สมรรถนะ หรือทักษะอำชีพ ใน
ด้ำนต่ำง ๆ เพื่อกำรประกอบ
อำชีพ ของสถำนศึกษำ อย่ำงน้อย 
3 แห่ง 
 
 หลักฐำนอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง     
(ถ้ำมี) โปรดระบ ุ
1.............................................. 

 
4 

จ ำนวนผู้ เรียนระดับช้ันประถม 
ศึกษำปงที่ 1 - 6ที่ได้รับกำรพัฒนำ
ให้มีควำมรู้ สมรรถนะ หรือทักษะ
อำชีพ ในด้ำนต่ำง ๆ เพื่อกำร
ประกอบอำชีพ ตั งแต่ร้อยละ 85 
ขึ นไป 

 
3 

จ ำนวนผู้ เรียนระดับช้ันประถม 
ศึกษำปงท่ี 1 - 6 ท่ีได้รับกำรพัฒนำ
ให้มีควำมรู้ สมรรถนะ หรือทักษะ
อำชีพ ในด้ำนต่ำง ๆ เพื่อกำร
ประกอบอำชีพ ตั งแต่ร้อยละ 80 
ขึ นไป 
 

 
2 

จ ำนวนผู้ เรียนระดับช้ันประถม 
ศึกษำปงท่ี 1 - 6 ท่ีได้รับกำรพัฒนำ
ให้มีควำมรู้ สมรรถนะ หรือทักษะ
อำชีพ ในด้ำนต่ำง ๆ เพื่อกำร
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ระดับ
คุณภำพ 

ค ำอธิบำยระดับคุณภำพ  
ผลกำรด ำเนินงำน วิธีกำรด ำเนินงำน ปัญหำอุปสรรค  

และข้อเสนอแนะเพ่ือกำรพัฒนำ  
เอกสำร/หลักฐำนอ้ำงอิง   

ประกอบอำชีพ ตั งแต่ร้อยละ 75 
ขึ นไป 

       2.2 ระดับชั้นประถมศึกษำปงที่ 4 - 6 
…………………………....................................................................................................……………………………………
……………………......…………………………....................................................................................................………… 
3. นวัตกรรมที่ใช้ หรือกำรคิดค้นนวัตกรรม เพ่ือพัฒนำให้ผู้เรียนมีควำมรู้ สมรรถนะ หรือทักษะอำชีพใน
ด้ำนต่ำง ๆ  
เพ่ือกำรประกอบอำชีพ ระดับชั นประถมศึกษำปีที่ 1 - 6 (ถ้ำมี) 
…………………………....................................................................................................……………………………………
……………………......…………………………....................................................................................................………… 
     4. ปัญหำ อุปสรรค  
…………………………....................................................................................................……………………………………
……………………......…………………………....................................................................................................………… 
 
5. ข้อเสนอแนะเพ่ือกำรพัฒนำ  
…………………………....................................................................................................……………………………………
……………………......…………………………....................................................................................................………… 
 
 
 
 
 
 

2.............................................. 
                ฯลฯ 
 
 
 
 
 
 

 
1 

จ ำนวนผู้ เรียนระดับช้ันประถม 
ศึกษำปงท่ี 1 - 6 ท่ีได้รับกำรพัฒนำ
ให้มีควำมรู้ สมรรถนะ หรือทักษะ
อำชีพ ในด้ำนต่ำง ๆ เพื่อกำร
ป ร ะ ก อ บ อ ำ ชี พ  น้ อ ย ก ว่ ำ       
ร้อยละ 75 
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ตัวชี วัดย่อยที ่14.2 ระดับชั นมัธยมศึกษำปีท่ี 1 - 3 (ส ำหรับ สพป. และ สพม.) 
ระดับ

คุณภำพ ค ำอธิบำยระดับคุณภำพ  
ผลกำรด ำเนินงำน วิธีกำรด ำเนินงำน ปัญหำอุปสรรค  

และข้อเสนอแนะเพ่ือกำรพัฒนำ  
เอกสำร/หลักฐำนอ้ำงอิง   

 
5  

จ ำ น ว น ผู้ เ รี ย น ร ะ ดั บ ช้ั น
มั ธยมศึกษำปงที่  1  - 3   ที่
ได้รับกำรพัฒนำให้มีควำมรู้ 
สมรรถนะ หรือทักษะอำชีพ 
ใ น ด้ ำ น ต่ ำ ง  ๆ  เ พื่ อ ก ำ ร
ประกอบอำชีพ ตั งแต่ร้อยละ 
90 ขึ นไป  

1. ผลกำรด ำเนินงำน 
          ผู้เรียนระดับชั้นมัธยมศึกษำปงท่ี 1 - 3 ทั้งหมด (ณ วันท่ี 10 มิถุนำยน 2564) จ ำนวน…….. คน ได้รับกำร
พัฒนำให้มีควำมรู้ สมรรถนะ หรือทักษะอำชีพ ในด้ำนต่ำง ๆ เพื่อกำรประกอบอำชีพ  จ ำนวน …….. คน คิดเป็น 
ร้อยละ …………..  
ตำรำงที่ 14.2 แสดงจ ำนวนและรอ้ยละของผู้เรียนระดับช้ันมัธยมศกึษำปงท่ี 1 - 3 ทีไ่ด้รับกำรพัฒนำให้มีควำมรู้ 
สมรรถนะ หรือทักษะอำชีพ ในด้ำนต่ำง ๆ เพื่อกำรประกอบอำชีพ  

ระดับชั น 
จ ำนวนผู้เรียน 

ทั งหมด  
(คน) 

ผู้เรียนที่ได้รับกำรพัฒนำให้มีควำมรู ้สมรรถนะ หรือ
ทักษะอำชีพ ในด้ำนต่ำง ๆ เพื่อกำรประกอบอำชีพ 

โครงกำร/กิจกรรม ของสถำนศึกษำ 
ที่พัฒนำผู้เรียนให้มีควำมรู ้สมรรถนะ 
หรือทักษะอำชีพในด้ำนต่ำงๆ เพื่อ

กำรประกอบอำชีพ จ ำนวน (คน) ร้อยละ 

ม.1     
ม.2     
ม.3     
รวม     

 
2. วิธีกำรด ำเนินงำน 
     2.1 สพท. มีกำรส่งเสริม สนับสนุนกำรด ำเนินงำนตำมตัวช้ีวัด โดยมีแนวทำง/โครงกำร/กิจกรรม (โปรดระบุพอ
สังเขป) ดังนี้  
…………………………....................................................................................................……………………………………………… 
…………………………....................................................................................................……………………………………………… 
     2.2 กำรส่งเสรมิกำรกิจกรรมแนะแนวกำรศึกษำเพื่อกำรมีงำนท ำ 
…………………………....................................................................................................……………………………………………… 
…………………………....................................................................................................……………………………………………… 
     2.3 กำรขับเคลื่อนโครงกำร/กจิกรรม เพื่อเพิม่ทักษะอำชีพแก่นักเรียนครอบครัวยำกจนทีไ่มไ่ด้เรียนต่อหลังจบ
กำรศึกษำภำคบังคับ 
…………………………....................................................................................................……………………………………………… 

 เอกสำรที่ต้องน ำส่งในระบบ 
 นโยบำย/จุดเน้น/แนวทำง 
กำรส่งเสริม สนับสนุนพัฒนำ
ผู้เรยีนให้มีควำมรู้ สมรรถนะ หรือ
ทักษะอำชีพ ในด้ำนต่ำง ๆ เพื่อ
กำรประกอบอำชีพ  
ของ สพท. 
 รำยงำนผลกำรด ำเนิน
โครงกำร/กิจกรรม กำรส่งเสริม
พัฒนำผู้เรียนใหม้ีควำมรู้ 
สมรรถนะ หรือทักษะอำชีพ  
ในด้ำนต่ำง ๆ เพื่อกำรประกอบ
อำชีพ ของ สพท. 
 รำยงำนผลกำรด ำเนิน
โครงกำร/กิจกรรม กำรส่งเสริม 
พัฒนำผู้เรียนใหม้ีควำมรู้ 
สมรรถนะ หรือทักษะอำชีพ  
ในด้ำนต่ำง ๆ เพื่อกำรประกอบ
อำชีพ ของสถำนศึกษำ  
อย่ำงน้อย 3 แห่ง 
 หลักฐำนอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง     
(ถ้ำมี) โปรดระบ ุ
1.............................................. 
2.............................................. 
                ฯลฯ 

 
4 

จ ำ น ว น ผู้ เ รี ย น ร ะ ดั บ ช้ั น
มั ธยมศึกษำปงที่  1  - 3   ที่
ได้รับกำรพัฒนำให้มีควำมรู้ 
สมรรถนะ หรือทักษะอำชีพ 
ใ น ด้ ำ น ต่ ำ ง  ๆ  เ พื่ อ ก ำ ร
ประกอบอำชีพ ตั งแต่ร้อยละ 
85 ขึ นไป 

 
3 

จ ำ น ว น ผู้ เ รี ย น ร ะ ดั บ ช้ั น
มั ธยมศึกษำปงที่  1  - 3   ที่
ได้รับกำรพัฒนำให้มีควำมรู้ 
สมรรถนะ หรือทักษะอำชีพ 
ใ น ด้ ำ น ต่ ำ ง  ๆ  เ พื่ อ ก ำ ร
ประกอบอำชีพ ตั งแต่ร้อยละ 
80 ขึ นไป 
 

 
2 

จ ำ น ว น ผู้ เ รี ย น ร ะ ดั บ ช้ั น
มั ธยมศึกษำปงที่  1  - 3   ที่
ได้รับกำรพัฒนำให้มีควำมรู้ 
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ระดับ
คุณภำพ ค ำอธิบำยระดับคุณภำพ  

ผลกำรด ำเนินงำน วิธีกำรด ำเนินงำน ปัญหำอุปสรรค  
และข้อเสนอแนะเพ่ือกำรพัฒนำ  

เอกสำร/หลักฐำนอ้ำงอิง   

สมรรถนะ หรือทักษะอำชีพ 
ใ น ด้ ำ น ต่ ำ ง  ๆ  เ พื่ อ ก ำ ร
ประกอบอำชีพ ตั งแต่ร้อยละ 
75 ขึ นไป 

…………………………....................................................................................................……………………………………………… 
3. นวัตกรรมที่ใช้หรือกำรคิดค้นนวัตกรรม เพ่ือพัฒนำให้ผู้เรียนมีควำมรู้ สมรรถนะ หรือทักษะอำชีพในด้ำน 
ต่ำง ๆ เพ่ือกำรประกอบอำชีพ ระดับชั นมัธยมศึกษำปีท่ี 1 - 3 (ถ้ำมี) 
…………………………....................................................................................................……………………………………………… 
…………………………....................................................................................................………………………………………………                                   
4. ปัญหำ อุปสรรค  
…………………………....................................................................................................……………………………………………… 
…………………………....................................................................................................……………………………………………… 
5. ข้อเสนอแนะเพ่ือกำรพัฒนำ  
…………………………....................................................................................................……………………………………………… 
…………………………....................................................................................................……………………………………………… 
 

                
 
 
 
 
 
 
 

 
1 

จ ำ น ว น ผู้ เ รี ย น ร ะ ดั บ ช้ั น
มั ธยมศึกษำปงที่  1  - 3   ที่
ได้รับกำรพัฒนำให้มีควำมรู้ 
สมรรถนะ หรือทักษะอำชีพ 
ใ น ด้ ำ น ต่ ำ ง  ๆ  เ พื่ อ ก ำ ร
ประกอบอำ ชีพ น้อยกว่ ำ   
ร้อยละ 75 
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กลยุทธ์ที่ 4  
กำรสร้ำงโอกำสในกำรเข้ำถึงบริกำรกำรศึกษำที่มีคุณภำพ  

มีมำตรฐำนและลดควำมเหลื่อมล  ำทำงกำรศึกษำ 
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กลยุทธ์ที่ 4 กำรสร้ำงโอกำสในกำรเข้ำถึงบริกำรกำรศึกษำท่ีมีคุณภำพ มีมำตรฐำนและลดควำมเหลื่อมล  ำทำงกำรศึกษำ 
ตัวชี วัดที ่15 อัตรำกำรเข้ำเรียนของผู้เรียนแต่ละระดับกำรศึกษำต่อประชำกรกลุ่มอำยุ 
 ตัวชี วัดย่อยที ่15.1 ประชำกรวัยเรียนที่มีอำยุถึงเกณฑ์กำรศึกษำภำคบังคับเข้ำเรียนชั นประถมศึกษำปีท่ี 1 (ส ำหรับ สพป.) 
ระดับ

คุณภำพ ค ำอธิบำยระดับคุณภำพ 
ผลกำรด ำเนินงำน วิธีกำรด ำเนินงำน ปัญหำอุปสรรค  

และข้อเสนอแนะเพ่ือกำรพัฒนำ 
เอกสำร/หลักฐำนอ้ำงอิง 

 
5 

จ ำนวนประชำกรวัยเรียนที่มีอำยุถึงเกณฑ์
กำรศึกษำ ภำคบังคับในเขตพื้นท่ีบริกำรได้ 
เข้ำเรียนในช้ันประถมศึกษำปงท่ี 1 ร้อยละ 100 

1. ผลกำรด ำเนินงำน  
    ประชำกร ตำม ทร.14 ท่ีเกิดปง พ.ศ. 2557 ในเขตพื้นท่ีบริกำร จ ำนวน….....คน  ไดเ้ข้ำเรยีน 
ในช้ันประถมศึกษำปงท่ี 1 จ ำนวน .....…คน คิดเป็นร้อยละ….... 
หมำยเหตุ : ใช้ข้อมูลกำรรำยงำนผลจำกระบบ e-MES กำรติดตำมประชำกรวัยเรียนเข้ำเรยีนช้ัน ป.1  
ณ วันท่ี 10 มิถุนำยน 2564 
2. วิธีกำรด ำเนินงำน 
     สพท. มีกำรส่งเสริม สนับสนนุกำรด ำเนินงำนตำมตัวช้ีวัด โดยมีแนวทำง/โครงกำร/กิจกรรม  
(โปรดระบุพอสังเขป) ดังนี้  
…………………………....................................................................................................…………………………
…………………………………....................................................................................................………………… 
3. ปัญหำ อุปสรรค  
…………………………....................................................................................................…………………………
…………………………………....................................................................................................………………… 
4. ข้อเสนอแนะเพ่ือกำรพัฒนำ  
…………………………....................................................................................................…………………………
…………………………………....................................................................................................………………… 
 

 เอกสำรที่ต้องน ำส่งใน
ระบบ 
 หลักฐำนอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง     
(ถ้ำมี) โปรดระบุ  
1. .................................. 
2. ..................................... 

ฯลฯ 

 
4 

จ ำนวนประชำกรวัยเรียนที่มีอำยุถึ ง เกณฑ์
กำรศึกษำภำคบังคับในเขตพื้นที่บริกำรได้เข้ำ
เรียนในช้ันประถมศึกษำปงที่ 1 ตั งแต่ร้อยละ 99 
ขึ นไป 

 
3 

จ ำนวนประชำกรวัยเรียนที่มีอำยุถึ ง เกณฑ์
กำรศึกษำภำคบังคับในเขตพื้นที่บริกำรได้เข้ำ
เรียนในช้ันประถมศึกษำปงที่ 1 ตั งแต่ร้อยละ 98 
ขึ นไป 

 
2 

จ ำนวนประชำกรวัยเรียนที่มีอำยุถึ ง เกณฑ์
กำรศึกษำภำคบังคับในเขตพื้นที่บริกำรได้เข้ำ
เรียนในช้ันประถมศึกษำปงที่ 1 ตั งแต่ร้อยละ 97 
ขึ นไป 

 
1 

จ ำนวนประชำกรวัยเรียนที่มีอำยุถึ ง เกณฑ์
กำรศึกษำภำคบังคับในเขตพื้นที่บริกำรได้เข้ำ
เรียนในช้ันประถมศึกษำปงท่ี 1 น้อยกว่ำ 
ร้อยละ 97 
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ตัวชี วัดย่อยที่ 15.2 นักเรียนชั นประถมศึกษำปีที่ 6 ที่จบหลักสูตรในปีกำรศึกษำ 2563 ได้ศึกษำต่อชั นมธัยมศึกษำปีท่ี 1 (ส ำหรับ สพป.) 
ระดับ

คุณภำพ 
ค ำอธิบำยระดับคุณภำพ 

ผลกำรด ำเนินงำน วิธีกำรด ำเนินงำน ปัญหำอุปสรรค  
และข้อเสนอแนะเพ่ือกำรพัฒนำ 

เอกสำร/หลักฐำนอ้ำงอิง 

 
5 

จ ำนวนนักเรียนช้ันประถมศึกษำปงที่ 6 ที่จบ
หลักสูตรในปงกำรศึกษำ 2563 ได้ศึกษำต่อช้ัน
มั ธยมศึกษำปงที่  1  ในปงกำรศึ กษำ  2564  
ร้อยละ 100 

1. ผลกำรด ำเนินงำน  
             ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศกึษำไม่ต้องรำยงำนข้อมูลผลกำรด ำเนินงำน สตผ. จะใชข้้อมลู
จำกระบบ Data Management Center (DMC) จำกส่วนกลำง (สนผ. สพฐ.) ในกำรติดตำม
และประเมินผล  
ใหร้ำยงำนเฉพำะวิธีกำรด ำเนินงำน ปัญหำอุปสรรค และข้อเสนอแนะเพื่อกำรพัฒนำ ดังนี ้ 
    1) จ ำนวนนกัเรียนช้ันประถมศกึษำปงท่ี 6 ท่ีจบหลักสูตรในปงกำรศึกษำ 2563 ณ วันท่ี 30 
เมษำยน 2564 
    2) จ ำนวนนักเรียนท่ีเข้ำเรียนในระดับช้ันมัธยมศึกษำปงท่ี 1 ปงกำรศึกษำ 2564 ณ วันท่ี 10 
มิถุนำยน 2564  
    3) สูตรที่ใช้ในกำรค ำนวณ (วิธีกำรประมวลผลใช้สตูรกำรค ำนวณเช่นเดียวกันกับ Data 
Management Center (DMC)) ดังนี้ 
 
 
 
2. วิธีกำรด ำเนินงำน 
     สพท. มีกำรส่งเสริม สนับสนนุกำรด ำเนินงำนตำมตัวช้ีวัด โดยมีแนวทำง/โครงกำร/กิจกรรม  
(โปรดระบุพอสังเขป) ดังนี้  
…………………………....................................................................................................…………………… 
3. ปัญหำ อุปสรรค  
…………………………....................................................................................................…………………… 
4. ข้อเสนอแนะเพ่ือกำรพัฒนำ  
…………………………....................................................................................................…………………… 

 เอกสำรที่ต้องน ำส่งในระบบ 
  หลักฐำนอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง     
(ถ้ำมี) โปรดระบ ุ
1. .................................. 
2. ..................................... 

ฯลฯ 
 
4 

จ ำนวนนักเรียนช้ันประถมศึกษำปงที่ 6 ที่จบ
หลักสูตรในปงกำรศึกษำ 2563 ได้ศึกษำต่อช้ัน
มัธยมศึกษำปงที่ 1 ในปงกำรศึกษำ 2564  ตั งแต่
ร้อยละ 99 ขึ นไป 

 
3 

จ ำนวนนักเรียนช้ันประถมศึกษำปงที่ 6 ที่จบ
หลักสูตรในปงกำรศึกษำ 2563 ได้ศึกษำต่อช้ัน
มัธยมศึกษำปงที่ 1 ในปงกำรศึกษำ 2564  ตั งแต่
ร้อยละ 98 ขึ นไป 

 
2 

จ ำนวนนักเรียนช้ันประถมศึกษำปงที่ 6 ที่จบ
หลักสูตรในปงกำรศึกษำ 2563 ได้ศึกษำต่อช้ัน
มัธยมศึกษำปงที่ 1 ในปงกำรศึกษำ 2564  ตั งแต่
ร้อยละ 97 ขึ นไป 

 
1 

จ ำนวนนักเรียนช้ันประถมศึกษำปงที่ 6 ที่จบ
หลักสูตรในปงกำรศึกษำ 2563 ได้ศึกษำต่อช้ัน
มั ธยมศึกษำปงที่  1  ในปงกำรศึ กษำ  2564  
น้อยกว่ำร้อยละ 97 

 
 
 
 

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

จ ำนวนนกัเรียนที่จบชั้น ป. 6 ปงกำรศึกษำ 2563 
x 100 
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ตัวชี วัดย่อยที ่15.3 นักเรียนชั นมัธยมศึกษำปีท่ี 3 ที่จบหลกัสูตรในปีกำรศึกษำ 2563 ได้ศึกษำต่อชั นมธัยมศึกษำปีท่ี 4 หรือเทียบเท่ำ (ส ำหรับ สพม.) 
ระดับ

คุณภำพ 
ค ำอธิบำยระดับคุณภำพ 

ผลกำรด ำเนินงำน วิธีกำรด ำเนินงำน ปัญหำอุปสรรค  
และข้อเสนอแนะเพ่ือกำรพัฒนำ 

เอกสำร/หลักฐำนอ้ำงอิง 

 
 
5 

จ ำนวนนักเรียนช้ันมัธยมศึกษำปงท่ี 3 ท่ีจบ
หลักสตูรในปงกำรศึกษำ 2563 ได้ศึกษำต่อช้ัน
มัธยมศึกษำปงท่ี 4 หรือเทียบเท่ำ  
ในปงกำรศึกษำ 2564 ตั งแต่ร้อยละ 90 ขึ นไป 

1. ผลกำรด ำเนินงำน  
             ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศกึษำไม่ต้องรำยงำนข้อมูลผลกำรด ำเนินงำน สตผ. จะใชข้้อมลูจำก
ระบบ Data Management Center (DMC) จำกส่วนกลำง (สนผ. สพฐ.) ในกำรตดิตำมและ
ประเมินผล  
ใหร้ำยงำนเฉพำะวิธีกำรด ำเนินงำน ปัญหำอุปสรรค และข้อเสนอแนะเพื่อกำรพัฒนำ ดังนี ้
    1) จ ำนวนนักเรียนช้ันมัธยมศึกษำปงท่ี 3 ท่ีจบหลักสูตรในปงกำรศกึษำ 2563 ณ วันท่ี 30 เมษำยน 
2564 
    2) จ ำนวนนักเรียนที่เข้ำเรียนช้ันมัธยมศึกษำปงที่ 4 หรือเทียบเท่ำปงกำรศึกษำ 2564 ณ วันท่ี 10 
มิถุนำยน 2564 
    3) สูตรที่ใช้ในกำรค ำนวณ (วิธีกำรประมวลผลใช้สตูรกำรค ำนวณเช่นเดียวกันกับ Data 
Management Center (DMC)) ดังนี้ 

2. วิธีกำรด ำเนินงำน 
     สพท. มีกำรส่งเสริม สนับสนุนกำรด ำเนินงำนตำมตัวช้ีวัด โดยมีแนวทำง/โครงกำร/กิจกรรม  
(โปรดระบุพอสังเขป) ดังนี้  
…………………………....................................................................................................……………………… 
3. ปัญหำ อุปสรรค  
…………………………....................................................................................................…………………… 
4. ข้อเสนอแนะเพ่ือกำรพัฒนำ  
…………………………....................................................................................................……………………… 

 เอกสำรที่ต้องน ำส่งในระบบ 
  หลักฐำนอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง     
(ถ้ำมี) โปรดระบ ุ
1. .................................. 
2. ..................................... 

ฯลฯ 
 
 
4 

จ ำนวนนักเรียนช้ันมัธยมศึกษำปงท่ี 3 ท่ีจบ
หลักสตูรในปงกำรศึกษำ 2563 ได้ศึกษำต่อช้ัน
มัธยมศึกษำปงท่ี 4 หรือเทียบเท่ำ ในปงกำรศึกษำ 
2564 ตั งแต่ร้อยละ 85 ขึ นไป 

 
3 

จ ำนวนนักเรียนช้ันมัธยมศึกษำปงท่ี 3 ท่ีจบ
หลักสตูรในปงกำรศึกษำ 2563 ได้ศึกษำต่อช้ัน
มัธยมศึกษำปงท่ี 4 หรือเทียบเท่ำ ในปงกำรศึกษำ 
2564 ตั งแต่ร้อยละ 80 ขึ นไป 

 
2 

จ ำนวนนักเรียนช้ันมัธยมศึกษำปงท่ี 3 ท่ีจบ
หลักสตูรในปงกำรศึกษำ 2563 ได้ศึกษำต่อช้ัน
มัธยมศึกษำปงท่ี 4 หรือเทียบเท่ำ ในปงกำรศึกษำ 
2564 ตั งแต่ร้อยละ 75 ขึ นไป 

 
1 

จ ำนวนนักเรียนช้ันมัธยมศึกษำปงท่ี 3 ท่ีจบ
หลักสตูรในปงกำรศึกษำ 2563 ได้ศึกษำต่อช้ัน
มัธยมศึกษำปงท่ี 4 หรือเทียบเท่ำ ในปงกำรศึกษำ 
2564 น้อยกว่ำร้อยละ 75 

ร้อยละของนักเรียนทีจ่บ 
ชั้น ม.3 ได้เรียนต่อชั้นมัธยมศึกษำ 

ปงที่ 4 หรือเทียบเท่ำ 
 

= จ ำนวนนกัเรียนเขำ้เรียนชั้น ม.4 หรือเทียบเท่ำ ปงกำรศึกษำ 2564 
จ ำนวนนกัเรียนที่จบชั้น ม.3 ปงกำรศึกษำ 2563 x 100 
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กลยุทธ์ที ่5  
กำรจัดกำรศึกษำเพื่อพัฒนำคุณภำพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
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กลยุทธ์ที่ 5 กำรจัดกำรศึกษำเพ่ือพัฒนำคุณภำพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
ตัวชี วัดที ่ 19  ร้อยละของนกัเรียนมีควำมรู้ควำมเข้ำใจและตระหนักในกำรอนุรักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม 

ระดับ
คุณภำพ 

ค ำอธิบำยระดับคุณภำพ 
ผลกำรด ำเนินงำน  วิธีกำรด ำเนินงำน ปัญหำอุปสรรค  

และข้อเสนอแนะเพ่ือกำรพัฒนำ 
เอกสำร/หลักฐำนอ้ำงอิง 

 
5 

จ ำนวนนักเรียนมีควำมรูค้วำมเข้ำใจ 
และตระหนักในกำรอนุรักษ์
ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม 
แต่ละด้ำน ตั งแต่ร้อยละ 85 ขึ นไป  
 

1. ผลกำรด ำเนินงำน  
  ตำรำงท่ี 19.1 แสดงจ ำนวนและร้อยละของนักเรียนท่ีได้รับกำรส่งเสริมใหม้ีควำมรู้ ควำมเข้ำใจ  
และตระหนักในกำรอนุรักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม  

ด้ำน ประเด็น 

จ ำนวน
นักเรียน
ทั งหมด 
(คน) 

นักเรียนมีควำมรู้ควำม
เข้ำใจและตระหนักใน

กำรอนุรักษ์
ทรัพยำกรธรรมชำติ 

และสิ่งแวดล้อม 
จ ำนวน 
(คน) 

ร้อยละ 

1. ควำมรู ้ 1. นักเรียนรู้ถึงแนวทำงกำรป้องกันและแก้ปัญหำ
ที่เหมำะสมกับบริบทท้องถิ่น 

 

  
2. นักเรียนรู้จักและเข้ำใจชุมชนอย่ำงถ่องแท้  

2. เจตคติ
และควำม
ตระหนัก 
 
 
 

3. นักเรียนไมเ่พิกเฉยหรือละเลยในกำรท ำลำย
ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม 

  4. นักเรียนมีจติส ำนึกรักษ์บ้ำนเกดิ 
5. นักเรียนมีวินัยเคำรพกติกำของสังคม 

ด้ำน ประเด็น 

จ ำนวน
นักเรียน
ทั งหมด 
(คน) 

นักเรียนมีควำมรู้ควำม
เข้ำใจและตระหนักใน

กำรอนุรักษ์
ทรัพยำกรธรรมชำติ 

และสิ่งแวดล้อม 

 เอกสำรที่ต้องน ำส่งในระบบ 
 รำยงำนผลกำรด ำ เนินงำน  
กำรส่งเสริม สนับสนุนให้ผู้เรียนมี
ควำมรู้ควำมเข้ำใจและตระหนักใน
กำรอนุรักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติและ
สิ่งแวดล้อม ของ สพท. 
 ตัวอย่ำงสถำนศึกษำที่  สพท.
ส่งเสริมสนับสนุนให้สถำนศึกษำ
พัฒนำสิ่งประดิษฐ์หรือนวัตกรรมที่
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ให้สำมำรถ
เป็นอำชีพและสร้ำงรำยได้  
จ ำนวน 1-2 โรง 
 หลั ก ฐ ำนอื่ น  ๆ  ที่ เ กี่ ย ว ข้ อ ง  
  (ถ้ำมี) โปรดระบุ 
1. ................................ 
2. ................................ 
ฯลฯ 

 
4 

จ ำนวนนักเรียนมีควำมรูค้วำมเข้ำใจ 
และตระหนักในกำรอนุรักษ์
ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมแต่
ละด้ำน ตั งแต่ร้อยละ 80 ขึ นไป 
 

 
3 

จ ำนวนนักเรียนมีควำมรูค้วำมเข้ำใจ 
และตระหนักในกำรอนุรักษ์
ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม 
แต่ละด้ำน ตั งแต่ร้อยละ 75 ขึ นไป 
 

 
2 

จ ำนวนนักเรียนมีควำมรูค้วำมเข้ำใจ 
และตระหนักในกำรอนุรักษ์
ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม  
แต่ละด้ำน ตั งแต่ร้อยละ 70 ขึ นไป 
 

 
1 

จ ำนวนนักเรียนมีควำมรูค้วำมเข้ำใจ 
และตระหนักในกำรอนุรักษ์
ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม 
ด้ำนใดด้ำนหนึ่ง น้อยกว่ำร้อยละ 70  
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ระดับ
คุณภำพ 

ค ำอธิบำยระดับคุณภำพ 
ผลกำรด ำเนินงำน  วิธีกำรด ำเนินงำน ปัญหำอุปสรรค  

และข้อเสนอแนะเพ่ือกำรพัฒนำ 
เอกสำร/หลักฐำนอ้ำงอิง 

จ ำนวน 
(คน) 

ร้อยละ 

3. ทักษะ 6. นักเรียนสำมำรถคำดกำรณ์ถึงแนวโน้ม
สถำนกำรณ์ปัญหำสิ่งแวดล้อมของชุมชนได ้

 
  

7. นักเรียนมีพฤติกรรมเลือกซื้อเลอืกใช้ใน
ชีวิตประจ ำวันอย่ำงเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
8. นักเรียนมีควำมเป็นผู้น ำในกำรเข้ำร่วมกิจกรรม
กำรดูแลรักษำทรัพยำกรธรรมชำตแิละสิ่งแวดล้อม 

4. กำรม ี
ส่วนร่วม 

9. นักเรียนติดตำมข่ำวสำรและปญัหำสิ่งแวดล้อม 
เศรษฐกิจ และสังคมอยำ่งต่อเนื่องสม่ ำเสมอ  

  10. นักเรียนกล้ำแสดงควำมคดิเหน็ท่ีเป็น
ประโยชน ์
ต่อส่วนรวมบนหลักประชำธิปไตย 

 

หมำยเหตุ  :  
1. นักเรียนในสังกัดทั้งหมด ใช้ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนำยน 2564 
2. จ ำนวนนักเรียนที่ได้รับควำมรู้ ควำมเข้ำใจ และตระหนักในกำรอนุรักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติ 
และสิ่งแวดล้อม สำมำรถนับซ้ ำได ้ 
 
3. นักเรียนมีควำมรู้ควำมเข้ำใจ และตระหนักในกำรอนุรักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม หมำยถึง 
กำรส่งเสริมให้นักเรียนควำมรู้ควำมเข้ำใจ และตระหนักในกำรอนุรักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม 
ตำมแนวทำงของพลเมืองเพื่อสิ่งแวดล้อม (SDGs) โดยให้สถำนศึกษำพิจำรณำประยุกต์ใช้ให้เหมำะสมกับ
บริบท และช่วงวัย ดังนี ้

3.1 ด้ำนควำมรู้  
          3.1.1 นักเรียนรู้ถึงแนวทำงกำรป้องกันและแก้ปัญหำที่เหมำะสมกับบริบทท้องถิ่น เช่น นักเรียน
วิเครำะห์ ตรวจสอบ สรุปควำมรู้เกี่ยวกับประโยชน์ในกำรอนุรักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม  
กำรรับมือกับภัยพิบัติ  หรือมีผลสัมฤทธ์ิทำงกำรเรียนในส่วนท่ีเกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อมเพิ่มขึ้น 
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ระดับ
คุณภำพ 

ค ำอธิบำยระดับคุณภำพ 
ผลกำรด ำเนินงำน  วิธีกำรด ำเนินงำน ปัญหำอุปสรรค  

และข้อเสนอแนะเพ่ือกำรพัฒนำ 
เอกสำร/หลักฐำนอ้ำงอิง 

         3.1.2 นักเรียนรู้จักและเข้ำใจชุมชนอย่ำงถ่องแท้ เช่น นักเรียนรู้จัก มีกำรส ำรวจ รวบรวมพันธุ์ไม้
ทรัพยำกรท้องถิ่น) 
     3.2 ด้ำนเจตคติและควำมตระหนัก   

3.2.1 นักเรียนไม่เพิกเฉยหรือละเลยในกำรท ำลำยทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม เช่น  
     1) กำรเข้ำร่วมกิจกรรมในกำรคิดอย่ำงมีเหตุผลในกำรรับรู้ปัญหำสิ่งแวดล้อม กำรหำแนวทำง  

ในกำรแก้ปัญหำอย่ำงง่ำยๆได้ เช่น กำรใช้ประโยชน์จำกต้นไม้ กำรปลูกทดแทนกำรเลือกคัดแยกขยะ  
ก่อนท้ิงกำรเลือกตัดสินใจในกำรท ำปุ๋ยหมักเพื่อทดแทนใช้สำรเคมี เป็นต้น 

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

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

        2) นักเรียนมีควำมใส่ใจ จิตอำสำ รับผิดชอบในกำรดูแลสภำพแวดล้อมของโรงเรียนและชุมชน  
 

           3.2.3 นักเรียนมีวินัยเคำรพกติกำของสังคม เช่น กำรเข้ำใจ ปฏิบัติตำมกฎ กติกำ ข้อตกลง  
และบรรทัดฐำนของสังคมในกำรดูแลรักษำสิ่งแวดล้อมของโรงเรียน บ้ำน และชุมชน 
     3.3 ด้ำนทักษะ 

   3.3.1 นักเรียนสำมำรถคำดกำรณ์ถึงแนวโน้มสถำนกำรณ์ปัญหำสิ่งแวดล้อมของชุมชนได้  
เช่น นักเรียนมีควำมเข้ำใจและเห็นควำมส ำคัญของปัญหำสิ่งแวดล้อมและสำมำรถถ่ำยทอด สื่อสำร  
เสนอแนวคิดในกำรดูแลรักษำสิ่งแวดล้อมในโรงเรียนและชุมชนได้ เป็นต้น 
          3.3.2 นักเรียนมีพฤติกรรมเลือกซื้อเลือกใช้ในชีวิตประจ ำวันอย่ำงเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
เช่น กำรปฏิเสธถุงพลำสติก แต่เลือกน ำถุงผ้ำมำใส่แทน  ปิดไฟฟ้ำก่อนออกจำกห้องเรียนอย่ำงเป็นอัตโนมัติ 
และต่อเนื่อง เป็นต้น  
          3.3.3 นักเรียนมีควำมเป็นผู้น ำในกำรเข้ำร่วมกิจกรรมกำรดูแลรักษำทรัพยำกรธรรมชำติ 
และสิ่งแวดล้อม เช่น ควำมเป็นผู้น ำ เป็นแบบอย่ำง ในกำรสร้ำงสรรค์กิจกรรม นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ 
โครงงำนเพื่อให้เกิดกำรสื่อสำร กระตุ้นให้มีผู้เข้ำร่วมกิจกรรมดูแลรักษำสิ่งแวดล้อมเพิ่มขึ้น เป็นต้น 
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     3.4 กำรมีส่วนร่วม 
   3.4.1 นักเรียนติดตำมข่ำวสำรและปัญหำสิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจ และสังคมอย่ำงต่อเนื่องสม่ ำเสมอ 

สำมำรถคิด วิเครำะห์ และ รู้จักชุมชนของตนในประเด็นสิ่งแวดล้อมของชุมชนมำกยิ่งข้ึน 
   3.4.2 นักเรียนกล้ำแสดงควำมคดิเห็นท่ีเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมบนหลักประชำธิปไตย กำรใช้สิทธ์ิ 

ใช้เสียงในกำรลงควำมเห็นในกำรรว่มมือ คิดสร้ำงสรรค์กิจกรรมอนรุกัษ์และแก้ปัญหำสิ่งแวดล้อมตำมหลัก
ประชำธิปไตย 

 
2. วิธีกำรด ำเนินงำน 
     สพท. มีกำรส่งเสริม สนับสนนุกำรด ำเนินงำนตำมตัวช้ีวัด ในภำพรวม ดังนี้  
             2.1 กำรน ำนโยบำย แผนงำน แผนงบประมำณเพื่อให้สถำนศึกษำน ำไปสู่กำรปฏิบัติ  
…………………………....................................................................................................…............................. 
…………………………....................................................................................................…............................. 
            2.2 กำรพัฒนำครูและบคุลำกรทำงกำรศึกษำให้มีควำมรู้ ควำมเข้ำใจ และประยุกต์ใช้ 
ในกำรจัดกำรเรียนกำรสอนด้ำนกำรอนุรักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม 
…………………………....................................................................................................…............................. 
…………………………....................................................................................................…............................. 
            2.3 กำรจัดกำรเรยีนกำรสอนด้ำนอนรุักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติ และสิ่งแวดล้อม/กำรใช้ชีวิต 
ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม/กำรใช้ทฤษฎีหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง/หลักธรรมในกำรด ำเนินชีวิต 
ที่ไม่เบียดเบียนด้วยรูปแบบต่ำง ๆ เช่น กำรบูรณำกำรกับกลุม่สำระกำรเรยีนรู้ต่ำงๆ กำรจัดท ำหลักสตูรสำระ
กำรเรยีนรู้เพิ่มเติม เป็นต้น 
…………………………....................................................................................................…............................. 
…………………………....................................................................................................…............................. 
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  3. นวัตกรรม/รูปแบบ/แนวทำงของ สพท. ที่ส่งเสริม สนับสนุนให้สถำนศึกษำพัฒนำสิ่งประดิษฐห์รือ
นวัตกรรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดลอ้ม ให้สำมำรถเป็นอำชีพและสร้ำงรำยได้ 
………………………....................................................................................................….............................       
4. ปัญหำ อุปสรรค  
…………………………....................................................................................................…............................. 
5. ข้อเสนอแนะเพ่ือกำรพัฒนำ  
…………………………....................................................................................................…............................. 
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ยุทธศำสตร์ที่ 5  
ด้ำนกำรปรับสมดุลและพัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐ 
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ยุทธศำสตร์ที ่5 ด้ำนกำรปรับสมดุลและพัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐ 
ประเด็นที่ 11 โรงเรียนคุณภำพประจ ำต ำบล (1 ต ำบล 1 โรงเรียนคุณภำพ) 
ระดับ

คุณภำพ 
ค ำอธิบำย

ระดับคุณภำพ 
ผลกำรด ำเนินงำน วิธีกำรด ำเนินงำน ปัญหำอุปสรรค  

และข้อเสนอแนะเพ่ือกำรพัฒนำ 
เอกสำร/หลักฐำนอ้ำงอิง 

  
 
 
 
 
 
 

ติดตำมแต่ 
ไม่ประเมินผล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

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

               3) ด้ำนทักษะชีวิต             จ ำนวน..........โรง คิดเป็นร้อยละ.......... 
               4) ด้ำนภำษำ                         จ ำนวน..........โรง คิดเป็นร้อยละ.......... 
               5) ด้ำนไอซีที (ICT)             จ ำนวน..........โรง คิดเป็นร้อยละ.......... 
        1.3.3 ด้ำนกำรมีส่วนร่วมของเอกชน บ้ำน วัด/ศำสนสถำนอื่นๆ รัฐ และโรงเรียน จ ำนวน..........โรง คิดเป็นร้อยละ.......... 
   1.4 สถำนศึกษำท่ีมีกำรพัฒนำ ครบทั้ง 3 ด้ำน จ ำนวน..........โรง คิดเป็นร้อยละ.......... 
หมำยเหตุ :  
1. ใช้ผลกำรด ำเนินงำนของโรงเรียน สังกัด ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำที่เข้ำร่วมโครงกำรโรงเรียนคุณภำพประจ ำต ำบล (1 ต ำบล 1 โรงเรียน
คุณภำพ) ในปงกำรศึกษำ 2563 ที่ได้มีกำรพัฒนำในด้ำนโครงสร้ำงพื้นฐำน ด้ำนส่งเสริมกำรศึกษำ และด้ำนกำรมีส่วนร่วมของเอกชน บ้ำน วัด 
รัฐ โรงเรียน ของสถำนศึกษำให้เอื้อต่อกำรเรียนรู้ของผูเ้รียน 
2. ด้ำนโครงสร้ำงพื้นฐำน หมำยถึง โรงเรียนคุณภำพประจ ำต ำบลที่ปรับโครงสร้ำงพื้นฐำนของสถำนศึกษำ โดยมีวัสดุอุปกรณ์ สื่อ สถำนที่ 
ที่เหมำะสมในกำรส่งเสริมกำรเรียนรู้ของผู้เรียน 
3. ด้ำนส่งเสริมกำรศึกษำ หมำยถึง โรงเรียนคุณภำพประจ ำต ำบลที่มีกำรส่งเสริมกำรศึกษำให้เอื้อต่อกำรเรียนรู้ของผู้เรียนในด้ำนใดด้ำนหนึ่ง 
ดังนี ้
    3.1 ด้ำนทักษะวิชำกำร มีกำรพัฒนำปรับปรุงหลักสูตรสถำนศึกษำให้สอดคล้องกับนโยบำย จุดเน้น เพื่อเพิ่มทักษะวิชำกำร เช่น  
กำรจัดกำรเรียนกำรสอนโดยเน้นวิธีกำร Active Learning เพื่อพัฒนำกระบวนกำรคิด กำรเรียนรู้จำกประสบกำรณ์จริงหรือสถำนกำรณ์จ ำลอง  
กำรจัดกำรเรียนกำรสอนเพื่อฝึกทักษะกำรคิดแบบมีเหตุผลและเป็นขั้นตอน (Coding) เป็นต้น 
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    3.2 ด้ำนทักษะอำชีพ เพื่อให้ผู้เรียนมีทักษะอำชีพน ำไปสู่กำรประกอบอำชีพและกำรมีงำนท ำ เช่น กำรมีห้องปฏิบัติกำร แหล่งเรียนรู้ 
ด้ำนภูมิปัญญำท้องถิ่น เป็นต้น 
    3.3 ด้ำนทักษะชีวิต เพื่อให้ผู้เรียนสำมำรถด ำรงชีวิตได้อย่ำงมีควำมสุข มีคุณธรรม จริยธรรมและมีจิตสำธำรณะ เช่น กำรมีสระว่ำยน้ ำ
สนำมกีฬำ แหล่งเรียนรู้ด้ำนศิลปวัฒนธรรม เป็นต้น 
    3.4 ด้ำนภำษำ เพื่อให้ผู้เรียนสำมำรถใช้ภำษำต่ำงประเทศในกำรสื่อสำรได้ เช่น กำรมีห้องเรียนภำษำ ห้องปฏิบัติกำรด้ำนภำษำ  
(Sound lab) สื่อกำรเรียนกำรสอนภำษำต่ำงประเทศ เป็นต้น 
    3.5 ด้ำนไอซีที (ICT) เพื่อให้ผู้เรยีนสำมำรถใช้ ICT เป็นเครื่องมือในกำรเรียนรู้ได้ เช่น กำรมีคอมพิวเตอร์ สัญญำณอินเทอร์เน็ต 
แพลตฟอร์มดิจิทัลเพือ่กำรเรียนรู้ เป็นต้น 
4. ด้ำนกำรมีส่วนร่วมของเอกชน บ้ำน วัด/ศำสนสถำนอื่น ๆ รัฐ และโรงเรียน หมำยถึง โรงเรียนคุณภำพประจ ำต ำบลที่ได้รับกำรส่งเสริม 
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 โรงเรียนคุณภำพประจ ำต ำบลที่มีกำรพัฒนำสถำนศึกษำให้เอื้อต่อกำรเรียนรู้ของผู้เรียน
ครบทั้ง 3 ด้ำน ได้แก่ ด้ำนโครงสร้ำงพื้นฐำน ด้ำนส่งเสริมกำรศึกษำ และด้ำนกำรมีส่วนร่วมของเอกชน บ้ำน วัด/ศำสนสถำนอื่น ๆ รัฐ โรงเรียน 
2. กำรด ำเนินงำน 
    2.1 ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมีกำรด ำเนินงำนโครงกำร กิจกรรม หรือกระบวนกำรส่งเสริม สนับสนุนโรงเรียนคุณภำพประจ ำต ำบล ดังนี้ 
.......................................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................................... 
     
    2.2 กำรด ำเนินงำนของโรงเรยีนคุณภำพประจ ำต ำบล ใน 4 ด้ำน ดังนี้ 
         2.2.1 ด้ำนกำรสรำ้งควำมเข้มแข็งให้กับโรงเรียนคณุภำพประจ ำต ำบล (ควำมเข้มแข็งทำงวิชำกำร เป็นสถำนศึกษำคุณธรรม  
มีควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของสถำนศึกษำ (ITA) และมีควำมพร้อม ในกำรพัฒนำด้ำนคณุธรรม จริยธรรม งำนอำชีพ และสุขภำพ
อนำมัย เป็นโรงเรียนศูนย์รวมกำรศึกษำที่มีคุณภำพ สำมำรถให้บริกำรกำรศึกษำแก่นักเรียนและชุมชนได้) 
.......................................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................................... 
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         2.2.2 ด้ำนกำรพัฒนำนักเรยีนของโรงเรียนคณุภำพประจ ำต ำบล (กำรเข้ำถึงกำรศึกษำท่ีมีคุณภำพ และลดควำมเหลื่อมล้ ำ 
ทำงกำรศึกษำ แก้ปัญหำควำมเหลือ่มล้ ำทำงเศรษฐกิจและสังคม ให้เยำวชนเติบโตเป็นพลเมืองดี มีทักษะที่ส ำคัญ ท้ังทักษะวิชำกำร  
ทักษะอำชีพ ทักษะชีวิต ทักษะภำษำ เทคโนโลยีดิจิทลัและทักษะที่จ ำเป็นในศตวรรษที่ 21) 
.......................................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................................... 
         2.2.3 ด้ำนกำรพัฒนำผู้บรหิำร ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำของโรงเรียนคณุภำพประจ ำต ำบล (ควำมพร้อมในทุกด้ำน  
ทั้งสมรรถนะ ศักยภำพ และควำมสำมำรถในกำรบริหำรจดักำร มีควำมคิดสร้ำงสรรค์นวตักรรมกำรบรหิำรจัดกำรเรียนกำรสอน  
พัฒนำสื่อกำรเรียนกำรสอน คลังนวัตกรรมกำรเรียนกำรสอน) 
.......................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................       
         2.2.4 ด้ำนควำมร่วมมือกับ เอกชน บ้ำน วัด/ศำสนสถำนอ่ืน ๆ รัฐ และโรงเรยีนในกำรขับเคลื่อนและพัฒนำโรงเรยีนคุณภำพ
ประจ ำต ำบล (ผูป้กครองและชุมชน ให้กำรยอมรับ เช่ือถือต่อคณุภำพของโรงเรียน ครู และผู้บริหำร รวมทั้ง เอกชน บ้ำน วัด/ 
ศำสนสถำนอื่น ๆ รัฐ และโรงเรียน ให้กำรยอมรับโรงเรยีนและเข้ำมำมีส่วนร่วมในกำรพัฒนำส่งเสริมโรงเรียนใหเ้ป็นโรงเรียนที่มคีุณภำพ) 
.......................................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................................... 
3. ปัญหำ อุปสรรค กำรด ำเนินงำนในภำพรวม 
…………………………....................................................................................................…………………………………...............................................
.....................................................………………………...........................……….................................................................................................... 
4. ข้อเสนอแนะเพ่ือกำรพัฒนำ 
………………………...........................................................................................…………………………...........….……….………………….......................
.............................................................................…………………........……........................................................................................................ 
5. ต้นแบบหรือแบบอย่ำงท่ีดี (Best Practice) (ถ้ำมี) 
    ช่ือสถำนศึกษำ
....................................................................................................................................................................................................................... 
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ระดับ
คุณภำพ 

ค ำอธิบำย
ระดับคุณภำพ 

ผลกำรด ำเนินงำน วิธีกำรด ำเนินงำน ปัญหำอุปสรรค  
และข้อเสนอแนะเพ่ือกำรพัฒนำ 

เอกสำร/หลักฐำนอ้ำงอิง 

    รูปแบบ/แนวทำง/โครงกำร/กจิกรรม 
………………………...........................................................................................…………………………...........….……….………………….......................
.............................................................................…………………........……....................................................................................................... 
    วิธีกำรด ำเนินงำน 
………………………...........................................................................................…………………………...........….……….………………….......................
.............................................................................…………………........……........................................................................................................           
    ผลกำรด ำเนินงำน 
………………………...........................................................................................…………………………...........….……….………………….......................
.............................................................................…………………........……........................................................................................................ 
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จุดเน้นของนโยบำยส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั นพื นฐำน 
ปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 
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จุดเน้นของนโยบำยส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั นพื นฐำน ปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 ด้ำนคุณภำพ 
ประเด็นที่ 5 จัดกระบวนกำรเรียนกำรสอนและปฏิรูปกำรเรียนรู้จำกรูปแบบ Passive Learning เป็น Active Learning ให้กับผู้เรียนในทุกระดับชั น           
ระดับ

คุณภำพ 
ค ำอธิบำย 

ระดับคุณภำพ 
ผลกำรด ำเนินงำน วิธีกำรด ำเนินงำน ปัญหำอุปสรรค  

และข้อเสนอแนะเพ่ือกำรพัฒนำ 
เอกสำร/หลักฐำนอ้ำงอิง 

  
 
 
 
 
 
 

ติดตำมแต่ 
ไม่ประเมินผล 

 

1. ผลกำรด ำเนินงำน  
   1.1 สถำนศึกษำในสังกัด ท้ังหมด จ ำนวน..........แห่ง 
   1.2 สถำนศึกษำมีกำรจัดกำรเรียนรู้ที่ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ผ่ำนกิจกรรมกำรปฏิบัติจริง (Active Learning) จ ำนวน..........แห่ง  
        คิดเป็นร้อยละ.......... 
   1.3 สถำนศึกษำท่ีมีหน่วยและแผนกำรจัดกำรเรียนรู้ (Active Learning) จ ำนวน..........แห่ง คิดเป็นร้อยละ.......... 
   1.4 ครูในสังกัดทั้งหมด จ ำนวน..........คน จัดกำรเรียนรู้ที่ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ผ่ำนกิจกรรมกำรปฏิบัติจริง  จ ำนวน..........คน  
        คิดเป็นร้อยละ.......... 
2. วิธีกำรด ำเนินงำน 
    2.1 ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศกึษำมีแผนงำน โครงกำร/กิจกรรม หรือกระบวนกำรเพื่อส่งเสรมิ สนบัสนนุให้กับสถำนศึกษำ 
จัดกระบวนกำรเรียนกำรสอนและปฏิรูปกำรเรียนรู้จำกรูปแบบ Passive Learning เป็น Active Learning ให้กับผู้เรียน 
ในทุกระดับชั้น   
...............................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................... 
    2.2 กำรด ำเนินงำนของสถำนศกึษำที่จัดกำรเรียนกำรสอนเพื่อพัฒนำผู้เรยีน โดยมีรูปแบบ/แนวทำง/กระบวนกำรเรียนกำรสอน
และปฏริูปกำรเรียนรู้จำกรูปแบบ Passive Learning เป็น Active Learning ให้กับผู้เรียนในทุกระดับช้ัน           
         1) กำรน ำไปใช้ในกลุ่มสำระกำรเรียนรู้  
             วิธีกำรด ำเนินงำน
...............................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................... 
             ผลกำรด ำเนินงำน 
...............................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................... 
...............................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................. 
 

เอกสำรที่ต้องน ำส่งในระบบ 
 นโยบำย/แผนงำน/
โครงกำร/กิจกรรม  
ที่ส่งเสรมิ สนับสนุน 
ให้สถำนศึกษำจัดกำรเรียน
กำรสอนเพื่อพัฒนำผู้เรียนให้
มีทักษะในศตวรรษที่ 21 
 ตัวอย่ำงหน่วย 
และแผนกำรจดักำรเรียนรู้ 
(Active Learning)  
และบันทึกหลังกำรสอน 
ของสถำนศกึษำ  
อย่ำงน้อย 3 กลุ่มสำระ 
กำรเรยีนรู ้
 รำยงำนผลกำรนิเทศ 
ติดตำมกำรจดักำรเรียนรู้  
Active Learning  

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

                 ฯลฯ 
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ระดับ
คุณภำพ 

ค ำอธิบำย 
ระดับคุณภำพ 

ผลกำรด ำเนินงำน วิธีกำรด ำเนินงำน ปัญหำอุปสรรค  
และข้อเสนอแนะเพ่ือกำรพัฒนำ 

เอกสำร/หลักฐำนอ้ำงอิง 

  
         2) กำรน ำไปใช้ในกิจกรรมพัฒนำผู้เรียน 
             วิธีกำรด ำเนินงำน
...............................................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................................                    
              ผลกำรด ำเนินงำน 
...............................................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................................         
          3) อ่ืน ๆ 
             วิธีกำรด ำเนินงำน
...............................................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................................                            
              ผลกำรด ำเนินงำน 
...............................................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................................
3. นวัตกรรมที่ ใช้  หรือที่คิดค้น  เ พ่ือส่ งเสริม สนับสนุนกำ รจัดกำรเ รียน รู้จำกรูปแบบ Passive Learning  
    เป็น Active Learning(ถ้ำมี) 
...............................................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................................  
 
หมำยเหตุ :  
1. กำรจัดกระบวนกำรเรียนกำรสอนและปฏริูปกำรเรียนรู้จำกรูปแบบ Passive Learning เป็น Active Learning  
ให้กับผู้เรยีนในทุกระดับชั้น หมำยถึง กระบวนกำรเรยีนกำรสอนผ่ำนกำรปฏิบัติ หรือ กำรลงมือท ำซึ่ง “ควำมรู้”  ที่เกิดขึ้น 
เป็นควำมรู้ทีไ่ด้จำกประสบกำรณ์ในกำรลงมือท ำมำกกว่ำกำรฟังเพียงอย่ำงเดียว เรียนรู้โดยกำรอ่ำน กำรเขียน กำรโต้ตอบ  
และกำรวเิครำะห์ปัญหำ อีกท้ังให้ผู้เรยีนได้ใช้กระบวนกำรคดิขั้นสูง ได้แก่ กำรวิเครำะห์ กำรสังเครำะห์  และกำรประเมินค่ำ  
โดยครูผูส้อนเป็นผู้แนะน ำ กระตุ้น หรืออ ำนวยควำมสะดวกใหผู้้เรยีนเกิดกำรเรียนรู้ขึ้น  
2. นวัตกรรมกำรจัดกำรเรยีนรู้จำกรูปแบบ Passive Learning เป็น Active Learning หมำยถึง กำรใช้ควำมคิดสร้ำงสรรค ์
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ระดับ
คุณภำพ 

ค ำอธิบำย 
ระดับคุณภำพ 

ผลกำรด ำเนินงำน วิธีกำรด ำเนินงำน ปัญหำอุปสรรค  
และข้อเสนอแนะเพ่ือกำรพัฒนำ 

เอกสำร/หลักฐำนอ้ำงอิง 

เพื่อพัฒนำหรือประดิษฐ์สิ่งใหม่ๆ เพื่อใช้ในกำรจัดกำรเรียนรู้ที่ปรับเปลี่ยนรูปแบบจำก Passive Learning เป็น Active Learning 
ในกลุ่มสำระกำรเรยีนรู้และหรือในกิจกรรมพัฒนำผู้เรียนท่ีแสดงให้เห็นถึงกระบวนกำรในกำรพัฒนำท่ีประสบผลส ำเร็จเกดิประโยชน์
ต่อกำรศึกษำ มีคณุค่ำและมีประโยชน์ต่อผู้อื่น  
4. ปัญหำ อุปสรรค 
...............................................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................................                                
5. ข้อเสนอแนะเพ่ือกำรพัฒนำ 
...............................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................... 
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จุดเน้นของนโยบำยส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั นพื นฐำน ปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 ด้ำนคุณภำพ 
ประเด็นที่ 9-13 กำรพัฒนำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำให้มีทักษะควำมรู้และควำมช ำนำญในกำรจัดกำรเรียนกำรสอน มีมำตรฐำนวิชำชีพ และ/หรือสมรรถนะของครูยุคใหม่ 
ระดับ

คุณภำพ 
ค ำอธิบำย 

ระดับคุณภำพ 
ผลกำรด ำเนินงำน วิธีกำรด ำเนินงำน ปัญหำอุปสรรค  

และข้อเสนอแนะเพ่ือกำรพัฒนำ 
เอกสำร/หลักฐำนอ้ำงอิง 

  
 
 
 
 
 
 

ติดตำมแต่ 
ไม่ประเมินผล 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

หลักสูตรกำรอบรม/พัฒนำ 
ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำท่ีได้รับกำรอบรม/พัฒนำ  

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

หมำยเหตุ : 
1. ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ หมำยถึง ข้ำรำชกำรครู บุคลำกรสำยงำนกำรสอน และผู้บริหำรสถำนศึกษำ          
2. กำรนับจ ำนวนครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำท่ีเข้ำรับกำรอบรม/พัฒนำ ในตำรำงที่ 9.1 ดังนี้ 
    2.1 กรณีครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 1 คน เข้ำรับกำรอบรม/พัฒนำ มำกกว่ำ 1 รำยกำร สำมำรถนับซ้ ำได้  
    2.2 กรณีครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 1 คน เข้ำรับกำรอบรม/พัฒนำ ในรำยกำรเดียวกันมำกกว่ำ 1 ครั้ง ให้นับเป็น 1 
3. ประเภทของหลักสูตรกำรอบรม/พัฒนำ ดังนี้ 
    3.1 ด้ำนหลักสูตร หมำยถึง ควำมรู้เกี่ยวกับกำรจัดกำรเรียนกำรสอนตำมหลักสูตรฐำนสมรรถนะ หลักสูตรแกนกลำงกำรศึกษำ 
ขั้นพื้นฐำน หลักสูตรอื่นท่ีเกี่ยวข้อง 

เอกสำรที่ต้องน ำส่งในระบบ 
 ภำพถ่ำยกิจกรรม 

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

                 ฯลฯ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 54 

ระดับ
คุณภำพ 
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เอกสำร/หลักฐำนอ้ำงอิง 

    3.2 ด้ำนกำรจัดกำรเรยีนกำรสอน หมำยถึง กำรใช้เทคโนโลยีดิจทิัลและปญัญำประดิษฐ์ ครูผูส้อน เป็น “Coach” ควำมรู้  
และทักษะในสังคมยุควิถีชีวิตใหม่ (new normal) 
    3.3 ด้ำนกำรวัดผล ประเมินผล หมำยถึง ควำมรู้เกีย่วกับกำรวัดผล ประเมินผลทำงกำรศึกษำ     
    3.4 ด้ำนกำรใช้สื่อ/เทคโนโลยี หมำยถึง กำรใช้สื่อกำรเรียนรู้สมยัใหม่ 
    3.5 ด้ำนระบบบริหำรจัดกำรศึกษำ หมำยถึง กำรบริหำรจัดกำรศึกษำ กำรนิเทศกำรศึกษำ ระบบประกัน 
    3.6 ด้ำนคุณธรรม จริยธรรมของผู้ประกอบวิชำชีพครู หมำยถึง กำรพัฒนำตนเองและกำรจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม 
    3.7 ด้ำนทักษะภำษำเพื่อกำรสือ่สำร หมำยถึง กำรพัฒนำทักษะภำษำอังกฤษ ภำษำจีน เพื่อกำรสือ่สำร เช่น ทักษะกำรฟัง  
ทักษะกำรพูด ทักษะกำรอ่ำน และทักษะกำรเขียน 
    3.8 กำรพัฒนำตนเองในวิชำชีพอย่ำงต่อเนื่อง หมำยถึง กำรพัฒนำตนเองในวิชำชีพโดยใช้กระบวนกำร PLC กำรวิจัยและ
นวัตกรรม และกำรสร้ำงผลงำนทำงวิชำกำร 
2. วิธีกำรด ำเนินงำน 
     ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมีแผนงำน โครงกำร/กิจกรรม กระบวนกำรส่งเสริม สนับสนุนในกำรพัฒนำครูและบุคลำกร  
ทำงกำรศึกษำในสังกัด ตำมจุดเน้นของนโยบำย สพฐ. ปงงบประมำณ พ.ศ. 2564 ดังนี้  
     2.1 กำรพัฒนำทักษะควำมรู้และควำมช ำนำญในกำรจัดกำรเรียนกำรสอน (ด้ำนกำรใช้หลักสูตร กำรจัดกำรเรียนรู้ กำรวัด
ประเมินผลและกำรใช้สื่อกำรเรียนรู้สมัยใหม่ที่เน้นกำรเรียนรู้เชิงรุก ทักษะกำรสร้ำงสรรค์ กำรวิจัยและนวัตกรรมและกำรสร้ำง
ผลงำนทำงวิชำกำร กำรบริหำรจัดกำรศึกษำและกำรนิเทศกำรศึกษำ กำรใช้เทคโนโลยีและกำรสร้ำงนวัตกรรมที่สำมำรถน ำไปใช้
ประโยชน์ในชีวิตจริง (Applying) กำรใช้เทคโนโลยีดิจิทัลและปัญญำประดิษฐ์ เปลี่ยนบทบำทจำก "ครูผู้สอน" เป็น "Coach" จัดกำร
เรียนกำรสอนให้สอดคล้องกับเนื้อหำสำระในแต่ละวิชำ)  
............................................................................................................................................................................................................... 
      2.2 กำรพัฒนำตำมมำตรฐำนวิชำชีพ และ/หรือสมรรถนะของครูยุคใหม่ ของครูและบุคลำกรในสถำนศึกษำท่ีไมม่ีวุฒิกำรศึกษำ
วิชำชีพครู (กำรพัฒนำให้มีควำมรู้ ควำมเข้ำใจในศำสตร์วิชำชีพครูใหล้ึกซึ้ง มีทักษะในกำรปฏิบตัิหน้ำทีไ่ด้ดี รวมถึงมีควำมรู้และ
ทักษะในสังคมยุคชีวิตวิถีใหม่ (new normal)) 
...............................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................... 
      2.3 กำรพัฒนำระบบให้ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำมีกำรพฒันำตนเองทำงวิชำชีพอย่ำงต่อเนื่อง (PLC&CPD)  
...............................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................... 
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เอกสำร/หลักฐำนอ้ำงอิง 

3. ปัญหำ อุปสรรค 
...............................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................... 
4. ข้อเสนอแนะเพ่ือกำรพัฒนำ 
...............................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................... 
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ค ำสั่งส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำนครปฐม  เขต ๒ 
ที่   138  /๒๕๖4 

เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมกำรขับเคลื่อนนโยบำย  กลยุทธ์  ตำมตัวชี้วัดแผนปฏิบัติรำชกำร    
ของส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำข้ันพ้ืนฐำน  และรำยงำนผลกำรติดตำม  ประเมินผลกำรบริหำร 

และกำรจัดกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำนครปฐม  เขต 2   
ประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ.2564 

……………………………………………………… 
  ตำมที่ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน  ได้ก ำหนดกรอบแนวทำงในกำรติดตำม  
ประเมินผลกำรบริหำรและกำรจัดกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน   ตำมตัวชี้วัดแผนปฏิบัติรำชกำร  ของส ำนักงำนคณะกรรมกำร
กำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน  ประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ.2564  เพ่ือตรวจสอบกำรด ำเนินงำนที่จะช่วยให้กำรจัดกำรศึกษำขั้น
พ้ืนฐำนมีประสิทธิภำพ  บรรลุเป้ำประสงค์ที่ก ำหนด  โดยส ำนักติดตำมและประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำข้ันพื้นฐำน  
เพ่ือติดตำมและประเมินผลกำรด ำเนินงำนของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ  245  เขต  โดยมีเนื้อหำกำรติดตำม
ประกอบด้วย  ตัวชี้วัดตำมนโยบำยในแผนปฏิบัติรำชกำรของส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน  ประจ ำปี
งบประมำณ  พ.ศ.2564  และนโยบำยกำรตรวจรำชกำรและติดตำมประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำของ
กระทรวงศึกษำธิกำร  และจุดเน้นของนโยบำยส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน  ประจ ำปีงบประมำณ  
พ.ศ.2564 
  เพ่ือให้กำรติดตำม  ประเมินผลกำรบริหำรและกำรจัดกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน  ตำมตัวชี้วัดของ
แผนปฏิบัติรำชกำรของส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน  ประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ.2564  ของ
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำนครปฐม  เขต 2 เป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ  และเกิดประสิทธิผลสูงสุด  
บรรลุตำมวัตถุประสงค์  จึงแต่งตั้งคณะกรรมกำรขับเคลื่อนนโยบำย  กลยุทธ์  ตำมตัวชี้วัดแผนปฏิบัติรำชกำรของ
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน  และรำยงำนผลกำรติดตำม  ประเมินผลกำรบริหำรและกำรจัดกำรศึกษำ
ขั้นพ้ืนฐำน  ของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำนครปฐม  เขต 2  ประจ ำปีงบประมำณ         พ.ศ.2564  
ดังนี้ 

๑.คณะกรรมการอ านวยการ 
          ๑.๑  นำยชำญกฤต   น้ ำใจดี  ผอ.สพป.นครปฐม  เขต 2                    ประธำนกรรมกำร 
          ๑.2  นำยประชำ   วุฒิวัฒนำนุกูล  รอง ผอ.สพป.นครปฐม  เขต ๒                  รองประธำนกรรมกำร 
          1.3  นำยสุริยันต์  สวุรรณทอง       รอง ผอ.สพป.นครปฐม เขต ๒                                 กรรมกำร 
          1.4  นำยธนะชน  ทศันะเกตุ       รอง ผอ.สพป.นครปฐม เขต 2           กรรมกำร          

๑.๕ น.ส.บุญสุพร  เพ็งทำ             ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มนิเทศ  ติดตำมและประเมินผลฯ          กรรมกำร 
          ๑.๖ น.ส.สำยพิน   กรรณสูต   ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มบริหำรงำนบุคคล          กรรมกำร 
          ๑.๗ น.ส.เกษร   อุบล    ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มบริหำรงำนกำรเงินและสินทรัพย์         กรรมกำร 
          ๑.8 น.ส.สุมำลี   ภูริเอกสุวรรณ      ผู้อ ำนวยกำรหน่วยตรวจสอบภำยใน          กรรมกำร 
          ๑.9 น.ส.พรนิภำ   สวัสดิ์พึ่ง   ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มอ ำนวยกำร                    กรรมกำร 
          ๑.๑0 น.ส.วีรวรรณ  เจริญสุข         ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำ                  กรรมกำร 
          1.11 นำงกัญญำ  อ่ิมใจ               นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนช ำนำญกำรพิเศษ            กรรมกำร 
                                                      ปฏิบัติหน้ำที่ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำทำงไกล 
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          1.12 น.ส.กำญจนำ  ไทรฟัก         นิติกรช ำนำญกำรพิเศษ              กรรมกำร 
                                                      ปฏิบัติหน้ำที่ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มกฎหมำยและคดี   
          ๑.๑3 นำงเสำวภำ  คนเที่ยง          นักทรัพยำกรบุคคลช ำนำญกำรพิเศษ                         กรรมกำร 
                                                      ปฏิบัติหน้ำที่ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มพัฒนำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
          1.14  ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนในสังกัด              กรรมกำร 
          ๑.๑5  นำงรัชนี   เมตตำ             ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มนโยบำยและแผน           กรรมกำรและเลขำนุกำร 
          ๑.๑6  นำงศศิธร   แร่ทอง  นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนช ำนำญกำร     กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 

 มีหน้าที ่ อ ำนวยกำรวำงแผน  ให้ค ำปรึกษำ  ข้อเสนอแนะ  ก ำกับดูแล  และแก้ไขปัญหำอุปสรรคต่ำง ๆ 
แก่คณะกรรมกำรด ำเนินงำนขับเคลื่อนนโยบำย  กลยุทธ์  ตำมตัวชี้วัดแผนปฏิบัติรำชกำรของส ำนักงำน
คณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน  และรำยงำนผลกำรติดตำม  ประเมินผลกำรบริหำรและกำรจัดกำรศึกษำ    
ขั้นพ้ืนฐำน  ของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำนครปฐม  เขต 2  ประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ.2564  
เป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพและเกิดประสิทธิผลสูงสุด   

2. คณะกรรมการประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
นครปฐม  เขต 2  และตรวจสอบความถูกต้อง  สมบูรณ์และรับรองเอกสารรายงานผลตัวชี้วัด 
 2.1 นำยชำญกฤต  น้ ำใจดี   ผอ. สพป.นครปฐม  เขต 2         ประธำนกรรมกำร 
 2.2 นำยประชำ  วุฒิวัฒนำนกุูล   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 ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มนิเทศ  ติดตำมและประเมินผล             กรรมกำร 
  2.6 น.ส.วีรวรรณ   เจริญสุข        ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำ         กรรมกำร 
 2.7 นำงเสำวภำ   คนเที่ยง         นักทรัพยำกรบุคคลช ำนำญกำรพิเศษ         กรรมกำร 
                        ปฏิบัติหน้ำที่ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มพัฒนำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
          2.8 นำงจ ำเริญ  สีมำรัตน์            ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนพระต ำหนักสวนกุหลำบฯ              กรรมกำร 
          2.9 นำยทวีพงษ์   หล่มวงษ์         ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนวัดดอนหวำย           กรรมกำร 
          2.10 นำงศิวิไล   ทีค ำ            ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนบำงเลน           กรรมกำร 
          2.11 น.ส.อ่ิมทิพย์   อนิศดำ         ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนวัดรำษฏร์สำมัคคี          กรรมกำร 
          2.12 น.ส.อุษำ  มะหะหมัด          ครูโรงเรียนวดับำงหลวง            กรรมกำร 
          2.13 นำงรัชนี   เมตตำ   ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มนโยบำยและแผน           กรรมกำรและเลขำนุกำร 
         2.14 นำงศศิธร   แร่ทอง    นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนช ำนำญกำร   กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 

 มีหน้าที่  วิ เครำะห์  และตรวจสอบควำมถูกต้อง  สมบูรณ์ของเอกสำรรำยงำนผลตำมตัวชี้วัด                
ที่ผู้รับผิดชอบจัดท ำเสนอรำยงำน  พร้อมทั้งประเมินตนเองในระดับคุณภำพรำยตัวชี้วัด   
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3. คณะกรรมการฝ่ายด าเนินงานขับเคลื่อนตัวชี้วัดและจัดท าข้อมูลรายงานผลการด าเนินงานตัวชี้วัด 

ส่วนที่  ๑  ติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา   
ตามตัวช้ีวัดแผนปฏิบัติราชการ  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564   

กลยุทธ์ที่ 1  การจัดการศึกษาเพื่อความม่ันคงของสังคมและของประเทศชาติ 

ผู้ก ากับนโยบาย 

 นำยธนะชน   ทัศนะเกตุ  รอง ผอ.สพป.นครปฐม  เขต 2   

 ตัวชี้วัดที่ 1  ร้อยละของผู้เรียนที่เข้ำร่วมกิจกรรมที่ส่งเสริม  สนับสนุนในกำรสร้ำงภูมิคุ้มกันพร้อมรับมือ
กับกำรเปลี่ยนแปลงและภัยคุกคำมรูปแบบใหม่ในทุกรูปแบบ 
 ผู้จัดเก็บและรำยงำนข้อมูลเข้ำระบบอิเล็กทรอนิกส์  ประกอบด้วย 
           ๑. น.ส.วีรวรรณ  เจริญสุข       ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำ         ประธำนกรรมกำร 
           2. นำงสุพิชฌำย์  แป้งทำ         นักวิชำกำรศึกษำ                                   กรรมกำรและเลขำนุกำร 

กลยุทธ์ที่ 3  การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 

ผู้ก ากับนโยบาย 
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  วุฒวิัฒนำนุกูล    รอง ผอ.สพป.นครปฐม  เขต 2          ประธำนกรรมกำร 
           2. น.ส.บุญสุพร  เพ็งทำ  ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มนิเทศ  ติดตำมและประเมินผลฯ    กรรมกำรและเลขำนุกำร 

           ตัวชี้วัดที่ 8  ร้อยละของนักเรียนที่ผ่ำนกำรประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตำมหลักสูตรระดับดีขึ้นไป 
           ผู้จัดเก็บและรำยงำนข้อมูลเข้ำระบบอิเล็กทรอนิกส์   ประกอบด้วย 
           ๑. น.ส.บุญสุพร   เพ็งทำ         ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มนิเทศ  ติดตำมและประเมินผลฯ    ประธำนกรรมกำร 
           ๒. นำยเมธี   อ้นทอง         ศึกษำนิเทศก์                                                         กรรมกำร 
           3. นำงพรสวรรค์   ตันมงคลกำญจน  ศึกษำนิเทศก์                              กรรมกำรและเลขำนุกำร 

 ตัวชี้วัดที่ 10  ร้อยละของครูสอนภำษำอังกฤษในระดับชั้นประถมศึกษำและมัธยมศึกษำได้รับกำรพัฒนำ
และยกระดับควำมรู้ภำษำอังกฤษ  โดยใช้ระดับกำรพัฒนำทำงด้ำนภำษำ (CEFR) ตำมเกณฑ์ที่ก ำหนด 
          ผู้จัดเก็บและรำยงำนข้อมูลเข้ำระบบอิเล็กทรอนิกส์   ประกอบด้วย 
           ๑. น.ส.บุญสุพร   เพ็งทำ         ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มนิเทศ  ติดตำมและประเมินผล      ประธำนกรรมกำร 
           2. นำงเกริน   ช้อยเครือ         ศึกษำนิเทศก์ช ำนำญกำรพิเศษ            กรรมกำรและเลขำนุกำร 
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 ตัวชี้วัดที่ 11  ร้อยละของสถำนศึกษำที่สอนในระดับมัธยมศึกษำตอนต้น  ที่ได้รับกำรเตรียมควำมพร้อม  
ด้ำนกำรอ่ำนคณิตศำสตร์  และวิทยำศำสตร์  ในกำรประเมินระดับนำนำชำติตำมโครงกำร PISA 
          ผู้จัดเก็บและรำยงำนข้อมูลเข้ำระบบอิเล็กทรอนิกส์   ประกอบด้วย 
           ๑. น.ส.บุญสุพร   เพ็งทำ         ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มนิเทศ  ติดตำมและประเมินผลฯ    ประธำนกรรมกำร 
           ๒. น.ส.นำฏลดำ  ภูป่ระเสริฐ    ศึกษำนิเทศก์                                                         กรรมกำร 
           3. นำงเกริน  ช้อยเครือ        ศึกษำนิเทศก์                                    กรรมกำรและเลขำนุกำร 

           ตัวชี้วัดที่ 12  ร้อยละของสถำนศึกษำที่จัดกำรเรียนกำรสอนที่สร้ำงสมดุลทุกด้ำนและมีกำรจัดกำรศึกษำ
เพ่ือพัฒนำพหุปัญญำรำยบุคคล 
          ผู้จัดเก็บและรำยงำนข้อมูลเข้ำระบบอิเล็กทรอนิกส์   ประกอบด้วย 
           ๑. น.ส.บุญสุพร   เพ็งทำ         ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มนิเทศ  ติดตำมและประเมินผลฯ    ประธำนกรรมกำร 
           ๒. นำยเมธี   อ้นทอง         ศึกษำนิเทศก์                                                         กรรมกำร 
           3. นำงพรสวรรค์   ตันมงคลกำญจน  ศึกษำนิเทศก์                                  กรรมกำรและเลขำนุกำร 

           ตัวชี้วัดที่ ๑4  ร้อยละของผู้เรียนได้รับกำรพัฒนำให้มีควำมรู้  สมรรถนะ  หรือทักษะอำชีพในด้ำนต่ำง ๆ 
เพ่ือกำรประกอบอำชีพ  กำรด ำรงชีวิตอยู่ร่วมกันในสังกัดอย่ำงสอดคล้องตำมสภำพควำมต้องกำรและบริบทของ
แต่ละพ้ืนที่  ตลอดจนควำมท้ำทำยที่เป็นพลวัตรของโลกในศตวรรษท่ี 21 
                 ตวัชี้วัดย่อยท่ี 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      ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำ      กรรมกำรและเลขำนุกำร 

                ตัวชี้วัดย่อยท่ี 14.2  ระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 1 - 3  
           ผู้จัดเก็บและรำยงำนข้อมูลเข้ำระบบอิเล็กทรอนิกส์   ประกอบด้วย 
           ๑. นำยธนะชน  ทัศนะเกตุ      รอง ผอ.สพป.นครปฐม  เขต 2          ประธำนกรรมกำร 
           2. น.ส.สำยใจ  ฉิมมณี           ศึกษำนิเทศก ์                                                         กรรมกำร 
           3. น.ส.วีรวรรณ   เจริญสุข      ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำ      กรรมกำรและเลขำนุกำร 

กลยุทธ์ที่ ๔   การสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ  มีมาตรฐานและการลดความเหลื่อมล้ า
ทางการศึกษา 

ผู้ก ากับนโยบาย 
         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.วรีวรรณ  เจริญสุข         ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำ  กรรมกำรและเลขำนุกำร 
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            ตัวชี้วัดย่อยท่ี 15.2  นักเรียนชั้นประถมศึกษำปีที่ 6  ที่จบหลักสูตรในปีกำรศึกษำ 2563 ได้ศึกษำต่อ
ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 1 
           ผู้จัดเก็บและรำยงำนข้อมูลเข้ำระบบอิเล็กทรอนิกส์   ประกอบด้วย 
           1. นำยธนะชน  ทัศนะเกตุ       รอง ผอ.สพป.นครปฐม เขต 2            ประธำนกรรมกำร 
            2. น.ส.วรีวรรณ  เจริญสุข         ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำ   กรรมกำรและเลขำนุกำร 

           ตัวชี้วัดย่อยท่ี 15.3  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3 ที่จบหลักสูตร 
           ผู้จัดเก็บและรำยงำนข้อมูลเข้ำระบบอิเล็กทรอนิกส์   ประกอบด้วย 
           1. นำยธนะชน  ทัศนะเกตุ       รอง ผอ.สพป.นครปฐม เขต 2           ประธำนกรรมกำร 
            2. น.ส.วรีวรรณ  เจริญสุข       ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำ    กรรมกำรและเลขำนุกำร 
กลยุทธ์ที ่๕   การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

ผู้ก ากับนโยบาย 
         นำยธนะชน   ทัศนะเกตุ        รอง ผอ.สพป.นครปฐม  เขต 2 

          ตัวชี้วัดที่ 19  ร้อยละของนักเรียนมีควำมรู้ควำมเข้ำใจและตระหนักในกำรอนุรักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติ
และสิ่งแวดล้อม 
          ผู้จัดเก็บและรำยงำนข้อมูลเข้ำระบบอิเล็กทรอนิกส์   ประกอบด้วย 
           ๑. น.ส.วีรวรรณ  เจริญสุข       ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำ             ประธำนกรรมกำร 
           2. น.ส.ปิยำภรณ์   ทองรักษ์     นักวิชำกำรศึกษำ                                                    กรรมกำร 
           3. นำงสุพิชฌำย์  แป้งทำ         นักวิชำกำรศึกษำ                                   กรรมกำรและเลขำนุกำร 

ส่วนที่  3  นโยบายการตรวจราชการและติดตาม  ประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ      
              ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2564 

ยุทธศาสตร์ที่ 5  ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 

ผู้ก ากับนโยบาย 
 นำยประชำ  วุฒิวัฒนำนุกูล  รอง ผอ.สพป.นครปฐม  เขต 2   

 ประเด็นที่ 11   โรงเรียนคุณภำพประจ ำต ำบล (1 ต ำบล 1 โรงเรียนคุณภำพ) 
          ผู้จัดเก็บและรำยงำนข้อมูลเข้ำระบบอิเล็กทรอนิกส์   ประกอบด้วย 
           ๑. น.ส.บุญสุพร   เพ็งทำ         ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มนิเทศ  ติดตำมและประเมินผลฯ    ประธำนกรรมกำร 
           2. นำยสุภัค   แฝงเพ็ชร          ศึกษำนิเทศก์                               กรรมกำรและเลขำนุกำร 
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ส่วนที่ 4  จุดเน้นของนโยบายส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ปีงบประมาณ  พ.ศ.2564 

ด้านคุณภาพ 

ผู้ก ากับนโยบาย 
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         ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มนิเทศ  ติดตำมและประเมินผลฯ    ประธำนกรรมกำร 
           ๒. นำยเมธี   อ้นทอง         ศึกษำนิเทศก์                                                         กรรมกำร 
           3. นำงพรสวรรค์   ตันมงคลกำญจน  ศึกษำนิเทศก์                                 กรรมกำรและเลขำนุกำร 

 จุดเน้นที่ 9 – 13  กำรพัฒนำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำให้มีทักษะควำมรู้และควำมช ำนำญในกำร
จัดกำรเรียนกำรสอน  มีมำตรฐำนวิชำชีพและ/หรือสมรรถนะของครูยุคใหม่ 
          ผู้จัดเก็บและรำยงำนข้อมูลเข้ำระบบอิเล็กทรอนิกส์   ประกอบด้วย 

1. นำยสุริยันต์   สุวรรณทอง รอง ผอ.สพป.นครปฐม  เขต 2                    ประธำนกรรมกำร 
2. นำงเสำวภำ  คนเที่ยง  นักทรัพยำกรบุคคลช ำนำญกำรพิเศษ          กรรมกำรและเลขำนุกำร 

                        ปฏิบัติหน้ำที่ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มพัฒนำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 

 มีหน้าที่  จัดท ำแผนงำน   โครงกำร  กิจกรรม  เพ่ือขับเคลื่อนนโยบำย  กลยุทธ์  ตำมตัวชี้วัดให้ได้มำ         
ซึ่งข้อมูลสำรสนเทศ   ในกำรรำยงำนผลกำรติดตำม  ประเมินผลกำรบริหำรและกำรจัดกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน         
ตำมตัวชี้วัดแผนปฏิบัติรำชกำร  ของส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน  ประจ ำปีงบประมำณ           
พ.ศ.2564  และวิเครำะห์  สังเครำะห์ข้อมูล  จัดเตรียมเอกสำร  หลักฐำนที่เกี่ยวข้อง  รำยงำนผลกำรด ำเนินงำน   
ให้เป็นไป   ตำมแบบติดตำมและประเมินผล  ของส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน   

4.คณะกรรมการจัดท ารายงานสรุปเอกสารรูปเล่มการติดตามและประเมินผลฯ  และรายงานในระบบติดตาม 
   และประเมินผลการจัดการศึกษาของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (e-MES) 
 4.1 นำยธนะชน   ทัศนะเกตุ         รอง ผอ.สพป.นครปฐม  เขต 2                          ประธำนกรรมกำร 
           4.2 นำงรัชนี   เมตตำ             ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มนโยบำยและแผน                 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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 มีหน้าที ่รวบรวมเอกสำรรำยงำนผลตำมตัวชี้วัดที่ผู้รับผิดชอบจัดท ำเสนอรำยงำน   พร้อมทั้งจัดท ำเป็น
รำยงำนกำรด ำเนินงำนประจ ำปี   

 ให้ผู้ที่ได้รับแต่งตั้ง   ได้ปฏิบัติหน้ำที่อย่ำงเต็มควำมรู้ควำมสำมำรถและให้เกิดประสิทธิภำพและประสิทธิผล
ตำมวัตถุประสงค์ท่ีได้ก ำหนดไว้ 

           ทั้งนี้  ตั้งแต่บัดนี้  เป็นต้นไป 

  สั่ง  ณ  วันที่   8   มิถุนำยน     พ.ศ. 2564 

  
  
 
                                                                        (นำยชำญกฤต   น้ ำใจดี) 
                                              ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำนครปฐม  เขต 2 
 
 
 
 
 
 
 

 

 




	f530d2fa7717df18d8ebf557881d3d4449099fcdf2a28847496ee0f305452a1d.pdf
	f530d2fa7717df18d8ebf557881d3d4449099fcdf2a28847496ee0f305452a1d.pdf
	f530d2fa7717df18d8ebf557881d3d4449099fcdf2a28847496ee0f305452a1d.pdf

