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สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
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คำนำ 

 

           สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2 เป็นหน่วยงานสังกัด
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ มีภารกิจในการส่งเสริม สนับสนุน
และบริหารจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานในพ้ืนที่รับผิดชอบ จำนวน 3 อำเภอ ประกอบด้วย อำเภอวังทอง    
อำเภอบางกระทุ่ม และอำเภอเนินมะปราง 

           เพื่อให้การบริหารจัดการศึกษาสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลที่เกี ่ยวข้องกับ         
การจัดการศึกษา นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ นโยบายสำนักงานคณะกรรมการการ ศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
นโยบายและความต้องการของท้องถิ่น สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2 จึงได้
ดำเนินการจัดทำเอกสาร “การติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาสู่การปฏิบัติ ประจำปีการศึกษา 2565” ขึ้น 
เพ่ือเป็นกรอบแนวทางในการติดตามประเมินผลการบริหารจัดการศึกษาของสถานศึกษาในสังกัดให้มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น  

 ขอขอบคุณคณะทำงาน คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการจัดการศึกษา 
(ก.ต.ป.น.)  ตลอดจนผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการกำหนดนโยบายและจุดเน้น เพ่ือขับเคลื่อนการศึกษาของ
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2 มา ณ โอกาสนี้  และหวังเป็นอย่างยิ่งว่า 
เอกสารฉบับนี้จะเป็นประโยชน์ต่อการบริหารจัดการศึกษาให้มีประสิทธิภาพต่อไป 
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บทนำ 
 
 
1. แนวทางพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา 

สำนักงานเขตพื ้นที ่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2 เป็นหน่วยงานสังกัดสำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ มีพื้นที่รับผิดชอบ 3 อำเภอ ประกอบด้วย  
อำเภอวังทอง  อำเภอบางกระทุ่ม และอำเภอเนินมะปราง  มีภารกิจในการส่งเสริม สนับสนุนและบริหาร
จัดการศึกษาขั ้นพื ้นฐาน  โดยใช้ MODEL PLK2 ในการขับเคลื ่อนคุณภาพการจัดการศึกษา  ผ่าน
กระบวนการ PLC เพื่อนำไปสู่เป้าหมายคุณภาพ 5 ดี ได้แก่  นักเรียนดี  ครูและบุคลากรทางการศึกษาดี  
ห้องเร ียนดี  สถานศึกษาดี  และสำนักงานเขตพื ้นที ่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2 ดี               
โดยสอดคล้องกับมาตรฐานด้านความปลอดภัย ด้านโอกาส ด้านคุณภาพ และด้านประสิทธิภาพ ของ
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน   
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2. เป้าหมายของการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2  มีเป้าหมายของการพัฒนาคุณภาพ
การจัดการศึกษา โดยมีเป้าหมายคุณภาพ 5 ดี  ดังนี้ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. หลักการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา 

3.1 ใช้หลักการ การบริหารและการจัดการด้วยหลักธรรมาภิบาล ตามยุทธศาสตร์ชาติ นโยบาย
กระทรวงศึกษาธิการ นโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ฯลฯ เป้าหมายคุณภาพ 5 ดี 
คือ นักเรียนดี ครูและบุคลากรทางการศึกษาดี ห้องเรียนดี โรงเรียนดี และสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาดี 

3.2 ดำเนินการ 5 ภารกิจ ตามแนวทางดังนี้ 
1) กำหนดกลยุทธ์การเปลี่ยนแปลง ขับเคลื่อนคุณภาพ และประสิทธิภาพการบริหารสำนักงาน   

เขตพื้นที่การศึกษา คุณภาพ 5 ดี โดยบุคลากรทุกคนพัฒนางานบนมาตรฐานใช้ฐานการวิจัย
การใช้และพัฒนานวัตกรรม เทคโนโลยี 
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2) ส่งเสริมการใช้กระบวนการจัดการเรียนรู้ หลากหลาย เช่น Active learning จิตศึกษา PBL           
การเรียนรู้ Coding การเรียนรู้ผ่านสื่อ DLTV การพัฒนาตามหลักสูตรที่ทำให้ชีวิตประสบ
ความสำเร็จ EF และพัฒนาทักษะอาชีพโดยศูนย์พัฒนาอัจฉริยะอาชีพในสถานศึกษา เพ่ือพัฒนา
ศักยภาพผู้เรียนด้านสุขภาวะ ทักษะชีวิต และทักษะอาชีพ 

3) พัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา ด้วยกระบวนการที ่หลากหลาย เช่น การใช้
กระบวนการ PLC  การสร้างระบบพ่ีเลี้ยงและที่ปรึกษา  การเรียนรู้ตามอัธยาศัย การเรียนรู้
ในการทำงาน การเข้ารับการอบรม ฯลฯ 

4) พัฒนาคุณภาพสถานศึกษาให้จัดการเรียนรู้แบบ Active learning สนับสนุนการขับเคลื่อน          
เชิงวิชาการ ให้สามารถจัดทำหลักสูตรและจัดการเรียนรู้ตอบโจทย์นักเรียน ชุมชน สังคม 
เช่น หลักสูตรโครงงานฐานวิจัย หลักสูตรฐานสมรรถนะ หลักสูตรพัฒนาทักษะฐานดิจิทัล 
ด้วยการสร้างระบบเครือข่ายและพี่เลี้ยงทางวิชาการให้กับสถานศึกษา ส่งเสริมการจัดการ
เรียนรู้สู่การประกอบอาชีพด้วยการจัดตั้งศูนย์พัฒนาอัจฉริยะอาชีพขึ้นในสถานศึกษา 

5) การพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือ ด้วยการจัดตั้ง Core team ในระดับเขตพื้นที่ และระดับ
สถานศึกษา ที่มีความเข้าใจในบทบาทการมีส่วนร่วม และการเป็นกลไกการจัดการศึกษา
ด้วยการสร้างเป้าหมายร่วม มีการวางแผน การขับเคลื่อนให้เกิดพื้นที่การเรียนรู้ (Learning 
Space) ครอบคลุมทั้งเขตพ้ืนที่ ร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมรับผิดชอบอย่างสร้างสรรค์ 

 
4. วิสัยทัศน์ (Vision) 

สำนักงานเขตพ้ืนที่การประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2 เป็นองค์กรคุณภาพ สืบสานพระบรมราโชบาย
ก้าวสู่มาตรฐาน ภายใต้การมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน 

 
5. พันธกิจ (Mission) 

5.1 ส่งเสริม  สนับสนุน การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานให้แก่ประชากรวัยเรียนทุกคนให้ได้รับการศึกษา 
และสร้างเสริมโอกาสในการเข้าถึงบริการทางการศึกษาอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ 

5.2 ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตร และค่านิยมหลัก         
ของคนไทย 

5.3 ส่งเสริมสถานศึกษาให้น้อมนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษา และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงไปพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามท่ีกำหนด 

5.4 ส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ยึดหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง และเป้าหมายโลก เพ่ือการพัฒนาที่ยังยืน (SDGs) 

5.5 ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ใช้การวิจัย นวัตกรรม          
สื่อเทคโนโลยี แหล่งเรียนรู้ ในการพัฒนางาน พัฒนาตนเองให้มีความก้าวหน้าในการประกอบวิชาชีพ 

5.6 พัฒนาระบบบริหารจัดการ องค์ความรู้ ระบบข้อมูลสารสนเทศ เครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร ที่เน้นการมีส่วนร่วม การบูรณาการการจัดการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ 
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6. เป้าประสงค์ (Goals) 

6.1 ผู้เรียนระดับก่อนประถมศึกษา และระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานทุกคนมีพัฒนาการเหมาะสมตามวัย      
มีคุณภาพและทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 

6.2 ประชากรวัยเรียนทุกคนได้รับโอกาสในการศึกษาขั้นพ้ืนฐานอย่างเสมอภาค และท่ัวถึง 
6.3 ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ตามหลักสูตรและค่านิยมหลักของคนไทย 

12 ประการ  สู่คุณภาพระดับมาตรฐานสากล 
6.4 ครูและบุคลากรทางการศึกษามีการพัฒนาตนเอง มีสมรรถนะตรงตามสายงาน ใช้การวิจัย 

นวัตกรรม สื่อ เทคโนโลยี  แหล่งเรียนรู้ ในการพัฒนางาน และมีวัฒนธรรมการทำงานที่มุ่ งเน้นผลสัมฤทธิ์ 
รวมทั้งมีความสำนึกในความเป็นไทยมีวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

6.5 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2 และสถานศึกษาในสังกัดมีประสิทธิภาพ
และเป็นกลไกขับเคลื่อนการศึกษาขั้นพื้นฐานตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่คุณภาพระดั บ
มาตรฐานสากล 

6.6 สำนักงานเขตพื้นที ่การศึกษาและสถานศึกษานำผลการวิจัยไปใช้เป็นแนวทางในการพัฒนา
การศึกษา 

6.7 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษามีระบบข้อมูลสารสนเทศ  เครือข่ายเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือใช้ในการบริหารจัดการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ 

6.8 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษามีระบบบริหารจัดการตามแนวทางการกระจาย
อำนาจ หลักธรรมาภิบาล เน้นการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน และมีระบบการตรวจสอบ นิเทศ ติดตาม   
การจัดการศึกษาอย่างต่อเนื่อง 
 
7. ค่านิยมองค์กร (Core Value) 
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8. วัฒนธรรมองค์กร 
 
 
 
 
 
 
 

9. ยุทธศาสตร์ (Strategy) 

9.1 ยุทธศาสตร์ชาติด้านความม่ันคง 
เป้าประสงค์ : ผู ้เร ียนมีความรักในสถาบันหลักของชาติ และยึดมั ่นการปกครองระบอบ

ประชาธิปไตย  อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง มีหลักคิดที่ถูกต้อง 
และเป็นพลเมืองดีของชาติ มีคุณธรรม จริยธรรม มีค่านิยมที่พึงประสงค์ มีจิตสาธารณะ  รับผิดชอบต่อ
สังคมและผู้อื่น ซื่อสัตย์  สุจริต มัธยัสถ์ อดออม โอบอ้อมอารี มีวินัย รักษาศีลธรรม 

ตัวช้ีวัด  :  
1) ร้อยละ80 ของผู ้เรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมเทิดทูนสถาบันหลักของชาติ มีความยึดมั่น         

ในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
2) ร้อยละ 90 ของผู้เรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมรู้จักการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยคุกคาม

รูปแบบใหม่ และสามารถรับมือกับภัยคุกคามรูปแบบใหม่ทุกรูปแบบ 
3) ร้อยละ 80 ของผู้เรียนพื้นที่สูงในถิ่นทุรกันดาร ได้รับการพัฒนาด้านวิชาการ คุณภาพชีวิต 

และทักษะอาชีพ เพ่ือการมีงานทำหรือนำไปประกอบอาชีพในท้องถิ่น 

9.2 ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
เป้าประสงค์  : ผู้เรียนที่มีความสามารถพิเศษด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ศิลปะ  ดนตรี  กีฬา  

ภาษา  และอ่ืน ๆ ได้รับการพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพ  สร้างความสามารถในการแข่งขัน 
ตัวช้ีวัด  : 

1) ร้อยละ 80 ของผู้ที่มีความสามารถพิเศษด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ศิลปะ ดนตรี 
กีฬา ภาษา และอ่ืน ๆ ได้รับการพัฒนาอย่างเต็มตามศักยภาพ 

2) ร้อยละ 100 ของสถานศึกษาในพื้นที่สูงในถ่ินทุรกันดาร ได้รับการพัฒนาการจัดการศึกษา
ตามบริบท 

9.3 ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
เป้าประสงค์  : 1. ผู้เรียนเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้  คิดริเริ่มและสร้างสรรค์นวัตกรรม  มีความรู้  

มีทักษะ  มีสมรรถนะตามหลักสูตร  และคุณลักษณะของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 มีสุขภาวะที่เหมาะสม    
ตามวัย  มีความสามารถในการพ่ึงพาตนเองตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และการเป็นพลเมือง 
พลโลกที่ดี (Global Citizen) พร้อมก้าวสู่สากล นำไปสู่การสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 

ใส่ใจบริการ
สานสัมพันธ์
สามัคคี

มีจิตสาธารณะ
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  2.ผู ้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ ได้รับ     
การพัฒนาศักยภาพตามสมรรถนะวิชาชีพและสมรรถนะในศตวรรษที่ 21 รวมทั้งมีจรรยาบรรณตาม
มาตรฐานวิชาชีพ 

ตัวช้ีวัด  : 
1) ร้อยละ 80 ของผู ้เรียนปฐมวัยมีพัฒนาการด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และ

สติปัญญา 
2) ร้อยละ 3 ของนักเรียนที่มีคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) 

ร้อยละ 50 ขึ้นไป เพ่ิมข้ึน 
3) ร้อยละ 80 ของผู้เรียนได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพตามความถนัดและความสามารถ 

(วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ทัศนศิลป์ นาฏศิลป์ ดนตรี กีฬา) 
4) ร้อยละ 80 ของนักเรียนที่ผ่านการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรระดับ

ดีขึ้นไป 
5) ร้อยละ 90 ของครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการส่งเสริม และพัฒนาตามมาตรฐาน

วิชาชีพครู 
6) ร้อยละ 50 ของสถานศึกษาที ่ได้รับการส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนา ความสามารถ      

ด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์เพิ่มขึ้น 
7) ร้อยละ 100 ของครูสอนภาษาอังกฤษในระดับชั้นประถมศึกษา และมัธยมศึกษาได้รับ

การพัฒนาและยกระดับความรู้ภาษาอังกฤษ โดยใช้ระดับการพัฒนาทางด้านภาษา 
(CEFR) ตามเกณฑ์ที่กำหนด 

8) ร้อยละ 100 ของสถานศึกษาที่สอนในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ที่ได้รับการเตรียม
ความพร้อมด้านการอ่าน คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ ในการประเมินระดับนานาชาติ 
ตามโครงการ PISA 

9) ร้อยละ 100 ของสถานศึกษาที่จัดการเรียนการสอนที่สร้างสมดุลทุกด้าน และมีการจัดการศึกษา
เพ่ือพัฒนาพหุปัญญารายบุคคล 

10) ร้อยละ 10 ของผู้เรียนที่ได้รับการคัดกรองเพ่ือพัฒนาพหุปัญญารายบุคคลเพ่ิมข้ึน 
11) ร้อยละ 80 ของผู ้ เรียนได้รับการพัฒนาให้มีความรู ้ สมรรถนะ หรือทักษะอาชีพ              

ในด้านต่าง ๆ เพื่อการประกอบอาชีพ การดำรงชีวิตอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างสอดคล้อง
ตามสภาพ ความต้องการและบริบทของแต่ละพื้นที่ ตลอดจนความท้าทายที่เป็นพลวัตร
ของโลกในศตวรรษท่ี 21  

12) ร้อยละ 70 ของสถานศึกษาที ่มีผลการประเมินตนเองในแต่ละมาตรฐานตามระบบ       
การประกันคุณภาพ อยู่ในระดับดีข้ึนไป 

13) ร้อยละ 80 ของสถานศึกษาใช้ฐานการเรียนรู้โดยชุมชน พัฒนาคุณธรรม จริยธรรม และ
การเป็นพลเมืองที่ด ีมีจิตสาธารณะ 

14) ร้อยละ 80 ของผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และเป็นพลเมืองที่ดี มีจิตสาธารณะ 
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15) ร้อยละ 80 ของสถานศึกษาและชุมชนประสานความร่วมมือด้วยการมีส่วนร่วมในการพัฒนา
เครือข่าย สร้างความเข้มแข็งให้กับฐานการเรียนรู้ในชุมชน 

16) ร้อยละ 80 ของผู้เรียนมีค่านิยมที่ดีงาม และนำไปประพฤติปฏิบัติตน โดยตระหนักถึง 
หน้าที่ต่อประโยชน์ส่วนรวม มีความรับผิดชอบต่อสังคม 

17) ร้อยละ 100 ของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก 
เขต 2 ได้ร ับการนิเทศ ติดตาม เพื ่อยกระดับคุณภาพการศึกษาให้สอดคล้องกับ           
ความต้องการจำเป็น สอดคล้องกับนโยบายด้านการศึกษาที่สำคัญ 

9.4 ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 
เป้าประสงค์  : ผู้เรียนที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ กลุ่มชาติพันธุ์  กลุ่มผู้ด้อยโอกาส และกลุ่ม

ที่อยู่ในพื้นท่ีห่างไกลทุรกันดาร ได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึง เท่าเทียม และมีคุณภาพ 
ตัวช้ีวัด  : 

1) ร้อยละ 100 ของอัตราการเข้าเรียนของผู้เรียนระดับปฐมวัย ระดับประถมศึกษา ระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้น  

2) ร้อยละ 100 ของผู้เรียนที่เป็นผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาสเข้าถึงบริการการศึกษา และการพัฒนา
สมรรถภาพหรือบริการทางการศึกษาท่ีเหมาะสม ตามความจำเป็น 

3) ร้อยละ 100 ของสถานศึกษาในพื้นที่สูงในถ่ินทุรกันดาร ได้รับการพัฒนาการจัดการศึกษา
ตามบริบท 

4) ร้อยละ 100 ของนักเรียนที่ได้รับเงินอุดหนุนปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน 
5) ร้อยละ 90 ร้อยละของผู้เรียนที่ได้รับการดูแลช่วยเหลือจากนักจิตวิทยาโรงเรียนประจำ

เขตพ้ืนที่การศึกษา สามารถรับมือกับภัยคุกคามทุกรูปแบบ 
6) ร้อยละ 90 ของผู้เรียนที่จบการศึกษาภาคบังคับที่ไม่ได้รับโอกาสในการศึกษาต่อได้รับ    

การส่งเสริมพัฒนาทักษะด้านอาชีพ 
7) ร้อยละ 80 ของสถานศึกษาได้ร ับการพัฒนาและยกระดับให้เป็นสถานศึกษาที ่มี

กระบวนการดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างมีประสิทธิภาพ 

9.5 ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
เป้าประสงค์  : สถานศึกษาจัดการศึกษาเพื ่อการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั ่งยืน 

(Sustainable Development Goals : SDGs)  และสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ตามหลัก 
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

ตัวชี้วัด  :  ร้อยละ 80 ของนักเรียนได้รับการส่งเสริมให้มีความรู้ ความเข้าใจ ความตระหนัก     
ในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม 

9.6 ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุล และพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
เป้าประสงค์  : สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา สถานศึกษา มีสมดุลในกาบริหารจัดการเชิงบูรณาการ 

และการรายงานผลอย่างเป็นระบบ ใช้เทคโนโลยี และนวัตกรรมในการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษา 
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ตัวช้ีวัด  :   
1) กระบวนงานที่ได้รับการปรับเปลี่ยนให้เป็นดิจิทัลเพิ่มขึ้น จำนวน 2 กระบวนงาน 
2) โครงการ/กิจกรรม ของ สพป.พิษณุโลก เขต 2 ที่มีผลสัมฤทธิ์ต่อเป้าหมายยุทธศาสตร์

เพ่ิมข้ึน  จำนวน  20 โครงการ/กิจกรรม 
3) ร้อยละ 80 ของนักเรียนสังกัด สพป.พิษณุโลก เขต 2 มีพฤติกรรมที่ยึดมั่นความซื่อสัตย์ 

สุจริต 
4) สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2 มีค่าคะแนนเฉลี่ยการประเมิน

คุณธรรม และความโปร่งใสของหน่วยงาน (ITA) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85 
5) ร้อยละ 60 ของสถานศึกษานำร่องพื้นที่นวัตกรรมการศึกษามีความอิสระ และความคล่องตัว

ในการบริหารและการจัดการศึกษาเพ่ิมข้ึน 
6) ร้อยละ 80 ของนักเรียน ครู ผู้บริหาร และบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนสุจริตต้นแบบ 

มีพฤติกรรมด้านคุณธรรม จริยธรรม มีจิตสาธารณะ มีความซื่อสัตย์ สุจริต และเป็น
พลเมืองดี 

 
10. นโยบายและจุดเน้น สพป.พิษณุโลก เขต 2 ปีการศึกษา 2565 

สำนักงานเขตพื ้นที ่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุ โลก เขต 2 มีความตระหนักถึงการพัฒนาคุณภาพ            
การจัดการศึกษาอันเป็นภารกิจ หน้าที่ที่สำคัญ เพื่อให้บรรลุผลตามวิสัยทัศน์ พันธกิจ นโยบาย จุดเน้น      
ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ และรัฐบาล  รวมทั้งสอดคล้องกับ
ความต้องการของท้องถิ่น โดยบูรณาการร่วมกันระหว่างผู้บริหารสถานศึกษา  ครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ในการกำหนดนโยบายและจุดเน้น เพื ่อเป็นแนวทางการดำเนินการพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพ             
การจัดการศึกษา  โดยได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศ      
การจัดการศึกษา (ก.ต.ป.น.) ประกาศใช้เป็นนโยบายและจุดเน้น  เพื ่อขับเคลื ่อนการจัดการศึกษา             
สู่การปฏิบัติในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2  จำนวน 4 นโยบาย 
9 จุดเน้น  ดังนี้ 

นโยบายที่ 1 ส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
 จุดเน้นที่ 1 ส่งเสริมพัฒนาการระดับปฐมวัยและยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
  ของนักเรียนทุกระดับชั้น 
 จุดเน้นที่ 2 ส่งเสริมและพัฒนาเด็กที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ เด็กด้อยโอกาส  
  และเด็กที่มีความสามารถพิเศษ 
 จุดเน้นที่ 3 พัฒนาศักยภาพด้านทักษะอาชีพ 
 จุดเน้นที่ 4 พัฒนาความเป็นคนดี มีทักษะชีวิต 

นโยบายที่ 2 ส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 จุดเน้นที่ 5 ส่งเสริมการพัฒนามาตรฐานวิชาชีพครูด้วยวิธีการที่หลากหลาย 
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นโยบายที่ 3 ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพห้องเรียน 
 จุดเน้นที่ 6 ส่งเสริมการพัฒนาบรรยากาศหอ้งเรียนที่สะอาด เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู ้
 จุดเน้นที่ 7 บริหารจัดการในชั้นเรียนและระบบดูแลช่วยเหลือ 

นโยบายที่ 4 ส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการสถานศึกษา 
 จุดเน้นที่ 8 ส่งเสริมและพัฒนาระบบการประกันคุณภาพโดยใช้ระบบเทคโนโลยี 
   ดิจิทัลและนวัตกรรมทางการศึกษาในการบริหารจัดการศึกษา 
   ขั้นพ้ืนฐาน 
 จุดเน้นที่ 9 พัฒนาสถานศึกษาให้เป็นพื้นที่ปลอดภัยจากภัยคุกคามทุกรูปแบบ 

  
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 
 

➢ แบบติดตามประเมินผลการขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติ ประจำปีการศึกษา 2565  

➢ นโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565-2566  

 

➢ นโยบายและจุดเน้นของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565-2566 

 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
. 



 

  แบบติดตามประเมนิผลการขับเคลื่อนการจัดการศึกษาสู่การปฏิบัติ 
  ปีการศึกษา 2565 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2 



คำชี้แจง 
 
 แบบติดตามประเมินผลการขับเคลื่อนการจัดการศึกษาสู่การปฏิบัติ ปีการศึกษา 2565 จัดทำขึ้นเพ่ือวิเคราะห์ผลการขับเคลื่อนการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานของ
สถานศึกษาในสังกัด ภายใต้กรอบนโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตลอดจนใช้ประกอบในการพิจารณา      
การประเมินความดีความชอบของผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด  โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

❖ รูปแบบการติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน   
1. การติดตามประเมินผลตนเองโดยใช้แบบติดตามประเมินผลการขับเคลื่อนการจัดการศึกษาสู่การปฏิบัติ ปีการศึกษา 2565 
2. การติดตามประเมินผลเชิงประจักษ์โดยคณะกรรมการติดตามประเมินผลของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2  

❖ ระยะเวลาการติดตามประเมินผล แบ่งเป็น 2 รอบ ได้แก่  รอบที่ 1 ระหว่างเดือนเมษายน - กันยายน 2565  และ  รอบที่ 2  ตุลาคม 2565 – มีนาคม 2566  
❖ เนื้อหาสาระการติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มี 4 นโยบาย 25  ประเด็น ดังนี้ 

นโยบายด้านความปลอดภัย 
1.1 พัฒนาสถานศึกษาให้เป็นพื้นที่ปลอดภัยของผู้เรียนทุกคน พร้อมเสริมสร้างระบบและกลไกลในการดูแลความปลอดภัยอย่างเข้มข้นให้กับผู้เรียน ครู  

และบุคลากรทางการศึกษา จากโรคภัยต่าง ๆ ภัยพิบัติ และภัยคุ้มครองทุกรูปแบบ 
1.2 ส่งเสริมการจัดสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการมีสุขภาวะที่ดี และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
1.3 สร้างภูมิคุ้มกันการรู้เท่าทันสื่อและเทคโนโลยี ในการดำเนินชีวิตวิถีใหม่ (New Normal) และชีวิตวิถีปกติต่อไป (Next Normal) 

จุดเน้นที่ 2 เสริมสร้างระบบและกลไกในการดูแลความปลอดภัยนักเรียน ด้วยระบบมาตรฐานความปลอดภัยกระทรวงศึกษาธิการ (MOE Safety Platform) 
นโยบายด้านโอกาส 

2.1 ส่งเสริม สนับสนุน ให้เด็กปฐมวัยที่มีอายุ 3-6 ปีทุกคน เข้าสู่ระบบการศึกษา สร้างสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการเรียนรู้และการดูแลปกป้อง  
เพ่ือให้มีพัฒนาการครบทุกด้าน โดยการมีส่วนร่วมของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

1) การส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย ร้อยละของผู้เรียนปฐมวัยมีคุณภาพตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 
2) สถานศึกษาได้รับตราพระราชทานบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย  ระดับปฐมวัย 
3) ครู/ ผู้อำนวยการสถานศึกษา /สถานศึกษา  มีผลงานนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ระดับปฐมวัยที่เป็นวิธีปฏิบัติที่ดี และมีการเผยแพร่ 



2.2 จัดการศึกษาให้ผู้เรียนในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานได้เข้าถึงโอกาสความเสมอภาค และได้รับการพัฒนาให้มีสมรรถนะสำหรับการศึกษาต่อ 
และการประกอบอาชีพในอนาคตให้สอดคล้องกับความต้องการ 

2.3-2.4 จัดการศึกษาให้ผู้เรียนที่มีความสามารถพิเศษได้รับโอกาสในการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ  และส่งเสริมเด็กพิการและผู้ด้อยโอกาสได้รับการศึกษา 
ที่มีคุณภาพและจัดหาทางเลือก 

2.5 พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศของนักเรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นรายบุคคล เพื่อใช้เป็นฐานข้อมูลในการบริหารจัดการศึกษา โดยเฉพาะ 
การดูแลและป้องกันไม่ให้นักเรียนหลุดออกจากระบบการศึกษา และช่วยเหลือเด็กตกหล่น  เด็กออกกลางคันให้กลับเข้าสู่ระบบ 

จุดเน้นที่ 3 ส่งเสริมให้เด็กปฐมวัยที่มีอายุ 3-6 ปี และผู้เรียนระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเข้าถึงโอกาสทางการศึกษาและป้องกันการหลุดออกจากระบบ 
รวมทั้งช่วยเหลือเด็กตกหล่น เด็กออกกลางคัน และเด็กพิการที่ค้นพบจากการปักหมุดบ้านเด็กพิการให้กลับเข้าสู่ระบบการศึกษา 

นโยบายด้านคุณภาพ 
3.1 ส่งเสริม สนับสนุน สถานศึกษาที่มีความพร้อม ให้นำหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่เน้นสมรรถนะไปใช้ตามศักยภาพของสถานศึกษา 

ให้สามารถออกแบบหลักสูตรที่เหมาะสมกับความต้องการและบริบท 
3.2 พัฒนาผู้เรียนให้เกิดสมรรถนะที่เหมาะสมตามช่วงวัย สามารถจัดการตนเอง มีการคิดขั้นสูง มีความสามารถในการสื่อสาร สามารถจัดระบบ 

และกระบวนการทำงานของตนเองและร่วมกับผู้อ่ืน โดยใช้การรวมพลังทำงานเป็นทีม เป็นพลเมืองที่ดี มีศีลธรรม และอยู่ร่วมกับธรรมชาติ 
และวิทยาการอย่างยั่งยืน รวมทั้งมีความจงรักภักดีต่อสถาบันหลักของชาติ ยึดมั่นการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ 
ทรงเป็นประมุข 

3.3 การจัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษท่ี  21 นำไปสู่การมีอาชีพ มีงานทำ และส่งเสริมความเป็นเลิศของผู้เรียนให้เต็มตามศักยภาพ 
เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน 

3.4 ส่งเสริมและพัฒนาระบบการวัดและประเมินผลคุณภาพผู้เรียน ให้ควบคู่การเรียนรู้นำไปสู่การพัฒนาการเรียนรู้นำไปสู่การพัฒนาการเรียนรู้  
และสมรรถนะของผู้เรียนเป็นรายบุคคล รวมทั้งส่งเสริมการนำระบบธนาคารหน่วยกิตมาใช้ในการเทียบโอนผลการเรียนรู้และประสบการณ์ต่าง ๆ  
ของผู้เรียนในสถานศึกษา 

1) การพัฒนาผู้เรียนทุกคนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ และมีทักษะการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน 
2) การรายงานผลการเรียนผ่านโปรแกรมบริหารจัดการสถานศึกษา (School MIS)  
3) การทดสอบระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  



3.5 พัฒนา ส่งเสริม ผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษา รวมทั้งบุคลากรในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษา 
ขั้นพ้ืนฐาน ให้มีสมรรถนะตามมาตรฐานตำแหน่งและมาตรฐานวิชาชีพ 

1) ผู้บริหารสถานศึกษาพัฒนาตนเองให้มีสมรรถนะตามมาตรฐานตำแหน่งและมาตรฐานวิชาชีพ สามารถนำมาปฏิบัติงานในหน้าที่ 
ให้ประสบความสำเร็จและให้เกิดผลจริงเชิงประจักษ์  โดยแสดงให้เห็นถึงผลงานและรางวัลที่ได้รับ 

2) ผู้บริหารสถานศึกษา พัฒนาและส่งเสริมให้ข้าราชการครู มีสมรรถนะตามมาตรฐานตำแหน่งและมาตรฐานวิชาชีพ สามารถจัดกิจกรรม 
การเรียนการสอน และพัฒนานักเรียนให้ประสบความสำเร็จและให้เกิดผลจริงเชิงประจักษ์ โดยแสดงให้เห็นถึงผลงานและรางวัลที่ได้รับ 

จุดเน้นที่ 1 เร่งแก้ปัญหากลุ่มผู้เรียนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด 19 โดยเพิ่มโอกาสในการเข้าถึงการศึกษา ฟ้ืนฟูภาวะถดถอย 
ทางการเรียนรู้ (Learning Loss Recovery) ให้กับผู้เรียนทุกระดับ รวมทั้งลดความเครียดและสุขภาพจิตของผู้เรียน 

1) การฟ้ืนฟูภาวะถดถอยทางการเรียนรู้ (Learning Loss Recovery) ให้กับผู้เรียนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ 
การแพร่ระบาดของโควิด 19  

2) นักเรียนระดับ ป. 1-3 มีทักษะการอ่านคล่อง เขียนคล่องทั้งห้องเรียน และคณิตคิดคล่องทั้งห้องเรียน 
จุดเน้นที่ 4 พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาที่เน้นสมรรถนะและการจัดทำกรอบหลักสูตร รวมทั้งจัดกระบวนการเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์ หน้าที่พลเมือง 

และศีลธรรม ให้เหมาะสมตามวัยของผู้เรียน 
จุดเน้นที่ 6 ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการเรียนการสอนที่เน้นให้ผู้เรียนมีส่วนร่วม และมีปฏิสัมพันธ์กับกิจกรรมการเรียนรู้ผ่านการปฏิบัติ  

ที่หลากหลายรูปแบบ (Active Learning) มีการวัดและประเมินผลในชั้นเรียน เพ่ือพัฒนาการเรียนรู้และสมรรถนะของผู้เรียน (Assessment  
for Learning) 

จุดเน้นที่ 8 มุ่งเน้นการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้ทุกระดับ 
นโยบายด้านประสิทธิภาพ 

4.2 นำเทคโนโลยีดิจิทัลและการจัดการฐานข้อมูล มาใช้เพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และการเรียนรู้ของผู้เรียน 
 

❖ ผู้ประสานงานการติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
1. นางสุมาลี  ยอดยิ่ง  โทรศัพท์ 085-6826529 
2. นางสาวพรพิมล  อ่อนอุระ  โทรศัพท์  081-7859149 
3. นายวรศักดิ์  กันสุทธิ  โทรศัพท์ 089-0596295 



นโยบายท่ี 1 ด้านความปลอดภัย

นโยบายท่ี 4 ส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการสถานศึกษา
จุดเน้นท่ี 9 พัฒนาสถานศึกษาให้เป็นพ้ืนท่ีปลอดภัยจากภัยคุกคามทุกรูปแบบ

  รอบท่ี 1  เมษายน - กันยายน 2565
  รอบท่ี 2  ตุลาคม 2565 - มีนาคม 2566

ท่ี ค่าคะแนน กรอบการพิจารณา

10 คะแนน
8 คะแนน
6 คะแนน
4 คะแนน
0 คะแนน

นโยบาย สพฐ.
จุดเน้น สพฐ.
นโยบายเขตพ้ืนท่ี
จุดเน้นเขตพ้ืนท่ี
ประเด็นพิจารณา

  สถานศึกษาท่ีมีคะแนนต้ังแต่ 15 คะแนน -  17.5 คะแนน
  สถานศึกษาท่ีมีคะแนนน้อยกว่า 15 คะแนน
  ไม่มีการด าเนินการด้านความปลอดภัยในสถานศึกษาตามเกณฑ์สถานศึกษาปลอดภัย สพป.พิษณุโลก
      เขต 2 หรือไม่มีการด าเนินการท่ีเป็นรูปธรรมชัดเจน

ช่วงเวลาพิจารณา

พัฒนาสถานศึกษาให้เป็นพ้ืนท่ีปลอดภัยของผู้เรียนทุกคน พร้อมเสริมสร้างระบบและกลไกลในการดูแล
ความปลอดภัยอย่างเข้มข้นให้กับผู้เรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา จากโรคภัยต่าง ๆ ภัยพิบัติ
และภัยคุ้มครองทุกรูปแบบ

1

จุดเน้นท่ี 2 เสริมสร้างระบบและกลไกในการดูแลความปลอดภัยนักเรียน ด้วยระบบมาตรฐานความปลอดภัยกระทรวงศึกษาธิการ (MOE Safety Platform)

1.1 พัฒนาสถานศึกษาให้เป็นพ้ืนท่ีปลอดภัยของผู้เรียนทุกคน พร้อมเสริมสร้างระบบและกลไกลในการดูแลความปลอดภัยอย่างเข้มข้นให้กับผู้เรียน  
     ครู และบุคลากรทางการศึกษาจากโรคภัยต่าง ๆ ภัยพิบัติและภัยคุ้มครองทุกรูปแบบ

องค์ประกอบตัวช้ีวัด

  สถานศึกษาท่ีมีคะแนนต้ังแต่  24 -30 คะแนน
  สถานศึกษาท่ีมีคะแนนต้ังแต่ 18 คะแนน -  23.5 คะแนน

พิจารณาการด าเนินงานด้านความปลอดภัย
ในสถานศึกษาตามแบบประเมินตัดสิน
กิจกรรมสถานศึกษาปลอดภัยระดับเขตพ้ืนท่ี
การศึกษาส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2 (ตามประกาศ
ผลการคัดเลือกสถานศึกษาปลอดภัยระดับ
เขตพ้ืนท่ีการศึกษา)

**หมายเหตุ    ใช้เกณฑ์การให้คะแนนตามท่ีคณะกรรมการฝ่ายการพิจารณาเกณฑ์การตัดสินกิจกรรมสถานศึกษาปลอดภัยระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษา สพป.พิษณุโลก เขต 2 ก าหนด

ปัญหาอุปสรรค
...............................................................................................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................................................................................

ข้อเสนอแนะ
...............................................................................................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................................................................................



นโยบายท่ี 1 ด้านความปลอดภัย
-
นโยบายท่ี 3 ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพห้องเรียน
จุดเน้นท่ี 6 ส่งเสริมการพัฒนาบรรยากาศห้องเรียนท่ีสะอาดเอ้ือต่อการเรียนรู้

  รอบท่ี 1  เมษายน - กันยายน 2565
  รอบท่ี 2  ตุลาคม 2565 - มีนาคม 2566

ท่ี ค่าคะแนน กรอบการพิจารณา

นโยบาย สพฐ.

องค์ประกอบตัวช้ีวัด
  สถานศึกษามีการจัดท าโครงการ/กิจกรรมสร้างจิตส านึกการอนุรักษ์และเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อมสู่ผู้เรียน
  สถานศึกษามีการจัดการขยะพลาสติก  รีไซเคิล  และน ากลับมาใช้ใหม่อย่างเป็นรูปธรรม
  สถานศึกษาส่งเสริมให้ครูเข้ารับการอบรมสร้างจิตส านึกการอนุรักษ์และเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม

จุดเน้น สพฐ.
นโยบายเขตพ้ืนท่ี
จุดเน้นเขตพ้ืนท่ี

1.2 ส่งเสริมการจัดสภาพแวดล้อมท่ีเอ้ือต่อการมีสุขภาวะท่ีดี และเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม

ข้อเสนอแนะ
...............................................................................................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................................................................................

ปัญหาอุปสรรค
...............................................................................................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................................................................................

ประเด็นพิจารณา
ช่วงเวลาพิจารณา

1 10 คะแนน ปฏิบัติ 5 องค์ประกอบ ได้ 10 คะแนน
ปฏิบัติ 4 องค์ประกอบ ได้ 8 คะแนน
ปฏิบัติ 3 องค์ประกอบ ได้ 6 คะแนน
ปฏิบัติ 2 องค์ประกอบ ได้ 4 คะแนน
ปฏิบัติ 1 องค์ประกอบ ได้ 2 คะแนน
ไม่ปฏิบัติ                 ได้ 0 คะแนน

  สถานศึกษามีห้องเรียนคุณภาพ เป็นไปตามเกณฑ์ท่ีก าหนด

  สถานศึกษาส่งเสริมให้มีการบริโภค เลือกซ้ือและใช้ผลิตภัณฑ์ท่ีสร้างจิตส านึกการอนุรักษ์
      และเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อมสู่ผู้เรียนอย่างเหมาะสม



นโยบายท่ี 1 ด้านความปลอดภัย

นโยบายท่ี 4 ส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการสถานศึกษา
จุดเน้นท่ี 9 พัฒนาสถานศึกษาให้เป็นพ้ืนท่ีปลอดภัยจากภัยคุกคามทุกรูปแบบ

  รอบท่ี 1  เมษายน - กันยายน 2565
  รอบท่ี 2  ตุลาคม 2565 - มีนาคม 2566

ท่ี ค่าคะแนน กรอบการพิจารณา

จุดเน้นเขตพ้ืนท่ี
1.3 สร้างภูมิคุ้มกันการรู้เท่าทันส่ือและเทคโนโลยี ในการด าเนินชีวิตวิถีใหม่ (New Normal) และชีวิตวิถีปกติต่อไป (Next Normal)

นโยบาย สพฐ.
จุดเน้น สพฐ.
นโยบายเขตพ้ืนท่ี

ประเด็นพิจารณา

จุดเน้นท่ี 2 เสริมสร้างระบบและกลไกในการดูแลความปลอดภัยนักเรียน ด้วยระบบมาตรฐานความปลอดภัย กระทรวงศึกษาธิการ (MOE Safety Platform)

ช่วงเวลาพิจารณา

องค์ประกอบตัวช้ีวัด
  สถานศึกษามีโครงการ/กิจกรรมสร้างภูมิคุ้มกัน  การรู้เท่าทันส่ือและเทคโนโลยีในการด าเนินชีวิต
     วิถีใหม่ (New  Normal)  และชีวิตปกติต่อไป  (Next  Normal) อย่างเหมาะสม

  สถานศึกษามีแนวทาง/คู่มือการป้องกันและแก้ปัญหา  สร้างภูมิคุ้มกัน  การรู้เท่าทันส่ือและเทคโนโลยี
      ในการด าเนินชีวิตวิถีใหม่  (New  Normal)  และชีวิตปกติต่อไป  (Next  Normal) อย่างเหมาะสม

   สถานศึกษามีการประชาสัมพันธ์ให้ความรู้นักเรียนในการเลือกติดตามข่าวสาร ส่ือออนไลน์ รู้เท่าทัน
      ส่ือและเทคโนโลยี

ข้อเสนอแนะ
...............................................................................................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................................................................................

1 10 คะแนน ปฏิบัติ 5 องค์ประกอบ ได้ 10 คะแนน
ปฏิบัติ 4 องค์ประกอบ ได้ 8 คะแนน
ปฏิบัติ 3 องค์ประกอบ ได้ 6 คะแนน
ปฏิบัติ 2 องค์ประกอบ ได้ 4 คะแนน
ปฏิบัติ 1 องค์ประกอบ ได้ 2 คะแนน
ไม่ปฏิบัติ                 ได้ 0 คะแนน

ปัญหาอุปสรรค
...............................................................................................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................................................................................

  สถานศึกษาส่งเสริมให้ครูได้รับการพัฒนาด้านเทคโนโลยีและสารสนเทศอย่างเหมาะสมกับ
      การด าเนินชีวิตวิถีใหม่ (New Normal)  เช่น การใช้ Application Zoom , Google Meet , 
      การใช้ส่ือการสอน Google  , Worksheet , DLTV , DLIT  ฯลฯ

  สถานศึกษามีกิจกรรมเพ่ือให้นักเรียนตระหนักรู้ถึงภัยคุกคามท่ีเกิดจากส่ือและเทคโนโลยีอย่างถูกต้อง



นโยบายท่ี 1 ด้านความปลอดภัย

นโยบายท่ี 4 ส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการสถานศึกษา
จุดเน้นท่ี 9 พัฒนาสถานศึกษาให้เป็นพ้ืนท่ีปลอดภัยจากภัยคุกคามทุกรูปแบบ

  รอบท่ี 1  เมษายน - กันยายน 2565
  รอบท่ี 2  ตุลาคม 2565 - มีนาคม 2566

ท่ี ค่าคะแนน กรอบการพิจารณา

10 คะแนน

8 คะแนน

6 คะแนน

0 คะแนน

นโยบาย สพฐ.
จุดเน้น สพฐ.
นโยบายเขตพ้ืนท่ี
จุดเน้นเขตพ้ืนท่ี
ประเด็นพิจารณา

ปัญหาอุปสรรค
...............................................................................................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................................................................................

ข้อเสนอแนะ
...............................................................................................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................................................................................

จุดเน้นท่ี 2 เสริมสร้างระบบและกลไกในการดูแลความปลอดภัยนักเรียน ด้วยระบบมาตรฐานความปลอดภัยกระทรวงศึกษาธิการ (MOE Safety Platform)

2. เสริมสร้างระบบและกลไกในการดูแลความปลอดภัยนักเรียน ด้วยระบบมาตรฐานความปลอดภัยกระทรวงศึกษาธิการ (MOE Safety Platform)

1 พิจารณาจากการด าเนินงานระบบ MOE 
Safety Center โดยมีการจัดต้ังศูนย์
ความปลอดภัย ประกอบด้วย ประกาศ ค าส่ัง
 และแบบมอบหมายงานของโรงเรียน
และการด าเนินการในระบบ MOE Safety
Center ท่ีมีความสมบูรณ์ในการเชิญ
สมาชิก รวมถึงความเข้าใจและความพร้อม
ในการแจ้งเหตุความไม่ปลอดภัยท่ีเกิดข้ึน
ของบุคลากรในสถานศึกษา

ระบบ MOE Safety Center ของสถานศึกษา
องค์ประกอบตัวช้ีวัด

  บุคลากรทุกคนในสถานศึกษามีความพร้อมในการแจ้งเหตุด้วยระบบ MOE Safety Center 
      (ยึดจากการสมัครสมาชิกระบบผู้แจ้งเหตุ MOE Safety Center) และเกียรติบัตรการอบรม
      การใช้งานระบบ MOE Safety Center

  มีการสมัครและเชิญสมาชิกเข้าใช้งานระบบ MOE Safety Center ท่ีครบถ้วน
      (ยึดจ านวนสมาชิกจากแบบมอบหมายงาน ระบบ MOE Safety Center)

  มีการจัดต้ังศูนย์ความปลอดภัยของสถานศึกษา 
      (มีประกาศ ค าส่ัง และแบบมอบหมายงานของโรงเรียน)

  ไม่มีการด าเนินการเก่ียวกับระบบ MOE Safety Center ในโรงเรียน

ช่วงเวลาพิจารณา



นโยบายท่ี 2 ด้านโอกาสและการลดความเหล่ือมล ้าทางการศึกษา

นโยบายท่ี 1 ส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้ท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส้าคัญ

  รอบท่ี 1  เมษายน - กันยายน 2565
  รอบท่ี 2  ตุลาคม 2565 - มีนาคม 2566

ท่ี ค่าคะแนน กรอบการพิจารณา

10 คะแนน

8 คะแนน

6 คะแนน

4 คะแนน

2 คะแนน

10 คะแนน

ข้อ 3 ส่งเสริมเด็กปฐมวัยท่ีมีอายุ 3-6 ปี และผู้เรียนระดับการศึกษาขั นพื นฐานเข้าถึงโอกาสทางการศึกษา และป้องกันการหลุดออกจากระบบ 
รวมทั งช่วยเหลือเด็กตกหล่น เด็กออกกลางคัน และเด็กพิการท่ีค้นพบจากการปักหมุดบ้านเด็กพิการให้กลับเข้าสู่ระบบการศึกษา

**ประเมินรอบท่ี 22 สถานศึกษาได้รับตราพระราชทานบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย  ระดับปฐมวัย
  สถานศึกษาด้าเนินกิจกรรมการทดลองครบทั ง  20 กิจกรรม และจัดท้าโครงงานวิทยาศาสตร์ระดับ
      ปฐมวัย และได้รับตราพระราชทานครั งแรก ครั งท่ี 2 (คงสภาพ อายุตรา 3 ปี) และครั งท่ี 3 (คงสภาพ
      ครั งท่ี 2 อายุตรา 5 ปี) อย่างต่อเน่ือง

จุดเน้นท่ี 1 ส่งเสริมพัฒนาการระดับปฐมวัยและยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนทุกระดับชั น

**ประเมินท้ัง 2 รอบ

2.1 ส่งเสริม สนับสนุน ให้เด็กปฐมวัยท่ีมีอายุ 3-6 ปีทุกคน เข้าสู่ระบบการศึกษา สร้างสภาพแวดล้อมท่ีเอื อต่อการเรียนรู้และการดูแลปกป้อง 
     เพ่ือให้มีพัฒนาการครบทุกด้าน โดยการมีส่วนร่วมของหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง

องค์ประกอบตัวช้ีวัด

  จ้านวนผู้เรียนระดับปฐมวัย มีผลการประเมินพัฒนาการด้านร่างกาย อารมณ์จิตใจ สังคม และสติปัญญา
      ผ่านเกณฑ์การประเมินคุณภาพระดับ 3 ทั ง 4 ด้าน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 95

นโยบาย สพฐ.
จุดเน้น สพฐ.

นโยบายเขตพ้ืนท่ี
จุดเน้นเขตพ้ืนท่ี
ประเด็นพิจารณา

  จ้านวนผู้เรียนระดับปฐมวัย มีผลการประเมินพัฒนาการด้านร่างกาย อารมณ์จิตใจ สังคม และสติปัญญา
      ผ่านเกณฑ์การประเมินคุณภาพระดับ 3 ทั ง 4 ด้าน ร้อยละ 90-94
  จ้านวนผู้เรียนระดับปฐมวัย มีผลการประเมินพัฒนาการด้านร่างกาย อารมณ์จิตใจ สังคม และสติปัญญา
      ผ่านเกณฑ์การประเมินคุณภาพระดับ 3 ทั ง 4 ด้าน ร้อยละ 85-89
  จ้านวนผู้เรียนระดับปฐมวัย มีผลการประเมินพัฒนาการด้านร่างกาย อารมณ์จิตใจ สังคม 
     และสติปัญญา ผ่านเกณฑ์การประเมินคุณภาพระดับ 3 ทั ง 4 ด้าน ร้อยละ 80-84
  จ้านวนผู้เรียนระดับปฐมวัย มีผลการประเมินพัฒนาการด้านร่างกาย อารมณ์จิตใจ สังคม และสติปัญญา
      ผ่านเกณฑ์การประเมินคุณภาพระดับ 3 ทั ง 4 ด้าน น้อยกว่าร้อยละ 80

ช่วงเวลาพิจารณา

การส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย ร้อยละของผู้เรียนปฐมวัยมีคุณภาพตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย
พุทธศักราช 2560

1



ท่ี ค่าคะแนน กรอบการพิจารณาองค์ประกอบตัวช้ีวัด
8 คะแนน

6 คะแนน

4 คะแนน

2 คะแนน

10 คะแนน
9 คะแนน
8 คะแนน
7 คะแนน
6 คะแนน

  สถานศึกษาด้าเนินกิจกรรมการทดลองครบทั ง  20 กิจกรรม และจัดท้าโครงงานวิทยาศาสตร์ระดับ
     ปฐมวัย และได้รับ ตราพระราชทานครั งแรก ครั งท่ี 2 (คงสภาพ อายุตรา 3 ปี) และครั งท่ี 3 (คงสภาพ
     ครั งท่ี 2 อายุตรา 5 ปี) แต่ไม่ต่อเน่ือง

  สถานศึกษาด้าเนินกิจกรรมการทดลองครบทั ง  20 กิจกรรม และจัดท้าโครงงานวิทยาศาสตร์
     ระดับปฐมวัย และได้รับตราพระราชทานครั งแรก และครั งท่ี 2 (คงสภาพ อายุตรา 3 ปี)

  สถานศึกษาด้าเนินกิจกรรมการทดลองครบทั ง  20 กิจกรรม และจัดท้าโครงงานวิทยาศาสตร์
      ระดับปฐมวัย และได้รับตราพระราชทานครั งแรก

  สถานศึกษาเข้าร่วมโครงการแต่ยังไม่ได้ด้าเนินกิจกรรมอย่างต่อเน่ือง

ปัญหาอุปสรรค
...............................................................................................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................................................................................

ข้อเสนอแนะ
...............................................................................................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................................................................................

3 ครู/ ผู้อ ำนวยกำรสถำนศึกษำ /สถำนศึกษำ  มีผลงำนนวัตกรรมกำรจัดกำรเรียนรู้ระดับปฐมวัย 
ท่ีเป็นวิธีปฏิบัติท่ีดี และมีกำรเผยแพร่

**ประเมินรอบท่ี 2

  สถานศึกษาได้รับรางวัลและมีการเผยแพร่ระดับประเทศ
  สถานศึกษาได้รับรางวัลและมีการเผยแพร่ระดับภูมิภาค/กลุ่มจังหวัด
  สถานศึกษาได้รับรางวัลและมีการเผยแพร่ระดับจังหวัด
  สถำนศึกษำได้รับรำงวัลและมีกำรเผยแพร่ระดับเขตพ้ืนท่ี
  สถานศึกษาได้รับรางวัลและมีการเผยแพร่ระดับเครือข่ายพัฒนาการศึกษา



นโยบายท่ี 2 ด้านโอกาสและการลดความเหล่ือมล ้าทางการศึกษา

  รอบท่ี 1  เมษายน - กันยายน 2565
  รอบท่ี 2  ตุลาคม 2565 - มีนาคม 2566

ท่ี ค่าคะแนน กรอบการพิจารณา

10 คะแนน

8 คะแนน

ประเด็นพิจารณา

ช่วงเวลาพิจารณา

  นักเรียนท่ีจบระดับช้ัน ป.6  เข้ารับการศึกษาต่อ ม.1 ทุกคน / นักเรียนท่ีจบระดับช้ัน ม.3 
      เข้ารับการศึกษาต่อม.4/ปวช./ประกอบอาชีพ  ร้อยละ 91-95 ของนักเรียนท่ีจบการศึกษา  
      และจัดกิจกรรมฝึกทักษะอาชีพให้กับนักเรียนระดับช้ัน ป. 6 หรือ ม.3 เพ่ือเตรียมความพร้อม
      สู่การประกอบอาชีพ

นโยบาย สพฐ.

องค์ประกอบตัวช้ีวัด

จุดเน้น สพฐ.

นโยบายเขตพ้ืนท่ี
จุดเน้นเขตพ้ืนท่ี

จุดเน้นท่ี 1   เร่งแก้ปัญหากลุ่มผู้เรียนท่ีได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 โดยเพ่ิมโอกาสในการเข้าถึงการศึกษา 
               ฟ้ืนฟูภาวะถดถอยทางการเรียนรู้ (Learning Loss Recovery) ให้กับผู้เรียนทุกระดับ รวมทั งลดความเครียดและสุขภาพจิตของผู้เรียน
จุดเน้นท่ี 3   ส่งเสริมให้เด็กปฐมวัยท่ีมีอายุ 3-6 ปี และผู้เรียนระดับการศึกษาขั นพื นฐานเข้าถึงโอกาสทางการศึกษา และป้องกันการหลุดออกจากระบบ 
               รวมทั งช่วยเหลือเด็กตกหล่น เด็กออกกลางคัน และเด็กพิการท่ีค้นพบจากการปักหมุดบ้านเด็กพิการให้กลับเข้าสู่ระบบการศึกษา

นโยบายท่ี 3 ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพห้องเรียน
จุดเน้นท่ี 7   กระบวนการบริหารจัดการในชั นเรียนและระบบดูแลช่วยเหลือ
2.2 จัดการศึกษาให้ผู้เรียนในระดับการศึกษาขั นพื นฐานได้เข้าถึงโอกาสความเสมอภาค และได้รับการพัฒนาให้มีสมรรถนะส้าหรับการศึกษาต่อ
     และการประกอบอาชีพในอนาคตให้สอดคล้องกับความต้องการ

  นักเรียนท่ีจบระดับช้ัน ป.6  เข้ารับการศึกษาต่อ ม.1 ทุกคน / นักเรียนท่ีจบระดับช้ัน ม.3 
      เข้ารับการศึกษาต่อม.4/ปวช./ประกอบอาชีพ  ร้อยละ 96 ข้ึนไป ของนักเรียนท่ีจบการศึกษา  
      และจัดกิจกรรมฝึกทักษะอาชีพให้กับนักเรียนระดับช้ัน ป. 6 หรือ ม.3 เพ่ือเตรียมความพร้อม
      สู่การประกอบอาชีพ

นักเรียนในระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐานได้เข้าถึงโอกาสความเสมอภาค และได้รับการพัฒนาให้มีสมรรถนะส าหรับ
การศึกษาต่อและการประกอบอาชีพในอนาคต

- ข้อมูลการศึกษาต่อของนักเรียน
   ท่ีจบระดับช้ัน ป.6  และ ม.3  
   ในระบบ DMC    
- รายงานการจัดกิจกรรมฝึกทักษะอาชีพ
   ให้กับนักเรียนระดับช้ัน ป. 6 และ ม.3
   เพ่ือเตรียมความพร้อมสู่การประกอบ
   อาชีพ

1



ท่ี ค่าคะแนน กรอบการพิจารณาองค์ประกอบตัวช้ีวัด
6 คะแนน

4 คะแนน

2 คะแนน

ข้อเสนอแนะ
...............................................................................................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................................................................................

ปัญหาอุปสรรค
...............................................................................................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................................................................................

  นักเรียนท่ีจบระดับช้ัน ป.6  เข้ารับการศึกษาต่อ ม.1 ทุกคน / นักเรียนท่ีจบระดับช้ัน ม.3 
      เข้ารับการศึกษาต่อม.4/ปวช./ประกอบอาชีพ  ต่ ากว่าร้อยละ 80 ของนักเรียนท่ีจบการศึกษา  
      และจัดกิจกรรมฝึกทักษะอาชีพให้กับนักเรียนระดับช้ัน ป. 6 หรือ ม.3 เพ่ือเตรียมความพร้อม
      สู่การประกอบอาชีพ

  นักเรียนท่ีจบระดับช้ัน ป.6  เข้ารับการศึกษาต่อ ม.1 ทุกคน / นักเรียนท่ีจบระดับช้ัน ม.3 
      เข้ารับการศึกษาต่อม.4/ปวช./ประกอบอาชีพ  ร้อยละ 81-85 ของนักเรียนท่ีจบการศึกษา  
      และจัดกิจกรรมฝึกทักษะอาชีพให้กับนักเรียนระดับช้ัน ป. 6 หรือ ม.3 เพ่ือเตรียมความพร้อม
      สู่การประกอบอาชีพ

  นักเรียนท่ีจบระดับช้ัน ป.6  เข้ารับการศึกษาต่อ ม.1 ทุกคน / นักเรียนท่ีจบระดับช้ัน ม.3 
      เข้ารับการศึกษาต่อม.4/ปวช./ประกอบอาชีพ  ร้อยละ 86-90 ของนักเรียนท่ีจบการศึกษา  
      และจัดกิจกรรมฝึกทักษะอาชีพให้กับนักเรียนระดับช้ัน ป. 6 หรือ ม.3 เพ่ือเตรียมความพร้อม
      สู่การประกอบอาชีพ



นโยบายท่ี 2 ด้านโอกาสและการลดความเหล่ือมล ้าทางการศึกษา

  รอบท่ี 1  เมษายน - กันยายน 2565
  รอบท่ี 2  ตุลาคม 2565 - มีนาคม 2566

ท่ี ค่าคะแนน กรอบการพิจารณา

ข้อเสนอแนะ
...............................................................................................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................................................................................

1 10 คะแนน ปฏิบัติ 5 องค์ประกอบ ได้ 10 คะแนน
ปฏิบัติ 4 องค์ประกอบ ได้ 8 คะแนน
ปฏิบัติ 3 องค์ประกอบ ได้ 6 คะแนน
ปฏิบัติ 2 องค์ประกอบ ได้ 4 คะแนน
ปฏิบัติ 1 องค์ประกอบ ได้ 2 คะแนน
ไม่ปฏิบัติ                 ได้ 0 คะแนน

ปัญหาอุปสรรค
...............................................................................................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................................................................................

  สถานศึกษามีการติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาเด็กท่ีมีความสามารถพิเศษ เด็กพิการ 
      และเด็กด้อยโอกาส
  สถานศึกษามีผลงานหรือนวัตกรรมท่ีเกิดจากการจัดการศึกษาของเด็กท่ีมีความสามารถพิเศษ เด็กพิการ 
     และเด็กด้อยโอกาส

ช่วงเวลาพิจารณา

องค์ประกอบตัวช้ีวัด
  สถานศึกษามีข้อมูลการคัดกรอง เด็กท่ีมีความสามารถพิเศษ เด็กพิการ และเด็กด้อยโอกาส

  สถานศึกษามีแผนพัฒนา/ส่งเสริมให้เด็กท่ีมีความสามารถพิเศษ เด็กพิการ และเด็กด้อยโอกาส 
      ได้รับการศึกษาในสถานศึกษา

   สถานศึกษามีการด้าเนินการจัดกิจกรรมตามแผนพัฒนา/ส่งเสริมเด็กท่ีมีความสามารถพิเศษ เด็กพิการ 
      และเด็กด้อยโอกาส

จุดเน้นเขตพ้ืนท่ี
2.3 จัดการศึกษาให้ผู้เรียนท่ีมีความสามารถพิเศษได้รับโอกาสในการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ
2.4 ส่งเสริมเด็กพิการและผู้ด้อยโอกาสได้รับการศึกษาท่ีมีคุณภาพและจัดหาทางเลือก

นโยบาย สพฐ.
จุดเน้น สพฐ.

นโยบายเขตพ้ืนท่ี

ประเด็นพิจารณา

จุดเน้นท่ี 3   ส่งเสริมให้เด็กปฐมวัยท่ีมีอายุ 3-6 ปีและผู้เรียนระดับการศึกษาขั นพื นฐานเข้าถึงโอกาสทางการศึกษา และป้องกันการหลุดออกจากระบบ 
               รวมทั งช่วยเหลือเด็กป้องกันการหลุดออกจากระบบ รวมทั งช่วยเหลือเด็กตกหล่นเด็กออกกลางคันและเด็กพิการท่ีค้นพบจากการปักหมุด
               บ้านเด็กพิการให้กลับเข้าสู่ระบบการศึกษา
นโยบายท่ี 1 ส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้ท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส้าคัญ
จุดเน้นท่ี 2 ส่งเสริมและพัฒนาเด็กท่ีความต้องการจ้าป็นพิเศษ เด็กด้อยโอกาส และเด็กท่ีมีความสามารถพิเศษ



นโยบายท่ี 2 ด้านโอกาสและลดความเหล่ือมทางการศึกษา

  รอบท่ี 1  เมษายน - กันยายน 2565
  รอบท่ี 2  ตุลาคม 2565 - มีนาคม 2566

ท่ี ค่าคะแนน กรอบการพิจารณา

10 คะแนน

8 คะแนน

6 คะแนน

4 คะแนน

จุดเน้นท่ี 7   บริหารจัดการในช้ันเรียนและระบบดูแลช่วยเหลือ

นโยบาย สพฐ.
จุดเน้น สพฐ.

นโยบายเขตพ้ืนท่ี
จุดเน้นเขตพ้ืนท่ี

จุดเน้นท่ี 3   ส่งเสริมให้เด็กปฐมวัยท่ีมีอายุ 3 - 6 ปี และผู้เรียนระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐานเข้าถึงโอกาสทางการศึกษา และป้องกันการหลุดออกจากระบบ         
                 รวมท้ังช่วยเหลือเด็กตกหล่น เด็กออกกลางคัน และเด็กพิการ  ท่ีค้นพบจากการปักหมุดบ้านเด็กพิการให้กลับเข้าสู่ระบบการศึกษา
นโยบายท่ี 3 ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพห้องเรียน

ประเด็นพิจารณา

ปัญหาอุปสรรค
........................................................................................................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................................................................................................

ข้อเสนอแนะ
........................................................................................................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................................................................................................

2.5 พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศของนักเรียนระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐานเป็นรายบุคคล เพ่ือใช้เป็นฐานข้อมูลในการบริหารจัดการศึกษา โดยเฉพาะ
     การดูแลและป้องกันไม่ให้นักเรียนหลุดออกจากระบบการศึกษา และช่วยเหลือเด็กตกหล่น  เด็กออกกลางคันให้กลับเข้าสู่ระบบ

1 สถานศึกษามีการด าเนินการติดตาม
พานักเรียนกลุ่มเส่ียงหลุดออกนอกระบบ
การศึกษา และนักเรียนออกกลางคัน 
ครบถ้วนทุกกระบวนการในติดตามนักเรียน
โดยมีการด าเนินอย่างต่อเน่ืองโดยใช้ระบบ
สารสนเทศ DMC แอปพลิเคชันพาน้อง
กลับมาเรียน สพฐ. และแอปพลิเคชัน PLK2:
ช่วยน้องกลับมาเรียน 
สพป.พิษณุโลก 2

พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศของนักเรียนระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐานเป็นรายบุคคล เพ่ือใช้เป็นฐานข้อมูล
ในการบริหารจัดการศึกษา โดยเฉพาะการดูแลและป้องกันไม่ให้นักเรียนหลุดออกจากระบบการศึกษา 
และช่วยเหลือเด็กตกหล่น  เด็กออกกลางคันให้กลับเข้าสู่ระบบ

องค์ประกอบตัวช้ีวัด

  สถานศึกษามีการบันทึกข้อมูลนักเรียนในระบบ DMC ครบถ้วนทุกภาคเรียน  และติดตามนักเรียน
      โดยใช้แอปพลิเคชันพาน้องกลับมาเรียนของ สพฐ. และแอปพลิเคชัน PLK2:ช่วยน้องกลับมาเรียน 
      สพป.พิษณุโลก 2 มาใช้ในกระบวนการติดตามนักเรียนออกกลางคัน

  สถานศึกษามีการบันทึกข้อมูลนักเรียนในระบบ DMC และติดตามนักเรียนโดยใช้แอปพลิเคชัน
      พาน้องกลับมาเรียนของ สพฐ. และแอปพลิเคชัน PLK2:ช่วยน้องกลับมาเรียน สพป.พิษณุโลก 2 
      มาใช้ในกระบวนการติดตามนักเรียนออกกลางคันไม่ครบทุกภาคเรียน
  สถานศึกษามีการบันทึกข้อมูลนักเรียนในระบบ DMC แต่ไม่มีการใช้แอปพลิเคชันพาน้องกลับมาเรียน
       ของ สพฐ. และแอปพลิเคชัน PLK2:ช่วยน้องกลับมาเรียน สพป.พิษณุโลก 2

  ไม่มีความก้าวหน้าในการด าเนินการติดตามนักเรียนกลุ่มเส่ียงออกนอกระบบ/นักเรียนออกกลางคัน

ช่วงเวลาพิจารณา



นโยบายท่ี 2 ด้านโอกาสและการลดความเหล่ือมล ้าทางการศึกษา

  รอบท่ี 1  เมษายน - กันยายน 2565
  รอบท่ี 2  ตุลาคม 2565 - มีนาคม 2566

ท่ี ค่าคะแนน กรอบการพิจารณา

10 คะแนน

7 คะแนน

5 คะแนน

นโยบาย สพฐ.
จุดเน้น สพฐ. จุดเน้นท่ี 3   ส่งเสริมให้เด็กปฐมวัยท่ีมีอายุ 3-6 ปี และผู้เรียนระดับการศึกษาขั นพื นฐานเข้าถึงโอกาสทางการศึกษาและป้องกันการหลุดออกจากระบบ

               รวมทั งช่วยเหลือเด็กตกหล่น เด็กออกกลางคัน และเด็กพิการท่ีค้นพบจากการปักหมุดบ้านเด็กพิการให้กลับเข้าสู่ระบบการศึกษา

นโยบายเขตพ้ืนท่ี
จุดเน้นเขตพ้ืนท่ี

ปัญหาอุปสรรค
...............................................................................................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................................................................................

ข้อเสนอแนะ
...............................................................................................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................................................................................

นโยบายท่ี 3 ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพห้องเรียน
จุดเน้นท่ี 7   บริหารจัดการในชั นเรียนและระบบดูแลช่วยเหลือ

ช่วงเวลาพิจารณา

องค์ประกอบตัวช้ีวัด
1 ส่งเสริมให้เด็กปฐมวัยท่ีมีอายุ 3-6 ปี และผู้เรียนระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐานเข้าถึงโอกาสทางการศึกษา

และป้องกันการหลุดออกจากระบบรวมท้ังช่วยเหลือเด็กตกหล่น เด็กออกกลางคัน และเด็กพิการท่ีค้นพบ
จากการปักหมุดบ้านเด็กพิการให้กลับเข้าสู่ระบบการศึกษา

  สถานศึกษามีการจัดท าส ามะโนประชากรวัยเรียนครอบคลุมนักเรียนทุกระดับช้ัน มีระบบการติดตาม
      ผู้เรียนเป็นรายบุคคล และมีการคัดกรองเด็กพิการท่ีพบให้เข้าสู่ระบบการศึกษาท่ีเหมาะสม

  สถานศึกษามีการจัดท าส ามะโนประชากรวัยเรียนครอบคลุมนักเรียนทุกระดับช้ันและมีระบบ
      การติดตามผู้เรียนเป็นรายบุคคล

  สถานศึกษามีการจัดท าส ามะโนประชากรวัยเรียนครอบคลุมนักเรียนทุกระดับช้ัน

ประเด็นพิจารณา 3.ส่งเสริมให้เด็กปฐมวัยท่ีมีอายุ 3-6 ปี และผู้เรียนระดับการศึกษาขั นพื นฐานเข้าถึงโอกาสทางการศึกษาและป้องกันการหลุดออกจากระบบ
  รวมทั งช่วยเหลือเด็กตกหล่น เด็กออกกลางคัน และเด็กพิการท่ีค้นพบจากการปักหมุดบ้านเด็กพิการให้กลับเข้าสู่ระบบการศึกษา



นโยบายท่ี 3 ด้านคุณภาพ

  รอบท่ี 1  เมษายน - กันยายน 2565
  รอบท่ี 2  ตุลาคม 2565 - มีนาคม 2566

ท่ี ค่าคะแนน กรอบการพิจารณา

นโยบาย สพฐ.

องค์ประกอบตัวช้ีวัด

  สถานศึกษามีการศึกษาวิเคราะห์ หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 
      (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) กรอบหลักสูตรท้องถ่ิน และเอกสารประกอบหลักสูตรต่างๆ รวมท้ังข้อมูล
      สารสนเทศ เก่ียวกับสภาพปัญหา จุดเน้นความต้องการของสถานศึกษา ผู้เรียน และชุมชน

จุดเน้น สพฐ.

นโยบายเขตพ้ืนท่ี
จุดเน้นเขตพ้ืนท่ี

จุดเน้นท่ี 4   พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาท่ีเน้นสมรรถนะและการจัดท ากรอบหลักสูตร รวมท้ังจัดกระบวนการเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์ หน้าท่ีพลเมือง
                  และศีลธรรมให้เหมาะสมตามวัยของผู้เรียน
นโยบายท่ี 1  ส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้ท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ
จุดเน้นท่ี 1    ส่งเสริมพัฒนาการระดับปฐมวัยและยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนทุกระดับช้ัน
3.1 ส่งเสริม สนับสนุน สถานศึกษาท่ีมีความพร้อม ให้น าหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐานท่ีเน้นสมรรถนะไปใช้ตามศักยภาพของสถานศึกษา 
     ให้สามารถออกแบบหลักสูตรท่ีเหมาะสมกับความต้องการและบริบท

10 คะแนน

ข้อเสนอแนะ
........................................................................................................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................................................................................................

ปัญหาอุปสรรค
........................................................................................................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................................................................................................

ประเด็นพิจารณา

ช่วงเวลาพิจารณา

  น าเสนอคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พิจารณาให้ความเห็นชอบ และจัดท าเป็นประกาศ
      หรือค าส่ัง เร่ือง ให้ใช้หลักสูตรสถานศึกษา โดยผู้บริหารสถานศึกษาและประธานกรรมการสถานศึกษา
      เป็นผู้ลงนาม หรือผู้บริหาร สถานศึกษาเป็นผู้ลงนาม

  จัดท าหลักสูตรสถานศึกษา ซ่ึงมีองค์ประกอบส าคัญ ดังน้ี ส่วนน า โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา 
      ค าอธิบายรายวิชา เกณฑ์การวัดและประเมินผล และเกณฑ์การจบการศึกษา

  สถานศึกษามีการแต่งต้ังคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและงานวิชาการของสถานศึกษา 
      และคณะท างาน

  ใช้หลักสูตรสถานศึกษา โดยครูผู้สอนน าหลักสูตรไปก าหนดโครงสร้างรายวิชาและออกแบบหน่วยการเรียนรู้ 
       เพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพ มีสมรรถนะส าคัญตามหลักสูตร ตลอดจนมีการวิจัยและติดตามผลการใช้
       หลักสูตร เป็นระยะๆ เพ่ือใช้เป็นข้อมูลในการปรับปรุงหลักสูตรให้มีคุณภาพและเหมาะสมย่ิงข้ึน

ปฏิบัติ 5 องค์ประกอบ ได้ 10 คะแนน
ปฏิบัติ 4 องค์ประกอบ ได้ 8 คะแนน
ปฏิบัติ 3 องค์ประกอบ ได้ 6 คะแนน
ปฏิบัติ 2 องค์ประกอบ ได้ 4 คะแนน
ปฏิบัติ 1 องค์ประกอบ ได้ 2 คะแนน
ไม่ปฏิบัติ                ได้ 0 คะแนน

1



นโยบายท่ี 3 ด้านคุณภาพ

  รอบท่ี 1  เมษายน - กันยายน 2565
  รอบท่ี 2  ตุลาคม 2565 - มีนาคม 2566

ท่ี ค่าคะแนน กรอบการพิจารณา

1

จุดเน้นเขตพ้ืนท่ี
3.2 พัฒนาผู้เรียนให้เกิดสมรรถนะท่ีเหมาะสมตามช่วงวัย สามารถจัดการตนเอง มีการคิดข้ันสูง มีความสามารถในการส่ือสาร สามารถจัดระบบ
     และกระบวนการท างานของตนเองและร่วมกับผู้อ่ืน โดยใช้การรวมพลังท างานเป็นทีม เป็นพลเมืองท่ีดี มีศีลธรรม และอยู่ร่วมกับธรรมชาติและวิทยาการ
     อย่างย่ังยืน รวมท้ังมีความจงรักภักดีต่อสถาบันหลักของชาติ ยึดม่ันการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

นโยบาย สพฐ.
จุดเน้น สพฐ.

นโยบายเขตพ้ืนท่ี

ประเด็นพิจารณา

จุดเน้นท่ี 4   พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาท่ีเน้นสมรรถนะและการจัดท ากรอบหลักสูตร รวมท้ังจัดกระบวนการเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์ หน้าท่ีพลเมือง
               และศีลธรรมให้เหมาะสมตามวัยของผู้เรียน

นโยบายท่ี 1  ส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้ท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ
จุดเน้นท่ี 1    ส่งเสริมพัฒนาการระดับปฐมวัยและยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนทุกระดับช้ัน

ช่วงเวลาพิจารณา

องค์ประกอบตัวช้ีวัด

  สถานศึกษามีการก าหนดสมรรถนะผู้เรียน ในหลักสูตรสถานศึกษา

  สถานศึกษามีแผนการจัดการเรียนรู้ มีกิจกรรมการเรียนรู้ท่ีเน้นสมรรถนะผู้เรียน

  สถานศึกษามีเคร่ืองมือวัดและประเมินสมรรถนะผู้เรียนท่ีเหมาะสมตามช่วงวัย

ข้อเสนอแนะ
...............................................................................................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................................................................................

ปัญหาอุปสรรค
...............................................................................................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................................................................................

  สถานศึกษามีผลการประเมินสมรรถนะผู้เรียนทุกระดับช้ันในระดับดีข้ึนไป ร้อยละ 80 
      ของจ านวนนักเรียน
  สถานศึกษามีผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ในระดับดีข้ึนไป ร้อยละ 95 ของจ านวนนักเรียน

ปฏิบัติ 5 องค์ประกอบ ได้ 10 คะแนน
ปฏิบัติ 4 องค์ประกอบ ได้ 8 คะแนน
ปฏิบัติ 3 องค์ประกอบ ได้ 6 คะแนน
ปฏิบัติ 2 องค์ประกอบ ได้ 4 คะแนน
ปฏิบัติ 1 องค์ประกอบ ได้ 2 คะแนน
ไม่ปฏิบัติ                ได้ 0 คะแนน

10 คะแนน



นโยบายท่ี 3 ด้านคุณภาพ

  รอบท่ี 1  เมษายน - กันยายน 2565
  รอบท่ี 2  ตุลาคม 2565 - มีนาคม 2566

ท่ี ค่าคะแนน กรอบการพิจารณา

10 คะแนน

3.3 การจัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีทักษะท่ีจ าเป็นในศตวรรษท่ี  21 น าไปสู่การมีอาชีพ มีงานท า และส่งเสริมความเป็นเลิศของผู้เรียนให้เต็มตามศักยภาพ 
     เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน

จัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีทักษะท่ีจ าเป็นในศตวรรษท่ี 21 น าไปสู่การมีอาชีพ มีงานท า และส่งเสริม
ความเป็นเลิศของผู้เรียนให้เต็มตามศักยภาพ เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน

องค์ประกอบตัวช้ีวัด

  1) มีหลักสูตร /กิจกรรมการจัดการเรียนรู้ตามสมรรถนะ วิชาชีพให้กับผู้เรียน  2) มีหน่วยการเรียนรู้/
      ตัวช้ีวัดท่ีน าการบูรณาการ ในตารางเรียนปกติและตารางเรียนรู้ในหน่วยบูรณาการ  3) มีแหล่งเรียนรู้
      ทางวิชาชีพท้ังภายในและภายนอกสถานศึกษา  4) มีเคร่ืองมือในการวัดและประเมินตามศักยภาพ
      ด้านอาชีพให้กับผู้เรียนรายบุคคล  5) ส่งเสริมให้ผู้เรียนเข้าแข่งขันจนเป็นท่ียอมรับ(ผลงานระดับภาค
      หรือระดับชาติ)

ช่วงเวลาพิจารณา

สถานศึกษาต้องมีการด าเนินงาน
ครบทุกหัวข้อ จึงจะได้คะแนนตามท่ีก าหนด

1

ประเด็นพิจารณา
จุดเน้นท่ี 3    พัฒนาศักยภาพด้านทักษะอาชีพ

นโยบาย สพฐ.
จุดเน้น สพฐ.

นโยบายเขตพ้ืนท่ี
จุดเน้นเขตพ้ืนท่ี

จุดเน้นท่ี 4   พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาท่ีเน้นสมรรถนะและการจัดท ากรอบหลักสูตร รวมท้ังจัดกระบวนการเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์ หน้าท่ีพลเมือง
               และศีลธรรมให้เหมาะสมตามวัยของผู้เรียน
จุดเน้นท่ี 5   จัดการอบรมครูโดยใช้พ้ืนท่ีเป็นฐาน ควบคู่กับการให้ความรู้ด้านการวางแผนและการสร้างวินัยด้านการเงินและการออม เพ่ือแก้ไขปัญหา
               หน้ีสินครู
จุดเน้นท่ี 6   ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ ผ่านกระบวนการเรียนการสอนท่ีเน้นให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมและมีปฏิสัมพันธ์กับกิจกรรมการเรียนรู้ผ่านการปฏิบัติ 
               ท่ีหลากหลายรูปแบบ (Active Learning) มีการวัดและประเมินผลในช้ันเรียน เพ่ือพัฒนาการเรียนรู้และสมรรถนะของผู้เรียน (Assessment 
               for Learning) ทุกระดับ

นโยบายท่ี 1  ส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้ท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ



ท่ี ค่าคะแนน กรอบการพิจารณาองค์ประกอบตัวช้ีวัด
8 คะแนน

6 คะแนน

4 คะแนน

2 คะแนน

ปัญหาอุปสรรค
...............................................................................................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................................................................................

ข้อเสนอแนะ
...............................................................................................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................................................................................

  1) มีกิจกรรมการจัดการเรียนรู้ตามสมรรถนะ วิชาชีพให้กับผู้เรียน  2) มีหน่วยการเรียนรู้/ตัวช้ีวัด
      ท่ีน าการบูรณาการ ในตารางเรียนปกติและตารางเรียนรู้ในหน่วยบูรณาการ 3) มีแหล่งเรียนรู้ทางวิชาชีพ
      ท้ังภายในหรือภายนอกสถานศึกษา 4) มีเคร่ืองมือในการวัดและประเมินตามศักยภาพด้านอาชีพให้กับ
      ผู้เรียนรายบุคคล   5) ส่งเสริมให้ผู้เรียนเข้าแข่งขันจนเป็นท่ียอมรับ(ผลงานระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษา)

  1) มีกิจกรรมการจัดการเรียนรู้ตามสมรรถนะ วิชาชีพให้กับผู้เรียน 2) มีการบูรณาการ การจัดการเรียนรู้
      ตามสมรรถนะ วิชาชีพให้กับผู้เรียน   3) มีแหล่งเรียนรู้ทางวิชาชีพท้ังภายในหรือภายนอกสถานศึกษา
      4) มีเคร่ืองมือในการวัดและประเมินตามศักยภาพด้านอาชีพให้กับผู้เรียนรายบุคคล 5) ส่งเสริมให้ผู้เรียน
      เข้าแข่งขันจนเป็นท่ียอมรับ(ผลงานระดับกลุ่มเครือข่ายการศึกษา)

  1) มีกิจกรรมการจัดการเรียนรู้ตามสมรรถนะ วิชาชีพให้กับผู้เรียน 2) มีการบูรณาการ การจัดการเรียนรู้
      ตามสมรรถนะ วิชาชีพให้กับผู้เรียน   3) มีแหล่งเรียนรู้ทางวิชาชีพท้ังภายในหรือภายนอกสถานศึกษา
      4) มีเคร่ืองมือในการวัดและประเมินตามศักยภาพด้านอาชีพให้กับผู้เรียนรายบุคคล 5) ส่งเสริมให้ผู้เรียน
      เข้าแข่งขันจนเป็นท่ียอมรับ(ผลงานระดับสถานศึกษา)

  1) มีกิจกรรมการจัดการเรียนรู้ตามสมรรถนะ วิชาชีพให้กับผู้เรียน 2) มีการบูรณาการ การจัดการเรียนรู้
      ตามสมรรถนะ วิชาชีพให้กับผู้เรียน   3) มีแหล่งเรียนรู้ทางวิชาชีพท้ังภายในหรือภายนอกสถานศึกษา
      4) มีเคร่ืองมือในการวัดและประเมินตามศักยภาพด้านอาชีพให้กับผู้เรียนรายบุคคล



นโยบายท่ี 3 ด้านคุณภาพ

  รอบท่ี 1  เมษายน - กันยายน 2565
  รอบท่ี 2  ตุลาคม 2565 - มีนาคม 2566

ท่ี ค่าคะแนน กรอบการพิจารณา

10 คะแนน
8 คะแนน
6 คะแนน

ช่วงเวลาพิจารณา

องค์ประกอบตัวช้ีวัด
การพัฒนาผู้เรียนทุกคนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ และมีทักษะการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน
  สถานศึกษามีผลการประเมินท้ังโรงเรียนโดยภาพรวมอยู่ใน  ระดับ ดีเย่ียม  ท้ัง 2 ด้าน
  สถานศึกษามีผลการประเมินท้ังโรงเรียนโดยภาพรวมอยู่ใน  ระดับ ดีเย่ียม 1 ด้าน  ระดับ ดี 1 ด้าน

1

  สถานศึกษามีผลการประเมินท้ังโรงเรียนโดยภาพรวมอยู่ใน  ระดับ ดี  ท้ัง 2 ด้าน หรือ ระดับ ดีเย่ียม 1 ด้าน  

- ผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
  และการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ 
  และเขียน
- ประเมินรอบท่ี 2

ประเด็นพิจารณา 3.4 ส่งเสริมและพัฒนาระบบการวัดและประเมินผลคุณภาพผู้เรียน ให้ควบคู่การเรียนรู้น าไปสู่การพัฒนาการเรียนรู้น าไปสู่การพัฒนาการเรียนรู้
     และสมรรถนะของผู้เรียนเป็นรายบุคคล รวมท้ังส่งเสริมการน าระบบธนาคารหน่วยกิตมาใช้ในการเทียบโอนผลการเรียนรู้และประสบการณ์ต่าง ๆ 
     ของผู้เรียนในสถานศึกษา

จุดเน้นท่ี 4   พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาท่ีเน้นสมรรถนะและการจัดท ากรอบหลักสูตร รวมท้ังจัดกระบวนการเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์ หน้าท่ีพลเมือง
               และศีลธรรมให้เหมาะสมตามวัยของผู้เรียน
จุดเน้นท่ี 5   จัดการอบรมครูโดยใช้พ้ืนท่ีเป็นฐาน ควบคู่กับการให้ความรู้ด้านการวางแผนและการสร้างวินัยด้านการเงินและการออม เพ่ือแก้ไขปัญหา
               หน้ีสินครู
จุดเน้นท่ี 6   ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ ผ่านกระบวนการเรียนการสอนท่ีเน้นให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมและมีปฏิสัมพันธ์กับกิจกรรมการเรียนรู้ผ่านการปฏิบัติ 
               ท่ีหลากหลายรูปแบบ (Active Learning) มีการวัดและประเมินผลในช้ันเรียน เพ่ือพัฒนาการเรียนรู้และสมรรถนะของผู้เรียน (Assessment 
               for Learning) ทุกระดับ

นโยบายท่ี 1  ส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้ท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ
นโยบายท่ี 2  ส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา

นโยบาย สพฐ.
จุดเน้น สพฐ.

นโยบายเขตพ้ืนท่ี

จุดเน้นเขตพ้ืนท่ี จุดเน้นท่ี 1    ส่งเสริมพัฒนาการระดับปฐมวัยและยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนทุกระดับช้ัน
จุดเน้นท่ี 2    ส่งเสริมและพัฒนาเด็กท่ีมีความต้องการจ าเป็นพิเศษ เด็กด้อยโอกาส และเด็กท่ีมีความสามารถพิเศษ
จุดเน้นท่ี 3    พัฒนาศักยภาพด้านทักษะอาชีพ
จุดเน้นท่ี 4    พัฒนาความเป็นคนดี มีทักษะชีวิต
จุดเน้นท่ี 5    ส่งเสริมการพัฒนามาตรฐานวิชาชีพครูด้วยวิธีการท่ีหลากหลาย



ท่ี ค่าคะแนน กรอบการพิจารณาองค์ประกอบตัวช้ีวัด
5 คะแนน
4 คะแนน
2 คะแนน

2
10 คะแนน

0 คะแนน

3
10 คะแนน

8 คะแนน

6 คะแนน

4 คะแนน

2 คะแนน

0 คะแนน

ข้อเสนอแนะ
...............................................................................................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................................................................................

  ผลการทดสอบระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O-NET) ระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 เข้าร่วมสอบ ได้ผลคะแนน 
      เฉล่ียต่่ากว่าระดับประเทศ
  ผลการทดสอบระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O-NET) ระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 ไม่เข้าร่วมสอบ 
      ได้ผลคะแนนเฉล่ียต่่ากว่าระดับประเทศ

  ผลการทดสอบระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O-NET) ระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 จ่านวน 4 สาระการเรียนรู้  
      ได้คะแนนเฉล่ียสูงกว่าระดับประเทศ
  ผลการทดสอบระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O-NET) ระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 จ่านวน 3 สาระการเรียนรู้ 
      ได้คะแนนเฉล่ียสูงกว่าระดับประเทศ

- ประเมินรอบท่ี 2

  รายงานผลการเรียนผ่านระบบโปรแกรมบริหารจัดการสถานศึกษา (School MIS) ไม่ครบทุกช้ัน
      หรือไม่กดยืนยันข้อมูล ภายในระยะเวลาท่ีก่าหนด

การทดสอบระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O-NET) ระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6

ปัญหาอุปสรรค
...............................................................................................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................................................................................

  ผลการทดสอบระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O-NET) ระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 จ่านวน 2 สาระการเรียนรู้ 
      ได้คะแนนเฉล่ียสูงกว่าระดับประเทศ
  ผลการทดสอบระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O-NET) ระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 จ่านวน 1 สาระการเรียนรู้ 
      ได้คะแนนเฉล่ียสูงกว่าระดับประเทศ

  สถานศึกษามีผลการประเมินท้ังโรงเรียนโดยภาพรวมอยู่ใน  ระดับ ดี 1 ด้าน ระดับ ผ่าน 1 ด้าน
  สถานศึกษามีผลการประเมินท้ังโรงเรียนโดยภาพรวมอยู่ใน  ระดับ ผ่าน  ท้ัง 2 ด้าน
  สถานศึกษามีผลการประเมินท้ังโรงเรียนโดยภาพรวมอยู่ในระดับไม่ผ่านด้านใดด้านหน่ึง หรือท้ัง 2 ด้าน
การรายงานผลการเรียนผ่านโปรแกรมบริหารจัดการสถานศึกษา (School MIS) - ความครบถ้วน สมบูรณ์ของการรายงาน

  ผลการเรียนผ่านโปรแกรมบริหารจัดการ
  สถานศึกษา (School MIS)
- ประเมินรอบท่ี 1

  รายงานผลการเรียนผ่านระบบโปรแกรมบริหารจัดการสถานศึกษา (School MIS) ครบทุกช้ัน
      และกดยืนยันข้อมูลภายในระยะเวลาท่ีก่าหนด



นโยบายท่ี 3 ด้านคุณภาพ

  รอบท่ี 1  เมษายน - กันยายน 2565
 รอบท่ี 2  ตุลาคม 2565 - มีนาคม 2566

ท่ี ค่าคะแนน กรอบการพิจารณา

10 คะแนน
  8 คะแนน
  6 คะแนน
  4 คะแนน
  0 คะแนน

2

10 คะแนน
  8 คะแนน
  6 คะแนน

 ระดับภาค / ระดับเขตตรวจราชการ

พิจารณาจากผลการปฏิบัติงานท่ีเกิดจากการ
บริหารจัดการสถานศึกษา  โดยให้แนบ
เอกสารหลักฐานท่ีแสดงให้เห็นถึงผลงานและ
รางวัล ท่ีเกิดจากการบริหารจัดการ
สถานศึกษาขณะด ารงต าแหน่งผู้บริหาร
สถานศึกษา ท่ีประสบผลส าเร็จ เช่น โล่

 ระดับภาค / ระดับเขตตรวจราชการ
 ระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษา/ระดับจังหวัด

1 พิจารณาจากเอกสารหลักฐานท่ีแสดงให้เห็น
ถึงผลงานและรางวัลท่ีเกิดจากการปฏิบัติงาน
ในหน้าท่ีขณะด ารงต าแหน่งผู้บริหาร
สถานศึกษาท่ีประสบผลส าเร็จ   เช่น โล่ 
เกียรติบัตร เอกสาร หลักฐานอ่ืน   ท่ีระบุ  
ช่ือของตนเอง หรือสถานศึกษา    ท่ีเป็น
รางวัลสูงสุด ตามองค์ประกอบ ตัวช้ีวัด 
ระยะเวลาย้อนหลังไม่เกิน 6 เดือนนับถึงวัน
สุดท้ายของรอบการพิจารณาเล่ือนเงินเดือน
แต่ละรอบ

 ไม่ได้รับรางวัลใดๆ

 ระดับชาติข้ึนไป

ผู้บริหารสถานศึกษา พัฒนาและส่งเสริมให้ข้าราชการครู มีสมรรถนะตามมาตรฐานต าแหน่งและมาตรฐานวิชาชีพ 
สามารถจัดกิจกรรมการเรียนการสอน และพัฒนานักเรียนให้ประสบความส าเร็จและให้เกิดผลจริงเชิงประจักษ์ โดย
แสดงให้เห็นถึงผลงานและรางวัลท่ีได้รับ

ประเด็นพิจารณา 3.5 พัฒนา ส่งเสริม ผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษา รวมท้ังบุคลากรในสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษา
     ข้ันพ้ืนฐาน ให้มีสมรรถนะตามมาตรฐานต าแหน่งและมาตรฐานวิชาชีพ

ช่วงเวลาพิจารณา

องค์ประกอบตัวช้ีวัด
ผู้บริหารสถานศึกษาพัฒนาตนเองให้มีสมรรถนะตามมาตรฐานต าแหน่งและมาตรฐานวิชาชีพ สามารถน ามา
ปฏิบัติงาน ในหน้าท่ีให้ประสบความส าเร็จและให้เกิดผลจริงเชิงประจักษ์  โดยแสดงให้เห็นถึงผลงานและ
รางวัลท่ีได้รับ

 ระดับชาติข้ึนไป

 ระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษา/ระดับจังหวัด
 ระดับต่่ากว่าเขตพ้ืนท่ีการศึกษาฯ (อาทิ กลุ่มโรงเรียน หรือสหวิทยาเขต หรือโรงเรียน)

นโยบาย สพฐ.
จุดเน้น สพฐ.  -
นโยบายเขตพ้ืนท่ี นโยบายท่ี 2  ส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา
จุดเน้นเขตพ้ืนท่ี จุดเน้นท่ี 5    ส่งเสริมการพัฒนามาตรฐานวิชาชีพครูด้วยวิธีการท่ีหลากหลาย



ท่ี ค่าคะแนน กรอบการพิจารณาองค์ประกอบตัวช้ีวัด
  4 คะแนน
  0 คะแนน

ข้อเสนอแนะ
...............................................................................................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................................................................................

เกียรติบัตร เอกสาร หลักฐานอ่ืนท่ีระบุ  ช่ือ
ของข้าราชการครูและ บุคลากรทางการศึกษา
 หรือสถานศึกษา หรือนักเรียน  ท่ีเป็นรางวัล
สูงสุด ตามองค์ประกอบ ตัวช้ีวัด ระยะเวลา
ย้อนหลังไม่เกิน 6 เดือน นับถึงวันสุดท้ายของ
รอบการพิจารณาเล่ือน เงินเดือนแต่ละรอบ

 ระดับต่่ากว่าเขตพ้ืนท่ีการศึกษาฯ (อาทิ กลุ่มโรงเรียน หรือสหวิทยาเขต หรือโรงเรียน)
 ไม่ได้รับรางวัลใดๆ

ปัญหาอุปสรรค
...............................................................................................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................................................................................



ท่ี ค่าคะแนน กรอบการพิจารณา

10 คะแนน

8 คะแนน

6 คะแนน

4 คะแนน

2 คะแนน

นโยบายท่ี 3 ด้านคุณภาพ
จุดเน้นท่ี 1   เร่งแก้ปัญหากลุ่มผู้เรียนท่ีได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด 19 โดยเพ่ิมโอกาสในการเข้าถึงการศึกษา 
               ฟ้ืนฟูภาวะถดถอยทางการเรียนรู้ (Learning Loss Recovery) ให้กับผู้เรียนทุกระดับ รวมท้ังลดความเครียดและสุขภาพจิตของผู้เรียน

  รอบท่ี 1  เมษายน - กันยายน 2565
  รอบท่ี 2  ตุลาคม 2565 - มีนาคม 2566

1.เร่งแก้ปัญหากลุ่มผู้เรียนท่ีได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด 19 โดยเพ่ิมโอกาสในการเข้าถึงการศึกษา ฟ้ืนฟูภาวะถดถอย
  ทางการเรียนรู้ (Learning Loss Recovery) ให้กับผู้เรียนทุกระดับ รวมท้ังลดความเครียดและสุขภาพจิตของผู้เรียน

จุดเน้นท่ี 1   ส่งเสริมพัฒนาการระดับปฐมวัยและยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนทุกระดับช้ัน
นโยบายท่ี 1 ส่งเสริมพัฒนาการจัดการเรียนรู้ท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ

  สถานศึกษามีข้อมูลสารสนเทศเก่ียวกับการอ่านออก เขียนได้ คิดเลขเป็นของโรงเรียนในทุกระดับช้ัน 
      มีแผนฟ้ืนฟูภาวะถดถอยทางการเรียนรู้ ของนักเรียน โรงเรียนด าเนินการฟ้ืนฟูภาวะถดถอย
      ทางการเรียนรู้ ส่งผลให้นักเรียนมีพัฒนาการทางด้านการอ่าน การเขียน และการคิดเลข ดีข้ึน

  สถานศึกษามีข้อมูลสารสนเทศเก่ียวกับการอ่านออก เขียนได้ คิดเลขเป็นของโรงเรียนในทุกระดับช้ัน
      มีแผนฟ้ืนฟูภาวะถดถอยทางการเรียนรู้ของนักเรียน โรงเรียนด าเนินการฟ้ืนฟูภาวะถดถอย
      ทางการเรียนรู้

  สถานศึกษามีข้อมูลสารสนเทศเก่ียวกับการอ่านออก เขียนได้ คิดเลขเป็นของโรงเรียนในทุกระดับช้ัน 
      มีแผนฟ้ืนฟูภาวะถดถอยทางการเรียนรู้ของนักเรียน

  สถานศึกษามีข้อมูลสารสนเทศเก่ียวกับการอ่านออก เขียนได้ คิดเลขเป็นของโรงเรียนในทุกระดับช้ัน

ช่วงเวลาพิจารณา

องค์ประกอบตัวช้ีวัด

การฟ้ืนฟูภาวะถดถอยทางการเรียนรู้ (Learning Loss Recovery) ให้กับผู้เรียนท่ีได้รับผลกระทบ
จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด 19
  สถานศึกษามีข้อมูลสารสนเทศเก่ียวกับการอ่านออก เขียนได้ คิดเลขเป็นของโรงเรียนในทุกระดับช้ัน 
      มีแผนฟ้ืนฟูภาวะถดถอยทางการเรียนรู้ ของนักเรียน โรงเรียนด าเนินการฟ้ืนฟูภาวะถดถอย
      ทางการเรียนรู้ ส่งผลให้นักเรียนมีพัฒนาการทางด้านการอ่าน การเขียน และการคิดเลข ดีข้ึน 
      และมีนวัตกรรมท่ีใช้ในการแก้ปัญหาภาวะถดถอยทางการเรียนรู้

1

นโยบาย สพฐ.
จุดเน้น สพฐ.

นโยบายเขตพ้ืนท่ี
จุดเน้นเขตพ้ืนท่ี
ประเด็นพิจารณา



ท่ี ค่าคะแนน กรอบการพิจารณาองค์ประกอบตัวช้ีวัด

10

8

6

4

2

ช้ัน จ านวนนักเรียนท้ังหมด
จ านวนนักเรียน

ท่ีผ่านเกณฑ์การประเมิน
ผลการประเมิน

อยู่ในระดับ
ป.1
ป.2
ป.3
รวม

สรุปผลการประเมินระดับสถานศึกษา (ร้อยละ)

2

ปัญหาอุปสรรค

ข้อเสนอแนะ

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

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

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

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

ผลการด าเนินงาน : นักเรียนได้รับการพัฒนาทักษะการอ่านคล่อง เขียนคล่อง ตามบัญชีค าพ้ืนฐานภาษาไทยโดยมีผลการประเมินดังน้ี

  สถานศึกษาน าแบบฝึกการอ่านคล่อง เขียนคล่อง และคณิตคิดคล่องระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1-3
      ของส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาฯไปใช้กับผู้เรียนและมีร่องรอยหลักฐานในการน าไปใช้อย่างต่อเน่ือง

  สถานศึกษาน าแบบฝึกการอ่านคล่อง เขียนคล่อง และคณิตคิดคล่องระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1-3
      ของส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาฯไปใช้กับผู้เรียนและมีร่องรอยหลักฐานในการน าไปใช้อย่างต่อเน่ือง 
      และมีผู้เรียนมีผลการประเมินผ่านเกณฑ์ท่ีก าหนดร้อยละ 65 ข้ึนไป

  สถานศึกษาน าแบบฝึกการอ่านคล่อง เขียนคล่อง และคณิตคิดคล่องระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1-3
      ของส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาฯไปใช้กับผู้เรียนและมีร่องรอยหลักฐานในการใช้
  สถานศึกษาน าแบบฝึกการอ่านคล่อง เขียนคล่อง และคณิตคิดคล่องระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1-3
      ของส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาฯไปใช้กับผู้เรียน

นักเรียนระดับ ป. 1-3 มีทักษะการอ่านคล่อง เขียนคล่องท้ังห้องเรียน และคณิตคิดคล่องท้ังห้องเรียน
  สถานศึกษาน าแบบฝึกการอ่านคล่อง เขียนคล่อง และคณิตคิดคล่องระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1-3
      ของส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาฯไปใช้กับผู้เรียนและมีร่องรอยหลักฐานในการน าไปใช้อย่างต่อเน่ือง 
      และมีผู้เรียนมีผลการประเมินผ่านเกณฑ์ท่ีก าหนดร้อยละ 80 ข้ึนไป



นโยบายท่ี 3 ด้านคุณภาพ

  รอบท่ี 1  เมษายน - กันยายน 2565
  รอบท่ี 2  ตุลาคม 2565 - มีนาคม 2566

ท่ี ค่าคะแนน กรอบการพิจารณา
1

ประเด็นพิจารณา 4.พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาท่ีเน้นสมรรถนะและการจัดท ากรอบหลักสูตร รวมท้ังจัดกระบวนการเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์ หน้าท่ีพลเมืองและศีลธรรม 
   ให้เหมาะสมตามวัยของผู้เรียน

  สถานศึกษามีการจัดกิจกรรม/โครงการ ท่ีส่งเสริมให้นักเรียนเป็นพลเมืองท่ีดี มีคุณธรรม จริยธรรม 
      อยู่ในศีลธรรมอันดี

ช่วงเวลาพิจารณา

องค์ประกอบตัวช้ีวัด
  สถานศึกษามีการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาท่ีเน้นสมรรถนะผู้เรียน
  สถานศึกษามีการจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ ท่ีเน้นสมรรถนะผู้เรียน
  สถานศึกษามีการประเมินสมรรถนะส าคัญตามหลักสูตร

10 คะแนน ปฏิบัติ 5 องค์ประกอบ ได้ 10 คะแนน
ปฏิบัติ 4 องค์ประกอบ ได้ 8 คะแนน
ปฏิบัติ 3 องค์ประกอบ ได้ 6 คะแนน
ปฏิบัติ 2 องค์ประกอบ ได้ 4 คะแนน
ปฏิบัติ 1 องค์ประกอบ ได้ 2 คะแนน
ไม่ปฏิบัติ                ได้ 0 คะแนน

ปัญหาอุปสรรค
...............................................................................................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................................................................................

ข้อเสนอแนะ
...............................................................................................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................................................................................

  สถานศึกษามีกระบวนการจัดการเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์ ท่ีเป็นรูปธรรม ทัศนศึกษา/ศึกษาเรียนรู้ 
      แหล่งเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์ท่ีใกล้สถานศึกษา

นโยบาย สพฐ.
จุดเน้น สพฐ. จุดเน้นท่ี 4   พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาท่ีเน้นสมรรถนะและการจัดท ากรอบหลักสูตร รวมท้ังจัดกระบวนการเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์ หน้าท่ีพลเมือง

               และศีลธรรมให้เหมาะสมตามวัยของผู้เรียน

นโยบายเขตพ้ืนท่ี
จุดเน้นเขตพ้ืนท่ี

นโยบายท่ี 1  ส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้ท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ
จุดเน้นท่ี 1    ส่งเสริมพัฒนาการระดับปฐมวัยและยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนทุกระดับช้ัน



นโยบายท่ี 3 ด้านคุณภาพ

  รอบท่ี 1  เมษายน - กันยายน 2565
  รอบท่ี 2  ตุลาคม 2565 - มีนาคม 2566

ท่ี ค่าคะแนน กรอบการพิจารณา

10 คะแนน

8 คะแนน

6 คะแนน

ประเด็นพิจารณา 6.ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ ผ่านกระบวนการเรียนการสอนท่ีเน้นให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมและมีปฏิสัมพันธ์กับกิจกรรมการเรียนรู้ผ่านการปฏิบัติ ท่ีหลากหลาย
  รูปแบบ (Active Learning) มีการวัดและประเมินผลในช้ันเรียน เพ่ือพัฒนาการเรียนรู้และสมรรถนะของผู้เรียน (Assessment for Learning) ทุกระดับ

ช่วงเวลาพิจารณา

องค์ประกอบตัวช้ีวัด

ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ ผ่านกระบวนการเรียนการสอนท่ีเน้นให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมและมีปฏิสัมพันธ์กับ
กิจกรรมการเรียนรู้ผ่านการปฏิบัติ ท่ีหลากหลายรูปแบบ (Active Learning) มีการวัดและประเมินผล
ในช้ันเรียน เพ่ือพัฒนาการเรียนรู้และสมรรถนะของผู้เรียน (Assessment for Learning)

  ครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีปฏิบัติการสอนทุกคน  มีเกียรติบัตรหรือวุฒิบัตร ผ่านการพัฒนา
      การจัดการเรียนรู้ท่ีเน้นให้ผู้เรียนมีส่วนร่วม (Active Learning) และมีแผนการจัดการเรียนรู้ท่ีเน้น
      ให้ผู้เรียนมีส่วนร่วม (Active Learning)  คนละ 1 รายวิชา

  ร้อยละ 90 ของครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีปฏิบัติการสอน มีเกียรติบัตรหรือวุฒิบัตร ผ่านการพัฒนา
      การจัดการเรียนรู้ท่ีเน้นให้ผู้เรียนมีส่วนร่วม (Active Learning) และมีแผนการจัดการเรียนรู้ท่ีเน้นให้
      ผู้เรียนมีส่วนร่วม (Active Learning)  คนละ 1 รายวิชา

  ร้อยละ 80 ของครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีปฏิบัติการสอน มีเกียรติบัตรหรือวุฒิบัตร ผ่านการพัฒนา
      การจัดการเรียนรู้ท่ีเน้นให้ผู้เรียนมีส่วนร่วม (Active Learning) และมีแผนการจัดการเรียนรู้ท่ีเน้นให้
      ผู้เรียนมีส่วนร่วม (Active Learning)  คนละ 1 รายวิชา

พิจารณาการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ 
และแผนการจัดการเรียนรู้ ท่ีส่งผลต่อการ
เรียนรู้ของผู้เรียน

1

จุดเน้นเขตพ้ืนท่ี จุดเน้นท่ี 1    ส่งเสริมพัฒนาการระดับปฐมวัยและยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนทุกระดับช้ัน

นโยบาย สพฐ.
จุดเน้น สพฐ. จุดเน้นท่ี 6   ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ ผ่านกระบวนการเรียนการสอนท่ีเน้นให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมและมีปฏิสัมพันธ์กับกิจกรรมการเรียนรู้ผ่านการปฏิบัติ 

               ท่ีหลากหลายรูปแบบ (Active Learning) มีการวัดและประเมินผลในช้ันเรียน เพ่ือพัฒนาการเรียนรู้และสมรรถนะของผู้เรียน (Assessment 
               for Learning) ทุกระดับ

นโยบายเขตพ้ืนท่ี นโยบายท่ี 1  ส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้ท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ



ท่ี ค่าคะแนน กรอบการพิจารณาองค์ประกอบตัวช้ีวัด

4 คะแนน

2 คะแนน

ข้อเสนอแนะ
...............................................................................................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................................................................................

  ร้อยละ 70 ของครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีปฏิบัติการสอน มีเกียรติบัตรหรือวุฒิบัตร ผ่านการพัฒนา
      การจัดการเรียนรู้ท่ีเน้นให้ผู้เรียนมีส่วนร่วม (Active Learning) และมีแผนการจัดการเรียนรู้ท่ีเน้นให้
      ผู้เรียนมีส่วนร่วม (Active Learning)  คนละ 1 รายวิชา

  ร้อยละ 50 ของครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีปฏิบัติการสอน มีเกียรติบัตรหรือวุฒิบัตร ผ่านการพัฒนา
      การจัดการเรียนรู้ท่ีเน้นให้ผู้เรียนมีส่วนร่วม (Active Learning)

ปัญหาอุปสรรค
...............................................................................................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................................................................................



นโยบายท่ี 3 ด้านคุณภาพ

  รอบท่ี 1  เมษายน - กันยายน 2565
  รอบท่ี 2  ตุลาคม 2565 - มีนาคม 2566

ท่ี ค่าคะแนน กรอบการพิจารณา

10 คะแนน

8 คะแนน

6 คะแนน

4 คะแนน

2 คะแนน

จุดเน้นเขตพ้ืนท่ี จุดเน้นท่ี 1   ส่งเสริมพัฒนาการระดับปฐมวัยและยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนทุกระดับช้ัน

นโยบาย สพฐ.
จุดเน้น สพฐ. จุดเน้นท่ี 8   มุ่งเน้นการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือการเรียนรู้ทุกระดับ
นโยบายเขตพ้ืนท่ี นโยบายท่ี 1 ส่งเสริมพัฒนาการจัดการเรียนรู้ท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ

ปัญหาอุปสรรค
........................................................................................................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................................................................................................

ข้อเสนอแนะ
........................................................................................................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................................................................................................

ประเด็นพิจารณา 8.มุ่งเน้นการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือการเรียนรู้ทุกระดับ
ช่วงเวลาพิจารณา

องค์ประกอบตัวช้ีวัด
1 การใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือการเรียนรู้ทุกระดับ

  ร้อยละ 80 ของครูเข้ารับการอบรมพัฒนาการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือการเรียนรู้ จัดท าแผนการจัดการเรียนรู้
       โดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือการเรียนรู้ และน าแผนการจัดการเรียนรู้ท่ีจัดท าไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน 
       มีนวัตกรรมการเรียนรู้โดยใช้เทคโนโลยีเป็นฐานท่ีสอดคล้องกับบริบทช้ันเรียน รวมถึงผู้เรียนมีสมรรถนะการใช้
       เทคโนโลยีดิจิทัล

  ร้อยละ 80 ของครูเข้ารับการอบรมพัฒนาการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือการเรียนรู้ จัดท าแผนการจัดการเรียนรู้
       โดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือการเรียนรู้และน าแผนการจัดการเรียนรู้ท่ีจัดท าไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน 
       รวมถึงมีนวัตกรรมการเรียนรู้โดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเป็นฐานท่ีสอดคล้องกับบริบทช้ันเรียน

  ร้อยละ 80 ของครูเข้ารับการอบรมพัฒนาการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือการเรียนรู้ จัดท าแผนการจัดการเรียนรู้
       โดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือการเรียนรู้และน าแผนการจัดการเรียนรู้ท่ีจัดท าไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน

  ร้อยละ 80 ของครูเข้ารับการอบรมพัฒนาการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือการเรียนรู้และจัดท า
      แผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือการเรียนรู้

  ร้อยละ 80 ของครูเข้ารับการอบรมพัฒนาการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือการเรียนรู้



นโยบายท่ี 4 ด้านประสิทธิภาพ

  รอบท่ี 1  เมษายน - กันยายน 2565
  รอบท่ี 2  ตุลาคม 2565 - มีนาคม 2566

ท่ี ค่าคะแนน กรอบการพิจารณา

10 คะแนน

8 คะแนน

6 คะแนน

4 คะแนน

****

“บริการแพลตฟอร์มดิจิทัล” หมายความว่า การให้บริการแพลตฟอร์มดิจิทัลในลักษณะท่ีเป็นส่ือกลางท่ีมีพ้ืนท่ีให้ผู้ประกอบการบนแพลตฟอร์มดิจิทัลและผู้บริโภคเช่ือมต่อกัน โดยการใช้เครือข่ายคอมพิวเตอร์

ข้อเสนอแนะ
...............................................................................................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................................................................................

นโยบายท่ี 4 ส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการสถานศึกษา
จุดเน้นท่ี 8   ส่งเสริมและพัฒนาระบบการประกันคุณภาพโดยใช้ระบบเทคโนโลยีดิจิทัล และนวัตกรรมทางการศึกษาในการบริหารจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน

1

"การใช้แพลตฟอร์มดิจิทัลในการบริหารจัดการศึกษา" 1.ด้านบริหารวิชาการ    2.ด้านบริหารแผนงานและงบประมาณ  3.ด้านบริหารงานบุคคล    4.ด้านบริหารงานท่ัวไป

ปัญหาอุปสรรค
...............................................................................................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................................................................................

  สถานศึกษาใช้แพลตฟอร์มดิจิทัล (Digital Platform) เพ่ือสนับสนุนภารกิจด้านบริหารจัดการศึกษาครบ 2 ด้าน

  สถานศึกษาใช้แพลตฟอร์มดิจิทัล (Digital Platform) เพ่ือสนับสนุนภารกิจด้านบริหารจัดการศึกษาครบ 1 ด้าน

 สถานศึกษาใช้แพลตฟอร์มดิจิทัล (Digital Platform) เพ่ือสนับสนุนภารกิจด้านบริหารจัดการศึกษาครบ 4 ด้าน

นโยบาย สพฐ.
จุดเน้น สพฐ.

นโยบายเขตพ้ืนท่ี
จุดเน้นเขตพ้ืนท่ี
ประเด็นพิจารณา

จุดเน้นท่ี 8   มุ่งเน้นการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือการเรียนรู้ทุกระดับ 
จุดเน้นท่ี 9   เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา โดยการกระจายอ านาจและใช้พ้ืนท่ีเป็นฐานเพ่ือสร้างความเข้าใจ โดยการจัดสรร
               กรอบวงเงินงบประมาณ (Block Grant) ตามหลักธรรมาธิบาลให้กับส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาและสถานศึกษา

4.2 น าเทคโนโลยีดิจิทัลและการจัดการฐานข้อมูล มาใช้เพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน และการเรียนรู้ของผู้เรียน

องค์ประกอบตัวช้ีวัด

  สถานศึกษาใช้แพลตฟอร์มดิจิทัล (Digital Platform) เพ่ือสนับสนุนภารกิจด้านบริหารจัดการศึกษาครบ 4 ด้าน

  สถานศึกษาใช้แพลตฟอร์มดิจิทัล (Digital Platform) เพ่ือสนับสนุนภารกิจด้านบริหารจัดการศึกษาครบ 3 ด้าน

ช่วงเวลาพิจารณา

การบริหารจัดการศึกษาโดยใช้แพลตฟอร์มดิจิทัล
































