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ค�ำน�ำ
ในปี ง บประมาณ พ.ศ. 2564 ส� ำ นั ก งานคณะกรรมการการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน ได้ จั ด ท� ำ
แผนปฏิบัติราชการที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนปฏิรูปประเทศ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 แผนการศึกษาแห่งชาติ นโยบายของรัฐบาล นโยบาย
และจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ โดยก�ำหนดกลยุทธ์เพื่อให้หน่วยงานในสังกัดใช้เป็นแนวทางขับเคลื่อน
การด�ำเนินงานด้านการจัดการศึกษา  ประกอบด้วย 4 กลยุทธ์ คือ กลยุทธ์ที่ 1 การส่งเสริมการจัดการศึกษา
ให้ผู้เรียนมีความปลอดภัยจากภัยทุกรูปแบบ กลยุทธ์ที่ 2 การสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา
ให้กับประชากรวัยเรียนทุกคน กลยุทธ์ที่ 3 การยกระดับคุณภาพการศึกษาให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลง
ในศตวรรษที่ 21 และกลยุทธ์ที่ 4 การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา  โดยมีตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติ
ราชการ จ�ำนวน 24 ตัวชี้วัด
การติดตาม ประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานตามตัวชี้วัดแผนปฏิบัติ
ราชการของส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เป็นกระบวนการ
ที่ส�ำคัญประการหนึ่ง เพื่อทราบถึงประสิทธิภาพในการบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของหน่วยปฏิบัติ
ในทุกระดับ รวมถึงมีข้อมูลสารสนเทศส�ำหรับใช้ในการวางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ส� ำ นั ก งานคณะกรรมการการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน ขอขอบคุ ณ ส� ำ นั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา
ทั้ง 225 เขต และส�ำนัก/หน่วย/กลุ่ม/ศูนย์ในส่วนกลางของส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ที่เกี่ยวข้อง ส�ำหรับความร่วมมือในการปฏิบัติงานจนบรรลุผลส�ำเร็จ และรายงานข้อมูลอันเป็นประโยชน์ยิ่ง
รวมทั้งขอขอบคุณผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่านในการวิเคราะห์ สังเคราะห์ สรุปผล จนท�ำให้รายงานสรุปผลการติดตาม
ประเมิ น ผลการบริ ห ารและการจั ด การศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐานตามตั ว ชี้ วั ด แผนปฏิ บั ติ ร าชการของส� ำ นั ก งาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เสร็จสมบูรณ์ สามารถน�ำไปใช้ประโยชน์
ในการบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ยิ่งขึ้นต่อไป

(ดร.อัมพร  พินะสา)
เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
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หน้า

บทสรุปส�ำหรับผู้บริหาร			
ตอนที่ 1 บทน�ำ				
1
หลักการและเหตุผล
2
วัตถุประสงค์
2
ขอบเขตการติดตามและประเมินผล
3
ประโยชน์ที่ได้รับ
4
ตอนที่ 2 วิธีด�ำเนินการ			
5
กลุ่มเป้าหมายการติดตาม ประเมินผล
6
เครื่องมือที่ใช้ในการติดตาม ประเมินผล
6
เกณฑ์การติดตาม ประเมินผล
8
การเก็บรวบรวมข้อมูล
9
การตรวจสอบข้อมูล
9
การวิเคราะห์ข้อมูล
10
ตอนที่ 3 ผลการติดตาม ประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานตามตัวชี้วัดแผนปฏิบัติ
11
ราชการ ส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564		
ส่วนที่ 1 ผลสัมฤทธิ์การด�ำเนินงานของส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
12
		1.1 ผลสัมฤทธิ์การด�ำเนินงานของส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาในภาพรวม
12
		1.2 ผลสัมฤทธิ์การด�ำเนินงานของส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาจ�ำแนกรายตัวชี้วัด
13
ส่วนที่ 2 ผลสัมฤทธิ์การด�ำเนินงานในภาพรวมของส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 16
		2.1 ผลสัมฤทธิ์การด�ำเนินงานในภาพรวมโดยเทียบกับค่าเป้าหมายตัวชี้วัดของ สพฐ.
16
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20
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		ตัวชี้วัดที่ 1 ร้อยละของผู้เรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริม สนับสนุนในการสร้างภุมิคุ้มกัน 20
พร้อมรับมือการเปลี่ยนแปลงกับภัยคุกคามรูปแบบใหม่ทุกรูปแบบ
ตัวชี้วัดที่ 2 ร้อยละของนักเรียนที่ส�ำเร็จการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่ศึกษาต่อ 24
ในโรงเรียนของรัฐเพิ่มขึ้น
ตัวชี้วัดที่ 3 ค่าเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐานในวิชาหลัก
25
(O-NET) และด้านอิสลามศึกษา (I-NET) เพิ่มขึ้น
ตัวชี้วัดที่ 4 ร้อยละของสถานศึกษาในเขตพื้นที่พิเศษและเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
28
ได้รับการพัฒนาการจัดการศึกษาตามบริบท
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หน้า
		กลยุทธ์ที่ 2 การสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาให้กับประชากรวัยเรียน 30
			
ทุกคน				
		
ตัวชี้วัดที่ 5 จ�ำนวนผู้เรียนได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพตามความถนัดและ
30
ความสามารถ (วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ทัศนศิลป์ นาฏศิลป์ ดนตรี กีฬา)
ตัวชี้วัดที่ 6 อัตราการเข้าเรียนของผู้เรียนแต่ละระดับการศึกษาต่อประชากรกลุ่มอายุ 33
				 ตัวชี้วัดย่อยที่ 6.1 ประชากรวัยเรียนที่มีอายุถึงเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับ   33
เข้าเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
ตัวชี้วัดย่อยที่ 6.2 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่จบหลักสูตร
34
ในปีการศึกษา 2563 ได้ศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
ตัวชี้วัดย่อยที่ 6.3 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่จบหลักสูตร
36
ในปีการศึกษา 2563 ได้ศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
หรือเทียบเท่า
ตัวชี้วัดย่อยที่ 6.4 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่จบหลักสูตร
38
ในปีการศึกษา 2563 ได้ศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น
ตัวชี้วัดที่ 7 จ�ำนวนผู้เรียนที่เป็นผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาสเข้าถึงบริการการศึกษาและการพัฒนา 40
สมรรถภาพ หรือบริการทางการศึกษาที่เหมาะสมตามความจ�ำเป็น
ตัวชี้วัดที่ 8 ร้อยละของสถานศึกษาในเขตพื้นที่พิเศษ ได้รับการพัฒนาการจัด
44
การศึกษาตามบริบท
ตัวชี้วัดที่ 9 ร้อยละของนักเรียนที่ได้รับเงินอุดหนุนปัจจัยพื้นฐานส�ำหรับนักเรียนยากจน 45
		กลยุทธ์ที่ 3 การยกระดับคุณภาพการศึกษาให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลง
47
			
ในศตวรรษที่ 21			
		
ตัวชี้วัดที่ 10 ร้อยละของผู้เรียนปฐมวัยมีพัฒนาการด้านร่างกาย อารมณ์จิตใจ สังคม
47
และสติปัญญา
		ตัวชี้วัดที่ 11 ร้อยละของนักเรียนที่มีคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ
49
ขั้นพื้นฐาน (O-NET) ร้อยละ 50 ขึ้นไป
ตัวชี้วัดที่ 12 ร้อยละของนักเรียนที่ผ่านการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์
53
ตามหลักสูตรระดับดีขึ้นไป
ตัวชี้วัดที่ 13 จ�ำนวนสถานศึกษาที่ได้รับการส่งเสริม สนับสนุน การพัฒนาความสามารถ 56
ด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์
ตัวชี้วัดที่ 14 ร้อยละของครูสอนภาษาอังกฤษในระดับชั้นประถมศึกษาและมัธยมศึกษา 59
ได้รับการพัฒนา และยกระดับความรู้ภาษาอังกฤษโดยใช้ระดับการพัฒนา
ทางด้านภาษา (CEFR) ตามเกณฑ์ที่ก�ำหนด
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หน้า
		ตัวชี้วัดที่ 15 ร้อยละของสถานศึกษาที่สอนในระดับ ม.ต้น ที่ได้รับการเตรียมความพร้อม
62
ด้านการอ่าน คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ในการประเมินระดับนานาชาติ
ตามโครงการ PISA		
		ตัวชี้วัดที่ 16 ร้อยละของสถานศึกษาที่จัดการเรียนการสอนที่สร้างสมดุลทุกด้าน
66
และมีการจัดการศึกษา เพื่อพัฒนาพหุปัญญารายบุคคล
ตัวชี้วัดที่ 17 ร้อยละของนักเรียนที่ไดรับการคัดกรอง เพื่อพัฒนาพหุปัญญารายบุคคล 68
เพิ่มขึ้น
		ตัวชี้วัดที่ 18 ร้อยละของผู้เรียนได้รับการพัฒนาให้มีความรู้ สมรรถนะ หรือทักษะอาชีพ 69
ในด้านต่าง ๆ เพื่อการประกอบอาชีพ การด�ำรงชีวิตอยู่ร่วมกันในสังคม
อย่างสอดคล้อง ตามสภาพความต้องการ และบริบทของแต่ละพื้นที่
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บทสรุปส�ำหรับผู้บริหาร
ผลการติดตาม ประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ตามตัวชี้วัดแผนปฏิบัติราชการของส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ส� ำ นั ก งานคณะกรรมการการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน (สพฐ.) ได้ ด� ำ เนิ น การติ ด ตาม ประเมิ น ผล
การบริ หารและการจั ด การศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐานตามตั ว ชี้ วั ด แผนปฏิ บั ติ ร าชการของส� ำ นั ก งานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยมีกรอบในการติดตาม ประเมินผล ประกอบด้วย
4 กลยุทธ์ 24 ตัวชี้วัด ได้แก่ กลยุทธ์ที่ 1 การส่งเสริมการจัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีความปลอดภัยจากภัยทุกรูปแบบ
จ�ำนวน 4 ตัวชี้วัด กลยุทธ์ที่ 2 การสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาให้กับประชากรวัยเรียนทุกคน
จ�ำนวน 5 ตัวชี้วัด กลยุทธ์ที่ 3 การยกระดับคุณภาพการศึกษาให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษ
ที่ 21 จ�ำนวน 10 ตัวชี้วัด และกลยุทธ์ที่ 4 การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา  จ�ำนวน 5 ตัวชี้วัด
โดยเก็บรวบรวมข้อมูลจาก 2 แหล่ง คือ 1) ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (สพท.) จ�ำนวน 225 เขต ผ่านระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ (electronic Monitoring and Evaluation System : e-MES) และ 2) ส�ำนัก/หน่วย/กลุ่ม/
ศูนย์ในส่วนกลางของส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานที่เกี่ยวข้อง ซึ่งได้สรุปผลสัมฤทธิ์การด�ำเนินงาน
เป็น 2 ส่วน ดังนี้

1.

ผลสัมฤทธิ์การด�ำเนินงานของส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามีการน�ำกลยุทธ์ของส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ไปสู่การปฏิบัติให้บรรลุเป้าหมายตามบริบทของพื้นที่ โดยติดตามและประเมินผล
เฉพาะตัวชี้วัดที่มีการด�ำเนินงานครอบคลุมส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั้ง 225 เขต และเป็นตัวชี้วัดที่ส�ำนัก/
หน่วย/กลุ่ม/ศูนย์ในส่วนกลางของ สพฐ. ไม่ได้ติดตามและประเมินผล สามารถสรุปผลได้ 2 ส่วน คือ
1.1 ผลสั ม ฤทธิ์ ก ารด� ำ เนิ น งานของส� ำ นั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาในภาพรวม มี เ กณฑ์
การประเมิน 3 ระดับ ดังนี้
		
l
บรรลุค่าเป้าหมายระดับมาก
หมายถึง ผลสัมฤทธิก์ ารด�ำเนินงานบรรลุคา่ เป้าหมาย
จ�ำนวน 9–10 ตัวชี้วัดย่อย
		
l บรรลุค่าเป้าหมายระดับปานกลาง หมายถึง ผลสัมฤทธิก
์ ารด�ำเนินงานบรรลุคา่ เป้าหมาย
จ�ำนวน 5-8 ตัวชี้วัดย่อย
		
l บรรลุค่าเป้าหมายระดับน้อย
หมายถึง ผลสัมฤทธิก์ ารด�ำเนินงานบรรลุคา่ เป้าหมาย
จ�ำนวน 3-4 ตัวชี้วัดย่อย
โดยพบว่า  ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่มีผลสัมฤทธิ์การด�ำเนินงานบรรลุค่าเป้าหมายระดับมาก ทั้งหมด
จ�ำนวน 40 เขต (17.78%) จ�ำแนกเป็น ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา จ�ำนวน 37 เขต (92.50%)
ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา จ�ำนวน 3 เขต (7.50%)
              ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่มีผลสัมฤทธิ์การด�ำเนินงานบรรลุค่าเป้าหมายระดับปานกลาง
ทั้งหมด จ�ำนวน 176 เขต (78.22%) จ�ำแนกเป็น ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา จ�ำนวน 141 เขต
(80.11%) ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา จ�ำนวน 35 เขต (19.89%)
รายงานสรุปผลการติดตาม ประเมินผล การบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
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ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่มีผลสัมฤทธิ์การด�ำเนินงานบรรลุค่าเป้าหมายระดับน้อยทั้งหมด
จ�ำนวน 9 เขต (4.00%) จ�ำแนกเป็น ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา  จ�ำนวน 5 เขต (55.56%)
ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา จ�ำนวน 4 เขต (44.44%)
1.2 ผลสัมฤทธิ์การด�ำเนินงานของส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาจ�ำแนกรายตัวชี้วัด
		
มีเกณฑ์การประเมิน 3 ระดับ ดังนี้
		
l บรรลุค่าเป้าหมาย
หมายถึง ผลสั ม ฤทธิ์ ก ารด� ำ เนิ น งานส� ำ เร็ จ ตามเป้ า หมาย
                                      
หรือสูงกว่าค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด
		
l ไม่บรรลุค่าเป้าหมาย
หมายถึง ผลสั ม ฤทธิ์ ก ารด� ำ เนิ น งานต�่ ำ กว่ า ค่ า เป้ า หมาย
ของตัวชี้วัด
		
l ประเมินผลไม่ได้
หมายถึง ไม่ ส ามารถประเมิ น ผลสั ม ฤทธิ์ ก ารด� ำ เนิ น งานได้
  
   
เนื่องจากข้อมูลการรายงานไม่ครบถ้วนสมบูรณ์
ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามีผลสัมฤทธิ์การด�ำเนินงานจ�ำแนกรายตัวชี้วัด จ�ำนวน 3 กลยุทธ์ สรุปได้ดังตาราง
ตัวชี้วัดที่

กลยุทธ์/ตัวชี้วัด

ค่าเป้าหมาย ผลสัมฤทธิ์การด�ำเนินงานของ สพท.
ตัวชี้วัด
บรรลุ
ไม่บรรลุ ประเมินผล
ไม่ได้
กลยุทธ์ที่ 1 การส่งเสริมการจัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีความปลอดภัยจากภัยทุกรูปแบบ
9 เขต
1
ร้อยละของผู้เรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมที่ส่งเสริม สนับสนุน ร้อยละ 85 84 เขต 132 เขต
(37.33%) (58.67%) (4.00%)
ในการสร้างภูมิคุ้มกันพร้อมรับมือกับการเปลี่ยนแปลง
และภัยคุกคามรูปแบบใหม่ในทุกรูปแบบ
กลยุทธ์ที่ 2 การสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาให้กับประชากรวัยเรียนทุกคน
6
อัตราการเข้าเรียนของผู้เรียนแต่ละระดับการศึกษาต่อ
ร้อยละ 100 117 เขต 66 เขต
ประชากรกลุ่มอายุ
(63.93%) (36.07%)
6.1 ประชากรวัยเรียนที่มีอายุถึงเกณฑ์การศึกษา
ภาคบังคับเข้าเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
6.2 นักเรียนชั้น ป.6 ที่จบหลักสูตรในปีการศึกษา 2563 ร้อยละ 100 183 เขต
ได้ศึกษาต่อชั้น ม.1
(100%)
6.3 นักเรียนชั้น ม.3 ที่จบหลักสูตรในปีการศึกษา 2563 ร้อยละ 100
42 เขต
ได้ศึกษาต่อชั้น ม.4 หรือเทียบเท่า
(100%)
6.4 นักเรียนชั้น ม.6 ที่จบหลักสูตรในปีการศึกษา 2563 ร้อยละ 78 42 เขต
ได้ศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น
(100%)
กลยุทธ์ที่ 3 การยกระดับคุณภาพการศึกษาให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21
10 ร้อยละของผู้เรียนปฐมวัยมีพัฒนาการด้านร่างกาย
ร้อยละ 80 182 เขต 1 เขต
อารมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญา
(99.45%) (0.55%)
เพิ่มขึ้นจาก 42 เขต
11 ร้อยละของนักเรียนที่มีคะแนนผลการทดสอบ
ปีการศึกษา (100%)
ทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)
ที่ผ่านมา
ร้อยละ 50 ขึ้นไป (ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6)
12 ร้อยละของนักเรียนที่ผ่านการประเมินคุณลักษณะ
ร้อยละ 70 222 เขต 2 เขต
1 เขต
อันพึงประสงค์ตามหลักสูตรระดับดีขึ้นไป
(98.67%) (0.89%) (0.44%)
รายงานสรุปผลการติดตาม ประเมินผล การบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ตามตัวชี้วัดแผนปฏิบัติราชการของส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ตัวชี้วัดที่

14

15

18

19

กลยุทธ์/ตัวชี้วัด

ค่าเป้าหมาย ผลสัมฤทธิ์การด�ำเนินงานของ สพท.
ตัวชี้วัด
บรรลุ
ไม่บรรลุ ประเมินผล
ไม่ได้
ร้อยละของครูสอนภาษาอังกฤษในระดับชั้นประถมศึกษา ร้อยละ 100 84 เขต 132 เขต
9 เขต
และมัธยมศึกษาได้รับการพัฒนาและยกระดับความรู้
(37.33%) (58.67%) (4.00%)
ภาษาอังกฤษ โดยใช้ระดับการพัฒนาทางด้านภาษา 
(CEFR) ตามเกณฑ์ที่ก�ำหนด
ร้อยละของสถานศึกษาที่สอนในระดับ ม.ต้น ที่ได้รับ
ร้อยละ 100 63 เขต 162 เขต
การเตรียมความพร้อม ด้านการอ่าน คณิตศาสตร์
(28.00%) (72.00%)
และวิทยาศาสตร์ในการประเมินระดับนานาชาติ
ตามโครงการ PISA
ร้อยละของผู้เรียนได้รับการพัฒนาให้มีความรู้สมรรถนะ
หรือทักษะอาชีพในด้านต่าง ๆ เพื่อการประกอบอาชีพ
การด�ำรงชีวิตอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างสอดคล้อง
ตามสภาพความต้องการและบริบทของแต่ละพื้นที่ตลอดจน
ความท้าทายที่เป็นพลวัตรของโลกในศตวรรษที่ 21
175 เขต 5 เขต
3 เขต
18.1 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 6
ร้อยละ 80 (95.63%) (2.73%) (1.64%)
18.2 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3
ร้อยละ 80 212 เขต 8 เขต
5 เขต
(94.22%) (3.56%) (2.22%)
18.3 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 - 6
ร้อยละ 80 37 เขต
3 เขต
2 เขต
(88.10%) (7.14%) (4.76%)
ร้อยละของนักเรียนมีความรู้ความเข้าใจและตระหนัก
ร้อยละ 80 189 เขต 28 เขต
8 เขต
ในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
(84.00%) (12.44%) (3.56%)

ตัวชี้วัดที่ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกเขตสามารถด�ำเนินงานได้บรรลุค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด
มีจ�ำนวน 3 ตัวชี้วัด คือ ตัวชี้วัดที่ 6 อัตราการเข้าเรียนของผู้เรียนแต่ละระดับการศึกษาต่อประชากรกลุ่มอายุ
ตัวชี้วัดย่อยที่ 6.2 นักเรียนชั้น ป.6 ที่จบหลักสูตรในปีการศึกษา 2563 ได้ศึกษาต่อชั้น ม.1 ตัวชี้วัดย่อยที่ 6.4
นักเรียนชั้น ม.6 ที่จบหลักสูตรในปีการศึกษา 2563 ได้ศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น และตัวชี้วัดที่ 11 ร้อยละของนักเรียน
ที่มีคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ร้อยละ 50 ขึ้นไป (ระดับชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 6) ส�ำหรับตัวชี้วัดที่ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาด�ำเนินงานบรรลุค่าเป้าหมายของตัวชี้วัดได้น้อยที่สุด
ใน 3 ล�ำดับแรก คือ ตัวชี้วัดที่ 15 ร้อยละของสถานศึกษาที่สอนในระดับ ม.ต้น ที่ได้รับการเตรียมความพร้อม
ด้านการอ่าน คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ในการประเมินระดับนานาชาติตามโครงการ PISA จ�ำนวน 63 เขต
(28.00%) ตัวชีว้ ดั ที่ 14 ร้อยละของครูสอนภาษาอังกฤษในระดับชัน้ ประถมศึกษาและมัธยมศึกษาได้รบั การพัฒนา
และยกระดับความรู้ภาษาอังกฤษ โดยใช้ระดับการพัฒนาทางด้านภาษา (CEFR) ตามเกณฑ์ที่ก�ำหนด จ�ำนวน 84 เขต
(37.33%) และตัวชี้วัดที่ 1 ร้อยละของผู้เรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมที่ส่งเสริม สนับสนุนในการสร้างภูมิคุ้มกัน
พร้อมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงและภัยคุกคามรูปแบบใหม่ในทุกรูปแบบ จ�ำนวน 84 เขต (37.33%)

รายงานสรุปผลการติดตาม ประเมินผล การบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ตามตัวชี้วัดแผนปฏิบัติราชการของส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

2. ผลสัมฤทธิ์การด�ำเนินงานในภาพรวมของส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
การติดตาม ประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานตามตัวชี้วัดแผนปฏิบัติราชการ
ของส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ในภาพรวมทั้ง 24 ตัวชี้วัด
มี เ กณฑ์ ก ารประเมิ น 2 ระดั บ คื อ บรรลุ ค ่ า เป้ า หมาย (ผลสั ม ฤทธิ์ ก ารด� ำ เนิ น งานส� ำ เร็ จ ตามเป้ า หมาย
หรือสูงกว่าค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด) และไม่บรรลุค่าเป้าหมาย (ผลสัมฤทธิ์การด�ำเนินงานต�่ำกว่าค่าเป้าหมาย
ของตัวชี้วัด) โดยเก็บรวบรวมข้อมูลจากส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา จ�ำนวน 225 เขต และส�ำนัก/หน่วย/กลุ่ม/ศูนย์
ในส่วนกลางของส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานที่เกี่ยวข้อง สรุปผลดังตาราง
ตัวชี้วัด
ที่

กลยุทธ์/ตัวชี้วัด

ค่าเป้าหมาย
ตัวชี้วัด

ผลสัมฤทธิ์การด�ำเนินงาน
ผลที่
การแปลผล
ด�ำเนินการได้

กลยุทธ์ที่ 1 การส่งเสริมการจัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีความปลอดภัยจากภัยทุกรูปแบบ
1 ร้อยละของผู้เรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมที่ส่งเสริม สนับสนุน
ร้อยละ 85 ร้อยละ 94.95
ในการสร้างภูมิคุ้มกันพร้อมรับมือกับการเปลี่ยนแปลง
และภัยคุกคามรูปแบบใหม่ในทุกรูปแบบ
2 ร้อยละของนักเรียนที่ส�ำเร็จการศึกษาในจังหวัดชายแดน
เพิ่มขึ้น
ลดลง
ภาคใต้ที่ศึกษาต่อในโรงเรียนของรัฐเพิ่มขึ้น
ร้อยละ 20
ร้อยละ 3.89
3 ค่าเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน
ในวิชาหลัก (O-NET) และด้านอิสลามศึกษา (I-NET) เพิ่มขึ้น
3.1 ผลการทดสอบ O-NET
เพิ่มขึ้น
    3.1.1 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
เพิ่มขึ้น 3.21
ร้อยละ 3
    3.1.2 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ลดลง 3.51
    3.1.3 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
ลดลง 1.86
3.2 ด้านอิสลามศึกษา (I-NET)
    3.2.1 อิสลามตอนต้น
ลดลง 1.26
เพิ่มขึ้น
    3.2.2 อิสลามตอนกลาง
ร้อยละ 3
เพิ่มขึ้น 0.65
    3.2.3 อิสลามตอนปลาย
ลดลง 0.43
4 ร้อยละของสถานศึกษาในเขตพื้นที่พิเศษและเขตพัฒนา
ร้อยละ 80
ร้อยละ 100
เศรษฐกิจพิเศษได้รับการพัฒนาการจัดการศึกษาตามบริบท
กลยุทธ์ที่ 2 การสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาให้กับประชากรวัยเรียนทุกคน
5 จ�ำนวนผู้เรียนได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพตามความถนัด 29,125 คน
29,723 คน
และความสามารถ (วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ทัศนศิลป์
นาฏศิลป์ ดนตรี กีฬา)

รายงานสรุปผลการติดตาม ประเมินผล การบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ตามตัวชี้วัดแผนปฏิบัติราชการของส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

บรรลุ
ไม่บรรลุ
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ไม่บรรลุ
ไม่บรรลุ
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ตัวชี้วัด
ที่

กลยุทธ์/ตัวชี้วัด

ค่าเป้าหมาย
ตัวชี้วัด

ผลสัมฤทธิ์การด�ำเนินงาน
ผลที่
การแปลผล
ด�ำเนินการได้

6

อัตราการเข้าเรียนของผู้เรียนแต่ละระดับการศึกษา
ต่อประชากรกลุ่มอายุ
6.1 ประชากรวัยเรียนที่มีอายุถึงเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับ
เข้าเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
ร้อยละ 100 ร้อยละ 92.17
6.2 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่จบหลักสูตร
ร้อยละ 100
ร้อยละ 100
ในปีการศึกษา 2563 ได้ศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
6.3 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่จบหลักสูตรในปีการศึกษา ร้อยละ 100 ร้อยละ 99.41
2563 ได้ศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 หรือเทียบเท่า
6.4 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่จบหลักสูตรในปีการศึกษา  ร้อยละ 78 ร้อยละ 96.16
2563 ได้ศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น
7 จ�ำนวนผู้เรียนที่เป็นผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาสเข้าถึงบริการ
3,630,000 คน 3,816,785 คน
การศึกษาและการพัฒนาสมรรถภาพหรือบริการทางการศึกษา
ที่เหมาะสมตามความจ�ำเป็น
8 ร้อยละของสถานศึกษาในเขตพื้นที่พิเศษ ได้รับการพัฒนา
ร้อยละ 80
ร้อยละ 100
การจัดการศึกษาตามบริบท
9 ร้อยละของนักเรียนที่ได้รับเงินอุดหนุนปัจจัยพื้นฐาน
ร้อยละ 20 ร้อยละ 62.83
ส�ำหรับนักเรียนยากจน
กลยุทธ์ที่ 3 การยกระดับคุณภาพการศึกษาให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21
10 ร้อยละของผู้เรียนปฐมวัยมีพัฒนาการด้านร่างกาย อารมณ์
ร้อยละ 80 ร้อยละ 91.65
จิตใจ สังคม และสติปัญญา
11 ร้อยละของนักเรียนที่มีคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ร้อยละ 50 ขึ้นไป
แต่ละวิชา
11.1 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
เพิ่มขึ้น 3 วิชา 
เพิ่มขึ้น
11.2 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ร้อยละ 3
เพิ่มขึ้น 1 วิชา
11.3 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
เพิ่มขึ้น 2 วิชา
12 ร้อยละของนักเรียนที่ผ่านการประเมินคุณลักษณะ
เพิ่มขึ้น
เพิ่มขึ้น
อันพึงประสงค์ตามหลักสูตรระดับดีขึ้นไป
ร้อยละ 1
0.95
13 จ�ำนวนสถานศึกษาที่ได้รับการส่งเสริม สนับสนุน การพัฒนา
200
232 แห่ง
ความสามารถด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์
แห่ง
14 ร้อยละของครูสอนภาษาอังกฤษในระดับชั้นประถมศึกษา
ร้อยละ 100 ร้อยละ 80.03
และมัธยมศึกษาได้รับการพัฒนาและยกระดับความรู้ภาษา
อังกฤษ โดยใช้ระดับการพัฒนาทางด้านภาษา (CEFR)
ตามเกณฑ์ที่ก�ำหนด

รายงานสรุปผลการติดตาม ประเมินผล การบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ตามตัวชี้วัดแผนปฏิบัติราชการของส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
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15

กลยุทธ์/ตัวชี้วัด

ค่าเป้าหมาย
ตัวชี้วัด

ร้อยละของสถานศึกษาที่สอนในระดับ ม.ต้น ที่ได้รับ
ร้อยละ 100
การเตรียมความพร้อมด้านการอ่าน คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์
ในการประเมินระดับนานาชาติตามโครงการ PISA
16 ร้อยละของสถานศึกษาที่จัดการเรียนการสอนที่สร้างสมดุล
ทุกด้านและมีการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาพหุปัญญารายบุคคล
หมายเหตุ ตัวชี้วัดนี้ไม่ประเมินผล เนื่องจากไม่ได้ก�ำหนด
ค่าเป้าหมายตัวชี้วัดในแผนปฏิบัติราชการของ สพฐ.
17 ร้อยละของนักเรียนที่ได้รับการคัดกรองเพื่อพัฒนาพหุปัญญา
รายบุคคลเพิ่มขึ้น
หมายเหตุ ตัวชี้วัดนี้ไม่ประเมินผล เนื่องจากไม่ได้ก�ำหนด
ค่าเป้าหมายตัวชี้วัดในแผนปฏิบัติราชการของ สพฐ.
18 ร้อยละของผู้เรียนได้รับการพัฒนาให้มีความรู้ สมรรถนะ
หรือทักษะอาชีพในด้านต่าง ๆ เพื่อการประกอบอาชีพ
การด�ำรงชีวิตอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างสอดคล้องตามสภาพ
ความต้องการและบริบทของแต่ละพื้นที่ตลอดจนความท้าทาย
ที่เป็นพลวัตรของโลกในศตวรรษที่ 21
18.1 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 6
ร้อยละ 80
18.2 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3
ร้อยละ 80
18.3 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 - 6
ร้อยละ 80
19 ร้อยละของนักเรียนมีความรู้ความเข้าใจและตระหนัก
ร้อยละ 80
ในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
กลยุทธ์ที่ 4 การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา
20 จ�ำนวนกระบวนงานที่ได้รับการปรับเปลี่ยนให้เป็นดิจิทัลเพิ่มขึ้น 2 กระบวนงาน
21 ร้อยละโครงการของ สพฐ. ที่มีผลสัมฤทธิ์ต่อเป้าหมาย
ร้อยละ 20
ยุทธศาสตร์ชาติ
22 ร้อยละของส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามีค่าเฉลี่ยคะแนน
ร้อยละ 90
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงาน (ITA)
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85
23 ร้อยละของนักเรียนในสังกัด สพฐ. มีพฤติกรรมที่ยึดมั่น
ร้อยละ 50
ความซื่อสัตย์สุจริต
24 ร้อยละของสถานศึกษาน�ำร่องพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา
ร้อยละ 80
มีความอิสระและความคล่องตัวในการบริหารและการจัด
การศึกษาเพิ่มขึ้น

ผลสัมฤทธิ์การด�ำเนินงาน
ผลที่
การแปลผล
ด�ำเนินการได้
ร้อยละ 52.63
ไม่บรรลุ
ร้อยละ 74.82

ไม่ประเมิน

1,765 คน

ไม่ประเมิน

ร้อยละ 95.64
ร้อยละ 93.44
ร้อยละ 92.15
ร้อยละ 89.83

บรรลุ
บรรลุ
บรรลุ
บรรลุ

2 กระบวนงาน
ร้อยละ 66.84

บรรลุ
บรรลุ

ร้อยละ 90.67

บรรลุ

ร้อยละ 77.53

บรรลุ

ร้อยละ 100

บรรลุ
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กลยุ ท ธ์ ที่ ส� ำ นั ก งานคณะกรรมการการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐานสามารถขั บ เคลื่ อ นการด� ำ เนิ น งาน
ได้บรรลุค่าเป้าหมายมากที่สุด ได้แก่ กลยุทธ์ที่ 4 การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษาบรรลุ
ค่าเป้าหมายทุกตัวชี้วัด รองลงมา  คือ กลยุทธ์ที่ 2 การสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาให้กับ
ประชากรวัยเรียนทุกคน บรรลุค่าเป้าหมายร้อยละ 75 (บรรลุ 2 ตัวชี้วัด จากทั้งหมด 8 ตัวชี้วัด) กลยุทธ์ที่ 3
การยกระดับคุณภาพการศึกษาให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 บรรลุเป้าหมายร้อยละ 50
(บรรลุ 6 ตัวชีว้ ดั จากทัง้ หมด 12 ตัวชีว้ ดั ) และกลยุทธ์ที่ 1 การส่งเสริมการจัดการศึกษาให้ผเู้ รียนมีความปลอดภัย
จากภัยทุกรูปแบบ บรรลุเป้าหมายร้อยละ 33.33 (บรรลุ 3 ตัวชี้วัด จากทั้งหมด 9 ตัวชี้วัด) ตามล�ำดับ เมื่อพิจารณา
เป็นรายตัวชี้วัด พบว่า  ตัวชี้วัดที่ส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานไม่สามารถด�ำเนินการได้บรรลุ
ค่าเป้าหมาย ได้แก่ นักเรียนที่ส�ำเร็จการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่ศึกษาต่อในโรงเรียนของรัฐเพิ่มขึ้น
ค่าเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐานในวิชาหลัก (O-NET) และด้านอิสลามศึกษา (I-NET)
ของนักเรียนในจังหวัดชายแดนภาคใต้  อัตราการเข้าเรียนของผูเ้ รียนแต่ละระดับการศึกษาต่อประชากรกลุม่ อายุ
ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขนั้ พืน้ ฐาน (O-NET)  นักเรียนทีผ่ า่ นการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์
ตามหลักสูตรระดับดีขึ้นไป ครูสอนภาษาอังกฤษในระดับชั้นประถมศึกษาและมัธยมศึกษาได้รับการพัฒนา
และยกระดับความรู้ภาษาอังกฤษ โดยใช้ระดับการพัฒนาทางด้านภาษา (CEFR) ตามเกณฑ์ที่ก�ำหนด และสถานศึกษา
ที่สอนในระดับ ม.ต้น ที่ได้รับการเตรียมความพร้อม ด้านการอ่าน คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ในการประเมิน
ระดับนานาชาติตามโครงการ PISA ซึ่งปัญหา  อุปสรรคส่วนใหญ่มาจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค
ติดเชื้อไวรัสโคโรนา  2019 (COVID-19) ท�ำให้สถานศึกษาต้องปิดการเรียนการสอนในระยะยาว ส่งผลต่อการด�ำเนิน
โครงการ/กิจกรรมที่มีลักษณะส่งเสริม สนับสนุนผู้เรียนที่ไม่สามารถด�ำเนินการได้เต็มรูปแบบ การปรับเปลี่ยน
รูปแบบการท�ำงานของส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษาที่จ�ำเป็นต้องน�ำเทคโนโลยีเข้ามาใช้งานเพิ่มขึ้น
แต่บุคลากรบางส่วนยังขาดทักษะในการใช้เทคโนโลยี รวมถึงสถานศึกษาบางแห่งมีบริบทพื้นที่ไม่เหมาะสม
ต่อการใช้เทคโนโลยี โดยเฉพาะอย่างยิ่งสถานศึกษาที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ห่างไกลยากล�ำบากเป็นจุดอับสัญญาณ
อินเทอร์เน็ต อีกทัง้ ผูเ้ รียนบางส่วนขาดความพร้อมด้านอุปกรณ์ เช่น คอมพิวเตอร์ แท็บเล็ต เป็นต้น ซึง่ การขับเคลือ่ น
การด�ำเนินงานของ สพฐ. จะประสบผลส�ำเร็จได้ต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ดังนั้น
ในการด�ำเนินงานของ สพฐ. ในปีงบประมาณต่อไป กลยุทธ์ที่ 4 การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา
ควรรักษาคุณภาพการด�ำเนินงานอย่างต่อเนื่อง ส�ำหรับกลยุทธ์ที่ 1, 2 และ 3 ควรเพิ่มประสิทธิภาพการด�ำเนินงาน
โดยการสร้างการรับรู้ ความเข้าใจในการน�ำนโยบายไปสู่การปฏิบัติ การก�ำกับติดตามการด�ำเนินงานอย่างเข้มข้น
ต่อเนื่อง เพื่อให้การด�ำเนินงานบรรลุเป้าหมายอย่างมีคุณภาพ ซึ่งสามารถสรุปการขับเคลื่อนการด�ำเนินงาน
ตามตัวชีว้ ดั แผนปฏิบตั ริ าชการของส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน ประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ได้ดังแผนภาพ
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หลักการและเหตุผล

ส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน (สพฐ.) เป็นองค์กรหลักในการจัดการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน
ให้ประชากรวัยเรียนอย่างทั่วถึง มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา  ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ได้ก�ำหนด
นโยบายและจัดท�ำแผนปฏิบัติราชการ ประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ
(พ.ศ. 2561 - 2580) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561 - 2580) แผนปฏิรูปประเทศ แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) แผนการศึกษาแห่งชาติ (พ.ศ. 2560 - 2579)
นโยบายของรั ฐ บาล แผนปฏิ บั ติ ร าชการระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 - 2565) ของกระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร
และแผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 - 2565) ของส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประกอบด้วย 4 กลยุทธ์ คือ
กลยุทธ์ที่ 1 การส่งเสริมการจัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีความปลอดภัยจากภัยทุกรูปแบบ
กลยุทธ์ที่ 2 การสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาให้กับประชากรวัยเรียนทุกคน
กลยุทธ์ที่ 3 การยกระดับคุณภาพการศึกษาให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21
กลยุทธ์ที่ 4 การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา
ส�ำนักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นหน่วยงานหลัก ตามกฎกระทรวง
แบ่งส่วนงานราชการของส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 มีอำ� นาจ
หน้าที่ด�ำเนินการเกี่ยวกับการติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน พร้อมทั้งเสนอแนวทาง
การปรับปรุงและพัฒนาการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานในภาพรวม โดยได้ด�ำเนินการติดตามและประเมินผลตัวชี้วัด
ตามแผนปฏิบัติราชการของ สพฐ. อย่างต่อเนื่องทุกปี ส�ำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ได้ใช้ตัวชี้วัด
ภายใต้กลยุทธ์ 4 กลยุทธ์ตามแผนปฏิบัติราชการของส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นกรอบ
ในการติดตามและประเมินผล เก็บรวบรวมข้อมูลจาก 2 แหล่ง คือ 1) ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา  (สพท.)
จ�ำนวน 225 เขต ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (electronic Monitoring and Evaluation System : e-MES)
และ 2) ส�ำนัก/หน่วย/กลุ่ม/ศูนย์ในส่วนกลางของส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานที่เกี่ยวข้อง
เพื่อให้ สพฐ. ทราบผลการขับเคลื่อนการด�ำเนินงานของหน่วยปฏิบัติในทุกระดับ ปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะ
ส�ำหรับใช้เป็นข้อมูลประกอบการวางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐานต่อไป

2

วัตถุประสงค์

1. เพื่อติดตาม ประเมินผล การบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานตามตัวชี้วัดแผนปฏิบัติ
ราชการ ประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
2. เพื่อรายงานผลสัมฤทธิ์การด�ำเนินงานของหน่วยปฏิบัติในทุกระดับ ตามตัวชี้วัดแผนปฏิบัติ
ราชการ ประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
3. เพื่อเสนอแนวทางการปรับปรุงและพัฒนาการบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน

2

รายงานสรุปผลการติดตาม ประเมินผล การบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ตามตัวชี้วัดแผนปฏิบัติราชการของส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

3

ขอบเขตการติดตามและประเมินผล

การติดตาม ประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานตามตัวชี้วัดแผนปฏิบัติราชการ
ของส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จ�ำนวน 4 กลยุทธ์
24 ตัวชี้วัด ดังนี้
ตารางที่ 1 แสดงรายละเอียดกลยุทธ์และตัวชี้วัดส�ำหรับการติดตาม ประเมินผลการบริหารและการจัด
การศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน ตามตั ว ชี้ วั ด แผนปฏิ บั ติ ร าชการของส� ำ นั ก งานคณะกรรมการการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน
ประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ที่
ประเด็นการติดตาม ประเมินผล
กลยุทธ์ที่ 1 การส่งเสริมการจัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีความปลอดภัยจากภัยทุกรูปแบบ
1 ร้อยละของผู้เรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมที่ส่งเสริม สนับสนุน ในการสร้างภูมิคุ้มกันพร้อมรับมือ
กับการเปลี่ยนแปลงและภัยคุกคามรูปแบบใหม่ในทุกรูปแบบ
2 ร้อยละของนักเรียนที่ส�ำเร็จการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่ศึกษาต่อในโรงเรียนของรัฐเพิ่มขึ้น
3 ค่าเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐานในวิชาหลัก (O-NET) และด้านอิสลามศึกษา 
(I-NET) เพิ่มขึ้น
4 ร้อยละของสถานศึกษาในเขตพื้นที่พิเศษและเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษได้รับการพัฒนาการจัดการศึกษา
ตามบริบท
กลยุทธ์ที่ 2 การสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาให้กับประชากรวัยเรียนทุกคน
5 จ�ำนวนผู้เรียนได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพตามความถนัดและความสามารถ (วิทยาศาสตร์
คณิตศาสตร์ ทัศนศิลป์ นาฏศิลป์ ดนตรี กีฬา)
6 อัตราการเข้าเรียนของผู้เรียนแต่ละระดับการศึกษาต่อประชากรกลุ่มอายุ
7 จ�ำนวนผู้เรียนที่เป็นผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาสเข้าถึงบริการการศึกษาและการพัฒนาสมรรถภาพหรือบริการ
ทางการศึกษาที่เหมาะสมตามความจ�ำเป็น
8 ร้อยละของสถานศึกษาในเขตพื้นที่พิเศษ ได้รับการพัฒนาการจัดการศึกษาตามบริบท
9 ร้อยละของนักเรียนที่ได้รับเงินอุดหนุนปัจจัยพื้นฐานส�ำหรับนักเรียนยากจน
กลยุทธ์ที่ 3 การยกระดับคุณภาพการศึกษาให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21
10 ร้อยละของผู้เรียนปฐมวัยมีพัฒนาการด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญา
11 ร้อยละของนักเรียนที่มีคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)
ร้อยละ 50 ขึ้นไป
12 ร้อยละของนักเรียนที่ผ่านการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรระดับดีขึ้นไป
13 จ�ำนวนสถานศึกษาที่ได้รับการส่งเสริม สนับสนุน การพัฒนาความสามารถด้านวิทยาศาสตร์
คณิตศาสตร์
14 ร้อยละของครูสอนภาษาอังกฤษในระดับชั้นประถมศึกษาและมัธยมศึกษาได้รับการพัฒนา
และยกระดับความรู้ภาษาอังกฤษ โดยใช้ระดับการพัฒนาทางด้านภาษา (CEFR) ตามเกณฑ์ที่ก�ำหนด
รายงานสรุปผลการติดตาม ประเมินผล การบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ตามตัวชี้วัดแผนปฏิบัติราชการของส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
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ที่
ประเด็นการติดตาม ประเมินผล
15 ร้อยละของสถานศึกษาที่สอนในระดับ ม.ต้น ที่ได้รับการเตรียมความพร้อมด้านการอ่าน คณิตศาสตร์
และวิทยาศาสตร์ ในการประเมินระดับนานาชาติตามโครงการ PISA
16 ร้อยละของสถานศึกษาที่จัดการเรียนการสอนที่สร้างสมดุลทุกด้านและมีการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนา
พหุปัญญารายบุคคล
17 ร้อยละของนักเรียนที่ได้รับการคัดกรองเพื่อพัฒนาพหุปัญญารายบุคคลเพิ่มขึ้น
18 ร้อยละของผู้เรียนได้รับการพัฒนาให้มีความรู้ สมรรถนะ หรือทักษะอาชีพในด้านต่าง ๆ
เพื่อการประกอบอาชีพ การด�ำรงชีวิตอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างสอดคล้องตามสภาพ ความต้องการ
และบริบทของแต่ละพื้นที่ ตลอดจนความท้าทายที่เป็นพลวัตรของโลกในศตวรรษที่ 21
19 ร้อยละของนักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจ และตระหนักในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม
กลยุทธ์ที่ 4 การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา
20 จ�ำนวนกระบวนงานที่ได้รับการปรับเปลี่ยนให้เป็นดิจิทัลเพิ่มขึ้น
21 ร้อยละโครงการของ สพฐ. ที่มีผลสัมฤทธิ์ต่อเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ
22 ร้อยละของส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามีค่าคะแนนเฉลี่ยการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ของหน่วยงาน (ITA) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85
23 ร้อยละของนักเรียนสังกัด สพฐ. มีพฤติกรรมที่ยึดมั่นความซื่อสัตย์สุจริต
24 ร้อยละของสถานศึกษาน�ำร่องพื้นที่นวัตกรรมการศึกษามีความอิสระและความคล่องตัวในการบริหาร
และการจัดการศึกษาเพิ่มขึ้น

4

ประโยชน์ที่ได้รับ

1. ส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีข้อมูลสารสนเทศผลการบริหารและการจัด
การศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐานตามตั ว ชี้ วั ด แผนปฏิ บั ติ ร าชการของส� ำ นั ก งานคณะกรรมการการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน
ประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ประกอบการวางแผนการพัฒนาคุณภาพการศึกษา  และปรับปรุงกลยุทธ์
จุดเน้นให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
2. ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา  สถานศึกษา  เห็นความส�ำคัญของการด�ำเนินงานตามแผนปฏิบัติ
ราชการของส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพื่อให้บรรลุ
ตามเป้าหมายที่ก�ำหนดไว้
3. หน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถใช้เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณา  จัดท�ำโครงการหรือกิจกรรม
ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน

4

รายงานสรุปผลการติดตาม ประเมินผล การบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ตามตัวชี้วัดแผนปฏิบัติราชการของส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ตอนที่ 2
วิธีดำ�เนินการ

รายงานสรุปผลการติดตาม ประเมินผล การบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ตามตัวชี้วัดแผนปฏิบัติราชการของส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

5

การติดตาม ประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานตามตัวชี้วัดแผนปฏิบัติราชการ
ของส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มีวิธีด�ำเนินการ ดังนี้
1. กลุ่มเป้าหมายการติดตาม ประเมินผล
2. เครื่องมือที่ใช้ในการติดตาม ประเมินผล
3. เกณฑ์การติดตาม ประเมินผล
4. การเก็บรวบรวมข้อมูล
5. การตรวจสอบข้อมูล
6. การวิเคราะห์ข้อมูล

1

กลุ่มเป้าหมายการติดตาม ประเมินผล

การติดตาม ประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานตามตัวชี้วัดแผนปฏิบัติราชการ
ของส� ำ นั ก งานคณะกรรมการการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน ประจ� ำ ปี ง บประมาณ พ.ศ. 2564 มี ก ลุ ่ ม เป้ า หมาย
คือ
1.1 ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา  จ�ำนวน 225 เขต จ�ำแนกเป็น ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษา จ�ำนวน 183 เขต และส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา จ�ำนวน 42 เขต
1.2 ส�ำนัก /หน่วย/กลุ่ม/ศูนย์ในส่ว นกลางของส� ำ นั ก งานคณะกรรมการการศึ ก ษาขั้ นพื้ นฐาน
ที่เกี่ยวข้อง

2

เครื่องมือที่ใช้ในการติดตาม ประเมินผล

ส� ำ นั ก งานคณะกรรมการการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน โดยส� ำ นั ก ติ ด ตามและประเมิ น ผลการจั ด
การศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐานและส� ำ นั ก /หน่ ว ย/กลุ ่ ม /ศู น ย์ ใ นส่ ว นกลางของส� ำ นั ก งานคณะกรรมการการศึ ก ษา
ขั้นพื้นฐานที่เกี่ยวข้อง ได้ร่วมกันจัดท�ำเครื่องมือการติดตาม ประเมินผล การบริหารและการจัดการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน ประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และทดลองเครื่องมือโดยเชิญผู้แทนจากส�ำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาใน 6 ภูมิภาค จ�ำนวน 18 เขต ประกอบด้วย ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา  จ�ำนวน
13 เขต และส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  จ�ำนวน 5 เขต สามารถจ�ำแนกเครื่องมือการติดตาม
ประเมินผล ตามแหล่งการเก็บข้อมูลเป็น 2 ส่วน ดังนี้
2.1 เครื่ อ งมื อ การติ ด ตาม ประเมิ น ผล การบริ ห ารและการจั ด การศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน
ของส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา โดยด�ำเนินการติดตามและประเมินผลเฉพาะตัวชี้วัดที่มีการขับเคลื่อน
การด�ำเนินงานครอบคลุมส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั้ง 225 เขต และตัวชี้วัดที่ส�ำนัก/หน่วย/กลุ่ม/ศูนย์
ในส่ ว นกลางของส� ำ นั ก งานคณะกรรมการการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐานที่ เ กี่ ย วข้ อ งไม่ ไ ด้ ติ ด ตามและประเมิ น ผล
เพื่อลดภาระการรายงานข้อมูลของส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา ประกอบด้วย 3 กลยุทธ์ 9 ตัวชี้วัด
ดังนี้
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กลยุทธ์ที่ 1 การส่งเสริมการจัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีความปลอดภัยจากภัยทุกรูปแบบ
			 ตัวชีว้ ดั ที่ 1 ร้อยละของผูเ้ รียนทีเ่ ข้าร่วมกิจกรรมทีส่ ง่ เสริม สนับสนุนในการสร้างภูมคิ มุ้ กัน
พร้อมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงและภัยคุกคามรูปแบบใหม่ในทุกรูปแบบ
กลยุทธ์ที่ 2 การสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาให้กับประชากรวัยเรียนทุกคน
			 ตัวชี้วัดที่ 6 อัตราการเข้าเรียนของผู้เรียนแต่ละระดับการศึกษาต่อประชากรกลุ่มอายุ
กลยุทธ์ที่ 3 การยกระดับคุณภาพการศึกษาให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21
			 ตัวชี้วัดที่ 10 ร้อยละของผูเ้ รียนปฐมวัยมีพฒ
ั นาการด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม
และสติปัญญา
			 ตัวชี้วัดที่ 11 ร้อยละของนักเรียนที่มีคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ
ขั้นพื้นฐาน (O-NET) ร้อยละ 50 ขึ้นไป
			 ตัวชี้วัดที่ 12 ร้ อ ยละของนั ก เรี ย นที่ ผ ่ า นการประเมิ น คุ ณ ลั ก ษณะอั น พึ ง ประสงค์
ตามหลักสูตรระดับดีขึ้นไป
			 ตัวชี้วัดที่ 14 ร้อยละของครูสอนภาษาอังกฤษในระดับชัน้ ประถมศึกษาและมัธยมศึกษา
ได้รับการพัฒนาและยกระดับความรู้ภาษาอังกฤษ โดยใช้ระดับการพัฒนาทางด้านภาษา (CEFR) ตามเกณฑ์ที่ก�ำหนด
			 ตัวชี้วัดที่ 15 ร้อยละของสถานศึกษาทีส่ อนในระดับ ม.ต้น ทีไ่ ด้รบั การเตรียมความพร้อม
ด้านการอ่าน คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ในการประเมินระดับนานาชาติตามโครงการ PISA
			 ตัวชี้วัดที่ 18 ร้อยละของผู้เรียนได้รับการพัฒนาให้มีความรู้ สมรรถนะ หรือทักษะอาชีพ
ในด้านต่าง ๆ เพื่อการประกอบอาชีพ การด�ำรงชีวิตอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างสอดคล้องตามสภาพ ความต้องการ
และบริบทของแต่ละพื้นที่ ตลอดจนความท้าทายที่เป็นพลวัตรของโลกในศตวรรษที่ 21
			 ตัวชี้วัดที่ 19 ร้อยละของนักเรียนมีความรู้ความเข้าใจและตระหนักในการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
2.2 เครื่ อ งมื อ การติ ด ตาม ประเมิ น ผล การบริ ห ารและการจั ด การศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน
ของส�ำนัก/หน่วย/กลุ่ม/ศูนย์ ในส่วนกลางของส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประกอบด้วย
4 กลยุทธ์ 15 ตัวชี้วัด ดังนี้
กลยุทธ์ที่ 1 การส่งเสริมการจัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีความปลอดภัยจากภัยทุกรูปแบบ
			 ตัวชี้วัดที่ 2 ร้ อ ยละของนั ก เรี ย นที่ ส� ำ เร็ จ การศึ ก ษาในจั ง หวั ด ชายแดนภาคใต้
ที่ศึกษาต่อในโรงเรียนของรัฐเพิ่มขึ้น
			 ตัวชี้วัดที่ 3 ค่าเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐานในวิชาหลัก
(O-NET) และด้านอิสลามศึกษา (I-NET) เพิ่มขึ้น
			 ตัวชี้วัดที่ 4 ร้อยละของสถานศึกษาในเขตพื้นที่พิเศษและเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
ได้รับการพัฒนาการจัดการศึกษาตามบริบท
กลยุทธ์ที่ 2 การสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาให้กับประชากรวัยเรียนทุกคน
			 ตัวชี้วัดที่ 5 จ� ำ นวนผู ้ เ รี ย นได้ รั บ การพั ฒ นาเต็ ม ตามศั ก ยภาพตามความถนั ด
และความสามารถ (วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ทัศนศิลป์ นาฏศิลป์ ดนตรี กีฬา)
			 ตัวชี้วัดที่ 7 จ� ำ นวนผู ้ เรี ย นที่ เ ป็ น ผู ้ พิ ก าร ผู ้ ด ้ อ ยโอกาสเข้ า ถึ ง บริ ก ารการศึ ก ษา
และการพัฒนาสมรรถภาพหรือบริการทางการศึกษาที่เหมาะสมตามความจ�ำเป็น
รายงานสรุปผลการติดตาม ประเมินผล การบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
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			 ตัวชี้วัดที่ 8 ร้อยละของสถานศึกษาในเขตพืน้ ทีพ่ เิ ศษ ได้รบั การพัฒนาการจัดการศึกษา
ตามบริบท
			 ตัวชี้วัดที่ 9 ร้อยละของนักเรียนทีไ่ ด้รบั เงินอุดหนุนปัจจัยพืน้ ฐานส�ำหรับนักเรียนยากจน
กลยุทธ์ที่ 3 การยกระดับคุณภาพการศึกษาให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21
			 ตัวชี้วัดที่ 13 จ�ำนวนสถานศึกษาทีไ่ ด้รบั การส่งเสริม สนับสนุน การพัฒนาความสามารถ
ด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์
			 ตัวชี้วัดที่ 16 ร้อยละของสถานศึกษาที่จัดการเรียนการสอนที่สร้างสมดุลทุกด้าน
และมีการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาพหุปัญญารายบุคคล
			 ตัวชี้วัดที่ 17 ร้อยละของนักเรียนที่ได้รับการคัดกรองเพื่อพัฒนาพหุปัญญารายบุคคล
เพิ่มขึ้น
			 ตัวชี้วัดที่ 20 จ�ำนวนกระบวนงานที่ได้รับการปรับเปลี่ยนให้เป็นดิจิทัลเพิ่มขึ้น
			 ตัวชี้วัดที่ 21 ร้อยละโครงการของ สพฐ. ที่มีผลสัมฤทธิ์ต่อเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ
			 ตัวชี้วัดที่ 22 ร้อยละของส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามีค่าคะแนนเฉลี่ยการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงาน (ITA) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85
			 ตัวชี้วัดที่ 23 ร้อยละของนักเรียนสังกัด สพฐ. มีพฤติกรรมที่ยึดมั่นความซื่อสัตย์สุจริต
			 ตัวชี้วัดที่ 24 ร้อยละของสถานศึกษาน�ำร่องพื้นที่นวัตกรรมการศึกษามีความอิสระ
และความคล่องตัวในการบริหารและการจัดการศึกษาเพิ่มขึ้น

3

เกณฑ์การติดตาม ประเมินผล

การติดตาม ประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของส�ำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มีเกณฑ์การติดตาม ประเมินผล จ�ำแนกเป็น 2 รูปแบบ คือ
3.1 เกณฑ์การติดตาม ประเมินผล ผลสัมฤทธิ์การด�ำเนินงานของส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
		 3.1.1 ในภาพรวมของ 3 กลยุทธ์ 10 ตัวชี้วัดย่อย จ�ำแนกเป็น 3 ระดับ ดังนี้
			
บรรลุค่าเป้าหมายระดับมาก        หมายถึง ผลสัมฤทธิ์การด�ำเนินงานบรรลุ
                                                                    
ค่าเป้าหมาย จ�ำนวน 9–10 ตัวชีว้ ดั ย่อย
			
บรรลุค่าเป้าหมายระดับปานกลาง หมายถึง ผลสัมฤทธิ์การด�ำเนินงานบรรลุ
                                                                    
ค่าเป้าหมาย จ�ำนวน 5-8 ตัวชี้วัดย่อย
			
บรรลุค่าเป้าหมายระดับน้อย        หมายถึง   ผลสัมฤทธิ์การด�ำเนินงานบรรลุ
                                                                    
ค่าเป้าหมาย จ�ำนวน 3-4 ตัวชี้วัดย่อย
		 3.1.2 รายตัวชี้วัด จ�ำแนกเป็น 3 ระดับ ดังนี้
			
บรรลุค่าเป้าหมาย หมายถึง ผลสั ม ฤทธิ์ ก ารด� ำ เนิ น งานส� ำ เร็ จ ตามเป้ า หมาย
                                      
หรือสูงกว่าค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด
			
ไม่บรรลุค่าเป้าหมาย   หมายถึง ผลสัมฤทธิก์ ารด�ำเนินงานต�ำ่ กว่าค่าเป้าหมายของตัวชีว้ ดั
			
ประเมินผลไม่ได้
หมายถึง ไม่สามารถประเมินผลผลสัมฤทธิ์การด�ำเนินงานได้
                                      
เนื่องจากข้อมูลการรายงานไม่ครบถ้วนสมบูรณ์
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3.2 เกณฑ์ ก ารติ ด ตาม ประเมิ น ผล ผลสั ม ฤทธิ์ ก ารด� ำเนิ น งานในภาพรวมของส�ำ นั ก งาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จ�ำแนกเป็น 2 ระดับ ดังนี้
		 บรรลุค่าเป้าหมาย หมายถึง ผลสัมฤทธิ์การด�ำเนินงานส�ำเร็จตามเป้าหมายหรือสูงกว่า
ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด
		 ไม่บรรลุค่าเป้าหมาย หมายถึง ผลสัมฤทธิ์การด�ำเนินงานต�่ำกว่าค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด

4

การเก็บรวบรวมข้อมูล

การติดตาม ประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของส�ำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ด�ำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลจาก 2 แหล่ง ดังนี้
4.1 เก็ บ รวบรวมข้ อ มู ล จากส� ำ นั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา โดยใช้ ร ะบบอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์
(electronic Monitoring and Evaluation System : e-MES) ซึ่งส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษารายงานผล
จ�ำนวน 2 รอบ ดังนี้
รอบที่ 1  เปิดระบบ ระหว่าง วันที่ 15 พฤษภาคม 2564 - 15 มิถุนายน 2564
รอบที่ 2  เปิดระบบ ระหว่าง วันที่ 1 กรกฎาคม 2564 - 15 กันยายน 2564
4.2 เก็ บ ข้ อ มู ล จากส� ำ นั ก /หน่ ว ย/กลุ ่ ม /ศู น ย์ ใ นส่ ว นกลางของส� ำ นั ก งานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยผู้รับผิดชอบโครงการจากส�ำนัก/หน่วย/กลุ่ม/ศูนย์ในส่วนกลางของส�ำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานที่เกี่ยวข้อง รายงานผลการด�ำเนินงานจ�ำนวน 1 รอบ คือ ภายในวันที่
15 กันยายน 2564

5

การตรวจสอบข้อมูล

5.1 ระดับส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
        
ตรวจสอบและรั บ รองข้ อ มู ล ในการรายงานผลการด� ำ เนิ น งานตามตั ว ชี้ วั ด แผนปฏิ บั ติ
ราชการของส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยผู้บริหาร
ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
5.2 ระดับส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
        
ตรวจสอบและประเมิ น ผลโดยคณะกรรมการกลั่ น กรอง วิ เ คราะห์ แ ละประมวลผล
การติดตาม ประเมินผล การบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ที่ได้รับ
การแต่งตั้งจากส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

รายงานสรุปผลการติดตาม ประเมินผล การบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ตามตัวชี้วัดแผนปฏิบัติราชการของส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
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6

การวิเคราะห์ข้อมูล

การติดตาม ประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานตามตัวชี้วัดแผนปฏิบัติราชการ
ของส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ด�ำเนินการวิเคราะห์ข้อมูล
ดังนี้
6.1 ข้อมูลเชิงปริมาณ ใช้การหาค่าความถี่ (Frequency) ค่าเฉลีย่ (Mean) และค่าร้อยละ (Percent)
6.2 ข้อมูลเชิงคุณภาพ ใช้การวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis)
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รายงานสรุปผลการติดตาม ประเมินผล การบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ตามตัวชี้วัดแผนปฏิบัติราชการของส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ตอนที่ 3
ผลการติดตาม
ประเมินผลการบริหาร
และการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ตามตัวชี้วัดแผนปฏิบัติราชการ
สำ�นักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประจำ�ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

รายงานสรุปผลการติดตาม ประเมินผล การบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ตามตัวชี้วัดแผนปฏิบัติราชการของส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
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ผลการติดตาม ประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน ตามตัวชีว้ ดั แผนปฏิบตั ริ าชการ
ส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จ�ำแนกเป็น 2 ส่วน คือ
ส่วนที่ 1 ผลสัมฤทธิ์การด�ำเนินงานของส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
ส่วนที่ 2 ผลสัมฤทธิ์การด�ำเนินงานในภาพรวมของส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

1

ผลสัมฤทธิ์การด�ำเนินงานของส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

การติ ด ตาม ประเมิ น ผลการบริ ห ารและการจั ด การศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐานของส� ำ นั ก งานเขตพื้ น ที่
การศึกษาตามตัวชีว้ ดั แผนปฏิบตั ริ าชการของส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน ประจ�ำปีงบประมาณ
พ.ศ. 2564 ด�ำเนินการเฉพาะตัวชี้วัดที่มีการขับเคลื่อนการด�ำเนินงานครอบคลุมส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ทัง้ 225 เขต และตัวชีว้ ดั ทีส่ ำ� นัก/หน่วย/กลุม่ /ศูนย์ในส่วนกลางของส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน
ไม่ได้ติดตามและประเมินผล เพื่อลดภาระการรายงานข้อมูลของส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา 
จ�ำนวน 3 กลยุทธ์ 9 ตัวชี้วัด โดยมีผลสัมฤทธิ์การด�ำเนินงาน ดังนี้
1.1 ผลสัมฤทธิ์การด�ำเนินงานของส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาในภาพรวม
      ผลสัมฤทธิ์การด�ำเนินงานของส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาในภาพรวม มีเกณฑ์การประเมินผล
เพื่อจัดกลุ่มส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา จ�ำแนกเป็น 3 ระดับ คือ
		
l บรรลุค่าเป้าหมายระดับมาก
หมายถึง สพท. มีผลสัมฤทธิ์การด�ำเนินงานบรรลุ
ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด จ�ำนวน 9–10 ตัวชี้วัดย่อย
		
l บรรลุค่าเป้าหมายระดับปานกลาง
หมายถึง สพท. มีผลสัมฤทธิ์การด�ำเนินงานบรรลุ
ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด จ�ำนวน 5-8 ตัวชี้วัดย่อย
		
l บรรลุค่าเป้าหมายระดับน้อย
หมายถึง สพท. มีผลสัมฤทธิ์การด�ำเนินงานบรรลุ
ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด จ�ำนวน 3-4 ตัวชี้วัดย่อย
        
มีผลสัมฤทธิ์การด�ำเนินงานในภาพรวม ดังนี้
ตารางที่ 1 แสดงผลสัมฤทธิ์การด�ำเนินงานของส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาตามตัวชี้วัดแผนปฏิบัติราชการ
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รายงานสรุปผลการติดตาม ประเมินผล การบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ตามตัวชี้วัดแผนปฏิบัติราชการของส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ของส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ในภาพรวม
ผลสัมฤทธิ์การด�ำเนินงานของส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
สพป.
สพม.
รวม

ระดับ

บรรลุคา่ เป้าหมายระดับมาก
37 เขต (20.22%)
(9–10 ตัวชีว้ ดั ย่อย)
บรรลุคา่ เป้าหมายระดับปานกลาง
141 เขต (77.05%)
(5-8 ตัวชีว้ ดั ย่อย)
บรรลุคา่ เป้าหมายระดับน้อย
5 เขต (2.73%)
(3-4 ตัวชีว้ ดั ย่อย)
รวม 183 เขต (100%)

3 เขต (7.15%)

40 เขต (17.78%)

35 เขต (83.33%)

176 เขต (78.22%)

4 เขต (9.52%)

9 เขต (4.00%)

42 เขต (100%)

225 เขต (100%)

		
จากตารางที่

1 พบว่า  ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาส่วนใหญ่ มีผลสัมฤทธิ์การด�ำเนินงาน
ในภาพรวมบรรลุ ค ่ า เป้ า หมายระดั บ ปานกลาง จ� ำ นวน 176 เขต (78.22%) รองลงมา  คื อ บรรลุ ค ่ า
เป้าหมายระดับมาก จ�ำนวน 40 เขต (17.78%) และบรรลุค่าเป้าหมายระดับน้อย จ�ำนวน 9 เขต (4.00%)
ตามล�ำดับ
เมื่อพิจารณาจ�ำแนกเป็นส�ำ นักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา พบว่า  ผลสัมฤทธิ์
การด�ำเนินงานในภาพรวมส่วนใหญ่ บรรลุค่าเป้าหมายระดับปานกลาง จ�ำนวน 141 เขต (77.05%) รองลงมา 
คือ บรรลุค่าเป้าหมายระดับมาก จ�ำนวน 37 เขต (20.22%) และบรรลุค่าเป้าหมายระดับน้อย จ�ำนวน 5 เขต
(2.73%) ตามล�ำดับ ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา พบว่า  ผลสัมฤทธิ์การด�ำเนินงานในภาพรวม
ส่วนใหญ่ บรรลุค่าเป้าหมายระดับปานกลาง จ�ำนวน 35 เขต (83.33%) รองลงมา  คือ บรรลุค่าเป้าหมาย
ระดับน้อย จ�ำนวน 4 เขต (9.52%) และบรรลุค่าเป้าหมายระดับมาก จ�ำนวน 3 เขต (7.15%) ตามล�ำดับ
1.2 ผลสัมฤทธิ์การด�ำเนินงานของส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาจ�ำแนกรายตัวชี้วัด
		
ผลสั ม ฤทธิ์ ก ารด� ำ เนิ น งานของส� ำ นั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาจ� ำ แนกรายตั ว ชี้ วั ด มี เ กณฑ์
การประเมินผลเทียบค่าเป้าหมายของตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติราชการของส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน จ�ำแนกเป็น 3 ระดับ คือ  
		
l บรรลุค่าเป้าหมาย
หมายถึง สพท. มีผลสัมฤทธิ์การด�ำเนินงานส�ำเร็จตามเป้าหมาย
หรือสูงกว่าค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด
		
l ไม่บรรลุค่าเป้าหมาย หมายถึ ง สพท. มี ผ ลสั ม ฤทธิ์ ก ารด� ำ เนิ น งานต�่ ำ กว่ า ค่ า เป้ า หมาย
ของตัวชี้วัด
		
l ประเมินผลไม่ได้
หมายถึ ง ไม่ ส ามารถประเมิ น ผลผลสั ม ฤทธิ์ ก ารด� ำ เนิ น งานได้
เนื่องจากข้อมูลการรายงานไม่ครบถ้วนสมบูรณ์
มีผลสัมฤทธิ์การด�ำเนินงานจ�ำแนกรายตัวชี้วัด  ดังนี้
ตารางที่ 2 แสดงผลสัมฤทธิ์การด�ำเนินงานของส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาตามตัวชี้วัดแผนปฏิบัติราชการ

รายงานสรุปผลการติดตาม ประเมินผล การบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ตามตัวชี้วัดแผนปฏิบัติราชการของส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
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ของส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จ�ำแนกรายตัวชี้วัด
ค่าเป้าหมาย ผลสัมฤทธิ์การด�ำเนินงานของ สพท.
ตัวชี้วัด
บรรลุ ไม่บรรลุ ประเมินผล
ไม่ได้
กลยุทธ์ที่ 1 การส่งเสริมการจัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีความปลอดภัยจากภัยทุกรูปแบบ
1 ร้อยละของผู้เรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมที่ส่งเสริม สนับสนุน
ร้อยละ 85 84 เขต 132 เขต
9 เขต
ในการสร้างภูมิคุ้มกันพร้อมรับมือกับการเปลี่ยนแปลง
(37.33%) (58.67%) (4.00%)
และภัยคุกคามรูปแบบใหม่ในทุกรูปแบบ
กลยุทธ์ที่ 2 การสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาให้กับประชากรวัยเรียนทุกคน
6 อัตราการเข้าเรียนของผู้เรียนแต่ละระดับการศึกษา
ต่อประชากรกลุ่มอายุ
6.1 ประชากรวัยเรียนที่มีอายุถึงเกณฑ์การศึกษา
ร้อยละ 100 117 เขต 66 เขต
   ภาคบังคับเข้าเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
(63.93%) (36.07%)
6.2 นักเรียนชั้น ป.6 ที่จบหลักสูตรในปีการศึกษา 2563   ร้อยละ 100 183 เขต
   ได้ศึกษาต่อชั้น ม.1
(100%)
6.3 นักเรียนชั้น ม.3 ที่จบหลักสูตรในปีการศึกษา 2563   ร้อยละ 100
42 เขต
   ได้ศึกษาต่อชั้น ม.4 หรือเทียบเท่า
(100%)
6.4 นักเรียนชั้น ม.6 ที่จบหลักสูตรในปีการศึกษา 2563
ร้อยละ 78 42 เขต
ได้ศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น
(100%)
กลยุทธ์ที่ 3 การยกระดับคุณภาพการศึกษาให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21
10 ร้อยละของผู้เรียนปฐมวัยมีพัฒนาการด้านร่างกาย อารมณ์ ร้อยละ 80 182 เขต 1 เขต
จิตใจ สังคม และสติปัญญา
(99.45%) (0.55%)
11 ร้อยละของนักเรียนที่มีคะแนนผลการทดสอบ
เพิ่มขึ้นจาก 42 เขต
ทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ร้อยละ 50
ปีการศึกษา (100%)
ขึ้นไป (ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6)
ที่ผ่านมา
12 ร้อยละของนักเรียนที่ผ่านการประเมินคุณลักษณะ
ร้อยละ 70 222 เขต 2 เขต
1 เขต
อันพึงประสงค์ตามหลักสูตรระดับดีขึ้นไป
(98.67%) (0.89%) (0.44%)
14 ร้อยละของครูสอนภาษาอังกฤษในระดับชั้นประถมศึกษา ร้อยละ 100 84 เขต 132 เขต
9
และมัธยมศึกษาได้รับการพัฒนาและยกระดับความรู้ภาษา
(37.33%) (58.67%) (4.00%)
อังกฤษ โดยใช้ระดับการพัฒนาทางด้านภาษา (CEFR)
ตามเกณฑ์ที่ก�ำหนด
15 ร้อยละของสถานศึกษาที่สอนในระดับ ม.ต้น ที่ได้รับ
ร้อยละ 100 63 เขต 162 เขต
การเตรียมความพร้อม ด้านการอ่าน คณิตศาสตร์
(28.00%) (72.00%)
และวิทยาศาสตร์ในการประเมินระดับนานาชาติตามโครงการ
PISA
ตัวชี้วัด
ที่
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ตามตัวชี้วัดแผนปฏิบัติราชการของส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ตัวชี้วัด
ที่

กลยุทธ์/ตัวชี้วัด

18

ร้อยละของผู้เรียนได้รับการพัฒนาให้มีความรู้ สมรรถนะ
หรือทักษะอาชีพในด้านต่าง ๆ เพื่อการประกอบอาชีพ
การด�ำรงชีวิตอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างสอดคล้องตามสภาพ
ความต้องการและบริบทของแต่ละพื้นที่ตลอดจน
ความท้าทายที่เป็นพลวัตรของโลกในศตวรรษที่ 21
18.1 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 6
18.2 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3
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ค่าเป้าหมาย ผลสัมฤทธิ์การด�ำเนินงานของ สพท.
ตัวชี้วัด
บรรลุ ไม่บรรลุ ประเมินผล
ไม่ได้

ร้อยละ 80
ร้อยละ 80

18.3 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 - 6

ร้อยละ 80

ร้อยละของนักเรียนมีความรู้ความเข้าใจและตระหนัก
ในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ร้อยละ 80

175 เขต
(95.63%)
212 เขต
(94.22%)
37 เขต
(88.10%)
189 เขต
(84.00%)

5 เขต
(2.73%)
8 เขต
(3.56%)
3 เขต
(7.14%)
28 เขต
(12.44%)

3 เขต
(1.64%)
5 เขต
(2.22%)
2 เขต
(4.76%)
8 เขต
(3.56%)

จากตารางที่ 2 พบว่า  ตัวชี้วัดที่ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกเขตสามารถด�ำเนินงานได้บรรลุ
ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด จ�ำนวน 3 ตัวชี้วัด คือ ตัวชี้วัดที่ 6 อัตราการเข้าเรียนของผู้เรียนแต่ละระดับการศึกษา 
ต่อประชากรกลุ่มอายุ ตัวชี้วัดย่อยที่ 6.2 นักเรียนชั้น ป.6 ที่จบหลักสูตรในปีการศึกษา 2563 ได้ศึกษาต่อชั้น ม.1
ตัวชี้วัดย่อยที่ 6.4 นักเรียนชั้น ม.6 ที่จบหลักสูตรในปีการศึกษา 2563 ได้ศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น และตัวชี้วัด
ที่ 11 ร้อยละของนักเรียนที่มีคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ร้อยละ 50 ขึ้นไป
(ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6) ส�ำหรับตัวชี้วัดที่ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาด�ำเนินงานบรรลุค่าเป้าหมาย
ของตัวชี้วัดได้น้อยที่สุด 3 ล�ำดับแรก คือ
1. ตัวชี้วัดที่ 1 ร้อยละของผู้เรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมที่ส่งเสริม สนับสนุนในการสร้างภูมิคุ้มกัน
พร้อมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงและภัยคุกคามรูปแบบใหม่ในทุกรูปแบบ จ�ำนวน 84 เขต (37.33%)  
2. ตั ว ชี้ วั ด ที่ 14 ร้ อ ยละของครู ส อนภาษาอั ง กฤษในระดั บ ชั้ น ประถมศึ ก ษาและมั ธ ยมศึ ก ษา
ได้รับการพัฒนาและยกระดับความรู้ภาษาอังกฤษ โดยใช้ระดับการพัฒนาทางด้านภาษา  (CEFR) ตามเกณฑ์
ที่ก�ำหนด จ�ำนวน 84 เขต (37.33%)
3. ตัวชี้วัดที่ 15 ร้อยละของสถานศึกษาที่สอนในระดับ ม.ต้น ที่ได้รับการเตรียมความพร้อม
ด้านการอ่านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ในการประเมินระดับนานาชาติตามโครงการ PISA จ�ำนวน 63 เขต
(28.00%)

รายงานสรุปผลการติดตาม ประเมินผล การบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ตามตัวชี้วัดแผนปฏิบัติราชการของส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
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2
		

ผลสัมฤทธิ์การด�ำเนินงานในภาพรวมของส�ำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน

การติ ด ตาม ประเมิ น ผลการบริ ห ารและการจั ด การศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐานตามตั ว ชี้ วั ด แผนปฏิ บั ติ
ราชการของส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยเก็บรวบรวม
ข้ อ มู ล จากส� ำ นั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา  จ� ำ นวน 225 เขต และส� ำ นั ก /หน่ ว ย/กลุ ่ ม /ศู น ย์ ใ นส่ ว นกลาง
ของส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานที่เกี่ยวข้อง จ�ำนวน 4 กลยุทธ์ 24 ตัวชี้วัด มีผลสัมฤทธิ์
การด�ำเนินงาน ดังนี้
2.1 ผลสัมฤทธิ์การด�ำเนินงานในภาพรวมโดยเทียบกับค่าเป้าหมายตัวชี้วัดของ สพฐ.
ผลสัมฤทธิก์ ารด�ำเนินงานในภาพรวมโดยเทียบกับค่าเป้าหมายของตัวชีว้ ดั ตามแผนปฏิบตั ริ าชการ
ของส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีเกณฑ์การประเมินผล จ�ำแนกเป็น 2 ระดับ คือ
		
l บรรลุคา
่ เป้าหมาย หมายถึ ง สพฐ. มี ผ ลสั ม ฤทธิ์ ก ารด� ำ เนิ น งานในภาพรวมส� ำ เร็ จ
ตามเป้าหมายหรือสูงกว่าค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด
		
l ไม่บรรลุค่าเป้าหมาย
หมายถึ ง สพฐ. มี ผ ลสั ม ฤทธิ์ ก ารด� ำ เนิ น งานในภาพรวมต�่ ำ กว่ า
ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด
มีผลสัมฤทธิ์การด�ำเนินงานในภาพรวม ดังนี้
ตารางที่ 3 แสดงผลสัมฤทธิ์การด�ำเนินงานในภาพรวมของส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ตามตัวชี้วัดแผนปฏิบัติราชการ ประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ตัวชี้วัด
ที่

กลยุทธ์/ตัวชี้วัด

ค่าเป้าหมาย
ตัวชี้วัด

กลยุทธ์ที่ 1 การส่งเสริมการจัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีความปลอดภัยจากภัยทุกรูปแบบ
1 ร้อยละของผู้เรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมที่ส่งเสริม สนับสนุน
ร้อยละ 85
ในการสร้างภูมิคุ้มกันพร้อมรับมือกับการเปลี่ยนแปลง
และภัยคุกคามรูปแบบใหม่ในทุกรูปแบบ
2 ร้อยละของนักเรียนที่ส�ำเร็จการศึกษาในจังหวัดชายแดน
เพิ่มขึ้น
ภาคใต้ที่ศึกษาต่อในโรงเรียนของรัฐเพิ่มขึ้น
ร้อยละ 20
3 ค่าเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน
ในวิชาหลัก (O-NET) และด้านอิสลามศึกษา (I-NET) เพิ่มขึ้น
3.1 ผลการทดสอบ O-NET
เพิ่มขึ้น
    3.1.1 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
ร้อยละ 3
    3.1.2 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
    3.1.3 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
3.2 ด้านอิสลามศึกษา (I-NET)
    3.2.1 อิสลามตอนต้น
เพิ่มขึ้น
    3.2.2 อิสลามตอนกลาง
ร้อยละ 3
    3.2.3 อิสลามตอนปลาย
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ผลสัมฤทธิ์การด�ำเนินงาน
ผลที่
การแปลผล
ด�ำเนินการได้
ร้อยละ 94.95

บรรลุ

ลดลง
ร้อยละ 3.89

ไม่บรรลุ

เพิ่มขึ้น 3.21
ลดลง 3.51
ลดลง 1.86

บรรลุ
ไม่บรรลุ
ไม่บรรลุ

ลดลง 1.26
เพิ่มขึ้น 0.65
ลดลง 0.43

ไม่บรรลุ
ไม่บรรลุ
ไม่บรรลุ

รายงานสรุปผลการติดตาม ประเมินผล การบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ตามตัวชี้วัดแผนปฏิบัติราชการของส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ตัวชี้วัด
ที่
4

กลยุทธ์/ตัวชี้วัด

ค่าเป้าหมาย
ตัวชี้วัด

ผลสัมฤทธิ์การด�ำเนินงาน
ผลที่
การแปลผล
ด�ำเนินการได้
ร้อยละ 100
บรรลุ

ร้อยละของสถานศึกษาในเขตพื้นที่พิเศษและเขตพัฒนา
ร้อยละ 80
เศรษฐกิจพิเศษได้รับการพัฒนาการจัดการศึกษาตามบริบท
กลยุทธ์ที่ 2 การสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาให้กับประชากรวัยเรียนทุกคน
29,125 คน
29,723 คน
5 จ�ำนวนผู้เรียนได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ
ตามความถนัดและความสามารถ (วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์
ทัศนศิลป์ นาฏศิลป์ ดนตรี กีฬา)
6 อัตราการเข้าเรียนของผู้เรียนแต่ละระดับการศึกษา
ต่อประชากรกลุ่มอายุ
6.1 ประชากรวัยเรียนที่มีอายุถึงเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับ
ร้อยละ 100 ร้อยละ 92.17
เข้าเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
6.2 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่จบหลักสูตร
ร้อยละ 100
ร้อยละ 100
ในปีการศึกษา 2563 ได้ศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
ร้อยละ 100 ร้อยละ 99.41
6.3 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่จบหลักสูตร
ในปีการศึกษา 2563 ได้ศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
หรือเทียบเท่า
6.4 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่จบหลักสูตรในปีการศึกษา  ร้อยละ 78 ร้อยละ 96.16
2563 ได้ศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น
3,630,000 คน 3,816,785 คน
7 จ�ำนวนผู้เรียนที่เป็นผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาสเข้าถึงบริการ
การศึกษาและการพัฒนาสมรรถภาพหรือบริการ
ทางการศึกษาที่เหมาะสมตามความจ�ำเป็น
8 ร้อยละของสถานศึกษาในเขตพื้นที่พิเศษ ได้รับการพัฒนา
ร้อยละ 80
ร้อยละ 100
การจัดการศึกษาตามบริบท
9 ร้อยละของนักเรียนที่ได้รับเงินอุดหนุนปัจจัยพื้นฐาน
ร้อยละ 20 ร้อยละ 62.83
ส�ำหรับนักเรียนยากจน
กลยุทธ์ที่ 3 การยกระดับคุณภาพการศึกษาให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21
10 ร้อยละของผู้เรียนปฐมวัยมีพัฒนาการด้านร่างกาย อารมณ์
ร้อยละ 80 ร้อยละ 91.65
จิตใจ สังคม และสติปัญญา
11 ร้อยละของนักเรียนที่มีคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษา
แต่ละวิชา
ระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ร้อยละ 50 ขึ้นไป
เพิ่มขึ้น
เพิ่มขึ้น 3 วิชา 
11.1 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
ร้อยละ 3
11.2 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
เพิ่มขึ้น 1 วิชา
11.3 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
เพิ่มขึ้น 2 วิชา
12 ร้อยละของนักเรียนที่ผ่านการประเมินคุณลักษณะ
เพิ่มขึ้น
เพิ่มขึ้น
อันพึงประสงค์ตามหลักสูตรระดับดีขึ้นไป
ร้อยละ 1
0.95
รายงานสรุปผลการติดตาม ประเมินผล การบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ตามตัวชี้วัดแผนปฏิบัติราชการของส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

บรรลุ

ไม่บรรลุ
บรรลุ
ไม่บรรลุ

บรรลุ
บรรลุ

บรรลุ
บรรลุ

บรรลุ

ไม่บรรลุ
ไม่บรรลุ
ไม่บรรลุ
ไม่บรรลุ
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ตัวชี้วัด
ที่
13

กลยุทธ์/ตัวชี้วัด

ค่าเป้าหมาย
ตัวชี้วัด

จ�ำนวนสถานศึกษาที่ได้รับการส่งเสริม สนับสนุน การพัฒนา
200 แห่ง
ความสามารถด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์
ร้อยละ 100
14 ร้อยละของครูสอนภาษาอังกฤษในระดับชั้นประถมศึกษา
และมัธยมศึกษาได้รับการพัฒนาและยกระดับความรู้
ภาษาอังกฤษ โดยใช้ระดับการพัฒนาทางด้านภาษา (CEFR)
ตามเกณฑ์ที่ก�ำหนด
15 ร้อยละของสถานศึกษาที่สอนในระดับ ม.ต้น ที่ได้รับ
ร้อยละ 100
การเตรียมความพร้อม ด้านการอ่าน คณิตศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์ในการประเมินระดับนานาชาติตามโครงการ PISA
16 ร้อยละของสถานศึกษาที่จัดการเรียนการสอนที่สร้างสมดุล
ทุกด้านและมีการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาพหุปัญญารายบุคคล
หมายเหตุ ตัวชี้วัดนี้ไม่ประเมินผล เนื่องจากไม่ได้ก�ำหนดค่า
เป้าหมายตัวชี้วัดในแผนปฏิบัติราชการของ สพฐ.
17 ร้อยละของนักเรียนที่ได้รับการคัดกรองเพื่อพัฒนาพหุปัญญา
รายบุคคลเพิ่มขึ้น
หมายเหตุ ตัวชี้วัดนี้ไม่ประเมินผล เนื่องจากไม่ได้ก�ำหนดค่า
เป้าหมายตัวชี้วัดในแผนปฏิบัติราชการของ สพฐ.
18 ร้อยละของผู้เรียนได้รับการพัฒนาให้มีความรู้ สมรรถนะ
หรือทักษะอาชีพในด้านต่าง ๆ เพื่อการประกอบอาชีพ
การด�ำรงชีวิตอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างสอดคล้องตามสภาพ
ความต้องการและบริบทของแต่ละพื้นที่ ตลอดจนความท้าทาย
ที่เป็นพลวัตรของโลกในศตวรรษที่ 21
18.1 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 6
ร้อยละ 80
18.2 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3
ร้อยละ 80
18.3 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 - 6
ร้อยละ 80
19 ร้อยละของนักเรียนมีความรู้ความเข้าใจและตระหนัก
ร้อยละ 80
ในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
กลยุทธ์ที่ 4 การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา
20 จ�ำนวนกระบวนงานที่ได้รับการปรับเปลี่ยนให้เป็นดิจิทัลเพิ่มขึ้น 2 กระบวนงาน
21 ร้อยละโครงการของ สพฐ. ที่มีผลสัมฤทธิ์ต่อเป้าหมาย
ร้อยละ 20
ยุทธศาสตร์ชาติ
ร้อยละ 90
22 ร้อยละของส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามีค่าคะแนนเฉลี่ย
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงาน (ITA)
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85
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ผลสัมฤทธิ์การด�ำเนินงาน
ผลที่
การแปลผล
ด�ำเนินการได้
232 แห่ง
บรรลุ
ร้อยละ 80.03

ไม่บรรลุ

ร้อยละ 52.63

ไม่บรรลุ

ร้อยละ 74.82

ไม่ประเมิน

1,765 คน

ไม่ประเมิน

ร้อยละ 95.64
ร้อยละ 93.44
ร้อยละ 92.15
ร้อยละ 89.83

บรรลุ
บรรลุ
บรรลุ
บรรลุ

2 กระบวนงาน
ร้อยละ 66.84

บรรลุ
บรรลุ

ร้อยละ 90.67

บรรลุ

รายงานสรุปผลการติดตาม ประเมินผล การบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
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ตัวชี้วัด
ที่
23
24

กลยุทธ์/ตัวชี้วัด

ร้อยละของนักเรียนสังกัดสพฐ. มีพฤติกรรมที่ยึดมั่น
ความซื่อสัตย์สุจริต
ร้อยละของสถานศึกษาน�ำร่องพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา
มีความอิสระและความคล่องตัวในการบริหารและการจัด
การศึกษาเพิ่มขึ้น

ค่าเป้าหมาย
ตัวชี้วัด
ร้อยละ 50

ผลสัมฤทธิ์การด�ำเนินงาน
ผลที่
การแปลผล
ด�ำเนินการได้
ร้อยละ 77.53
บรรลุ

ร้อยละ 80

ร้อยละ 100

บรรลุ

จากตารางที่ 3 กลยุ ท ธ์ ที่ ส� ำ นั ก งานคณะกรรมการการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐานสามารถขั บ เคลื่ อ น
การด�ำเนินงานได้บรรลุค่าเป้าหมายมากที่สุด ได้แก่ กลยุทธ์ที่ 4 การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา
บรรลุค่าเป้าหมายทั้ง 5 ตัวชี้วัดย่อย (100%) รองลงมา  คือ กลยุทธ์ที่ 2 การสร้างโอกาสและความเสมอภาค
ทางการศึกษาให้กบั ประชากรวัยเรียนทุกคน บรรลุคา่ เป้าหมาย จ�ำนวน 6 ตัวชีว้ ดั ย่อย จากทัง้ หมด 8 ตัวชีว้ ดั ย่อย
(75.00%) กลยุทธ์ที่ 3 การยกระดับคุณภาพการศึกษาให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 บรรลุ
ค่าเป้าหมาย จ�ำนวน 6 ตัวชี้วัดย่อย จากทั้งหมด 12 ตัวชี้วัดย่อย (50.00%) และกลยุทธ์ที่ 1 การส่งเสริม
การจัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีความปลอดภัยจากทุกรูปแบบ บรรลุค่าเป้าหมาย จ�ำนวน 3 ตัวชี้วัดย่อย จากทั้งหมด
9 ตัวชี้วัดย่อย (33.33%) ตามล�ำดับ เมื่อพิจารณาเป็นรายตัวชี้วัด พบว่า  ตัวชี้วัดที่ส�ำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐานไม่สามารถด�ำเนินการได้บรรลุค่าเป้าหมาย ได้แก่ ตัวชี้วัดที่ 2 ร้อยละของนักเรียนที่จบ
การศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่ศึกษาต่อในโรงเรียนของรัฐเพิ่มขึ้น ตัวชี้วัดที่ 3 ค่าเฉลี่ยผลการทดสอบ
ทางการศึกษาระดับชาติขนั้ พืน้ ฐานในวิชาหลัก (O-NET) และด้านอิสลามศึกษา (I-NET) เพิม่ ขึน้ ตัวชีว้ ดั ที่ 6 อัตรา
การเข้าเรียนของผู้เรียนแต่ละระดับการศึกษาต่อประชากรกลุ่มอายุ ตัวชี้วัดย่อยที่ 6.1 ประชากรวัยเรียนที่มีอายุ
ถึงเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับเข้าเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ตัวชี้วัดย่อยที่ 6.3 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ที่จบหลักสูตรในปีการศึกษา  2563 ได้ศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 หรือเทียบเท่า  ตัวชี้วัดที่ 11 ร้อยละ
ของนักเรียนที่มีคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ร้อยละ 50 ขึ้นไป ตัวชี้วัด
ที่ 12 ร้อยละของนักเรียนที่ผ่านการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรระดับดีขึ้นไป ตัวชี้วัดที่ 14
ร้อยละของครูสอนภาษาอังกฤษในระดับชั้นประถมศึกษาและมัธยมศึกษาได้รับการพัฒนาและยกระดับความรู้
ภาษาอังกฤษ โดยใช้ระดับการพัฒนาทางด้านภาษา  (CEFR) ตามเกณฑ์ที่ก�ำหนด และตัวชี้วัดที่ 15 ร้อยละ
ของสถานศึกษาที่สอนในระดับ ม.ต้น ที่ได้รับการเตรียมความพร้อม ด้านการอ่าน คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์
ในการประเมินระดับนานาชาติตามโครงการ PISA

รายงานสรุปผลการติดตาม ประเมินผล การบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
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2.2 ผลสัมฤทธิก์ ารด�ำเนินงานของส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้ พืน้ ฐานจ�ำแนกรายตัวชีว้ ดั
      ผลสั ม ฤทธิ์ ก ารด� ำ เนิ น งานของส� ำ นั ก งานคณะกรรมการการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐานตามตั ว ชี้ วั ด
แผนปฏิบัติราชการ ประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ประกอบด้วย 4 กลยุทธ์ 24 ตัวชี้วัด ได้แก่ กลยุทธ์ที่ 1
การส่งเสริมการจัดการศึกษาให้ผเู้ รียนมีความปลอดภัยจากภัยทุกรูปแบบ จ�ำนวน 4 ตัวชีว้ ดั กลยุทธ์ที่ 2 การสร้าง
โอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาให้กับประชากรวัยเรียนทุกคน จ�ำนวน 5 ตัวชี้วัด กลยุทธ์ที่ 3
การยกระดับคุณภาพการศึกษาให้สอดคล้องกับการเปลีย่ นแปลงในศตวรรษที่ 21 จ�ำนวน 10 ตัวชีว้ ดั และกลยุทธ์
ที่ 4 การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา  จ�ำนวน 5 ตัวชี้วัด มีผลสัมฤทธิ์การด�ำเนินงานจ�ำแนก
รายตัวชี้วัด ดังนี้

กลยุทธ์ที่ 1

การส่งเสริมการจัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีความปลอดภัย
จากภัยทุกรูปแบบ

ผลการติดตาม ประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษาขัน้ พืน้ ฐานตามตัวชีว้ ดั แผนปฏิบตั ริ าชการ
ส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 กลยุทธ์ที่ 1 การส่งเสริม
การจัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีความปลอดภัยจากภัยทุกรูปแบบ ประกอบด้วย 4 ตัวชี้วัด ดังนี้
ตัวชี้วัดที่ 1 ร้อยละของผู้เรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริม สนับสนุนในการสร้างภุมิคุ้มกัน พร้อมรับมือ
การเปลี่ยนแปลงกับภัยคุกคามรูปแบบใหม่ทุกรูปแบบ (แหล่งข้อมูล: สพท.)
เกณฑ์การพิจารณา
การประเมินผล
บรรลุค่าเป้าหมาย
ไม่บรรลุค่าเป้าหมาย

คำ�อธิบาย
มีผลสัมฤทธิ์การดำ�เนินงานร้อยละ 85 หรือสูงกว่า
มีผลสัมฤทธิ์การดำ�เนินงานน้อยกว่าร้อยละ 85

ผลการด�ำเนินงาน
ตารางที่ 4 แสดงจ�ำนวนและร้อยละของผูเ้ รียนในสังกัดทีเ่ ข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริม สนับสนุนในการสร้างภูมคิ มุ้ กัน
พร้อมรับมือการเปลี่ยนแปลงและภัยคุกคามรูปแบบใหม่ ทุกรูปแบบ (ครบทุกประเภท)
สังกัด

จ�ำนวนผู้เรียน
ในสังกัดทั้งหมด (คน)

สพป.
สพม.
รวม

4,242,954
1,828,410
6,071,364

ผู้เรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริม สนับสนุนในการสร้างภูมิคุ้มกัน
พร้อมรับมือการเปลี่ยนแปลงและภัยคุกคามรูปแบบใหม่ ทุกรูปแบบ
(ครบทุกประเภท)
4,059,573 คน (95.68%)
1,705,085 คน (93.26%)
5,764,658 คน (94.95%)

จากตารางที่ 4 พบว่า ผูเ้ รียนในสังกัดทัง้ หมด จ�ำนวน 6,071,364 คน เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริม สนับสนุน
ในการสร้างภูมิคุ้มกัน พร้อมรับมือการเปลี่ยนแปลงและภัยคุกคามรูปแบบใหม่ทุกรูปแบบ (ครบทุกประเภท)
จ�ำนวน 5,764,658 คน (94.95%) ซึ่งผลการด�ำเนินงานบรรลุค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด
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ตารางที่ 5 แสดงจ�ำนวนและร้อยละของผู้เรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมที่ส่งเสริม สนับสนุนในการสร้างภูมิคุ้มกัน
พร้อมรับมือการเปลี่ยนแปลงและภัยคุกคามรูปแบบใหม่ จ�ำแนกตามประเภทของภัยคุกคาม
ประเภทภัยคุกคาม
1. โรคอุบัติใหม่และโรคอุบัติซ�้ำ (เช่น COVID-19 เป็นต้น)
2. ภัยยาเสพติด
3. อุบัติเหตุ
4. ภัยความรุนแรง
5. ภัยพิบัติต่าง ๆ
6. การค้ามนุษย์
7. ฝุ่น PM 2.5
8. การคุกคามในชีวิตและทรัพย์สิน
9. อาชญากรรมไซเบอร์

ผู้เรียนในสังกัด
ทั้งหมด (คน)

6,071,364

ผู้เรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมที่ส่งเสริม
สนับสนุนในการสร้างภูมิคุ้มกัน
พร้อมรับมือการเปลี่ยนแปลงและภัยคุกคาม
5,912,414 คน (97.38%)
5,843,403 คน (96.25%)
5,773,098 คน (95.09%)
5,728,537 คน (94.35%)
5,680,137 คน (93.56%)
5,657,685 คน (93.19%)
5,631,583 คน (92.76%)
5,603,268 คน (92.29%)
5,572,852 คน (91.79%)

จากตารางที่ 5 พบว่า  ผู้เรียนในสังกัด ทั้งหมด จ�ำนวน 6,071,364 คน เข้าร่วมกิจกรรมที่ส่งเสริม
สนับสนุนในการสร้างภูมิคุ้มกัน พร้อมรับมือการเปลี่ยนแปลงและภัยคุกคามในโรคอุบัติใหม่และโรคอุบัติซ�้ำ
มากที่สุด จ�ำนวน 5,912,414 คน (97.38%) รองลงมา คือ ภัยยาเสพติด จ�ำนวน 5,843,403 คน (96.25%) อุบัติเหตุ
จ�ำนวน 5,773,098 คน (95.09%) ภัยความรุนแรง จ�ำนวน 5,728,537 คน (94.35%) ภัยพิบัติต่าง ๆ
จ�ำนวน 5,680,137 คน (93.56%) การค้ามนุษย์ จ�ำนวน 5,657,685 คน (93.19%) ฝุ่น PM 2.5 จ�ำนวน 5,631,583 คน
(92.76%) การคุกคามในชีวิตและทรัพย์สิน จ�ำนวน 5,603,268 คน (92.29%) และอาชญากรรมไซเบอร์ จ�ำนวน
5,572,852 คน (91.79%) ตามล�ำดับ
ตารางที่ 6 แสดงจ�ำนวนและร้อยละของครู บุคลากรทางการศึกษาในสังกัดที่ได้รับการส่งเสริม สนับสนุน
ให้มีความรู้ ความเข้าใจ ในการสร้างภูมิคุ้มกัน พร้อมรับมือการเปลี่ยนแปลงและภัยคุกคามรูปแบบใหม่
ทุกรูปแบบ (ครบทุกประเภท)
สังกัด

จ�ำนวนครู บุคลากร
ทางการศึกษาในสังกัดทั้งหมด (คน)

สพป.
สพม.
รวม

306,847
102,745
409,592

ครู บุคลากรทางการศึกษาที่ได้รับการส่งเสริม สนับสนุน
ให้มีความรู้ ความเข้าใจ ในการสร้างภูมิคุ้มกัน
พร้อมรับมือการเปลี่ยนแปลงและภัยคุกคามรูปแบบใหม่
ทุกรูปแบบ (ครบทุกประเภท)
302,389 คน (98.55%)
98,663 คน (96.03%)
401,052 คน (97.91%)

จากตารางที่ 6 พบว่า ครู บุคลากรทางการศึกษาในสังกัดทัง้ หมด จ�ำนวน 409,592 คน ได้รบั การส่งเสริม
สนับสนุน ให้มคี วามรู้ ความเข้าใจ ในการสร้างภูมคิ มุ้ กัน พร้อมรับมือการเปลีย่ นแปลงและภัยคุกคามรูปแบบใหม่
ทุกรูปแบบ (ครบทุกประเภท) จ�ำนวน 401,052 คน (97.91%)
รายงานสรุปผลการติดตาม ประเมินผล การบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
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วิธีด�ำเนินงาน เพื่อส่งเสริม สนับสนุน ให้บรรลุค่าเป้าหมายตัวชี้วัด
1. การขับเคลื่อนการด�ำเนินงานการสร้างภูมิคุ้มกันให้ผู้เรียน พร้อมรับมือการเปลี่ยนแปลงและ
ภัยคุกคามรูปแบบใหม่ 4 อันดับแรก ดังนี้
1.1 โรคอุบัติใหม่และโรคอุบัติซ�้ำ (เช่น COVID-19 เป็นต้น)
1.1.1 แจ้งประกาศ สพฐ. เรื่อง มาตรการป้องกันและควบคุมสถานการณ์ และการเตรียม
ความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนและแนวปฏิบัติส�ำหรับสถานศึกษาในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนา 2019 (COVID-19) ให้สถานศึกษาในสังกัดทราบและด�ำเนินการอย่างเคร่งครัด
1.1.2 สร้างความรู้ ความเข้าใจเกีย่ วกับมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชือ้ ไวรัส
โคโรนา 2019 (COVID-19) ให้ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน และผู้ปกครอง
1.1.3 จัดตัง้ ศูนย์ประสานงานในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชือ้ ไวรัสโคโรนา 2019
(COVID-19) ระดับเขตพื้นที่การศึกษา 
1.1.4 ส�ำรวจการฉีดวัคซีนของนักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษา 
1.1.5 สนับสนุนวัสดุอปุ กรณ์ปอ้ งกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชือ้ ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
ให้กบั สถานศึกษา เช่น หน้ากากอนามัย น�ำ้ ยาท�ำความสะอาด เป็นต้น
1.1.6 ก�ำกับ ติดตาม ประเมินผล และแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนา 2019 (COVID-19)
		 1.2 ภัยยาเสพติด
1.2.1 ก�ำหนดเป็นนโยบายส�ำคัญในการขับเคลื่อนการด�ำเนินงานในแผนปฏิบัติราชการ
ทั้งระยะสั้น/ระยะยาว    
1.2.2 มอบนโยบายแก่ผู้บริหารสถานศึกษาในการขับเคลื่อนการด�ำเนินงานการป้องกัน
และแก้ไขปัญหายาเสพติด และสร้างความรู้ ความเข้าใจ ความตระหนักให้กับครูผู้สอน และนักเรียน
1.2.3 ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาด�ำเนินโครงการ กิจกรรม ตามแนวทางการด�ำเนินงาน
ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา  เช่น โครงการอบรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติด โครงการ
ค่ายทักษะชีวิต โครงการ TO BE NUMBER ONE กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก โครงการพัฒนาระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน โครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข โครงการครู D.A.R.E เป็นต้น
1.2.4 ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาสร้างเครือข่ายความร่วมมือจากชุมชน องค์กร
หน่วยงานต่าง ๆ
1.2.5 จัดตัง้ ศูนย์เฉพาะกิจคุม้ ครองและช่วยเหลือนักเรียนระดับเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษา เพือ่ ก�ำกับ
ดูแล และช่วยเหลือนักเรียนในสังกัด
1.2.6 ก� ำ กั บ ติ ด ตาม ประเมิ น ผลการด� ำ เนิ น งานป้ อ งกั น และแก้ ไขปั ญ หายาเสพติ ด
ของสถานศึกษา
1.2.7 สรุปและรายงานผลการด�ำเนินงานการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา 
ต่อหน่วยงานสังกัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
		 1.3 อุบัติเหตุ
1.3.1 จัดท�ำมาตรการรักษาความปลอดภัย แผนเตรียมความพร้อมการรับมือเหตุการณ์
ฉุกเฉินภายในสถานศึกษา เพื่อใช้เป็นแนวทางในการดูแลความปลอดภัยด้านอุบัติเหตุให้กับนักเรียนในสังกัด
1.3.2 ส่งเสริม สนับสนุนสถานศึกษาสร้างความรู้ ความเข้าใจด้านการป้องกันอุบัติเหตุ
แก่นักเรียน เช่น การรณรงค์สวมหมวกนิรภัย 100 เปอร์เซ็นต์ เป็นต้น โดยบูรณาการในการจัดการเรียน
การสอนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้
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รายงานสรุปผลการติดตาม ประเมินผล การบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
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1.3.3 ก�ำกับ ติดตาม ประเมินผล และแก้ไขปัญหาในการด�ำเนินงานการป้องกันอุบัติเหตุ

ของสถานศึกษา
		 1.4 ภัยความรุนแรง
1.4.1 จัดท�ำมาตรการการคุม้ ครองและช่วยเหลือนักเรียน กรณีเกิดเหตุความรุนแรงโดยส่งเสริม
และสนับสนุนให้สถานศึกษาจัดระบบดูแลความปลอดภัยให้ครอบคลุมทุกด้านอย่างมีประสิทธิภาพ
1.4.2 ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษา สร้างความรู้ความเข้าใจ เรื่อง การใช้ความรุนแรง
การรั ง แกกั น ในทุ ก รู ป แบบและผลกระทบจากการใช้ ค วามรุ น แรงให้ กั บ นั ก เรี ย นในสั ง กั ด ผ่ า นโครงการ
กิจกรรมต่าง ๆ เช่น โครงการส่งเสริมระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน โครงการโรงเรียนส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม
โครงการส่งเสริมสุขภาพและสุนทรียภาพของผู้เรียน การส่งเสริมทักษะชีวิต การแนะแนว เป็นต้น
1.4.3 ส่งเสริม สนับสนุน ให้สถานศึกษาบูรณาการด�ำเนินงานด้านสุขภาพจิตนักเรียน
กับการพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือและคุ้มครองนักเรียน
1.4.4 ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาในสังกัดจัดสภาพแวดล้อมให้เป็นพื้นที่ปลอดภัย
จากการถูกรังแกและใช้ความรุนแรงทุกรูปแบบ
1.4.5 ก�ำกับ ติดตาม แก้ไขปัญหา และรายงานต้นสังกัด
2. การขับเคลื่อนการด�ำเนินงานด้านการดูแลสุขภาวะของตนเองสามารถปรับตัวในภาวะชีวิตวิถีใหม่
(New Normal) ดังนี้
2.1 สร้ า งความรู ้ ความเข้ า ใจเกี่ ย วกั บ การดู แ ลสุ ข ภาวะของตนเองในภาวะชี วิ ต วิ ถี ใ หม่
(New Normal) ให้กับนักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษา  รวมทั้งประชาสัมพันธ์ให้ผู้ปกครองตระหนัก
และเห็นความส�ำคัญในการดูแลป้องกันตนเอง ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
(COVID-19)
		 2.2 ก�ำหนดมาตรการเกี่ยวกับการดูแลสุขภาวะของตนเองในภาวะชีวิตวิถีใหม่ (New Normal)
ให้นักเรียนน�ำไปใช้ป้องกันและดูแลตนเอง เช่น การเว้นระยะห่าง การล้างมือ การสวมหน้ากากอนามัย เป็นต้น
2.3 ส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนที่สอดคล้องกับรูปแบบวิถีชีวิตใหม่ (New Normal)
ตามบริบทของพื้นที่ ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา  2019 (COVID-19) ได้แก่
การเรียนการสอนแบบ Online On-Hand On-Air On-Site และ On-Demand
ปัญหา อุปสรรค
1. สถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ท�ำให้ไม่สามารถด�ำเนินงาน
ตามโครงการ กิจกรรมที่ก�ำหนดในแผนปฏิบัติราชการได้
2. ผู้บริหารสถานศึกษา  ครู นักเรียน ผู้ปกครอง และผู้ที่เกี่ยวข้องบางส่วนยังขาดความตระหนัก
ในการรับมือกับภัยคุกคามรูปแบบใหม่
3. ครูและบุคลากรทางการศึกษาขาดขวัญ ก�ำลังใจ การได้รับความคุ้มครอง ดูแลและช่วยเหลือ
ในการปฏิบัติงานด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา   
ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา
1. สพฐ. ควรมี ก ารจั ด ประชุ ม สั ม มนาพั ฒ นาบุ ค ลากรที่ เ กี่ ย วข้ อ ง เพื่ อ เพิ่ ม ความรู ้ แ ละทั ก ษะ
ในการป้องกันภัยคุกคามรูปแบบใหม่ สามารถน�ำไปขยายผลในการป้องกันดูแลช่วยเหลือนักเรียนต่อไป
2. สพฐ. สพท. ควรพัฒนาเครือข่ายระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของสถานศึกษาให้มีความเข้มแข็ง
สามารถช่วยเหลือนักเรียนอย่างทั่วถึง ถูกวิธีและทันเวลาตรงสภาพความต้องการ
รายงานสรุปผลการติดตาม ประเมินผล การบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
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3. สพฐ. ควรสร้างความร่วมมือกับหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องในระดับนโยบาย เพื่อป้องกัน
การคุกคามของภัยรูปแบบใหม่ เช่น กระทรวงดิจทิ ลั เพือ่ เศรษฐกิจและสังคม กระทรวงมหาดไทย ส�ำนักงานต�ำรวจ
แห่งชาติ เป็นต้น
4. สพฐ. ควรมีแนวทางการสร้างขวัญ ก�ำลังใจ การได้รับความคุ้มครอง ดูแลและช่วยเหลือ
ในการปฏิบัติงานด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษาอย่างชัดเจน
ตัวชี้วัดที่ 2   ร้อยละของนักเรียนที่ส�ำเร็จการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่ศึกษาต่อในโรงเรียนของรัฐ
เพิ่มขึ้น (แหล่งข้อมูล: ส�ำนักพัฒนาการศึกษาเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้)
เกณฑ์การพิจารณา
การประเมินผล
บรรลุค่าเป้าหมาย
ไม่บรรลุค่าเป้าหมาย

คำ�อธิบาย
มีผลสัมฤทธิ์การดำ�เนินงานเพิ่มขึ้นร้อยละ 20 หรือสูงกว่า
มีผลสัมฤทธิ์การดำ�เนินงานน้อยกว่าร้อยละ 20

ผลการด�ำเนินงาน
ตารางที่ 7 แสดงจ�ำนวนและร้อยละของนักเรียนที่จบการศึกษาชั้น ป.6 และ ม.3 จากโรงเรียนในจังหวัดชายแดน
ภาคใต้ สังกัด สพฐ. ปีการศึกษา 2562-2563 ศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น
ระดับ
ชั้น

ป.6
ม.3
รวม

จ�ำนวนนักเรียนที่จบการศึกษา
จากโรงเรียนในจังหวัดชายแดนภาคใต้
สังกัด สพฐ. (คน)
ปีการศึกษา 2562 ปีการศึกษา 2563
30,056
17,233
47,289

29,348
17,106
46,454

นักเรียนที่ศึกษาต่อในโรงเรียนของรัฐ
ระดับที่สูงขึ้น
ปีการศึกษา 2563

ปีการศึกษา 2564

13,583 คน (45.19%) 11,485 คน (39.13%)
16,036 คน (93.05%) 15,801 คน (92.37%)
29,619 คน (62.63%) 27,286 คน (58.74%)

ผลต่างของ
นักเรียนที่ศึกษาต่อ
ในโรงเรียนของรัฐ
(+เพิ่มขึ้น/-ลดลง
ร้อยละ)

-6.06
-0.68
-3.89

จากตารางที่ 7 พบว่า นักเรียนที่จบการศึกษาชั้น ป.6 และ ม.3 จากโรงเรียนในจังหวัดชายแดนภาคใต้
สังกัด สพฐ. ปีการศึกษา 2562 จ�ำนวน 47,289 คน ศึกษาต่อโรงเรียนของรัฐ ปีการศึกษา 2563 จ�ำนวน 29,619 คน
(62.63%) และนักเรียนที่จบการศึกษาชั้น ป.6 และ ม.3 จากโรงเรียนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ สังกัด สพฐ.
ปีการศึกษา 2563 จ�ำนวน 46,454 คน ศึกษาต่อโรงเรียนของรัฐ ปีการศึกษา 2564 จ�ำนวน 27,286 คน (58.74%)
ลดลงจากปีการศึกษาที่ผ่านมาร้อยละ 3.89 ซึ่งผลการด�ำเนินงานไม่บรรลุค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด
วิธีด�ำเนินงาน เพื่อส่งเสริม สนับสนุน ให้บรรลุค่าเป้าหมายตัวชี้วัด
1. ส่งเสริม สนับสนุนการด�ำเนินงานด้านความปลอดภัยของโรงเรียนในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ
จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยการสนับสนุนงบประมาณในการจัดจ้างพนักงานรักษาความปลอดภัยโรงเรียน จ�ำนวน
1,340 คน รวมถึงการพัฒนาเครือข่ายวิทยุสื่อสารส�ำหรับส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและโรงเรียนที่เข้าร่วม
โครงการ
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2. ส่งเสริม สนับสนุนและสร้างโอกาสทางการศึกษา  โดยด�ำเนินโครงการสานฝันการกีฬาสู่ระบบ
การศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ จ�ำนวน 16 แห่ง และโครงการโรงเรียนประชารัฐจังหวัดชายแดนภาคใต้
จ�ำนวน 64 แห่ง
3. พัฒนาคุณภาพการศึกษา โดยการส่งเสริมการพัฒนาสื่อการเรียนการสอนให้สถานศึกษา
4. ส่งเสริม สนับสนุนประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ โดยการสนับสนุนงบประมาณค่าก่อสร้าง
ซ่อมแซม อาคารเรียน บ้านพักครู ค่าตอบแทนพิเศษส�ำหรับครูและบุคลากรทางการศึกษา ค่าจ้างพนักงานราชการ
และลู ก จ้ า งชั่ ว คราว (ตามสิ ท ธิ ที่ ไ ด้ รั บ ตามมติ ค ณะรั ฐ มนตรี ) และทุ น การศึ ก ษาส� ำ หรั บ ข้ า ราชการครู
ในการศึกษาต่อระดับปริญญาโท ปริญญาเอก
5. ส่งเสริม สนับสนุนการด�ำเนินงานพัฒนาคุณภาพการศึกษา  และสร้างโอกาสทางการศึกษา
ตามอัตลักษณ์ของท้องถิ่น วัฒนธรรมของสถานศึกษา 
ปัญหา อุปสรรค
1. สถานการณ์ความไม่สงบ และปัญหาอุทกภัยในบางพื้นที่ในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัด
ชายแดนภาคใต้ ส่ ง ผลกระทบต่ อ ความปลอดภั ย ในชี วิ ต และทรั พ ย์ สิ น ของนั ก เรี ย น ครู บุ ค ลากร
ทางการศึกษาและการด�ำเนินการจัดการเรียนการสอน
2. สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชือ้ ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ท�ำให้ไม่สามารถด�ำเนิน
โครงการ กิจกรรม ตามปฏิทินที่ก�ำหนดได้
ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา
การด�ำเนินโครงการ กิจกรรม และการจัดการศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้
ควรขับเคลื่อนในลักษณะบูรณาการร่วมกับหน่วยงานความมั่นคง หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนในพื้นที่
ตัวชี้วัดที่ 3 ค่าเฉลีย่ ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขนั้ พืน้ ฐานในวิชาหลัก (O-NET) และด้านอิสลาม
ศึกษา (I-NET) เพิม่ ขึน้ (แหล่งข้อมูล: ส�ำนักพัฒนาการศึกษาเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้)
เกณฑ์การพิจารณา
การประเมินผล
บรรลุค่าเป้าหมาย
ไม่บรรลุค่าเป้าหมาย

คำ�อธิบาย
มีผลสัมฤทธิ์การดำ�เนินงานเพิ่มขึ้นร้อยละ 3 หรือสูงกว่า
มีผลสัมฤทธิ์การดำ�เนินงานน้อยกว่าร้อยละ 3

รายงานสรุปผลการติดตาม ประเมินผล การบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
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ผลการด�ำเนินงาน
ตารางที่ 8 แสดงผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ของนักเรียนในเขตพัฒนาพิเศษ
เฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ ปีการศึกษา 2562 และปีการศึกษา 2563
ระดับ
ชั้น

ป.6

ม.3

ม.6

ปีการศึกษา

2562
2563
+ เพิ่มขึ้น/- ลดลง
2562
2563
+ เพิ่มขึ้น/- ลดลง
2562
2563
+ เพิ่มขึ้น/- ลดลง

คะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)
ของนักเรียนในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้
ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ สังคมศึกษา เฉลี่ยรวม
ทุกกลุ่มสาระ
38.55
25.46
29.46
28.23
30.42
43.77
24.57
32.83
33.33
33.63
+5.22
- 0.89
+3.37
+5.10
+3.21
55.09
27.31
30.12
33.20
36.43
49.10
22.78
28.42
31.37
32.92
- 5.99
- 4.53
- 1.70
- 1.83
- 3.51
42.80
25.70
29.41
28.72
36.50
32.63
40.65
22.67
30.48
26.40
33.66
30.77
- 2.15
- 3.03
+1.07
- 2.32
- 2.84
- 1.86

จากตารางที่ 8 ผลการทดสอบทางการศึ ก ษาระดั บ ชาติ ขั้ น พื้ น ฐาน (O-NET) ของนั ก เรี ย น
ในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ ปีการศึกษา  2562 และปีการศึกษา  2563 จ�ำแนกตาม
ระดับชั้น ดังนี้
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 พบว่า  คะแนนเฉลี่ยรวมทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้เปรียบเทียบระหว่าง
ปีการศึกษา  2562 กับปีการศึกษา  2563 เพิ่มขึ้นร้อยละ 3.21 ซึ่งผลการด�ำเนินงานบรรลุค่าเป้าหมาย
ของตัวชี้วัด โดยกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่เพิ่มขึ้นมากที่สุด คือ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยเพิ่มขึ้นร้อยละ 5.22
รองลงมา  คือ ภาษาอังกฤษเพิ่มขึ้นร้อยละ 5.10 และวิทยาศาสตร์เพิ่มขึ้นร้อยละ 3.37 ตามล�ำดับ ส�ำหรับ
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์มีผลคะแนนเฉลี่ยลดลงร้อยละ 0.89
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 พบว่า  คะแนนเฉลี่ยรวมทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้เปรียบเทียบระหว่าง
ปีการศึกษา 2562 กับปีการศึกษา 2563 ลดลงร้อยละ 3.51 ซึ่งผลการด�ำเนินงานไม่บรรลุค่าเป้าหมายของตัวชี้
วัด โดยกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่ลดลงมากที่สุด คือ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยลดลงร้อยละ 5.99 รองลงมา คือ
คณิตศาสตร์ลดลงร้อยละ 4.53 ภาษาอังกฤษลดลงร้อยละ 1.83 และวิทยาศาสตร์ลดลงร้อยละ 1.70 ตามล�ำดับ
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 พบว่า  คะแนนเฉลี่ยรวมทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้เปรียบเทียบระหว่าง
ปีการศึกษา 2562 กับปีการศึกษา 2563 ลดลงร้อยละ 1.86 ซึ่งผลการด�ำเนินงานไม่บรรลุค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด
โดยกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่ลดลงมากที่สุด คือ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ลดลงร้อยละ 3.03 รองลงมา คือ
ภาษาอังกฤษลดลงร้อยละ 2.32 และภาษาไทยลดลงร้อยละ 2.15 ตามล�ำดับ ส�ำหรับกลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์มีผลคะแนนเฉลี่ยเพิ่มขึ้นร้อยละ 1.07
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ตารางที่ 9 แสดงผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอิสลามศึกษา  (I-NET) ของนักเรียนในเขตพัฒนา
พิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ ปีการศึกษา 2562 และปีการศึกษา 2563
หลักสูตรอิสลามศึกษา
ระดับอิสลามศึกษาตอนต้น
(อิบตีดาอียะห์)
ระดับอิสลามศึกษาตอนกลาง
(มูตาวัซซีเฎาะห์)
ระดับอิสลามศึกษาตอนปลาย
(ซานาวียะห์)

ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอิสลามศึกษา (I-NET)
ปีการศึกษา
คะแนนเฉลี่ยรวมทุกวิชา
2562
37.33
2563
36.07
+ เพิ่มขึ้น/- ลดลง
-1.26
2562
37.40
2563
38.05
+ เพิ่มขึ้น/- ลดลง
+0.65
2562
33.57
2563
33.14
+ เพิ่มขึ้น/- ลดลง
-0.43

จากตารางที่ 9 พบว่า  คะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอิสลามศึกษา  (I-NET)
ตามหลักสูตรอิสลามศึกษาของนักเรียนในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ เปรียบเทียบระหว่าง
ปีการศึกษา 2562 กับปีการศึกษา 2563 ระดับอิสลามศึกษาตอนกลาง (มูตาวัซซีเฎาะห์) เพิ่มขึ้นร้อยละ 0.65
ส�ำหรับระดับอิสลามศึกษาตอนต้น (อิบตีดาอียะห์) และระดับอิสลามศึกษาตอนปลาย (ซานาวียะห์) ลดลง
ร้อยละ 1.26 และร้อยละ 0.43 ตามล�ำดับ ซึ่งผลการด�ำเนินงานไม่บรรลุค่าเป้าหมายของตัวชี้วัดทั้ง 3 ระดับ
วิธีด�ำเนินงาน เพื่อส่งเสริม สนับสนุน ให้บรรลุค่าเป้าหมายตัวชี้วัด
1. พัฒนาศักยภาพนักเรียนในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยการด�ำเนิน
โครงการรินน�้ำใจสู่น้องชาวใต้ เพื่อสร้างโอกาสเติมเต็มความรู้ความสามารถให้เท่าเทียมกับนักเรียนในภูมิภาคอื่น
เช่น การเตรียมความพร้อมในการสอบและศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา การจัดสรรทุนภูมทิ ายาทส�ำหรับนักเรียน
ที่เรียนดีแต่ฐานะยากจน เป็นต้น
2. ส่ ง เสริ ม สนั บ สนุ น การยอมรั บ ความแตกต่ า ง ความหลากหลายทางวั ฒ นธรรมในท้ อ งถิ่ น
โดยการสร้างความสัมพันธ์ท่ีดีระหว่างชุมชนและสถานศึกษา  การสร้างการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา
ที่สอดคล้องกับอัตลักษณ์ของพื้นที่ และการสร้างความร่วมมือในการแก้ไขปัญหาความไม่สงบในพื้นที่
3. ส่งเสริม สนับสนุนการด�ำเนินชีวิตตามหลักศาสนา โดยการพัฒนานักเรียนให้มีความรู้ ความเข้าใจ
และพัฒนาตนเองตามหลักธรรมของศาสนาที่ตนเองนับถือ จารีตประเพณี และอัตลักษณ์ของท้องถิ่น รวมถึง
ส่งเสริม สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรอิสลามศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พุทธศักราช 2551 ในโรงเรียน จ�ำนวน 350 โรงเรียน
4. ส่งเสริม สนับสนุนให้ผเู้ รียนได้พฒ
ั นาทักษะประสบการณ์อาชีพเบือ้ งต้นตามความถนัดความสนใจ
เพื่อเป็นช่องทางในการสร้างรายได้ในอนาคต

รายงานสรุปผลการติดตาม ประเมินผล การบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
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5. ส่งเสริม สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนโดยใช้ภาษาทีห่ ลากหลาย ได้แก่ ภาษาไทย ภาษามลายู
เพื่อพัฒนาคุณภาพของนักเรียนให้ครอบคลุมทุกมิติ รวมถึงชุมชน ผู้ปกครองมีความพึงพอใจ ต่อการจัดการเรียนการสอน
ที่สอดคล้องกับภาษาและวิถีชีวิตของพื้นที่
ปัญหา อุปสรรค
1. สถานการณ์ความไม่สงบ และปัญหาอุทกภัยในบางพื้นที่ในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัด
ชายแดนภาคใต้ ส่งผลกระทบถึงความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของโรงเรียน นักเรียน ครู บุคลากร
ทางการศึกษาและการด�ำเนินการจัดการเรียนการสอน
2. สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชือ้ ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ท�ำให้ไม่สามารถด�ำเนิน
โครงการ กิจกรรม ตามปฏิทินที่ก�ำหนดได้
ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา
การด�ำเนินโครงการ กิจกรรม และการจัดการศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดน
ภาคใต้ ควรขับเคลื่อนในลักษณะบูรณาการร่วมกับหน่วยงานความมั่นคง หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน
ในพื้นที่
ตัวชี้วัดที่ 4 ร้ อ ยละของสถานศึ ก ษาในเขตพื้ น ที่ พิ เ ศษและเขตพั ฒ นาเศรษฐกิ จ พิ เ ศษได้ รั บ การพั ฒ นา
การจัดการศึกษาตามบริบท (แหล่งข้อมูล: ส�ำนักบริหารงานการมัธยมศึกษาตอนปลาย)
เกณฑ์การพิจารณา
การประเมินผล
บรรลุค่าเป้าหมาย
ไม่บรรลุค่าเป้าหมาย

คำ�อธิบาย
มีผลสัมฤทธิ์การดำ�เนินงานร้อยละ 80 หรือสูงกว่า
มีผลสัมฤทธิ์การดำ�เนินงานน้อยกว่าร้อยละ 80

ผลการด�ำเนินงาน
ตารางที่ 10 แสดงจ�ำนวนและร้อยละของสถานศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (Eastern Economic
Corridor : EEC) ได้รับการพัฒนาการจัดการศึกษาตามบริบท
สำ�นักงานเขตพื้นที่
การศึกษา

จำ�นวน
สถานศึกษา
ในสังกัดทั้งหมด
(แห่ง)

จำ�นวน
สถานศึกษา
ในโครงการ
EEC (แห่ง)

สพม. ฉะเชิงเทรา
สพม. ชลบุรี ระยอง
รวม

29
50
79

29
50
79
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สถานศึกษาที่ได้รับการพัฒนาการจัดการศึกษาตามบริบท
ด้านภาษา
ด้านวิทยาศาสตร์ ด้านการประกอบ
และเทคโนโลยี
อาชีพ 10
อุตสาหกรรม
29 แห่ง (100%) 29 แห่ง (100%) 29 แห่ง (100%)
50 แห่ง (100%) 50 แห่ง (100%) 50 แห่ง (100%)
79 แห่ง (100%) 79 แห่ง (100%) 79 แห่ง (100%)

รายงานสรุปผลการติดตาม ประเมินผล การบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
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จากตารางที่ 10 พบว่า  สถานศึกษาในสังกัดส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาฉะเชิงเทรา
และส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง ที่เข้าร่วมโครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียน
การสอนตามบริบทของตนเองรองรับเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor : EEC)
ทั้งหมด จ�ำนวน 79 แห่ง ได้รับการพัฒนาการจัดการศึกษาตามบริบทด้านภาษา  ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
และด้านการประกอบอาชีพ 10 อุตสาหกรรม จ�ำนวน 79 แห่ง (100%) ซึ่งผลการด�ำเนินงานบรรลุค่าเป้าหมาย
ของตัวชี้วัด
วิธีด�ำเนินงาน เพื่อส่งเสริม สนับสนุน ให้บรรลุค่าเป้าหมายตัวชี้วัด
1. จัดสรรงบประมาณให้สถานศึกษาที่เข้าร่วมโครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอน
ตามบริบทของตนเองรองรับเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor : EEC) ส�ำหรับ
การขับเคลื่อน การสร้าง การพัฒนารายวิชาเพิ่มเติม สื่อนวัตกรรมที่สอดคล้องกับอุตสาหกรรมเป้าหมายของเขต
พัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor : EEC) 10 อุตสาหกรรม
2. จัดสรรงบประมาณให้ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา  ก�ำกับ ดูแล และติดตามผลการด�ำเนินงาน
ของสถานศึ ก ษาที่ เข้ า ร่ ว มโครงการพั ฒ นาคุ ณ ภาพการจั ด การเรี ย นการสอนตามบริ บ ทของตนเองรองรั บ
เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor : EEC)
3. พัฒนาครูผู้สอนของสถานศึกษาในโครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอนตามบริบท
ของตนเองรองรับเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor : EEC) ที่สนใจและสมัครเข้ารับ
การอบรมด้วยรูปแบบออนไลน์ เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ทักษะ ประสบการณ์การจัดการเรียนรู้ตามแนวทาง
สะเต็ ม ศึ ก ษา  โดยด� ำ เนิ น งานร่ ว มกั บ ส� ำ นั ก งานพั ฒ นาวิ ท ยาศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี แ ห่ ง ชาติ (สวทช.)
จ�ำนวน 3 หลักสูตร คือ 1) หลักสูตร “ยานยนต์และขนส่งสมัยใหม่” 2) หลักสูตร “อาหารและอาหารเพือ่ อนาคต”
และ 3) หลักสูตร “อุตสาหกรรมเกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพ”
ปัญหา อุปสรรค
1. ขาดแคลนบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน เช่น เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ หุ่นยนต์
เป็นต้น
2. สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ส่งผลต่อการด�ำเนิน
กิจกรรมของสถานศึกษา โดยเฉพาะการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการและการจัดการเรียนการสอน
ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา
1. สพฐ. ควรสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับภาคเอกชนในการขอรับการสนับสนุนวิทยากรเฉพาะด้าน
เช่น เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ หุ่นยนต์ เป็นต้น เพื่อพัฒนาความรู้ ความสามารถของครูผู้สอน
2. สถานศึกษาควรปรับเปลี่ยนรูปแบบการด�ำเนินกิจกรรม โดยเฉพาะการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ
และการจัดการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา  2019
(COVID-19)

รายงานสรุปผลการติดตาม ประเมินผล การบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
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การสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาให้กับ
ประชากรวัยเรียนทุกคน

กลยุทธ์ที่ 2

ผลการติดตาม ประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษาขัน้ พืน้ ฐานตามตัวชีว้ ดั แผนปฏิบตั ริ าชการ
ส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 กลยุทธ์ที่ 2 การสร้างโอกาส
และความเสมอภาคทางการศึกษาให้กับประชากรวัยเรียนทุกคน ประกอบด้วย 5 ตัวชี้วัด ดังนี้
ตัวชี้วัดที่ 5 จ�ำนวนผูเ้ รียนได้รบั การพัฒนาเต็มตามศักยภาพตามความถนัดและความสามารถ (วิทยาศาสตร์
คณิตศาสตร์ ทัศนศิลป์ นาฏศิลป์ ดนตรี กีฬา) (แหล่งข้อมูล: ส�ำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา ส�ำนัก
บริหารงานความเป็นเลิศด้านวิทยาศาสตร์ศึกษา)
เกณฑ์การพิจารณา
การประเมินผล
บรรลุค่าเป้าหมาย
ไม่บรรลุค่าเป้าหมาย

คำ�อธิบาย
มีผลสัมฤทธิ์การดำ�เนินงานจำ�นวน 29,125 คน หรือสูงกว่า 
มีผลสัมฤทธิ์การดำ�เนินงานน้อยกว่าจำ�นวน 29,125 คน

ผลการด�ำเนินงาน
ตารางที่ 11 แสดงจ� ำ นวนและร้ อ ยละของผู ้ เรี ย นที่ ไ ด้ รั บ การพั ฒ นาเต็ ม ตามศั ก ยภาพตามความถนั ด
และความสามารถ (วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ทัศนศิลป์ นาฏศิลป์ ดนตรี กีฬา)
ประเภทของโครงการ
1. โครงการยกระดับโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย
2. โครงการห้องเรียนพิเศษ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี
    และสิ่งแวดล้อม
3. โครงการห้องเรียนกีฬา
รวม

จ�ำนวนผู้เรียน
ในโครงการ
ทั้งหมด (คน)
8,640
19,800

ผู้เรียนที่ได้รับการพัฒนาเต็มตาม
ศักยภาพตามความถนัด
และความสามารถ
8,640 คน (100%)
19,800 คน (100%)

1,283
29,723

1,283 คน (100%)
29,723 คน (100%)

จากตารางที่ 11 พบว่า  นักเรียนในโครงการยกระดับโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย
จ�ำนวน 8,640 คน โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม จ�ำนวน
19,800 คน และโครงการห้องเรียนกีฬา จ�ำนวน 1,283 คน รวมทั้งหมด จ�ำนวน 29,723 คน ได้รับการพัฒนา
เต็มตามศักยภาพตามความถนัดและความสามารถ (วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ทัศนศิลป์ นาฏศิลป์ ดนตรี กีฬา)
ทุกคน (100%) ซึ่งผลการด�ำเนินงานบรรลุค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด
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วิธีด�ำเนินงาน เพื่อส่งเสริม สนับสนุน ให้บรรลุค่าเป้าหมายตัวชี้วัด
การขับเคลือ่ นโครงการ กิจกรรมเพือ่ พัฒนาผูเ้ รียนให้ได้รบั การพัฒนาเต็มตามศักยภาพตามความถนัด
และความสามารถ (วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ทัศนศิลป์ นาฏศิลป์ ดนตรี กีฬา) จ�ำนวน 3 โครงการ ดังนี้
1. โครงการยกระดับโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัยให้มีคุณภาพทัดเทียมกับโรงเรียน
วิทยาศาสตร์ชั้นน�ำของชาติ มีวิธีการด�ำเนินงาน ดังนี้
1.1 พัฒนาคุณภาพวิชาการ โดยการจัดสรรงบประมาณเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายส�ำหรับนักเรียนประจ�ำ
และการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนตามแนวทางการใช้จ่ายเงินอุดหนุนรายหัว ได้แก่ ค่าอาหาร ค่าเสื้อผ้า 
ค่าบริการหอพัก ค่าอุปกรณ์การเรียนการสอน ค่าใช้จ่ายการพัฒนาโครงงานร่วมกับมหาวิทยาลัยพี่เลี้ยงและอื่น ๆ
รวมถึงการสนับสนุนการจัดประสบการณ์การเรียนการสอนเสริมนอกเวลาของครูผู้ดูแล
1.2 พัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย โดยการจัดสรร
งบประมาณรายจ่ายประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายส�ำหรับจ้างครูดูแลนักเรียนประจ�ำ
หอพักนอน
1.3 จัดท�ำแนวทางในการพัฒนาคุณภาพนักเรียนและพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่มาตรฐานสากล
อย่ า งเป็ น ระบบ เพื่ อ ยกระดั บ การจั ด การศึ ก ษาให้ มี คุ ณ ภาพทั ด เที ย มกั บ โรงเรี ย นวิ ท ยาศาสตร์ ชั้ น น� ำ
ระดับนานาชาติ รวมถึงส่งเสริม สนับสนุนนักเรียนทุนกลุ่มโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัยได้เข้าร่วม
กิจกรรมเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเดินทางไปศึกษาต่อ ณ National Institute of Technology (KOSEN)
ประเทศญี่ปุ่น
1.4 พัฒนาศักยภาพส�ำนักบริหารงานความเป็นเลิศด้านวิทยาศาสตร์ศึกษาและกลุ่มโรงเรียน
วิทยาศาสตร์ โดยการจัดประชุมเชิงวิชาการและการแสดงผลงาน 10 ปี การเป็นโรงเรียนวิทยาศาสตร์
ของโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย รวมถึงการวางระบบมาตรฐานคุณภาพการศึกษาและระบบ
การประกันคุณภาพการศึกษาของกลุ่มโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย
		 1.5 พัฒนาครุภัณฑ์ ห้องปฏิบัติการ อาคารสถานที่และสิ่งอ�ำนวยความสะดวก โดยการจัดสรร
งบประมาณให้กับโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัยในการพัฒนา  อ�ำนวยความสะดวกในการจัด
การเรียนการสอนภายในโรงเรียนให้มีความทันสมัย ครบถ้วน เช่น หอพักนักเรียน ศูนย์กีฬา  ห้องประชุม
ห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ เป็นต้น
2. โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิง่ แวดล้อม มีวธิ กี ารด�ำเนินงาน
ดังนี้
2.1 จัดท�ำหลักสูตรรายวิชาโครงงานวิทยาศาสตร์ ส�ำหรับโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์
คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม
2.2 แต่งตัง้ คณะกรรมการด�ำเนินงานโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี
และสิ่งแวดล้อม ระดับ สพฐ. และระดับเครือข่าย
2.3 ชี้แจงสร้างความรู้ ความเข้าใจแนวทางการด�ำเนินงานโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์
คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม แก่ผู้บริหารสถานศึกษา
2.4 ส่ ง เสริ ม สนั บ สนุ น นั ก เรี ย นที่ มี ค วามสามารถพิ เ ศษด้ า นวิ ท ยาศาสตร์ แ ละคณิ ต ศาสตร์
ในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โดยจัดการแข่งขันระดับต่าง ๆ เช่น ฟิสิกส์สัประยุทธ์ โครงงานวิทยาศาสตร์
คณิตศาสตร์ เป็นต้น รวมถึงการจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้น�ำเสนอผลงานทางวิชาการและโครงงาน
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2.5 พัฒนาความรู้ ความสามารถด้านภาษาอังกฤษของนักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์
คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม เพื่อให้มีมาตรฐานสากลระดับนานาชาติ
2.6 พัฒนาศักยภาพครูและนักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์แกนน�ำเพื่อเป็นที่ปรึกษา
ในการขยายฐานการพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศ
2.7 นิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการเรียนรู้ส�ำหรับผู้มีความสามารถพิเศษวิทยาศาสตร์
คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม ของโรงเรียนในโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์
เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม
3. โครงการห้องเรียนกีฬา มีวิธีการด�ำเนินงาน ดังนี้
3.1 จัดท�ำแผนการพัฒนาโรงเรียนในโครงการห้องเรียนกีฬา  ประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
จ�ำนวน 9 แห่ง
3.2 จัดสรรงบประมาณเพื่อด�ำเนินการจ้างบุคลากรส�ำหรับการเสริมสร้างประสบการณ์ด้านกีฬา
ให้แก่นักเรียนโครงการห้องเรียนกีฬา ผู้ฝึกสอนพิเศษ และการด�ำเนินการแข่งขันกีฬาสัมพันธ์โครงการห้องเรียน
กีฬา
3.3 ยกระดับคุณภาพของการจัดการศึกษา  โดยการจัดสรรงบประมาณในการด�ำเนินกิจกรรม
3 ส่วน คือ
     
3.3.1 การเปิดรับสมัครและคัดเลือกนักเรียนที่มีความสามารถด้านกีฬา  ได้แก่ ฟุตบอล
วอลเลย์บอล และบาสเกตบอล โดยมีคณ
ุ สมบัตติ ามหลักเกณฑ์ทกี่ ำ� หนดเพือ่ เข้าเรียนในหลักสูตรวิทยาศาสตร์-กีฬา 
และศิลปศาสตร์-กีฬา (ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ปีการศึกษาละไม่เกิน จ�ำนวน 640 คน)
      
3.3.2 การพั ฒ นาทั ก ษะความสามารถทางด้ า นกี ฬ าและสมรรถนะทางด้ า นร่ า งกาย
ของนักเรียนในโครงการสู่ความเป็นเลิศ โดยใช้วิทยาศาสตร์การกีฬาและโภชนาการเป็นฐาน
			 3.3.3 การสร้างสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมในการฝึกซ้อม การแข่งขัน และการพักค้างประจ�ำ
ของนักเรียนในโครงการห้องเรียนกีฬา 
3.4 ส่งเสริม สนับสนุนให้นักเรียนในโครงการมีความรู้และพัฒนาทักษะด้านการกีฬา เพื่อเตรียม
ความพร้อมส�ำหรับการศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาในสาขาที่เกี่ยวข้อง เช่น พลศึกษา  วิทยาศาสตร์การกีฬา 
วิทยาศาสตร์สุขภาพ กายภาพบ�ำบัด เป็นต้น
ปัญหา อุปสรรค
1. สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา  2019 (COVID-19) ท�ำให้สถานศึกษา
ในโครงการไม่สามารถด�ำเนินกิจกรรมส�ำคัญบางกิจกรรมได้ เช่น การเข้าร่วมการแข่งขันกีฬารายการต่าง ๆ
ทั้งภายในและภายนอกประเทศ เป็นต้น
2. งบประมาณไม่เพียงพอในการด�ำเนินงานบางโครงการ กิจกรรม
ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา
สพฐ. ควรจั ด สรรงบประมาณเพิ่ ม เติ ม ให้ เ พี ย งพอต่ อ ความต้ อ งการจ� ำ เป็ น ในการจั ด กิ จ กรรม
หรือสร้างเครือข่ายความร่วมมือเพื่อระดมทุนในการด�ำเนินงาน
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ตัวชี้วัดที่ 6 อัตราการเข้าเรียนของผู้เรียนแต่ละระดับการศึกษาต่อประชากรกลุ่มอายุ
ตัวชี้วัดย่อยที่ 6.1 ประชากรวัยเรียนที่มีอายุถึงเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับเข้าเรียนชั้นประถมศึกษา
ปีที่ 1 (แหล่งข้อมูล : สพป.)
เกณฑ์การพิจารณา
การประเมินผล
บรรลุค่าเป้าหมาย
ไม่บรรลุค่าเป้าหมาย

คำ�อธิบาย
มีผลสัมฤทธิ์การดำ�เนินงานร้อยละ 100
มีผลสัมฤทธิ์การดำ�เนินงานน้อยกว่าร้อยละ 100

ผลการด�ำเนินงาน
ตารางที่ 12 แสดงจ�ำนวนและร้อยละของประชากรวัยเรียนตาม ทร.14 ที่เกิด พ.ศ. 2557 เข้าเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 1 ในปีการศึกษา 2564
จ�ำนวนประชากร
วัยเรียนตาม ทร. 14
ที่เกิด พ.ศ. 2557
ทั้งหมด (คน)

ประชากรวัยเรียน
ตาม ทร. 14 ที่เกิด
พ.ศ. 2557 เข้าเรียนชั้น
ป.1 ปีการศึกษา 2564

736,562

678,893 คน (92.17%)

ประชากรวัยเรียนตาม ทร. 14 ที่เกิด พ.ศ. 2557 ที่ไม่ได้เข้าเรียน
ไม่มีตัวตน เด็กพิการไม่ได้เรียน ติดตามไม่ได้
รวม
13,728 คน
(1.86%)

304 คน
(0.04%)

43,637 คน 57,669 คน
(5.93%)
(7.83%)
หมายเหตุ : ข้อมูลจากระบบ e-MES

จากตารางที่ 12 พบว่า ประชากรวัยเรียนตาม ทร.14 ที่เกิด พ.ศ. 2557 ทั้งหมด จ�ำนวน 736,562 คน
เข้าเรียนชั้น ป.1 จ�ำนวน 678,893 คน (92.17%) และไม่ได้เข้าเรียน จ�ำนวน 57,669 คน (7.83%) โดยสามารถ
จ�ำแนกสาเหตุที่ไม่ได้เข้าเรียนเป็นไม่มีตัวตน จ�ำนวน 13,728 คน (1.86%) เด็กพิการไม่ได้เข้าเรียน จ�ำนวน 304 คน
(0.04%) และติดตามไม่ได้ จ�ำนวน 43,637 คน (5.93%) ซึ่งผลการด�ำเนินงานไม่บรรลุค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด
วิธีด�ำเนินงาน เพื่อส่งเสริม สนับสนุน ให้บรรลุค่าเป้าหมายตัวชี้วัด
1. แจ้ ง ประกาศการส่ ง เด็ ก ที่ มี อ ายุ อ ยู ่ ใ นเกณฑ์ ก ารศึ ก ษาภาคบั ง คั บ ให้ ส ถานศึ ก ษาในสั ง กั ด
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ เพื่อเตรียมความพร้อมในการด�ำเนินการรับนักเรียนล่วงหน้า 1 ปีการศึกษา
2. จัดท�ำส�ำมะโนประชากรวัยเรียนตาม ทร.14 ที่เกิดปี พ.ศ. 2557 ส�ำหรับวางแผนการรับนักเรียน
ในปีการศึกษา 2564
3. แจ้งนโยบาย แนวปฏิบัติ เรื่อง การรับนักเรียนในสังกัด สพฐ. เช่น เขตพื้นที่บริการ สัดส่วน
การรับนักเรียน วิธีการคัดเลือกนักเรียน จ�ำนวนนักเรียนต่อห้อง เป็นต้น ให้สถานศึกษาในสังกัดทราบ
4. ประชาสั ม พั น ธ์ ป ฏิ ทิ น การรั บ นั ก เรี ย นในสั ง กั ด สพฐ. ด้ ว ยวิ ธี ก ารที่ ห ลากหลาย เช่ น ป้ า ย
ประชาสัมพันธ์ เว็บไซต์ของ สพท. ทีวีออนไลน์ของ สพท. สื่อวิทยุกระจายเสียง เป็นต้น

รายงานสรุปผลการติดตาม ประเมินผล การบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ตามตัวชี้วัดแผนปฏิบัติราชการของส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
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5. จัดตั้งศูนย์ประสานงานการรับนักเรียนระดับ สพท. และระดับสถานศึกษา  เพื่อก�ำกับ ดูแล
ช่วยเหลือเด็กไม่มีที่เรียนทั้งในเและนอกเขตพื้นที่บริการ
6. สร้างภาคีเครือข่ายการรับนักเรียน ได้แก่ ศึกษาธิการจังหวัด และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เพื่อรับเด็กเข้าเรียนชั้น ป.1 ในและนอกเขตพื้นที่บริการอย่างทั่วถึง
7. สรุปและรายงานผลการรับนักเรียนปีการศึกษา 2564 ต่อหน่วยงานต้นสังกัด
ปัญหา อุปสรรค
1. สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา  2019 (COVID-19) ส่งผลกระทบต่อ
การรับนักเรียน ปีการศึกษา 2564 เนื่องจากผู้ปกครองไม่น�ำเด็กมาสมัครเข้าเรียนตามก�ำหนดระยะเวลา 
2. ข้อมูลประชากรวัยเรียนทีใ่ ช้ตดิ ตามการเข้าเรียนเป็นรายบุคคลไม่เป็นปัจจุบนั เช่น การเปลีย่ นชือ่ -สกุล
การอพยพย้ายถิ่นฐานของผู้ปกครองโดยไม่แจ้งย้ายชื่อเด็กออกจากทะเบียนบ้าน ท�ำให้ติดตามไม่ได้ เป็นต้น
3. การรับรองการไม่มีตัวตนของเด็กในพื้นที่บริการต้องใช้ระยะเวลาในการตรวจสอบจากก�ำนัน
ผู้ใหญ่บ้าน ผู้น�ำชุมชน อาจไม่ทันต่อก�ำหนดระยะเวลาการรับนักเรียน
ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา
1. หน่วยงานต้นสังกัดควรส่งเสริม สนับสนุนการใช้เทคโนโลยี สือ่ ออนไลน์ในการด�ำเนินการรับนักเรียน
ของสถานศึกษา โดยเฉพาะในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
2. หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนควรวางแผนจัดท�ำโปรแกรมการรับนักเรียนให้เป็นหนึ่งเดียวกัน
เพื่อลดความซ�้ำซ้อนของรายชื่อนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ
ตัวชี้วัดที่ 6 อัตราการเข้าเรียนของผู้เรียนแต่ละระดับการศึกษาต่อประชากรกลุ่มอายุ
ตัวชี้วัดย่อยที่ 6.2 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่จบหลักสูตรในปีการศึกษา  2563 ได้ศึกษาต่อชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 1 (แหล่งข้อมูล : สพป.)
เกณฑ์การพิจารณา
การประเมินผล
บรรลุค่าเป้าหมาย
ไม่บรรลุค่าเป้าหมาย
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คำ�อธิบาย
มีผลสัมฤทธิ์การดำ�เนินงานร้อยละ 100
มีผลสัมฤทธิ์การดำ�เนินงานน้อยกว่าร้อยละ 100

รายงานสรุปผลการติดตาม ประเมินผล การบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ตามตัวชี้วัดแผนปฏิบัติราชการของส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ผลการด�ำเนินงาน
ตารางที่ 13 แสดงจ�ำนวนและร้อยละของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่จบหลักสูตรในปีการศึกษา  2563
ได้ศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ในปีการศึกษา 2564
จ�ำนวนนักเรียนชั้น ป.6
ที่จบหลักสูตรในปีการศึกษา 2563
ทั้งหมด (คน)
501,973

นักเรียนชั้น ป.6 ที่จบหลักสูตรในปีการศึกษา 2563
ได้ศึกษาต่อชั้น ม.1 ในปีการศึกษา 2564
สังกัด สพฐ.
สังกัดอื่น
รวม
434,793 คน (86.62%) 67,180 คน (13.38%)
501,973 คน (100%)
หมายเหตุ : ข้อมูลจากระบบ Data Management Center (DMC)

จากตารางที่ 13 พบว่า  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่จบหลักสูตรในปีการศึกษา 2563 ทั้งหมด
จ�ำนวน 501,973 คน ได้ศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ในปีการศึกษา  2564 จ�ำนวน 501,973 คน (100%)
จ�ำแนกเป็น เข้าเรียนในสถานศึกษาสังกัด สพฐ. จ�ำนวน 434,793 คน (86.62%) และสังกัดอื่น จ�ำนวน 67,180 คน
(13.38%) ซึ่งผลการด�ำเนินงานบรรลุค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด
วิธีด�ำเนินงาน เพื่อส่งเสริม สนับสนุน ให้บรรลุค่าเป้าหมายตัวชี้วัด
1. แต่งตั้งคณะกรรมการด�ำเนินงานแนะแนวการศึกษาต่อส�ำหรับนักเรียนที่จบชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
ระดับเขตพื้นที่การศึกษา    
2. จัดประชุมครูแนะแนวของสถานศึกษาในสังกัด เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจในการด�ำเนินงาน
ช่วยเหลือผู้เรียนให้เข้าใจตนเอง และพัฒนาศักยภาพเตรียมความพร้อมเพื่อการศึกษาต่อ
3. ส�ำรวจข้อมูลนักเรียนที่จะจบชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2563 และมีแนวโน้มไม่เรียนต่อ
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2564 เพื่อดูแล ช่วยเหลือให้นักเรียนได้ศึกษาต่อจนจบการศึกษาภาคบังคับ
4. แจ้งประกาศ สพฐ. เรื่อง นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน สังกัด สพฐ. ปีการศึกษา 
2564 ให้สถานศึกษาในสังกัดทราบ เพื่อน�ำไปใช้วางแผนและจัดท�ำแผนการรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
ปีการศึกษา 2564
5. จั ด ตั้ ง ศู น ย์ ป ระสานงานการรั บ นั ก เรี ย นปี ก ารศึ ก ษา  2564 ระดั บ สพท. และสถานศึ ก ษา 
เพื่อช่วยเหลือ ประสานงาน รวมถึงให้ข้อเสนอแนะแก่ผู้ปกครองในการส่งเด็กเข้าเรียนต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
ปีการศึกษา 2564
6. ประชาสัมพันธ์รับนักเรียนด้วยกระบวนการที่หลากหลาย เช่น ป้ายประชาสัมพันธ์ เว็บไซต์ของ สพท.
ทีวีออนไลน์ของ สพท. สื่อวิทยุกระจายเสียง เป็นต้น
7. สรุปและรายงานผลการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2564 ต่อหน่วยงานต้นสังกัด
ปัญหา อุปสรรค
1. สภาพปัญหาความยากจนของครอบครัว ส่งผลต่อการดูแลเอาใจใส่ด้านการเรียนของนักเรียน
2. สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา  2019 (COVID-19) ส่งผลกระทบต่อ
การรับนักเรียนปีการศึกษา 2564 เนื่องจากผู้ปกครองไม่น�ำเด็กมาสมัครเข้าเรียนตามก�ำหนดระยะเวลา
รายงานสรุปผลการติดตาม ประเมินผล การบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ตามตัวชี้วัดแผนปฏิบัติราชการของส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
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ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา
1. สพท. ควรส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาด�ำเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือและคุม้ ครองนักเรียน
ด้วยความเข้มแข็งและต่อเนื่อง
2. สพท. และสถานศึกษา  ควรสร้างการรับรู้ความเข้าใจให้กับผู้ปกครองและนักเรียนเกี่ยวกับ
แนวทางการสมัครเรียนออนไลน์ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชือ้ ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
อย่างทั่วถึง
ตัวชี้วัดที่ 6 อัตราการเข้าเรียนของผู้เรียนแต่ละระดับการศึกษาต่อประชากรกลุ่มอายุ
ตัวชี้วัดย่อยที่ 6.3 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่จบหลักสูตรในปีการศึกษา  2563 ได้ศึกษาต่อ
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 หรือเทียบเท่า (แหล่งข้อมูล : สพม.)
เกณฑ์การพิจารณา
การประเมินผล
บรรลุค่าเป้าหมาย
ไม่บรรลุค่าเป้าหมาย

คำ�อธิบาย
มีผลสัมฤทธิ์การดำ�เนินงานร้อยละ 100
มีผลสัมฤทธิ์การดำ�เนินงานน้อยกว่าร้อยละ 100

ผลการด�ำเนินงาน
ตารางที่ 14 แสดงจ�ำนวนและร้อยละของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่จบหลักสูตรในปีการศึกษา  2563
ได้ศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 หรือเทียบเท่า ในปีการศึกษา 2564
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่จบหลักสูตรในปีการศึกษา 2563
ศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 หรือเทียบเท่า
ไม่ได้ศึกษาต่อ ในปีการศึกษา 2564
จ�ำนวน
ในปีการศึกษา 2564
ทั้งหมด
สายสามัญ สายอาชีพ
รวม
ประกอบ บรรพชา ไม่ประกอบอาชีพ
รวม
(คน)
อาชีพ
และศึกษาต่อ
337,993 295,536 คน 40,456 คน 335,992 คน 1,680 คน
7 คน
314 คน
2,001 คน
(87.44%)
(11.97%)
(99.41%)
(0.50%) (0.002%)
(0.09%)
(0.59%)
หมายเหตุ : ข้อมูลจากระบบ Data Management Center (DMC)

จากตารางที่ 14 พบว่า  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่จบหลักสูตรในปีการศึกษา  2563 ทั้งหมด
จ�ำนวน 337,993 คน ได้ศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 หรือเทียบเท่า ในปีการศึกษา 2564 จ�ำนวน 335,992 คน
(99.41%) จ�ำแนกเป็น สายสามัญ จ�ำนวน 295,536 คน (87.44%) และสายอาชีพ จ�ำนวน 40,456 คน
(11.97%) ส�ำหรับผู้เรียนที่ไม่ได้ศึกษาต่อในปีการศึกษา  2564 จ�ำนวน 2,001 คน (0.59%) จ�ำแนกเป็น
ประกอบอาชีพ จ�ำนวน 1,680 คน (0.50%) บรรพชา  จ�ำนวน 7 คน (0.002%) และไม่ประกอบอาชีพ
และศึกษาต่อ จ�ำนวน 314 คน (0.09%) ซึ่งผลการด�ำเนินงานไม่บรรลุค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด
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รายงานสรุปผลการติดตาม ประเมินผล การบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ตามตัวชี้วัดแผนปฏิบัติราชการของส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

วิธีด�ำเนินงาน เพื่อส่งเสริม สนับสนุน ให้บรรลุค่าเป้าหมายตัวชี้วัด
1. วิเคราะห์ขอ้ มูลนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปีท่ี 3 ทีจ่ บหลักสูตรและเข้าศึกษาต่อในระดับชัน้ มัธยมศึกษา
ปีที่ 4 ของปีการศึกษาทีผ่ า่ นมา เพือ่ หาจุดเด่น จุดด้อย แนวทางในการพัฒนา เพือ่ วางแผนขับเคลือ่ นการด�ำเนินงาน
ในปีงบประมาณถัดไป
2. มอบนโยบายแก่ผู้บริหารสถานศึกษา เรื่อง แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2564
และแต่งตั้งคณะกรรมการรับนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา  เพื่อวางแผนการรับนักเรียนในสังกัดให้มี
ประสิทธิภาพ
3. จัดท�ำโครงการ กิจกรรม เพื่อส่งเสริม สนับสนุนการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2564 ดังนี้
     
3.1 กิจกรรมเปิดบ้าน (Open House) ของสถานศึกษาในสังกัด เพือ่ น�ำเสนอผลการจัดการศึกษา
ของสถานศึกษาในรอบปีที่ผ่านมา  และประชาสัมพันธ์ข่าวสารการรับนักเรียน ปีการศึกษา  2564 ให้นักเรียน
ผู ้ ป กครอง ชุ ม ชนทราบ เพื่ อ สร้ า งความเชื่ อ มั่ น ความไว้ ว างใจ รวมถึ ง เป็ น ข้ อ มู ล ประกอบการตั ด สิ น ใจ
ในการเข้าศึกษาต่อ
		 3.2 อบรม สร้างความรู้ ความเข้าใจกับครูแนะแนวในสังกัด ในการด�ำเนินงานการสร้างความตระหนัก
ให้ นั ก เรี ย นเห็ น ความส� ำ คั ญ และความจ� ำ เป็ น ของการศึ ก ษา  รวมถึ ง สร้ า งทางเลื อ กในการเลื อ กศึ ก ษาต่ อ
ของนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 3
     
3.3 จัดท�ำโครงสร้างหลักสูตรและแผนการจัดการเรียนตามบริบทของสถานศึกษาและตอบสนอง
ความต้องการของชุมชน เช่น โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นเพื่อเชื่อมต่อ
การเรี ย นระดั บ มั ธ ยมศึ ก ษาตอนปลาย โครงการห้ อ งเรี ย นพิ เ ศษวิ ท ยาศาสตร์ คณิ ต ศาสตร์ เทคโนโลยี
และสิ่ ง แวดล้ อ ม โครงการห้ อ งเรี ย นพิ เ ศษด้ า นกี ฬ าในระดั บ มั ธ ยมศึ ก ษาตอนต้ น เพื่ อ เชื่ อ มต่ อ โครงการ
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย เป็นต้น
4. ส� ำ มะโนประชากรนั ก เรี ย นที่ ก� ำ ลั ง ศึ ก ษาอยู ่ ใ นระดั บ ชั้ น มั ธ ยมศึ ก ษาปี ที่ 3 และมี แ นวโน้ ม
จะไม่ได้ศึกษาต่อ เพื่อส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาทักษะด้านอาชีพร่วมกับสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน
5. อบรม พั ฒ นาบุ ค ลากรผู ้ รั บ ผิ ด ชอบงานส่ ง เสริ ม ความประพฤติ นั ก เรี ย น เพื่ อ สร้ า ง
ความเข้มแข็งของระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ระบบส่งเสริมความประพฤตินักเรียน ระบบการคุ้มครอง
และช่วยเหลือเด็กนักเรียน
6. ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2564 ของสถานศึกษาทั้งในและนอกเขต
พื้นที่บริการ รวมถึงการแนะแนวการศึกษาต่อทั้งสายสามัญและสายอาชีพ
7. ลงนามในบันทึกข้อตกลง (MOU) กับหน่วยงานภาครัฐ เอกชนในพื้นที่ เพื่อสร้างความร่วมมือ
การเปิดสอนหลักสูตรวิชาอาชีพในสถานศึกษา การฝึกงานในสถานประกอบการช่วงปิดภาคเรียน
8. ประสานความร่วมมือกับองค์กรต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน เพื่อสนับสนุนทุนการศึกษาส�ำหรับ
เด็กวัยเรียนที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ในรูปแบบทุนต่อเนื่องและไม่ต่อเนื่อง เพื่อลดความเหลื่อมล�้ำทางการศึกษา
9. จัดตัง้ ศูนย์ประสานงานการรับนักเรียนระดับเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาเพือ่ อ�ำนวยความสะดวก ช่วยเหลือ
ประสานงาน แก้ปัญหาต่าง ๆ รวมถึงให้ข้อเสนอแนะแก่นักเรียน ผู้ปกครอง
10. นิเทศ ก�ำกับ ติดตามการด�ำเนินงานการรับนักเรียนในทุกขั้นตอน ได้แก่ การรับสมัคร การสอบ
เข้าเรียน การรายงานตัว การสรุปและรายงานผลการรับนักเรียน
รายงานสรุปผลการติดตาม ประเมินผล การบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
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ปัญหา อุปสรรค
1. การรับสมัครนักเรียนเพื่อศึกษาต่อในปีการศึกษา 2564 สถานศึกษาส่วนใหญ่ใช้รูปแบบออนไลน์
ส่งผลให้นักเรียนและผู้ปกครองบางส่วนเข้าไม่ถึงข้อมูลการประชาสัมพันธ์
2. ค่านิยมการศึกษาต่อสายสามัญในสถานศึกษาที่มีอัตราการแข่งขันสูงของผู้ปกครองและนักเรียน
บางส่วน ส่งผลต่อการบริหารจัดการการรับนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา
3. แนวทางการจัดสอบเข้าเรียนต่อตามมาตรการของศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค
ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) ระดับจังหวัด ไม่เป็นไปในทิศทางเดียวกัน ท�ำให้เกิดความสับสนของนักเรียน
และผู้ปกครอง
ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา
1. สพท. และสถานศึกษา  ควรสร้างการรับรู้ ความเข้าใจการรับสมัครเข้าเรียนรูปแบบออนไลน์
ให้ผู้ปกครองและนักเรียนทราบด้วยวิธีการที่หลากหลายอย่างทั่วถึง
2. สพฐ. ควรก�ำหนดสัดส่วนการรับนักเรียนส�ำหรับโรงเรียนขนาดใหญ่ที่มีอัตราการแข่งขันสูง โรงเรียน
ขนาดกลางและขนาดเล็กอย่างเหมาะสม ชัดเจน รวมถึงการก�ำหนดเขตพื้นที่บริการของสถานศึกษาไม่ทับซ้อนกัน
3. สพท. ควรขอความร่วมมือกับศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
2019 (ศบค.) ระดับจังหวัด ในการลงพื้นที่ติดตามการจัดสอบเข้าเรียนต่อ เพื่อดูแลช่วยเหลือสถานศึกษา
ให้สามารถด�ำเนินการได้ตามมาตรการที่ก�ำหนด
4. สพฐ. และ สพท. ควรมีการจัดท�ำโปรแกรมการส�ำรวจ ติดตามนักเรียนที่จบการศึกษา เพื่อใช้เป็น
ฐานข้ อ มู ล ในการวางแผนบริ ห ารจั ด การ รวมถึ ง การรวบรวมข้ อ มู ล สารสนเทศเกี่ ย วกั บ การศึ ก ษาต่ อ
เพื่อประชาสัมพันธ์ให้นักเรียนใช้ประกอบการตัดสินใจ
5. สพท. ควรมีการบริหารจัดการยกระดับคุณภาพสถานศึกษาใกล้บา้ นในเขตพืน้ ทีบ่ ริการให้เท่าเทียม
กับสถานศึกษาที่มีอัตราการแข่งขันสูง เพื่อสร้างทางเลือกให้ผู้ปกครองและนักเรียนได้เรียนต่อใกล้บ้าน
ตัวชี้วัดที่ 6 อัตราการเข้าเรียนของผู้เรียนแต่ละระดับการศึกษาต่อประชากรกลุ่มอายุ
ตัวชี้วัดย่อยที่ 6.4 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่จบหลักสูตรในปีการศึกษา  2563 ได้ศึกษาต่อ
ในระดับที่สูงขึ้น (แหล่งข้อมูล : สพม.)
เกณฑ์การพิจารณา
การประเมินผล
บรรลุค่าเป้าหมาย
ไม่บรรลุค่าเป้าหมาย
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คำ�อธิบาย
มีผลสัมฤทธิ์การดำ�เนินงานร้อยละ 78 หรือสูงกว่า
มีผลสัมฤทธิ์การดำ�เนินงานน้อยกว่าร้อยละ 78

รายงานสรุปผลการติดตาม ประเมินผล การบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
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ผลการด�ำเนินงาน
ตารางที่ 15 แสดงจ�ำนวนและร้อยละของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่จบหลักสูตรในปีการศึกษา  2563
ได้ศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น ในปีการศึกษา 2564
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่จบหลักสูตรในปีการศึกษา 2563
จ�ำนวน
ศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น
ไม่ได้ศึกษาต่อ ในปีการศึกษา 2564
ทั้งหมด
ในปีการศึกษา 2564
(คน)
สถาบัน
สายอาชีพ
รวม
ประกอบ บรรพชา ไม่ประกอบอาชีพ
รวม
อุดมศึกษา
อาชีพ
และศึกษาต่อ
275,596 202,243 คน 62,782 คน 265,025 คน 10,016 คน 13 คน
542 คน
10,571 คน
(73.38%)
(22.78%)
(96.16%)
(3.63%) (0.005%)
(0.20%)
(3.84%)
หมายเหตุ : ข้อมูลจากระบบ Data Management Center (DMC)

จากตารางที่ 15 พบว่า  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่จบหลักสูตรในปีการศึกษา  2563 ทั้งหมด
จ�ำนวน 275,596 คน ได้ศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น ในปีการศึกษา  2564 จ�ำนวน 265,025 คน (96.16%)
จ�ำแนกเป็น ศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษา จ�ำนวน 202,243 คน (73.38%) และสายอาชีพ จ�ำนวน 62,782 คน
(22.78%) ส�ำหรับผู้เรียนที่ไม่ได้ศึกษาต่อ ในปีการศึกษา  2564 จ�ำนวน 10,571 คน (3.84%) จ�ำแนกเป็น
ประกอบอาชีพ จ�ำนวน 10,016 คน (3.63%) บรรพชา  จ�ำนวน 13 คน (0.005%) และไม่ประกอบอาชีพ
และศึกษาต่อ จ�ำนวน 542 คน (0.20%) ซึ่งผลการด�ำเนินงานบรรลุค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด
วิธีด�ำเนินงาน เพื่อส่งเสริม สนับสนุน ให้บรรลุค่าเป้าหมายตัวชี้วัด
1. จัดท�ำโครงการ กิจกรรมแนะแนวการศึกษาต่อทั้งสายสามัญและสายอาชีพในสถาบันที่ตรงกับ
ความต้องการ ความสนใจ ความถนัด และความสามารถของผู้เรียน เพื่อให้ผู้เรียนรู้จักวางแผนและก�ำหนดเป้าหมาย
ในการศึกษาต่อ
2. จัดท�ำบันทึกข้อตกลง (MOU) ร่วมกับมหาวิทยาลัยต่าง ๆ เพือ่ รับการจัดสรรโควตาคัดเลือกผูเ้ รียน
เข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา
3. จัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์เพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารการเตรียมความพร้อมสู่รั้วมหาวิทยาลัย
เพื่อสร้างโอกาสให้นักเรียนได้เลือกเรียนในระดับที่สูงขึ้นตามความถนัดและความสนใจ
4. จัดท�ำข้อมูลสารสนเทศนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่จบการศึกษาและเข้าศึกษาต่อในระดับ
ที่สูงขึ้น เพื่อใช้เป็นฐานข้อมูลในการวางแผนการด�ำเนินงานในปีการศึกษาถัดไปและสร้างแรงบันดาลใจให้กับ
นักเรียนรุ่นน้อง
ปัญหา อุปสรรค
1. สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ส่งผลให้สถานศึกษา
ไม่สามารถด�ำเนินกิจกรรมการแนะแนวการศึกษาต่อแก่นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ได้เต็มรูปแบบ
2. ผูป้ กครองบางส่วนได้รบั ผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชือ้ ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
มีรายได้ไม่เพียงพอไม่สามารถส่งนักเรียนศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นได้
3. ระยะเวลาการคัดเลือกโควตาเข้าศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาไม่สอดคล้องกับระยะเวลาการปิด
ภาคเรียนของสถานศึกษา ท�ำให้นักเรียนบางส่วนขาดโอกาสในการสมัครเข้าร่วมโครงการ
รายงานสรุปผลการติดตาม ประเมินผล การบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
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ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา
1. สถานศึกษาควรมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการด�ำเนินกิจกรรมแนะแนวการศึกษาต่อให้เหมาะสม
กับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชือ้ ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เช่น การใช้เทคโนโลยีในการด�ำเนิน
กิจกรรม เป็นต้น
2. สพท. และสถานศึ ก ษา  ควรสร้ า งความตระหนั ก ให้ นั ก เรี ย น ผู ้ ป กครองเห็ น ความส� ำ คั ญ
และประโยชน์ของการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นอย่างจริงจังต่อเนื่อง
3. สพฐ. และ สพท. ควรมีการจัดท�ำโปรแกรมการส�ำรวจ ติดตามนักเรียนที่จบการศึกษา และศึกษา
ต่อทั้งในและต่างประเทศ เพื่อใช้เป็นฐานข้อมูลในการวางแผนพัฒนาการศึกษาในอนาคต รวมถึงประชาสัมพันธ์
ให้นักเรียนใช้ประกอบการตัดสินใจ
  
4. หน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องทุกภาคส่วน ควรวางแผนการศึกษาต่อในระดับต่าง ๆ ทีส่ อดคล้องกันทัง้ ระบบ
เพื่อลดปัญหาการขาดโอกาสในการสมัครเข้าร่วมโครงการของนักเรียน
ตัวชี้วัดที่ 7 จ�ำนวนผู้เรียนที่เป็นผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาสเข้าถึงบริการการศึกษาและการพัฒนาสมรรถภาพ
หรือบริการทางการศึกษาที่เหมาะสมตามความจ�ำเป็น (แหล่งข้อมูล: ส�ำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ
ส�ำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน)
เกณฑ์การพิจารณา
การประเมินผล
บรรลุค่าเป้าหมาย
ไม่บรรลุค่าเป้าหมาย

คำ�อธิบาย
มีผลสัมฤทธิ์การดำ�เนินงาน จำ�นวน 3,630,000 คน หรือสูงกว่า
มีผลสัมฤทธิ์การดำ�เนินงาน น้อยกว่าจำ�นวน 3,630,000 คน

ผลการด�ำเนินงาน
ตารางที่ 16 แสดงจ�ำนวนและร้อยละของผู้เรียนที่เป็นผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส สังกัด สพฐ. ในปีการศึกษา 2564
เข้าถึงบริการการศึกษาและการพัฒนาสมรรถภาพหรือบริการทางการศึกษาที่เหมาะสมตามความจ�ำเป็น
ประเภท

1. ผู้เรียนพิการเรียนรวม
    1.1 ผู้เรียนพิการเรียนรวมในโรงเรียน สังกัด สพป.
    1.2 ผู้เรียนพิการเรียนรวมในโรงเรียน สังกัด สพม.
    1.3 ผู้เรียนพิการในโรงเรียนศึกษาพิเศษ
    1.4 ผู้เรียนพิการเรียนรวมในโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์
    1.5 ผู้เรียนพิการในศูนย์การศึกษาพิเศษ
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จ�ำนวนผู้พิการ ผู้ด้อย ผู้เรียนที่เป็นผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส
โอกาส สังกัด สพฐ.
สังกัด สพฐ. ในปีการศึกษา 2564
ในปีการศึกษา 2564 เข้าถึงบริการการศึกษาและการพัฒนา
ทั้งหมด (คน)
สมรรถภาพหรือบริการทางการศึกษา
ที่เหมาะสมตามความจ�ำเป็น

325,973
264,185
20,330
12,269
3,892
25,297

325,973 คน (100%)
264,185 คน (100%)
20,330 คน (100%)
12,269 คน (100%)
3,892 คน (100%)
25,297 คน (100%)

รายงานสรุปผลการติดตาม ประเมินผล การบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ตามตัวชี้วัดแผนปฏิบัติราชการของส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ประเภท

จ�ำนวนผู้พิการ ผู้ด้อย ผู้เรียนที่เป็นผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส
โอกาส สังกัด สพฐ.
สังกัด สพฐ. ในปีการศึกษา 2564
ในปีการศึกษา 2564 เข้าถึงบริการการศึกษาและการพัฒนา
ทั้งหมด (คน)
สมรรถภาพหรือบริการทางการศึกษา
ที่เหมาะสมตามความจ�ำเป็น

2. ผู้เรียนด้อยโอกาส
    2.1 ผู้เรียนด้อยโอกาสในโรงเรียนสังกัด สพป.
    2.2 ผู้เรียนด้อยโอกาสในโรงเรียนสังกัด สพม.
    2.3 ผู้เรียนด้อยโอกาสในโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์

รวมทั้งหมด

3,490,812
2,694,524
767,745
28,543
3,816,785

3,490,812 คน (100%)
2,694,524 คน (100%)
767,745 คน (100%)
28,543 คน (100%)
3,816,785 คน (100%)

จากตารางที่ 16 พบว่า ผู้เรียนที่เป็นผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส สังกัด สพฐ. ในปีการศึกษา 2564 ทั้งหมด
จ�ำนวน 3,816,785 คน จ�ำแนกเป็น ผู้เรียนพิการเรียนรวม จ�ำนวน 325,973 คน และผู้เรียนด้อยโอกาส
จ�ำนวน 3,490,812 เข้าถึงบริการการศึกษาและการพัฒนาสมรรถภาพหรือบริการทางการศึกษาที่เหมาะสม
ตามความจ�ำเป็นทุกคน (100%) ซึ่งผลการด�ำเนินงานบรรลุค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด
วิธีด�ำเนินงาน เพื่อส่งเสริม สนับสนุน ให้บรรลุค่าเป้าหมายตัวชี้วัด
1. การด�ำเนินงานเพื่อส่งเสริม สนับสนุนให้ผู้พิการเรียนรวมเข้าถึงบริการการศึกษาและการพัฒนา
สมรรถภาพหรือบริการทางการศึกษาทีเ่ หมาะสมตามความจ�ำเป็น ได้ดำ� เนินการขับเคลือ่ นภายใต้โครงการพัฒนา
คุณภาพการจัดการศึกษาเรียนรวม ดังนี้
1.1 จัดท�ำแนวทางการขับเคลือ่ นนโยบายการจัดการศึกษาเรียนรวม ระดับ สพฐ. และกรอบปฏิทนิ
การด�ำเนินงานการจัดการศึกษาเรียนรวมส�ำหรับให้ สพท. ใช้เป็นแนวทางในการด�ำเนินงานตามบริบท
1.2 สนับสนุนงบประมาณให้ สพท. จ�ำนวน 225 แห่ง ส�ำหรับการนิเทศ ช่วยเหลือ ก�ำกับ ติดตาม
สถานศึกษาที่จัดการศึกษาเรียนรวมในสังกัด จ�ำนวน 24,181 แห่ง
1.3 ส่งเสริม สนับสนุนให้ สพท. ขับเคลือ่ นโครงการ กิจกรรม เพือ่ ให้สถานศึกษาในสังกัดสามารถ
ด�ำเนินการดูแล ช่วยเหลือ นักเรียนที่มีความต้องการพิเศษให้ได้รับการศึกษาและพัฒนาได้เต็มตามศักยภาพ
โดยมุ่งเน้นพัฒนาบุคลากรในระดับ สพท. และสถานศึกษา  เช่น การคัดกรองเด็กพิการ การจัดท�ำและการใช้
แผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP) การจัดท�ำฐานข้อมูลและรายงานข้อมูลอย่างเป็นระบบ เป็นต้น
1.4 ส่งเสริม สนับสนุน ให้ค�ำปรึกษาในการจัดหาสื่อ อุปกรณ์ สิ่งอ�ำนวยความสะดวก นวัตกรรม
ส�ำหรับจัดการศึกษาเรียนรวมให้มีความเหมาะสม
1.5 นิเทศ ก�ำกับ ติดตาม การด�ำเนินงานของ สพท. และสถานศึกษาในการจัดการศึกษาเรียนรวม
เพื่อให้ผู้เรียนพิการเรียนรวมได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ
2. การด�ำเนินงานเพื่อส่งเสริม สนับสนุนให้ผู้เรียนด้อยโอกาสเข้าถึงบริการการศึกษาและการพัฒนา
สมรรถภาพหรือบริการทางการศึกษาที่เหมาะสมตามความจ�ำเป็น ได้ด�ำเนินการขับเคลื่อนภายใต้โครงการ
สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาภาคบังคับ ดังนี้
2.1 จัดท�ำคูม่ อื แนวทางการด�ำเนินการคุม้ ครองและช่วยเหลือเด็กด้อยโอกาส เพือ่ ให้สถานศึกษา
ได้พัฒนารูปแบบและวิธีการจัดการเรียนการสอนให้เหมาะสมส�ำหรับเด็กด้อยโอกาสแต่ละประเภท
รายงานสรุปผลการติดตาม ประเมินผล การบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ตามตัวชี้วัดแผนปฏิบัติราชการของส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
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		2.2 ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาด�ำเนินงานตามระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างเป็นระบบ
และมีประสิทธิภาพ ตามกระบวนการ 5 ขั้นตอน คือ การรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล การคัดกรองนักเรียน
การพัฒนาและส่งเสริมนักเรียน การป้องกันและแก้ไขปัญหา และการส่งต่อ
2.3 ระดมทุ น การศึ ก ษาจากหน่ ว ยงานภาครั ฐ และเอกชน ส� ำ หรั บ มอบแก่ เ ด็ ก ด้ อ ยโอกาส
ตลอดจนวัสดุอุปกรณ์ สื่อการเรียนการสอนในการจัดการศึกษาส�ำหรับเด็กด้อยโอกาส
2.4 ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและภาคเอกชน เพื่อช่วยเหลือ
เด็กนักเรียนที่ประสบปัญหาความเดือดร้อน เช่น ส�ำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัด มูลนิธิ บริษัท ร้านค้า เป็นต้น
		2.5 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาของสถานศึกษา ในการด�ำเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน เพื่อให้สามารถดูแล ช่วยเหลือเด็กด้อยโอกาสได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ
2.6 ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาจัดการเรียนการสอนให้เด็กด้อยโอกาสได้รับการศึกษา
ในรู ป แบบที่ ห ลากหลายและเหมาะสมกั บ ศั ก ยภาพรายบุ ค คล เช่ น การส่ ง เสริ ม การเรี ย นรู ้ ด ้ า นอาชี พ
เพื่อน�ำไปประกอบอาชีพในอนาคต การพัฒนาทักษะชีวิตให้สามารถปรับตัวเข้ากับสังคมได้ เป็นต้น
2.7 สนับสนุนค่าใช้จา่ ยในการจัดการศึกษาขัน้ พืน้ ฐานอย่างเสมอภาคและเป็นธรรมให้แก่นกั เรียน
ในสังกัด จ�ำแนกเป็นรายการพื้นฐาน 5 รายการ ได้แก่ 1) ค่าจัดการเรียนการสอน (เงินอุดหนุนรายหัว/
ปัจจัยพื้นฐานส�ำหรับนักเรียนยากจน/ค่าอาหารนักเรียนประจ�ำพักนอน) 2) ค่าหนังสือเรียน 3) ค่าอุปกรณ์
การเรียน 4) ค่าเครื่องแบบนักเรียน  และ 5) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
ปัญหา อุปสรรค
1. ปัญหา อุปสรรคในการขับเคลื่อนการด�ำเนินงานเพื่อส่งเสริม สนับสนุนให้ผู้พิการเรียนรวมเข้าถึง
บริการการศึกษาและการพัฒนาสมรรถภาพหรือบริการทางการศึกษาที่เหมาะสมตามความจ�ำเป็น
1.1 การสนับสนุนงบประมาณในการด�ำเนินงานการจัดการศึกษาเรียนรวม ไม่สอดคล้องกับ
ความต้องการจ�ำเป็นของ สพท. และสถานศึกษา เนื่องจากข้อจ�ำกัดเรื่องระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
1.2 การคัดกรองและวินิจฉัยข้อมูลกรณีสงสัยหรือพบความพิการของนักเรียน มีขั้นตอนค่อนข้างล่าช้า
เนื่องจากต้องอาศัยบุคลากรที่มีความรู้และประสบการณ์ เช่น แพทย์ ผู้ที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน เป็นต้น
ส่งผลให้การจัดสื่อ การบริการ และการให้ความช่วยเหลืออาจล่าช้า
1.3 ผู้รับผิดชอบงานด้านการจัดการศึกษาเรียนรวมในระดับ สพท. และสถานศึกษาบางส่วน
ขาดความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน เช่น ด้านจิตวิทยาการศึกษาพิเศษ ด้านกายภาพบ�ำบัด ด้านกิจกรรมบ�ำบัด
เป็นต้น
1.4. ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการของสถานศึกษาบางแห่งไม่เพียงพอกับความต้องการ
1.5 สถานศึกษาบางแห่งขาดสื่อ อุปกรณ์ สิ่งอ�ำนวยความสะดวกส�ำหรับจัดการศึกษาเรียนรวม
ที่มีความเหมาะสม
1.6 การเชื่อมต่อหรือเปลี่ยนผ่านทางการศึกษาของนักเรียนที่มีความต้องการจ�ำเป็นพิเศษ
ทางการศึกษาจากระดับชั้นประถมศึกษาไปยังระดับมัธยมศึกษายังไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควร
2. ปัญหา อุปสรรคในการขับเคลือ่ นการด�ำเนินงานเพือ่ ส่งเสริม สนับสนุนให้ผเู้ รียนด้อยโอกาสเข้าถึง
บริการการศึกษาและการพัฒนาสมรรถภาพหรือบริการทางการศึกษาที่เหมาะสมตามความจ�ำเป็น
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2.1 งบประมาณทีส่ นับสนุนไม่เพียงพอต่อความต้องการจ�ำเป็น เนือ่ งจากเด็กด้อยโอกาสมีจำ� นวน
มากและมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นในแต่ละปี
2.2 การคั ด กรองและการจั ด ประเภทเด็ ก ด้ อ ยโอกาสขาดความชั ด เจนท� ำ ให้ ผู ้ ป ฏิ บั ติ ง าน
เกิดความสับสนเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติ
2.3 สถานศึ ก ษาบางแห่ ง ขาดบุ ค ลากรที่ มี ค วามรู ้ ค วามเข้ า ใจเกี่ ย วกั บ การดู แ ลช่ ว ยเหลื อ
เด็กด้อยโอกาส ส่งผลให้การด�ำเนินงานยังไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควร
2.4 เด็ ก ด้ อ ยโอกาสส่ ว นใหญ่ มี ก ารย้ า ยถิ่ น ตามผู ้ ป กครองบ่ อ ย ส่ ง ผลให้ ก ารช่ ว ยเหลื อ
ขาดความต่อเนื่อง
2.5 เด็กด้อยโอกาสบางคนไม่มีเลขประจ�ำตัวประชาชน จึงไม่สามารถขอรับการช่วยเหลือ
จากหน่ ว ยงานหรื อ มู ล นิ ธิ ไ ด้ เนื่ อ งจากบางแห่ ง ต้ อ งแนบส� ำ เนาบั ต รประจ� ำ ตั ว ประชาชน ทะเบี ย นบ้ า น
รวมถึงเอกสารประกอบการเปิดบัญชีธนาคาร
ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา
1. ข้อเสนอแนะเพือ่ การพัฒนาส�ำหรับการขับเคลือ่ นการด�ำเนินงานเพือ่ ส่งเสริม สนับสนุนให้ผพู้ กิ าร
เรียนรวมเข้าถึงบริการการศึกษาและการพัฒนาสมรรถภาพหรือบริการทางการศึกษาทีเ่ หมาะสมตามความจ�ำเป็น
1.1 สพฐ. ควรสนับสนุนงบประมาณส�ำหรับนักเรียนพิการเรียนรวมให้สอดคล้องกับความต้องการ
จ�ำเป็นของ สพท. และสถานศึกษา เพื่อการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาเรียนรวมให้มีประสิทธิภาพ
1.2 สพฐ. ควรพั ฒ นาบุ ค ลากรผู ้ รั บ ผิ ด ชอบงานการจั ด การศึ ก ษาเรี ย นรวมในระดั บ สพท.
และสถานศึกษาอย่างต่อเนือ่ งสม�ำ่ เสมอ เช่น ด้านจิตวิทยาการศึกษาพิเศษ ด้านกายภาพบ�ำบัด ด้านกิจกรรมบ�ำบัด
เป็นต้น
1.3 สพฐ. ควรพิจารณาจัดสรรต�ำแหน่งครูพเี่ ลีย้ งเด็กพิการให้สถานศึกษาทีจ่ ดั การศึกษาเรียนรวม
ครบทุกแห่งอย่างต่อเนื่อง
1.4 สพฐ. ควรสนับสนุนอุปกรณ์ สิ่งอ�ำนวยความสะดวก สื่อนวัตกรรมให้สถานศึกษาที่จัด
การศึกษาเรียนรวมตามความเหมาะสมและเพียงพอ
1.5 สพฐ. ควรมีแนวทางการเชื่อมต่อการดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่มีความต้องการจ�ำเป็นพิเศษ
ทางการศึกษาจากระดับประถมศึกษาไประดับมัธยมศึกษาที่ชัดเจน
2. ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาส�ำหรับการขับเคลื่อนการด�ำเนินงานเพื่อส่งเสริม สนับสนุนให้ผู้เรียน
ด้ อ ยโอกาสเข้ า ถึ ง บริ ก ารการศึ ก ษาและการพั ฒ นาสมรรถภาพหรื อ บริ ก ารทางการศึ ก ษาที่ เ หมาะสม
ตามความจ�ำเป็น
2.1 สพฐ. หรือหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง ควรสนับสนุนงบประมาณให้เพียงพอต่อความต้องการจ�ำเป็น
รวมทั้งระดมทุนหรือทรัพยากรจากหน่วยงานภาครัฐและภาคส่วนอื่น ๆ
2.2 สพฐ. ควรก�ำหนดนโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพการศึกษาเฉพาะส�ำหรับ
เด็กด้อยโอกาส โดยจัดท�ำคู่มือ แนวทางการคัดกรอง แนวทางการส่งเสริม สนับสนุนดูแลช่วยเหลือและพัฒนา
ศักยภาพเด็กด้อยโอกาสแต่ละประเภทตามบริบทอย่างชัดเจน
2.3 สพฐ. ควรพั ฒ นาบุ ค ลากรผู ้ รั บ ผิ ด ชอบงานดู แ ลเด็ ก ด้ อ ยโอกาสให้ ส ามารถด� ำ เนิ น งาน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อเนื่อง
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2.4 สพฐ. และ สพท. ควรสร้างความร่วมมือกับทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง เช่น ผู้ปกครอง ชุมชน
กระทรวงมหาดไทย องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นต้น ในการร่วมวางแผนการด�ำเนินงานส่งเสริม สนับสนุน
ให้เด็กด้อยโอกาสได้รับการดูแลช่วยเหลือให้ได้รับสิทธิทางการศึกษาอย่างทั่วถึง
ตัวชี้วัดที่ 8 ร้อยละของสถานศึกษาในเขตพื้นที่พิเศษ ได้รับการพัฒนาการจัดการศึกษาตามบริบท
(แหล่งข้อมูล: ส�ำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน)
เกณฑ์การพิจารณา
การประเมินผล
บรรลุค่าเป้าหมาย
ไม่บรรลุค่าเป้าหมาย

คำ�อธิบาย
มีผลสัมฤทธิ์การดำ�เนินงานร้อยละ 80 หรือสูงกว่า
มีผลสัมฤทธิ์การดำ�เนินงานน้อยกว่าร้อยละ 80

ผลการด�ำเนินงาน
ตารางที่ 17 แสดงจ�ำนวนและร้อยละของสถานศึกษาในเขตพืน้ ทีพ่ เิ ศษ ได้รบั การพัฒนาการจัดการศึกษาตามบริบท
ลักษณะที่ตั้ง
ของสถานศึกษา

จ�ำนวน
สถานศึกษา
ทั้งหมด (แห่ง)

1. พื้นที่สูงในถิ่นทุรกันดาร

1,180

2. พื้นที่เกาะ

123

3. พื้นที่ข้างเคียงโครงการ
   พัฒนาดอยตุง

33

รวม

1,336

สถานศึกษาที่ได้รับการพัฒนาการจัดการศึกษาตามบริบท
ทักษะชีวิต
ทักษะอาชีพ
ทักษะวิชาการ
รวม
50 แห่ง
(4.24%)
30 แห่ง
(24.39%)

1,100 แห่ง
(93.22%)
80 แห่ง
(65.04%)

-

-

80 แห่ง
(5.99%)

1,180 แห่ง
(88.32%)

30 แห่ง (2.54%)
13 แห่ง
(10.57%)
33 แห่ง
(100 %)
76 แห่ง
(5.69%)

1,180 แห่ง
(100%)
123 แห่ง
(100%)
33 แห่ง
(100%)
1,336 แห่ง
(100%)

จากตารางที่ 17 พบว่า  สถานศึกษาในเขตพื้นที่พิเศษทั้งหมด จ�ำนวน 1,336 แห่ง ได้รับการพัฒนา
การจัดการศึกษาตามบริบท จ�ำนวน 1,336 แห่ง (100%) ซึ่งผลการด�ำเนินงานบรรลุค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด
เมื่อพิจารณาตามประเภทการพัฒนา  พบว่า  สถานศึกษาได้รับการพัฒนาด้านทักษะอาชีพมากที่สุด จ�ำนวน 1,180 แห่ง
(88.32%) รองลงมา คือ ด้านทักษะชีวิต จ�ำนวน 80 แห่ง (5.99%) และทักษะวิชาการ จ�ำนวน 76 แห่ง (5.69%)
ตามล�ำดับ
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วิธีด�ำเนินงาน เพื่อส่งเสริม สนับสนุน ให้บรรลุค่าเป้าหมายตัวชี้วัด
การด�ำเนินงานเพื่อส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาในเขตพื้นที่พิเศษ ได้รับการพัฒนาการจัดการศึกษา
ตามบริบท ดังนี้
1. จัดท�ำแนวทางการดูแลและการจัดการศึกษาส�ำหรับนักเรียนพักนอนในสถานศึกษาพื้นที่ห่างไกล
ทุรกันดาร แนวทางการยกระดับและพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาทีจ่ ดั ทีพ่ กั นอนให้กบั นักเรียน เพือ่ ส่งเสริม สนับสนุน
การบริหารจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่ตั้งในพื้นที่ลักษณะพิเศษ (พื้นที่สูงในถิ่นทุรกันดารและพื้นที่เกาะ)
2. พัฒนากระบวนการจัดการเรียนรูภ้ าษาไทยส�ำหรับเด็กทีไ่ ม่ใช้ภาษาไทยเป็นภาษาแม่ของสถานศึกษา
ในพื้นที่โครงการพัฒนาดอยตุง (พื้นที่ทรงงาน) อันเนื่องมาจากพระราชด�ำริ และพื้นที่ข้างเคียง เพื่อให้นักเรียน
กลุ่มเป้าหมายสามารถอ่านออกเขียนได้ มีความกระตือรือร้น สามารถเชื่อมโยงการใช้ภาษาไทยในชีวิตประจ�ำวันได้
รวมถึงกล้าแสดงออกในการสื่อสารกับครูผู้สอนและบุคคลอื่น
3. ส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาและพัฒนาสถานศึกษาที่จัดที่พักนอนให้กับนักเรียนในพื้นที่
ยากล�ำบาก โดยการจัดสรรงบประมาณส�ำหรับค่าอาหารและค่าใช้จ่ายในชีวิตประจ�ำวัน เพื่อให้นักเรียน
กลุ่มเป้าหมายมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
4. ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาพื้นที่สูงในถิ่นทุรกันดารและพื้นที่เกาะ ด�ำเนินการเพิ่มโอกาส
และลดความเหลื่อมล�้ำทางการศึกษาตามบริบท โดยมุ่งเน้นการพัฒนาทักษะผู้เรียนใน 3 ด้าน คือ ด้านวิชาการ
ด้านทักษะชีวิต และด้านทักษะอาชีพตามสภาพบริบทและความต้องการจ�ำเป็น
ปัญหา อุปสรรค
1. งบประมาณส�ำหรับส่งเสริม สนับสนุน การจัดการศึกษาและพัฒนาสถานศึกษาที่จัดที่พักนอน
ให้กับนักเรียนในพื้นที่ยากล�ำบากไม่เพียงพอต่อจ�ำนวนนักเรียนที่มีอยู่จริง
2. สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชือ้ ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ส่งผลต่อการด�ำเนินงาน
ในบางกิจกรรม
ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา
1. สพฐ. ควรพิจารณาจัดสรรงบประมาณส�ำหรับส่งเสริมการจัดการศึกษาและพัฒนาสถานศึกษา
ที่จัดที่พักนอนให้กับนักเรียนในพื้นที่ยากล�ำบากให้เพียงพอต่อจ�ำนวนนักเรียนที่มีอยู่จริง
2. สพฐ. และ สพท. ควรปรับเปลี่ยนรูปแบบการด�ำเนินกิจกรรมให้สอดคล้องกับสถานการณ์
การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
ตัวชี้วัดที่ 9 ร้อยละของนักเรียนที่ได้รับเงินอุดหนุนปัจจัยพื้นฐานส�ำหรับนักเรียนยากจน
(แหล่งข้อมูล: ส�ำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน)
เกณฑ์การพิจารณา
การประเมินผล
บรรลุค่าเป้าหมาย
ไม่บรรลุค่าเป้าหมาย

คำ�อธิบาย
มีผลสัมฤทธิ์การดำ�เนินงานร้อยละ 20 หรือสูงกว่า
มีผลสัมฤทธิ์การดำ�เนินงานน้อยกว่าร้อยละ 20
รายงานสรุปผลการติดตาม ประเมินผล การบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ตามตัวชี้วัดแผนปฏิบัติราชการของส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
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ผลการด�ำเนินงาน
ตารางที่ 18 แสดงจ�ำนวนและร้อยละของนักเรียนที่ได้รับการจัดสรรเงินอุดหนุนปัจจัยพื้นฐานส�ำหรับนักเรียน
ยากจน ภาคเรียนที่ 2/2563
ประเภท
สถานศึกษา

จ�ำนวนนักเรียนที่เข้าเกณฑ์
การพิจารณานักเรียนยากจน
ในระบบ DMC (คน)

โรงเรียนปกติ

2,684,095

โรงเรียนที่เป็น
หน่วยเบิก
รวม

39,370
2,723,465

นักเรียนที่ได้รับการจัดสรรเงินอุดหนุนปัจจัยพื้นฐาน
ส�ำหรับนักเรียนยากจน
ยากจน
ยากจนพิเศษ
รวม
686,167 คน
1,010,922 คน
1,697,089 คน
(25.56%)
(37.66%)
(63.22%)
5,985 คน
8,079 คน
14,064 คน
(15.20%)
(20.52%)
(35.72%)
692,152 คน
1,019,001 คน
1,711,153 คน
(25.41%)
(37.42%)
(62.83%)

หมายเหตุ : ข้อมูจากระบบ Data Management Center (DMC)
จากตารางที่ 18 พบว่า นักเรียนทีเ่ ข้าเกณฑ์การพิจารณานักเรียนยากจนในระบบจัดเก็บข้อมูลนักเรียน
รายบุคคล (DMC) ทั้งหมด จ�ำนวน 2,723,456 คน ผ่านการคัดกรองและได้รับการจัดสรรเงินอุดหนุน
ปัจจัยพื้นฐานส�ำหรับนักเรียนยากจน จ�ำนวน 1,711,153 คน (62.83%) จ�ำแนกเป็น นักเรียนยากจน จ�ำนวน
692,152 คน (25.41%) และยากจนพิเศษ จ�ำนวน 1,019,001 คน (37.42%) ซึ่งผลการด�ำเนินงานบรรลุ
ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด
วิธีด�ำเนินงาน เพื่อส่งเสริม สนับสนุน ให้บรรลุค่าเป้าหมายตัวชี้วัด
1. จัดสรรงบประมาณเพือ่ สนับสนุนค่าใช้จา่ ยในการจัดการศึกษาตัง้ แต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน งบเงินอุดหนุน รายการค่าจัดการเรียนการสอน (ปัจจัยพื้นฐานส�ำหรับนักเรียนยากจน) โดยมีเกณฑ์
การพิจารณา ดังนี้
1.1 รายได้เฉลี่ยของสมาชิกในครัวเรือนไม่เกิน จ�ำนวน 3,000 บาท ต่อคนต่อเดือน
1.2 สถานะครัวเรือน 8 ด้าน ได้แก่ 1) สมาชิกครอบครัวที่มีภาระพึ่งพิง (ผู้พิการ/เจ็บป่วยเรื้อรัง
ผู้สูงอายุ หรือผู้ไม่มีรายได้) 2) การอยู่อาศัย (บ้านตนเอง/บ้านเช่า/อยู่กับคนอื่น) 3) ลักษณะที่อยู่อาศัย 4) ที่ดิน
ท� ำ การเกษตรได้ (รวมเช่ า ) 5) แหล่ ง น�้ ำ ดื่ ม 6) แหล่ ง ไฟฟ้ า  7) ยานพาหนะในครั ว เรื อ น (ที่ ใช้ ง านได้ )
และ 8) อุปกรณ์ของใช้ในครัวเรือน (ที่ใช้งานได้)
1.3 ประเมินรายได้ทางอ้อมด้วยวิธีการทางสถิติ โดยการน�ำข้อมูลสถานะครัวเรือนทั้ง 8 ด้าน
ไปประมวลเพือ่ ก�ำหนดระดับรายได้และความยากจนของครัวเรือนนักเรียน ทีเ่ รียกว่า Proxy Mean Tests  (PMT)
แบ่ ง ระดั บ คะแนนความยากจนออกเป็ น ระดั บ ความยากจนตั้ ง แต่ จ นน้ อ ย (0) ถึ ง จนมากที่ สุ ด (100)
และจัดสรรงบประมาณให้นักเรียนยากจน จ�ำนวน 2 กลุ่ม คือ กลุ่มยากจน (ระดับคะแนน 40-49) และกลุ่ม
ยากจนพิเศษ (ระดับคะแนน 50-100)
2. จัดท�ำโครงการจัดสรรเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข (Conditional Cash
Transfer : CCT) ร่วมกับส�ำนักงานกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) เพื่อสนับสนุนให้นักเรียน
ยากจนพิเศษได้รับการดูแลช่วยเหลือเป็นการเพิ่มโอกาสและลดความเหลื่อมล�้ำทางการศึกษา  โดยการคัดกรอง
นักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไขตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลปีที่ 1 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และสนับสนุน
ทุนการศึกษาละ 3,000 บาท/คน/ปี
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รายงานสรุปผลการติดตาม ประเมินผล การบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
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ปัญหา อุปสรรค
งบประมาณที่ได้รับการสนับสนุนไม่เพียงพอต่อความต้องการจ�ำเป็น เนื่องจากมีนักเรียนยากจน
จ�ำนวนมากและมีแนวโน้มว่าจะเพิ่มขึ้นในแต่ละปี
ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา
1. สพฐ. หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ควรสนับสนุนงบประมาณให้เพียงพอต่อความต้องการจ�ำเป็น
รวมทั้งระดมทุนหรือทรัพยากรจากหน่วยงานภาครัฐและภาคส่วนอื่น ๆ อย่างเป็นรูปธรรมชัดเจน
2. สพฐ. และ สพท. ควรสร้างความร่วมมือกับทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ในการดูแล ช่วยเหลือ
นักเรียนยากจนให้ได้รับสิทธิทางการศึกษาอย่างทั่วถึง

กลยุทธ์ที่ 3

การยกระดับคุณภาพการศึกษาให้สอดคล้อง
กับการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21

ผลการติดตาม ประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษาขัน้ พืน้ ฐานตามตัวชีว้ ดั แผนปฏิบตั ริ าชการ
ส� ำ นั ก งานคณะกรรมการการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน ประจ� ำ ปี ง บประมาณ พ.ศ. 2564 กลยุ ท ธ์ ที่ 3
การยกระดับคุณภาพการศึกษาให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 ประกอบด้วย 10 ตัวชี้วัด ดังนี้
ตัวชี้วัดที่ 10 ร้อยละของผู้เรียนปฐมวัยมีพัฒนาการด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญา 
(แหล่งข้อมูล: สพป.)
เกณฑ์การพิจารณา
การประเมินผล
บรรลุค่าเป้าหมาย
ไม่บรรลุค่าเป้าหมาย

คำ�อธิบาย
มีผลสัมฤทธิ์การดำ�เนินงานร้อยละ 80 หรือสูงกว่า
มีผลสัมฤทธิ์การดำ�เนินงานน้อยกว่าร้อยละ 80

ผลการด�ำเนินงาน
ตารางที่ 19 แสดงจ�ำนวนและร้อยละของผู้เรียนปกติระดับปฐมวัยที่มีผลการประเมินการพัฒนาด้านร่างกาย
อารมณ์จิตใจ สังคม และสติปัญญา จ�ำแนกเป็นรายด้าน
จำ�นวนผู้เรียนปกติ
ระดับปฐมวัยทั้งหมด
(คน)
430,740

ผู้เรียนปกติที่ผ่านเกณฑ์การประเมินพัฒนาการคุณภาพระดับ 3
ด้านร่างกาย ด้านอารมณ์ ด้านสังคม ด้านสติปัญญา ผ่านเกณฑ์การประเมิน
จิตใจ
ทั้ง 4 ด้าน
394,762 คน
414,229 คน 416,282 คน 416,793 คน 396,242 คน
(91.99%)
(91.65%)
(96.17%)
(96.64%)
(96.76%)

รายงานสรุปผลการติดตาม ประเมินผล การบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ตามตัวชี้วัดแผนปฏิบัติราชการของส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
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จากตารางที่ 19 พบว่า ผูเ้ รียนปกติระดับปฐมวัย ทัง้ หมด จ�ำนวน 430,740 คน ผ่านเกณฑ์การประเมิน
พัฒนาการคุณภาพระดับ 3 ทั้ง 4 ด้าน จ�ำนวน 394,762 คน (91.65%) ซึ่งผลการด�ำเนินงานบรรลุค่าเป้าหมาย
ของตัวชี้วัด เมื่อพิจารณาผลการประเมินจ�ำแนกเป็นรายด้าน พบว่า  ผ่านเกณฑ์การประเมินพัฒนาการคุณภาพ
ระดับ 3 ด้านสังคมมากที่สุด จ�ำนวน 416,793 คน (96.76%) รองลงมา คือ ด้านอารมณ์ จิตใจ จ�ำนวน 416,282 คน
(96.64%) ด้านร่างกาย จ�ำนวน 414,229 คน (96.17%) และด้านสติปัญญา จ�ำนวน 396,242 คน (91.99%)
ตามล�ำดับ
วิธีด�ำเนินงาน เพื่อส่งเสริม สนับสนุน ให้บรรลุค่าเป้าหมายตัวชี้วัด
1. ประกาศเป็นนโยบายและจุดเน้นในการขับเคลื่อนการด�ำเนินงานของเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อให้
สถานศึกษาในสังกัดตระหนักและเห็นความส�ำคัญในการจัดการศึกษาส�ำหรับเด็กปฐมวัย เช่น การคัดกรอง
พั ฒ นาการ การสร้ า งสภาพแวดล้ อ มที่ ส ่ ง เสริ ม ประสบการณ์ ก ารเรี ย นรู ้ การดู แ ลสุ ข ภาพ การพั ฒ นาสื่ อ
ที่เหมาะสม การจัดประสบการณ์ให้ผู้เรียนได้รับพัฒนาเต็มศักยภาพ เป็นต้น
2. วางแผนพัฒนาการจัดการศึกษาส�ำหรับเด็กปฐมวัยของเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาให้สอดคล้องกับศักยภาพ
ของเด็กแต่ละบุคคล โดยวิเคราะห์ผลการด�ำเนินงานของปีทผี่ า่ นมา ศึกษาสภาพปัจจุบนั ความต้องการของครูผสู้ อน
ในสังกัด และผลการนิเทศติดตามการจัดการศึกษาระดับปฐมวัยของสถานศึกษาในสังกัด
3. จัดท�ำคู่มือการประเมินพัฒนาการผู้เรียนที่จบหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560
ประกอบด้วย วิธีการประเมิน เครื่องมือการประเมิน การวิเคราะห์ผลประเมิน และการรายงานผล รวมถึงสร้างความรู้
ความเข้าใจกับครูผู้สอนระดับปฐมวัยในสังกัด เพื่อให้การด�ำเนินงานเป็นไปในทิศทางเดียวกัน
4. พัฒนาครูผู้สอนระดับปฐมวัยผ่านโครงการ กิจกรรมที่หลากหลาย เช่น โครงการพัฒนานักเรียน
ระดับปฐมวัยด้วยการจัดประสบการณ์เรียนรู้วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และสะเต็มศึกษา  โครงการ
พัฒนาทักษะสมอง ทักษะการคิดและภาษาส�ำหรับเด็กปฐมวัย โครงการสร้างนวัตกรรมเพื่อจัดประสบการณ์
ส�ำหรับเด็กปฐมวัย โครงการประเมินพัฒนาการนักเรียนที่จบหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560
โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์นอ้ ยประเทศไทย โครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาปฐมวัย โครงการพัฒนา
หลักสูตรสถานศึกษาระดับปฐมวัย โครงการทบทวนหลักสูตรสถานศึกษาและพัฒนาการจัดการเรียนรู้ต่อยอด
หลักสูตรฐานสมรรถนะ โครงการการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาผู้เรียนสู่ศตวรรษที่ 21 โครงการจัดการศึกษาปฐมวัย
แบบไฮสโคป (High Scope) โครงการจัดการศึกษาด้วยการพัฒนาทักษะสมองของเด็กปฐมวัย (Executive
Functions : EF) โครงการจัดการศึกษาปฐมวัยแบบมอนเตสซอรี่ (Montessori) โครงการจัดการศึกษาปฐมวัย
ตามแนวคิดวอลดอร์ฟ (Waldorf) เป็นต้น
5. จัดท�ำ รวบรวมเอกสารวิชาการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาส�ำหรับเด็กปฐมวัย เช่น คู่มือ
การจั ด การศึ ก ษาปฐมวั ย บทความทางวิ ช าการด้ า นการพั ฒ นาเด็ ก ปฐมวั ย เทคนิ ค การจั ด ประสบการณ์
ส�ำหรับเด็กปฐมวัย สื่อส�ำหรับเด็กปฐมวัย เป็นต้น เพื่อมอบให้สถานศึกษาน�ำไปประยุกต์ใช้ตามความเหมาะสม
6. มอบหมายสถานศึกษาและกลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา  ด�ำเนินการประเมินผล
การด� ำ เนิ น งานการจั ด การศึ ก ษาส� ำ หรั บ เด็ ก ปฐมวั ย ในพื้ น ที่ รั บ ผิ ด ชอบ เพื่ อ น� ำ ผลมาใช้ ใ นการวางแผน
การจัดการศึกษาปฐมวัยตามบริบทอย่างเหมาะสมด้วยตนเอง
7. สร้างเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาเด็กปฐมวัยในสังกัด โดยใช้รูปแบบการจัดตั้งชมรมครู
ปฐมวัย เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้การด�ำเนินงานร่วมกัน
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8. ประสานความร่วมมือและสร้างความตระหนัก ความรู้ ความเข้าใจกับพ่อแม่ ผู้ปกครองในการจัด
กิจกรรมเพื่อสร้างประสบการณ์การเรียนรู้ส�ำหรับเด็กปฐมวัยให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน
9. ประสานความร่วมมือกับส�ำนักงานศึกษาธิการจังหวัด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส�ำนักงาน
สาธารณสุขจังหวัด ส�ำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด ในการจัดท�ำแผนการขับเคลื่อน
การจัดการศึกษาปฐมวัยระดับจังหวัด รวมถึงค้นหา  เฝ้าระวัง ติดตามและช่วยเหลือเด็กปฐมวัย (3–5 ปี)
ในเขตพื้นที่บริการ เพื่อบูรณาการการท�ำงานร่วมกันทุกภาคส่วน ในพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัยให้มีคุณภาพ
และประสิทธิภาพตามมาตรฐาน
10. นิ เ ทศ ก� ำ กั บ ติ ด ตาม ช่ ว ยเหลื อ และให้ ค� ำ แนะน� ำ ครู ผู ้ ส อนระดั บ ปฐมวั ย ในสั ง กั ด
ในการจั ด การศึ ก ษาส� ำ หรั บ เด็ ก ปฐมวั ย โดยใช้ ก ารนิ เ ทศแบบบู ร ณาการผ่ า นช่ อ งทางที่ ห ลากหลาย เช่ น
ลงพื้นที่เชิงประจักษ์ โทรศัพท์ ไลน์ เฟซบุ๊ก เว็บไซต์ อีเมล เป็นต้น
11. จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้การด�ำเนินงานด้านการจัดการศึกษาส�ำหรับเด็กปฐมวัย การประกวด
คัดเลือกรูปแบบวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practices) ระดับส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา  เพื่อแลกเปลี่ยน
เรียนรู้การปฏิบัติงานของสถานศึกษาในสังกัด สร้างขวัญก�ำลังใจ และเผยแพร่วิธีปฏิบัติที่ประสบผลส�ำเร็จ
สามารถเป็นแบบอย่างได้
ปัญหา อุปสรรค
1. สถานศึกษาบางแห่งขาดแคลนครูวิชาเอกปฐมวัย ครูสอนระดับปฐมวัยสอนไม่ตรงวิชาเอก
ครูไม่ครบชั้น (ครู 1 คน สอน 2 ระดับ) ส่งผลต่อการจัดการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพ
2. ผู้เรียนปฐมวัยของสถานศึกษาบางแห่งของความหลากหลายทางชาติพันธุ์ส่วนใหญ่ใช้ภาษาถิ่น
โดยเฉพาะในพื้นที่สูงและห่างไกล ซึ่งเป็นอุปสรรคในการสื่อสารและการพัฒนาเด็กได้เต็มศักยภาพ
ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา
1. สพฐ. ควรจัดสรรต�ำแหน่งครูวชิ าเอกปฐมวัยให้สถานศึกษาทุกแห่งอย่างน้อยสถานศึกษาละ 1 คน
เพื่อประสิทธิภาพในการจัดการเรียนการสอน
2. สพฐ. และ สพท. ควรพัฒนาครูทไี่ ม่ได้จบเอกปฐมวัย ให้มคี วามรู้ ความสามารถ และความเชีย่ วชาญ
ในการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ส�ำหรับผู้เรียนปฐมวัยด้วยวิธีการที่หลากหลายอย่างต่อเนื่อง
ตัวชี้วัดที่ 11 ร้อยละของนักเรียนที่มีคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)
ร้อยละ 50 ขึ้นไป (แหล่งข้อมูล: สพท. ส�ำนักทดสอบทางการศึกษา)
เกณฑ์การพิจารณา
การประเมินผล
ค�ำอธิบาย
บรรลุค่าเป้าหมาย มีผลสัมฤทธิ์การด�ำเนินงาน เพิ่มขึ้นร้อยละ 3 จากปีการศึกษาที่ผ่านมา
ไม่บรรลุค่าเป้าหมาย มีผลสัมฤทธิ์การด�ำเนินงาน เพิ่มขึ้นน้อยกว่าร้อยละ 3  
หรือไม่เพิ่มขึ้น หรือลดลงจากปีการศึกษาที่ผ่านมา
รายงานสรุปผลการติดตาม ประเมินผล การบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ตามตัวชี้วัดแผนปฏิบัติราชการของส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
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ผลการด�ำเนินงาน
ตารางที่ 20 แสดงจ�ำนวนและร้อยละของผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่มีคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) มากกว่าร้อยละ 50 ขึ้นไป ปีการศึกษา 2562 และ 2563
กลุ่มสาระ
การเรียนรู้

จ�ำนวน
ผู้เข้าสอบ
ทั้งหมด
(คน)

1. ภาษาไทย
2. คณิตศาสตร์
3. วิทยาศาสตร์
4. ภาษาอังกฤษ

433,365
433,351
433,351
433,350

ปีการศึกษา 2562
ปีการศึกษา 2563
เพิ่มขึ้น/
ผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จ�ำนวน ผูเ้ รียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ลดลง
(+/-)
ที่มีคะแนนผลการทดสอบ ผู้เข้าสอบ ทีม่ ีคะแนนผลการทดสอบ
ทางการศึกษาระดับชาติ
ทัง้ หมด
ทางการศึกษาระดับชาติ
ขั้นพื้นฐาน (O-NET)
(คน)
ขั้นพื้นฐาน (O-NET)
มากกว่าร้อยละ 50 ขึ้นไป
มากกว่าร้อยละ 50 ขึ้นไป
189,745 คน (43.78%)
317,651
196,697 คน (61.92%)
+18.14%
57,474 คน (13.26%)
317,630
24,887 คน (7.84%)
-5.42%
53,559 คน (12.36%)
317,624
51,251 คน (16.14%)
+3.78%
36,353 คน (8.39%)
317,625
71,152 คน (22.40%)
+14.01%

จากตารางที่ 20 พบว่า จ�ำนวนผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่มีคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) มากกว่าร้อยละ 50 ขึ้นไป ในปีการศึกษา 2563 เพิ่มขึ้นจากปีการศึกษา 2562
จ�ำนวน 3 กลุ่มสาระการเรียนรู้ คือ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย เพิ่มขึ้นร้อยละ 18.14 ภาษาอังกฤษ เพิ่มขึ้น
ร้ อ ยละ 14.01 และวิ ท ยาศาสตร์ เพิ่ ม ขึ้ น ร้ อ ยละ 3.78 ส� ำ หรั บ คณิ ต ศาสตร์ ลดลงร้ อ ยละ 5.42
ซึ่งผลการด�ำเนินงานไม่บรรลุค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด
ตารางที่ 21 แสดงจ�ำนวนและร้อยละของผู้เรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่มีคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) มากกว่าร้อยละ 50 ขึ้นไป ปีการศึกษา 2562 และ 2563
กลุ่มสาระ
การเรียนรู้

จ�ำนวน
ผู้เข้าสอบ
ทั้งหมด
(คน)

1. ภาษาไทย
2. คณิตศาสตร์
3. วิทยาศาสตร์
4. ภาษาอังกฤษ

486,937
486,823
486,594
486,681

ปีการศึกษา 2562
ผู้เรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ที่มีคะแนนผลการทดสอบ
ทางการศึกษาระดับชาติ
ขั้นพื้นฐาน (O-NET)
มากกว่าร้อยละ 50 ขึ้นไป
322,120 คน (66.15%)
39,603 คน (8.13%)
12,267 คน (2.52%)
49,420 คน (10.15%)

จ�ำนวน
ผู้เข้าสอบ
ทั้งหมด
(คน)
253,689
254,056
250,375
249,800

ปีการศึกษา 2563
ผู้เรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ที่มีคะแนนผลการทดสอบ
ทางการศึกษาระดับชาติ
ขั้นพื้นฐาน (O-NET)
มากกว่าร้อยละ 50 ขึ้นไป
163,233 คน (64.34%)
18,398 คน (7.24%)
9,758 คน (3.90%)
34,101 คน (13.65%)

เพิ่มขึ้น/
ลดลง
(+/-)

-1.81%
-0.89%
+1.38%
+3.50%

จากตารางที่ 21 พบว่า จ�ำนวนผู้เรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่มีคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) มากกว่าร้อยละ 50 ขึ้นไป ในปีการศึกษา 2563 เพิ่มขึ้นจากปีการศึกษา 2562
จ�ำนวน 2 กลุ่มสาระการเรียนรู้ คือ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ เพิ่มขึ้นร้อยละ 3.50 และวิทยาศาสตร์
เพิ่ ม ขึ้ น ร้ อ ยละ 1.38 ส� ำ หรั บ คณิ ต ศาสตร์ ลดลงร้ อ ยละ 0.89 และภาษาไทย ลดลงร้ อ ยละ 1.81
ซึ่งผลการด�ำเนินงานไม่บรรลุค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด
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ตารางที่ 22 แสดงจ�ำนวนและร้อยละของผู้เรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่มีคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) มากกว่าร้อยละ 50 ขึ้นไป ปีการศึกษา 2562 และ 2563
กลุ่มสาระ
การเรียนรู้

จ�ำนวน
ผู้เข้าสอบ
ทั้งหมด
(คน)

ปีการศึกษา 2562
ผู้เรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
ที่มีคะแนนผลการทดสอบ
ทางการศึกษาระดับชาติ
ขั้นพื้นฐาน (O-NET)
มากกว่าร้อยละ 50 ขึ้นไป
87,634 คน (31.71%)
28,075 คน (10.14%)
15,719 คน (5.69%)

จ�ำนวน
ผู้เข้าสอบ
ทั้งหมด
(คน)
275,467
277,428
274,816

ปีการศึกษา 2563
ผู้เรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
ที่มีคะแนนผลการทดสอบ
ทางการศึกษาระดับชาติ
ขั้นพื้นฐาน (O-NET)
มากกว่าร้อยละ 50 ขึ้นไป
111,585 คน (40.51%)
29,301 คน (10.56%)
28,911 คน (10.52%)

เพิ่มขึ้น/
ลดลง
(+/-)

1. ภาษาไทย
2. คณิตศาสตร์
3. วิทยาศาสตร์
4. สังคมศึกษา 
ศาสนา และ
วัฒนธรรม

276,358
276,948
276,495

+8.80%
+0.42%
+4.83%

276,787

18,583 คน (6.71%)

277,621

18,024 คน (6.49%)

-0.22%

5. ภาษาอังกฤษ

276,898

24,846 คน (8.97%)

276,998

26,620 คน (9.61%)

+0.64%

จากตารางที่ 22 พบว่า จ�ำนวนผู้เรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่มีคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) มากกว่าร้อยละ 50 ขึ้นไป ในปีการศึกษา 2563 เพิ่มขึ้นจากปีการศึกษา 2562
จ�ำนวน 4 กลุ่มสาระการเรียนรู้ คือ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย เพิ่มขึ้นร้อยละ 8.80 วิทยาศาสตร์ เพิ่มขึ้น
ร้อยละ 4.83 ภาษาอังกฤษ เพิม่ ขึน้ ร้อยละ 0.64 และคณิตศาสตร์ เพิม่ ขึน้ ร้อยละ 0.42 ส�ำหรับสังคมศึกษา ศาสนา 
และวัฒนธรรม ลดลงร้อยละ 0.22 ซึ่งผลการด�ำเนินงานไม่บรรลุค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด
วิธีด�ำเนินงาน เพื่อส่งเสริม สนับสนุน ให้บรรลุค่าเป้าหมายตัวชี้วัด
1. การส่งเสริม สนับสนุนการด�ำเนินงานของสถานศึกษา
1.1 สร้างความตระหนักแก่ผบู้ ริหารสถานศึกษาและครูผสู้ อนให้เห็นความส�ำคัญของการทดสอบ
ทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)
1.2 น�ำผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) 2-3 ปีย้อนหลังของนักเรียน
ในสังกัด มาวิเคราะห์ สังเคราะห์เพื่อวางแผนการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
1.3 วางแผนการด�ำเนินโครงการ กิจกรรมเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาลงสู่ห้องเรียน
ด้วยตนเองตามบริบท
1.4 นิเทศ ติดตามและประเมินผลการด�ำเนินงานของสถานศึกษาในการยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการศึกษาอย่างต่อเนื่อง
1.5 จัดประชุมเชิงปฏิบตั กิ ารเพือ่ ถอดบทเรียนปัจจัยทีส่ ง่ ผลต่อความส�ำเร็จในการยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการศึกษาชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ของสถานศึกษาในสังกัด
1.6 สรุ ป ผลการด� ำ เนิ น งานการยกระดั บ ผลสั ม ฤทธิ์ ท างการศึ ก ษาของเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา 
เพื่อปรับปรุงและวางแผนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาในปีการศึกษาต่อไป
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2. การส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาครูผู้สอนในสังกัด
2.1 สร้างความรู้ ความเข้าใจครูผู้สอนในสังกัด ในการน�ำผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ
ขั้นพื้นฐาน (O-NET) มาวิเคราะห์ร่วมกับมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด เพื่อออกแบบการจัดการเรียนรู้
การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ให้เหมาะสมตามบริบท
		 2.2 พัฒนาศักยภาพครูแกนน�ำ ครูผสู้ อน และบุคลากรทีเ่ กีย่ วข้องในสังกัด ด้านการวัดและประเมินผล
เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
2.3 จัดเวทีแลกเปลีย่ นเรียนรูส้ วู่ ธิ ปี ฏิบตั ทิ ดี่ ี (Best Practices) ในการพัฒนาการเรียนรูท้ เี่ หมาะสม
กับผู้เรียนด้วยรูปแบบที่หลากหลาย เพื่อเสริมสร้างศักยภาพของครูและบุคลากรทางการศึกษา 
2.4 นิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการเรียนการสอนเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ของครูผู้สอนในสังกัด
3. การเตรียมความพร้อมผู้เรียนในสังกัด
3.1 สร้างความตระหนักให้ผเู้ รียนเห็นความส�ำคัญของการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขนั้ พืน้ ฐาน
(O-NET)
3.2 พัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ ทักษะของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 เพื่อเตรียมความพร้อม
ในการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)
3.3 จัดการเรียนรู้ในรูปแบบที่หลากหลาย เช่น การเรียนรู้จากการปฏิบัติ (Action Learning)
การเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐาน (Project-Based Learning ) การจัดการเรียนรู้แบบใช้ค�ำถาม (Questioning
Method) เป็นต้น เพือ่ พัฒนาทักษะการเรียนรูข้ องผูเ้ รียนให้มคี วามพร้อมในการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ
ขั้นพื้นฐาน (O-NET)
3.4 เตรียมความพร้อมของผู้เรียนโดยการน�ำแบบทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน
(O-NET) มาใช้ร่วมกับการเรียนการสอนในชั้นเรียน เพื่อฝึกความคุ้นเคยกับข้อสอบ
3.5 นิเทศ ก�ำกับ ติดตามการเตรียมพร้อมในการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน
(O-NET) ของสถานศึกษาในสังกัด
ปัญหา อุปสรรค
1. การจั ด ท� ำ แผนการจั ด การเรี ย นรู ้ ด ้ ว ยรู ป แบบออนไลน์ ใ นช่ ว งสถานการณ์ ก ารแพร่ ร ะบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของครูผู้สอนบางส่วนยังขาดคุณภาพ
2. นักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปีที่ 6 บางส่วนขาดความมุง่ มัน่ ตัง้ ใจในการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ
ขั้นพื้นฐาน (O-NET) เนื่องจากมีที่เรียนต่อในระดับอุดมศึกษาเรียบร้อยแล้ว
3. สพท. บางแห่ง ขาดการส่งเสริม สนับสนุนให้ครูผู้สอนได้รับการพัฒนาการจัดการเรียนการสอน
เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
4. โรงเรียนขนาดเล็ก มีงบประมาณในการขับเคลือ่ นการยกระดับผลสัมฤทธิท์ างการเรียนของผูเ้ รียน
ไม่เพียงพอต่อความต้องการจ�ำเป็น
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ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา
1. สพท. ควรพั ฒ นาครู ผู ้ ส อนในสั ง กั ด ให้ ส ามารถเลื อ กใช้ แ นวทางในการจั ด การเรี ย นการสอน
ด้วยรูปแบบทีห่ ลากหลายตามบริบท เช่น การใช้สอ่ื สังคมออนไลน์และเทคโนโลยี การใช้แพลตฟอร์มต่าง ๆ เป็นต้น
รวมถึงการพัฒนาด้านการจัดท�ำแผนการจัดการเรียนรู้ด้วยรูปแบบออนไลน์ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
2. สพท. และสถานศึกษา ควรสร้างความตระหนักให้นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เห็นความส�ำคัญ
ในการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)
3. สพฐ. และ สพท. ควรพิจารณาจัดสรรงบประมาณในการขับเคลื่อนการยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของโรงเรียนขนาดเล็กให้เหมาะสมกับความต้องการจ�ำเป็น
ตัวชี้วัดที่ 12 ร้อยละของนักเรียนที่ผ่านการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรระดับดีขึ้นไป
(แหล่งข้อมูล: สพท.)
เกณฑ์การพิจารณา
การประเมินผล
บรรลุค่าเป้าหมาย
ไม่บรรลุค่าเป้าหมาย

คำ�อธิบาย
มีผลสัมฤทธิ์การดำ�เนินงานระดับดีขึ้นไปเพิ่มขึ้นร้อยละ 1
มีผลสัมฤทธิ์การดำ�เนินงานระดับดีขึ้นไปเพิ่มขึ้นน้อยกว่าร้อยละ 1 หรือไม่เพิ่มขึ้น
หรือลดลงจากปีการศึกษาที่ผ่านมา

ผลการด�ำเนินงาน
ตารางที่ 23 แสดงจ�ำนวนและร้อยละของผู้เรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานที่มีผลการประเมินคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ปีการศึกษา 2562 และ 2563
ระดับชั้น

ปีการศึกษา 2562
ปีการศึกษา 2563
จ�ำนวนผู้เรียน ผู้เรียนที่จบการศึกษามีผลการประเมิน จ�ำนวนผู้เรียน ผู้เรียนที่จบการศึกษามีผลการประเมิน
ที่จบ
คุณลักษณะอันพึงประสงค์
ที่จบ
คุณลักษณะอันพึงประสงค์
การศึกษา
การศึกษา
ระดับ
ระดับ
ระดับ
ระดับ
ระดับ
ระดับ
ทั้งหมด
ทั
ง
้
หมด
ผ่าน
ดี
ดีเยี่ยม
ผ่าน
ดี
ดีเยี่ยม
(คน)
(คน)

ป.1

511,432

29,961 คน
(5.86%)

175,716 คน
(34.36%)

305,755 คน
(59.78%)

480,786

20,813 คน
(4.33%)

152,790 คน
(31.78%)

307,183 คน
(63.89%)

ป.2

504,926

29,989 คน
(5.94%)

176,677 คน
(34.99%)

298,260 คน
(59.07%)

512,613

20,595 คน
(4.02%)

165,036 คน
(32.19%)

326,982 คน
(63.79%)

ป.3

482,553

28,063 คน
(5.82%)

167,981 คน
(34.81%)

286,509 คน
(59.37%)

511,802

23,945 คน
(4.68%)

165,614 คน
(32.36%)

322,243 คน
(62.96%)

ป.4

494,438

28,495 คน
(5.76%)

173,923 คน
(35.18%)

292,020 คน
(59.06%)

489,665

23,378 คน
(4.77%)

164,588 คน
(33.61%)

301,699 คน
(61.61%)

ป.5

497,394

27,998 คน
(5.63%)

176,426 คน
(35.47%)

292,970 คน
(58.90%)

498,449

24,007 คน
(4.82%)

169,317 คน
(33.97%)

305,125 คน
(61.21%)
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ระดับชั้น

ปีการศึกษา 2562
ปีการศึกษา 2563
จ�ำนวนผู้เรียน ผู้เรียนที่จบการศึกษามีผลการประเมิน จ�ำนวนผู้เรียน ผู้เรียนที่จบการศึกษามีผลการประเมิน
ที่จบ
คุณลักษณะอันพึงประสงค์
ที่จบ
คุณลักษณะอันพึงประสงค์
การศึกษา
การศึกษา
ระดับ
ระดับ
ระดับ
ระดับ
ระดับ
ระดับ
ทั้งหมด
ทั
ง
้
หมด
ผ่าน
ดี
ดีเยี่ยม
ผ่าน
ดี
ดีเยี่ยม
(คน)
(คน)

ป.6

508,125

24,674 คน
(4.86%)

179,153 คน
(35.26%)

304,298 คน
(59.89%)

498,875

23,000 คน
(4.61%)

162,315 คน
(32.54%)

313,560 คน
(62.85%)

ม.1

538,128

26,679 คน
(4.96%)

155,692 คน
(28.93%)

355,757 คน
(66.11%)

534,962

20,609 คน
(3.85%)

130,973 คน
(24.48%)

383,380 คน
(71.66%)

ม.2

520,083

27,558 คน
(5.30%)

157,961 คน
(30.37%)

334,564 คน
(64.33%)

514,601

22,585 คน
(4.39%)

128,592 คน
(24.99%)

363,424 คน
(70.62%)

ม.3

496,173

22,674 คน
(4.57%)

141,394 คน
(28.50%)

332,105 คน
(66.93%)

484,974

20,573 คน
(4.24%)

118,437 คน
(24.42%)

345,964 คน
(71.34%)

ม.4

306,536

10,965 คน
(3.58%)

71,770 คน
(23.41%)

223,801 คน
(73.01%)

316,103

9,321 คน
(2.95%)

49,510 คน
(15.66%)

257,272 คน
(81.39%)

ม.5

285,615

10,291 คน
(3.60%)

65,217 คน
(22.83%)

210,107 คน
(73.56%)

289,763

8,323 คน
(2.87%)

44,687 คน
(15.42%)

236,753 คน
(81.71%)

ม.6

278,353

8,622 คน
(3.10%)

60,050 คน
(21.57%)

209,681 คน
(75.33%)

271,818

6,796 คน
(2.50%)

45,320 คน
(16.67%)

219,702 คน
(80.83%)

รวม

5,423,756

275,969 คน 1,701,960
3,445,827
(5.09%) คน (31.38%) คน (63.53%)

ผู้เรียนที่จบการศึกษาปีการศึกษา 2562
มีผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์
ระดับดีขึ้นไป

5,147,787 คน
(94.91%)

5,404,411

223,945 คน 1,497,179
3,683,287
(4.14%) คน (27.70%) คน (68.15%)

ผู้เรียนที่จบการศึกษา
ปีการศึกษา 2563 มีผล
การประเมินคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์ระดับดีขึ้นไป

5,180,466 คน
(95.86%)

จากตารางที่ 23 พบว่า  ผู้เรียนที่จบการศึกษาปีการศึกษา  2563 ทั้งหมด จ�ำนวน 5,404,411 คน
มีผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
ระดับดีขึ้นไป จ�ำนวน 5,180,466 คน (95.86%) ส�ำหรับผู้เรียนที่จบการศึกษาปีการศึกษา 2562 ทั้งหมด จ�ำนวน
5,423,756 คน มีผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พุทธศักราช 2551 ระดับดีขึ้นไป จ�ำนวน 5,147,787 คน (94.91%) เมื่อพิจารณาเปรียบเทียบผลการประเมิน
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ฯ ระดับดีขึ้นไป ระหว่างปีการศึกษา  2563 กับ 2562 พบว่า  เพิ่มขึ้นร้อยละ 0.95
ซึ่งผลการด�ำเนินงานไม่บรรลุค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด
วิธีด�ำเนินงาน เพื่อส่งเสริม สนับสนุน ให้บรรลุค่าเป้าหมายตัวชี้วัด
        1. ประกาศนโยบาย จุดเน้นของ สพท. ในการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม คุณลักษณะอันพึงประสงค์
ตามหลั ก สู ต รแกนกลางการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน พุ ท ธศั ก ราช 2551 เพื่ อ ให้ ส ถานศึ ก ษาใช้ เ ป็ น แนวทาง
ในการปลูกฝังพฤติกรรมของนักเรียนในสังกัด โดยเน้นรูปแบบการใช้ในชีวิตประจ�ำวันและปฏิบัติจนเป็นกิจนิสัย
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2. ประชุ ม ชี้ แจงนโยบาย แนวทางการส่ ง เสริ ม สนั บ สนุ น เพื่ อ พั ฒ นาผู ้ เรี ย นให้ มี คุ ณ ลั ก ษณะ
อันพึงประสงค์ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ให้กับผู้บริหารสถานศึกษา 
ครูและบุคลากรทางการศึกษา
        3. ส่งเสริม สนับสนุนให้ครูผู้สอนด�ำเนินการพัฒนาและวัดผล ประเมินผลคุณลักษณะอันพึงประสงค์
โดยการบูรณาการในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ตลอดจนการด�ำเนินโครงการ กิจกรรม
เช่น โครงการโรงเรียนวิถีพุทธ โรงเรียนคุณธรรม การจัดค่ายคุณธรรม กิจกรรมจิตอาสา การน�ำนักเรียนเข้าร่วม
กิจกรรมต่าง ๆ ในวันส�ำคัญ กิจกรรมทางศาสนาของชุมชน เป็นต้น เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์ตามหลักสูตรฯ
        4. ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาพัฒนาผูเ้ รียนให้มที ศั นคติทถี่ กู ต้องต่อบ้านเมือง มีพนื้ ฐานชีวติ ทีม่ นั่ คง
มีคุณธรรม มีความเป็นพลเมือง และมีระเบียบวินัย ผ่านกระบวนการลูกเสือและยุวกาชาดตามนโยบาย
ของกระทรวงศึกษาธิการ เพือ่ สร้างความรักความสามัคคีในหมูค่ ณะ มีความเข้มแข็ง อดทน สามารถน�ำไปประยุกต์
ใช้ในชีวิตประจ�ำวัน
        5. ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาสร้างเครือข่ายการด�ำเนินงานร่วมกันของทุกภาคส่วนในพื้นที่
เพื่ อ วิ เ คราะห์ ส ภาพปั ญ หาและความต้ อ งการการจั ด กิ จ กรรม ส� ำ หรั บ ใช้ เ ป็ น แนวทางในการขั บ เคลื่ อ น
การด�ำเนินงานของสถานศึกษา 
        6. นิ เ ทศ ก� ำ กั บ ติ ด ตาม การด� ำ เนิ น งานของสถานศึ ก ษาในสั ง กั ด ในการส่ ง เสริ ม สนั บ สนุ น
และพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
อย่างต่อเนื่อง
       
7. สรุ ป และรายงานผลการด� ำ เนิ น การส่ ง เสริ ม สนั บ สนุ น และพั ฒ นาผู ้ เรี ย นให้ มี คุ ณ ลั ก ษณะ
อันพึงประสงค์ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ของสถานศึกษาต่อหน่วยงาน
ต้นสังกัด
ปัญหา อุปสรรค
1. ครูผู้สอนบางส่วนขาดความรู้ ความเข้าใจ ในการสร้างเครื่องมือวัดและประเมินผลคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์ของผู้เรียนที่สอดคล้องกับกิจกรรมการเรียนรู้/โครงการ ขาดการน�ำผลการประเมินมาพิจารณา
แก้ไขปรับปรุงพัฒนาอย่างต่อเนื่อง รวมถึงขาดการสะท้อนพฤติกรรมและผลการประเมินให้ผู้เรียนทราบ
เพื่อปรับปรุง พัฒนาตนเอง
2. การมีสว่ นร่วมในการด�ำเนินการพัฒนาผูเ้ รียนให้มคี ณ
ุ ลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ของทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องขาดความจริงจัง ชัดเจนและเป็นรูปธรรม
3. สพท. บางแห่งขาดการเก็บรวบรวมข้อมูลสารสนเทศระดับเขตพื้นที่การศึกษา เช่น ผลการด�ำเนิน
โครงการ กิจกรรมทีส่ ง่ เสริม สนับสนุนการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผูเ้ รียน ผลการประเมินคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์ วิธีการปฏิบัติที่ดีเป็นแบบอย่างได้ของสถานศึกษาในสังกัด เป็นต้น ส่งผลให้การรายงานผล
การด�ำเนินงานไม่ครอบคลุมทุกมิติ
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ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา
1. สพท. ควรส่งเสริม สนับสนุนให้ครูผสู้ อนเข้ารับการฝึกอบรมพัฒนาตนเองด้านการวัดและประเมินผล
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน
2. สพท. และสถานศึกษา  ควรสร้างการมีส่วนร่วมในการด�ำเนินงานพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 เช่น ผู้ปกครอง หน่วยงานระดับ
พื้นที่ เป็นต้น อย่างเป็นรูปธรรมชัดเจน
3. สพท. ควรเก็บรวบรวมข้อมูลสารสนเทศระดับเขตพื้นที่การศึกษาอย่างเป็นระบบ
ตัวชี้วัดที่ 13 จ�ำนวนสถานศึกษาที่ได้รับการส่งเสริม สนับสนุน การพัฒนาความสามารถด้านวิทยาศาสตร์  
คณิตศาสตร์ (แหล่งข้อมูล: ส�ำนักบริหารงานความเป็นเลิศด้านวิทยาศาสตร์ศึกษา)
เกณฑ์การพิจารณา
การประเมินผล
บรรลุค่าเป้าหมาย
ไม่บรรลุค่าเป้าหมาย

คำ�อธิบาย
มีผลสัมฤทธิ์การดำ�เนินงานจำ�นวน 200 แห่ง หรือสูงกว่า 
มีผลสัมฤทธิ์การดำ�เนินงานจำ�นวนน้อยกว่า 200 แห่ง

ผลการด�ำเนินงาน
ตารางที่ 24 แสดงจ�ำนวนและร้อยละของสถานศึกษาที่ได้รับการส่งเสริม สนับสนุน การพัฒนาความสามารถ
ด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์
ประเภทสถานศึกษา/ห้องเรียน

จ�ำนวนสถานศึกษา สถานศึกษาที่ได้รับการส่งเสริม สนับสนุน การพัฒนา
ทั้งหมด (แห่ง)
ความสามารถด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์
1. โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย
12
12 แห่ง (100%)
2. ห้องเรียนพิเศษ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์
220
220 แห่ง (100%)
   เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม
รวม
232
232 แห่ง (100%)

จากตารางที่ 24 พบว่า  สถานศึกษาในสังกัดที่เข้าร่วมโครงการ ฯ ทั้งหมด จ�ำนวน 232 แห่ง
ได้รับการส่งเสริม สนับสนุน การพัฒนาความสามารถด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ทุกแห่ง (100%)
ซึ่งผลการด�ำเนินงานบรรลุค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด
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วิธีด�ำเนินงาน เพื่อส่งเสริม สนับสนุน ให้บรรลุค่าเป้าหมายตัวชี้วัด
การด�ำเนินงานเพื่อส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาได้รับการพัฒนาความสามารถด้านวิทยาศาสตร์
คณิตศาสตร์ ได้ด�ำเนินการขับเคลื่อนภายใต้โครงการ กิจกรรม ดังนี้
1. โครงการยกระดับโรงเรียนวิทยาศาสตร์จฬุ าภรณราชวิทยาลัย ให้มคี ณ
ุ ภาพทัดเทียมกับโรงเรียน
วิทยาศาสตร์ชั้นน�ำของชาติ ประกอบด้วย โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย จ�ำนวน 12 แห่ง
โดยมีวิธีการด�ำเนินงาน ดังนี้
1.1 พัฒนาคุณภาพวิชาการ โดยการจัดสรรงบประมาณเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายส�ำหรับนักเรียนประจ�ำ
และการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนตามแนวทางการใช้จ่ายเงินอุดหนุนรายหัว ได้แก่ ค่าอาหาร ค่าเสื้อผ้า 
ค่าบริการหอพัก ค่าอุปกรณ์การเรียนการสอน ค่าใช้จ่ายการพัฒนาโครงงานร่วมกับมหาวิทยาลัยพี่เลี้ยงและอื่น ๆ
รวมถึงการสนับสนุนการจัดประสบการณ์การเรียนการสอนเสริมนอกเวลาของครูผู้ดูแล
1.2 พัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย โดยการจัดสรร
งบประมาณรายจ่ายประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายส�ำหรับจ้างครูดูแลนักเรียนประจ�ำ
หอพักนอน
1.3 พัฒนาคุณภาพนักเรียนสู่มาตรฐานสากล โดยจัดท�ำแนวทางในการพัฒนาคุณภาพนักเรียน
และคุณภาพการศึกษาอย่างเป็นระบบ เพื่อยกระดับให้ทัดเทียมกับโรงเรียนวิทยาศาสตร์ชั้นน�ำระดับนานาชาติ
รวมถึงส่งเสริม สนับสนุนนักเรียนทุนกลุม่ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จฬุ าภรณราชวิทยาลัยได้เข้าร่วมกิจกรรมเพือ่ เตรียม
ความพร้อมก่อนเดินทางไปศึกษาต่อ ณ National Institute of Technology (KOSEN) ประเทศญี่ปุ่น
1.4 พัฒนาศักยภาพส�ำนักบริหารงานความเป็นเลิศด้านวิทยาศาสตร์ศึกษาและกลุ่มโรงเรียน
วิทยาศาสตร์ โดยการจัดประชุมเชิงวิชาการและการแสดงผลงาน 10 ปี การเป็นโรงเรียนวิทยาศาสตร์
ของโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย รวมถึงการวางระบบมาตรฐานคุณภาพการศึกษาและระบบ
การประกันคุณภาพการศึกษาของกลุ่มโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย
		 1.5 พัฒนาครุภัณฑ์ ห้องปฏิบัติการ อาคารสถานที่และสิ่งอ�ำนวยความสะดวก โดยการจัดสรร
งบประมาณให้กับโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัยในการพัฒนา  อ�ำนวยความสะดวกในการจัด
การเรียนการสอนภายในโรงเรียนให้มีความทันสมัย ครบถ้วน เช่น หอพักนักเรียน ศูนย์กีฬา  ห้องประชุม
ห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ เป็นต้น
2. โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม ประกอบด้วย
สถานศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ จ�ำนวน 220 แห่ง โดยมีวิธีการด�ำเนินงาน ดังนี้
2.1 จัดหลักสูตรรายวิชาโครงงานวิทยาศาสตร์ ส�ำหรับโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์
คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม
2.2 แต่งตัง้ คณะกรรมการด�ำเนินงานโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี
และสิ่งแวดล้อม ระดับ สพฐ. และระดับพื้นที่
2.3 ชี้แจงสร้างความรู้ ความเข้าใจแนวทางการด�ำเนินงานโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์
คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมแก่ผู้บริหารสถานศึกษา
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2.4 ส่ ง เสริ ม สนั บ สนุ น นั ก เรี ย นที่ มี ค วามสามารถพิ เ ศษด้ า นวิ ท ยาศาสตร์ แ ละคณิ ต ศาสตร์
ในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โดยจัดการแข่งขันระดับต่าง ๆ เช่น ฟิสิกส์สัประยุทธ์ โครงงานวิทยาศาสตร์
คณิตศาสตร์ เป็นต้น รวมถึงการจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้น�ำเสนอผลงานทางวิชาการ
2.5 ส่งเสริม สนับสนุนนักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิง่ แวดล้อม
ให้มีความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษตามมาตรฐานสากลระดับนานาชาติ
2.6 พัฒนาศักยภาพครูและนักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ โดยการประชุมเชิงปฏิบัติการ
เพื่อเป็นที่ปรึกษาในการขยายฐานการพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ของประเทศ
2.7 นิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการเรียนรู้ส�ำหรับผู้มีความสามารถพิเศษวิทยาศาสตร์
คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม ของโรงเรียนในโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์
เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม
3. โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ระดับปฐมวัย มีวิธีการด�ำเนินงาน ดังนี้
3.1 จัดหาสื่อ วัสดุอุปกรณ์ส�ำหรับการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ระดับปฐมวัย เพื่อมอบให้
สถานศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ
		 3.2 วางแผนและถ่ายทอดกระบวนการจัดการเรียนการสอนตามโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์นอ้ ย
ประเทศไทย ระดับปฐมวัย ให้กับครูผู้สอน โดยจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ จ�ำนวน 2 ครั้ง/ปี
3.3 สร้างเครือข่ายการท�ำงานระดับเขตพื้นที่การศึกษา  ได้แก่ ผู้น�ำเครือข่ายท้องถิ่น (Local
Network : LN) วิทยากรเครือข่ายท้องถิ่น (Local Trainer : LT) เพื่อร่วมกันถ่ายทอดความรู้ ดูแลช่วยเหลือ
ครูผู้สอนระดับปฐมวัยในสถานศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ  
4. โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ระดับประถมศึกษา มีวิธีการด�ำเนินงาน ดังนี้
4.1 จัดท�ำหลักสูตรการฝึกอบรมขั้นพื้นฐานตามโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย
ระดับประถมศึกษา ให้สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
4.2 ประชาสัมพันธ์เพื่อขยายเครือข่ายการด�ำเนินงานของโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย
ประเทศไทย ระดับประถมศึกษา 
4.3 จัดเวทีแลกเปลีย่ นเรียนรูแ้ ละน�ำเสนอผลการด�ำเนินงานภายใต้การสัมมนาวิชาการ “ครบรอบ
10 ปี โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย กับการศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน” ผ่านสื่อออนไลน์
4.4 พัฒนาศักยภาพของเครือข่ายการท�ำงานโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย
ระดับประถมศึกษา ได้แก่ วิทยากรหลัก (Core Trainer) ผู้น�ำเครือข่ายท้องถิ่น (Local Network : LN) วิทยากร
เครือข่ายท้องถิ่น (Local Trainer : LT)
4.5 ติดตามและรายงานผลการด�ำเนินงานของโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย
ระดับประถมศึกษาแก่หน่วยงานต้นสังกัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
5. โครงการวิทยาศาสตร์พลังสิบ ประกอบด้วย สถานศึกษาในสังกัด สพฐ. จ�ำนวน 200 แห่ง
โดยมีวิธีการด�ำเนินงาน ดังนี้
5.1 จัดท�ำมาตรฐานและหลักสูตรการจัดการเรียนรู้ในโครงการวิทยาศาสตร์พลังสิบ
5.2 รับสมัครและคัดเลือกสถานศึกษาเพื่อเป็นศูนย์โครงการวิทยาศาสตร์พลังสิบ แบ่งเป็น
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ส�ำนักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษา จ�ำนวน 100 แห่ง และระดับมัธยมศึกษา จ�ำนวน 100 แห่ง รวมทัง้ หมด
จ�ำนวน 200 แห่ง
5.3 ประชุมชี้แจงและมอบนโยบายการพัฒนาการส่งเสริมศักยภาพผู้เรียนทางด้านวิทยาศาสตร์
คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี ภายใต้โครงการวิทยาศาสตร์พลังสิบ ให้กับผู้บริหารส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
และผู้บริหารสถานศึกษาในโครงการวิทยาศาสตร์พลังสิบ
ปัญหา อุปสรรค
1. สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ส่งผลต่อการด�ำเนิน
กิจกรรมตามแผนงานที่ไม่สามารถด�ำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2. งบประมาณไม่เพียงพอในการด�ำเนินโครงการ กิจกรรม
3. ครูผู้สอน ผู้จัดประสบการณ์การเรียนรู้ตามโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทยบางส่วน
ขาดความรู้ ความเข้าใจในการด�ำเนินงานอย่างแท้จริง
ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา
1. สพฐ. สพท. หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ควรพัฒนาครูผู้สอน ผู้จัดประสบการณ์การเรียนรู้
ให้มคี วามรู้ ความเข้าใจการด�ำเนินงานตามโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์นอ้ ย ประเทศไทยอย่างต่อเนือ่ งสม�ำ่ เสมอ
2. สพฐ. สพท. ควรนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการด�ำเนินงานตามโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย
ประเทศไทยของสถานศึกษาอย่างต่อเนื่อง
3. สพฐ. ควรจัดสรรงบประมาณเพิ่มเติมให้เพียงพอต่อความต้องการจ�ำเป็นในการด�ำเนินกิจกรรม
หรือสร้างเครือข่ายความร่วมมือเพื่อระดมทรัพยากรในการด�ำเนินงาน
4. สพฐ. ควรพัฒนาครูผู้สอน ผู้จัดประสบการณ์การเรียนรู้ในการจัดการเรียนการสอนออนไลน์
โดยเน้นให้ผเู้ รียนได้มสี ว่ นร่วมมากทีส่ ดุ สอดคล้องกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชือ้ ไวรัสโคโรนา 2019
(COVID-19)
ตัวชี้วัดที่ 14 ร้อยละของครูสอนภาษาอังกฤษในระดับชั้นประถมศึกษาและมัธยมศึกษาได้รับการพัฒนา
และยกระดั บ ความรู ้ ภ าษาอั ง กฤษโดยใช้ ร ะดั บ การพั ฒ นาทางด้ า นภาษา  (CEFR) ตามเกณฑ์ ที่ ก� ำ หนด
(แหล่งข้อมูล: สพท.)
เกณฑ์การพิจารณา
การประเมินผล
บรรลุค่าเป้าหมาย
ไม่บรรลุค่าเป้าหมาย

คำ�อธิบาย
มีผลสัมฤทธิ์การดำ�เนินงานร้อยละ 100
มีผลสัมฤทธิ์การดำ�เนินงานน้อยกว่าร้อยละ 100
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ผลการด�ำเนินงาน
ตารางที่ 25 แสดงจ�ำนวนและร้อยละของครูผสู้ อนภาษาอังกฤษในระดับชัน้ ประถมศึกษาและมัธยมศึกษาทีไ่ ด้รบั
การพัฒนาและยกระดับความรู้ภาษาอังกฤษโดยใช้กรอบมาตรฐานความสามารถทางภาษาอังกฤษ (CEFR)
สังกัด

จ�ำนวนครูผู้สอนภาษา
อังกฤษ ทั้งหมด (คน)

สพป.
สพม.
รวม

43,526
11,447
54,973

ครูผู้สอนภาษาอังกฤษที่ได้รับการพัฒนาและยกระดับความรู้ภาษา
อังกฤษโดยใช้กรอบมาตรฐานความสามารถ
ทางภาษาอังกฤษ (CEFR)
34,260 คน (78.71%)
9,734 คน (85.04%)
43,994 คน (80.03%)

จากตารางที่ 25 พบว่า  ครูสอนภาษาอังกฤษในสังกัด สพฐ. ทั้งหมด จ�ำนวน 54,973 คน ได้รับ
การพัฒนาและยกระดับความรู้ภาษาอังกฤษโดยใช้กรอบมาตรฐานความสามารถทางภาษาอังกฤษ (CEFR)
จ�ำนวน 43,994 คน (80.03%) ซึ่งผลการด�ำเนินงานไม่บรรลุค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด
วิธีด�ำเนินงาน เพื่อส่งเสริม สนับสนุน ให้บรรลุค่าเป้าหมายตัวชี้วัด
1. ศึกษา  วิเคราะห์นโยบายของ สพฐ. ในการพัฒนาและยกระดับความรู้ภาษาอังกฤษโดยใช้กรอบ
มาตรฐานความสามารถทางภาษาอังกฤษ (CEFR) ของครูผู้สอนภาษาอังกฤษ เพื่อน�ำมาใช้เป็นแนวทาง
ในการขับเคลื่อนการด�ำเนินงานของ สพท.
2. แต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนการด�ำเนินงานตามนโยบายการพัฒนาและยกระดับความรู้
ภาษาอังกฤษของครูผู้สอนภาษาอังกฤษ ระดับ สพท.
3. ส�ำรวจ และจัดกลุ่มบุคลากรในสังกัด เพื่อวางแผนในการพัฒนาและยกระดับความรู้ภาษาอังกฤษ
โดยใช้กรอบมาตรฐานความสามารถทางภาษาอังกฤษ (CEFR) แบ่งออกเป็น 4 กลุ่ม คือ
3.1 กลุ ่ ม ที่ 1 ครู ผู ้ ส อนภาษาอั ง กฤษที่ เข้ า รั บ การทดสอบวั ด ระดั บ ความสามารถทางด้ า น
ภาษาอังกฤษตามกรอบมาตรฐานความสามารถทางภาษาอังกฤษ (CEFR)
3.2 กลุ่มที่ 2 ครูผู้สอนภาษาอังกฤษที่ยังไม่ได้เข้ารับการทดสอบวัดระดับความสามารถทางด้าน
ภาษาอังกฤษตามกรอบมาตรฐานความสามารถทางภาษาอังกฤษ (CEFR)
3.3 กลุ่มที่ 3 ครูผู้สอนรายวิชาอื่นและบุคลากรทางการศึกษาที่เข้ารับการทดสอบวัดระดับความ
สามารถทางด้านภาษาอังกฤษตามกรอบมาตรฐานความสามารถทางภาษาอังกฤษ (CEFR)
3.4 กลุม่ ที่ 4 ครูผสู้ อนรายวิชาอืน่ และบุคลากรทางการศึกษาทีย่ งั ไม่ได้เข้ารับการทดสอบวัดระดับ
ความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษตามกรอบมาตรฐานความสามารถทางภาษาอังกฤษ (CEFR)
4. ประชาสัมพันธ์ให้ครูผู้สอนภาษาอังกฤษในสังกัดสมัครเข้ารับการทดสอบวัดระดับความสามารถ
ทางด้านภาษาอังกฤษตามกรอบมาตรฐานความสามารถทางภาษาอังกฤษ (CEFR) ของศูนย์พฒ
ั นาศักยภาพบุคคล
เพื่อความเป็นเลิศ (Human Capital Excellence Center : HCEC) ของ สพฐ.
5. ส่งเสริม สนับสนุนให้ครูผู้สอนภาษาอังกฤษเข้ารับการพัฒนาและยกระดับความรู้ภาษาอังกฤษ
โดยใช้กรอบมาตรฐานความสามารถทางภาษาอังกฤษ (CEFR) ด้วยตนเองผ่านช่องทางที่หลากหลาย เช่น
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5.1 การพัฒนาตนเองในรูปแบบ Online ผ่านแพลตฟอร์มต่าง ๆ เช่น e-learning, YouTube,
แอปพลิเคชัน, การอบรมออนไลน์จากสถาบันต่าง ๆ, แพลตฟอร์มด้านการศึกษาเพื่อความเป็นเลิศ (Digital
Education Excellent Platform : DEEP, OBEC Content Center และ English Online by English
Language Institute) เป็นต้น    
5.2 การพัฒนาตนเองในรูปแบบ On-site จากหน่วยงานภายในและภายนอก เช่น ส�ำนักงานเขต
พื้นที่การศึกษา มหาวิทยาลัย หน่วยงานภาครัฐอื่น หน่วยงานภาคเอกชน เป็นต้น
6. ส่งเสริม สนับสนุนครูผู้สอนภาษาอังกฤษสร้างสภาพแวดล้อมรอบตัวให้เอื้อต่อการพัฒนา
ทักษะภาษาอังกฤษ เช่น การฟัง การฝึกพูดอย่างสม�่ำเสมอ การตั้งค่าอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ โทรศัพท์ หรืออุปกรณ์อื่น ๆ  
เป็นภาษาอังกฤษ การเรียนรู้ค�ำศัพท์ใหม่ ๆ ผ่านเว็บไซต์ดิกชันนารีออนไลน์ของ Dictionary.com Oxford
Dictionaries เป็นต้น รวมถึงการรวมกลุม่ การสร้างเครือข่ายครูผสู้ อนภาษาอังกฤษเพือ่ แลกเปลีย่ นข้อมูลข่าวสาร
เกี่ยวกับการพัฒนาภาษาอังกฤษ
7. นิเทศ ก�ำกับ ติดตาม และให้ค�ำแนะน�ำครูผู้สอนภาษาอังกฤษในสังกัดในการพัฒนาและยกระดับ
ความรู้ภาษาอังกฤษตามมาตรฐานความสามารถทางภาษาอังกฤษ (CEFR) ทั้งรูปแบบการลงพื้นที่เชิงประจักษ์
(On site) และการนิเทศออนไลน์ (Online)
8. จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ น�ำเสนอแนวทาง เทคนิค ผลงานของครู ถอดบทเรียนองค์ความรู้
วิธกี ารปฏิบตั ทิ ดี่ ใี นการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ เพือ่ ให้ครูผสู้ อนภาษาอังกฤษในสังกัดน�ำไปประยุกต์ใช้
ในการจัดการเรียนการสอนตามบริบท
ปัญหา อุปสรรค
1. ครูผสู้ อนภาษาอังกฤษยังไม่สามารถเข้ารับการทดสอบวัดระดับความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษ
ตามกรอบมาตรฐานความสามารถทางภาษาอั ง กฤษ (CEFR) ได้ ค รบตามความต้ อ งการ เนื่ อ งจาก
งบประมาณจ�ำนวนจ�ำกัด
2. ครูผสู้ อนภาษาอังกฤษโดยเฉพาะในระดับชัน้ ประถมศึกษาไม่ได้จบวิชาเอกภาษาอังกฤษ ส่งผลต่อ
การจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษให้กับนักเรียน
3. แนวทางการพัฒนาครูผู้สอนที่ไม่จบเอกวิชาภาษาอังกฤษของ สพฐ. ไม่ชัดเจน
4. ขาดหลักสูตร ผู้เชี่ยวชาญ และวิทยากรในการพัฒนาและยกระดับความรู้ภาษาอังกฤษโดยใช้
กรอบมาตรฐานความสามารถทางภาษาอังกฤษ (CEFR) ที่สามารถเข้าถึงได้โดยไม่มีค่าใช้จ่าย
5. การนิเทศ ก�ำกับ ติดตามการพัฒนาและยกระดับความรู้ภาษาอังกฤษโดยใช้กรอบมาตรฐาน
ความสามารถทางภาษาอังกฤษ (CEFR) ระดับ สพฐ. ขาดความชัดเจน
ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา
1. สพฐ. ควรก�ำหนดนโยบายการพัฒนาความรู้ ความสามารถด้านการใช้ภาษาอังกฤษของครูผู้สอน
ให้มีความชัดเจน
2. สพฐ. ควรเปิดโอกาสให้ค รู ผู ้ ส อนภาษาอั ง กฤษทุ ก คนได้ เข้ า รั บการวั ดระดั บความสามารถ
ทางด้านภาษาอังกฤษตามกรอบมาตรฐานความสามารถทางภาษาอังกฤษ (CEFR) รวมถึงการด�ำเนินการพัฒนา
ครูผู้สอนภาษาอังกฤษทุกคนอย่างต่อเนื่อง
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3. สพฐ. และ สพท. ควรพัฒนาและจัดท�ำหลักสูตร สื่อ แหล่งเรียนรู้ผ่านแพลตฟอร์มที่สามารถ
เข้าถึงได้ง่ายและหลากหลาย เพื่อตอบสนองต่อความต้องการในการพัฒนาตนเองของครูผู้สอนภาษาอังกฤษ
4. สพฐ. ควรมีระบบการนิเทศ ก�ำกับ และติดตามการพัฒนาตนเองของครูผสู้ อนภาษาอังกฤษในสังกัด
อย่างชัดเจนต่อเนื่อง
ตัวชี้วัดที่ 15 ร้อยละของสถานศึกษาที่สอนในระดับ ม.ต้น ที่ได้รับการเตรียมความพร้อมด้านการอ่าน
คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ในการประเมินระดับนานาชาติตามโครงการ PISA (แหล่งข้อมูล: สพท.)
เกณฑ์การพิจารณา
การประเมินผล
บรรลุค่าเป้าหมาย
ไม่บรรลุค่าเป้าหมาย

คำ�อธิบาย
มีผลสัมฤทธิ์การดำ�เนินงานร้อยละ 100
มีผลสัมฤทธิ์การดำ�เนินงานน้อยกว่าร้อยละ 100

ผลการด�ำเนินงาน
ตารางที่ 26 แสดงจ�ำนวนและร้อยละของสถานศึกษาที่สอนในระดับ ม.ต้น ที่ได้รับการเตรียมความพร้อม
ด้านการอ่าน คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ในการประเมินระดับนานาชาติตามโครงการ PISA โดยใช้ข้อสอบ
ออนไลน์ PISA Style Online Testing
สังกัด

สพป.
สพม.
รวม

จ�ำนวนสถานศึกษาในสังกัด
ที่เปิดสอนในระดับ ม.ต้น
ทั้งหมด (แห่ง)
6,985
2,084
9,069

สถานศึกษาที่ได้รับการเตรียมความพร้อมด้านการอ่าน คณิตศาสตร์
และวิทยาศาสตร์ในการประเมินระดับนานาชาติตามโครงการ PISA
โดยใช้ข้อสอบออนไลน์ PISA Style Online Testing
3,279 แห่ง (46.94%)
1,494 แห่ง (71.69%)
4,773 แห่ง (52.63%)

จากตารางที่ 26 พบว่า  สถานศึกษาในสังกัดที่เปิดสอนในระดับ ม.ต้น ทั้งหมด จ�ำนวน 9,069 แห่ง
ได้รับการเตรียมความพร้อมด้านการอ่าน คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ในการประเมินระดับนานาชาติ
ตามโครงการ PISA โดยใช้ข้อสอบออนไลน์ PISA Style Online Testing จ�ำนวน 4,773 แห่ง (52.63%)
ซึ่งผลการด�ำเนินงานไม่บรรลุค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด
วิธีด�ำเนินงาน เพื่อส่งเสริม สนับสนุน ให้บรรลุค่าเป้าหมายตัวชี้วัด
1. ประกาศเป็นนโยบายส�ำคัญของส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาในการด�ำเนินการพัฒนาคุณภาพ
การศึ ก ษา  โดยเน้ น การพั ฒ นาทั ก ษะของผู ้ เรี ย นตามแนวทางการประเมิ น PISA เพื่ อ เตรี ย มการรองรั บ
การประเมิน PISA ในปี 2565
2. แต่งตั้งคณะท�ำงานระดับเขตพื้นที่การศึกษาเพื่อขับเคลื่อนการด�ำเนินงานพัฒนาทักษะผู้เรียน
ให้มีความฉลาดรู้ด้านการอ่าน ด้านคณิตศาสตร์ และด้านวิทยาศาสตร์ ตามแนวทางการประเมิน PISA รวมถึง
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การสร้างคณะวิทยากรแกนน�ำประจ�ำเขตพื้นที่การศึกษา  เพื่อส่งเสริม สนับสนุน ช่วยเหลือสถานศึกษาในสังกัด
ในการเตรียมการรองรับการประเมิน PISA ในปี 2565
3. อบรม พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด โดยการประชุมเชิงปฏิบัติการในรูปแบบ
ออนไลน์ผ่านโครงการ กิจกรรมที่หลากหลาย เช่น โครงการพัฒนาทักษะการสอนสมรรถนะการอ่านขั้นสูง
ในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นส�ำหรับครูผู้สอนวิชาภาษาไทยและคณิตศาสตร์ โครงการพัฒนาครูผู้สอน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา  โครงการพัฒนาครูผู้สอนคณิตศาสตร์ในการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้บาร์โมเดล โครงการพัฒนาการวัดและประเมินผลตามแนวทางการประเมิน PISA
ประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เป็นต้น เพื่อให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดน�ำไปขยายผลพัฒนา
ผู้เรียนกลุ่มเป้าหมายต่อไป
4. พัฒนานักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นที่เป็นกลุ่มเป้าหมายด้วยวิธีการที่หลากหลาย เช่น
    
4.1 ส่งเสริม สนับสนุนให้นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นเข้าฝึกท�ำข้อสอบออนไลน์ PISA
(PISA Style Online Testing) เพื่อให้เกิดความคุ้นชินในการท�ำข้อสอบ และพัฒนาทักษะความฉลาดรู้
ด้านการอ่าน ด้านคณิตศาสตร์ และด้านวิทยาศาสตร์
    
4.2 จัดค่ายทักษะวิชาการภายใต้โครงการพัฒนาสมรรถนะการอ่านระดับสูงร่วมกับกลุ่มสาระ
การเรียนรู้คณิตศาสตร์ส�ำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
    
4.3 พั ฒ นาทั ก ษะการท� ำ ข้ อ สอบด้ ว ยคอมพิ ว เตอร์ (Computer-based Assessment)
ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
5. ส่งเสริม สนับสนุนให้ครูผสู้ อนพัฒนาทักษะผูเ้ รียนให้มคี วามฉลาดรู้ ด้านการอ่าน ด้านคณิตศาสตร์
และด้านวิทยาศาสตร์ เพื่อเตรียมความพร้อมรองรับการประเมิน PISA ในปี 2565 ในรูปแบบที่หลากหลาย
โดยเน้นนักเรียนกลุ่มเป้าหมาย (ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3) เช่น การจัดการเรียนการสอนในรายวิชาภาษาไทย
วิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ เน้นทักษะการคิดวิเคราะห์ การใช้ปัญหาเป็นฐานและการแก้ปัญหา  การสอน
โดยเน้นการลงมือปฏิบัติจริง (Active Learning) การวัดและประเมินผลในรายวิชาตามแนวทางการประเมิน PISA
เพิ่มมากขึ้น เป็นต้น
6. สร้างสื่อ แนวทางการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนตามแนวทางการประเมิน PISA เพื่อให้
ครูผสู้ อนในสังกัดน�ำไปใช้ในการพัฒนาผูเ้ รียน เช่น คูม่ อื การใช้ระบบ PISA Style Online Testing แบบฝึกพัฒนา
ทักษะการอ่านขั้นสูงส�ำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น แบบฝึกพัฒนาทักษะการแก้ปัญหาตามแนวทาง
การประเมิน PISA  ชุดข้อสอบวัดความฉลาดรู้เรื่องการอ่านตามแนวทางการประเมิน PISA เป็นต้น
7. ประสานความร่วมมือกับภาคีเครือข่ายในพื้นที่ เช่น มหาวิทยาลัย เป็นต้น เพื่อพัฒนาครูผู้สอน
ในสังกัดในด้านการจัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียนมีทักษะในศตวรรษที่ 21 สอดคล้องตามแนวทางประเมิน   PISA
ทั้งในรูปแบบการอบรมผ่านสื่อสังคมออนไลน์ และการอบรมเชิงปฏิบัติการ
8. ส่งเสริม สนับสนุนให้ครูผู้สอนในสังกัดน�ำรูปแบบการวัดผลประเมินผลตามแนวทางการประเมิน
PISA มาใช้ในการวัดผลประเมินผลผู้เรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โดยเฉพาะกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์ และภาษาไทย
9. นิเทศ ติดตาม ประเมินผลสถานศึกษาในสังกัด ในการด�ำเนินการเตรียมความพร้อมผู้เรียน
ตามแนวทางการประเมิน PISA เพื่อรองรับการสอบในปี 2565   โดยใช้รูปแบบการนิเทศแบบบูรณาการ
เน้นการนิเทศออนไลน์
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10. จั ด เวที แ ลกเปลี่ ย นเรี ย นรู ้ ด ้ า นวิ ช าการในการจั ด การเรี ย นการสอนเพื่ อ พั ฒ นาผู ้ เรี ย น
ตามแนวทางการประเมิน PISA ส�ำหรับผู้บริหารสถานศึกษา  ครูผู้สอนและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด
โดยส่วนใหญ่ด�ำเนินการในรูปแบบออนไลน์
11. ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาในสังกัดจัดกิจกรรมต่าง ๆ เช่น กิจกรรมลดเวลาเรียน  เพิ่มเวลารู้
กิจกรรมชุมนุม กิจกรรมส่งเสริมรักการอ่าน โครงการพัฒนาทักษะการคิดค�ำนวณ กิจกรรมชุมนุมคณิตศาสตร์
(A-math) โครงงานวิทยาศาสตร์ กิจกรรมการเรียนการสอนแบบสะเต็มศึกษา  เป็นต้น เพื่อพัฒนาทักษะ
ของผู้เรียนตามแนวทางการประเมิน PISA
ปัญหา อุปสรรค
1. สพท. บางแห่งขาดการนิเทศ ติดตามผลการน�ำไปใช้ของครูหลังจากการเข้ารับอบรมเกี่ยวกับ
การพัฒนาผู้เรียนให้มีความพร้อมรองรับการประเมิน PISA หรือขาดระบบการนิเทศ ติดตามการด�ำเนินงาน
อย่างต่อเนื่อง
2. การพัฒนาทักษะนักเรียนด้วยระบบ PISA Style Online Testing จ�ำเป็นต้องใช้อินเทอร์เน็ต
ซึ่งอาจไม่ครอบคลุมนักเรียนกลุ่มเป้าหมายทุกคน เนื่องจากพื้นที่อยู่อาศัยของนักเรียน โดยเฉพาะในช่วง
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
3. ครู ผู ้ ส อนบางส่ ว นขาดทั ก ษะและความช� ำ นาญด้ า นเทคโนโลยี มี ผ ลต่ อ การฝึ ก นั ก เรี ย น
ในการท�ำข้อสอบออนไลน์ในระบบ PISA Style Online Testing รวมถึงขาดความรู้ความเข้าใจในวิธีการสร้างข้อสอบ
ตามแนวทางการประเมิน PISA และน�ำไปใช้ในการจัดการเรียนรู้ระดับชั้นเรียน
4. นักเรียนกลุม่ เป้าหมายบางส่วนยังไม่เห็นความส�ำคัญของการใช้ประโยชน์คมู่ อื การพัฒนาสมรรถนะ
การอ่านขัน้ สูงส�ำหรับนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาตอนต้น ตามแนวทางการประเมินสมรรถนะนักเรียนมาตรฐานสากล
(PISA)
      
5. การด�ำเนินกิจกรรมเพื่อเตรียมความพร้อมผู้เรียนตามแนวทางการประเมิน PISA ของ สพท.
สถานศึกษาบางแห่งขาดความต่อเนื่อง
6. แนวทางการเตรียมความพร้อมผู้เรียนให้มีทักษะด้านความฉลาดรู้ เรื่องการอ่าน คณิตศาสตร์
และวิทยาศาสตร์ขาดกระบวนการขับเคลื่อนที่เป็นรูปธรรม ชัดเจนและต่อเนื่อง
7. ความหลากหลายทางชาติพันธุ์ของผู้เรียนกลุ่มเป้าหมาย เช่น ผู้เรียนกลุ่มชนเผ่าใช้ภาษาไทย
เป็นภาษาที่สองการพัฒนากระบวนการคิดต้องใช้ระยะเวลา  เนื่องจากทุกต้นปีงบประมาณต้องเริ่มพัฒนา
หรือทบทวนทักษะการอ่าน การเขียนก่อนด�ำเนินการจัดการเรียนการสอน เป็นต้น
8. การจัดการเรียนรู้ตามแนวทางการประเมิน PISA ยังไม่สอดคล้องกับหลักสูตรที่มีมาตรฐาน
การเรียนรู้และตัวชี้วัด
9. สพท. ไม่สามารถด�ำเนินการช่วยเหลือสถานศึกษาและตรวจสอบการเข้าระบบ PISA Style Online
Testing ได้ เนื่องจากสิทธิในการเข้าถึงข้อมูล
10. นักเรียนบางส่วนไม่คนุ้ ชินกับการท�ำข้อสอบตามแนวทางการประเมิน PISA เนือ่ งจากไม่สอดคล้อง
กับแนวทางการวัดผล ประเมินผลในห้องเรียน
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ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา
1. สพฐ. ควรจัดท�ำแนวทางการปฏิบัติในการเตรียมความพร้อมผู้เรียนเพื่อเข้ารับการประเมิน
ตามแนวทาง PISA ที่ชัดเจน เป็นรูปธรรม รวมถึงจัดท�ำแนวทางการวัดผล ประเมินผลในรายวิชาวิทยาศาสตร์
คณิตศาสตร์ ภาษาไทย ให้สอดคล้องกับการประเมินตามแนวทาง PISA
2. สพฐ. ควรพัฒนาระบบ PISA Style Online Testing ให้สามารถแจ้งผลการสมัครเป็นสมาชิก
ของนักเรียนกลุ่มเป้าหมาย รวมถึงประมวลผลการท�ำแบบทดสอบได้ทันที เพื่อสร้างความสนใจให้นักเรียน
และควรให้สิทธิในการเข้าถึงข้อมูลแก่บุคลากรระดับ สพท. ในการตรวจสอบการใช้งานของนักเรียนในสังกัด
เพื่อการบริหารจัดการต่อไป
3. สพฐ. ควรด�ำเนินการเตรียมความพร้อมก่อนการประเมินระดับนานาชาติ PISA ทุกปี
4. สพท. ควรด�ำเนินการนิเทศ ติดตามผลการน�ำไปใช้ของครูหลังจากการเข้ารับอบรมเกี่ยวกับ
การพัฒนาผูเ้ รียนให้มคี วามพร้อมรองรับการประเมิน PISA หรือส่งต่อการด�ำเนินงานให้ผบู้ ริหารสถานศึกษานิเทศ
ภายในอย่างต่อเนื่อง เป็นรูปธรรม
5. สพท. สถานศึกษา ควรด�ำเนินการพัฒนานักเรียนในรูปแบบทีห่ ลากหลาย เช่น การบูรณาการเข้ากับ
การจัดการเรียนการสอนปกติ การจัดโครงการ กิจกรรมให้ผู้เรียนโดยตรง เป็นต้น
6. สพท. ควรพัฒนาครูผู้สอนด้านการใช้เทคโนโลยี โดยเฉพาะระบบ PISA Style Online Testing
เพือ่ ให้สามารถน�ำไปพัฒนาผู้เรียนได้ รวมถึงพัฒนาทักษะในการสร้างเครื่องมือวัดผลประเมินผลที่เน้นการแก้ปัญหา
และการคิดวิเคราะห์ที่สอดคล้องกับแนวทางการประเมิน PISA
7. สพท. ควรส่งเสริม สนับสนุน ให้สถานศึกษาจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวทางการประเมิน PISA
อย่างต่อเนื่อง รวมถึงสร้างเครือข่ายความร่วมมือจากหน่วยงานต่าง ๆ
8. สถานศึกษาควรสร้างความตระหนักให้ผู้เรียนเห็นความส�ำคัญในการมุ่งมั่นตั้งใจในการเข้ารับ
การประเมินตามแนวทางของ PISA
9. ผู้บริหารสถานศึกษาควรให้ความส�ำคัญ และสนับสนุนครูผู้สอนในการจัดกิจกรรม การแสวงหา
แหล่งเรียนรู้ วัสดุ อุปกรณ์ เพื่อส่งเสริม สนับสนุนให้ผู้เรียนได้รับการพัฒนาทักษะตามแนวทางการประเมิน PISA
อย่างเป็นรูปธรรม
10. ครูผู้สอนควรน�ำผลการใช้ข้อสอบออนไลน์ PISA Style Online Testing ของนักเรียนมาเป็น
ส่วนหนึ่งของการตัดสินผลการเรียนในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
และกลุม่ สาระการเรียนรูค้ ณิตศาสตร์ เพือ่ เป็นการกระตุน้ ให้นกั เรียนมุง่ มัน่ ในการท�ำข้อสอบออนไลน์ PISA Style  
Online Testing มากขึ้น
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ตัวชี้วัดที่ 16 ร้อยละของสถานศึกษาที่จัดการเรียนการสอนที่สร้างสมดุลทุกด้านและมีการจัดการศึกษา
เพื่อพัฒนาพหุปัญญารายบุคคล (แหล่งข้อมูล: สพท.)
เกณฑ์การพิจารณา

– ติดตามแต่ไม่ประเมินผล -

ผลการด�ำเนินงาน
ตารางที่ 27 แสดงจ�ำนวนและร้อยละของสถานศึกษาที่จัดการเรียนการสอนที่สร้างสมดุลทุกด้านและมีการจัด
การศึกษาเพื่อพัฒนาพหุปัญญารายบุคคล
ประเภทของพหุปัญญา
1. ด้านภาษาศาสตร์
2. ด้านตรรกศาสตร์และคณิตศาสตร์
3. ด้านมิติสัมพันธ์
4. ด้านร่างกายและการเคลื่อนไหว
5. ด้านดนตรี
6. ด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
7. ด้านการรู้จักและเข้าใจตนเอง
8. ด้านธรรมชาติวิทยา
9. ด้านการคงอยู่ของชีวิต

จำ�นวนสถานศึกษา
ทั้งหมด (แห่ง)

สถานศึกษาที่จัดการเรียนการสอน
เพื่อพัฒนาพหุปัญญา

29,398

24,786 แห่ง (84.31%)
23,662 แห่ง (80.49%)
23,433 แห่ง (79.71%)
23,743 แห่ง (80.76%)
22,522 แห่ง (77.61%)
22,895 แห่ง (77.88%)
23,186 แห่ง (78.87%)
22,639 แห่ง (77.01%)
21,996 แห่ง (74.82%)

จากตารางที่ 27 พบว่า  สถานศึกษาในสังกัด ทั้งหมด จ�ำนวน 29,398 แห่ง จัดการเรียนการสอน
ที่สร้างสมดุลทุกด้านและมีการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาพหุปัญญารายบุคคล จ�ำแนกเป็น 9 ด้าน โดยด้านที่
สถานศึกษาด�ำเนินการมากที่สุด คือ ด้านภาษาศาสตร์ จ�ำนวน 24,786 แห่ง (84.31%) รองลงมา  คือ
ด้านร่างกายและการเคลื่อนไหว จ�ำนวน 23,743 แห่ง (80.76%) ด้านตรรกศาสตร์และคณิตศาสตร์ จ�ำนวน
23,662 แห่ง (80.49%) ด้านมิติสัมพันธ์ จ�ำนวน 23,433 แห่ง (79.71%) ด้านการรู้จักและเข้าใจตนเอง จ�ำนวน
23,186 แห่ง (78.87%) ด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล จ�ำนวน 22,895 แห่ง (77.88%) ด้านดนตรี จ�ำนวน
22,522 แห่ง (77.61%) ด้านธรรมชาติวิทยา  จ�ำนวน 22,639 แห่ง (77.01%) และด้านการคงอยู่ของชีวิต
จ�ำนวน 21,996 แห่ง (74.82%) ตามล�ำดับ
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วิธีด�ำเนินงาน เพื่อส่งเสริม สนับสนุน ให้บรรลุค่าเป้าหมายตัวชี้วัด
1. จัดท�ำคู่มือการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ และเครื่องมือการคัดกรองผู้เรียนรายบุคคลตามแนวคิด
ทฤษฎีพหุปัญญา เพื่อให้สถานศึกษาใช้เป็นแนวทางในการด�ำเนินงาน
           2. จัดอบรมและพัฒนาผูบ้ ริหารสถานศึกษา ครูผสู้ อนในด้านการจัดการเรียนรูแ้ ละการคัดกรองผูเ้ รียน
รายบุคคลตามแนวคิดทฤษฎีพหุปัญญาผ่านระบบออนไลน์
3. มอบหมายผู้บริหารสถานศึกษา  ครูผู้สอนที่ได้รับการอบรมและพัฒนาในด้านการจัดการเรียนรู้
และการคัดกรองผู้เรียนรายบุคคลตามแนวคิดทฤษฎีพหุปัญญาขยายผลสู่ครูผู้สอนภายในสถานศึกษา
4. ส่งเสริม สนับสนุนให้ครูผู้สอนน�ำผลการคัดกรองผู้เรียนรายบุคคลมาใช้ประกอบการวางแผน
ออกแบบการจัดการเรียนการสอนตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ทั้ง 8 กลุ่มให้สอดคล้องตามแนวคิดทฤษฎีพหุปัญญา
5. ก�ำกับ ติดตามการด�ำเนินงานของสถานศึกษาในสังกัดเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนา
พหุปัญญารายบุคคล
ปัญหา อุปสรรค
1. การขับเคลือ่ นนโยบายด้านการจัดการศึกษาเพือ่ พัฒนาพหุปญั ญารายบุคคลขาดแนวทางการด�ำเนินงาน
ที่ชัดเจน
2. งบประมาณในการด�ำเนินงานด้านการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาพหุปัญญารายบุคคลไม่เพียงพอ
กับความต้องการจ�ำเป็น
3. ครูผสู้ อนบางส่วนขาดทักษะในการจัดการเรียนการสอนทีส่ ร้างสมดุลทุกด้านและการจัดการศึกษา
เพื่อพัฒนาพหุปัญญารายบุคคล
ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา
1. สพฐ. ควรมีแนวทางในการขับเคลือ่ นนโยบายด้านการจัดการศึกษาเพือ่ พัฒนาพหุปญ
ั ญารายบุคคล
ลงสู่การปฏิบัติที่ชัดเจน และง่ายต่อการปฏิบัติ
2. สพฐ. ควรพิจารณาจัดสรรงบประมาณในการด�ำเนินงานการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาพหุปัญญา
รายบุคคลให้เพียงพอกับความต้องการจ�ำเป็น
3. สพฐ. ควรส่งเสริม สนับสนุน ให้มีการใช้สื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยีที่ทันสมัยเอื้อต่อการพัฒนา
ผู้เรียนที่มีความสามารถพิเศษบนฐานพหุปัญญาอย่างทั่วถึง
4. สพฐ. สพท. ควรพั ฒ นาครู ผู ้ ส อนให้ ส ามารถจั ด การเรี ย นการสอนที่ ส ร้ า งสมดุ ล ทุ ก ด้ า น
และการจัดการศึกษาตามความสนใจ ความถนัดของผู้เรียนเพื่อพัฒนาพหุปัญญารายบุคคล
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ตัวชี้วัดที่ 17 ร้อยละของนักเรียนที่ไดรับการคัดกรองเพื่อพัฒนาพหุปัญญารายบุคคลเพิ่มขึ้น (แหล่งข้อมูล:
ส�ำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา)
เกณฑ์การพิจารณา

- ติดตามแต่ไม่ประเมินผล -

ผลการด�ำเนินงาน
ตารางที่ 28 แสดงจ� ำ นวนและร้ อ ยละของนั ก เรี ย นที่ ไ ด รั บ การคั ด กรองเพื่ อ พั ฒ นาพหุ ป ั ญ ญารายบุ ค คล
(เฉพาะด้านร่างกายและการเคลื่อนไหว) ในสถานศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ
ปีการศึกษา 2563
ปีการศึกษา 2564
จ�ำนวน
นักเรียนที่ไดรับการคัดกรอง
จ�ำนวน
นักเรียนที่ไดรับการคัดกรอง
สถานศึกษา ด้านร่างกายและการเคลื่อนไหว สถานศึกษา
ด้านร่างกายและการเคลื่อนไหว
ที่เขาร่วม
ที่เขาร่วม
ทั้งหมด ผ่านการคัดกรอง ฯ
ทั้งหมด
ผ่านการคัดกรอง ฯ
โครงการ (แหง)
โครงการ (แหง)
9

1,588 คน

391 คน (24.62%)

9

1,765 คน

413 คน (23.40%)

เพิ่ม/ลด
(+/-)

- 1.22%

จากตารางที่ 28 พบว่า  สถานศึกษาที่เข้าร่วมโครงการห้องเรียนกีฬาทั้งหมด จ�ำนวน 9 แห่ง โดยมี
นักเรียนที่ไดรับการคัดกรองด้านร่างกายและการเคลื่อนไหวเพื่อเข้าร่วมโครงการห้องเรียนกีฬาในปีการศึกษา 
2563 ทัง้ หมด จ�ำนวน 1,588 คน ผ่านการคัดกรองฯ จ�ำนวน 391 คน (24.62%) และปีการศึกษา 2564 มีนกั เรียน
ที่ไดรับการคัดกรองด้านร่างกายและการเคลื่อนไหวเพื่อเข้าร่วมโครงการห้องเรียนกีฬา  จ�ำนวน 1,765 คน
ผ่านการคัดกรองฯ จ�ำนวน 413 คน (23.40%) ลดลงร้อยละ 1.22
วิธีด�ำเนินงาน เพื่อส่งเสริม สนับสนุน ให้บรรลุค่าเป้าหมายตัวชี้วัด
1. จัดท�ำแผนการพัฒนาสถานศึกษาในโครงการห้องเรียนกีฬา  ประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
จ�ำนวน 9 แห่ง
2. จัดสรรงบประมาณเพื่อด�ำเนินการจ้างบุคลากรส�ำหรับการเสริมสร้างประสบการณ์ด้านกีฬาให้แก่
นักเรียนโครงการห้องเรียนกีฬา ผู้ฝึกสอนพิเศษ และการด�ำเนินการแข่งขันกีฬาสัมพันธ์โครงการห้องเรียนกีฬา
3. ยกระดับคุณภาพของการจัดการศึกษา  โดยการจัดสรรงบประมาณในการด�ำเนินกิจกรรม
3 ส่วน คือ
3.1 การเปิดรับสมัครและคัดเลือกนักเรียนที่มีความสามารถด้านกีฬาฟุตบอล กีฬาวอลเลย์บอล
และกีฬาบาสเกตบอล โดยคุณสมบัติต้องมีสมรรถนะทางร่างกายเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ก�ำหนดเพื่อเข้าเรียน
ในหลักสูตรวิทยาศาสตร์-กีฬา  และศิลปศาสตร์-กีฬา  (ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ปีการศึกษา
ละไม่เกิน จ�ำนวน 640 คน)
3.2 การพัฒนาทักษะความสามารถทางด้านกีฬาและสมรรถนะทางด้านร่างกายของนักเรียน
ในโครงการสู่ความเป็นเลิศ โดยใช้วิทยาศาสตร์การกีฬาและโภชนาการเป็นฐาน
3.3 การสร้างสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมในการฝึกซ้อม การแข่งขัน และการพักค้างประจ�ำ
ของนักเรียนในโครงการห้องเรียนกีฬา 
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4. ส่งเสริม สนับสนุนให้นักเรียนในโครงการมีความรู้และทักษะในการศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา
ที่เกี่ยวข้องกับการกีฬา เช่น พลศึกษา วิทยาศาสตร์การกีฬา กายภาพบ�ำบัด เป็นต้น
ปัญหา อุปสรรค
1. สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ท�ำให้สถานศึกษาใน
โครงการไม่สามารถด�ำเนินกิจกรรมส�ำคัญบางกิจกรรมได้ เช่น การเข้าร่วมการแข่งขันกีฬารายการต่าง ๆ ภายใน
ประเทศและต่างประเทศ เป็นต้น รวมถึงขาดการก�ำกับติดตามการด�ำเนินงานของ สพท. อย่างต่อเนื่อง
2. งบประมาณไม่เพียงพอต่อความต้องการจ�ำเป็นในการด�ำเนินโครงการ กิจกรรม
ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา
1. สพฐ. ควรจัดสรรงบประมาณเพิ่มเติมให้เพียงพอต่อความต้องการจ�ำเป็นในการจัดกิจกรรม
หรือสร้างเครือข่ายความร่วมมือเพื่อระดมทุนในการด�ำเนินงาน
2. สพท. ควรน�ำรูปแบบการสือ่ สารออนไลน์มาประยุกต์ใช้ในการติดตามการด�ำเนินงานตามโครงการ
ห้องเรียนกีฬาของสถานศึกษา
ตัวชี้วัดที่ 18 ร้อยละของผู้เรียนได้รับการพัฒนาให้มีความรู้ สมรรถนะ หรือทักษะอาชีพในด้านต่าง ๆ
เพื่อการประกอบอาชีพ การด�ำรงชีวิตอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างสอดคล้องตามสภาพ ความต้องการ และบริบท
ของแต่ละพื้นที่ ตลอดจนความท้าทายที่เป็นพลวัตรของโลกในศตวรรษที่ 21
ตัวชี้วัดย่อยที่ 18.1 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 (แหล่งข้อมูล: สพป.)
เกณฑ์การพิจารณา
การประเมินผล
บรรลุค่าเป้าหมาย
ไม่บรรลุค่าเป้าหมาย

คำ�อธิบาย
มีผลสัมฤทธิ์การดำ�เนินงานร้อยละ 80 หรือสูงกว่า
มีผลสัมฤทธิ์การดำ�เนินงานน้อยกว่าร้อยละ 80
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ผลการด�ำเนินงาน
ตารางที่ 29 แสดงจ�ำนวนและร้อยละของผู้เรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 ที่ได้รับการพัฒนาให้มีความรู้
สมรรถนะหรือทักษะอาชีพในด้านต่าง ๆ เพื่อการประกอบอาชีพ
ระดับชั้น จ�ำนวนผู้เรียน
ทั้งหมด (คน)

ผู้เรียนที่ได้รับการพัฒนา
ให้มีความรู้ สมรรถนะหรือ
ทักษะอาชีพในด้านต่าง ๆ
เพื่อการประกอบอาชีพ

ป.1-3

1,481,588

1,407,246 คน
(94.98%)

ป.4-6

1,506,254

1,450,301 คน
(96.29%)

รวม

2,987,842

โครงการ กิจกรรมที่สถานศึกษาด�ำเนินการ
เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ สมรรถนะ หรือทักษะ
อาชีพในด้านต่าง ๆ เพื่อการประกอบอาชีพ
มากที่สุด 5 ล�ำดับแรก
1. โครงการเศรษฐกิจพอเพียง
2. โครงการลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้
3. กิจกรรมบริษัทสร้างการดี
4. การปลูกพืชผักสวนครัว
5. กิจกรรมแนะแนว
1. โครงการ 1 ห้องเรียน 1 อาชีพ
2. โครงการลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้
3. กิจกรรมบริษัทสร้างการดี
4. โครงการเศรษฐกิจพอเพียง
5. กิจกรรมแนะแนว
2,857,547 คน (95.64%)

จากตารางที่ 29 พบว่า ผู้เรียนที่จบการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 ทั้งหมด จ�ำนวน 2,987,842 คน
ได้รับการพัฒนาให้มีความรู้ สมรรถนะหรือทักษะอาชีพในด้านต่าง ๆ เพื่อการประกอบอาชีพ จ�ำนวน 2,857,547 คน
(95.64%) แบ่งเป็น ระดับชัน้ ประถมศึกษาปีที่ 1-3 จ�ำนวน 1,407,246 คน (94.98%) และระดับชัน้ ประถมศึกษา
ปีที่ 4-6 จ�ำนวน 1,450,301 คน (96.29%) ซึ่งผลการด�ำเนินงานบรรลุค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด
วิธีด�ำเนินงานเพื่อส่งเสริม สนับสนุน ให้บรรลุเป้าหมายตัวชี้วัด
1. ศึกษาสภาพปัจจุบันและปัญหาจากการด� ำเนินงานของปีก ารศึ กษาที่ผ ่า นมา  เพื่ อวางแผน
การขับเคลื่อนการพัฒนาทักษะอาชีพของสถานศึกษาในสังกัด
2. ก�ำหนดนโยบาย จุดเนน แนวทางการส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มีความรู้
สมรรถนะ หรือทักษะอาชีพในด้านต่าง ๆ เพื่อการประกอบอาชีพ
3. ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาในสังกัดขับเคลื่อนการด�ำเนินงานการพัฒนาทักษะอาชีพ
ให้ครอบคลุมทุกมิติ ได้แก่ 1) การเสริมทักษะอาชีพในรายวิชาพื้นฐาน 2) การเสริมทักษะอาชีพในรายวิชา
เพิ่มเติม 3) การจัดรายวิชาการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองเกี่ยวกับอาชีพ 4) การจัดโครงงานอาชีพ 5) การจัดฐาน
การเรียนรู้เกี่ยวกับอาชีพ และ 6) การเสริมทักษะอาชีพในกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
4. มอบหมายให้สถานศึกษาด�ำเนินการประเมินผลการด�ำเนินงานการพัฒนาทักษะอาชีพของตนเอง
เพื่อน�ำผลมาใช้ในการวางแผนพัฒนาทักษะอาชีพให้แก่ผู้เรียนในปีการศึกษาต่อไป
5. สรุปและรายงานผลการขับเคลื่อนการพัฒนาทักษะอาชีพต่อหน่วยงานต้นสังกัด
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6. แลกเปลี่ยนเรียนรู้วิธีปฏิบัติที่ดี (Best Practice) ในการขับเคลื่อนการด�ำเนินงานการพัฒนาทักษะ
อาชีพของสถานศึกษาในสังกัดด้วยรูปแบบออนไลน์
ปัญหา อุปสรรค
1. สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ส่งผลต่อการด�ำเนิน
โครงการ กิจกรรมส่งเสริมอาชีพที่ต้องลงมือปฏิบัติจริง โดยเฉพาะนักเรียนช่วงชั้นที่ 1 (ป.1-3)
2. ครูผู้สอนบางส่วนขาดทักษะ ความรู้ ความช�ำนาญในการพัฒนาทักษะอาชีพตามความต้องการ
ของนักเรียน
ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา
สพฐ. สพท. ควรอบรมและพัฒนาครูผู้สอนให้มีความรู้ ความช�ำนาญในการพัฒนาทักษะอาชีพ
ที่หลากหลายอย่างต่อเนื่องสม�่ำเสมอ
ตัวชี้วัดที่ 18 ร้อยละของผู้เรียนได้รับการพัฒนาให้มีความรู้ สมรรถนะ หรือทักษะอาชีพในด้านต่าง ๆ
เพื่อการประกอบอาชีพ การด�ำรงชีวิตอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างสอดคล้องตามสภาพ ความต้องการ และบริบท
ของแต่ละพื้นที่ ตลอดจนความท้าทายที่เป็นพลวัตรของโลกในศตวรรษที่ 21
ตัวชี้วัดย่อยที่ 18.2 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 (แหล่งข้อมูล : สพท.)
เกณฑ์การพิจารณา
การประเมินผล
บรรลุค่าเป้าหมาย
ไม่บรรลุค่าเป้าหมาย

คำ�อธิบาย
มีผลสัมฤทธิ์การดำ�เนินงานร้อยละ 80 หรือสูงกว่า
มีผลสัมฤทธิ์การดำ�เนินงานน้อยกว่าร้อยละ 80

ผลการด�ำเนินงาน
ตารางที่ 30 แสดงจ�ำนวนและร้อยละของผู้เรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ที่ได้รับการพัฒนาให้มีความรู้
สมรรถนะ หรือทักษะอาชีพในด้านต่าง ๆ เพื่อการประกอบอาชีพ
ระดับชั้น

จ�ำนวนผู้เรียน
ทั้งหมด (คน)

ม.1

506,728

ผู้เรียนที่ได้รับการพัฒนา
ให้มีความรู้ สมรรถนะหรือ
ทักษะอาชีพในด้านต่าง ๆ
เพื่อการประกอบอาชีพ
473,378 คน
(93.42%)

โครงการ กิจกรรมที่สถานศึกษาด�ำเนินการ
เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ สมรรถนะ หรือทักษะ
อาชีพในด้านต่าง ๆ เพื่อการประกอบอาชีพ
มากที่สุด
1. โครงการเศรษฐกิจพอเพียงในสถานศึกษา 
2. โครงการส่งเสริมอาชีพและการมีงานท�ำ
3. กิจกรรมศึกษาดูงานและฝึกทักษะอาชีพ
    ในหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
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ระดับชั้น

จ�ำนวนผู้เรียน
ทั้งหมด (คน)

ม.2

501,501

ม.3

495,695

รวม

1,503,924

ผู้เรียนที่ได้รับการพัฒนา
ให้มีความรู้ สมรรถนะหรือ
ทักษะอาชีพในด้านต่าง ๆ
เพื่อการประกอบอาชีพ
466,295 คน
(92.98%)

465,591 คน
(93.93%)

โครงการ กิจกรรมที่สถานศึกษาด�ำเนินการ
เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ สมรรถนะ หรือทักษะ
อาชีพในด้านต่าง ๆ เพื่อการประกอบอาชีพ
มากที่สุด
1. โครงการสหกรณ์โรงเรียน
2. โครงการงานอาชีพ กิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้
3. โครงการส่งเสริมอาชีพและมีงานท�ำ
4. โครงการส่งเสริมอาชีพงานช่าง
1. โครงการเศรษฐกิจพอเพียงในสถานศึกษา
กิจกรรมวิถีพอเพียงสู่อาชีพที่ยั่งยืน
2. กิจกรรมการเสริมทักษะอาชีพในรายวิชาพื้นฐาน
รายวิชาเพิ่มเติม
3. โครงการเปิดโลกกว้างสร้างเส้นทางสู่อาชีพ
4. กิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้
5. การจัดฐานการเรียนรู้ ด้านทักษะอาชีพ
สู่สถานศึกษา 8 ฐานการเรียนรู้
1,405,264 คน (93.44%)

จากตารางที่ 30 พบว่า ผู้เรียนที่จบการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ทั้งหมด จ�ำนวน 1,503,924 คน
ได้รบั การพัฒนาให้มคี วามรู้ สมรรถนะหรือทักษะอาชีพในด้านต่าง ๆ เพือ่ การประกอบอาชีพ จ�ำนวน 1,405,264 คน
(93.44%) แบ่งเป็น ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จ�ำนวน 473,378 คน (93.42%) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 จ�ำนวน 466,295 คน
(92.98%) และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  จ�ำนวน 465,591 คน (93.93%) ซึ่งผลการด�ำเนินงานบรรลุค่าเป้าหมาย
ของตัวชี้วัด
วิธีด�ำเนินงาน เพื่อส่งเสริม สนับสนุน ให้บรรลุค่าเป้าหมายตัวชี้วัด
1. ก�ำหนดนโยบายและจุดเน้นในการพัฒนาและยกระดับการจัดการศึกษาเพือ่ การเป็นประชาคมโลก
หรื อ พลเมื อ งโลก/พลวั ฒ น์ และการพั ฒ นาที่ ยั่ ง ยื น ตามนโยบาย “ไม่ มี เ ด็ ก คนใดถู ก ทอดทิ้ ง ไว้ ข ้ า งหลั ง
(No Child Left Behind)” เพื่อส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาจัดท�ำหลักสูตรทางเลือกเพิ่มขึ้น พัฒนานักเรียน
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นให้รู้จักลักษณะอาชีพต่าง ๆ ในท้องถิ่นหรืออาชีพที่ตนเองสนใจ เพื่อน�ำไปสู่การค้นพบ
ความถนัดของตนเอง
2. สนับสนุน ส่งเสริมให้สถานศึกษาในสังกัดบูรณาการการพัฒนาทักษะอาชีพในรายวิชาพื้นฐาน
ทั้ ง 8 กลุ ่ ม สาระการเรี ย นรู ้ และเน้ น ในกลุ ่ ม สาระการเรี ย นรู ้ ก ารงานอาชี พ และเทคโนโลยี เช่ น ทั ก ษะ
ด้านอุตสาหกรรม ทักษะด้านพาณิชยกรรม ทักษะด้านเกษตรกรรม ทักษะด้านศิลปกรรม ทักษะด้านคหกรรม
เป็นต้น รวมทั้งส่งเสริมการท�ำงานเป็นกลุ่มเพื่อเสริมสร้างทักษะพื้นฐานการอยู่ร่วมกับบุคคลอื่น
3. ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาในสังกัดด�ำเนินกิจกรรมแนะแนวการศึกษาเพื่อการมีงานท�ำ
เพื่อให้ผู้เรียนสามารถคนพบความถนัดและความสนใจของตนเอง ตามความเหมาะสมและสอดคล้องกับบริบท
ของสถานศึกษา 
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4. ส่งเสริม สนับสนุนให้ครูแนะแนวเข้ารับการพัฒนาตนเองเพื่อเพิ่มพูนความรู้ที่ทันสมัยให้สามารถ
แนะแนวการศึกษาต่อได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยการประชาสัมพันธ์หลักสูตรการอบรมทั้งรูปแบบออนไลน์
และรูปแบบการเข้าร่วมประชุม ณ แหล่งอบรมต่าง ๆ เช่น มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาอบรมในหลักสูตร
วิศวกรรมชีวการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดลอบรมในหลักสูตรสาขาธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทยอบรม
ในหลักสูตรเกมอีสปอร์ต (Esports) เป็นต้น
5. จัดตั้งศูนย์สารสนเทศแนะแนวประจ�ำ สพท. เพื่อให้บริการสารสนเทศด้านการแนะแนวแก่ครู
นักเรียนและบุคลากรทั่วไป เช่น คลังข้อมูลอาชีพ หลักสูตรอาชีพ ภูมิปัญญาท้องถิ่น เป็นต้น
6. ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาด�ำเนินการเพิ่มทักษะอาชีพแก่นักเรียนครอบครัวยากจน
ทีไ่ ม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับ ร่วมกับส�ำนักงานแรงงานจังหวัด ส�ำนักงานพัฒนาฝีมอื แรงงานจังหวัด  
โดยการส่งนักเรียนกลุ่มเป้าหมายเข้ารับการฝึกทักษะอาชีพ เพื่อใช้เป็นทางเลือกในการประกอบอาชีพในอนาคต
ปัญหา อุปสรรค
1. งบประมาณในการจัดกิจกรรมพัฒนาทักษะอาชีพของสถานศึกษาไม่เพียงพอกับความต้องการ
จ�ำเป็น
2. การฝึกทักษะอาชีพบางอาชีพมีลักษณะเป็นอาชีพเฉพาะไม่สามารถฝึกปฏิบัติในสถานการณ์
การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ได้ ส่งผลให้ผู้เรียนขาดทักษะและประสบการณ์
ในการฝึกอาชีพ
ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา
1. สพฐ. ควรสนับสนุนงบประมาณ วัสดุอุปกรณ์ในการจัดกิจกรรมพัฒนาทักษะอาชีพให้เพียงพอ
กับความต้องการจ�ำเป็นแก่สถานศึกษาอย่างทั่วถึง
2. สพฐ. สพท. ควรสร้างความร่วมมือในการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะอาชีพให้กับผู้เรียน
จากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องอย่างเป็นรูปธรรม ชัดเจน
ตัวชี้วัดที่ 18 ร้อยละของผู้เรียนได้รับการพัฒนาให้มีความรู้ สมรรถนะ หรือทักษะอาชีพในด้านต่าง ๆ
เพื่อการประกอบอาชีพ การด�ำรงชีวิตอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างสอดคล้อง ตามสภาพ ความต้องการ และบริบท
ของแต่ละพื้นที่ ตลอดจนความท้าทายที่เป็นพลวัตรของโลกในศตวรรษที่ 21
ตัวชี้วัดย่อยที่ 18.3 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 (แหล่งข้อมูล: สพม.)
เกณฑ์การพิจารณา
การประเมินผล
บรรลุค่าเป้าหมาย
ไม่บรรลุค่าเป้าหมาย

คำ�อธิบาย
มีผลสัมฤทธิ์การดำ�เนินงานร้อยละ 80 หรือสูงกว่า
มีผลสัมฤทธิ์การดำ�เนินงานน้อยกว่าร้อยละ 80
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ผลการด�ำเนินงาน
ตารางที่ 31 แสดงจ�ำนวนและร้อยละของผู้เรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 ที่ได้รับการพัฒนาให้มีความรู้
สมรรถนะ หรือทักษะอาชีพในด้านต่าง ๆ เพื่อการประกอบอาชีพ
ระดับชั้น

ม.4

จ�ำนวน
ผู้เรียน
ทั้งหมด
(คน)
300,508

ผู้เรียนที่ได้รับการพัฒนา
ให้มีความรู้ สมรรถนะ
หรือทักษะอาชีพในด้านต่าง ๆ
เพื่อการประกอบอาชีพ
273,981 คน
(91.17%)

ม.5

279,478

256,576 คน
(91.81%)

ม.6

261,731

245,109 คน
(93.65%)

รวม

841,717

โครงการ กิจกรรมที่สถานศึกษาด�ำเนินการ
เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ สมรรถนะ
หรือทักษะอาชีพในด้านต่าง ๆ
เพื่อการประกอบอาชีพมากที่สุด
1. กิจกรรมอบรมอาชีพระยะสั้น/แนะแนวอาชีพ
2. กิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้
3. โครงการส่งเสริมทักษะและประสบการณ์ด้านอาชีพ
เช่น การท�ำผ้ามัดย้อม เป็นต้น
4. กิจกรรมชุมนุมอาชีพ
1. หลักสูตรระยะสั้นเรียนรู้จากวิทยากรท้องถิ่น
2. โครงการทวิศึกษา
3. โครงงานอาชีพ
4. กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ชุมนุม/ชมรม เช่น ช่างเชื่อมโลหะ
เป็นต้น
5. การจัดฐานการเรียนรู้เกี่ยวกับอาชีพ เช่น อาชีพเกษตร
เป็นต้น
1. โครงการเสริมสร้างทักษะและประสบการณ์ด้านอาชีพ
2. โครงการเสริมสร้างทักษะอาชีพด้านอาหารและงานช่าง
3. โครงการเศรษฐกิจพอเพียงในสถานศึกษา
4. โครงการทักษะดีมีอาชีพ
5. กิจกรรมแนะแนว
775,666 คน (92.15%)

จากตารางที่ 31 พบว่า ผู้เรียนที่จบการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 ทั้งหมด จ�ำนวน 841,717 คน
ได้ รั บ การพั ฒ นาให้ มี ค วามรู ้ สมรรถนะ หรื อ ทั ก ษะอาชี พ ในด้ า นต่ า งๆ เพื่ อ การประกอบอาชี พ จ� ำ นวน
775,666 คน (92.15%) แบ่งเป็น ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 จ�ำนวน 273,981 คน (91.17%) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
จ�ำนวน 256,576 คน (91.81%) และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จ�ำนวน 245,109 คน (93.65%) ซึ่งผลการด�ำเนินงาน
บรรลุค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด  
วิธีด�ำเนินงาน เพื่อส่งเสริม สนับสนุน ให้บรรลุค่าเป้าหมายตัวชี้วัด
1. ก�ำหนดนโยบายและจุดเน้นในการพัฒนาและยกระดับการจัดการศึกษาเพือ่ การเป็นประชาคมโลก
หรื อ พลเมื อ งโลก/พลวั ฒ น์ และการพั ฒ นาที่ ยั่ ง ยื น ตามนโยบาย “ไม่ มี เ ด็ ก คนใดถู ก ทอดทิ้ ง ไว้ ข ้ า งหลั ง
(No Child Left Behind)” เพื่อส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาจัดท�ำหลักสูตรทางเลือกเพิ่มขึ้น พัฒนานักเรียน
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นให้รู้จักลักษณะอาชีพต่าง ๆ ในท้องถิ่นหรืออาชีพที่ตนเองสนใจ เพื่อน�ำไปสู่การค้นพบ
ความถนัดของตนเอง
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2. สนับสนุน ส่งเสริมให้สถานศึกษาในสังกัดบูรณาการการพัฒนาทักษะอาชีพในรายวิชาพื้นฐาน
ทั้ ง 8 กลุ ่ ม สาระการเรี ย นรู ้ และเน้ น ในกลุ ่ ม สาระการเรี ย นรู ้ ก ารงานอาชี พ และเทคโนโลยี เช่ น ทั ก ษะ
ด้านอุตสาหกรรม ทักษะด้านพาณิชยกรรม ทักษะด้านเกษตรกรรม ทักษะด้านศิลปกรรม ทักษะด้านคหกรรม
เป็นต้น รวมทั้งส่งเสริมการท�ำงานเป็นกลุ่มเพื่อเสริมสร้างทักษะพื้นฐานการอยู่ร่วมกับบุคคลอื่น
3. ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาในสังกัดด�ำเนินกิจกรรมแนะแนวการศึกษาเพื่อการมีงานท�ำ
เพื่อให้ผู้เรียนสามารถคนพบความถนัดและความสนใจของตนเอง ตามความเหมาะสมและสอดคล้องกับบริบท
ของสถานศึกษา 
4. ส่งเสริม สนับสนุนให้ครูแนะแนวเข้ารับการพัฒนาตนเองเพื่อเพิ่มพูนความรู้ที่ทันสมัยให้สามารถ
แนะแนวการศึกษาต่อได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยการประชาสัมพันธ์หลักสูตรการอบรมทั้งรูปแบบออนไลน์
และรูปแบบการเข้าร่วมประชุม ณ แหล่งอบรมต่าง ๆ เช่น มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาอบรมในหลักสูตร
วิศวกรรมชีวการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดลอบรมในหลักสูตรสาขาธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทยอบรม
ในหลักสูตรเกมอีสปอร์ต (Esports) เป็นต้น
5. จัดตั้งศูนย์สารสนเทศแนะแนวประจ�ำ สพท. เพื่อให้บริการสารสนเทศด้านการแนะแนวแก่ครู
นักเรียนและบุคลากรทั่วไป เช่น คลังข้อมูลอาชีพ หลักสูตรอาชีพ ภูมิปัญญาท้องถิ่น เป็นต้น
6. ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาด�ำเนินการเพิ่มทักษะอาชีพแก่นักเรียนครอบครัวยากจนที่ไม่ได้
เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับ ร่วมกับส�ำนักงานแรงงานจังหวัด ส�ำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัด  
โดยการส่งนักเรียนกลุ่มเป้าหมายเข้ารับการฝึกทักษะอาชีพ เพื่อใช้เป็นทางเลือกในการประกอบอาชีพในอนาคต
ปัญหา อุปสรรค
1. การฝึกทักษะอาชีพบางอาชีพมีลักษณะเป็นอาชีพเฉพาะไม่สามารถฝึกปฏิบัติในสถานการณ์
การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโคโรนาไวรัส 2019 (COVID-19) ส่งผลให้ผู้เรียนขาดทักษะและประสบการณ์
ในการฝึกอาชีพ
2. ครูผู้สอนบางส่วนขาดทักษะ ความช�ำนาญในการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะอาชีพแก่ผู้เรียน
ในบางอาชีพ
ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา
1. ครูผู้สอนควรพิจารณาเลือกวิธีการสอน กิจกรรมในการพัฒนาทักษะอาชีพที่เหมาะสมกับผู้เรียน
โดยการบูรณาการในกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่าง ๆ
2. หน่ ว ยงานต้ น สั ง กั ด ควรพั ฒ นาครู ผู ้ ส อนในด้ า นการจั ด การเรี ย นรู ้ เ พื่ อ พั ฒ นาทั ก ษะอาชี พ
อย่างต่อเนื่อง
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ตัวชี้วัดที่ 19 ร้อยละของนักเรียนมีความรู้ความเข้าใจและตระหนักในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม (แหล่งข้อมูล: สพท.)
เกณฑ์การพิจารณา
การประเมินผล
บรรลุค่าเป้าหมาย
ไม่บรรลุค่าเป้าหมาย

คำ�อธิบาย
มีผลสัมฤทธิ์การดำ�เนินงานร้อยละ 80 หรือสูงกว่า
มีผลสัมฤทธิ์การดำ�เนินงานน้อยกว่าร้อยละ 80

ผลการด�ำเนินงาน
ตารางที่ 32 แสดงจ�ำนวนและร้อยละของผูเ้ รียนทีไ่ ด้รบั การส่งเสริมให้มคี วามรู้ ความเข้าใจและตระหนักในการอนุรกั ษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ประเภทการส่งเสริมด้านการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
1. ด้านความรู้
2. ด้านเจตคติและความตระหนัก
3. ด้านทักษะ
4. ด้านการมีส่วนร่วม

ผู้เรียนในสังกัด
ทั้งหมด (คน)

6,004,683

ผู้เรียนที่ได้รบั การส่งเสริมให้มคี วามรู้ ความเข้าใจ
และตระหนักในการอนุรกั ษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม
5,322,371 คน (88.64%)
5,393,796 คน (89.83%)
5,282,031 คน (87.97%)
5,288,118 คน (88.07%)

จากตารางที่ 32 พบว่า ผู้เรียนในสังกัด ทั้งหมด จ�ำนวน 6,004,683 คน ได้รับการส่งเสริมให้มีความรู้
ความเข้าใจ และตระหนักในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ด้านเจตคติและความตระหนัก
มากที่สุด จ�ำนวน 5,393,796 คน (89.83%) รองลงมา  คือ ด้านความรู้ จ�ำนวน 5,322,371 คน (88.64%)
ด้านการมีส่วนร่วม จ�ำนวน 5,288,118 คน (88.07%) และด้านทักษะ จ�ำนวน 5,282,031 คน (87.97%)
ตามล�ำดับ ซึ่งผลการด�ำเนินงานบรรลุค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด  
วิธีด�ำเนินงาน เพื่อส่งเสริม สนับสนุน ให้บรรลุค่าเป้าหมายตัวชี้วัด
1. ก�ำหนดยุทธศาสตร์ นโยบายและแนวทางการจัดการเรียนรู้ด้านการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนา
คุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainable Development Goals : SDGs)
ให้สถานศึกษาใช้เป็นแนวทางในการด�ำเนินงาน
2. ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาจัดท�ำและเข้าร่วมโครงการ กิจกรรมด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
เช่น โครงการโรงเรียนปลอดขยะ (Zero Waste School) โครงการโรงเรียนอีโคสคูล (Eco School)
โครงการ “ค่ายเยาวชนรักษ์พงไพร เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี”
โครงการธนาคารขยะ เป็นต้น
3. ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาวิเคราะห์ จัดท�ำแผนการจัดการเรียนรู้ และพัฒนาสื่อนวัตกรรม
เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ ความเข้าใจ และความตระหนักในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
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เช่น การเรียนรู้การใช้ชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม การด�ำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
การบริโภคผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เป็นต้น
4. ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาน�ำนักเรียนในสังกัดศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมจากแหล่งเรียนรู้
ภายนอก เช่น โรงงานอุตสาหกรรมการผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ชุมชนเมืองนิเวศ หน่วยงานส่งเสริม
การบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เป็นต้น เพื่อน�ำความรู้มาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ�ำวัน
5. พัฒนาและยกระดับสถานศึกษาน�ำร่องเพื่อขยายผลการด�ำเนินงานด้านการพัฒนา  การผลิต
และการบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เช่น การเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ที่มีสัญลักษณ์เบอร์ 5 การลดปริมาณขยะ
ในสถานศึกษา เป็นต้น
6. พัฒนาครูผู้สอนในสังกัดให้มีความรู้ ความเข้าใจ สามารถจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียน
มีความตระหนักด้านการอนุรกั ษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม การด�ำเนินชีวติ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง
7. สร้างขวัญก�ำลังใจโดยการยกย่องเชิดชูเกียรติครูและบุคลากรทางการศึกษาที่สามารถขับเคลื่อน
การด�ำเนินงานด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่เป็นเลิศ
8. ส่งเสริม สนับสนุนให้ครูผสู้ อนด�ำเนินการสอดแทรกกิจกรรมเพือ่ สร้างความตระหนักด้านการอนุรกั ษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแก่ผู้เรียน ผ่านการจัดการเรียนการสอนในกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่าง ๆ เช่น
กลุม่ สาระการเรียนรูภ้ าษาไทย โดยการประกวดค�ำขวัญ การเขียนเรียงความเรือ่ งการอนุรกั ษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โดยการจัดกิจกรรมการดูแลทรัพยากรดิน น�้ำ ป่าไม้
การเรียนรู้เรื่องมลพิษสิ่งแวดล้อม กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  ศาสนา  และวัฒนธรรม โดยการเรียนรู้
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เป็นต้น รวมถึงการบูรณาการผ่านกิจกรรมพัฒนาผูเ้ รียน เช่น กิจกรรมจิตอาสา
ปลูกป่า กิจกรรมก�ำจัดลูกน�้ำยุงลาย กิจกรรมท�ำฝายชะลอน�้ำ กิจกรรม Big Cleaning Day เป็นต้น
ปัญหา อุปสรรค
1. สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ส่งผลให้สถานศึกษา
บางส่วนไม่สามารถจัดกิจกรรมเพื่อสร้างความตระหนักด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ให้แก่ผู้เรียนได้เต็มรูปแบบ
2. สถานศึกษาบางส่วน โดยเฉพาะโรงเรียนขนาดเล็กมีงบประมาณไม่เพียงพอต่อความต้องการจ�ำเป็น
ในการสร้างความตระหนักด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแก่ผู้เรียน
ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา
1. สพฐ. สพท. ควรพัฒนาบุคลากรหรือครูผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับโครงการสิ่งแวดล้อมให้มีความรู้
ความเข้าใจในการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เพื่อน�ำไปสู่ความร่วมมือในการปฏิบัติให้เกิด
ประสิทธิภาพอย่างยัง่ ยืนสอดคล้องกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชือ้ ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
2. สพฐ. ควรจัดสรรงบประมาณเพื่อขับเคลื่อนการด�ำเนินงานด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมในระดับพื้นที่ให้เพียงพอสอดคล้องกับความต้องการจ�ำเป็น
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กลยุทธ์ที่ 4

การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา

ผลการติดตาม ประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษาขัน้ พืน้ ฐานตามตัวชีว้ ดั แผนปฏิบตั ริ าชการ
ส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน ประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 กลยุทธ์ที่ 4 การเพิม่ ประสิทธิภาพ
การบริหารจัดการศึกษา ประกอบด้วย 5 ตัวชี้วัด ดังนี้
ตัวชี้วัดที่ 20
ระบบบริหาร)

จ�ำนวนกระบวนงานที่ได้รับการปรับเปลี่ยนให้เป็นดิจิทัลเพิ่มขึ้น (แหล่งข้อมูล: กลุ่มพัฒนา

เกณฑ์การพิจารณา
การประเมินผล
บรรลุค่าเป้าหมาย
ไม่บรรลุค่าเป้าหมาย

คำ�อธิบาย
มีผลสัมฤทธิ์การดำ�เนินงานจำ�นวน 2 กระบวนงาน หรือสูงกว่า
มีผลสัมฤทธิ์การดำ�เนินงานจำ�นวนน้อยกว่า 2 กระบวนงาน

ผลการด�ำเนินงาน
ตารางที่ 33 แสดงชื่อกระบวนงานที่ได้รับการปรับเปลี่ยนให้เป็นดิจิทัลเพิ่มขึ้น ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ที่
1
2

ชื่อกระบวนงานที่เปลี่ยนเป็นดิจิทัล
ชื่อกระบวนงานที่เปลี่ยนเป็นดิจิทัล
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
แบบฟอร์มค�ำร้องของกระบวนงานในคู่มือประชาชน ตาม พ.ร.บ. แบบฟอร์มอิเล็กทรอนิกส์ระบบออนไลน์
อ�ำนวยความสะดวกฯ พ.ศ. 2558 ของสถานศึกษาในสังกัด
ตามคู่มือส�ำหรับประชาชนระดับสถานศึกษา
ระบบบัญชีข้อมูล (Data Catalog) เพื่อน�ำไปสู่
การเปิดเผยข้อมูลภาครัฐ (Open data)  
หมายเหตุ : กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร สพฐ.

จากตารางที่ 33 พบว่า  กระบวนงานที่ ไ ด้ รั บการปรั บเปลี่ ย นให้ เ ป็ นดิ จิทั ล เพิ่ ม ขึ้ นของ สพฐ.
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จ�ำนวน 2 กระบวนงาน คือ 1) แบบฟอร์มอิเล็กทรอนิกส์ระบบออนไลน์ตามคู่มือ
ส�ำหรับประชาชนระดับสถานศึกษา และ 2) ระบบบัญชีข้อมูล (Data Catalog) เพื่อน�ำไปสู่การเปิดเผยข้อมูลภาครัฐ
(Open data) ซึ่งผลการด�ำเนินงานบรรลุค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด  
วิธีด�ำเนินงาน เพื่อส่งเสริม สนับสนุน ให้บรรลุค่าเป้าหมายตัวชี้วัด
1. กระบวนงานที่ 1 : แบบฟอร์มอิเล็กทรอนิกส์ระบบออนไลน์ตามคูม่ อื ส�ำหรับประชาชนระดับสถานศึกษา
1.1 วิเคราะห์กระบวนการและจัดท�ำแบบในการยื่นขออนุมัติ อนุญาต เพื่อให้บริการตามคู่มือ
ส�ำหรับประชาชนระดับสถานศึกษา โดยเชือ่ มโยงข้อมูลกับทะเบียนราษฎร์ กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย
รองรับการใช้บัตรประจ�ำตัวประชาชนแบบสมาร์ทการ์ด ยกเลิกการขอใช้ส�ำเนาบัตรประจ�ำตัวประชาชน
และส�ำเนาทะเบียนบ้านของผู้ติดต่อขอรับบริการ จ�ำนวน 8 แบบ ได้แก่  
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1.1.1 แบบรับนักเรียน  
1.1.2 แบบมอบตัวนักเรียน
1.1.3 แบบขอย้ายเข้าเรียนของนักเรียน
1.1.4 แบบขอย้ายออกของนักเรียน
1.1.5 แบบขอลาออกของนักเรียน  
1.1.6 แบบขอผ่อนผันการเข้าเรียนในระดับประถมศึกษา 
1.1.7 แบบขอเอกสารทางการเรียนของนักเรียน  
1.1.8 แบบขอใช้อาคารสถานที่ของสถานศึกษา  
1.2 ประชาสัมพันธ์ให้ สพท. และสถานศึกษาในสังกัดที่สนใจทดลองใช้แบบฟอร์มอิเล็กทรอนิกส์
ระบบออนไลน์ตามคู่มือส�ำหรับประชาชนระดับสถานศึกษา 
1.3 จัดท�ำคู่มือการใช้แบบฟอร์มอิเล็กทรอนิกส์ระบบออนไลน์ตามคู่มือส�ำหรับประชาชนระดับ
สถานศึกษาเพื่อใช้ในการเผยแพร่ให้หน่วยงานที่สนใจ
2. กระบวนงานที่ 2 : การพัฒนาระบบบัญชีข้อมูล (Data Catalog) เพื่อน�ำไปสู่การเปิดเผยข้อมูล
ภาครัฐ (Open data)
2.1 พัฒนาระบบชุดข้อมูลเพือ่ การเข้าถึงในรูปแบบ API และติดตัง้ ระบบบัญชีขอ้ มูล (ระบบ CKAN)
ตามกรอบแนวทางการประเมิ น ส่ ว นราชการตามมาตรการปรั บ ปรุ ง ประสิ ท ธิ ภ าพในการปฏิ บั ติ ร าชการ
ประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ตัวชีว้ ดั การพัฒนาองค์การสูด่ จิ ทิ ลั : การพัฒนาระบบบัญชีขอ้ มูล (Data Catalog)
เพื่อน�ำไปสู่การเปิดเผยข้อมูลภาครัฐ (Open data)
2.2 รายงานผลการด�ำเนินงานให้สำ� นักงานสถิตแิ ห่งชาติในฐานะผูก้ ำ� กับติดตามร่วมกับส�ำนักงาน
ก.พ.ร. โดยจัดท�ำรายละเอียด ดังนี้
2.2.1 รายชื่อชุดข้อมูลที่ผ่านการพิจารณาทบทวนกระบวนงานและชุดข้อมูลที่สัมพันธ์
กับภารกิจที่หน่วยงานเลือก (การเก็บรวบรวมสถิติทางการศึกษา  : จ�ำนวนนักเรียนและสถานศึกษา) จ�ำนวน
59 ชุดข้อมูล และรายละเอียดหลักฐานการพิจารณาความสอดคล้องของภารกิจกับกระบวนงานและชุดข้อมูล
ได้แก่ กฎกระทรวง PMQA สถาปัตยกรรมองค์กร (Enterprise Architecture : EA) เอกสารการวิเคราะห์
กระบวนงาน (Business Process Model and Notation : BPMN)
2.2.2 แบบฟอร์มค�ำอธิบายข้อมูล (Metadata) สอดคล้องตามมาตรฐานที่ส�ำนักงานพัฒนา
รัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) ก�ำหนด จ�ำนวน 14 รายการ
2.2.3 แบบฟอร์มค�ำอธิบายข้อมูลของทรัพยากร (Resource Metadata) พร้อมแจ้ง URL
ระบบบัญชีข้อมูลของหน่วยงาน (Agency Data Catalog) เพื่อน�ำส่งส�ำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การ
มหาชน)
2.2.4 ช่องทางการเข้าถึงระบบบัญชีข้อมูลของ สพฐ. ที่ https://opendata.obec.go.th
เพื่อเผยแพร่ข้อมูลกับหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน
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ปัญหา อุปสรรค
1. ความพร้อมด้านอุปกรณ์ซอฟแวร์ ฮาร์ดแวร์ ของหน่วยงานส่งผลต่อการขับเคลื่อนกระบวนงาน
ที่เป็นดิจิทัล
2. สั ญ ญาณอิ น เทอร์ เ น็ ต ไม่ ค รอบคลุ ม ทุ ก พื้ น ที่ ใ ห้ บ ริ ก ารส่ ง ผลต่ อ การขั บ เคลื่ อ นกระบวนงาน
ที่เป็นดิจิทัล
3. บุคลากรผู้ใช้งานบางส่วนขาดทักษะในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล รวมถึงมีความกังวลในเรื่อง
ความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล
ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา
1. สพฐ. ควรส�ำรวจความพร้อมด้านอุปกรณ์ส�ำนักงานที่จ�ำเป็นต้องใช้ในการยกระดับการปฏิบัติงาน
ให้เป็นระบบดิจทิ ลั ของสถานศึกษา เพือ่ การวางแผนการด�ำเนินงานทีต่ อบสนองนโยบายรัฐบาลอย่างมีประสิทธิภาพ
2. หน่วยงานที่รับผิดชอบควรทบทวนข้อกฎหมาย แนวปฏิบัติ ระเบียบที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงาน
บางกระบวนงานให้สอดคล้องกับกลไกการขับเคลื่อนสู่ไทยแลนด์ 4.0 เช่น การยกเลิกการรับรองส�ำเนาบัตร
ประจ�ำตัวประชาชน ส�ำเนาทะเบียนบ้าน เป็นต้น  
3. สพฐ. สพท. ควรพัฒนาทักษะในการใช้ดิจิทัลของบุคลากรในสังกัดอย่างต่อเนื่องสม�่ำเสมอ
ตัวชี้วัดที่ 21 โครงการของ สพฐ. ที่มีผลสัมฤทธิ์ต่อเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ (แหล่งข้อมูล: ส�ำนักติดตาม
และประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน)
เกณฑ์การพิจารณา
การประเมินผล
บรรลุค่าเป้าหมาย
ไม่บรรลุค่าเป้าหมาย

คำ�อธิบาย
มีผลสัมฤทธิ์การดำ�เนินงานร้อยละ 20 หรือสูงกว่า
มีผลสัมฤทธิ์การดำ�เนินงานน้อยกว่าร้อยละ 20

ผลการด�ำเนินงาน
ตารางที่ 34 แสดงจ� ำ นวนและร้ อ ยละของโครงการ สพฐ. ที่ มี ผ ลสั ม ฤทธิ์ ต ่ อ เป้ า หมายยุ ท ธศาสตร์ ช าติ
ประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
จ�ำนวนโครงการ
ของ สพฐ.
ทั้งหมด (โครงการ)
190

ผลสัมฤทธิ์การด�ำเนินโครงการ สพฐ. เปรียบเทียบกับเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ
ประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
บรรลุค่าเป้าหมาย

ไม่บรรลุค่าเป้าหมาย

ตัดสินผลไม่ได้เนื่องจากยุติโครงการ

127 โครงการ (66.84%)

28 โครงการ (14.74%)

35 โครงการ (18.42%)

จากตารางที่ 34 พบว่า โครงการของ สพฐ. ทั้งหมด จ�ำนวน 190 โครงการ มีผลสัมฤทธิ์การด�ำเนินงาน
บรรลุเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติที่เกี่ยวข้อง จ�ำนวน 127 โครงการ (66.84%) ไม่บรรลุค่าเป้าหมาย จ�ำนวน
28 โครงการ (14.74%) และตั ด สิ น ผลไม่ ไ ด้ เ นื่ อ งจากยุ ติ โ ครงการ จ� ำ นวน 35 โครงการ (18.42%)
ซึ่งผลการด�ำเนินงานบรรลุค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด
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รายงานสรุปผลการติดตาม ประเมินผล การบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ตามตัวชี้วัดแผนปฏิบัติราชการของส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

วิธีด�ำเนินงาน เพื่อส่งเสริม สนับสนุน ให้บรรลุค่าเป้าหมายตัวชี้วัด
1. วิเคราะห์ยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนปฏิรูปประเทศ แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนการศึกษาแห่งชาติ นโยบายของรัฐบาล แผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ปี
ของกระทรวงศึกษาธิการ แผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ปี ของ สพฐ. เพื่อวางแผนการจัดท�ำโครงการ กิจกรรม
ประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
2. จัดทําแผนระยะกลาง (3 ปี) แผนปฏิบัติการ แผนปฏิบัติราชการ ประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ให้สอดคล้องกับแผนงานระดับต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
3. ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น ส�ำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ส�ำนักงาน
สภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เป็นต้น เพือ่ ขับเคลือ่ นการด�ำเนินโครงการ กิจกรรมให้บรรลุเป้าหมาย
ที่ก�ำหนด
4. สร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับสาระสําคัญของแผนงานระดับต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง แก่บุคลากร
ในสังกัดทั้งระดับส�ำนัก หน่วย กลุ่ม ศูนย์ในส่วนกลางของ สพฐ. และส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา  เพื่อให้
สามารถนําแผนงานไปสู่การปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ
5. ก�ำหนดมาตรการเร่งรัดการด�ำเนินโครงการ กิจกรรมของหน่วยงานในสังกัดให้เป็นไปตามก�ำหนด
ระยะเวลาอย่างมีคุณภาพ
6. กระตุน้ กํากับ ติดตามผลการด�ำเนินโครงการ กิจกรรมของหน่วยงานในสังกัดเป็นประจ�ำทุกไตรมาส
7. สร้ า งช่ อ งทางในการประสานงานกั บ บุ ค ลากรผู ้ รั บ ผิ ด ชอบแผนงาน โครงการ กิ จ กรรม
ของหน่วยงานในสังกัดผ่านช่องทางที่หลากหลาย เช่น ไลน์กลุ่ม eMENSCR  อีเมล เป็นต้น
8. ประเมินผลการด�ำเนินโครงการ กิจกรรมของหน่วยงานในสังกัด สพฐ. เปรียบเทียบกับค่าเป้าหมาย
ยุทธศาสตร์ชาติ ประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
9. สรุปและรายงานผลการด�ำเนินโครงการ กิจกรรม ประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ต่อผู้บริหาร
ระดับสูง เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการปรับปรุง แก้ไข และวางแผนพัฒนาโครงการ กิจกรรม ในปีงบประมาณต่อไป
ปัญหา อุปสรรค
1. สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชือ้ ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ส่งผลต่อการด�ำเนินงาน
ในบางโครงการ กิจกรรม
2. หน่วยงานในสังกัด สพฐ. บางส่วน ขาดการบูรณาการโครงการ กิจกรรมที่มีความสอดคล้องกัน
หรือมีเป้าหมายเดียวกัน ส่งผลให้โครงการ กิจกรรมทีน่ ำ� เข้าในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR)
มีจ�ำนวนมาก และไม่สามารถตอบค่าเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติ แผนระดับต่าง ๆ และค่าเป้าหมายตัวชี้วัด
ของโครงการได้
ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา
1. ผู้บริหารของ สพฐ. สพท. ควรก�ำกับ ติดตามการดําเนินโครงการ กิจกรรมให้สามารถขับเคลื่อน
ตามแผนงานที่ก�ำหนดไว้อย่างต่อเนื่อง สม�่ำเสมอ
2. หน่วยงานในสังกัด สพฐ. ควรบูรณาการโครงการ กิจกรรมที่มีลักษณะคล้ายกัน โดยพิจารณาจาก
ความสอดคล้องกับประเด็นแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนย่อย แผนการใช้จ่ายงบประมาณและผลผลิต
รายงานสรุปผลการติดตาม ประเมินผล การบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ตามตัวชี้วัดแผนปฏิบัติราชการของส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
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หลักการเหตุผล วัตถุประสงค์ กลุ่มเป้าหมาย ตัวชี้วัด และกิจกรรมของโครงการที่ด�ำเนินการ เพื่อลดจ�ำนวน
โครงการ กิจกรรมที่น�ำเข้าในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) และสามารถตอบค่าเป้าหมาย
ของยุทธศาสตร์ชาติได้
ตัวชี้วัดที่ 22 ร้อยละของส�ำนักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษามีคา่ เฉลีย่ คะแนนการประเมินคุณธรรม และความโปร่งใส
ของหน่วยงาน (ITA) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85 (แหล่งข้อมูล: ส�ำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา)
เกณฑ์การพิจารณา
การประเมินผล
บรรลุค่าเป้าหมาย
ไม่บรรลุค่าเป้าหมาย

คำ�อธิบาย
มีผลสัมฤทธิ์การดำ�เนินงานร้อยละ 90 หรือสูงกว่า
มีผลสัมฤทธิ์การดำ�เนินงานน้อยกว่าร้อยละ 90

ผลการด�ำเนินงาน
ตารางที่ 35 แสดงจ�ำนวนและร้อยละของส�ำนักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาทีม่ ผี ลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการด�ำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment : ITA)
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด�ำเนินงาน
ของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency
Assessment : ITA)
ระดับคะแนน
การแปลผล
95.00 - 100
AA
85.00 - 94.99
A
75.00 - 84.99
B
65.00 - 74.99
C
55.00 - 64.99
D
50.00 - 54.99
E
0 - 49.99
F
รวม

ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการด�ำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity &
Transparency Assessment : ITA) ของ สพท.
82 เขต (36.44%)
122 เขต (54.22%)
19 เขต (8.44%)
2 เขต (0.89%)
225 เขต (100%)

จากตารางที่ 35 พบว่า การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด�ำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
(Integrity & Transparency Assessment : ITA) ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาส่วนใหญ่มีผลการประเมิน
อยู่ในระดับ A (คะแนน 85.00-94.99) จ�ำนวน 122 เขต (54.22%) รองลงมา คือ ระดับ AA (คะแนน 95.00-100)
จ�ำนวน 82 เขต (36.44%) ระดับ B (คะแนน 75.00-84.99) จ�ำนวน 19 เขต (8.44%) และระดับ C
(คะแนน 65.00-74.99) จ�ำนวน 2 เขต (0.89%) ตามล�ำดับ ซึ่งผลการด�ำเนินงานบรรลุค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด
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รายงานสรุปผลการติดตาม ประเมินผล การบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
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ตารางที่ 36 แสดงผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด�ำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ  (Integrity
& Transparency Assessment : ITA) ในภาพรวม จ�ำแนกเป็นรายตัวชี้วัด
ตัวชี้วัด

1. การปฏิบัติหน้าที่
2. การใช้งบประมาณ
3. การใช้อ�ำนาจ
4. การใช้ทรัพย์สินของราชการ
5. การแก้ไขปัญหาการทุจริต
6. คุณภาพการด�ำเนินงาน
7. ประสิทธิภาพการสื่อสาร
8. การปรับปรุงการท�ำงาน
9. การเปิดเผยข้อมูล
10. การป้องกันการทุจริต
รวมเฉลี่ย

ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด�ำเนินงานของหน่วยงาน
ภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment : ITA) ในภาพรวม
คะแนนที่ได้
ระดับที่ได้
ผลการประเมิน
98.12
AA
ผ่าน
93.63
A
ผ่าน
97.10
AA
ผ่าน
95.70
AA
ผ่าน
95.89
AA
ผ่าน
96.99
AA
ผ่าน
94.27
A
ผ่าน
94.01
A
ผ่าน
85.41
A
ผ่าน
91.08
A
ผ่าน
92.65
A
ผ่าน

จากตารางที่ 36 พบว่า  ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามีผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการด�ำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment : ITA) ในภาพรวม
คะแนนเฉลี่ยรวมเท่ากับ 92.65 คะแนน (ระดับ A) เมื่อพิจารณาเป็นรายตัวชี้วัด พบว่า  ตัวชี้วัดที่ได้คะแนนมากที่สุด
คือ ตัวชี้วัดที่ 1 การปฏิบัติหน้าที่ ได้คะแนนเท่ากับ 98.12 คะแนน (ระดับ AA) รองลงมา  คือ ตัวชี้วัดที่ 3
การใช้อ�ำนาจ ได้คะแนนเท่ากับ 97.10 คะแนน (ระดับ AA) ตัวชี้วัดที่ 6 คุณภาพการด�ำเนินงาน ได้คะแนนเท่ากับ
96.99 คะแนน (ระดับ AA) ตัวชี้วัดที่ 5 การแก้ไขปัญหาการทุจริต ได้คะแนนเท่ากับ 95.89 คะแนน (ระดับ AA)
ตัวชี้วัดที่ 4 การใช้ทรัพย์สินของราชการ ได้คะแนนเท่ากับ 95.70 คะแนน (ระดับ AA) ตัวชี้วัดที่ 7 ประสิทธิภาพ
การสื่อสาร ได้คะแนนเท่ากับ 94.27 คะแนน (ระดับ A) ตัวชี้วัดที่ 8 การปรับปรุงการท�ำงาน ได้คะแนนเท่ากับ
94.01 คะแนน (ระดับ A) ตัวชี้วัดที่ 2 การใช้งบประมาณ ได้คะแนนเท่ากับ 93.63 คะแนน (ระดับ A) ตัวชี้วัด
ที่ 10 การป้องกันการทุจริต ได้คะแนนเท่ากับ 91.08 คะแนน (ระดับ A) และตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล
ได้คะแนนเท่ากับ 85.41 คะแนน (ระดับ A) ตามล�ำดับ ซึ่งผลการประเมินผ่านทุกตัวชี้วัด
วิธีการด�ำเนินงาน เพื่อส่งเสริม สนับสนุน ให้บรรลุเป้าหมายตัวชี้วัด
1. ช่วงเตรียมการประเมิน
1.1 ศึกษาคู่มือการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด�ำเนินงานของส�ำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาออนไลน์ (Integrity & Transparency Assessment : ITA Online) ประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ที่เผยแพร่บนเว็บไซต์โครงการโรงเรียนสุจริต (www.uprightschool.net)
1.2 เข้าร่วมการประชุมรับฟังการชี้แจงแนวทางการประเมิน ITA Online จาก สพฐ. ผ่านระบบ
ออนไลน์ด้วยแอปพลิเคชัน Google Meet
รายงานสรุปผลการติดตาม ประเมินผล การบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
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1.3 ประชุมบุคลากรในสังกัด เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการประเมินคุณธรรม
และความโปร่งใสในการด�ำเนินงานของส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาออนไลน์ (Integrity & Transparency
Assessment : ITA Online) รวมถึ ง วิ เ คราะห์ ป ระเด็ น ตั ว ชี้ วั ด ในการประเมิ น มอบหมายผู ้ รั บ ผิ ด ชอบ
ผู้ประสานงาน และผู้ดูแลระบบของ สพท.
1.4 รายงานข้อมูลบุคลากรผู้รับผิดชอบระดับ สพท. และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียใน Internal Integrity
and Transparency Assessment (IIT) ผ่านเว็บไซต์โครงการโรงเรียนสุจริต (www.uprightschool.net)
ภายในระยะเวลาที่ก�ำหนด
1.5 ปรับปรุง แก้ไข ระบบงานและเปิดเผยข้อมูลผ่านทางเว็บไซต์ของหน่วยงานตามเกณฑ์ทกี่ ำ� หนด
2. ช่วงด�ำเนินการประเมิน
2.1 เผยแพร่และประชาสัมพันธ์ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ Internal Integrity and
Transparency Assessment (IIT) แก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน เพื่อด�ำเนินการตอบข้อมูลภายในระยะเวลา
ที่ก�ำหนด
		 2.2 เผยแพร่และประชาสัมพันธ์ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ External Integrity and
Transparency Assessment (EIT) แก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก เพื่อด�ำเนินการตอบข้อมูลภายในระยะเวลา
ที่ก�ำหนด
		2.3 รายงานข้อมูลในแบบส�ำรวจ Open Data Integrity and Transparency Assessment (OIT)
เป็นรายประเด็นตัวชี้วัด ผ่านทางเว็บไซน์ของหน่วยงานตามเกณฑ์ที่ก�ำหนด
ปัญหา อุปสรรค
1. การเปลีย่ นแปลงบุคลากรผูร้ บั ผิดชอบหลักในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด�ำเนินงาน
ของส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาออนไลน์ (Integrity & Transparency Assessment : ITA Online) ของ สพท. บ่อย
ท�ำให้ขาดความเชื่อมโยงผลการด�ำเนินงานในปีที่ผ่านมากับการประเมินในปีปัจจุบัน เพื่อพัฒนาให้ดียิ่งขึ้น
2. สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา  2019 (COVID-19) มีการเลื่อนการเปิด
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ส่งผลกระทบโดยตรงในการด�ำเนินโครงการ เนื่องจากกลุ่มเป้าหมายหลัก คือ
นักเรียน ครู ผู้บริหาร และบุคลากรทางการศึกษา
ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา
1. สพฐ. ควรปรับวิธีการด�ำเนินกิจกรรมบางรายการ รวมถึงบูรณาการการประเมิน ITA กับกิจกรรมอื่น
เพื่อลดการใช้งบประมาณในการขับเคลื่อนการด�ำเนินงาน แต่เกิดประโยชน์สูงสุด
2. สพฐ. ควรอบรม พัฒนาบุคลากรผู้รับผิดชอบของ สพท. อย่างต่อเนื่อง สม�่ำเสมอ
3. สพฐ. ควรจัดตัง้ คลินกิ ให้คำ� ปรึกษาการประเมิน ITA Online เพือ่ ประสานการท�ำงานระหว่าง สพฐ.
และ สพท. ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
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รายงานสรุปผลการติดตาม ประเมินผล การบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ตามตัวชี้วัดแผนปฏิบัติราชการของส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ตัวชี้วัดที่ 23 ร้อยละของนักเรียนในสังกัด สพฐ. มีพฤติกรรมที่ยึดมั่นความซื่อสัตย์สุจริต (แหล่งข้อมูล :
ส�ำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา)
เกณฑ์การพิจารณา
การประเมินผล
บรรลุค่าเป้าหมาย
ไม่บรรลุค่าเป้าหมาย

คำ�อธิบาย
มีผลสัมฤทธิ์การดำ�เนินงานร้อยละ 50 หรือสูงกว่า
มีผลสัมฤทธิ์การดำ�เนินงานน้อยกว่าร้อยละ 50

ผลการด�ำเนินงาน
ตารางที่ 37 แสดงจ�ำนวนและร้อยละของนักเรียนในสังกัด สพฐ. (กลุ่มตัวอย่าง) ที่มีผลการประเมินพฤติกรรม
ที่ยึดมั่นความซื่อสัตย์สุจริต
ช่วงอายุ

จ�ำนวนนักเรียน
กลุ่มตัวอย่าง
(คน)

อายุ 12 – 17 ปี

1,776

ผลการประเมินพฤติกรรมที่ยึดมั่นความซื่อสัตย์สุจริต
ของนักเรียนกลุ่มตัวอย่าง
ระดับมาก
ระดับปานกลาง
ระดับน้อย
1,377 คน (77.53%) 399 คน (22.47%)
-

หมายเหตุ: ส�ำนักงานสถิติแห่งชาติ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และส�ำนักงาน ป.ป.ช.

จากตารางที่ 37 พบว่า นักเรียนในสังกัด สพฐ. (กลุ่มตัวอย่าง) ช่วงอายุ 12-17 ปี จ�ำนวน 1,776 คน
มีพฤติกรรมที่ยึดมั่นความซื่อสัตย์สุจริต อยู่ในระดับมาก จ�ำนวน 1,377 คน (77.53%) และระดับปานกลาง
จ�ำนวน 399 คน (22.47%) ซึ่งผลการด�ำเนินงานบรรลุค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด
วิธีการด�ำเนินงาน เพื่อส่งเสริม สนับสนุน ให้บรรลุเป้าหมายตัวชี้วัด
การด�ำเนินงานเพือ่ ส่งเสริม สนับสนุนให้นกั เรียนในสังกัด สพฐ. มีพฤติกรรมทีย่ ดึ มัน่ ความซือ่ สัตย์สจุ ริต
ได้ดำ� เนินการขับเคลือ่ นภายใต้โครงการ กิจกรรมการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา 
(โครงการโรงเรียนสุจริต) ดังนี้
1. ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาด�ำเนินโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาล
ในสถานศึกษา (โครงการโรงเรียนสุจริต) โดยการประชุมชีแ้ จงแนวทางการด�ำเนินงานให้สถานศึกษาในสังกัดทราบ
รวมถึงนิเทศ ก�ำกับ ติดตาม และสรุปรายงานผลการด�ำเนินโครงการต่อหน่วยงานต้นสังกัด
2. ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาด�ำเนินกิจกรรมถอดบทเรียน (Best Practice) การขับเคลื่อน
โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา (โครงการโรงเรียนสุจริต)
3. ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาด�ำเนินกิจกรรมบริษัทสร้างการดี รวมถึงนิเทศ ก�ำกับ ติดตาม
และสรุปรายงานผลการด�ำเนินโครงการต่อหน่วยงานต้นสังกัด
4. ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาด�ำเนินกิจกรรม ป.ป.ช. สพฐ. น้อย และ ป.ป.ช. สพฐ. ชุมชน
โดยการแต่งตั้งคณะกรรมการ ป.ป.ช. สพฐ. น้อย และ ป.ป.ช. สพฐ. ชุมชน ตามเกณฑ์ที่ สพฐ. ก�ำหนด รวมถึง
ชี้แจงบทบาทหน้าที่และสร้างความเข้มแข็งให้กับคณะกรรมการดังกล่าว
รายงานสรุปผลการติดตาม ประเมินผล การบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ตามตัวชี้วัดแผนปฏิบัติราชการของส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
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5. ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาด�ำเนินกิจกรรม 1 โรงเรียน 1 นวัตกรรมต่อต้านการทุจริต
โดยสร้ า งนวั ต กรรมในรู ป แบบต่ า ง ๆ ได้ แ ก่ นวั ต กรรมการบริ ห าร นวั ต กรรมการเรี ย นการสอน ฯลฯ
เพื่อปลูกฝังค่านิยมความซื่อสัตย์สุจริตหรือต่อต้านการทุจริตให้เกิดขึ้นกับนักเรียน
6. ขั บ เคลื่ อ นหลั ก สู ต รต้ า นทุ จ ริ ต ศึ ก ษา  (Anti-Corruption Education) โดยสร้ า งความรู ้
ความเข้ า ใจให้ ส ถานศึ ก ษาน� ำ หลั ก สู ต รต้ า นทุ จ ริ ต ศึ ก ษาไปปรั บ ใช้ ใ นการจั ด การเรี ย นการสอนตามบริ บ ท
อย่างเหมาะสม ดังนี้
6.1 จัดท�ำเป็นรายวิชาเพิ่มเติม
6.2 บูรณาการการเรียนการสอนกับกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
6.3 บูรณาการการเรียนการสอนกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น
6.4 บูรณาการในกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
6.5 จัดท�ำเป็นกิจกรรมเสริมหลักสูตร
6.6 บูรณาการกับวิถีชีวิตในสถานศึกษา
ปัญหา อุปสรรค
1. การเปลี่ยนแปลงโยกย้ายครู บุคลากรทางการศึกษาผู้รับผิดชอบบ่อย ส่งผลต่อการด�ำเนินงาน
ที่ไม่ต่อเนื่อง
2. สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ส่งผลกระทบโดยตรง
ในการขับเคลื่อนโครงการระดับ สพท. และสถานศึกษา 
ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา
สพท. ควรด�ำเนินการประชุมชี้แจง ทบทวนความรู้ ความเข้าใจในการขับเคลื่อนการด�ำเนินโครงการ
เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา  (โครงการโรงเรียนสุจริต) แก่ผู้บริหาร ครู
และบุคลากรทางการศึกษาอย่างต่อเนื่องเป็นประจ�ำทุกปีงบประมาณ
ตัวชี้วัดที่ 24 ร้อยละของสถานศึกษาน�ำร่องพื้นที่นวัตกรรมการศึกษามีความอิสระและความคล่องตัว
ในการบริหารและการจัดการศึกษาเพิ่มขึ้น (แหล่งข้อมูล: ส�ำนักบริหารพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา)
เกณฑ์การพิจารณา
การประเมินผล
บรรลุค่าเป้าหมาย
ไม่บรรลุค่าเป้าหมาย
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คำ�อธิบาย
มีผลสัมฤทธิ์การดำ�เนินงานร้อยละ 80 หรือสูงกว่า
มีผลสัมฤทธิ์การดำ�เนินงานน้อยกว่าร้อยละ 80

รายงานสรุปผลการติดตาม ประเมินผล การบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ตามตัวชี้วัดแผนปฏิบัติราชการของส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ผลการด�ำเนินงาน
ตารางที่ 38 แสดงจ� ำ นวนและร้ อ ยละของสถานศึ ก ษาน� ำ ร่ อ งพื้ น ที่ น วั ต กรรมการศึ ก ษาที่ มี ค วามอิ ส ระ
และความคล่องตัว ปีการศึกษา 2564
ภาค

จังหวัด

1. เหนือ
2. กลาง
3. ตะวันออก
4. ตะวันออกเฉียงเหนือ
5. ใต้
6. ชายแดนใต้

จำ�นวนสถานศึกษานำ�ร่อง
พื้นที่นวัตกรรมการศึกษา
ปีการศึกษา 2564 ทั้งหมด (แห่ง)
เชียงใหม่
90
กาญจนบุรี
39
ระยอง
38
ศรีสะเกษ
101
สตูล
12
ปัตตานี
18
ยะลา
28
นราธิวาส
19
รวม
345

สถานศึกษานำ�ร่องพื้นที่นวัตกรรม
การศึกษา ปีการศึกษา 2564
ที่มีความอิสระและความคล่องตัว
90 แห่ง (100%)
39 แห่ง (100%)
38 แห่ง (100%)
101 แห่ง (100%)
12 แห่ง (100%)
18 แห่ง (100%)
28 แห่ง (100%)
19 แห่ง (100%)
345 แห่ง (100%)

จากตารางที่ 38 พบว่า  สถานศึกษาน�ำร่องพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา  ปีการศึกษา  2564 ทั้งหมด
จ�ำนวน 345 แห่ง มีความอิสระและความคล่องตัวในการบริหารและการจัดการศึกษาทุกแห่ง (100%)
วิธีด�ำเนินงาน เพื่อส่งเสริม สนับสนุน ให้บรรลุค่าเป้าหมายตัวชี้วัด
1. จัดท�ำหลักเกณฑ์ของคณะกรรมการขับเคลือ่ นพืน้ ทีน่ วัตกรรมการศึกษาตามพระราชบัญญัตพิ นื้ ที่
นวัตกรรมการศึกษา  พ.ศ. 2562 โดยการจัดท�ำประกาศคณะกรรมการนโยบายพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา 
เรื่อง องค์ประกอบ จ�ำนวน คุณสมบัติและลักษณะต้องห้าม หลักเกณฑ์และวิธีการได้มา  วาระด�ำรงต�ำแหน่ง
และการพ้นจากต�ำแหน่งของคณะกรรมการขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา  เพื่อใช้เป็นแนวทางในการ
ขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา 
2. จัดท�ำแนวทางการใช้หลักสูตรสถานศึกษาตามพระราชบัญญัตพิ นื้ ทีน่ วัตกรรมการศึกษา พ.ศ. 2562
และประชาสัมพันธ์ สร้างการรับรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการน�ำหลักสูตรไปประยุกต์ใช้ตามบริบท
3. จัดท�ำร่างแนวทางการใช้เงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรในการจัดท�ำ คัดเลือก จัดหา หรือใช้ต�ำรา 
สือ่ การเรียนการสอน หรือฐานข้อมูลในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชบัญญัตพิ นื้ ทีน่ วัตกรรมการศึกษา 
พ.ศ. 2562 เพื่อความเป็นอิสระของสถานศึกษาน�ำร่องในพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา
4. จัดท�ำร่างระเบียบคณะกรรมการนโยบายพืน้ ทีน่ วัตกรรมการศึกษาว่าด้วยการรับและการใช้จา่ ยเงิน
หรือทรัพย์สินที่มีผู้บริจาคเพื่อการศึกษาให้แก่สถานศึกษาน�ำร่องในพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา  
5. จัดท�ำแนวปฏิบัติด้านการวัดและประเมินผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนในสถานศึกษาน�ำร่องในพื้นที่
นวัตกรรมการศึกษา เพื่อให้สถานศึกษาสามารถน�ำไปประยุกต์ใช้ในการประเมินผู้เรียนให้สอดคล้องกับหลักสูตร
ที่ก�ำหนด ตรงตามสภาพจริงและความสามารถของผู้เรียน
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6. จัดท�ำร่างประกาศคณะกรรมการนโยบายพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา  เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ
และเงื่อนไขการพิจารณาความพร้อมของจังหวัดในการจัดตั้งเป็นพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา 
7. จัดท�ำร่างการก�ำหนดหลักเกณฑ์และวิธกี ารจัดสรรเงินอุดหนุนทัว่ ไปเพือ่ พัฒนานวัตกรรมการศึกษา
ให้แก่สถานศึกษาน�ำร่องสังกัด สพฐ. ใช้เป็นแนวทางในการด�ำเนินงาน
8. จัดท�ำข้อเสนอแนะการบริหารงานบุคคลของสถานศึกษาน�ำร่องในพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา
เพื่อให้สถานศึกษาใช้เป็นแนวทางในการด�ำเนินงาน
9. แต่ ง ตั้ ง คณะท� ำ งานเพื่ อ สนั บ สนุ น วิ เ คราะห์ ก ารขั บ เคลื่ อ นพื้ น ที่ น วั ต กรรมการศึ ก ษา  เช่ น
คณะกรรมการบริหารโครงการวิจัยเพื่อพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะในพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา  คณะท�ำงาน
บริหารโครงการวิจัยเพื่อพัฒนาการบริหารงานบุคคลในพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา  คณะท�ำงานจัดท�ำข้อเสนอ
ด้านงบประมาณส�ำหรับพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา เป็นต้น
10. จัดท�ำร่างระเบียบคณะกรรมการนโยบายพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาว่าด้วยค่าตอบแทนและสิทธิ
ประโยชน์ของคณะกรรมการขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาและคณะอนุกรรมการการขับเคลื่อนพื้นที่
นวัตกรรมการศึกษา 
ปัญหา อุปสรรค
1. การเปลีย่ นแปลงโยกย้ายผูบ้ ริหารของหน่วยงานทางการศึกษาในพืน้ ทีบ่ อ่ ย เช่น ศึกษาธิการจังหวัด
ผู้อ�ำนวยการส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา เป็นต้น ส่งผลต่อความต่อเนื่องในการด�ำเนินงาน
2. ผูบ้ ริหารสถานศึกษา ครู และบุคลากรของสถานศึกษาน�ำร่องในพืน้ ทีน่ วัตกรรมการศึกษาบางส่วน
ขาดความรู้ ความเข้าใจในหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขของระเบียบในการขับเคลื่อนการด�ำเนินงาน
เพื่อสร้างความเป็นอิสระและความคล่องตัวในการบริหารและการจัดการศึกษา
ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา
1. สพฐ. ควรสร้างความรู้ ความเข้าใจในหลักเกณฑ์ วิธกี าร และเงือ่ นไขของระเบียบในการขับเคลือ่ น
การด�ำเนินงานเพื่อสร้างความเป็นอิสระและความคล่องตัวในการบริหารและการจัดการศึกษาอย่างต่อเนื่อง
รวมถึงบูรณาการการถอดบทเรียนในการด�ำเนินงาน
2. สพฐ. สพท. ควรบูรณาการให้ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องร่วมนิเทศ ก�ำกับ ติดตามการด�ำเนินงาน
ของสถานศึกษาน�ำร่องในพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา  เพื่อสร้างขวัญก�ำลังใจ สร้างความเชื่อมั่นในการด�ำเนินงาน
ของสถานศึกษาให้มีความเป็นอิสระและความคล่องตัวในการบริหารและการจัดการศึกษา
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ผลการติดตาม ประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษาขัน้ พืน้ ฐานตามตัวชีว้ ดั แผนปฏิบตั ริ าชการ
ของส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มีกรอบในการติดตาม
ประเมินผล ประกอบด้วย 4 กลยุทธ์ 24 ตัวชี้วัด ได้แก่ กลยุทธ์ที่ 1 การส่งเสริมการจัดการศึกษาให้ผู้เรียน
มีความปลอดภัยจากภัยทุกรูปแบบ จ�ำนวน 4 ตัวชี้วัด กลยุทธ์ที่ 2 การสร้างโอกาสและความเสมอภาค
ทางการศึกษาให้กบั ประชากรวัยเรียนทุกคน จ�ำนวน 5 ตัวชีว้ ดั กลยุทธ์ที่ 3 การยกระดับคุณภาพการศึกษาให้สอดคล้อง
กับการเปลีย่ นแปลงในศตวรรษที่ 21 จ�ำนวน 10 ตัวชีว้ ดั และกลยุทธ์ที่ 4 การเพิม่ ประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา 
จ�ำนวน 5 ตัวชี้วัด โดยเก็บรวบรวมข้อมูลจาก 2 แหล่ง คือ 1) ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (สพท.) จ�ำนวน 225 เขต
ผ่ า นระบบอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ (electronic Monitoring and Evaluation System : e-MES)
และ 2) ส�ำนัก/หน่วย/กลุ่ม/ศูนย์ในส่วนกลางของส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานที่เกี่ยวข้อง
สรุปผลการด�ำเนินงาน จ�ำแนกเป็น 2 ส่วน คือ
ส่วนที่ 1 ผลสัมฤทธิ์การด�ำเนินงานของส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ส่วนที่ 2 ผลสัมฤทธิ์การด�ำเนินงานในภาพรวมของส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

1

ผลสัมฤทธิ์การด�ำเนินงานของส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ผลสั ม ฤทธิ์ ก ารด� ำ เนิ น งานของส� ำ นั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาตามตั ว ชี้ วั ด แผนปฏิ บั ติ ร าชการ
ของส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เป็นผลการติดตาม
และประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเทียบค่าเป้าหมาย
ของตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติราชการของส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จ�ำนวน 3 กลยุทธ์
9 ตัวชี้วัด โดยด�ำเนินการติดตามและประเมินผลเฉพาะตัวชี้วัดที่มีการขับเคลื่อนการด�ำเนินงานครอบคลุม
ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั้ง 225 เขต และตัวชี้วัดที่ส�ำนัก/หน่วย/กลุ่ม/ศูนย์ในส่วนกลางของส�ำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานไม่มีข้อมูลสารสนเทศส�ำหรับใช้ประเมิน เพื่อเป็นการลดภาระการรายงาน
ข้อมูลของส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา สรุปผลได้ ดังนี้
1.1 ผลสัมฤทธิ์การด�ำเนินงานของส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาในภาพรวม
การติดตามและประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของส�ำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษา  มีเกณฑ์การประเมินผลสัมฤทธิ์การด�ำเนินงานในภาพรวม เพื่อจัดกลุ่มส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
ออกเป็น 3 กลุ่ม คือ
1.1.1 สพท. ที่มีผลสัมฤทธิ์การด�ำเนินงานบรรลุค่าเป้าหมายระดับมาก โดยมีผลการด�ำเนินงาน
บรรลุค่าเป้าหมายตัวชี้วัด จ�ำนวน 9–10 ตัวชี้วัดย่อย
1.1.2 สพท. ที่มีผลสัมฤทธิ์การด�ำเนินงานบรรลุค่าเป้าหมายระดับปานกลาง โดยมีผลการด�ำเนินงาน
บรรลุค่าเป้าหมายตัวชี้วัด จ�ำนวน 5-8 ตัวชี้วัดย่อย
1.1.3 สพท. ทีม่ ผี ลสัมฤทธิก์ ารด�ำเนินงานบรรลุคา่ เป้าหมายระดับน้อย โดยมีผลการด�ำเนินงาน
บรรลุค่าเป้าหมายตัวชี้วัด จ�ำนวน 3-4 ตัวชี้วัดย่อย
โดยพบว่า  ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาส่วนใหญ่ มีผลสัมฤทธิ์การด�ำเนินงานในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง
จ�ำนวน 176 เขต (78.22%) รองลงมา คือ ระดับมาก จ�ำนวน 40 เขต (17.78%) และระดับน้อย จ�ำนวน 9 เขต
(4.00%) ตามล�ำดับ เมื่อพิจารณาจ�ำแนกเป็น ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา และส�ำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา 
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		 ส�ำนักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษา พบว่า มีผลสัมฤทธิก์ ารด�ำเนินงานในภาพรวมส่วนใหญ่
อยู่ในระดับปานกลาง จ�ำนวน 141 เขต (77.05 %) รองลงมา  คือ ระดับมาก จ�ำนวน 37 เขต (20.22%)
และระดับน้อย จ�ำนวน 5 เขต (2.73%) ตามล�ำดับ ส�ำหรับ ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
พบว่า  มีผลสัมฤทธิ์การด�ำเนินงานในภาพรวมส่วนใหญ่อยู่ในระดับปานกลาง จ�ำนวน 35 เขต (83.33%)
รองลงมา คือ ระดับน้อย จ�ำนวน 4 เขต (9.52%) และระดับมาก จ�ำนวน 3 เขต (7.15%) ตามล�ำดับ
1.2 ผลสัมฤทธิ์การด�ำเนินงานของส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาจ�ำแนกรายตัวชี้วัด
การติดตามและประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของส�ำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาจ�ำแนกรายตัวชี้วัด มีเกณฑ์การประเมินผลเทียบค่าเป้าหมายของตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติราชการ
ของส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 3 ระดับ คือ
1.2.1 บรรลุค่าเป้าหมาย หมายถึง สพท. มีผลสัมฤทธิ์การด�ำเนินงานส�ำเร็จตามเป้าหมาย
หรือสูงกว่าค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด
1.2.2 ไม่บรรลุค่าเป้าหมาย หมายถึง สพท. มีผลสัมฤทธิ์การด�ำเนินงานต�่ำกว่าค่าเป้าหมาย
ของตัวชี้วัด
1.2.3 ประเมินผลไม่ได้  หมายถึง  ไม่สามารถประเมินผลผลสัมฤทธิ์การด�ำเนินงานได้เนื่องจาก
ข้อมูลการรายงานไม่ครบถ้วนสมบูรณ์
สรุปผลสัมฤทธิ์การด�ำเนินงานจ�ำแนกตามกลยุทธ์ ดังนี้
กลยุทธ์ที่ 1 การส่งเสริมการจัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีความปลอดภัยจากภัยทุกรูปแบบ
ตัวชี้วัดที่ 1 ร้อยละของผู้เรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมที่ส่งเสริม สนับสนุนในการสร้างภูมิคุ้มกัน
พร้อมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงและภัยคุกคามรูปแบบใหม่ในทุกรูปแบบ พบว่า ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ส่วนใหญ่ มีผลสัมฤทธิ์การด�ำเนินงานไม่บรรลุค่าเป้าหมาย จ�ำนวน 132 เขต (58.67%) รองลงมา  คือ บรรลุ
ค่าเป้าหมาย จ�ำนวน 84 เขต (37.33%) และประเมินผลไม่ได้ จ�ำนวน 9 เขต (4.00%) ตามล�ำดับ
กลยุทธ์ที่ 2 การสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาให้กับประชากรวัยเรียนทุกคน
ตัวชี้วัดที่ 6 อัตราการเข้าเรียนของผู้เรียนแต่ละระดับการศึกษาต่อประชากรกลุ่มอายุ
6.1 ประชากรวัยเรียนที่มีอายุถึงเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับเข้าเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
พบว่า  ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาส่วนใหญ่ มีผลสัมฤทธิ์การด�ำเนินงานบรรลุค่าเป้าหมาย จ�ำนวน 117 เขต
(63.93%) และไม่บรรลุค่าเป้าหมาย จ�ำนวน 66 เขต (36.07%)
6.2 นักเรียนชั้น ป.6 ที่จบหลักสูตรในปีการศึกษา 2563 ได้ศึกษาต่อชั้น ม.1 พบว่า  ส�ำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามีผลสัมฤทธิ์การด�ำเนินงานบรรลุค่าเป้าหมายทุกแห่ง (100%)
6.3 นักเรียนชั้น ม.3 ที่จบหลักสูตรในปีการศึกษา 2563 ได้ศึกษาต่อชั้น ม.4 หรือเทียบเท่า
พบว่า ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษามีผลสัมฤทธิ์การด�ำเนินงานไม่บรรลุค่าเป้าหมายทุกแห่ง (100%)
6.4 นักเรียนชั้น ม.6 ที่จบหลักสูตรในปีการศึกษา 2563 ได้ศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น พบว่า 
ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษามีผลสัมฤทธิ์การด�ำเนินงานบรรลุค่าเป้าหมายทุกแห่ง (100%)
กลยุทธ์ที่ 3 การยกระดับคุณภาพการศึกษาให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21
ตั ว ชี้ วั ด ที่ 10 ร้ อ ยละของผู ้ เรี ย นปฐมวั ย มี พั ฒ นาการด้ า นร่ า งกาย อารมณ์ จิ ต ใจ สั ง คม
และสติปัญญา พบว่า  ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาส่วนใหญ่ มีผลสัมฤทธิ์การด�ำเนินงานบรรลุ
ค่าเป้าหมาย จ�ำนวน 182 เขต (99.45%) และไม่บรรลุค่าเป้าหมาย จ�ำนวน 1 เขต (0.55%)
รายงานสรุปผลการติดตาม ประเมินผล การบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
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ตัวชี้วัดที่ 11 ร้อยละของนักเรียนที่มีคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน
(O-NET) ร้อยละ 50 ขึ้นไป (ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6) พบว่า  ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
มีผลสัมฤทธิ์การด�ำเนินงานบรรลุค่าเป้าหมายทุกแห่ง (100%)
ตัวชี้วัดที่ 12 ร้อยละของนักเรียนที่ผ่านการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตร
ระดับดีข้ึนไป พบว่า ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาส่วนใหญ่ มีผลสัมฤทธิ์การด�ำเนินงานบรรลุค่าเป้าหมาย
จ�ำนวน 222 เขต (98.67%) รองลงมา คือ ไม่บรรลุค่าเป้าหมาย จ�ำนวน 2 เขต (0.89%) และประเมินผลไม่ได้
จ�ำนวน 1 เขต (0.44%) ตามล�ำดับ
ตัวชี้วัดที่ 14 ร้อยละของครูสอนภาษาอังกฤษในระดับชั้นประถมศึกษาและมัธยมศึกษาได้รับ
การพัฒนาและยกระดับความรู้ภาษาอังกฤษ โดยใช้ระดับการพัฒนาทางด้านภาษา (CEFR) ตามเกณฑ์
ที่ก�ำหนด พบว่า  ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาส่วนใหญ่ มีผลสัมฤทธิ์การด�ำเนินงานไม่บรรลุค่าเป้าหมาย
จ�ำนวน 132 เขต (58.67%) รองลงมา คือ บรรลุค่าเป้าหมาย จ�ำนวน 84 เขต (37.33%) และประเมินผลไม่ได้
จ�ำนวน 9 เขต (4.00%) ตามล�ำดับ
ตัวชี้วัดที่ 15 ร้อยละของสถานศึกษาที่สอนในระดับ ม.ต้น ที่ได้รับการเตรียมความพร้อม
ด้านการอ่าน คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ในการประเมินระดับนานาชาติตามโครงการ PISA พบว่า 
ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาส่วนใหญ่ มีผลสัมฤทธิ์การด�ำเนินงานไม่บรรลุค่าเป้าหมาย จ�ำนวน 162 เขต
(72.00%) และบรรลุค่าเป้าหมาย จ�ำนวน 63 เขต (28.00%)
ตัวชีว้ ดั ที่ 18 ร้อยละของผูเ้ รียนได้รบั การพัฒนาให้มคี วามรูส้ มรรถนะหรือทักษะอาชีพในด้านต่าง ๆ
เพื่อการประกอบอาชีพ การด�ำรงชีวิตอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างสอดคล้องตามสภาพความต้องการและบริบท
ของแต่ละพื้นที่ ตลอดจนความท้าทายที่เป็นพลวัตรของโลกในศตวรรษที่ 21
18.1 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 พบว่า  ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาส่วนใหญ่
มีผลสัมฤทธิ์การด�ำเนินงานบรรลุค่าเป้าหมาย จ�ำนวน 175 เขต (95.63%) รองลงมา คือ ไม่บรรลุค่าเป้าหมาย
จ�ำนวน 5 เขต (2.73%) และประเมินผลไม่ได้ จ�ำนวน 3 เขต (1.64%) ตามล�ำดับ
18.2 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 พบว่า  ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาส่วนใหญ่ มีผลสัมฤทธิ์
การด�ำเนินงานบรรลุค่าเป้าหมาย จ�ำนวน 212 เขต (94.22%) รองลงมา คือ ไม่บรรลุค่าเป้าหมาย จ�ำนวน 8 เขต
(3.56%) และประเมินผลไม่ได้ จ�ำนวน 5 เขต (2.22%) ตามล�ำดับ
18.3 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 พบว่า  ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาส่วนใหญ่
มีผลสัมฤทธิ์การด�ำเนินงานบรรลุค่าเป้าหมาย จ�ำนวน 37 เขต (88.10%) รองลงมา  คือ ไม่บรรลุค่าเป้าหมาย
จ�ำนวน 3 เขต (7.14%) และประเมินผลไม่ได้ จ�ำนวน 2 เขต (4.76%) ตามล�ำดับ
ตั ว ชี้ วั ด ที่ 19 ร้ อ ยละของนั ก เรี ย นมี ค วามรู ้ ความเข้ า ใจ และตระหนั ก ในการอนุ รั ก ษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พบว่า  ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาส่วนใหญ่ มีผลสัมฤทธิ์การด�ำเนินงาน
บรรลุค่าเป้าหมาย จ�ำนวน 189 เขต (84.00%) รองลงมา คือ ไม่บรรลุค่าเป้าหมาย จ�ำนวน 28 เขต (12.44%)
และประเมินผลไม่ได้ จ�ำนวน 8 เขต (3.56%) ตามล�ำดับ
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รายงานสรุปผลการติดตาม ประเมินผล การบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ตามตัวชี้วัดแผนปฏิบัติราชการของส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

จากการติดตามและประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของส�ำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาตามตัวชีว้ ดั แผนปฏิบตั ริ าชการของส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน ประจ�ำปีงบประมาณ
พ.ศ. 2564 พบว่า  ตัวชี้วัดที่ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกเขตสามารถด�ำเนินงานได้บรรลุค่าเป้าหมาย
ของตัวชี้วัด มีจ�ำนวน 3 ตัวชี้วัด คือ ตัวชี้วัดที่ 6 อัตราการเข้าเรียนของผู้เรียนแต่ละระดับการศึกษาต่อประชากรกลุ่มอายุ
ตัวชี้วัดย่อยที่ 6.2 นักเรียนชั้น ป.6 ที่จบหลักสูตรในปีการศึกษา 2563 ได้ศึกษาต่อชั้น ม.1 ตัวชี้วัดย่อยที่ 6.4
นักเรียนชั้น ม.6 ที่จบหลักสูตรในปีการศึกษา  2563 ได้ศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น และตัวชี้วัดที่ 11 ร้อยละ
ของนักเรียนที่มีคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพื้นฐาน (O-NET) ร้อยละ 50 ขึ้นไป (ระดับ
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6) ส�ำหรับตัวชี้วัดที่ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาส่วนใหญ่ไม่สามารถด�ำเนินงานได้บรรลุ
ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัดมากที่สุดใน 3 ล�ำดับแรก คือ ตัวชี้วัดที่ 15 ร้อยละของสถานศึกษาที่สอนในระดับ ม.ต้น
ที่ได้รับการเตรียมความพร้อมด้านการอ่าน คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ในการประเมินระดับนานาชาติ
ตามโครงการ PISA จ�ำนวน 63 เขต (28.00%) ตัวชี้วัดที่ 14 ร้อยละของครูสอนภาษาอังกฤษในระดับชั้นประถม
ศึกษาและมัธยมศึกษาได้รับการพัฒนาและยกระดับความรู้ภาษาอังกฤษ โดยใช้ระดับการพัฒนาทางด้านภาษา 
(CEFR) ตามเกณฑ์ที่ก�ำหนด จ�ำนวน 84 เขต (37.33%) และตัวชี้วัดที่ 1 ร้อยละของผู้เรียนที่เข้าร่วมกิจกรรม
ที่ส่งเสริม สนับสนุนในการสร้างภูมิคุ้มกันพร้อมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงและภัยคุกคามรูปแบบใหม่ในทุกรูปแบบ
จ�ำนวน 84 เขต (37.33%)
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ผลสัมฤทธิ์การด�ำเนินงานในภาพรวมของส�ำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน

การติดตาม ประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานตามตัวชี้วัดแผนปฏิบัติราชการ
ของส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จ�ำนวน 4 กลยุทธ์ 24 ตัวชีี้วดั
โดยเก็บรวบรวมข้อมูลจากส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา  จ�ำนวน 225 เขต และส�ำนัก/หน่วย/กลุ่ม/ศูนย์
ในส่ ว นกลางของส� ำ นั ก งานคณะกรรมการการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐานที่ เ กี่ ย วข้ อ ง มี เ กณฑ์ ก ารประเมิ น ผล
เทียบค่าเป้าหมายของตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติราชการของส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2 ระดับ คือ
l บรรลุ ค ่ า เป้ า หมาย หมายถึ ง ผลสั ม ฤทธิ์ ก ารด� ำ เนิ น งานส� ำ เร็ จ ตามเป้ า หมายหรื อ สู ง กว่ า
ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด
l ไม่บรรลุค่าเป้าหมาย หมายถึง ผลสัมฤทธิ์การด�ำเนินงานต�่ำกว่าค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด
สรุปผลการด�ำเนินงาน ดังนี้
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2.1 ผลสัมฤทธิ์การด�ำเนินงานในภาพรวมของส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ตารางที่ 39 แสดงผลสัมฤทธิ์การด�ำเนินงานในภาพรวมของส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ตามตั ว ชี้ วั ด แผนปฏิ บั ติ ร าชการของส� ำ นั ก งานคณะกรรมการการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน ประจ� ำ ปี ง บประมาณ
พ.ศ. 2564
ตัวชี้วัด
ที่

กลยุทธ์/ตัวชี้วัด

ค่าเป้าหมาย
ตัวชี้วัด

ผลสัมฤทธิ์การด�ำเนินงาน
ผลที่
การแปลผล
ด�ำเนินการได้

กลยุทธ์ที่ 1 การส่งเสริมการจัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีความปลอดภัยจากภัยทุกรูปแบบ
1 ร้อยละของผู้เรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมที่ส่งเสริม สนับสนุน
ร้อยละ 85 ร้อยละ 94.95
ในการสร้างภูมิคุ้มกันพร้อมรับมือกับการเปลี่ยนแปลง
และภัยคุกคามรูปแบบใหม่ในทุกรูปแบบ
2 ร้อยละของนักเรียนที่ส�ำเร็จการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้
เพิ่มขึ้น
ลดลง
ที่ศึกษาต่อในโรงเรียนของรัฐเพิ่มขึ้น
ร้อยละ 20
ร้อยละ 3.89
3 ค่าเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน
ในวิชาหลัก (O-NET) และด้านอิสลามศึกษา (I-NET) เพิ่มขึ้น
3.1 ผลการทดสอบ O-NET
   3.1.1 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
เพิ่มขึ้น
เพิ่มขึ้น 3.21
ร้อยละ 3
   3.1.2 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ลดลง 3.51
   3.1.3 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
ลดลง 1.86
3.2 ด้านอิสลามศึกษา (I-NET)
   3.2.1 อิสลามตอนต้น
ลดลง 1.26
เพิ่มขึ้น
   3.2.2 อิสลามตอนกลาง
ร้อยละ 3
เพิ่มขึ้น 0.65
   3.2.3 อิสลามตอนปลาย
ลดลง 0.43
4 ร้อยละของสถานศึกษาในเขตพื้นที่พิเศษและเขตพัฒนา
ร้อยละ 80
ร้อยละ 100
เศรษฐกิจพิเศษได้รับการพัฒนาการจัดการศึกษาตามบริบท
กลยุทธ์ที่ 2 การสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาให้กับประชากรวัยเรียนทุกคน
5 จ�ำนวนผู้เรียนได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพตามความถนัด
29,125 คน
29,723 คน
และความสามารถ (วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ทัศนศิลป์
นาฏศิลป์ ดนตรี กีฬา)
6 อัตราการเข้าเรียนของผู้เรียนแต่ละระดับการศึกษาต่อประชากร
กลุ่มอายุ
   6.1 ประชากรวัยเรียนที่มีอายุถึงเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับ
เข้าเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
ร้อยละ 100 ร้อยละ 92.17
   6.2 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่จบหลักสูตรในปีการศึกษา  ร้อยละ 100 ร้อยละ 100
2563 ได้ศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
   6.3 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่จบหลักสูตรในปีการศึกษา  ร้อยละ 100 ร้อยละ 99.41
2563 ได้ศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 หรือเทียบเท่า
   6.4 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่จบหลักสูตร
ร้อยละ 78 ร้อยละ 96.16
ในปีการศึกษา 2563 ได้ศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น
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บรรลุ
ไม่บรรลุ

บรรลุ
ไม่บรรลุ
ไม่บรรลุ
ไม่บรรลุ
ไม่บรรลุ
ไม่บรรลุ
บรรลุ

บรรลุ

ไม่บรรลุ
บรรลุ
ไม่บรรลุ
บรรลุ

ผลสัมฤทธิ์การด�ำเนินงาน
ผลที่
การแปลผล
ด�ำเนินการได้
7 จ�ำนวนผู้เรียนที่เป็นผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาสเข้าถึงบริการการศึกษา 3,630,000 คน 3,816,785 คน
บรรลุ
และการพัฒนาสมรรถภาพหรือบริการทางการศึกษาที่เหมาะสม
ตามความจ�ำเป็น
8 ร้อยละของสถานศึกษาในเขตพื้นที่พิเศษ ได้รับการพัฒนา
ร้อยละ 80
ร้อยละ 100
บรรลุ
การจัดการศึกษาตามบริบท
9 ร้อยละของนักเรียนที่ได้รับเงินอุดหนุนปัจจัยพื้นฐาน
ร้อยละ 20 ร้อยละ 62.83
บรรลุ
ส�ำหรับนักเรียนยากจน
กลยุทธ์ที่ 3 การยกระดับคุณภาพการศึกษาให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21
10 ร้อยละของผู้เรียนปฐมวัยมีพัฒนาการด้านร่างกาย อารมณ์
ร้อยละ 80 ร้อยละ 91.65
บรรลุ
จิตใจ สังคม และสติปัญญา
11 ร้อยละของนักเรียนที่มีคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ร้อยละ 50 ขึ้นไป
แต่ละวิชา
เพิ่มขึ้น 3 วิชา ไม่บรรลุ
   11.1 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
เพิ่มขึ้น
   11.2 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ร้อยละ 3
เพิ่มขึ้น 1 วิชา ไม่บรรลุ
   11.3 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
เพิ่มขึ้น 2 วิชา ไม่บรรลุ
12 ร้อยละของนักเรียนที่ผ่านการประเมินคุณลักษณะ
เพิ่มขึ้น
เพิ่มขึ้น
ไม่บรรลุ
อันพึงประสงค์ตามหลักสูตรระดับดีขึ้นไป
ร้อยละ 1
0.95
13 จ�ำนวนสถานศึกษาที่ได้รับการส่งเสริม สนับสนุน การพัฒนา
200 แห่ง
232 แห่ง
บรรลุ
ความสามารถด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์
ร้อยละ 100 ร้อยละ 80.03 ไม่บรรลุ
14 ร้อยละของครูสอนภาษาอังกฤษในระดับชั้นประถมศึกษา
และมัธยมศึกษาได้รับการพัฒนาและยกระดับความรู้
ภาษาอังกฤษ โดยใช้ระดับการพัฒนาทางด้านภาษา (CEFR)
ตามเกณฑ์ที่ก�ำหนด
15 ร้อยละของสถานศึกษาที่สอนในระดับ ม.ต้น ที่ได้รับการเตรียม ร้อยละ 100 ร้อยละ 52.63 ไม่บรรลุ
ความพร้อม ด้านการอ่าน คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์
ในการประเมินระดับนานาชาติตามโครงการ PISA
16 ร้อยละของสถานศึกษาที่จัดการเรียนการสอนที่สร้างสมดุล
ร้อยละ 74.82 ไม่ประเมิน
ทุกด้านและมีการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาพหุปัญญารายบุคคล
ตัวชี้วัด
ที่

กลยุทธ์/ตัวชี้วัด

ค่าเป้าหมาย
ตัวชี้วัด

หมายเหตุ ตัวชี้วัดนี้ไม่ประเมินผล เนื่องจากไม่ได้ก�ำหนดค่าเป้าหมายตัวชี้วัด
ในแผนปฏิบัติราชการของ สพฐ.

17

ร้อยละของนักเรียนที่ได้รับการคัดกรองเพื่อพัฒนาพหุปัญญา
รายบุคคลเพิ่มขึ้น

-

1,765 คน

ไม่ประเมิน

หมายเหตุ ตัวชี้วัดนี้ไม่ประเมินผล เนื่องจากไม่ได้ก�ำหนดค่าเป้าหมายตัวชี้วัด
ในแผนปฏิบัติราชการของ สพฐ.
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ตัวชี้วัด
ที่

กลยุทธ์/ตัวชี้วัด

ค่าเป้าหมาย
ตัวชี้วัด

ร้อยละของผู้เรียนได้รับการพัฒนาให้มีความรู้ สมรรถนะ
หรือทักษะอาชีพในด้านต่าง ๆ เพือ่ การประกอบอาชีพ การด�ำรงชีวติ
อยู่ร่วมกันในสังคมอย่างสอดคล้องตามสภาพความต้องการ
และบริบทของแต่ละพื้นที่ตลอดจนความท้าทายที่เป็นพลวัตร
ของโลกในศตวรรษที่ 21
   18.1 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6
ร้อยละ 80
   18.2 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3
ร้อยละ 80
   18.3 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6
ร้อยละ 80
19 ร้อยละของนักเรียนมีความรู้ความเข้าใจและตระหนัก
ร้อยละ 80
ในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
กลยุทธ์ที่ 4 การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา
20 จ�ำนวนกระบวนงานที่ได้รับการปรับเปลี่ยนให้เป็นดิจิทัลเพิ่มขึ้น 2 กระบวนงาน
21 ร้อยละโครงการของ สพฐ. ที่มีผลสัมฤทธิ์ต่อเป้าหมาย
ร้อยละ 20
ยุทธศาสตร์ชาติ
22 ร้อยละของส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามีค่าคะแนนเฉลี่ย
ร้อยละ 90
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงาน (ITA)
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85
23 ร้อยละของนักเรียนสังกัด สพฐ. มีพฤติกรรมที่ยึดมั่น
ร้อยละ 50
ความซื่อสัตย์สุจริต
24 ร้อยละของสถานศึกษาน�ำร่องพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา
ร้อยละ 80
มีความอิสระและความคล่องตัวในการบริหารและการจัดการศึกษา
เพิ่มขึ้น

ผลสัมฤทธิ์การด�ำเนินงาน
ผลที่
การแปลผล
ด�ำเนินการได้

18

ร้อยละ 95.64
ร้อยละ 93.44
ร้อยละ 92.15
ร้อยละ 89.83

บรรลุ
บรรลุ
บรรลุ
บรรลุ

2 กระบวนงาน
ร้อยละ 66.84

บรรลุ
บรรลุ

ร้อยละ 90.67

บรรลุ

ร้อยละ 77.53

บรรลุ

ร้อยละ 100

บรรลุ

จากตารางที่ 39 กลยุ ท ธ์ ที่ ส� ำ นั ก งานคณะกรรมการการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐานสามารถขั บ เคลื่ อ น
การด�ำเนินงานได้บรรลุค่าเป้าหมายมากที่สุด ได้แก่ กลยุทธ์ที่ 4 การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา
บรรลุค่าเป้าหมายทั้ง 5 ตัวชี้วัดย่อย (100%) รองลงมา  คือ กลยุทธ์ที่ 2 การสร้างโอกาสและความเสมอภาค
ทางการศึกษาให้กับประชากรวัยเรียนทุกคน บรรลุค่าเป้าหมาย จ�ำนวน 6 ตัวชี้วัดย่อย (75.00%) กลยุทธ์ที่ 3
การยกระดับคุณภาพการศึกษาให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 บรรลุค่าเป้าหมาย จ�ำนวน
6 ตั ว ชี้ วั ด ย่ อ ย (50.00%) และกลยุ ท ธ์ ที่ 1 การส่ ง เสริ ม การจั ด การศึ ก ษาให้ ผู ้ เรี ย นมี ค วามปลอดภั ย
จากภัยทุกรูปแบบ บรรลุค่าเป้าหมาย จ�ำนวน 3 ตัวชี้วัดย่อย (33.33%) ตามล�ำดับ เมื่อพิจารณาเป็นรายตัวชี้วัด
พบว่า  ตัวชี้วัดที่ส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานไม่สามารถด�ำเนินการได้บรรลุค่าเป้าหมาย ได้แก่
ตัวชี้วัดที่ 2 ร้อยละของนักเรียนที่ส�ำเร็จการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่ศึกษาต่อในโรงเรียนของรัฐเพิ่มขึ้น
ตัวชี้วัดที่ 3 ค่าเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐานในวิชาหลัก (O-NET) และด้านอิสลามศึกษา 
(I-NET) เพิ่มขึ้น ตัวชี้วัดที่ 6 อัตราการเข้าเรียนของผู้เรียนแต่ละระดับการศึกษาต่อประชากรกลุ่มอายุ
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ตัวชี้วัดที่ 11 ร้อยละของนักเรียนที่มีคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)
ร้อยละ 50 ขึ้นไป ตัวชี้วัดที่ 12 ร้อยละของนักเรียนที่ผ่านการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตร
ระดับดีขึ้นไป ตัวชี้วัดที่ 14 ร้อยละของครูสอนภาษาอังกฤษในระดับชั้นประถมศึกษาและมัธยมศึกษาได้รับ
การพัฒนาและยกระดับความรู้ภาษาอังกฤษ โดยใช้ระดับการพัฒนาทางด้านภาษา (CEFR) ตามเกณฑ์ที่ก�ำหนด
และตัวชี้วัดที่ 15 ร้อยละของสถานศึกษาที่สอนในระดับ ม.ต้น ที่ได้รับการเตรียมความพร้อม ด้านการอ่าน
คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ในการประเมินระดับนานาชาติตามโครงการ PISA
2.2 ผลสั ม ฤทธิ์ ก ารด� ำ เนิ น งานของส� ำ นั ก งานคณะกรรมการการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน
จ�ำแนกรายตัวชี้วัด
ผลสัมฤทธิ์การด�ำเนินงานการบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานตามตัวชี้วัดแผนปฏิบัติ
ราชการของส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จ�ำแนกรายตัวชี้วัด
ดังนี้
		 2.2.1 กลยุทธ์ที่ 1 การส่งเสริมการจัดการศึกษาให้ผเู้ รียนมีความปลอดภัยจากภัยทุกรูปแบบ
			
(1) ร้อยละของผู้เรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมที่ส่งเสริม สนับสนุนในการสร้างภูมิคุ้มกัน
พร้อมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงและภัยคุกคามรูปแบบใหม่ในทุกรูปแบบ พบว่า ผู้เรียนในสังกัดทั้งหมด
จ�ำนวน 6,071,364 คน เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริม สนับสนุนในการสร้างภูมิคุ้มกัน พร้อมรับมือการเปลี่ยนแปลง
และภัยคุกคามรูปแบบใหม่ทุกรูปแบบ (ครบทุกประเภท) จ�ำนวน 5,764,658 คน (94.95%)
			
(2) ร้อยละของนักเรียนที่ส�ำเร็จการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่ศึกษาต่อ
ในโรงเรียนของรัฐเพิ่มขึ้น พบว่า ปีการศึกษา 2562 มีนักเรียนที่จบการศึกษาชั้น ป.6 และ ม.3 จากโรงเรียน
ในสังกัด สพฐ. ของจังหวัดชายแดนภาคใต้ จ�ำนวน 47,289 คน ศึกษาต่อในโรงเรียนของรัฐ จ�ำนวน 29,619 คน
(62.63%) และปีการศึกษา  2563 มีนักเรียนที่จบการศึกษาชั้น ป.6 และม.3 จ�ำนวน 46,454 คน ศึกษาต่อ
ในโรงเรียนของรัฐ จ�ำนวน 27,286 คน (58.74%) เมื่อเปรียบเทียบ 2 ปีการศึกษา พบว่า ลดลงร้อยละ 3.89
			
(3) ค่ า เฉลี่ ย ผลการทดสอบทางการศึ ก ษาระดั บ ชาติ ขั้ น พื้ น ฐานในวิ ช าหลั ก
(O-NET) และด้านอิสลามศึกษา (I-NET) เพิ่มขึ้น โดยด�ำเนินการเฉพาะโรงเรียนเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ
จังหวัดชายแดนภาคใต้
				 (3.1) ผลการทดสอบการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)
					 ระดับประถมศึกษาปีที่ 6 พบว่า คะแนนเฉลี่ยรวมทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้
เปรียบเทียบระหว่างปีการศึกษา  2562 กับปีการศึกษา  2563 เพิ่มขึ้นร้อยละ 3.21 โดยกลุ่มสาระการเรียนรู้
ที่เพิ่มขึ้นมากที่สุด คือ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยเพิ่มขึ้นร้อยละ 5.22 รองลงมา  คือ ภาษาอังกฤษเพิ่มขึ้น
ร้อยละ 5.10 และวิทยาศาสตร์เพิ่มขึ้นร้อยละ 3.37 ตามล�ำดับ ส�ำหรับกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
มีผลคะแนนเฉลี่ยลดลงร้อยละ 0.89
					 ระดั บ ชั้ น มั ธ ยมศึ ก ษาปี ที่ 3 พบว่ า  คะแนนเฉลี่ ย รวมทุ ก กลุ ่ ม สาระ
การเรียนรู้เปรียบเทียบระหว่างปีการศึกษา  2562 กับปีการศึกษา  2563 ลดลงร้อยละ 3.51 โดยกลุ่มสาระ
การเรียนรู้ที่ลดลงมากที่สุด คือ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยลดลงร้อยละ 5.99 รองลงมา คือ คณิตศาสตร์ลดลง
ร้อยละ 4.53 ภาษาอังกฤษลดลงร้อยละ 1.83 และวิทยาศาสตร์ลดลงร้อยละ 1.70 ตามล�ำดับ
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					 ระดั บ ชั้ น มั ธ ยมศึ ก ษาปี ที่ 6 พบว่ า  คะแนนเฉลี่ ย รวมทุ ก กลุ ่ ม สาระ
การเรียนรู้เปรียบเทียบระหว่างปีการศึกษา  2562 กับปีการศึกษา  2563 ลดลงร้อยละ 1.86 โดยกลุ่มสาระ
การเรียนรู้ที่ลดลงมากที่สุด คือ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ลดลงร้อยละ 3.03 รองลงมา คือ ภาษาอังกฤษ
ลดลงร้อยละ 2.32 และภาษาไทยลดลงร้อยละ 2.15 ตามล�ำดับ ส�ำหรับกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
มีผลคะแนนเฉลี่ยเพิ่มขึ้นร้อยละ 1.07  
				 (3.2) ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอิสลามศึกษา (I-NET)
คะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอิสลามศึกษา  (I-NET)
ตามหลักสูตรอิสลามศึกษาของนักเรียนในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ เปรียบเทียบระหว่าง
ปีการศึกษา 2562 กับปีการศึกษา 2563  พบว่า ระดับอิสลามศึกษาตอนกลาง (มูตาวัซซีเฎาะห์) เพิ่มขึ้นร้อยละ 0.65
ส� ำ หรั บ ระดั บ อิ ส ลามศึ ก ษาตอนต้ น (อิ บ ตี ด าอี ย ะห์ ) และระดั บ อิ ส ลามศึ ก ษาตอนปลาย (ซานาวี ย ะห์ )
ลดลงร้อยละ 1.26 และร้อยละ 0.43 ตามล�ำดับ
			
(4) ร้อยละของสถานศึกษาในเขตพื้นที่พิเศษและเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษได้รับ
การพัฒนาการจัดการศึกษาตามบริบท พบว่า สถานศึกษาในสังกัด สพฐ. ที่เข้าร่วมโครงการพัฒนาคุณภาพ
การจัดการเรียนการสอนตามบริบทของตนเองรองรับเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor :
EEC) ทั้งหมดจ�ำนวน 79 แห่ง ได้รับการพัฒนาการจัดการศึกษาตามบริบททั้งด้านภาษา  ด้านวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี และด้านการประกอบอาชีพ 10 อุตสาหกรรมทุกแห่ง (100%)
		 2.2.2 กลยุทธ์ที่ 2 การสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาให้กับประชากร
วัยเรียนทุกคน
			
(1) จ�ำนวนผูเ้ รียนได้รบั การพัฒนาเต็มตามศักยภาพตามความถนัดและความสามารถ
(วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ทัศนศิลป์ นาฏศิลป์ ดนตรี กีฬา) พบว่า นักเรียนในโครงการยกระดับโรงเรียน
วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย จ�ำนวน 8,640 คน โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์
เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม จ�ำนวน 19,800 คน และโครงการห้องเรียนกีฬา  จ�ำนวน 1,283 คน รวมทั้งหมด
จ�ำนวน 29,723 คน ได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพตามความถนัดและความสามารถ (วิทยาศาสตร์
คณิตศาสตร์ ทัศนศิลป์ นาฏศิลป์ ดนตรี กีฬา) ทุกคน (100%)
			
(2) อัตราการเข้าเรียนของผู้เรียนแต่ละระดับการศึกษาต่อประชากรกลุ่มอายุ
				 (2.1) ประชากรวั ย เรี ย นที่ มี อ ายุ ถึ ง เกณฑ์ ก ารศึ ก ษาภาคบั ง คั บ เข้ า เรี ย น
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 พบว่า ประชากรวัยเรียนตาม ทร.14 ที่เกิด พ.ศ. 2557 ทั้งหมด จ�ำนวน 736,562 คน
เข้าเรียนชั้น ป.1 จ�ำนวน 678,893 คน (92.17%) ไม่ได้เข้าเรียน จ�ำนวน 57,669 คน (7.83%) โดยสามารถ
จ�ำแนกสาเหตุที่ไม่ได้เข้าเรียนได้ดังนี้ 1) ไม่มีตัวตน จ�ำนวน 13,728 คน (23.80%) 2) เด็กพิการไม่ได้เข้าเรียน
จ�ำนวน 304 คน (0.53%) และ 3) ติดตามไม่ได้ จ�ำนวน 43,637 คน (75.67%)
				 (2.2) นั ก เรี ย นชั้ น ประถมศึ ก ษาปี ที่ 6 ที่ จ บหลั ก สู ต รในปี ก ารศึ ก ษา 2563
ได้ศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 พบว่า นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่จบหลักสูตรในปีการศึกษา  2563
ทั้งหมด จ�ำนวน 501,973 คน ได้ศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ในปีการศึกษา  2564 ครบทุกคน (100%)
จ�ำแนกเป็น เข้าเรียนในสถานศึกษาสังกัด สพฐ. จ�ำนวน 434,793 คน (86.62%) และเข้าเรียนในสังกัดอื่น
จ�ำนวน 67,180 คน (13.38%)
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				 (2.3) นั ก เรี ย นชั้ น มั ธ ยมศึ ก ษาปี ที่ 3 ที่ จ บหลั ก สู ต รในปี ก ารศึ ก ษา 2563
ได้ ศึ ก ษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 หรือ เที ย บเท่ า พบว่า นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่จบหลักสูตร
ในปีการศึกษา 2563 ทั้งหมด จ�ำนวน 337,993 คน ได้ศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 หรือเทียบเท่า ในปีการศึกษา 
2564 จ�ำนวน 335,992 คน (99.41%) จ�ำแนกเป็น ศึกษาต่อในสายสามัญ จ�ำนวน 295,536 คน (87.44%)
ศึกษาต่อสายอาชีพ จ�ำนวน 40,456 คน (11.97%) และมีผู้เรียนที่ไม่ได้ศึกษาต่อ จ�ำนวน 2,001 คน (0.59%)
โดยสามารถจ�ำแนกสาเหตุที่ไม่ได้ศึกษาต่อได้ดังนี้ 1) ประกอบอาชีพ จ�ำนวน 1,680 คน (83.96%) 2) บรรพชา 
จ�ำนวน 7 คน (0.35%)  และ 3) ไม่ประกอบอาชีพและศึกษาต่อ จ�ำนวน 314 คน (15.69%)
				 (2.4) นั ก เรี ย นชั้ น มั ธ ยมศึ ก ษาปี ที่ 6 ที่ จ บหลั ก สู ต รในปี ก ารศึ ก ษา 2563
ได้ศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น พบว่า  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่จบหลักสูตรในปีการศึกษา 2563 ทั้งหมด
จ�ำนวน 275,596 คน ได้ศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นในปีการศึกษา 2564 จ�ำนวน 265,025 คน (96.16%) จ�ำแนกเป็น
ศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษา  จ�ำนวน 202,243 คน (73.38%) ศึกษาต่อในสายอาชีพ จ�ำนวน 62,782 คน
(22.78%) และมีผู้เรียนที่ไม่ได้ศึกษาต่อ จ�ำนวน 10,571 คน (3.84%) โดยสามารถจ�ำแนกสาเหตุที่ไม่ได้ศึกษาต่อ
ได้ ดั ง นี้ 1) ประกอบอาชี พ จ� ำ นวน 10,016 คน (94.75%) 2) บรรพชา  จ� ำ นวน 13 คน (0.12%)
และ 3) ไม่ประกอบอาชีพและศึกษาต่อ จ�ำนวน 542 คน (5.13%)
			
(3) จ�ำนวนผู้เรียนที่เป็นผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาสเข้าถึงบริการการศึกษาและการพัฒนา
สมรรถภาพหรือบริการทางการศึกษาที่เหมาะสมตามความจ�ำเป็น พบว่า  ผู้เรียนที่เป็นผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส
สังกัด สพฐ. ในปีการศึกษา 2564 (ข้อมูล ณ 10 มิ.ย. 2564) ทั้งหมด จ�ำนวน 3,816,785 คน เข้าถึงบริการ
การศึกษาและการพัฒนาสมรรถภาพหรือบริการทางการศึกษาที่เหมาะสมตามความจ�ำเป็นทุกคน (100%)
จ�ำแนกเป็น นักเรียนพิการเรียนรวม จ�ำนวน 325,973 คน (8.54%) และนักเรียนด้อยโอกาส จ�ำนวน 3,490,812 คน
(91.46%)
			
(4) ร้อยละของสถานศึกษาในเขตพื้นที่พิเศษได้รับการพัฒนาการจัดการศึกษา
ตามบริบท พบว่า สถานศึกษาในเขตพืน้ ทีพ่ เิ ศษ ประกอบด้วย โรงเรียนพืน้ ทีส่ งู ในถิน่ ทุรกันดาร จ�ำนวน 1,180 โรงเรียน
โรงเรียนพื้นที่เกาะ จ�ำนวน 123 โรงเรียน และโรงเรียนในพื้นที่โครงการพัฒนาดอยตุง (พื้นที่ทรงงาน) อันเนื่องมาจาก
พระราชด�ำริ และพื้นที่ข้างเคียง ฯ จ�ำนวน 33 โรงเรียน รวมทั้งหมด จ�ำนวน 1,336 โรงเรียน ได้รับการพัฒนา
การจัดการศึกษาตามบริบททุกโรงเรียน (100%) โดยโรงเรียนพื้นที่สูงในถิ่นทุรกันดารและโรงเรียนพื้นที่เกาะพัฒนาผู้เรียน
ในด้านทักษะชีวิต ด้านทักษะอาชีพ และด้านทักษะวิชาการ ส�ำหรับโรงเรียนในพื้นที่โครงการพัฒนาดอยตุง
(พื้นที่ทรงงาน) อันเนื่องมาจากพระราชด�ำริ และพื้นที่ข้างเคียง ฯ พัฒนาผู้เรียนในด้านทักษะวิชาการ
			
(5) ร้อยละของนักเรียนที่ได้รับเงินอุดหนุนปัจจัยพื้นฐานส�ำหรับนักเรียนยากจน
พบว่า นักเรียนที่เข้าเกณฑ์การพิจารณานักเรียนยากจนในระบบจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล (DMC) ทั้งหมด
จ�ำนวน 2,723,456 คน ผ่านการคัดกรองและได้การจัดสรรเงินอุดหนุนปัจจัยพื้นฐานส�ำหรับนักเรียนยากจน
จ�ำนวน 1,711,153 คน (62.83%) จ�ำแนกเป็นนักเรียนยากจน จ�ำนวน 692,152 คน (40.45%) และยากจนพิเศษ
จ�ำนวน 1,019,001 คน (59.55%)
		 2.2.3 กลยุ ท ธ์ ที่ 3 การยกระดั บ คุ ณ ภาพการศึ ก ษาให้ ส อดคล้ อ งกั บ การเปลี่ ย นแปลง
ในศตวรรษที่ 21
			
(1) ร้อยละของผู้เรียนปฐมวัยมีพัฒนาการด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม
และสติปัญญา พบว่า ผู้เรียนปกติระดับปฐมวัย ทั้งหมด จ�ำนวน 430,740 คน ผ่านเกณฑ์การประเมินพัฒนาการ
รายงานสรุปผลการติดตาม ประเมินผล การบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
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คุณภาพระดับ 3 ทั้ง 4 ด้าน จ�ำนวน 394,762 คน (91.65%) เมื่อพิจารณาผลการประเมินเป็นรายด้าน พบว่า 
ผ่านเกณฑ์การประเมินพัฒนาการคุณภาพระดับ 3 ด้านสังคมมากที่สุด จ�ำนวน 416,793 คน (96.76%)
รองลงมา คือ ด้านอารมณ์ จิตใจ จ�ำนวน 416,282 คน (96.64%) ด้านร่างกาย จ�ำนวน 414,229 คน (96.17%)
และด้านสติปัญญา จ�ำนวน 396,242 คน (91.99%) ตามล�ำดับ
			
(2) ร้อยละของนักเรียนทีม่ คี ะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขนั้ พืน้ ฐาน
(O-NET) ร้อยละ 50 ขึ้นไป
				 (2.1) ระดับประถมศึกษาปีที่ 6 พบว่า จ�ำนวนผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
ที่มีคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) มากกว่าร้อยละ 50 ขึ้นไป ในปีการศึกษา 
2563 เพิ่มขึ้นจากปีการศึกษา 2562 จ�ำนวน 3 กลุ่มสาระการเรียนรู้ คือ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย เพิ่มขึ้น
ร้อยละ 18.14 ภาษาอังกฤษ เพิ่มขึ้นร้อยละ 14.01 และวิทยาศาสตร์ เพิ่มขึ้นร้อยละ 3.78 ตามล�ำดับ ส�ำหรับ
คณิตศาสตร์ ลดลงร้อยละ 5.43
				 (2.2) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 พบว่า  จ�ำนวนผู้เรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ที่มีคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) มากกว่าร้อยละ 50 ขึ้นไป ในปีการศึกษา 
2563 เพิ่มขึ้นจากปีการศึกษา  2562 จ�ำนวน 2 กลุ่มสาระการเรียนรู้ คือ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ
เพิ่ ม ขึ้ น ร้ อ ยละ 3.50 วิ ท ยาศาสตร์ เพิ่ ม ขึ้ น ร้ อ ยละ 1.38 ส� ำ หรั บ คณิ ต ศาสตร์ ลดลงร้ อ ยละ 0.89
และภาษาไทย ลดลงร้อยละ 1.81
				 (2.3) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 พบว่า  จ�ำนวนผู้เรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
ที่มีคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) มากกว่าร้อยละ 50 ขึ้นไป ในปีการศึกษา 
2563 เพิ่มขึ้นจากปีการศึกษา 2562 จ�ำนวน 4 กลุ่มสาระการเรียนรู้ คือ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย เพิ่มขึ้น
ร้อยละ 8.80 วิทยาศาสตร์ เพิ่มขึ้นร้อยละ 4.83 ภาษาอังกฤษ เพิ่มขึ้นร้อยละ 0.64 และคณิตศาสตร์ เพิ่มขึ้น
ร้อยละ 0.42 ส�ำหรับสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ลดลงร้อยละ 0.22
			
(3) ร้อยละของนักเรียนที่ผ่านการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตร
ระดับดีขนึ้ ไป พบว่า ผูเ้ รียนทีจ่ บการศึกษาในปีการศึกษา 2563 ทัง้ หมด จ�ำนวน 5,404,411 คน มีผลการประเมิน
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ส่วนใหญ่อยู่ใน
ระดับดีเยี่ยม จ�ำนวน 3,683,287 คน (68.15%) รองลงมา  คือ ระดับดี จ�ำนวน 1,497,179 คน (27.70%)
และระดับผ่าน จ�ำนวน 223,945 คน (4.15%) ตามล�ำดับ
			
(4) จ� ำ นวนสถานศึ ก ษาที่ ไ ด้ รั บ การส่ ง เสริ ม สนั บ สนุ น การพั ฒ นาความสามารถ
ด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ พบว่า สถานศึกษาในสังกัดที่เข้าร่วมโครงการ ทั้งหมด จ�ำนวน 232 แห่ง ประกอบด้วย
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย จ�ำนวน 12 แห่ง ห้องเรียนพิเศษ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์
เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม จ�ำนวน 220 แห่ง ได้รับการส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาความสามารถด้านวิทยาศาสตร์
คณิตศาสตร์ ทุกแห่ง (100%)   
			
(5) ร้อยละของครูสอนภาษาอังกฤษในระดับชั้นประถมศึกษาและมัธยมศึกษาได้รับ
การพัฒนาและยกระดับความรู้ภาษาอังกฤษ โดยใช้ระดับการพัฒนาทางด้านภาษา (CEFR) ตามเกณฑ์
ที่ก�ำหนด พบว่า  ครูสอนภาษาอังกฤษในระดับชั้นประถมศึกษาและมัธยมศึกษา  ทั้งหมด จ�ำนวน 54,973 คน
ได้รับการพัฒนาและยกระดับความรู้ภาษาอังกฤษโดยใช้กรอบมาตรฐานความสามารถทางภาษาอังกฤษ (CEFR)
จ�ำนวน 43,994 คน (80.03%)
100
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(6) ร้อยละของสถานศึกษาที่สอนในระดับ ม.ต้น ที่ได้รับการเตรียมความพร้อม
ด้านการอ่าน คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ในการประเมินระดับนานาชาติตามโครงการ PISA พบว่า
สถานศึกษาในสังกัด สพฐ. ที่เปิดสอนในระดับ ม.ต้น ทั้งหมด จ�ำนวน 9,069 แห่ง ได้รับการเตรียมความพร้อม
ด้านการอ่าน คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ในการประเมินระดับนานาชาติตามโครงการ PISA โดยใช้ข้อสอบ
ออนไลน์ PISA Style Online Testing จ�ำนวน 4,773 แห่ง (52.63%)
			
(7) ร้อยละของสถานศึกษาที่จัดการเรียนการสอนที่สร้างสมดุลทุกด้านและมีการจัด
การศึกษาเพื่อพัฒนาพหุปัญญารายบุคคล พบว่า สถานศึกษาในสังกัด สพฐ. ทั้งหมด จ�ำนวน 29,398 แห่ง จัดการเรียน
การสอนที่สร้างสมดุลและจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาพหุปัญญารายบุคคล จ�ำนวน 25,769 แห่ง (87.66%)
เมื่ อ พิ จ ารณาการจั ด การเรี ย นการสอนเป็ น รายด้ า น พบว่ า  สถานศึ ก ษาที่ จั ด การเรี ย นการเรี ย นการสอน
ด้านภาษาศาสตร์ จ�ำนวน 24,786 แห่ง (84.31%) ด้านร่างกายและการเคลือ่ นไหว จ�ำนวน 23,743 แห่ง (80.76%)
ด้านตรรกศาสตร์และคณิตศาสตร์ จ�ำนวน 23,662 แห่ง (80.49%) ด้านมิตสิ มั พันธ์ จ�ำนวน 23,433 แห่ง (79.71%)
ด้านการรู้จักและเข้าใจตนเอง จ�ำนวน 23,186 แห่ง (78.87%) ด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล จ�ำนวน 22,895 แห่ง
(77.88%) ด้านดนตรี จ�ำนวน 22,522 แห่ง (77.61%) ด้านธรรมชาติวิทยา จ�ำนวน 22,639 แห่ง (77.01%)
และด้านการคงอยู่ของชีวิต จ�ำนวน 21,996 แห่ง (74.82%) ตามล�ำดับ
			
(8) ร้อยละของนักเรียนที่ได้รับการคัดกรองเพื่อพัฒนาพหุปัญญารายบุคคลเพิ่มขึ้น
พบว่า  สถานศึกษาที่เข้าร่วมโครงการห้องเรียนกีฬาทั้งหมด จ�ำนวน 9 แห่ง มีนักเรียนที่ได้รับการคัดกรอง
เพื่อเข้าร่วมโครงการในปีการศึกษา 2564 จ�ำนวน 1,765 คน ผ่านการคัดกรองตามเกณฑ์ที่ก�ำหนด จ�ำนวน 413 คน
(23.40%)
			
(9) ร้อยละของผู้เรียนได้รับการพัฒนาให้มีความรู้ สมรรถนะ หรือทักษะอาชีพในด้าน
ต่าง ๆ เพื่อการประกอบอาชีพ การด�ำรงชีวิตอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างสอดคล้องตามสภาพ ความต้องการ
และบริบทของแต่ละพื้นที่ ตลอดจนความท้าทายที่เป็นพลวัตรของโลกในศตวรรษที่ 21
				 (9.1) ระดับชัน้ ประถมศึกษาปีที่ 1-6 พบว่า ผูเ้ รียนทีจ่ บการศึกษาชัน้ ประถมศึกษา
ปีที่ 1-6 ทั้งหมด จ�ำนวน 2,987,842 คน ได้รับการพัฒนาให้มีความรู้ สมรรถนะ หรือทักษะอาชีพ ในด้านต่าง ๆ
เพื่อการประกอบอาชีพ จ�ำนวน 2,857,547 คน (95.64%)
				 (9.2) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 พบว่า  ผู้เรียนที่จบการศึกษาชั้นมัธยมศึกษา
ปี ที่ 1-3 ทั้ ง หมด จ� ำ นวน 1,503,924 คน ได้ รั บ การพั ฒ นาให้ มี ค วามรู ้ สมรรถนะ หรื อ ทั ก ษะอาชี พ
ในด้านต่าง ๆ เพื่อการประกอบอาชีพ จ�ำนวน 1,405,264 คน (93.44%)
				 (9.3) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 พบว่า  ผู้เรียนที่จบการศึกษาชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 4-6 ทั้งหมด จ�ำนวน 841,717 คน ได้รับการพัฒนาให้มีความรู้ สมรรถนะ หรือทักษะอาชีพในด้านต่าง ๆ
เพื่อการประกอบอาชีพ จ�ำนวน 775,666 คน (92.15%)
			
(10) ร้ อ ยละของนั ก เรี ย นมี ค วามรู ้ ค วามเข้ า ใจและตระหนั ก ในการอนุ รั ก ษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พบว่า  ผู้เรียนในสังกัด สพฐ. ทั้งหมด จ�ำนวน 6,004,683 คน ได้รับ
การส่งเสริมให้มคี วามรู้ ความเข้าใจ และตระหนักในการอนุรกั ษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อมตามแนวทาง
ของพลเมืองเพื่อสิ่งแวดล้อม จ�ำแนกเป็นรายด้าน คือ ด้านเจตคติและความตระหนัก จ�ำนวน 5,393,796 คน
(89.83%)ด้านความรู้ จ�ำนวน 5,322,371 คน (88.64%) ด้านการมีส่วนร่วม จ�ำนวน 5,288,118 คน (88.07%)
และด้านทักษะ จ�ำนวน 5,282,031 คน (87.97%)
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		 2.2.4 กลยุทธ์ที่ 4 การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา
			
(1) จ� ำ นวนกระบวนงานที่ ไ ด้ รั บ การปรั บ เปลี่ ย นให้ เ ป็ น ดิ จิ ทั ล เพิ่ ม ขึ้ น พบว่ า
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  สพฐ. มีกระบวนงานที่ได้รับการปรับเปลี่ยนให้เป็นดิจิทัล จ�ำนวน 2 กระบวนงาน คือ
1) แบบฟอร์มอิเล็กทรอนิกส์ระบบออนไลน์ตามคูม่ อื ส�ำหรับประชาชนระดับสถานศึกษา และ 2) ระบบบัญชีขอ้ มูล
(Data Catalog) เพื่อน�ำไปสู่การเปิดเผยข้อมูลภาครัฐ (Open data)
			
(2) ร้อยละโครงการของ สพฐ. ที่มีผลสัมฤทธิ์ต่อเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ พบว่า 
โครงการของ สพฐ. ทั้ ง หมด จ� ำ นวน 190 โครงการ บรรลุ เ ป้ า หมายของยุ ท ธศาสตร์ ช าติ ที่ เ กี่ ย วข้ อ ง
โดยตรง จ�ำนวน 127 โครงการ (66.84%) ไม่บรรลุค่าเป้าหมาย จ�ำนวน 28 โครงการ (14.74%) และตัดสินผล
ไม่ได้เนื่องจากยุติโครงการ จ�ำนวน 35 โครงการ (18.42%)
			
(3) ร้อยละของส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามีค่าคะแนนเฉลี่ยการประเมินคุณธรรม
และความโปร่งใสของหน่วยงาน (ITA) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85 พบว่า  ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา  ที่ได้รับ
การประเมิน ITA ทั้งหมด จ�ำนวน 225 แห่ง มีผลการประเมิน ITA ในภาพรวม ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85 จ�ำนวน
204 แห่ง (90.67%) เมื่อพิจารณาตามระดับผลการประเมิน พบว่า สพท. มีผลการประเมินส่วนใหญ่อยู่ในระดับ A
(คะแนน 85-94.99) จ�ำนวน 122 เขต (54.22%) รองลงมา คือ ระดับ AA (คะแนน 95-100) จ�ำนวน 82 เขต
(36.44%) ระดับ B (คะแนน 75-84.99) จ�ำนวน 19 เขต (8.44%) และระดับ C (คะแนน 65-74.99)
จ�ำนวน 2 เขต (0.89%) ตามล�ำดับ
			
(4) ร้อยละของนักเรียนในสังกัด สพฐ. มีพฤติกรรมทีย่ ดึ มัน่ ความซือ่ สัตย์สจุ ริต พบว่า 
นักเรียนในสังกัด สพฐ. อายุ 12-17 ปี ที่เป็นกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด จ�ำนวน 1,776 คน มีพฤติกรรมที่ยึดมั่น
ความซือ่ สัตย์สจุ ริตอยูใ่ นระดับมาก จ�ำนวน 1,377 คน (77.53%) และระดับปานกลาง จ�ำนวน 399 คน (22.47%)
			
(5) ร้ อ ยละของสถานศึ ก ษาน� ำ ร่ อ งพื้ น ที่ น วั ต กรรมการศึ ก ษามี ค วามอิ ส ระ
และความคล่องตัวในการบริหารและการจัดการศึกษาเพิ่มขึ้น พบว่า  สถานศึกษาน�ำร่องพื้นที่นวัตกรรม
ใน 8 จังหวัด จ�ำนวน 345 แห่ง มีความอิสระและความคล่องตัวในการบริหารและการจัดการศึกษาทุกแห่ง (100%)

ปัญหา อุปสรรค
การติดตาม ประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานตามตัวชี้วัดแผนปฏิบัติราชการ
ของส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 พบปัญหา  อุปสรรค
ในการด�ำเนินงาน จ�ำแนกเป็น 2 ลักษณะ ดังนี้
1. ปัญหา อุปสรรคการด�ำเนินงานตามตัวชี้วัด ดังนี้
1.1 การขั บ เคลื่ อ นการด� ำ เนิ น งานตามตั ว ชี้ วั ด ที่ มี ลั ก ษณะเป็ น การจั ด กิ จ กรรมที่ ส ่ ง เสริ ม
สนับสนุนผูเ้ รียนให้มคี วามรู้ ความเข้าใจในด้านต่าง ๆ เช่น กิจกรรมการสร้างภูมคิ มุ้ กันพร้อมรับมือการเปลีย่ นแปลง
และภัยคุกคามรูปแบบใหม่ การเตรียมความพร้อมในการทดสอบ O-NET เป็นต้น ด�ำเนินการได้ไม่มปี ระสิทธิภาพ
เท่าที่ควร เนื่องจากต้องด�ำเนินการภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา  2019
(COVID-19)
1.2 สถานศึก ษาบางแห่งขาดแคลนครู วิช าเอกปฐมวั ย ส่ ง ผลต่ อ การจั ด การเรี ย นการสอน
และการวัดประเมินผลพัฒนาการด้านร่างกาย อารมณ์จิตใจ สังคม และสติปัญญาของผู้เรียนปฐมวัย รวมถึง
บางแห่งมีจ�ำนวนครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ ด้อยโอกาสไม่เพียงพอกับความต้องการ
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1.3 ครูผู้สอนบางส่วนขาดประสบการณ์และความรู้ ความเข้าใจในการจัดการเรียนการสอน
ตามหลักสูตร เช่น การสร้างเครื่องมือวัดและประเมินผลคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน การพัฒนาความรู้
สมรรถนะทักษะอาชีพด้านต่าง ๆ ให้กับผู้เรียนตามความถนัดและความสนใจ ทักษะด้านการใช้เทคโนโลยี
ในการจัดการเรียนการสอน เป็นต้น
1.4 การวัดระดับความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษตามกรอบมาตรฐานความสามารถทางภาษา
อังกฤษ (CEFR) ของครูผู้สอนที่ไม่จบเอกวิชาภาษาอังกฤษขาดแนวทางที่ชัดเจน
1.5 การพัฒนาทักษะนักเรียนเพือ่ เตรียมความพร้อมในการประเมินตามโครงการ PISA ด้วยระบบ
PISA Style Online Testing จ�ำเป็นต้องใช้คอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต ด�ำเนินการได้ไม่ครอบคลุมนักเรียนทุกคน
โดยเฉพาะในพื้นที่ห่างไกลทุรกันดาร
1.6 การพัฒนาครูในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ส่วนใหญ่ดำ� เนินการในรูปแบบการอบรมออนไลน์
เพื่อให้ครูสามารถน�ำความรู้ที่ได้ไปพัฒนาผู้เรียน แต่ยังขาดการนิเทศ ติดตามผลหลังจากการเข้ารับการอบรม
หรือการส่งต่อข้อมูลให้ผู้บริหารสถานศึกษาเพื่อด�ำเนินการนิเทศภายในต่อไป
2. ปัญหา อุปสรรคการด�ำเนินงานในภาพรวม ดังนี้
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา  2019 (COVID-19) ส่งผลต่อการด�ำเนินงาน
ดังนี้
2.1 สถานศึกษาต้องปิดการเรียนการสอนในระยะยาว ส่งผลต่อการด�ำเนินโครงการ/กิจกรรม
ที่มีลักษณะส่งเสริม สนับสนุนผู้เรียนโดยจัดกิจกรรมในห้องเรียนที่ไม่สามารถด�ำเนินการได้เต็มรูปแบบ
2.2 การปรับเปลีย่ นรูปแบบการท�ำงานทีจ่ ำ� เป็นต้องน�ำเทคโนโลยีเข้ามาใช้งานเพิม่ ขึน้ แต่บคุ ลากร
บางส่วนยังขาดความรู้ ความเข้าใจและทักษะด้านการใช้เทคโนโลยี รวมถึงบริบทพื้นที่ของสถานศึกษาบางแห่ง
ไม่สะดวกในการใช้เทคโนโลยี โดยเฉพาะอย่างยิ่งสถานศึกษาที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ห่างไกลยากล�ำบาก
2.3 ผูเ้ รียนบางส่วนขาดความพร้อมด้านอุปกรณ์ เช่น คอมพิวเตอร์ แท็บเล็ต เป็นต้น และสัญญาณ
อินเทอร์เน็ต ส่งผลให้ไม่สามารถเรียนรู้ผ่านระบบออนไลน์ในปีการศึกษา 1/2564 ได้
2.4 งบประมาณในการด�ำเนินงานบางโครงการ กิจกรรมไม่เพียงพอต่อความต้องการจ�ำเป็น
2.5 ขาดการนิเทศ ก�ำกับ ติดตาม การด�ำเนินงานอย่างต่อเนื่อง

ข้อเสนอแนะ
การติดตาม ประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานตามตัวชี้วัดแผนปฏิบัติราชการ
ของส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มีข้อเสนอแนะส�ำหรับ
การด�ำเนินงานในปีงบประมาณถัดไป จ�ำแนกเป็น 2 ลักษณะ ดังนี้  
1. ข้อเสนอแนะการด�ำเนินงานตามตัวชี้วัด ดังนี้
1.1 สพฐ. ควรมีการส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาครูผู้สอนให้มีความรู้ ความเข้าใจการด�ำเนิน
กิจกรรมภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชือ้ ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เช่น กิจกรรมการสร้าง
ภูมิคุ้มกันพร้อมรับมือการเปลี่ยนแปลงและภัยคุกคามรูปแบบใหม่ การเตรียมความพร้อมในการทดสอบ
O-NET เป็นต้น ในรูปแบบที่หลากหลายอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ครูผู้สอนน�ำไปประยุกต์ใช้ตามความเหมาะสม
กับผู้เรียน
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1.2 สพฐ. ควรก�ำหนดกรอบอัตราก�ำลังและจัดสรรครูวิชาเอกปฐมวัยให้กับสถานศึกษาทุกแห่ง
อย่างน้อย 1 คน เพื่อให้การพัฒนาผู้เรียนปฐมวัยเป็นไปอย่างเหมาะสมตามช่วงวัย
1.3 สพฐ. และ สพท. ควรส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาครูผู้สอนให้มีความรู้ ความเข้าใจ
ในการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตร เช่น การสร้างเครื่องมือวัดและประเมินผลคุณลักษณะอันพึงประสงค์
ของผู้เรียน การพัฒนาความรู้ สมรรถนะทักษะอาชีพด้านต่าง ๆ ให้กับผู้เรียน และทักษะด้านการใช้เทคโนโลยี
ในการจัดการเรียนการสอน โดยใช้รูปแบบที่หลากหลาย เช่น การจัดอบรมพัฒนาครู การส่งเสริมให้ครูเข้ารับ
การฝึกอบรมพัฒนาตนเองทั้งรูปแบบออนไลน์และรูปแบบอื่น  เป็นต้น
1.4 สพฐ. ควรมีแนวทางในการวัดระดับความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษตามกรอบมาตรฐาน
ความสามารถทางภาษาอังกฤษ (CEFR) ให้ครอบคลุมครูผู้สอนภาษาอังกฤษทุกคน
1.5 สพท. ควรมีการนิเทศ ติดตามผลหลังจากการเข้ารับการอบรมของครูผสู้ อนหรือส่งต่อข้อมูล
การอบรมพัฒนาครูให้ผู้บริหารสถานศึกษาเพื่อด�ำเนินการนิเทศภายในต่อไป
1.6 สถานศึกษาควรมีรูปแบบการพัฒนาทักษะนักเรียนด้วยระบบ PISA Style Online Testing
ที่หลากหลายตามบริบท เช่น การบูรณาการเข้ากับการจัดการเรียนการสอนปกติ การจัดโครงการ กิจกรรม
ให้ผู้เรียนโดยตรง เป็นต้น
2. ข้อเสนอแนะการด�ำเนินงานในภาพรวม ดังนี้
2.1 การบริหารและการจัดการศึกษาขัน้ พืน้ ฐานตามกลยุทธ์ของ สพฐ. ทัง้ 4 กลยุทธ์ ซึง่ ใช้สำ� หรับ
การขั บ เคลื่ อ นการด� ำ เนิ น งานในปี ง บประมาณ พ.ศ. 2564-2565 กลยุ ท ธ์ ที่ 4 การเพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพ
การบริหารจัดการศึกษาสามารถขับเคลื่อนการด�ำเนินงานได้บรรลุเป้าหมายทุกตัวชี้วัดควรรักษาคุณภาพ
การด�ำเนินงานอย่างต่อเนื่อง ส�ำหรับกลยุทธ์ที่ 1 การส่งเสริมการจัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีความปลอดภัยจากภัย
ทุกรูปแบบ กลยุทธ์ที่ 2 การสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาให้กับประชากรวัยเรียนทุกคน
และกลยุทธ์ที่ 3 การยกระดับคุณภาพการศึกษาให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 ยังด�ำเนินการ
ไม่บรรลุเป้าหมายในบางตัวชี้วัด จึงควรเพิ่มประสิทธิภาพการด�ำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เช่น
สร้างการรับรู้ ความเข้าใจในการน�ำนโยบายไปสู่การปฏิบัติ การก�ำกับติดตามการด�ำเนินงานอย่างเข้มข้นต่อเนื่อง
เป็นต้น
2.2 สพฐ. และ สพท. ควรส่ ง เสริ ม สนั บ สนุ น และพั ฒ นาบุ ค ลากรให้ มี ค วามรู ้ แ ละทั ก ษะ
ด้านการใช้เทคโนโลยีในการบริหารจัดการ รวมทั้งการจัดการเรียนการสอนในห้องเรียน
		2.3 สพฐ. ควรสนับสนุนวัสดุอปุ กรณ์หรือระดมทรัพยากรจากทุกภาคส่วนเพือ่ จัดสรรให้สถานศึกษา
ที่ขาดแคลนส�ำหรับใช้การจัดการเรียนการสอน เช่น คอมพิวเตอร์ แท็บเล็ต สัญญาณอินเทอร์เน็ต เป็นต้น
2.4 สพฐ. และ สพท. ควรมีการนิเทศ ก�ำกับ ติดตาม การด�ำเนินงานอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง
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ผลการติ ดตาม ประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษาขัน้ พื้นฐานของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ผลการติ
ดตามวชีประเมิ
นผลการบริ
ารและการจัดานั
การศึ
กษาขั้นพื้นฐานของสำ�นักงานเขตพื
กษาประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2564
ตามตั
้วดั แผนปฏิ
บตั ิ รหาชการของส
กงานคณะกรรมการการศึ
กษาขัน้ ทีพื่ก้นารศึ
ฐาน

107

109

รายงานสรุปผลการติดตาม ประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ตามตัวชี้วัดแผนปฏิบัติราชการสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

108

110

รายงานสรุปผลการติดตาม ประเมินผล การบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ตามตัวชี้วัดแผนปฏิบัติราชการของส�ำนักงานคณะกรรมการการศึ
้นพืประเมิ
้นฐาน ประจ�
ำปีงบประมาณ
พ.ศ. 2564
รายงานสรุปผลการติกษาขั
ดตาม
นผลการบริ
หารและการจั
ดการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ตามตัวชี้วัดแผนปฏิบัติราชการสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
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73 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สพป. นครราชสีมา เขต 7

74 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สพป. บึงกาฬ

75 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สพป. บุรีรัมย์ เขต 1

76 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สพป. บุรีรัมย์ เขต 2

77 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สพป. บุรีรัมย์ เขต 3

78 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สพป. บุรีรัมย์ เขต 4

79 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สพป. มหาสารคาม เขต 1

80 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สพป. มหาสารคาม เขต 2

81 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สพป. มหาสารคาม เขต 3

82 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สพป. มุกดาหาร

83 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สพป. ยโสธร เขต 1

84 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สพป. ยโสธร เขต 2

85 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สพป. ร้อยเอ็ด เขต 1

86 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สพป. ร้อยเอ็ด เขต 2

87 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3

88 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สพป. เลย เขต 1

89 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สพป. เลย เขต 2

90 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สพป. เลย เขต 3

91 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สพป. ศรีสะเกษ เขต 1

92 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สพป. ศรีสะเกษ เขต 2

93 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สพป. ศรีสะเกษ เขต 3

94 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สพป. ศรีสะเกษ เขต 4

95 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สพป. สกลนคร เขต 1

96 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สพป. สกลนคร เขต 2

97 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สพป. สกลนคร เขต 3

98 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สพป. สุรินทร์ เขต 1

99 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สพป. สุรินทร์ เขต 2

100 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สพป. สุรินทร์ เขต 3

101 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สพป. หนองคาย เขต 1

102 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สพป. หนองคาย เขต 2

103 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สพป. หนองบัวลาภู เขต 1

104 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สพป. หนองบัวลาภู เขต 2

105 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สพป. อานาจเจริญ

ตัวชี้วัดที่ 1

กลยุทธ์ที่ 1

ไม่บรรลุ

สพท.
ไม่บรรลุ

สังกัด

72 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สพป. นครราชสีมา เขต 6

ภำค

71 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สพป. นครราชสีมา เขต 5

ลำดับ
6.2

ตามตัวชี้วัดแผนปฏิ
งานคณะกรรมการการศึ
กษาขั้นพื้นฐานกษาขั
ประจ�้นำพืปี้น
งบประมาณ
พ.ศ.งบประมาณ
2564
ตามตับวชีัต้วิรัดาชการของส�
แผนปฏิบัตำนัิรกาชการสำนั
กงานคณะกรรมการการศึ
ฐาน ประจำปี
พ.ศ. 2564

รายงานสรุปผลการติดตาม
ประเมิปนผลการติ
ผล การบริ
ดการศึ
กษาขั้นพื้นดฐาน
รายงานสรุ
ดตามหารและการจั
ประเมินผลการบริ
หารและการจั
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
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เป้ำหมำย (ตัว)

ทีบ่ รรลุ

จำนวนตัวชี้วัด
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121 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สพม. ขอนแก่น

สพป. กาญจนบุรี เขต 4

สพป. ชัยนาท

สพป. เพชรบุรี เขต 1

สพป. เพชรบุรี เขต 2

สพป. นครปฐม เขต 1

สพป. นครปฐม เขต 2

สพป. นนทบุรี เขต 1

134 ภาคกลาง

135 ภาคกลาง

136 ภาคกลาง

137 ภาคกลาง

138 ภาคกลาง

139 ภาคกลาง

140 ภาคกลาง

ไม่บรรลุ

สพป. กรุงเทพมหานคร

130 ภาคกลาง

สพป. กาญจนบุรี เขต 3

บรรลุ

129 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สพม. สุรินทร์

133 ภาคกลาง

ไม่บรรลุ

128 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สพม. บุรีรัมย์

รายงานสรุปผลการติดตาม ประเมินผล การบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ตามตัวชี้วัดแผนปฏิบัติราชการของส�ำนักงานคณะกรรมการการศึ
กษาขัด้นตาม
พื้นฐาน
ประจ�
ำปีงบประมาณ
พ.ศ. 2564ดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
รายงานสรุปผลการติ
ประเมิ
นผลการบริ
หารและการจั

ตามตัวชี้วัดแผนปฏิบัติราชการสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
บรรลุ

ประเมินไม่ได้
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บรรลุ

127 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สพม. นครราชสีมา

สพป. กาญจนบุรี เขต 1

ไม่บรรลุ

126 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สพม. ชัยภูมิ

สพป. กาญจนบุรี เขต 2

ไม่บรรลุ

125 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สพม. อุบลฯ อานาจเจริญ

131 ภาคกลาง

ไม่บรรลุ

124 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร

132 ภาคกลาง

ไม่บรรลุ

123 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สพม. ร้อยเอ็ด

ประเมินไม่ได้

ไม่บรรลุ

120 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สพม. กาฬสินธุ์

122 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สพม. มหาสารคาม

ไม่บรรลุ

ประเมินไม่ได้

115 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สพม. เลย หนองบัวลาภู

ไม่บรรลุ

ไม่บรรลุ

114 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สพป. อุบลราชธานี เขต 5

119 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สพม. สกลนคร

ไม่บรรลุ

113 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สพป. อุบลราชธานี เขต 4

118 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สพม. นครพนม

บรรลุ

112 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สพป. อุบลราชธานี เขต 3

ไม่บรรลุ

ไม่บรรลุ

111 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สพป. อุบลราชธานี เขต 2

117 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สพม. หนองคาย

บรรลุ

110 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สพป. อุบลราชธานี เขต 1

ไม่บรรลุ

ไม่บรรลุ

109 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สพป. อุดรธานี เขต 4

116 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สพม. อุดรธานี

ไม่บรรลุ

108 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สพป. อุดรธานี เขต 3

ตัวชี้วัดที่ 1

กลยุทธ์ที่ 1

ไม่บรรลุ

สพท.
ไม่บรรลุ

สังกัด

107 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สพป. อุดรธานี เขต 2

ภำค

106 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สพป. อุดรธานี เขต 1
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สพป. ปทุมธานี เขต 1

สพป. ปทุมธานี เขต 2

สพป. ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1

สพป. ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2
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สพป. สุพรรณบุรี เขต 2
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สพม. กรุงเทพมหานคร เขต 1
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สพม. นนทบุรี

สพม. ปทุมธานี

สพม. สิงห์บุรี อ่างทอง

สพม. ราชบุรี

สพม. สุพรรณบุรี

สพม. เพชรบุรี

สพป. จันทบุรี เขต 1

สพป. จันทบุรี เขต 2

สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 1

สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 2

สพป. ชลบุรี เขต 1

สพป. ชลบุรี เขต 2

สพป. ชลบุรี เขต 3
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สพท.

142 ภาคกลาง

สังกัด

สพป. นนทบุรี เขต 2

ภำค

141 ภาคกลาง
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รายงานสรุปผลการติกดษาขั
ตาม้นพืประเมิ
ผลการบริ
หารและการจั
ดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ตามตัวชี้วัดแผนปฏิบัติราชการของส�ำนักงานคณะกรรมการการศึ
้นฐาน น
ประจ�
ำปีงบประมาณ
พ.ศ. 2564

รายงานสรุปผลการติดตาม ประเมินผล การบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ตามตัวชี้วัดแผนปฏิบัติราชการสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
บรรลุ

บรรลุ

บรรลุ

บรรลุ

ไม่บรรลุ

บรรลุ

บรรลุ

ประเมินไม่ได้

บรรลุ

ไม่บรรลุ

บรรลุ

บรรลุ

บรรลุ

ไม่บรรลุ

บรรลุ

ไม่บรรลุ

ไม่บรรลุ

ไม่บรรลุ

บรรลุ

ไม่บรรลุ

ไม่บรรลุ

ไม่บรรลุ

ไม่บรรลุ

ไม่บรรลุ

บรรลุ

ประเมินไม่ได้

ไม่บรรลุ

บรรลุ

บรรลุ

ไม่บรรลุ

ไม่บรรลุ

บรรลุ

บรรลุ

บรรลุ

บรรลุ

ตัวชี้วัดที่ 1

กลยุทธ์ที่ 1
6.2

-

-

บรรลุ บรรลุ

บรรลุ บรรลุ

บรรลุ บรรลุ

บรรลุ บรรลุ

บรรลุ บรรลุ

บรรลุ บรรลุ

บรรลุ บรรลุ

-

-

บรรลุ บรรลุ

บรรลุ บรรลุ

บรรลุ บรรลุ

บรรลุ บรรลุ

บรรลุ บรรลุ

บรรลุ บรรลุ

บรรลุ บรรลุ

ไม่บรรลุ บรรลุ

บรรลุ บรรลุ

บรรลุ บรรลุ

ไม่บรรลุ บรรลุ

บรรลุ บรรลุ

บรรลุ บรรลุ

บรรลุ บรรลุ

บรรลุ บรรลุ

ไม่บรรลุ บรรลุ

บรรลุ บรรลุ

บรรลุ บรรลุ

บรรลุ บรรลุ

ไม่บรรลุ บรรลุ

6.1

กลยุทธ์ที่ 2

-

-

-

-

ไม่บรรลุ บรรลุ

ไม่บรรลุ บรรลุ

ไม่บรรลุ บรรลุ

ไม่บรรลุ บรรลุ

ไม่บรรลุ บรรลุ

ไม่บรรลุ บรรลุ

ไม่บรรลุ บรรลุ

ไม่บรรลุ บรรลุ

6.4

6.3

ตัวชี้วัดที่ 6

บรรลุ

บรรลุ

บรรลุ

บรรลุ

บรรลุ

บรรลุ

บรรลุ

-

-

-

-

-

-

-

-

บรรลุ

บรรลุ

บรรลุ

บรรลุ

บรรลุ

บรรลุ

บรรลุ

บรรลุ

บรรลุ

บรรลุ

บรรลุ

บรรลุ

บรรลุ

บรรลุ

บรรลุ

บรรลุ

บรรลุ

บรรลุ

บรรลุ

บรรลุ

ตัวชี้วัดที่ 10

-

-

-

-

-

-

-

บรรลุ

บรรลุ

บรรลุ

บรรลุ

บรรลุ

บรรลุ

บรรลุ

บรรลุ

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

บรรลุ

บรรลุ

บรรลุ

บรรลุ

บรรลุ

บรรลุ

บรรลุ

บรรลุ

บรรลุ

บรรลุ

บรรลุ

ประเมินไม่ได้

บรรลุ

บรรลุ

บรรลุ

บรรลุ

บรรลุ

บรรลุ

บรรลุ

บรรลุ

บรรลุ

บรรลุ

บรรลุ

บรรลุ

บรรลุ

บรรลุ

บรรลุ

บรรลุ

-

บรรลุ

บรรลุ

บรรลุ

บรรลุ

บรรลุ

บรรลุ

บรรลุ

ตัวชี้วัดที่ 12

-

-

-

-

-

-

-

ตัวชี้วัดที่ 11

ไม่บรรลุ

ไม่บรรลุ

ไม่บรรลุ

ไม่บรรลุ

ไม่บรรลุ

ประเมินไม่ได้

ไม่บรรลุ

บรรลุ

ไม่บรรลุ

ไม่บรรลุ

ไม่บรรลุ

ไม่บรรลุ

บรรลุ

ไม่บรรลุ

ไม่บรรลุ

บรรลุ

ไม่บรรลุ

ไม่บรรลุ

บรรลุ

บรรลุ

ไม่บรรลุ

บรรลุ

ไม่บรรลุ

บรรลุ

ไม่บรรลุ

ไม่บรรลุ

ไม่บรรลุ

ไม่บรรลุ

ไม่บรรลุ

ไม่บรรลุ

บรรลุ

ไม่บรรลุ

ไม่บรรลุ

ไม่บรรลุ

บรรลุ

ตัวชี้วัดที่ 14

บรรลุ

ไม่บรรลุ

ไม่บรรลุ

ไม่บรรลุ

ไม่บรรลุ

บรรลุ

บรรลุ

บรรลุ

บรรลุ

ไม่บรรลุ

ไม่บรรลุ

ไม่บรรลุ

ไม่บรรลุ

ไม่บรรลุ

ไม่บรรลุ

ไม่บรรลุ

ไม่บรรลุ

ไม่บรรลุ

บรรลุ

ไม่บรรลุ

ไม่บรรลุ

ไม่บรรลุ

ไม่บรรลุ

ไม่บรรลุ

บรรลุ

ไม่บรรลุ

ไม่บรรลุ

ไม่บรรลุ

ไม่บรรลุ

ไม่บรรลุ

ไม่บรรลุ

ไม่บรรลุ

ไม่บรรลุ

ไม่บรรลุ

บรรลุ

ตัวชี้วัดที่ 15

กลยุทธ์ที่ 3
18.1

18.2

บรรลุ

-

บรรลุ

บรรลุ

บรรลุ

บรรลุ

บรรลุ

บรรลุ

บรรลุ

-

-

-

-

-

บรรลุ
บรรลุ

-

ไม่บรรลุ

บรรลุ

บรรลุ

บรรลุ

บรรลุ

บรรลุ

บรรลุ

บรรลุ

บรรลุ

บรรลุ

บรรลุ

บรรลุ

บรรลุ

-

-

-

-

-

-

-

บรรลุ

บรรลุ

บรรลุ

บรรลุ

บรรลุ

บรรลุ

บรรลุ

ไม่บรรลุ

บรรลุ

บรรลุ

ไม่บรรลุ

บรรลุ

บรรลุ

ไม่บรรลุ

บรรลุ

บรรลุ

บรรลุ

บรรลุ

บรรลุ

บรรลุ
-

-

บรรลุ

บรรลุ

-

-

ไม่บรรลุ

บรรลุ

บรรลุ

บรรลุ

ไม่บรรลุ

บรรลุ

บรรลุ

บรรลุ

บรรลุ

บรรลุ

บรรลุ

บรรลุ

บรรลุ

ตัวชี้วัดที่ 19

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

18.3

ประเมินไม่ได้ ประเมินไม่ได้

ไม่บรรลุ

บรรลุ

บรรลุ

บรรลุ

บรรลุ

-

บรรลุ

บรรลุ

บรรลุ

บรรลุ

บรรลุ

บรรลุ

บรรลุ

บรรลุ

บรรลุ

บรรลุ

บรรลุ

บรรลุ

บรรลุ

บรรลุ

บรรลุ

บรรลุ

บรรลุ

บรรลุ

บรรลุ

บรรลุ

ไม่บรรลุ

บรรลุ

บรรลุ

บรรลุ

บรรลุ

บรรลุ

บรรลุ

บรรลุ

บรรลุ

บรรลุ

บรรลุ

บรรลุ

บรรลุ

บรรลุ

บรรลุ

บรรลุ

บรรลุ

บรรลุ

บรรลุ

บรรลุ

ตัวชี้วัดที่ 18

9

8

8

8

7

9

8

8

6

3

7

6

7

6

7

7

7

7

10

8

7

8

5

8

9

6

6

8

8

7

7

8

8

8

9

เป้ำหมำย (ตัว)

ทีบ่ รรลุ

จำนวนตัวชี้วัด

111

113

114
ไม่บรรลุ
บรรลุ

สพป. ปราจีนบุรี เขต 1

สพป. ปราจีนบุรี เขต 2

สพป. ระยอง เขต 1

สพป. ระยอง เขต 2

สพป. สมุทรปราการ เขต 1

สพป. สมุทรปราการ เขต 2

สพป. สระแก้ว เขต 1

สพป. สระแก้ว เขต 2

สพม. ฉะเชิงเทรา

สพม. ปราจีนบุรี นครนายก

สพม. จันทบุรี ตราด

สพม. ชลบุรี ระยอง

179 ภาคตะวันออก

180 ภาคตะวันออก

181 ภาคตะวันออก

182 ภาคตะวันออก

183 ภาคตะวันออก

184 ภาคตะวันออก

185 ภาคตะวันออก

186 ภาคตะวันออก

187 ภาคตะวันออก

188 ภาคตะวันออก

189 ภาคตะวันออก

สพป. พัทลุง เขต 2

สพป. ภูเก็ต

สพป. ระนอง

สพป. สงขลา เขต 1

สพป. สงขลา เขต 2

203 ภาคใต้

204 ภาคใต้

205 ภาคใต้

สพป. นครศรีธรรมราช เขต 4

198 ภาคใต้

202 ภาคใต้

สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3

197 ภาคใต้

201 ภาคใต้

สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2

196 ภาคใต้

สพป. พังงา

สพป. นครศรีธรรมราช เขต 1

195 ภาคใต้

สพป. พัทลุง เขต 1

สพป. ตรัง เขต 2

194 ภาคใต้

199 ภาคใต้

สพป. ตรัง เขต 1

193 ภาคใต้

200 ภาคใต้

ไม่บรรลุ
ไม่บรรลุ

สพป. ชุมพร เขต 2

192 ภาคใต้

บรรลุ

ไม่บรรลุ

บรรลุ

ไม่บรรลุ

ไม่บรรลุ

ไม่บรรลุ

บรรลุ

ไม่บรรลุ

ไม่บรรลุ

ไม่บรรลุ

ไม่บรรลุ

บรรลุ

ไม่บรรลุ

ไม่บรรลุ

สพป. กระบี่

สพป. ชุมพร เขต 1

190 ภาคใต้

191 ภาคใต้

บรรลุ

ไม่บรรลุ

ไม่บรรลุ

ไม่บรรลุ

ไม่บรรลุ

ไม่บรรลุ

ไม่บรรลุ

ไม่บรรลุ

ไม่บรรลุ

บรรลุ

ไม่บรรลุ

สพป. นครนายก

บรรลุ

ตัวชี้วัดที่ 1

กลยุทธ์ที่ 1

178 ภาคตะวันออก

สพท.

177 ภาคตะวันออก

สังกัด

สพป. ตราด

ภำค

176 ภาคตะวันออก

ลำดับ
-

-

ไม่บรรลุ บรรลุ
ไม่บรรลุ บรรลุ

บรรลุ บรรลุ

บรรลุ บรรลุ

บรรลุ บรรลุ

ไม่บรรลุ บรรลุ

ไม่บรรลุ บรรลุ

บรรลุ บรรลุ

บรรลุ บรรลุ

ไม่บรรลุ บรรลุ

ไม่บรรลุ บรรลุ

ไม่บรรลุ บรรลุ

บรรลุ บรรลุ

ไม่บรรลุ บรรลุ

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

บรรลุ บรรลุ

บรรลุ บรรลุ

-

-

-

-

-

-

บรรลุ บรรลุ

-

บรรลุ

- ไม่บรรลุ บรรลุ

บรรลุ บรรลุ

-

- ไม่บรรลุ บรรลุ

-

บรรลุ

บรรลุ

บรรลุ

บรรลุ

บรรลุ

บรรลุ

บรรลุ

บรรลุ

บรรลุ

บรรลุ

บรรลุ

บรรลุ

บรรลุ

บรรลุ

บรรลุ

-

-

- ไม่บรรลุ บรรลุ

-

-

- ไม่บรรลุ บรรลุ

บรรลุ

บรรลุ

บรรลุ

บรรลุ

บรรลุ

บรรลุ

บรรลุ

บรรลุ

บรรลุ

บรรลุ

ตัวชี้วัดที่ 10

-

บรรลุ บรรลุ

บรรลุ บรรลุ

บรรลุ บรรลุ

บรรลุ บรรลุ

บรรลุ บรรลุ

บรรลุ บรรลุ

ไม่บรรลุ บรรลุ

บรรลุ บรรลุ

6.4

6.2

ตัวชี้วัดที่ 6
6.3

6.1

กลยุทธ์ที่ 2

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

บรรลุ

บรรลุ

บรรลุ

บรรลุ

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

ตัวชี้วัดที่ 11

บรรลุ

บรรลุ

บรรลุ

บรรลุ

บรรลุ

บรรลุ

บรรลุ

บรรลุ

บรรลุ

บรรลุ

บรรลุ

บรรลุ

บรรลุ

บรรลุ

บรรลุ

บรรลุ

บรรลุ

บรรลุ

บรรลุ

บรรลุ

บรรลุ

บรรลุ

บรรลุ

บรรลุ

บรรลุ

บรรลุ

บรรลุ

บรรลุ

บรรลุ

บรรลุ

ตัวชี้วัดที่ 12

บรรลุ

ไม่บรรลุ

บรรลุ

ไม่บรรลุ

ไม่บรรลุ

บรรลุ

ประเมินไม่ได้

บรรลุ

บรรลุ

บรรลุ

บรรลุ

ไม่บรรลุ

ไม่บรรลุ

ไม่บรรลุ

ไม่บรรลุ

ไม่บรรลุ

บรรลุ

ไม่บรรลุ

ประเมินไม่ได้

ไม่บรรลุ

ไม่บรรลุ

บรรลุ

ไม่บรรลุ

บรรลุ

บรรลุ

บรรลุ

ไม่บรรลุ

บรรลุ

ไม่บรรลุ

บรรลุ

ตัวชี้วัดที่ 14

บรรลุ

บรรลุ

ไม่บรรลุ

บรรลุ

บรรลุ

ไม่บรรลุ

ไม่บรรลุ

ไม่บรรลุ

ไม่บรรลุ

ไม่บรรลุ

ไม่บรรลุ

ไม่บรรลุ

บรรลุ

บรรลุ

บรรลุ

บรรลุ

ไม่บรรลุ

ไม่บรรลุ

ไม่บรรลุ

ไม่บรรลุ

ไม่บรรลุ

ไม่บรรลุ

ไม่บรรลุ

ไม่บรรลุ

ไม่บรรลุ

ไม่บรรลุ

ไม่บรรลุ

ไม่บรรลุ

ไม่บรรลุ

ไม่บรรลุ

ตัวชี้วัดที่ 15

กลยุทธ์ที่ 3

บรรลุ

บรรลุ

บรรลุ

บรรลุ

บรรลุ

บรรลุ

บรรลุ

บรรลุ

บรรลุ

บรรลุ

บรรลุ

บรรลุ

บรรลุ

บรรลุ

บรรลุ

บรรลุ

-

-

-

-

บรรลุ

บรรลุ

บรรลุ

บรรลุ

บรรลุ

บรรลุ

บรรลุ

บรรลุ

บรรลุ

บรรลุ

18.1

บรรลุ

บรรลุ

บรรลุ

บรรลุ

บรรลุ

บรรลุ

บรรลุ

บรรลุ

บรรลุ

บรรลุ

บรรลุ

บรรลุ

บรรลุ

บรรลุ

บรรลุ

บรรลุ

บรรลุ

บรรลุ

บรรลุ

บรรลุ

บรรลุ

บรรลุ

บรรลุ

บรรลุ

ประเมินไม่ได้

บรรลุ

บรรลุ

บรรลุ

ไม่บรรลุ

บรรลุ

18.2

ตัวชี้วัดที่ 18

-

-

-

-

-

ไม่บรรลุ

บรรลุ

บรรลุ

บรรลุ

บรรลุ

บรรลุ

ไม่บรรลุ

-

บรรลุ

บรรลุ

บรรลุ

ไม่บรรลุ

บรรลุ

บรรลุ

บรรลุ

บรรลุ

บรรลุ

บรรลุ

บรรลุ

ไม่บรรลุ

บรรลุ

บรรลุ

บรรลุ

บรรลุ

บรรลุ

บรรลุ

บรรลุ

ไม่บรรลุ

บรรลุ

ไม่บรรลุ

บรรลุ

ตัวชี้วัดที่ 19

-

-

-

-

-

-

-

-

-

บรรลุ

บรรลุ

ไม่บรรลุ

บรรลุ

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

18.3

8

9

7

7

8

9

5

7

7

8

6

7

9

8

8

9

8

6

4

7

7

8

7

8

7

8

5

8

4

9

เป้ำหมำย (ตัว)

ทีบ่ รรลุ

จำนวนตัวชี้วัด

112

รายงานสรุปผลการติดตาม ประเมินผล การบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน

รายงานสรุปผลการติ
ารและการจั
ตามตัวชี้วัดแผนปฏิบัติราชการของส�ำนักงานคณะกรรมการการศึ
กษาขั้นพืด้นตาม
ฐานประเมิ
ประจ�ำน
ปีงผลการบริ
บประมาณหพ.ศ.
2564 ดการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ตามตัวชี้วัดแผนปฏิบัติราชการสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

บรรลุ
ไม่บรรลุ

สพป. นราธิวาส เขต 2

สพป. นราธิวาส เขต 3

สพป. ปัตตานี เขต 1

สพป. ปัตตานี เขต 2

สพป. ปัตตานี เขต 3

สพป. ยะลา เขต 1

สพป. ยะลา เขต 2

สพป. ยะลา เขต 3

สพป. สงขลา เขต 3

สพป. สตูล

สพม. นราธิวาส

สพม. สงขลา สตูล

214 ภาคใต้(ชายแดน)

215 ภาคใต้(ชายแดน)

216 ภาคใต้(ชายแดน)

217 ภาคใต้(ชายแดน)

218 ภาคใต้(ชายแดน)

219 ภาคใต้(ชายแดน)

220 ภาคใต้(ชายแดน)

221 ภาคใต้(ชายแดน)

222 ภาคใต้(ชายแดน)

223 ภาคใต้ (ชายแดน)

224 ภาคใต้ (ชายแดน)

225 ภาคใต้ (ชายแดน)

84

รวม สพท. ทีบ่ รรลุเป้ำหมำย

50.00
132

คิดเป็นร้อยละ

รวม สพท. ทีไ่ ม่บรรลุเป้ำหมำย

-

66 -

-

-

ตามตัวชี้วัดแผนปฏิบัติราชการของส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

รายงานสรุปผลการติดตาม ประเมินผล การบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
3
7.14
9
4
225

คิดเป็นร้อยละ

รวม สพท. ทีไ่ ม่สำมำรถประเมินผลได้

คิดเป็นร้อยละ

รวมจำนวนเขต

คิดเป็นร้อยละ

จำนวน สพม. ทีไ่ ม่สำมำรถประเมินผลได้

6
3.28

จำนวน สพป. ทีไ่ ม่สำมำรถประเมินผลได้

115

-

-

-

-

-

-

183 183

-

-

-

-

-

-

58.67 36.07 -

21

คิดเป็นร้อยละ

66 -

60.66 36.07 -

111

จำนวน สพม. ทีไ่ ม่บรรลุเป้ำหมำย

คิดเป็นร้อยละ

-

-

117 183

-

-

37.33 63.93 100

18
42.86

จำนวน สพป. ทีไ่ ม่บรรลุเป้ำหมำย

-

183

-

-

ไม่บรรลุ บรรลุ

บรรลุ บรรลุ

ไม่บรรลุ บรรลุ

ไม่บรรลุ บรรลุ

บรรลุ บรรลุ

บรรลุ บรรลุ

บรรลุ บรรลุ

ไม่บรรลุ บรรลุ

ไม่บรรลุ บรรลุ

บรรลุ บรรลุ

66 117

คิดเป็นร้อยละ

คิดเป็นร้อยละ

-

บรรลุ บรรลุ

36.07 63.93 100

บรรลุ

ไม่บรรลุ

ไม่บรรลุ

ไม่บรรลุ

ไม่บรรลุ

ไม่บรรลุ

ไม่บรรลุ

ไม่บรรลุ

ไม่บรรลุ

บรรลุ

จำนวน สพม. ทีบ่ รรลุเป้ำหมำย

คิดเป็นร้อยละ

บรรลุ
ไม่บรรลุ

สพม. พังงา ภูเก็ต ระนอง

สพป. นราธิวาส เขต 1

-

-

ไม่บรรลุ
บรรลุ

-

บรรลุ บรรลุ

ไม่บรรลุ บรรลุ
-
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จำนวน สพป. ทีบ่ รรลุเป้ำหมำย

6.2

บรรลุ บรรลุ

6.1

กลยุทธ์ที่ 2

-

-

-

-

42 -

100

42

100

42

-

-

42 -

-

-

-

-

-

-

-

-

42

42

-

-

-

-

-

-

100 -

-

-

100 -

-

-

-

-

-

-

ไม่บรรลุ บรรลุ

ไม่บรรลุ บรรลุ

-

-

ไม่บรรลุ บรรลุ

ไม่บรรลุ บรรลุ

ไม่บรรลุ บรรลุ

ไม่บรรลุ บรรลุ
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6.3

ตัวชี้วัดที่ 6

บรรลุ

บรรลุ

บรรลุ

บรรลุ

ตัวชี้วัดที่ 1

กลยุทธ์ที่ 1

213 ภาคใต้(ชายแดน)

สพม. นครศรีธรรมราช

สพม. ตรัง กระบี่

สพม. สุราษฎร์ธานี ชุมพร
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สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 3
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สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2

สพท.
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สังกัด

สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 1
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ลำดับ
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-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-
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1
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1
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บรรลุ
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ไม่บรรลุ

บรรลุ
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-

-

-

-
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ตัวชี้วัดที่ 10

-

-

-
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-
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-

-
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-
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-
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-

-

-

-

-

-

-
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-
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ตัวชี้วัดที่ 11

-

-
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-
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1
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1

0.89

2
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ตัวชี้วัดที่ 12
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225

4.00

9

7.14

3

3.28

6

58.67

132

52.38

22

60.11

110

37.33

84

40.48

17

36.61
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ประเมินไม่ได้
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ไม่บรรลุ
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-

-

-

-
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31
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ตัวชี้วัดที่ 15
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-

-

-

-
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3
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3
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5
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-

-
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-
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บรรลุ
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5
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2
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8
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4
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4
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บรรลุ
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ตัวชี้วัดที่ 18

-

-

-

37

42

4.76

2

4.76

2

7.14

3

7.14

3
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37
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บรรลุ

บรรลุ

-

-

-

-

-

225

3.56

8

4.76

2

3.28

6

12.44
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9.52

4
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36
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บรรลุ
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-
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-

-
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-
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บรรลุ

บรรลุ

บรรลุ

บรรลุ

-

บรรลุ

บรรลุ

บรรลุ
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-

-
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ตัวชี้วัดที่ 19
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6

5
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6

7

8

7

7

6

6
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9
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7
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7

9

7

9

เป้ำหมำย (ตัว)

ทีบ่ รรลุ

จำนวนตัวชี้วัด
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ภาคผนวก ข
1. คำ�สั่ง คณะทำ�งานวิเคราะห์ สังเคราะห์ตัวชี้วัด/
ประเด็นที่สำ�คัญสำ�หรับการติดตาม ประเมินผล
การบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประจำ�ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
2. คำ�สั่ง คณะทำ�งานพิจารณาตรวจสอบแบบติดตาม ประเมินผล
การบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประจำ�ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
3. คำ�สั่ง คณะกรรมการกลั่นกรอง วิเคราะห์และประมวลผล
การติดตาม ประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประจำ�ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

รายงานสรุปผลการติดตาม ประเมินผล การบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ตามตัวชี้วัดแผนปฏิบัติราชการของส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

117

1. ค� ำ สั่ ง คณะท� ำ งานวิ เ คราะห์ สั ง เคราะห์ ตั ว ชี้ วั ด /ประเด็ น ที่ ส� ำ คั ญ ส� ำ หรั บ การติ ด ตาม ประเมิ น ผล
การบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

รายงานสรุปผลการติดตาม ประเมินผล การบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ตามตัวชี้วัดแผนปฏิบัติราชการของส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

119

120

รายงานสรุปผลการติดตาม ประเมินผล การบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ตามตัวชี้วัดแผนปฏิบัติราชการของส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

รายงานสรุปผลการติดตาม ประเมินผล การบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ตามตัวชี้วัดแผนปฏิบัติราชการของส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
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2. ค�ำสั่ง คณะท�ำงานพิจารณาตรวจสอบแบบติดตาม ประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
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รายงานสรุปผลการติดตาม ประเมินผล การบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ตามตัวชี้วัดแผนปฏิบัติราชการของส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

รายงานสรุปผลการติดตาม ประเมินผล การบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ตามตัวชี้วัดแผนปฏิบัติราชการของส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

123

124

รายงานสรุปผลการติดตาม ประเมินผล การบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ตามตัวชี้วัดแผนปฏิบัติราชการของส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

รายงานสรุปผลการติดตาม ประเมินผล การบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ตามตัวชี้วัดแผนปฏิบัติราชการของส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

125

3. ค�ำสั่ง คณะกรรมการกลั่นกรอง วิเคราะห์และประมวลผลการติดตาม ประเมินผล
การบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

126

รายงานสรุปผลการติดตาม ประเมินผล การบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ตามตัวชี้วัดแผนปฏิบัติราชการของส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

รายงานสรุปผลการติดตาม ประเมินผล การบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ตามตัวชี้วัดแผนปฏิบัติราชการของส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

127

128

รายงานสรุปผลการติดตาม ประเมินผล การบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ตามตัวชี้วัดแผนปฏิบัติราชการของส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

รายงานสรุปผลการติดตาม ประเมินผล การบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ตามตัวชี้วัดแผนปฏิบัติราชการของส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

129

130

รายงานสรุปผลการติดตาม ประเมินผล การบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ตามตัวชี้วัดแผนปฏิบัติราชการของส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

รายงานสรุปผลการติดตาม ประเมินผล การบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ตามตัวชี้วัดแผนปฏิบัติราชการของส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

131

132

รายงานสรุปผลการติดตาม ประเมินผล การบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ตามตัวชี้วัดแผนปฏิบัติราชการของส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

รายงานสรุปผลการติดตาม ประเมินผล การบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ตามตัวชี้วัดแผนปฏิบัติราชการของส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
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134

รายงานสรุปผลการติดตาม ประเมินผล การบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ตามตัวชี้วัดแผนปฏิบัติราชการของส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

รายงานสรุปผลการติดตาม ประเมินผล การบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ตามตัวชี้วัดแผนปฏิบัติราชการของส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
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รายงานสรุปผลการติดตาม ประเมินผล การบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
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