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การบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
ของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

 
 

 
 

นางกัณณ์ณิชฐา  ธนัชโอฬารบุตร 
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
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ค าช้ีแจง 

การติดตาม ประเมินผล การบรหิารและการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เป็นกระบวนการที่ส าคญัในการ
บริหารงาน เพื่อก ากับ ตดิตาม ตรวจสอบการด าเนินงานการจดัการศึกษาขั้นพ้ืนฐานให้มีประสิทธิภาพ บรรลุเปา้ประสงค์ที่
ก าหนด ซึ่งในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยส านักติดตามและประเมินผล 
การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานและส านักต่างๆ ในส่วนกลาง ได้ร่วมกันจดัท าแบบติดตาม ประเมินผล การบริหารและการจัด
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพื่อติดตาม ประเมินผลการบริหาร และการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของ
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา จ านวน 183 เขต และส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา มีรายละเอียด ดังนี ้  

    1.  เนื้อหาสาระการติดตาม ประเมินผล การบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน   
        ตวัชีว้ดัตามแผนปฏิบตัิราชการของส านกังานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน ประจ าปี 
งบประมาณ พ.ศ. 2563 ประกอบด้วย  6 นโยบาย ดงันี ้ 
   นโยบายที่ 1 ด้านการจดัการศึกษาเพื่อความมั่นคงของมนุษย์และของชาติ  
   นโยบายที่ 2 ด้านการจดัการศึกษาเพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
   นโยบายที่ 3 ด้านการพัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพของทรัพยากรมนุษย ์  
   นโยบายที่ 4 การสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มคีุณภาพ มีมาตรฐานและการลด
ความเหลื่อมล้ าทางการศึกษา  
   นโยบายที่ 5 ด้านการจดัการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
   นโยบายที่ 6 ด้านการปรับสมดลุและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา  
 
 2.  การด าเนินงานติดตาม ประเมินผล การบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2563  
    ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานได้ด าเนินการติดตาม ประเมินผล การบริหารและการจัด
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยบูรณาการตัวช้ีวัดและประเด็นการพิจารณาที่มีความสอดคล้องของ
เนื้อหา เพื่อลดภาระงานและความซ้ าซ้อนในการรายงานข้อมูลของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา  
    -- ตัวช้ีวัดตามแผนปฏิบัตริาชการของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยติดตาม ประเมินผล จ านวน 37 ตัวช้ีวัด จากส านักงานในส่วนกลาง จ านวน 8 ตัวช้ีวัด และ
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา จ านวน 29 ตัวช้ีวัด  

 3. การเก็บรวบรวมข้อมูล  
       ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน โดย ส านักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน  

เก็บรวบรวมข้อมูลผลการด าเนินงาน 3 วิธี ดังนี้ 
        3.1 เก็บข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ (electronic Monitoring and Evaluation System : e - MES) โดย
ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษารายงานผลการด าเนินงานท่ีเกิดขึ้นจริง และกระบวนการด าเนินงานท่ีส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ด าเนินงานตามแบบฟอร์มที่ก าหนด เพื่อให้ส านักตดิตามและประเมนิผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานประเมินผล 

       โดยมีก าหนดระยะเวลาในการติดตาม ประเมินผล เปิด – ปิด ระบบ e – MES ดังนี ้
                   รอบท่ี 1  เปิดระบบระหว่าง วันท่ี 7 เมษายน 2563 - 1 มิถุนายน 2563 

       รอบท่ี 2  เปิดระบบระหว่าง วันท่ี 3 มิถุนายน 2563 – 15 กันยายน 2563 
       3.2 เก็บรวบรวมข้อมูลจากส านักตา่งๆ ในส่วนกลาง เช่น สารสนเทศจากระบบ DMC คะแนน O-NET NT ITA 

เป็นต้น 
       3.3 เก็บข้อมูลเชิงประจักษ์ (Empirical Monitoring and Evaluation System : EMES) โดยส านักงาน

คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานจะด าเนินการลงพื้นทีต่ดิตาม ณ ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา 
 
 



 
4.  เกณฑ์การประเมิน 
    การติดตาม ประเมินผลการบรหิารและการจดัการศึกษาขั้นพ้ืนฐานของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2563 ประกอบด้วย 2 ส่วน คือ ตัวช้ีวัดตามแผนปฏิบัติราชการของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
และมาตรฐานส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา ซึ่งการประเมินผลการด าเนินงานมี 2 ลักษณะ ดังนี้ 
        4.1. การประเมินผลเทียบคา่เป้าหมาย 
  บรรลเุป้าหมาย    หมายถึง  มีผลส าเรจ็ของการด าเนินงานตามเปา้หมายหรือสูงกว่าเป้าหมายของตัวช้ีวัด 
  ไม่บรรลเุป้าหมาย หมายถึง  มีผลส าเรจ็ของผลการด าเนินงานต่ ากวา่เป้าหมายของตัวช้ีวัด 
        4.2 การประเมินระดับคณุภาพ 
  4.2. เกณฑ์การประเมินระดับคณุภาพรายตัวช้ีวัด โดยก าหนดระดับคุณภาพเป็น 5 ระดับ ดังนี ้
         ระดับ 5 หมายถึง ดีเยี่ยม   
         ระดับ 4 หมายถึง ดีมาก  
         ระดับ 3 หมายถึง ด ี   
         ระดับ 2 หมายถึง พอใช้  
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กลุ่มนโยบายและแผน 

 
งานติดตาม ประเมินผล และรายงานผล 

 

โครงสร้างงานติดตาม ประเมินผล และรายงานผล 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 งานติดตามและรายงานผลการด าเนินงานตามนโยบายและกลยุทธ ์
 งานประเมินผลการด าเนินงานตามนโยบายและกลยุทธ์ (สพฐ/ แผนปฏิบัติการ 
      ประจ าปี ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา/แผนพัฒนาการศึกษาขึ้นพ้ืนฐาน) 
 งานพัฒนาระบบการติด ประเมินผลและรายงานผลการด าเนินของส านักงาน 
      เขตพ้ืนที่การศึกษา 
 งานติดตามและรายงานผลการด าเนินงานตามนโยบายการตรวจราชการ 
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กระบวนการขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

ศึกษา  กฎหมาย  ระเบียบ  นโยบาย 

จัดท าแผน ก ากับ ติดตามแผนปฏิบัติการประจ าปี 
ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและแผนก ากับ ติดตาม       

จัดท าเครื่องมือก ากับติดตามและรายงานผลการด าเนินงานให้มีความ
ครอบคลุม ชัดเจน และสะดวกต่อการติดตามและรายงานผล 

ของผู้เกี่ยวข้อง 

เสนอข้อมูลการด าเนินงานตามแผนก ากับติดตาม 
ต่อผู้มีอ านาจ 

สรุป ติดตาม ประเมินผลและรายงานผลให้หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง 
และสาธารณชนได้รับทราบ 
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๑. ชื่องาน (กระบวนงาน) 
 งานติดตามและรายงานผลการด าเนินงานตามนโยบายและกลยุทธ์ของส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

๒. วัตถุประสงค์ 
เพ่ือเป็นแนวทางการติดตามและรายงานผลการด าเนินการตามนโยบายและกลยุทธ์ของ

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

๓. ขอบเขตของงาน มดีังนี ้
๓.๑ การวิเคราะห์รายละเอียดนโยบายและกลยุทธ์ 
๓.๒ ก าหนดแผนก ากับ ติดตามการด าเนินงานตามนโยบายและกลยุทธ์  
๓.๓ การจัดท าเครื่องมือการติดตามการด าเนินงาน  
๓.๔ การจัดท ารายงานผลการด าเนินงานประจ าปี ตามนโยบายและกลยุทธ์  

๔. ค าจัดความ 
การติดตาม  หมายถึง กระบวนการของการวัดหรือการตรวจสอบที่ด าเนินการเป็นประจ าหรือ

เป็นระยะ โดยการวัดและการตรวจสอบดังกล่าว ได้แก่ การวัดปัจจัยน าเข้า กระบวนการ และผลผลิตที่
เกิดขึ้นในช่วงระยะเวลาด าเนินงานตามแผน โดยทั่วไปมักติดตามในด้านการจัดหา การจัดการและการ
น าทรัพยากรของโครงการมาใช้ว่าเป็นไปตามที่ก าหนดไว้ในแผนและก าหนดการหรือไม่ วัตถุประสงค์
ของการติดตาม คือ ต้องการชี้ให้เห็นถึงสถานการณ์ของโครงการให้เร็วที่สุดเท่าที่จะเร็วได้ ในเรื่อง
เกี่ยวกับการใช้ทรัพยากร การปฏิบัติกิจกรรมต่าง ๆ หรือผลิตผลของโครงการเพ่ือจะได้จัดการแก้ไข
ปรับปรุงสถานการณ์ต่าง ๆ ของโครงการที่เป็นไปทันท่วงที 

 การรายงาน คือ การก าหนด ระบุรายละเอียดต่าง ๆ เกี่ยวกับการด าเนินงานของบุคคลใน
หน่วยงาน ซึ่งรายงานแต่ละประเภทนั้น ก็จะมีวิธีการน าเสนอที่แตกต่างกันออกไป รายงานจึงเป็น
สิ่งจ าเป็นและส าคัญในการบริหารงานและการที่จะเสนอการเขียนรายงานนั้นให้มีประสิทธิภาพ สามารถ
แสดงออกมาได้อย่างรวดเร็วนั้น ควรที่จะมีการวางแผนก าหนดเวลาเริ่มต้นและเวลาสิ้นสุดของแต่ละ
รายงานไว้ด้วย 

๕. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
๕.๑ รับนโยบายการติดตามประเมินผลนโยบายและกลยุทธ์ สพฐ. 
๕.๒ ศึกษา วิ เคราะห์รายละเอียด  นโยบาย กลยุทธ์  และแผนปฏิบัติการประจ าปีของ

กระทรวงศึกษาธิการ สพฐ.  
๕.๓ จัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะท างาน 
๕.๔ แจ้งผู้รับผิดชอบการด าเนินงานตามกลยุทธ์ สพฐ. 
๕.๕ ประชุมชี้แจง และท าความเข้าใจตามแผนการติดตาม 
๕.๖ ประสาน ก ากับ ติดตาม และจัดเก็บข้อมูลการด าเนินงานตามกลยุทธ์ สพฐ. 
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๕.๗ ตรวจสอบความครบถ้วน สมบูรณ์ ของข้อมูลแบบติดตาม 
๕.๘ รายงานข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ในระบบ e-MES  
๕.๙ ประชุมเตรียมความพร้อมเพ่ือรองรับการติดตามจาก สพฐ. 
๕.๑๐ รับการตรวจติดตามจาก สพฐ. 
๕.๑๑ ปรับปรุงตามข้อเสนอของคณะติดตามจัดท ารายงานผลการด าเนินงานตามนโยบาย 
และกลยุทธ์ สพฐ. 

๖. กฎหมายระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
๖.๑ นโยบายและกลยุทธ์ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

๖.๒ ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการตรวจ ติดตาม ประเมินผล และนิเทศการศึกษา 

 
๗. ระยะเวลาการปฏิบัติงาน/ปฏิทินการปฏิบัติงาน 

รายละเอียดงาน เวลาด าเนินการ 

รับนโยบายการติดตามประเมินผลนโยบายและกลยุทธ์ สพฐ. เมษายน 
ศึกษา วิเคราะห์รายละเอียด นโยบาย กลยุทธ์ และแผนปฏิบัติการ
ประจ าปีของกระทรวงศึกษาธิการ สพฐ.  

เมษายน 

จัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะท างาน เมษายน 
แจ้งผู้รับผิดชอบการด าเนินงานตามกลยุทธ์ สพฐ. เมษายน 
ประชุมชี้แจง และท าความเข้าใจตามแผนการติดตาม (ดู/รับฟังการชี้แจง
ทางระบบอินเตอร์เน็ต เช่น youtube, facebook, เว็ปไซต์) 

พฤษภาคม 

กรอกข้อมูลลงระบบ e-MES พฤษภาคม, กันยายน 
ประชุมเตรียมความพร้อมเพ่ือรองรับการติดตามจาก สพฐ. กันยายน 
รับการตรวจติดตามจาก สพฐ. กันยายน 
ปรับปรุงตามข้อเสนอของคณะติดตามจัดท ารายงานผลการด าเนินงาน
ตามนโยบายและกลยุทธ์ สพฐ. 

กันยายน 

สรุปผลการด าเนินงาน/จัดท ารายงาน 
น าข้อมูลเข้าชี้แจงเพ่ือน ำเสนอข้อมูลต่อคณะกรรมกำร  

ตุลาคม 

 
๘. แบบฟอร์มที่ใช้/ตัวอย่าง 
 - แบบติดตามนโยบายและกลยุทธ์ สพฐ. ประจ าปีงบประมาณ 
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๙. วงจรการปฏิบัติงาน (Flow Chart)  
การติดตามประเมินและรายงานผลการด าเนนิงานตามนโยบายและกลยุทธ์ 
สพฐ. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                            
 
 
 
 
 
 
 
 

นโยบายการติดตามประเมินผล
นโยบายและกลยุทธ์ สพฐ. 

ศึกษา วิเคราะหร์ายละเอยีด นโยบาย กลยุทธ์  
และแผนปฏิบัติการประจ าปีของกระทรวงศึกษาธิการ 

สพฐ. 

ศึกษา วิเคราะหร์ายละเอยีด นโยบาย กลยุทธ์  
และแผนปฏิบัติการประจ าปีของกระทรวงศึกษาธิการ 

สพฐ. 

จัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะท างาน 

แจ้งผู้รับผดิชอบการด าเนินงานตามกลยุทธ์ สพฐ. 

ประชุมชี้แจง และท าความเข้าใจตามแผนการติดตาม 

ประสาน ก ากับ ติดตาม และจัดเกบ็ข้อมูลการด าเนินงาน
ตามกลยุทธ์ สพฐ. 

 

ตรวจสอบความ
ครบถ้วน สมบรูณ์ 
ของข้อมูลแบบ

กรอกข้อมูลลงระบบ e-MES 

ประชุมเตรียมความพร้อมเพื่อรับการติดตาม 
 

ปรับปรุงตามข้อเสนอของคณะติดตามจดัท ารายงานผลการด าเนินงานตาม
นโยบายและกลยุทธ์ สพฐ. 

 

ประสานแบบ 

เป็นทางการ/ 

ไม่เป็นทางการ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

คู่มือการบันทึกข้อมูล 
ลงระบบ e-MES 

การติดตาม ประเมินผล 
การบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

ของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
 
 

 
 

นางกัณณ์ณิชฐา  ธนัชโอฬารบุตร 
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 

 
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 
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คู่มือระบบ e-MES การรายงานตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 

 

 

ส่วนที่ 1 
การใช้งานเวบ็ไซต์ 

ส านักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
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คู่มือระบบ e-MES การรายงานตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 

 

1. การเข้าถึงเว็บไซต์ส านักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
1.1 เข้าผ่านบราวเซอร์ Chrome, Firefox, Internet Explorer (เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป)  

โดยไปที่ URL: http://eva.obec.go.th จะปรากฏหน้าเว็บส านักติดตามและประเมินผลการจัด
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ดังภาพที ่1.1 

1.2 ค้นหาผ่าน Google จากค าว่า สตผ จะปรากฏค าค้นหาที่เชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ของส านักติดตาม
และประเมินผลการจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ดังภาพที ่1.2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 1.1 

ภาพที่ 1.2 

http://eva.obec.go.th/
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คู่มือระบบ e-MES การรายงานตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 

2. การดาวน์โหลดแบบรายงานตัวช้ีวัดตามแผนปฏิบัติราชการ มี 2 วิธี 
วิธีที่ 1 ไปที่เว็บไซต์ส านักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
       เลือกเมนู ดาวน์โหลดเอกสาร จะปรากฏรายละเอียดของเอกสารที่สามารถดาวน์โหลดได้ ดังภาพที่ 2A 
วิธีที่ 2 ไปทีเ่ว็บไซต์ส านักติดตาม เลือกเมน ูระบบ e-MES เลือกเมนู รายงานตัวช้ีวัดตามแผนปฏิบัติราชการ  
แล้ว Log in เข้าสู่ระบบ เลือกเมนู อัปโหลดไฟล์ยุทธศาสตร์ แล้วคลิกปุ่ม ดาวน์โหลดในช่องนโยบาย ดังภาพที่ 2B 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 2A 

ภาพที่ 2B 



4 

 

คู่มือระบบ e-MES การรายงานตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 

2.1 การดาวน์โหลดแบบรายงานตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติราชการ ส าหรับส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษา (สพป.) 
ให้เลือกดาวน์โหลดเอกสารภายใต้ชื่อ “แบบรายงานตัวช้ีวัดตามแผนปฏิบัติราชการสังกัดสพป.” 
โดยเอกสารจะเป็นไฟล์.zip ซึ่งประกอบไปด้วย 
PT-P คือ แบบรายงานส าหรับส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา (สพป.) ดังภาพที่ 2.1 

  Round1 คือ แบบรายงานตัวชี้วัดที่ต้องรายงานในรอบที่ 1 ซึ่งจะประกอบไปด้วย ตัวชีว้ัดที่ 13.1 และ 13.2  
  Round2 คือ แบบรายงานตัวชี้วัดที่ต้องรายงานในรอบที่ 2 ซึ่งจะประกอบไปด้วยโฟลเดอร์ 
                                 PT1 คือ นโยบายที่ 1 ประกอบไปด้วย ตัวชี้วัดที่ 3, 6 
                                 PT2 คือ นโยบายที่ 2 ประกอบไปด้วย ตัวชี้วัดที่ 9 
                                 PT3 คือ นโยบายที่ 3 ประกอบไปด้วย ตัวชี้วัดที่ 11, 14.1, 14.2, 16.1, 16.2, 17 
                                 PT4 คือ นโยบายที่ 4 ประกอบไปด้วย ตัวชี้วัดที่ 18.1, 18.2, 18.3, 23.1, 24 
                                 PT5 คือ นโยบายที่ 5 ประกอบไปด้วย ตัวชี้วัดที่ 26 
                                 PT6 คือ นโยบายที่ 6 ประกอบไปด้วย ตัวชี้วัดที่ 34, 41, 42 
 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

ภาพที่ 2.1 
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คู่มือระบบ e-MES การรายงานตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 

2.2 การดาวน์โหลดแบบรายงานตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติราชการ ส าหรับส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา (สพม.) 
ให้เลือกดาวน์โหลดเอกสารภายใต้ชื่อ “แบบรายงานตัวช้ีวัดตามแผนปฏิบัติราชการสังกัดสพม.” 
โดยเอกสารจะเป็นไฟล์.zip ซึ่งประกอบไปด้วย 
PT-M คือ แบบรายงานส าหรับส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา (สพม.) ดังภาพที่ 2.2 

  Round1 คือ แบบรายงานตัวชี้วัดที่ต้องรายงานในรอบที่ 1 ซึ่งจะประกอบไปด้วย ตัวชี้วัดที่ 13.2 และ 13.3  
  Round2 คือ แบบรายงานตัวชี้วัดที่ต้องรายงานในรอบที่ 2 ซึ่งจะประกอบไปด้วยโฟลเดอร์ 
                                 PT1 คือ นโยบายที่ 1 ประกอบไปด้วย ตัวชี้วัดที่ 3, 6 
                                 PT2 คือ นโยบายที่ 2 ประกอบไปด้วย ตัวชี้วัดที่ 9 
                                 PT3 คือ นโยบายที่ 3 ประกอบไปด้วย ตัวชี้วัดที่ 11, 14.2, 14.3, 16.2, 17 
                                 PT4 คือ นโยบายที่ 4 ประกอบไปด้วย ตัวชี้วัดที่ 18.3, 23.2, 24 
                                 PT5 คือ นโยบายที่ 5 ประกอบไปด้วย ตัวชี้วัดที่ 26 
                                 PT6 คือ นโยบายที่ 6 ประกอบไปด้วย ตัวชี้วัดที่ 34, 41, 42 
 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 2.2 
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คู่มือระบบ e-MES การรายงานตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 

3. แบบรายงานตัวช้ีวัดตามแผนปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ประกอบไปด้วย  
3.1 แบบรายงานทุกตัวชี้วัดเป็นไฟล์ Excel ที่ได้จากการดาวน์โหลดแบบรายงานตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติ

ราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 จากเว็บไซต์ส านักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
หรือดาวน์โหลดผ่านระบบการรายงานตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติราชการในแต่ละนโยบายเท่านั้น 

3.2 มีทั้งหมด 4 sheets  
-sheet1 (ค าอธิบายระดับคุณภาพ) คือ รายละเอียดของเกณฑ์การพิจารณา และเอกสาร/หลักฐาน
อ้างอิงที่ต้องน าส่งเข้าระบบ โดยไม่สามารถเข้าไปแก้ไขข้อมูล หรือประเมินระดับคุณภาพ 5 ระดับได้ 
-sheet2 (1.วิธีการด าเนินงาน) คือ ข้อค าถามวิธีการด าเนินงานของแต่ละตัวชี้วัด 
-sheet3 (2.ผลการด าเนินงาน) คือ ข้อค าถามผลการด าเนินงานในข้อ 2.1 ของแต่ละตัวชี้วัด 
-sheet4 (3.ปัญหา 4.ข้อเสนอแนะ) คือ การรวมเอาข้อค าถาม ผลการด าเนินงานในข้อ 2.2  ข้อ 3 
ปัญหา อุปสรรค และข้อ 4 ข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนาเข้าไว้ด้วยกัน ดังภาพที่ 3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 3 
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คู่มือระบบ e-MES การรายงานตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 

4. ขั้นตอนการกรอกรายละเอียดลงในแบบรายงานตัวชี้วัด 
ขั้นตอนที่ 1 ดาวน์โหลดแบบรายงานตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 

จากเว็บไซต์ส านักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน หรือดาวน์โหลดผ่านระบบรายงาน
ตัวชี้วัดในแต่ละนโยบายเท่านั้น  

ขั้นตอนที่ 2 ด าเนินการกรอกรายละเอียดตามข้อค าถามของแต่ละตัวชี้วัด โดยกรอกรายละเอียด
ลงในช่องว่างสีขาวเท่านั้น หากข้อความที่กรอกมีความยาวมากต้องการตัดข้อความให้ลงมายังบรรทัดล่าง 
ให้กด alt และ enter บนแป้นพิมพ์พร้อมกัน 

ขั้นตอนที่ 3 ตรวจสอบความเรียบร้อยในการกรอกข้อมูล และเตรียมเอกสารหลักฐานอ้างอิงให้
เรียบร้อยก่อนการน าส่งเข้าระบบ โดยรายละเอียดของเอกสารอ้างอิงจะอยู่ใน sheet1 (ค าอธิบายระดับ
คุณภาพ) ดังภาพที ่4 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 4 
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คู่มือระบบ e-MES การรายงานตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 

 
ส่วนที2่ 

ระบบ e-MES  
การรายงานตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติราชการ  

ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
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คู่มือระบบ e-MES การรายงานตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 

5. การสมัครสมาชิก มีข้ันตอนดังนี้  
ขั้นตอนที่ 1 ไปที่เว็บไซต์ส านักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
ขั้นตอนที่ 2 เลือกเมนู ระบบ e-MES  
ขั้นตอนที่ 3 เลือกเมนู รายงานตัวช้ีวัดตามแผนปฏิบัติราชการ  
ขั้นตอนที่ 4 เลือกเมนู สมัครสมาชิก  
ขั้นตอนที่ 5 ท าการกรอกรายละเอียดผู้ใช้ลงในแบบฟอร์มให้ครบถ้วนและถูกต้อง  
ขั้นตอนที่ 6 ผู้ใช้ต้องท าการก าหนดรหัสผ่านด้วยตนเอง 
ขั้นตอนที่ 7 หลังจากกรอกรายละเอียดเรียบร้อยแล้วให้คลิกปุ่ม REGISTER เพื่อท าการสมัคร 
ขั้นตอนที่ 8 ผู้ใช้สามารถน าอีเมล์ และรหัสผ่านที่ได้สมัครสมาชิกนี้ เข้าสู่ระบบรายงานได้โดยไม่ต้อง
ท าการยืนยันผ่านอีเมล์ ดังภาพที่ 5 
หมายเหตุ: ผู้ใช้ที่เคยสมัครสมาชิกเพื่อเข้าใช้งานในระบบ e-MES ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 สามารถ
ใช้อีเมล์และรหัสผ่านเดิมเข้าสู่ระบบได้ โดยไม่ต้องสมัครสมาชิกในระบบใหม่นี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

 

 

 

ภาพที่ 5 
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คู่มือระบบ e-MES การรายงานตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 

6. การรายงานตัวช้ีวัดตามแผนปฏิบัติราชการผ่านระบบ e-MES มีข้ันตอนดังต่อไปนี้ 
ขั้นตอนที่ 1 เข้าสู่ระบบด้วยอีเมล์ และรหัสผ่านที่ก าหนดขึ้นเอง จากขั้นตอนการสมัครสมาชิก 
ขั้นตอนที่ 2 เลือกเมนู อัปโหลดไฟล์ยุทธศาสตร์ 
ขั้นตอนที่ 3 เลือกเมนู อัปโหลดไฟล์หลัก (ปุ่มสีฟ้า) ตามตัวชี้วัด หรือตัวชี้วัดย่อยนั้น ๆ (ไฟล์หลักที่
น าเข้า ต้องเป็นแบบรายงานของปีงบประมาณ พ.ศ.2563 และได้จากการดาวน์โหลดผ่านเว็บไซต์ส านัก
ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน หรือจากหน้าระบบการรายงานตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติ
ราชการเท่านั้น)  
ขั้นตอนที่ 4 ระบบจะแสดงหน้าต่าง อัปโหลดไฟล์หลัก  
ขั้นตอนที่ 5 เลือกไฟล์แบบรายงานตัวชี้วัดจากแฟ้มเอกสารผู้ใช้  โดยไฟล์หลักที่เลือกน าส่งเข้าระบบต้อง
ตรงกับช่องอับโหลดไฟล์หลักที่ได้เลือกไว้ 
ขั้นตอนที่ 6 ตรวจสอบการอัปโหลดไฟล์หลัก หากปรากฏข้อความ “การอัปโหลดไฟล์หลักไม่ถูกต้อง 
กรุณาอัปโหลดใหม่” ในช่องตัวชี้วัด แสดงว่าไฟล์หลักที่อัปโหลดเข้ามามีความผิดพลาดกรุณาตรวจสอบ
ไฟล์ก่อนการอัปโหลดอีกครั้ง และหากปรากฏข้อความ “ชื่อไฟล์บนพื้นสีเขียว” แสดงว่าการอัปโหลด
ไฟล์หลักมีความถูกต้อง ให้ด าเนินการในขั้นตอนต่อไป 
ขั้นตอนที่ 7 เลือกอัปโหลดเอกสารเพิ่มเติม เลือกไปที่ อัปโหลดเอกสารเพิ่มเติม (ปุ่มสีเหลือง)     ตาม
ตัวช้ีวัด หรือตัวชี้วัดย่อยนั้น ๆ เลือกไฟล์จากแฟ้มเอกสารผู้ใช้ โดยขนาดของไฟล์ไม่เกิน 20 เมกกะไบต์
ต่อไฟล์ รองรับไฟล์ทุกนามสกุล และไม่จ ากัดจ านวนของไฟล์ที่น าเข้าสู่ระบบ 
ขั้นตอนที่ 8 เลือก ผลการประเมินตนเองของ สพท. (ปุ่มสีแดง) ให้ด าเนินการกรอกรายละเอียดของ
ผู้รับผิดชอบในตัวชี้วัด หรือตัวชี้วัดย่อยนั้น ๆ แล้วเลือกระดับคะแนนการประเมินตนเองของตัวชี้วัด หรือ
ตัวชี้วัดย่อยนั้น ๆ แล้วกดบันทึก (ระบบจะบันทึกข้อมูลเมื่อผู้ใช้กรอกรายละเอียดครบทุกช่อง) 
ขั้นตอนที่ 9 เมื่อผู้ใช้ปฏิบัติตามขั้นตอนที่ 3 – 8 เรียบร้อยแล้ว จะปรากฏเครื่องหมายถูกสีเขียวในช่อง 
สถานะการอัปโหลด 
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คู่มือระบบ e-MES การรายงานตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพขั้นตอนที่ 4 

ภาพขั้นตอนที่ 3 

ภาพขั้นตอนที่ 6 
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คู่มือระบบ e-MES การรายงานตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพขั้นตอนที่ 8 

ภาพขั้นตอนที่ 9 
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คู่มือระบบ e-MES การรายงานตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 

7. การดาวน์โหลดข้อมูลกลับไปใช้งาน 
ขั้นตอนที่ 1 เลือกที่ปุ่ม สถานะการอัปโหลด  
ขั้นตอนที่ 2 ระบบจะแสดงหน้าต่าง เป็นรายการไฟล์ที่ได้อัปโหลดเข้ามาส าเร็จแล้ว 
ขั้นตอนที่ 3 เลือก ดาวน์โหลดไฟล์ word เพ่ือดาวน์โหลดแบบรายงานตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติราชการที่
ระบบแปลงจากไฟล์ excel ให้อยู่ในรูปแบบของไฟล์ word เพ่ือให้เกิดความสะดวกในการดาวน์โหลด
กลับไปใช้งาน 
ขั้นตอนที่ 4 เลือก ดาวน์โหลดทั้งหมด เพ่ือดาวน์โหลดแบบรายงานตัวชี้วัด หรือตัวชี้วัดย่อยนั้น ๆ และ
เอกสารเพ่ิมเติมทั้งหมด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพขั้นตอนที่ 1 

ภาพขั้นตอนที่ 2-4 
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คู่มือระบบ e-MES การรายงานตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 

8. การลบข้อมูลออกจากระบบ 
ขั้นตอนที่ 1 เลือกที่ปุ่ม อัปไฟลเ์พิ่มเติม  
ขั้นตอนที่ 2 ระบบจะแสดงหน้าต่าง เป็นรายการไฟล์ที่ได้อัปโหลดเข้ามาส าเร็จแล้ว 
ขั้นตอนที่ 3 ตรวจสอบไฟล์ที่ต้องการลบ  
ขั้นตอนที่ 4 เลือก ไอคอนถังขยะหลังชื่อไฟล์ที่ต้องการลบ  
หมายเหตุ: ระบบอนุญาตให้ผู้ใช้ลบได้เฉพาะไฟล์เอกสารเพิ่มเติม ในส่วนของไฟล์หลักหากต้องการ
เปลี่ยนแปลงให้ท าการอัปโหลดไฟล์ใหม่เข้าแทนที่ไฟลเ์ดิม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพขั้นตอนที่ 1 

ภาพขั้นตอนที่ 2-4  



 
ค ำสั่งส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำนครศรีธรรมรำช เขต 3 

ที ่ 107/ 2563 
เรื่อง  กำรรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนกำรบริหำรจัดกำรศกึษำขั้นพื้นฐำนของเขตพื้นที่กำรศึกษำ 

ตำมตัวช้ีวัดตำมแผนปฏิบัติรำชกำรของส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพืน้ฐำน  
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 
........................................................ 

 
  การติดตาม ประเมินผล การบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นกระบวนการที่ส าคัญใน
การบริหารงาน เพ่ือก ากับ ติดตาม ตรวจสอบการด าเนินงานการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานให้มีประสิทธิภาพ บรรลุ
เป้าประสงค์ที่ก าหนด ซึ่งในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน โดยจัดท า
แบบติดตาม ประเมินผล การบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  เพ่ือติดตาม 
ประเมินผลการบริหาร และการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ตามตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติ
ราชการของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  จ านวน 42 ตัวชี้วัด  
ทัง้นี้ส านักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จะติดตาม ประเมินผล จ านวน 37 ตัวชี้วัด  (โดยใช้
ข้อมูลสารสนเทศ จากส านักงานในส่วนกลาง จ านวน  8  ตัวชี้วัด    ใช้ข้อมูลจากส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  
จ านวน 29 ตัวชี้วัด) และให้รายงานผลการด าเนินงานตามระยะเวลาที่ก าหนดทางระบบเล็กทรอนิกส์   
(electronic   monitoring and evaluation : e-MES)  
 
  ในการนี้   เพ่ือให้การด าเนินการการรายงานผลการด าเนินงานการบริหารจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานของเขต
พ้ืนที่การศึกษา ตามตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติราชการของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 เป็นไปด้วยความเรียบร้อย  ถูกต้อง รวดเร็ว มีประสิทธิภาพ ทันตามก าหนดเวลา และเกิด
ประโยชน์   ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3  จึงแต่งตั้งคณะกรรมการ  และ
ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด  ดังนี ้
                       1.  คณะกรรมกำรอ ำนวยกำร  มีหน้าที่ให้ค าปรึกษา แนะน า รับผิดชอบดูแล รายงานผลการ
ติดตามประเมินผลการบริหารจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ตามตัวชี้วัดแผนปฏิบัติ
ราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  ประกอบด้วย 

     1.1  นายวริัตน์  ไกรแก้ว     ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา        ประธาน 
                                                                                                    กรรมการ 
     1.2  นางสาวสุมล  ชุมทอง   รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา รองประธาน 
                                                                                                    กรรมการ 
     1.3  นายประยงค์  ชูรักษ์      ผู้อ านวยการกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลฯ  กรรมการ 

1.4  นายจรูญ  พันธ์โภชน์    ผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล        กรรมการ 
1.5  นางอาภรณ์  หัสดิสาร ผู้อ านวยการหน่วยตรวจสอบภายใน       กรรมการ 
1.6  นางวิมลมาศ  สังสุณี ผู้อ านวยการกลุ่มอ านวยการ        กรรมการ 
1.7  นางกัลยา  เกื้อกาญจน์ ผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานการเงนิและสินทรัพย์       กรรมการ 
1.8  นางเยาวรัตน์  เพิงมาก ผู้อ านวยการกลุม่ส่งเสริมการจดัการศกึษา                 กรรมการ 
1.9  นางสาวเกษร  เพ็ชรหนูน ปฏิบัติหน้าทีผู่้อ านวยการกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล 
                                      เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร         กรรมการ 



1.10  นางประไพพิศ  ไชยเดช  ปฏิบัตหิน้าทีผู่้อ านวยการกลุม่พัฒนาครูและบุคลากร 
                                                     ทางการศึกษา          กรรมการ 
 
1.11  นางจุรีรัตน์  สงณรงค์     รักษาการฯ ผู้อ านวยการกลุ่มนิติกร       กรรมการ 
1.12  นางจิตรา  แกล้วทนงค์   ผู้อ านวยการกลุ่มนโยบายและแผน                กรรมการ    
                                                                                        และเลขานุการ 

      1.13  นางกัณณ์ณิชฐา  ธนัชโอฬารบุตร   นักวิเคราะห์นโยบายและแผน              กรรมการ      
                                                                                                 และผูช้่วยเลขานุการ

   

  2.  คณะกรรมกำรผู้รับผิดชอบกำรรำยงำนผลกำรติดตำม ประเมินผล   มีหน้าที่จัดท ารายงาน
ผลการติดตาม ประเมินผลการบริหารจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาตามตัวชี้วัด
แผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562   ของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน   
(รายละเอียดตามแนบท้ายค าสั่ง) 

3.  คณะกรรมกำรตรวจสอบกำรรำยงำนผล  มีหน้าทีต่รวจสอบการรายงานผลรายงานผลการ
ติดตามประเมินผลการบริหารจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ตามตัวชี้วัดแผนปฏิบัติ
ราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  ทางระบบ
อีเล็กทรอนิกส์ (electronic monitoring and evaluation : e-MES) และประสานงานในคราวรายงานข้อมูลเชิง
ประจักษ ์(Empirical Monitoring and Evaluation System : E - MES)  ประกอบด้วย 

     3.1  นางสาวสุมล  ชุมทอง รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา       ประธาน 
                                                                                                                    กรรมการ 
    3.2  นางจิตรา  แกล้วทนงค์ ผู้อ านวยการกลุ่มนโยบายและแผน       รองประธาน 
                                                                                                      กรรมการ 
   3.3  นางสาวเกษร  เพ็ชรหนูน ปฏิบัติหน้าที่ผู้อ านวยการกลุ่มส่งเสริมการศึกษา 
                                          ทางไกลเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร        กรรมการ 
   3.4  นายณรงค์วิทย์  เฮงยี่ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ช านาญการ          กรรมการ 
   3.5  นายศิลาเพ็ชร  ค าภูเมือง นักวิชาการคอมพิวเตอร์             กรรมการ  
   3.6  นางสาวมณฑิรา  ศรีสุวรรณ์         เจ้าหน้าที่ธุรการ                                กรรมการ 
   3.7  นางกัณณ์ณิชฐา  ธนัชโอฬารบุตร  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน                กรรมการ 
                                                                                                และเลขานุการ 

  ให้ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้ง ปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายให้ส าเร็จตามวัตถุประสงค์และเป้าหมาย  
ที่วางไว้อย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อทางราชการต่อไป 

  ทั้งนี้  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

   สั่ง  ณ  วันที่  20   เมษายน  พ.ศ.  2563 

                                                                                      

                                (นายวิรัตน์  ไกรแก้ว) 
                             ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช  เขต 3 



 
แนบท้ายค าสั่ง 

บัญชีรายช่ือคณะกรรมการผู้รับผิดชอบ 
การรายงานผลการด าเนินงานการบริหารจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานของเขตพ้ืนที่การศึกษา 

ตามตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติราชการของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
ที่  107/ 2563 

ลงวันที่  20   เมษายน พ.ศ. 2563 
 

ที ่ ชื่อตัวชี้วัด/ประเด็นการพิจารณา ผู้ควบคุม ผู้รับผิดชอบ 
การติดตาม 
ประเมิน 

ระยะเวลา    
ในการติดตาม  
ประเมินผล 

แหล่ง 
ข้อมูลหรือ
ผู้รายงาน 

หมายเหตุ 

ส่วนที่ 1 ตัวช้ีวัดตามแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
 
นโยบายที่ 1 ด้านการจัดการศึกษาเพื่อความม่ันคงของมนุษย์และของชาติ 
1 ร้อยละของผูเ้รียนทีม่ีพฤติกรรมทีแ่สดงออกถึงความรัก

ในสถาบันหลักของชาติ ยึดมั่นการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตรยิ์ทรงเป็นประมุข 

นางสาวสุมล  ชุมทอง 
รองผูอ้ านวยการฯ 

นางเยาวรัตน์  เพิงมาก 
ผู้อ านวยการกลุ่มสง่เสริมการจัดการศึกษา 

นางจิราณี  แทรกสุข 
นักวิชาการศึกษา 

ติดตามร่วมกับ
ตัวช้ีวัดที่ 2 

รอบที่ 1 
 

สพท. ตัวช้ีวัดที่ 1 และ 2 ใช้
ข้อมูลร่วมกับ มาตรฐาน

ที่ 3 
ตัวบ่งช้ีที่ 3 ประเด็น
พิจารณาที่ 4 ผลการ

ประเมินคุณลักษณะอัน
พึงประสงค์ตามหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาข้ัน
พื้นฐาน พุทธศักราช 

2551 

2 ร้อยละของผูเ้รียนทีม่ีพฤติกรรมทีแ่สดงออกถึงการมี
ทัศนคติที่ดีต่อบ้านเมือง มีหลักคดิที่ถูกต้องเป็นพลเมือง
ดีของชาติ มีคุณธรรม จรยิธรรม มคี่านิยม ที่พึงประสงค์ 
มีคุณธรรม อัตลักษณ์ มจีิตสาธารณะ มีจติอาสา 
รับผิดชอบต่อครอบครัว ผู้อื่น และสังคมโดยรวม 
ซื่อสัตย์ สุจรติ มัธยัสถ์ อดออม โอบอ้อมอารี มีวินัย และ
รักษาศีลธรรม 

นางสาวสุมล  ชุมทอง 
รองผู้อ านวยการฯ 

นางเยาวรัตน์  เพิงมาก 
 ผู้อ านวยการกลุ่มส่งเสริมการจดัการศึกษา 

นางจิราณี  แทรกสุข 
นักวิชาการศึกษา 

ติดตามและ
ประเมินผล

ระดับคณุภาพ 

รอบที่ 1 
 

สพท. 

3 ร้อยละของผูเ้รียนมีความรู้ ความเข้าใจ และมีความ
พร้อมสามารถรับมือกับภัยคุกคามทุกรูปแบบที่มี
ผลกระทบต่อความมั่นคง เช่น ภัยจากยาเสพติด ความ
รุนแรง การคุกคามในชีวิตและทรพัย์สิน การค้ามนุษย์ 
อาชญากรรม ไซเบอร์ และภัยพิบัติต่างๆ เป็นต้น 

นางสาวสุมล  ชุมทอง 
รองผู้อ านวยการฯ 

นางเยาวรัตน์  เพิงมาก 
ผู้อ านวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 

นางเยาวเรศ  ศรีจันทร ์
นักวิชาการศึกษา 

ติดตาม และ
ประเมินเทียบค่า

เป้าหมาย 
(ร้อยละ 100) 

รอบที่ 2 สพท. 
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ที ่ ชื่อตัวชี้วัด/ประเด็นการพิจารณา ผู้ควบคุม ผู้รับผิดชอบ 
การติดตาม 
ประเมิน 

ระยะเวลา    
ในการติดตาม  
ประเมินผล 

แหล่ง 
ข้อมูลหรือ
ผู้รายงาน 

หมายเหตุ 

6 จ านวนสถานศึกษาที่น้อมน าพระบรมราโชบาย
ด้านการศึกษาของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทร
รามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณฯ พระวชิร
เกล้าเจ้าอยู่หัว และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง ไปพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ตามที่ก าหนดได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

นางสาวสุมล  ชุมทอง 
รองผู้อ านวยการฯ 

- 

นายประยงค์  ชูรักษ์ 
ผู้อ านวยการกลุ่มนิเทศติดตาม

และประเมินผลฯ 

ติดตาม และ
ประเมินผล

ระดับคณุภาพ 

รอบท่ี 2 สพท.  

7 จ านวนสถานศึกษาที่จัดบรรยากาศสิ่งแวดล้อม 
และจัดกิจกรรมการเรียนรู้  ให้ผู้เรียนแสดงออก
ถึงความรักในสถาบันหลักของชาติ ยึดมั่นการ
ปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีทัศนคติที่ดีต่อ
บ้านเมือง มีหลักคิดที่ถูกต้อง เป็นพลเมืองดีของ
ชาติ มีคุณธรรม จริยธรรม 
 

นางสาวสุมล  ชุมทอง 
รองผู้อ านวยการฯ 

 

นายประยงค์  ชูรักษ์ 
ผู้อ านวยการกลุ่มนิเทศติดตาม

และประเมินผลฯ 

ติดตามร่วมกับ
ตัวช้ีวัดที่ 6 

รอบที่ 2 สพท.  

 
นโยบายที่ 2 ด้านการจัดการศึกษาเพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
8 จ านวนผู้เรียนมีความเป็นเลิศทางด้านวิชาการ มี

ทักษะความรู้ที่สอดคล้องกับทักษะที่จ าเป็นใน
ศตวรรษท่ี 21 

นายประยงค์  ชูรักษ์ 
ผู้อ านวยการกลุ่มนิเทศติดตามและ

ประเมินผลฯ 

นางสาวเนตรหทัย  สังสณุ ี
ศึกษานิเทศก์ 

ติดตามร่วมกับ
มาตรฐาน 

สพท. 

รอบที่ 2 สพท. ใชข้้อมูลผลการด าเนินงาน
ร่วมกับมาตรฐานที่ 3  ตัวบ่งชี้ที่ 

4 ประเด็นการพิจารณาที่ 4                 
ประเด็นย่อยที ่4.3 เด็กที่มี

ความสามารถพิเศษ 
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ที ่ ชื่อตัวชี้วัด/ประเด็นการพิจารณา ผู้ควบคุม ผู้รับผิดชอบ 
การติดตาม 
ประเมิน 

ระยะเวลา    
ในการติดตาม  
ประเมินผล 

แหล่ง 
ข้อมูลหรือ
ผู้รายงาน 

หมายเหตุ 

9 ผู้เรียนระดับมัธยมศึกษาผ่านการประเมิน
สมรรถนะที่จ าเป็นด้านการรู้เรื่องการอ่าน 
(Reading Literacy) ด้านการรู้เรื่องคณิตศาสตร์ 
(Mathematical Literacy) และด้านการรู้เรื่อง
วิทยาศาสตร์ (Scientific Literacy)  
ตามแนวทางการประเมิน PISA 

นายประยงค์  ชูรักษ์ 
ผู้อ านวยการกลุ่มนิเทศติดตามและ

ประเมินผลฯ 

นายจ ารูญ  หนูสังข์ 
ศึกษานิเทศก์ 

ติดตาม และ
ประเมินผล

ระดับคณุภาพ 

รอบที่ 2 ส่วนกลาง 
(ศูนย์ PISA 
สทศ.) และ 

สพท. 

  

10 ร้อยละของผู้เรียนที่มีศักยภาพได้รับโอกาสเข้าสู่
เวทีการแข่งขันระดับนานาชาติ 

นายประยงค์  ชูรักษ์ 
ผู้อ านวยการกลุ่มนิเทศติดตามและ

ประเมินผลฯ 

นางสาวเนตรหทัย  สังสณุ ี
ศึกษานิเทศก์ 

ติดตามร่วมกับ
ตัวช้ีวัดที่ 8 

รอบที่ 2 สพท. ใช้ข้อมูลผลการด าเนินงาน
ร่วมกับมาตรฐานที่ 3 ตัว
บ่งชี้ที่ 4 ประเด็นการ

พิจารณาที่ 4 ประเด็นย่อยที่ 
4.3 เด็กที่มีความสามารถพิเศษ 

และสว่นกลาง 
 
นโยบายที่ 3 ด้านการพัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพของทรัพยากรมนุษย์ 
11 ผู้เรียนทุกระดับมีสมรรถนะส าคัญตามหลักสูตร มี

ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 (3R8C) 
นายประยงค์  ชูรักษ์  

ผู้อ านวยการกลุ่มนิเทศติดตามและ
ประเมินผลฯ 

นางสุวนิตย์  ชูรักษ ์
ศึกษานิเทศก์ 

ติดตาม และ
ประเมินผล

ระดับคณุภาพ 

รอบที่ 2 สพท.  

12 ร้อยละของผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ที่มี
คะแนนผลการทดสอบความสามารถพ้ืนฐาน
ระดับชาติ (NT) ผ่านเกณฑ์ท่ีก าหนด 

นายประยงค์  ชูรักษ์  
ผู้อ านวยการกลุ่มนิเทศติดตามและ

ประเมินผลฯ 

นายจ ารญู  หนูสังข ์
ศึกษานิเทศก์ 

ติดตาม และ
ประเมินผล

ระดับคณุภาพ 

รอบที่ 1 
 

สพท. ใช้ข้อมูลผลการด าเนินงาน
ร่วมกับมาตรฐานที่ 3  ตัวบ่งชี้
ที่ 3 ประเด็นการพิจารณาที่ 2 
ผลการทดสอบความสามารถ
พื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ 
(NT) 

13 ร้อยละของผู้เรียนที่มีคะแนนผลการทดสอบทาง
การศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) 
มากกว่าร้อยละ 50 ในแต่ละวิชาเพ่ิมข้ึนจากปี
การศึกษาท่ีผ่านมา 

นายประยงค์  ชูรักษ์  
ผู้อ านวยการกลุ่มนิเทศติดตามและ

ประเมินผลฯ 

นายมานิตย์  ศลิาบุตร 
ศึกษานิเทศก์ 

ติดตามและ
ประเมินผล

ระดับคณุภาพ 

รอบที่ 1 
 

สพท.   



- 4 - 
 

ที ่ ชื่อตัวชี้วัด/ประเด็นการพิจารณา ผู้ควบคุม ผู้รับผิดชอบ 
การติดตาม 
ประเมิน 

ระยะเวลา    
ในการติดตาม  
ประเมินผล 

แหล่ง 
ข้อมูลหรือ
ผู้รายงาน 

หมายเหตุ 

14 ร้อยละผู้เรียนที่จบการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 
6 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 มี
ทักษะการเรียนรู้ที่เชื่อมโยงสู่อาชีพและการมีงาน
ท า ตามความถนัด และความต้องการของตนเอง 
มีทกัษะอาชีพท่ีสอดคล้องกับความต้องการของ
ประเทศ วางแผนชีวิตและวางแผนทางการเงินที่
เหมาะสมและน าไปปฏิบัติได้ 

นางสาวสุมล  ชุมทอง 
รองผู้อ านวยการฯ 

นางเยาวรัตน์  เพิงมาก 
ผู้อ านวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 

นางสาวยุพา  จินาเจือ 
นักวิชาการศึกษา 

ติดตามและ
ประเมินผล

ระดับคณุภาพ 

รอบที่ 2 สพท.  

15 ผู้เรียนทุกคนมีทักษะพื้นฐานในการด ารงชีวิต 
สามารถด ารงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข 
มีความยืดหยุ่นทางด้านความคิด สามารถท างาน
ร่วมกับผู้อ่ืนได้ ภายใต้สังคมที่เป็นพหุวัฒนธรรม 

นายประยงค์  ชูรักษ์  
ผู้อ านวยการกลุ่มนิเทศติดตามและ

ประเมินผลฯ 

นางสุวนิตย์  ชูรักษ ์
ศึกษานิเทศก์ 

ติดตามร่วมกับ
ตัวช้ีวัดที่ 11 

รอบที่ 2 สพท. ใช้ข้อมูลผลการด าเนินงาน
ร่วมกับตัวชีว้ัดที่ 11 ผู้เรียน
ทุกระดับมีสมรรถนะส าคัญ
ตามหลักสูตร  
มีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 
21 (3R8C) 

16 ผู้เรียนทุกคนมีศักยภาพในการจัดการสุขภาวะ
ของตนเองให้มีสุขภาวะที่ดี สามารถด ารงชีวิต
อย่างมีความสุขทั้งด้านร่างกายและจิตใจ 

นางสาวสุมล  ชุมทอง 
รองผู้อ านวยการฯ 

นางเยาวรัตน์  เพิงมาก 
ผู้อ านวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 

นางวันทนา  รังสิมันตุชาต ิ
นักวิชาการศึกษา 

ติดตาม และ
ประเมินผล

ระดับคณุภาพ 

รอบที ่2 สพท.  

17 ครู มีการเปลี่ยนบทบาทจาก “ครูผู้สอน” เป็น 
“Coach” ผู้ให้ค าปรึกษาข้อเสนอแนะการเรียนรู้
หรือผู้อ านวยการการเรียนรู้ 
 
 
 
 
 
 

นางสาวสุมล  ชุมทอง 
รองผู้อ านวยการฯ 

นายประยงค์  ชูรักษ์  
ผู้อ านวยการกลุ่มนิเทศติดตามและ

ประเมินผลฯ 
นายจ ารญู  พันธ์โภชน์ 

ผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล 

นางสุวนิตย์  ชูรักษ ์
ศึกษานิเทศก์ 

นางประไพพิศ  ไชยเดช  
ปฏิบัตหิน้าที่ผูอ้ านวยการกลุ่มพัฒนา

ครูและบุคลากร                                                     
ทางการศึกษา 

 

ติดตามและ
ประเมินเทียบ
ค่าเป้าหมาย 
(ร้อยละ 50) 

รอบที่ 2 สพท.   
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ที ่ ชื่อตัวชี้วัด/ประเด็นการพิจารณา ผู้ควบคุม ผู้รับผิดชอบ 
การติดตาม 
ประเมิน 

ระยะเวลา    
ในการติดตาม  
ประเมินผล 

แหล่ง 
ข้อมูลหรือ
ผู้รายงาน 

หมายเหตุ 

 
นโยบายที่ 4 การสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ มีมาตรฐานและการลดความเหลื่อมล้ าทางการศึกษา 
18 ผู้เรียนทุกคนสามารถเข้าเรียนในสถานศึกษาท่ีมี

คุณภาพเป็นมาตรฐานเสมอกัน 
นางสาวสุมล  ชุมทอง 

รองผู้อ านวยการฯ 
 

นางเยาวรัตน์  เพิงมาก 
ผู้อ านวยการกลุ่มส่งเสริมการจัด

การศึกษา 

ติดตามและ
ประเมินผล

ระดับคณุภาพ 

รอบที่ 2 สพท.  

22 สถานศึกษาได้รับการพัฒนาให้มีมาตรฐานอย่าง
เหมาะสมตามบริบท ด้านประเภท ขนาด และ
พ้ืนที่ 

นายประยงค์  ชูรักษ์  
ผู้อ านวยการกลุ่มนิเทศติดตามและ

ประเมินผลฯ 

นางวรวรรณ  สังสัพพันธ ์
ศึกษานิเทศก์ 

ติดตามร่วมกับ
มาตรฐาน 

สพท. 

รอบที่ 2 สพท. ใช้ข้อมูลผลการด าเนินงาน
ร่วมกับมาตรฐานที่ 3 ตัวบ่งชี้ที ่
2 สถานศกึษามีคุณภาพตาม
มาตรฐานการศกึษาปฐมวัย
และการศกึษาขั้นพืน้ฐาน  
เพื่อการประกนัคุณภาพ
การศกึษา (ระดับปฐมวัยและ
ระดับการศึกษาขั้นพืน้ฐาน) 

23 สถานศึกษาน าเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital 
Technology) มาใช้เป็นเครื่องมือในการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

นางสาวสุมล  ชุมทอง 
รองผู้อ านวยการฯ  

นางจิตรา  แกล้วทนงค์ 
ผู้อ านวยการกลุ่มนโยบายและแผน 

นายประยงค์  ชูรักษ์  
ผู้อ านวยการกลุ่มนิเทศติดตามและ

ประเมินผลฯ 

นางสาวเกษร เพ็ชรหนูน
ปฏิบัติหน้าที่ผูอ้ านวยการกลุ่ม

ส่งเสริมการศึกษาทางไกลเทคโนโลยี
สารสนเทศและการส่ือสาร       
นางนัฐชา  สหวิศิษย์ 

ศึกษานิเทศก์ 

ติดตามและ
ประเมินผล

ระดับคณุภาพ 

รอบที่ 2 สพท.   

24 สถานศึกษามีระบบการดูแลช่วยเหลือและ
คุ้มครองนักเรียนและการแนะแนวที่มี
ประสิทธิภาพ 
 
 
 
 

นางสาวสุมล  ชุมทอง 
รองผู้อ านวยการฯ 

นางเยาวรัตน์  เพิงมาก 
ผู้อ านวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 

นางเยาวเรศ  ศรีจันทร ์
นักวิชาการศึกษา 

ติดตามและ
ประเมินผล

ระดับคณุภาพ 

รอบที่ 2 สพท.  
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ที ่ ชื่อตัวชี้วัด/ประเด็นการพิจารณา ผู้ควบคุม ผู้รับผิดชอบ 
การติดตาม 
ประเมิน 

ระยะเวลา    
ในการติดตาม  
ประเมินผล 

แหล่ง 
ข้อมูลหรือ
ผู้รายงาน 

หมายเหตุ 

 
นโยบายที่ 5 ด้านการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
26 สถานศึกษาในสังกัดมีนโยบายและจัดกิจกรรมให้

ความรู้ ที่ถูกต้องและสร้างจิตส านึกด้านการผลิต
และบริโภคท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมน าไปปฏิบัติ
ใช้ที่บ้านและชุมชน เช่น การส่งเสริมอาชีพที่เป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อม การลดใช้สารเคมีจากปุ๋ยและ
ยาฆ่าแมลง ฯลฯ 

นางสาวสุมล  ชุมทอง 
รองผู้อ านวยการฯ 

นายประยงค์  ชูรักษ์  
ผู้อ านวยการกลุ่มนิเทศติดตามและ

ประเมินผลฯ 
นางเยาวรัตน์  เพิงมาก 

ผู้อ านวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 
 

 
นายปรุง  ชูสุวรรณ 

ศึกษานิเทศก์ 
นางวันทนา  รังสิมันตุชาต ิ

นักวิชาการศึกษา 
นางสาวยุพา  จินาเจือ 

นักวิชาการศึกษา 

ติดตามและ
ประเมินผล

ระดับคณุภาพ 

รอบที่ 2 สพท.  
  
  
  

27 สถานศึกษามีการน าขยะมาใช้ประโยชน์ในรูป
ผลิตภัณฑ์และพลังงาน เพ่ือลดปริมาณขยะ และ
มีการส่งเสริมการคัดแยกขยะในชุมชนเพ่ือลด
ปริมาณคาร์บอนที่โรงเรียนและชุมชน 

ติดตามร่วมกับ
ตัวช้ีวัดที่ 26 

รอบที ่2  ใช้ข้อมูลผลการ
ด าเนินงานร่วมกัน 
ตัวช้ีวัดที่ 26 
 

28 สถานศึกษามีการบูรณาการเรื่องการจัดการขยะ
แบบมีส่วนร่วมและการน าขยะมาใช้ประโยชน์ 
รวมทั้งสอดแทรกในสาระการเรียนรู้ที่เกี่ยวข้อง 

ติดตามร่วมกับ
ตัวช้ีวัดที่ 26 

รอบที่ 2  ใช้ข้อมูลผลการ
ด าเนินงานร่วมกัน 
ตัวช้ีวัดที่ 26 
 29 นักเรียนเรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้ มีการขยายผล

แหล่งเรียนรู้ นักเรียน โรงเรียน ชุมชน เรียนรู้ด้าน
การลดใช้พลังงาน การจัดการขยะและอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อมเพ่ือเป็นแหล่งเรียนรู้ และตัวอย่าง
รูปแบบผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เช่น 
โรงงานอุตสาหกรรมสีเขียว ฯลฯ 
 
 
 

ติดตามร่วมกับ
ตัวช้ีวัดที่ 26 

รอบที่ 2    
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ที ่ ชื่อตัวชี้วัด/ประเด็นการพิจารณา ผู้ควบคุม ผู้รับผิดชอบ 
การติดตาม 
ประเมิน 

ระยะเวลา    
ในการติดตาม  
ประเมินผล 

แหล่ง 
ข้อมูลหรือ
ผู้รายงาน 

หมายเหตุ 

 
นโยบายที่ 6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา 
34 สถานศึกษาได้รับการกระจายอ านาจการบริหาร

จัดการศึกษาอย่างเป็นอิสระ 
นางสาวสุมล  ชุมทอง 

รองผู้อ านวยการฯ 
 

นายประยงค์  ชูรักษ์     
ผู้อ านวยการกลุ่มนิเทศติดตามและ

ประเมินผลฯ 
นายจรูญ  พันธ์โภชน์   
ผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงาน

บุคคล       
นางวิมลมาศ  สังสุณี
ผู้อ านวยการกลุ่มอ านวยการ 
นางกัลยา  เกื้อกาญจน์

ผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและ
สินทรัพย ์

ติดตามและ
ประเมินเทียบ 
ค่าเป้าหมาย  

(ร้อยละ 100 ) 

รอบท่ี 2 สพท.   

36 สถานศึกษา ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และ
ส านักงานส่วนกลาง น านวัตกรรม และเทคโนโลยี
ดิจิทัล (Digital Technology) มาใช้ในการ
บริหารจัดการและตัดสินใจ ทั้งระบบ 

นางสาวสุมล  ชุมทอง 
รองผู้อ านวยการฯ  

นางจิตรา  แกล้วทนงค์ 
ผู้อ านวยการกลุ่มนโยบายและแผน 

 

นางสาวเกษร  เพ็ชรหนูน        
ปฏิบัติหน้าที่ผูอ้ านวยการกลุ่ม

ส่งเสริมการศึกษาทางไกล 
เทคโนโลยีสารสนเทศและการ

สื่อสาร 
 

ติดตามร่วมกับ
มาตรฐาน 

สพท. 

รอบที่ 2 สพท.  ใช้ข้อมูลผลการด าเนินงาน
ร่วมกับมาตรฐานที่ 1 ตัว
บ่งชี้ที่ 1 ประเด็นการ
พิจารณาที่ 4 การสร้างหรือ
ประยุกต์ใช้นวัตกรรม 
เทคโนโลยี รูปแบบ 
ในการบริหารและการจัด
การศึกษา 

39 สถานศึกษาทุกแห่งและหน่วยงานในสังกัดมี
ระบบฐานข้อมูลสารสนเทศวิชาการ ผู้เรียน ครู 
บุคลากรทางการศึกษา สถานศึกษา หน่วยงานใน
สังกัด 

นางสาวสุมล  ชุมทอง 
รองผู้อ านวยการฯ  

นางจิตรา  แกล้วทนงค์ 
ผู้อ านวยการกลุ่มนโยบายและแผน 

นายจรูญ  พันธ์โภชน์   
ผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล  

 

นางสาวเกษร  เพ็ชรหนูน        
ปฏิบัติหน้าที่ผูอ้ านวยการกลุ่ม
ส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสาร 
นางนิวร  พูลนวล 
นักทรัพยากรบุคคล 

ติดตามร่วมกับ
ตัวช้ีวัดที่ 42 

รอบที่ 2 สพท.  ใช้ข้อมูลร่วมกับตัวชี้วัดที่ 
42  
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ที ่ ชื่อตัวชี้วัด/ประเด็นการพิจารณา ผู้ควบคุม ผู้รับผิดชอบ 
การติดตาม 
ประเมิน 

ระยะเวลา    
ในการติดตาม  
ประเมินผล 

แหล่ง 
ข้อมูลหรือ
ผู้รายงาน 

หมายเหตุ 

40 สถานศึกษาทุกแห่งมีข้อมูลผู้เรียนรายบุคคลที่
สามารถเชื่อมโยงกับข้อมูลต่างๆ น าไปสู่การ
วิเคราะห์เพื่อวางแผนการจัดการเรียนรู้สู่ผู้เรียน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ (Big Data Technology) 

นางสาวสุมล  ชุมทอง 
รองผู้อ านวยการฯ  

นางจิตรา  แกล้วทนงค์ 
ผู้อ านวยการกลุ่มนโยบายและแผน 

 

นางสาวเกษร  เพ็ชรหนูน        
ปฏิบัคิหน้าที่ผู้อ านวยการกลุ่ม

ส่งเสริมการศึกษาทางไกล 
เทคโนโลยีสารสนเทศและการ

สื่อสาร 

ติดตามร่วมกับ
ตัวช้ีวัดที่ 42 

รอบที่ 2 สพท.  

41 สถานศึกษา ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และ
ส านักงานส่วนกลางมีแพลตฟอร์มดิจิทัล   
(Digital Platform) เพ่ือสนับสนุนภารกิจด้าน
บริหารจัดการศึกษา 

นายประยงค์  ชูรักษ์  
ผู้อ านวยการกลุ่มนิเทศติดตามและ

ประเมินผลฯ 

นางนัฐชา  สหวิศิษย์ 
ศึกษานิเทศก์ 

     นางสุวนิตย์  ชูรักษ์        
ศึกษานิเทศก์ 

 

ติดตามและ
ประเมินผล

ระดับคณุภาพ 

รอบที่ 2 สพท.   

42 สถานศึกษาทุกแห่งมีระบบข้อมูลสารสนเทศท่ี
สามารถใช้ในการวางแผนการจัดการศึกษาได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 

นางสาวสุมล  ชุมทอง 
รองผู้อ านวยการฯ  

นางจิตรา  แกล้วทนงค์ 
ผู้อ านวยการกลุ่มนโยบายและแผน 

 

นางสาวเกษร  เพ็ชรหนูน        
ปฏิบัติหน้าที่ผูอ้ านวยการกลุ่ม

ส่งเสริมการศึกษาทางไกล 
เทคโนโลยีสารสนเทศและการ

สื่อสาร 

ติดตามและ
ประเมินผล

ระดับคณุภาพ 

รอบที่ 2 สพท.    

 
 
              หมายเหตุ      รอบท่ี 1  เปิดระบบระหว่าง วันท่ี 7 เมษายน 2563 - 1 มิถุนายน 2563      
           ส่งเอกสารตามแบบ และเอกสารอ้างอิงให้กลุ่มนโยบายและแผน ภายในวันที่  25  พฤษภาคม  2563 

                   รอบท่ี 2  เปิดระบบระหว่าง วันท่ี 3 มิถุนายน 2563 – 15 กันยายน 2563 
                                ส่งเอกสารตามแบบ และเอกสารอ้างอิงให้กลุ่มนโยบายและแผน ภายในวันที่  10  กันยายน  2563 
                          

....................................................... 
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ตัวอย่างงาน 
 

นโยบายท่ี 2 ด้านการจดัการศึกษาเพื่อเพิ่มความสามารถ 
ในการแข่งขันของประเทศ 
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นโยบายที่ 2 ด้านการจัดการเพ่ือเพ่ิมความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 

ตัวชี้วัดที่  9 ผู้เรียนระดับมัธยมศกึษาผ่านการประเมินสมรรถนะทีจ่ าเป็นด้านการรู้เรื่องการอ่าน (Reading Literacy) ด้านการรู้เรื่องคณิตศาสตร์ (Mathematical Literacy) และด้านการรู้เรื่อง
วิทยาศาสตร์ (Scientific Literacy) ตามแนวทางการประเมิน PISA (ส าหรับ สพม.) 
ระดับ

คุณภาพ 
ค าอธิบายระดับคุณภาพ วิธีการด าเนินงาน ผลการด าเนินงาน ปัญหาอุปสรรค  

และข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา 
เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง 

 
5 

จ านวนผู้เรียนกลุม่เป้าหมายในระดับชั้น
มัธยมศึกษาตอนต้นที่ไดร้ับการพฒันาสมรรถนะ
ตามแนวทางการประเมิน PISA ด้วยชุดฝึก
สมรรถนะและข้อสอบ PISA style ต้ังแต่ร้อยละ 
90 ขึ้นไป 

1. วธิีการด าเนินงาน  
     สพท. ด าเนินการ ส่งเสริม สนบัสนุนการพัฒนาสมรรถนะความฉลาดรู้ด้านการอ่าน ความฉลาดรู ้
ด้านคณติศาสตร์ และความฉลาดรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เพื่อเตรียมความพร้อมรองรับการประเมิน PISA 2021  
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
    
2. ผลการด าเนินงาน  
   2.1 เชิงปริมาณ 
          ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาไม่ต้องรายงานข้อมูลเชิงปรมิาณ สตผ. จะใช้ข้อมูลจากส่วนกลาง 
(สทศ. สพฐ.) ในการติดตามและประเมินผล ใหร้ายงานผลการด าเนนิงานเฉพาะวิธีการด าเนินงาน  
ผลการด าเนินงานเชิงคุณภาพ ปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 
หมายเหตุ : ผู้เรียนกลุ่มเป้าหมายในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น หมายถึง ผู้เรยีนในระดับชั้นมัธยมศกึษา
ตอนต้น (ผู้เรียนท่ีเกิดในช่วง 1 พ.ค. 2548 – 30 เม.ย. 2549) ที่ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาส่งข้อมลู
รายชื่อผู้เรียนให้ส านักทดสอบทางการศึกษา เพื่อใช้เป็นฐานข้อมูลส าหรับฝึกการท าข้อสอบการประเมนิ
สมรรถนะ ตามแนวทางการประเมิน PISA  
   2.2 เชิงคุณภาพ 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
3. ปัญหา อุปสรรค  
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
4. ข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 เอกสารที่ต้องน าส่งในระบบ 
 นโยบาย/แผนงาน/โครงการ
สนับสนุน ส่งเสรมิให้ผูเ้รียน 
มีสมรรถนะตามแนวทาง 
การประเมิน PISA 
 หลักฐานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง   
(ถ้ามี) โปรดระบ ุ
1. ................................ 
2. ................................. 

ฯลฯ 

 
4 

จ านวนผู้เรียนกลุม่เป้าหมายในระดับชั้น
มัธยมศึกษาตอนต้นที่ไดร้ับการพฒันาสมรรถนะ
ตามแนวทางการประเมิน PISA ด้วยชุดฝึก
สมรรถนะและข้อสอบ PISA style ต้ังแต่ร้อยละ 
80 ขึ้นไป 

 
3 

จ านวนผู้เรียนกลุม่เป้าหมายในระดับชั้น
มัธยมศึกษาตอนต้นที่ไดร้ับการพฒันาสมรรถนะ
ตามแนวทางการประเมิน PISA ด้วยชุดฝึก
สมรรถนะและข้อสอบ PISA style ต้ังแต่ร้อยละ 
70 ขึ้นไป 

 
2 

จ านวนผู้เรียนกลุม่เป้าหมายในระดับชั้น
มัธยมศึกษาตอนต้นที่ไดร้ับการพฒันาสมรรถนะ
ตามแนวทางการประเมิน PISA ด้วยชุดฝึก
สมรรถนะและข้อสอบ PISA style ต้ังแต่ร้อยละ 
60 ขึ้นไป 

 
1 

จ านวนผู้เรียนกลุม่เป้าหมายในระดับชั้น
มัธยมศึกษาตอนต้นที่ไดร้ับการพฒันาสมรรถนะ
ตามแนวทางการประเมิน PISA ด้วยชุดฝึก
สมรรถนะและข้อสอบ PISA style น้อยกว่า 
ร้อยละ 60 

 




