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ค ำน ำ 
คู่มือปฏิบัติราชการ กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา  

ประจ าปีงบประมาณ 2561 จัดท าขึ้นเพ่ือเป็นแนวทางในการปฏิบัติราชการให้บุคลากร 
ในกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา และบุคลากรที่เกี่ยวข้องได้ทราบ 
ถึงแนวด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การด าเนินงานเป็นประสิทธิภาพ คุณภาพตาม
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้  

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1 หวังเป็น 
อย่างยิ่งว่าคู่มือปฏิบัติราชการ กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา  
ประจ าปีงบประมาณ 2561 เล่มนี้จะเป็นประโยชน์ต่อผู้เกี่ยวข้องทุกคน ขอบคุณทีมงาน
ศึกษานิเทศก์ทุกคนและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกคนที่ท าให้การด าเนินงานต่างๆ ส าเร็จลุล่วง 
ไปได้ด้วยดี 
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คู่มือกำรรำยงำนข้อมูลนักเรียน 
ท่ีเข้ำทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติข้ันพ้ืนฐำน (O-NET) 

รำยละเอียด 
 สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์กรมหาชน) (สทศ.) เป็นองค์กรท่ีจัดต้ังขึ้น             
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อบริหารจัดการและด าเนินการเกี่ยวกับการศึกษา วิจัย พัฒนา และให้บริการ 
ทางการประเมินผลการศึกษาและทดสอบทางการศึกษาอย่างต่อเนื่อง  รวมท้ังเป็นศูนย์กลางความร่วมมือ
ด้าน  การทดสอบทางการศึกษาในระดับชาติ และระดับนานาชาติ  และก าหนดให้โรงเรียนรายงานข้อมูล
ท่ีจะเข้าทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)  เข้าระบบ สทศ. ในระหว่างวันท่ี  
1 กรกฎาคม – 31 สิงหาคม ของทุกปี  โดยได้ก าหนดการทดสอบนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6   
วันเสาร์แรกของเดือนกุมภาพันธ์ เป็นเวลา 1 วัน  ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6  วันเสาร์ – อาทิตย์ท่ีสอง 
ของเดือนกุมภาพันธ์ ของทุกปี เป็นเวลา 2 วัน 

กฎหมำยที่เก่ียวข้อง 
 1.  พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542  แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2545 
 2.  พระราชกฤษฎีกา จัดต้ังสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์กรมหาชน) พ.ศ. 2548 

ขั้นตอน 
 1.  เข้าเว็บไซต์ www.niets.or.th 
 2.  เข้าหน้าหลัก “เข้าระบบ O-NET” 
 3.  ใส่รหัส Username และ Password  ท่ีได้รับจาก สทศ. (ห้ามเปล่ียนแปลง) 
  กรณีสูญหายสามารถสอบถามได้จากกลุ่มงานวัดและประเมินผลการจัดการศึกษา 
 4.  ไปท่ีเมนู “ดาวน์โหลดฟอร์มข้อมูลนักเรียน” 
 5.  เลือกระดับช้ันท่ีต้องการดาวน์โหลด และกดปุ่มดาวน์โหลด 
 6.  กด save และ save file โดยไม่ต้องเปล่ียนช่ือไฟล์  หลังจากนั้นโรงเรียนจึงเข้าไปกรอกข้อมูล 
  ตามรายละเอียดในไฟล์ท่ีก าหนดให้ 
 7.  ข้อมูลนักเรียนท่ีใช้ในการส่ง ประกอบด้วย 
  (1) เลขประจ าตัวประชาชน 
  (2) เลขประจ าตัวนักเรียน 
  (3) ค าน าหน้าช่ือ 
  (4) ช่ือ (ไม่ต้องมีค าน าหน้าช่ือ) 
  (5) นาสกุล 
  (6) เพศ 
  (7) ระดับช้ัน 
  (8) รหัสเด็กพิเศษ 
 8.  ขั้นตอนการน าส่งข้อมูลนักเรียน  เลือกเมนู “ข้อมูลนักเรียน” 
 9.  เลือกรายการ “น าส่งข้อมูลนักเรียน” 
 10.  เลือกระดับช้ันท่ีจะน าส่ง 
 11.  กดท่ีปุ่ม Browse  เลือกไฟล์ท่ีจะน าส่ง 
 12.  กดปุ่ม “น าส่ง” (กรณีท่ีโรงเรียนได้เคยส่งข้อมูลในระบบแล้ว ระบบจะแจ้งเตือนให้ทราบ 
  เพื่อยืนยันการส่ง) 
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 13.  กรณีท่ีไฟล์น าส่งพบข้อผิดพลาด ระบบจะมีการแจ้งเตือน  ซึ่งสามารถตรวจสอบรายละเอียด 
  ของข้อผิดพลาดได้ ตรงหัวข้อ “ผลการน าส่งล่าสุด” 
 14. หากการน าส่งไฟล์ถูกต้อง และสามารถน าส่งส าเร็จ ระบบจะขึ้นจ านวนข้อมูลนักเรียนในไฟล์ 
  และรายงานตรงช่อง ผลการน าส่ง จะขึ้นข้อความว่า “ส าเร็จ” พร้อมระบุจ านวนรายช่ือ 
  นักเรียนท่ีน าส่ง 
 15.  โรงเรียนตรวจสอบความถูกต้องของรายช่ือนักเรียนท่ีน าส่ง โดยเลือกเมนู ข้อมูลนักเรียน  
  เลือกรายการ “รายช่ือผู้มีสิทธิ์สอบ” 
 16. กรณีท่ีโรงเรียนส่งรายช่ือเรียบร้อยแล้วและมีนักเรียนท่ีเพิ่มเติมช่วงระหว่างวันท่ี 1 กรกฎาคม  
  ถึง 31 สิงหาคม  ให้กดปุ่ม “เพิ่มข้อมูลนักเรียน” 

เอกสำร/หลักฐำน 
 1. รหัส Username และ Password ของโรงเรียน 
 2. ข้อมูลนักเรียน 
 3. ใบรับรองแพทย์ส าหรับกรอกข้อมูลเด็กพิเศษ (ถ้ามี) 

ระยะเวลำด ำเนินกำรของส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำอุตรดิตถ์ เขต 1 
 การตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล 1 กรกฎาคม – 30 กันยายน 
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คู่มือกำรเปิดรำยงำนผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติข้ันพ้ืนฐำน (O-NET) 

ขั้นตอน 
 1. เข้าเว็บไซต์ www.niets.or.th 
 2. เข้าหน้าหลัก “เข้าระบบ O-NET” 
 3. ใส่รหัส Username และ Password  ท่ีได้รับจาก สทศ. (ห้ามเปล่ียนแปลง) กรณีสูญหาย 
  สามารถสอบถามได้จากกลุ่มงานวัดและประเมินผลการจัดการศึกษา 
 4. เลือกรายการ “เข้าสู่ระบบประกาศและรายงานผล” 
 5. ระบุปีการศึกษาท่ีต้องการผลการทดสอบ 
 6. ระบุช้ัน 
 7. เลือกประเภทการรายงาน 
  (1) รายบุคคล 
  (2) ค่าสถิติระดับโรงเรียน แยกตามมาตรฐานการเรียนรู้ 
  (3) ค่าสถิติระดับโรงเรียน แยกสาระการเรียนรู้ 
  (4) ร้อยละของนักเรียนท่ีตอบถูกในแต่ละข้อ ระดับโรงเรียน 
  (5) ช่วงคะแนนของผู้เข้าสอบ ระดับโรงเรียน 
  (6) ค่าสถิติระดับโรงเรียน แยกรายวิชา 
 8. เลือก save as  ต้ังช่ือไฟล์ 

เอกสำร/หลักฐำน 
 รหัส Username และ Password ของโรงเรียน 

ระยะเวลำด ำเนินกำรของส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำอุตรดิตถ์ เขต 1 
 ระยะเวลาในการสรุปผลทดสอบในภาพรวมของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา 16 มีนาคม –       
30 มีนาคม ของทุกปี 
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กำรให้บริกำรกลุ่มงำนเลขำนุกำรคณะกรรมกำรติดตำม ตรวจสอบ  
ประเมนิผลและนเิทศกำรศึกษำ (ก.ต.ป.น.) 

รำยละเอียด 
 ด้วยคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา (ก.ต.ป.น.) ของส านักงาน
เขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1  ได้เริ่มด าเนินการมาต้ังแต่ปี 2554  โดยอาศัยตามความ
ในข้อ 5 แห่งกฎกระทรวง  ก าหนดจ านวน หลักเกณฑ์ และวิธีการได้มาของคณะกรรมการติดตาม 
ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา (ก.ต.ป.น.) ของเขตพื้นท่ีการศึกษา พ.ศ. 2548 และ            
3 แห่งประกาศ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  เรื่องวิธีการสรรหา และการคัดเลือก
คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา (ก.ต.ป.น.)  ท้ังนี้มีภารกิจในการสนอง
นโยบายส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  โดยมีบทบาท ท าหน้าท่ีร่วมกัน  ยึดหลักการ
ด าเนินงานแบบองค์รวม  คือหลักการมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยงข้อง  โดยระดมทรัพยากรบุคคลท่ีมีความรู้ มี
ประสบการณ์ เข้าใจในการจัดกระบวนการ เพื่อพัฒนาการศึกษาท่ีมีประสิทธิภาพ  โดยน าเอารูปแบบ 
เทคนิค แนวทางสามารถพัฒนากิจกรรมการศึกษา และขยายผลให้สถานศึกษาในสังกัดได้อย่างต่อเนื่อง 
 กลุ่มงานเลขานุการคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา (ก.ต.ป.น.)   
มีข้อมูลในการให้บริการต่อสถานศึกษา บุคลากรในสังกัด และบุคคลท่ีเกี่ยวข้อง ดังนี้ 
 1. การรายงานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
 2. ข้อมูลสถานศึกษา 
 3. ข้อมูลด้านบุคลากร 
 4. นวัตกรรมด้านการเรียนการสอน 
 5. ข้อมูลข่าวสาร ฯลฯ 

ขั้นตอนกำรให้บริกำร 
   กลุ่มงานเลขานุการคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา (ก.ต.ป.น. )   
มีข้อมูลในการให้บริการต่อสถานศึกษา บุคลากรในสังกัด และบุคคลท่ีเกี่ยวข้อง ดังนี้ 
 1. แจ้งความประสงค์ ตามแบบขอรับบริการ 
 2. เสนอแนะให้เปิดเข้าในเว็บไซต์ของศึกษานิเทศก์ สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 
 3. ประชาสัมพันธ์ด้านข้อมูลขององค์กร 
 4. สอบถามได้โดยตรงท่ีกลุ่มนิเทศ ติดตาม ประเมินผลการจัดการศึกษา สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 
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คู่มือกำรด ำเนินกำรประกันคุณภำพภำยในสถำนศึกษำ 

ขั้นตอน 
 1. จัดท าประกาศมาตรฐานของสถานศึกษาท้ังระดับปฐมวัยและระดับข้ันพื้นฐาน พร้อมท้ัง 
  ก าหนดค่าเป้าหมายของมาตรฐานแล้วน าเสนอต่อคณะกรรมการสถานศึกษาเพื่อเห็นชอบ 
 2. แจ้งประชาสัมพันธ์ให้ผู้เกี่ยวข้อง พร้อมท้ังแจ้งให้ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาทราบ 
 3. ด าเนินการตามแผนปฏิบัติการประจ าปี 
 4. ในภาคเรียนท่ี 1 สถานศึกษาเริ่มเก็บรวบรวมข้อมูลตามมาตรฐานการศึกษา 
 5. ในภาคเรียนท่ี 2 สถานศึกษาแต่งต้ังคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา  
  โดยเชิญผู้ทรงคุณวุฒิท่ีได้รับการแต่งต้ังร่วมกับคณะกรรมการของสถานศึกษา ด าเนินการ 
  ติดตาม ตรวจสอบคุณภาพสถานศึกษา 8 องค์ประกอบ (ระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา) 
 6. สถานศึกษาเก็บรวบรวมข้อมูลตามมาตรฐานท้ังระดับปฐมวัยและระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
  เพื่อจัดท ารายงานประจ าปี (SAR) 
 7. น าเสนอรายงานประจ าปีต่อคณะกรรมการสถานศึกษา 
 8. จัดส่งรายงานประจ าปีต่อส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาภายในเดือนเมษายน ของทุกปี 

เอกสำร/หลักฐำนอ้ำงอิง 
 - แบบประเมินระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
 - แบบรายงานประจ าปี (SAR) 

ระยะเวลำด ำเนินกำร 
 ต้ังแต่เดือนพฤษภาคม – เมษายน 
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คู่มือกำรให้บริกำร 
กลุ่มงำนนิเทศ ติดตำมและประเมินผลระบบบริหำรและกำรจัดกำรศึกษำ 

1.1 คู่มือกำรจัดท ำบันทึกข้อตกลงกำรปฏิบัติงำนประจ ำปี (PA : performance agreement) 
การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนประจ าปีการศึกษา 2561  

ตามข้อตกลงการปฏิบัติงาน (Performance Agreement : PA) มีเป้าหมายและตัวชี้วัด (KPI) ดังต่อไปนี้ 
 เป้าหมายท่ี 1 เป็นคนเก่ง  ประกอบด้วยตัวช้ีวัด จ านวน   3 ตัวชี้วัด  
 เป้าหมายท่ี 2 เป็นคนดี    ประกอบด้วยตัวช้ีวัด จ านวน   2 ตัวชี้วัด 
 เป้าหมายท่ี 3 มีทักษะ     ประกอบด้วยตัวช้ีวัด จ านวน   3 ตัวชี้วัด 
 เป้าหมายท่ี 4 มีสุขภาพดี ประกอบด้วยตัวช้ีวัด จ านวน   2 ตัวชี้วัด 
เป้าหมาย/ตัวช้ีวัด (KPI) การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้เป็น คนเก่ง คนดี มีทักษะ และมีสุขภาพดี                                  
มีรายละเอียดดังนี้ 
เป้ำหมำยที่ 1 เป็นคนเก่ง (3 ข้อ) 
          1.1. นักเรียนอายุระหว่าง 3 - 6 ปี มีพัฒนาการด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญา           
ตามหลักสูตร พ.ศ. 2560 ท่ีเหมาะสมกับวัย ความสามารถและความแตกต่างระหว่างบุคคล  
 1.2. นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3 มีคะแนนเฉล่ียร้อยละผลการสอบวัดความสามารถพื้นฐาน                
ของผู้เรียนระดับชาติ (National Test : NT) ผ่านเกณฑ์ท่ีก าหนดหรือมีพัฒนาการสูงขึ้น 
 1.3. นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 และ 6 มีคะแนนเฉล่ียร้อยละผลการ
สอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) แต่ละวิชาผ่านเกณฑ์ท่ีก าหนด 
เป้ำหมำยที่ 2 เป็นคนดี (2 ข้อ) 
 2.1. นักเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตร 
 2.2. นักเรียนมีการปฏิบัติตนตามค่านิยม 12 ประการ 
เป้ำหมำยที่ 3 มีทักษะ (3 ข้อ) 
 3.1. นักเรียนอ่านออกเขียนได้ อ่านคล่อง เขียนคล่อง คิดวิเคราะห์ และแก้ปัญหาได้ตามเกณฑ์                  
ของแต่ละระดับช้ัน 
 3.2. นักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาต้องมีทักษะทางเทคนิคพื้นฐานส าหรับการประกอบอาชีพ               
หรือการศึกษาต่อ 
 3.3. นักเรียนมีทักษะท่ีจ าเป็นต่อการด ารงชีวิต โดยใช้กระบวนการ ลูกเสือ-ยุวกาชาด 
เป้ำหมำยที่ 4 มีสุขภำพดี (2 ข้อ) 
 4.1. นักเรียนมีสุขภาวะทางร่างกายตามเกณฑ์ท่ีกระทรวงสาธารณสุขก าหนด 
 4.2. นักเรียนมีสุขอนามัยพื้นฐาน (สุขบัญญัติแห่งชาติ 10 ประการ) ในการใช้ชีวิตประจ าวัน 
 
ระดับคุณภำพ 
ระดับ 4 ดีเยี่ยม 

1.1 เป็นคนเก่ง 
               1) นักเรียนท่ีมีอายุระหว่าง 3 - 6 ปี ต้ังแต่ร้อยละ 85 ขึ้นไป มีพัฒนาการด้านร่างกาย 
อารมณ์ จิตใจ สังคมและสติปัญญา ตามหลักสูตร พ.ศ. 2560 ท่ีเหมาะสมกับวัย ความสามารถและความ
แตกต่างระหว่างบุคคล   
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       2) คะแนนเฉล่ียร้อยละ นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3 มีคะแนนเฉล่ียร้อยละผลการสอบวัด
ความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (National Test : NT) สูงกว่าระดับชาติและมีคะแนนเฉล่ีย
ร้อยละต้ังแต่ร้อยละ 50 ขึ้นไป หรือมีพัฒนาการสูงขึ้นมากกว่าร้อยละ 5 ของปีการศึกษาท่ีผ่านมา 
       2) นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6  ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 และช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 มีคะแนน
เฉล่ียร้อยละ ผลการสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ต้ังแต่ร้อยละ 50 ขึ้นไป                      
ใน 4 วิชา 
 1.2. เป็นคนดี 
      1) นักเรียนร้อยละ 80 ข้ึนไป มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตร 
      2) นักเรียนร้อยละ 80 ข้ึนไป มีการปฏิบัติตนตามค่านิยม 12 ประการ 
 1.3. มีทักษะ 
      1) นักเรียนร้อยละ 80 ขึ้นไป อ่านได้เขียนได้ อ่านคล่องเขียนคล่อง คิดวิเคราะห์และ
แก้ปัญหาได้  
ตามเกณฑ์แต่ละระดับช้ัน 
     2)  นัก เรี ยนระดับช้ันมัธยมศึกษา ร้อยละ 80 ขึ้น ไป มี ทักษะทางเทคนิคพื้ นฐาน                         
ส าหรับการประกอบอาชีพหรือการศึกษาต่อ 
     3) นักเรียนร้อยละ 80 ขึ้นไป มีทักษะท่ีจ าเป็นต่อการด ารงชีวิต โดยใช้กระบวนการ                            
ลูกเสือ - ยุวกาชาด 
 1.4. มีสุขภำพดี 
     1) นักเรียนร้อยละ 80 ข้ึนไป มีสุขภาพทางร่างกายตามเกณฑ์กระทรวงสาธารณสุขก าหนด 
     2) นักเรียนร้อยละ 80 ขึ้นไป มีสุขอนามัยขั้นพื้นฐาน (สุขบัญญัติ 10 ประการ) ในการใช้
ชีวิตประจ าวัน 
ระดับดี 
 1.1 เป็นคนเก่ง 

    1) นักเรียนท่ีมีอายุระหว่าง 3- 6 ปี ร้อยละ 70 – 84   มีพัฒนาการด้านร่างกาย อารมณ์ 
จิตใจ สังคม และสติปัญญา ตามหลักสูตร พ.ศ. 2560 ท่ีเหมาะสมกับวัย ความสามารถและความแตกต่าง
ระหว่างบุคคล             
     2) นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3 มีคะแนนเฉล่ียร้อยละ ผลการสอบวัดความสามารถพื้นฐาน               
ของผู้เรียนระดับชาติ (National Test : NT) สูงกว่าระดับชาติและมีคะแนนเฉล่ียร้อยละต้ังแต่ร้อยละ 50               
ลงมาหรือมีพัฒนาการเพิ่มขึ้น ระหว่างร้อยละ3.01-5.00 ของปีการศึกษาท่ีผ่านมา 
     3) นักเรียน ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 และช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 มีคะแนน                     
เฉล่ียร้อยละ ผลการสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ต้ังแต่ร้อยละ50 ขึ้นไปอย่างน้อย 3 
วิชา 
 1.2. เป็นคนดี 
     1) นักเรียนร้อยละ 70 - 79  มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตร 
     2) นักเรียนร้อยละ 70 - 79  มีการปฏิบัติตนตามค่านิยม 12 ประการ 
 1.3. มีทักษะ 
      1) นักเรียนร้อยละ 70 - 79   อ่านได้เขียนได้ อ่านคล่องเขียนคล่อง คิดวิเคราะห์และ
แก้ปัญหาได้ตามเกณฑ์แต่ละระดับช้ัน 
     2 )  นั ก เรียนระดับช้ันมั ธยมศึกษา ร้อยละ 70 – 79 มี ทักษะทาง เทคนิคพื้ นฐาน                         
ส าหรับการประกอบอาชีพหรือการศึกษาต่อ 
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     3) นักเรียนร้อยละ 70 - 79    มีทักษะท่ีจ าเป็นต่อการด ารงชีวิต โดยใช้กระบวนการ                            
ลูกเสือ - ยุวกาชาด 
 1.4. มีสุขภำพดี 
     1) นักเรียนร้อยละ 70 - 79 มีสุขภาวะทางร่างกายตามเกณฑ์ท่ีกระทรวงสาธารณะสุขก าหนด 
     2) นักเรียนร้อยละ 70 - 79 มีสุขอนามัยขั้นพื้นฐาน (สุขบัญญัติ 10 ประการ) ในการใช้
ชีวิตประจ าวัน   
ระดับพอใช้ 
 1.1 เป็นคนเก่ง 
               1) นักเรียนท่ีมีอายุระหว่าง 3 - 6 ปี ร้อยละ 60 - 79  มีพัฒนาการด้านร่างกาย อารมณ์ 
จิตใจ สังคม และสติปัญญา ตามหลักสูตร พ.ศ. 2560 ท่ีเหมาะสมกับวัย ความสามารถและความแตกต่าง
ระหว่างบุคคล 
      2) นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3 มีคะแนนเฉล่ียร้อยละ ผลสอบวัดความสามารถพื้นฐานของ
ผู้เรียนระดับชาติ (National Test : NT) เท่ากับระดับชาติ หรือมีพัฒนาการเพิ่มขึ้น อยู่ระหว่างร้อยละ 
0.01 - 2.99  ของปีการศึกษาท่ีผ่านมา 
      3) นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 และช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 มีคะแนน
เฉล่ียร้อยละ ผลการสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ต้ังแต่ร้อยละ 50 ข้ึนไป อย่างน้อย 
2 วิชา  
 1.2. เป็นคนดี 
      1) นักเรียนร้อยละ 60 - 69  มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตร 
      2) นักเรียนร้อยละ 60 - 69 มีการปฏิบัติตนตามค่านิยม 12 ประการ 
 1.3 มีทักษะ 
      1) นักเรียนร้อยละ 60 - 69 อ่านออกเขียนได้ อ่านคล่องเขียนคล่อง คิดวิเคราะห์และ
แก้ปัญหาได้ตามเกณฑ์ของแต่ละระดับช้ัน 
      2) นักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาร้อยละ 60 - 69 มีทักษะทางเทคนิคพื้นฐานส าหรับ 
การประกอบอาชีพหรือการศึกษาต่อ 
      3) นักเรียนระหว่างร้อยละ 60 - 69 มีทักษะท่ีจ าเป็นต่อการด ารงชีวิตโดยใช้กระบวนการ
ลูกเสือ - ยุวกาชาด 
 1.4. มีสุขภำพดี 
      1) นักเรียนระหว่างร้อยละ 60- 69 มีสุขภาวะทางร่างกายตามเกณฑ์ท่ีกระทรวงสาธารณสุข
ก าหนด 
      2) นักเรียนระหว่างร้อยละ 60 - 69 มีสุขอนามัยข้ันพื้นฐาน (สุขบัญญัติ 10 ประการ)  
ในการใช้ชีวิตประจ าวัน 
 

ระดับปรับปรุง 
 1.1 เป็นคนเก่ง 

          1) นักเรียนท่ีมีอายุระหว่าง 3 - 6 ปี ต่ ากว่าร้อยละ 60 มีพัฒนาการ ด้านร่างกายอารมณ์ 
จิตใจ สังคม และสติปัญญาตามหลักสูตร พ.ศ. 2560  ท่ีเหมาะสมกับความแตกต่างระหว่างบุคคล                                      

      2) นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3 มีคะแนนเฉล่ียร้อยละผลการสอบวัดความสามารถพื้นฐาน                 
ของผู้เรียนระดับชาติ (National Test : NT) ต่ ากว่าระดับชาติ หรือมีพัฒนาการต่ ากว่าร้อยละ 0.01                        
จากปีท่ีผ่านมา 
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      3) นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 และช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 มีคะแนน
เฉล่ียร้อยละ ผลการสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ต้ังแต่ร้อยละ 50 ข้ึนไป น้อยกว่า 2 วิชา  
  
 1.2 เป็นคนดี 
      1) นักเรียนต่ ากว่าร้อยละ 60 มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตร 
      2) นักเรียนต่ ากว่าร้อยละ 60 มีการปฏิบัติตนตามค่านิยม 12 ประการ 
 1.3 มีทักษะ 
      1) นักเรียนต่ ากว่าร้อยละ 60 อ่านออก เขียนได้ อ่านคล่องเขียนคล่อง คิดวิเคราะห์ และ
แก้ปัญหาได้ตามเกณฑ์ของแต่ละระดับช้ัน 
      2) นักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาต่ ากว่าร้อยละ 60 มีทักษะทางเทคนิคพื้นฐานส าหรับ                    
การประกอบอาชีพหรือการศึกษาต่อ 
      3) นักเรียนต่ ากว่าร้อยละ 60 มีทักษะท่ีจ าเป็นต่อการด ารงชีวิตโดยใช้กระบวนการ                              
ลูกเสือ - ยุวกาชาด 
 1.4 มีสุขภำพดี 
      1) นักเรียนต่ ากว่าร้อยละ 60 มีสุขภาวะทางร่างกายตามเกณฑ์ท่ีกระทรวงสาธารณสุขก าหนด 
      2) นักเรียนต่ ากว่าร้อยละ 60 มีสุขภาพอนามัยข้ันพื้นฐาน (สุขบัญญัติ 10 ประการ) ในการใช้
ชีวิตประจ าวัน 
 

เกณฑ์กำรประเมินองค์รวม 
ระดับคุณภำพดีเยี่ยม 
 โรงเรียนมีผลการด าเนินงานพัฒนาคุณภาพผู้เรียนจนประสบผลส าเร็จ ด้านคนเก่ง                 
ด้านคนดี ด้านมีทักษะและด้านสุขภาพดี อยู่ในระดับดีเยี่ยมทุกรายการ 

ระดับคุณภำพดี 
 โรงเรียนมีผลการด าเนินงานพัฒนาคุณภาพผู้เรียนจนประสบผลส าเร็จ ด้านคนเก่ง            
อยู่ในระดับดีเยี่ยม 2 ใน 3 รายการ และมีคุณภาพด้านคนดี ด้านมีทักษะและด้านสุขภาพดี                     
อยู่ในระดับดีขึ้นไป โดยมี 1 ด้าน อยู่ในระดับดีเยี่ยม  

ระดับคุณภำพพอใช้ 
 โรงเรียนมีผลการด าเนินงานพัฒนาคุณภาพผู้เรียนจนประสบผลส าเร็จ ด้านคนเก่ง            
อยู่ในระดับดีเยี่ยม 1 ใน 3 รายการ และมีคุณภาพด้านคนดี ด้านมีทักษะและด้านสุขภาพดี                     
อยู่ในระดับดีขึ้นไป  

ระดับคุณภำพปรับปรุง 
 โรงเรียนมีผลการด าเนินงานพัฒนาคุณภาพผู้เรียนจนประสบผลส าเร็จ ด้านคนเก่ง            
อยู่ในระดับดีลงมาทุกรายการ และมีคุณภาพด้านคนดี ด้านมีทักษะและด้านสุขภาพดี                            
อยู่ในระดับดี ลงมา  
1.2 คู่มือกำรคัดเลือกผลงำน/นวัตกรรมกำรปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) 
 กิจกรรมยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับชาติ (O – NET) ปีการศึกษา 2561  
สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 
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คุณสมบัติผู้ส่งผลงำน 
 1.  เป็นบุคลากรสังกัด สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 
 2.  ผู้ส่งผลงาน (Best Practice) ต้องมีค่าเฉล่ียผล O-NET ปีท่ีส่งผลงานสูงกว่าค่าเฉล่ียระดับชาติ 
ปีท่ีผ่านมา และหากสอนช้ันอื่น ๆ ท่ีไม่ใช่ ป.3 ป.6 หรือ ม.3 ให้เทียบเคียง ดังนี้ 
  - ผลงานครู ป.1 – 3 ให้ใช้ค่าเฉล่ียผล NT ป.3 
  - ผลงานครู ป.4 – 6 ให้ใช้ค่าเฉล่ียผล O-NET ป.6 
  - ผลงานครู ม.1 – 3 ให้ใช้ค่าเฉล่ียผล O-NET ม.3 

กำรด ำเนินกำรคัดเลือก 
 1. ผู้เสนอขอรับการคัดเลือกยื่นใบสมัครพร้อมแบบสรุปผลงานวิธีปฏิบัติท่ีดี (Best Practice)   
  ความยาวไม่เกิน 5 หน้าเพื่อขอรับการคัดเลือกระดับเครือข่ายกลุ่มโรงเรียน ภายในวันท่ี  
  10 กรกฎาคม 2561 
 2. คณะกรรมการเครือข่ายกลุ่มโรงเรียนคัดเลือกผลงานวิธีปฏิบัติท่ีดี (Best Practice) ระดับ 
  เครือข่ายกลุ่มโรงเรียน สรุปและส่งรายช่ือผู้ได้รับการคัดเลือก พร้อมแบบสรุปผลงานวิธีปฏิบัติ 
  ท่ีดี (Best Practice) ให้ สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 ภายในวันท่ี 15 กรกฎาคม 2561 
 3. ประกาศรายช่ือผู้เข้าประกวดระดับเขตพื้นท่ี วันท่ี 21 กรกฎาคม 2561 (ผ่านระบบ e-office) 
 4. ผู้ส่งผลงานวิธีปฏิบัติท่ีดี (Best Practice) น าเสนอผลงานในรูปแบบ PowerPoint (เวลา 10 นาที) 
  ต่อคณะกรรมการคัดเลือกผลงานวิธีปฏิบัติท่ีดี (Best Practice) ระดับเขตพื้นท่ีการศึกษา  
  ในวันท่ี 24 – 25 กรกฎาคม 2561  
 5. สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 ประกาศผลการคัดเลือกระดับเขตพื้นท่ีการศึกษา 28 กรกฎาคม 2561  
  (ผ่านระบบ e-office) 

เกณฑ์กำรให้คะแนน (คะแนนเต็ม 100 คะแนน) 
ด้านท่ี 1 ความส าคัญของผลงานหรือนวัตกรรมท่ีน าเสนอ 6 คะแนน 
ด้านท่ี 2 จุดประสงค์และเป้าหมายของการด าเนินงาน 3 คะแนน 
ด้านท่ี 3 กระบวนการผลิตผลงานหรือขั้นตอนการด าเนินงาน 30 คะแนน 
ด้านท่ี 4 ผลการด าเนินงาน/ผลสัมฤทธิ์/ประโยชน์ท่ีได้รับ 30 คะแนน 
ด้านท่ี 5 ปัจจัยความส าเร็จ 6 คะแนน 
ด้านท่ี 6 บทเรียนท่ีได้รับ (Lesson Learned) 9 คะแนน 
ด้านท่ี 7 การเผยแพร่/การได้รับการยอมรับ/รางวัลท่ีได้รับ 6 คะแนน 
ด้านท่ี 8 การน าเสนอผลงาน 10 คะแนน 
เกณฑ์กำรตัดสินผลกำรพิจำรณำคุณภำพ (Best Practice)   
 1. ระดับคุณภาพ คณะกรรมการพิจารณาจากคะแนนรวมทุกด้าน ตามเกณฑ์ ดังนี้ 
 ผลงานท่ีมีคุณภาพดีเยี่ยม ได้คะแนนต้ังแต่ 81 – 100 คะแนน 
 ผลงานท่ีมีคุณภาพดี ได้คะแนนต้ังแต่ 60 – 80 คะแนน 
 ผลงานท่ีมีคุณภาพพอใช้ ได้คะแนนน้อยกว่า 60 คะแนน 
 2. การพิจารณารางวัล 
 รางวัลชนะเลิศ (1 รางวัล) มีผลงานคุณภาพดีเยี่ยม อันดับ 1  ได้รับ โล่ประกาศเกียรติคุณ 
   พร้อมเงินรางวัล 1,000 บาท (ยกเว้นสาระคณิตศาสตร์ ได้รับเพิ่มอีก  
   2,000 บาท) 
 รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 (1 รางวัล)  มีผลงานคุณภาพดีเยี่ยม อันดับ 2  ได้รับเกียรติบัตรพร้อมกรอบ 
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 รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 (1 รางวัล)  มีผลงานคุณภาพดีเยี่ยม อันดับ 3  ได้รับเกียรติบัตรพร้อมกรอบ 
หมายเหตุ : ผู้ที่ส่งผลงานเข้าประกวดในระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา แต่ไม่ได้รับรางวัล จะได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมน าเสนอผลงาน 

*********************************** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



12 
 

กรอบกำรน ำเสนอผลงำน/นวัตกรรมกำรปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) 

ช่ือผลงาน......................................................................................................................................................................... 
สาระการเรียนรู้........................................................................................................  ระดับช้ัน...................................... 
ช่ือผู้เสนอผลงาน............................................................................................................................................................. 
โรงเรียน.......................................................................  เครือข่ายกลุ่มโรงเรียน............................................................. 
โทรศัพท์ (มือถือ)........................................................  E-mail……………………………………………………………………… 

รำยละเอียดกำรน ำเสนอผลงำน 
 1. ความส าคัญของผลงานหรือนวัตกรรมท่ีน าเสนอ 
  • ระบุเหตุผลความจ าเป็น ปัญหาหรือความต้องการ แนวคิด หลักการส าคัญในการออกแบบผลงานหรือ 
   นวัตกรรมท่ีน าเสนอ 
 2. จุดประสงค์และเป้าหมายของการด าเนินงาน 
  • ระบุจุดประสงค์และเป้าหมายของการด าเนินงานอย่างชัดเจน สอดคล้องกับปัญหา ความต้องการจ าเป็น 
 3. กระบวนการผลิตผลงาน หรือขั้นตอนการด าเนินงาน 
  • ระบุกระบวนการ หรือวิธีการในการผลิต การน าไปใช้ และการพัฒนาผลงานโดยมีข้ันตอนต่อเนื่อง 
   สัมพันธ์กันและสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ 
 4. ผลการด าเนินงาน/ผลสัมฤทธิ์/ประโยชน์ท่ีได้รับ 
  • ระบุผลส าเร็จของการด าเนินงานท่ีเกิดจากการน าไปใช้ คุณค่าของผลงาน/หรือนวัตกรรมท่ีส่งผลต่อ 
   การพัฒนาผู้เรียน และประโยชน์ท่ีได้รับจากผลงาน/นวัตกรรม 
 5. ปัจจัยความส าเร็จ 
  • ระบุบุคคล/หน่วยงาน/องค์กร หรือวิธีการท่ีช่วยให้งานประสบผลส าเร็จตามจุดประสงค์/ 
   การด าเนินงานมีประสิทธิภาพ ส่งผลต่อคุณภาพของผลงาน/นวัตกรรม 
 6. บทเรียนท่ีได้รับ (Lesson Learned) 
  • ระบุข้อสรุป ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ และข้อควรระวังท่ีเป็นแนวทางในการน าผลงานไปพัฒนาต่อ  
   หรือด าเนินการให้ประสบความส าเร็จมากยิ่งขึ้นต่อไป 
 7. การเผยแพร่/การได้รับการยอมรับ/รางวัลท่ีได้รับ 
  • ระบุข้อมูลท่ีท าให้เห็นร่องรอย หลักฐานการเผยแพร่ผลงาน/นวัตกรรมและการยกย่องชมเชย 
หมายเหตุ 
 1. ผู้ส่งผลงานเขียนข้อมูลสรุป ตามรายการพิจารณา ให้ครบท้ัง 7 รายการ  โดยมีความยาว 3 – 5  
  หน้ากระดาษ A4 พิมพ์ด้วยตัวอักษร Th Sarabun New ขนาด 16 point  ถ้ามีภาพให้เป็น 
  ภาพประกอบเนื้อหาของผลงานและบรรจุอยู่ภายในจ านวนหน้าท่ีก าหนด 
 2. ส่งผลงานตามวัน และสถานท่ีท่ีก าหนด 

************************************** 
1.3 แผนปฏิบัติกำรนิเทศ ประจ ำภำคเรียนที่ 1-2 ปีกำรศึกษำ 2561 
1.4 รำยงำนผลกำรนิเทศ ประจ ำปีกำรศึกษำ 2561 
1.5 เคร่ืองมือกำรนิเทศ 8 กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ 

กฎหมำย ระเบียบและเอกสำรที่เก่ียวข้อง 
  1. พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และแก้ไขเพิ่มเติม 2545 
  2. พระราชบัญญัติบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 
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คู่มือกำรรำยงำนข้อมูลพ้ืนฐำนนักเรียน 
ส ำหรับกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำเพ่ือประกันคุณภำพผู้เรียน 

ช้ันประถมศึกษำปีท่ี 3 (NT) 

1. ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1 ส่งแบบฟอร์มการกรอกข้อมูลพื้นฐาน 
 นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3  ให้โรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียน 
2. โรงเรียนกรอกข้อมูลพื้นฐานนักเรียนได้แก่ 
 2.1  ช่ือ – สกุล 
 2.2  เลขท่ีในบัญชีเรียกช่ือ 
 2.3  ห้องสอบ (35 – 40 คน) ต่อห้อง 
 2.4  รหัสประจ าตัวประชาชน 
 2.5  รหัสเด็กพิเศษ (ถ้ามี) 
3. โรงเรียนน าข้อมูลส่งส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1 
4. ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1 ด าเนินการ 
 4.1  จัดท าบัญชีรายช่ือนักเรียนเข้าสอบ – ขาดสอบส่งกลับไปท่ีโรงเรียนกรอกข้อมูลในวันสอบ 
 4.2  กรอกข้อมูลจ านวนนักเรียนเป็นรายโรงเรียนส่ง ส านักทดสอบทางการศึกษา ส านักงานคณะกรรมการ 
   การศึกษาขั้นพื้นฐานทางระบบ EPCC 
 4.3  แจงนับและรายงานข้อมูลนักเรียนท่ีสอบจริงและขาดสอบส่ง ส านักทดสอบทางการศึกษา ส านักงาน 
   คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานทางระบบ EPCC  และส่งร่วมกับกระดาษค าตอบ 

เอกสำรหลักฐำน 
 1. ข้อมูลนักเรียน 
 2. เอกสารรับรองส าหรับเด็กพิเศษ (ถ้ามี) 

ระยะเวลำด ำเนินกำรของส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำอุตรดิตถ์ เขต 1 
 การรวบรวมข้อมูล ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลและส่งกลับไปยังโรงเรียนและน าส่งข้อมูลไปยังส านัก
ทดสอบทางการศึกษา ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระยะเวลาต้ังแต่ กันยายน – กุมภาพันธ์ 
ของทุกปี 
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คู่มือกำรสืบค้นข้อมูล 

รำยงำนผลกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำเพ่ือประกันคุณภำพผู้เรียน 
ช้ันประถมศึกษำปีท่ี 3 (NT) 

 (ส ำหรับโรงเรียน) 

รำยละเอียด 
  ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จะด าเนินการประเมินเพื่อศึกษาและพัฒนาผลสัมฤทธิ์
ผู้เรียนเข้าสู่มาตรฐานเพื่อเป็นหลักประกันการเรียนรู้ (Accountability) และเตรียมการให้ผู้เรียนมีความพร้อม 
ส าหรับรองรับการประเมินท้ังการสอนระดับชาติ (O-NET) หรือระดับนานาชาติ  โดยจะมุ่งประเมินให้ทัดเทียม
กับการสอนนานาชาติ (PISA) ท่ีมีรูปแบบการประเมินท่ีหลากหลายมุ่งเน้นคุณภาพของนักเรียนโดยพิจารณา 
จากความสามารถพื้นฐานหลักท่ีจ าเป็นตอบสนองตามเป้าหมายของการปฏิรูปในทศวรรษท่ีสอง  โดยเริ่ม
ประเมินตามรูปแบบดังกล่าวต้ังแต่ปีการศึกษา 2555 เป็นต้นมา ซึ่งประเมินความสามารถ 3 ด้าน คือ        
ด้านภาษา (Literacy)  ด้านค านวณ (Numeracy)  และด้านเหตุผล (Reasoning ability) 
  ก าหนดการสอบประมาณปลายเดือนกุมภาพันธ์ของทุกปี ในช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3  และรายงานผลการ
ประเมินประมาณปลายเดือนเมษายนของทุกปี ทางระบบ EPCC ซึ่งทางโรงเรียนสามารถสืบค้นข้อมูลรายงาน
ผลการประเมินโดยมีข้ันตอน ดังนี้ 
  1. เข้าเว็บไซต์ Google และพิมพ์ค าว่า EPCC 2 คล๊ิก ค้นหา 
  2. เข้าหน้าหลัก “ส านักทดสอบทางการศึกษา ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน” 
  3. คลิก ค าว่า ระบบ เรียกดูรายงาน ส าหรับเจ้าหน้าท่ีโรงเรียน 
  4. พิมพ์ ช่ือผู้ใช้ (User name)  และรหัสผ่าน (Password) 
  5. คลิกเข้าสู่ระบบ เลือกรายงาน (ระดับโรงเรียน/ระดับบุคคล) 
  6. คลิกสร้างรายงาน จะปรากฏรายงานตามท่ีเลือก 
  7. คลิก Export เป็น word หรือ Excel 
  8. คลิกเลือก Save as แล้วต้ังช่ือ ไฟล์ 

ส ำหรับผู้ปกครอง/นักเรียน 
  1. ด าเนินการเข้าสืบค้นตามขั้นตอนท่ี 1 – 3 เช่นเดียวกับการสืบค้นส าหรับโรงเรียน 
  2. คลิกรายงานผลการประเมินรายบุคคล 
  3. กรอกเลขประจ าตัวประชาชนนักเรียน 
  4. กรอกข้อความตามท่ีก าหนด 
  5. สร้างรายงาน จะปรากฏรายงานระดับบุคคล 
  6. คลิก Export เป็น word หรือ excel 
  7. เลือก Save as แล้วต้ังช่ือ ไฟล์ 

 

ส ำหรับศึกษำนิเทศก์ 
  1. เปิดคอมพิวเตอร์ 
  2. คลิก My computer เลือก drive d 
  3. คลิกค าว่า All P3 NT Executive Report 2556 Publish 
  4. คลิก All P3 Executive Report 2556 
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  5. ปรากฏภาพ P3 National Test Executive Report 2556 
  6. คลิกเลือกรายงาน 
   - ระดับบุคคล 
   - ระดับโรงเรียน 
   - ระดับเขตพื้นท่ี 
  7. คลิกเลือกโรงเรียน (ท้ังหมด/บางโรงเรียน) 
  8. คลิกสร้างรายงาน จะปรากฏรายงานตามท่ีเลือกไว้ 
  9. คลิก Export (word/excel) 
  10. เลือก Save as แล้วต้ังช่ือ ไฟล์ 

 เอกสำรหลักฐำน 
  รหัส Username และ Password ของโรงเรียน 

ระยะเวลำด ำเนินกำรของส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำอุตรดิตถ์ เขต 1 
  ตลอดปีการศึกษา 

******************************************************************************* 
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คู่มือกำรขอใช้สำรสนเทศรำยงำนผล 
กำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำเพ่ือประกันคุณภำพผู้เรียน 

ช้ันประถมศึกษำปีท่ี 3 (NT) 
 1. โรงเรียนท่ีขอใช้บริการแจ้งความประสงค์การขอใช้ข้อมูลสารสนเทศ 
 2. กรอกข้อมูลพื้นฐานในแบบกรอกข้อมูลการขอให้รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาเพื่อการ 
  ประกันคุณภาพผู้เรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3 (NT) 
 3. บันทึกการส่งคืน 

เอกสำรหลักฐำน 
 ข้อมูลและสารสนเทศรายงานผลการประเมินการคุณภาพการศึกษาเพื่อประกันคุณภาพผู้เรียน 
ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3 (NT) 

ระยะเวลำด ำเนินกำรของส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำอุตรดิตถ์ เขต 1 
 การรวบรวมข้อมูล ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลและส่งกลับไปยังโรงเรียนและน าส่งข้อมูลไปยังส านัก
ทดสอบทางการศึกษา ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ระยะเวลาต้ังแต่ กันยายน – กุมภาพันธ์ 
ของทุกปี 
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คู่มือกำรให้บริกำรศูนย์พัฒนำ และส่งเสริมกำรใช้สื่อกำรเรียนกำรสอน 

ขั้นตอนกำรจัดหำสื่อกำรเรียนกำรสอน 
 1. จัดหาส่ือการเรียนการสอนจากแหล่งต่าง ๆ 
 2. จัดประกวดส่ือการเรียนการสอน 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ 

ขั้นตอนกำรบริกำร 
 1. ประชาสัมพันธ์รายการส่ือการเรียนการสอน 
 2. ผู้รับบริการสืบค้นส่ือการเรียนการสอนตามรายช่ือทะเบียนส่ือฯ 
 3. บันทึกการยืมส่ือฯ ลงในสมุดบันทึกในการยืม/ส่งคืน หรือขอคัดลอก (Copy) ส่ือฯ 
 4. ขออนุญาตสืบค้นข้อมูลทางอินเทอร์เน็ต/บันทึกขอรับการบริการ 
 5. บริการให้ค าปรึกษาการพัฒนา และส่งเสริมการใช้ส่ือการเรียนการสอน 

เอกสำรที่เก่ียวข้อง 
 ทะเบียนส่ือการเรียนการสอน 

ระยะเวลำในกำรด ำเนินกำร 
 1. การให้บริการยืมส่ือฯ  10 นาที/ส่งคืนภายใน 3 วัน 
 2. การให้บริการคัดลอก (Copy) ส่ือฯ  15 นาที/แผ่น 
 3. การให้บริการค าปรึกษาการพัฒนา และส่งเสริมการใช้ส่ือ (ตามความเหมาะสม) 
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กลุ่มงำนพัฒนำหลักสูตรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน
และกระบวนกำรเรียนรู้ 
 

 

 

 ขั้นตอนกำรพัฒนำกรอบหลักสูตรระดับท้องถิ่น 
 

 

 

 ขั้นตอนกำรพัฒนำหลักสูตรสถำนศึกษำ 
 

 

 

 คู่มือแบบตรวจสอบองค์ประกอบหลักสูตร
สถำนศึกษำ 
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กำรพัฒนำกรอบหลักสูตรระดับท้องถิ่น 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
  
 
 
 
 
 
 

 
 

 
กำรพัฒนำหลักสูตรสถำนศึกษำ 

 

 
 
 

ศึกษำข้อมูลท่ีเกี่ยวข้อง 

หลักสูตรแกนกลาง 

สภาพปัญหา 
ความต้องการของท้องถิ่น 

ศึกษำข้อมูลท่ีเกี่ยวข้อง 

หลักสูตรแกนกลำง 

สภำพปัญหำ 
ควำมต้องกำรของท้องถิ่น 

กรอบหลักสูตรท้องถิ่น 

 
เป้ำหมำย/จุดเน้น 

 
สำระกำรเรยีนรู้ท้องถิ่น 

 
กำรประเมินคุณภำพ

ผู้เรียน 

น ำเสนอผู้ทรงคุณวุฒิ/รับฟังควำมคิดเห็นผู้เกี่ยวข้อง 

น ำเสนอคณะกรรมกำรเขตพ้ืนท่ีกำรศึกษำ/หน่วยงำนระดับท้องถิ่น 

สถำนศึกษำใช้เป็นแนวทำงในกำรพัฒนำหลักสูตร 

วิจัย ติดตำมประเมินผล 

ปรับปรุงพัฒ
นำ 

หลักสูตรแกนกลาง 
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โรงเรียน............................................................อ ำเภอ.................................จังหวัด............................. 
สพป...........................................................................เขต................................................................... 
 

ค ำช้ีแจง 
 ใหค้ณะกรรมการบริหารหลักสูตรและงานวิชาการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและผู้ท่ีเกี่ยวข้องด าเนินการ
ตรวจสอบองค์ประกอบหลักสูตรสถานศึกษา ตามล าดับดังนี้ 
 1. ตรวจสอบองค์ประกอบหลักสูตรสถานศึกษาตามรายการท่ีก าหนด แล้วเขียนเครื่องหมาย  
 ลงในช่องผลการตรวจสอบตามความเป็นจริง 
 2. บันทึกแนวทางในการปรับปรุง/แก้ไขแต่ละรายการเพื่อให้โรงเรียนน าไปใช้ประโยชน์ในการปรับปรุง
และพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาต่อไป 
 3. หากมีข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะอื่น ให้บันทึกลงในข้อเสนอแนะ อื่น ๆ 
 4. สรุปผลการตรวจสอบภาพรวมองค์ประกอบหลักสูตรสถานศึกษา โดยเขียนเครื่องหมาย  
 ลงในตารางแสดงผล การตรวจสอบภาพรวมองค์ประกอบหลักสูตรสถานศึกษา 

ก าหนดโครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา 

รายวิชาพื้นฐาน/เพิ่มเติม กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน เวลาเรียน 

ตรวจพิจารณาคุณภาพหลักสูตร 

น าเสนอคณะกรรมการสถานศึกษา 

จัดท าโครงสร้างรายวิชา 

ปรับปรุงพัฒ
นำ 

หลักสูตรสถำนศึกษำ 

ก าหนดวิสัยทัศน์/สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน/คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

ค าอธิบายรายวิชา เกณฑ์การวัดประเมินผลและจบหลักสูตร 

ใช้หลักสูตรสถำนศึกษำ (ระดับช้ันเรียน) 

ออกแบบหน่วยการเรียนรู้/จัดการเรียนการ
สอน 

วิจัย ติดตามประเมินผลการใช้หลักสูตร แบบตรวจสอบองค์ประกอบหลักสูตรสถำนศึกษำ 
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กำรให้ระดับคุณภำพ 
 คณะกรรมการฯ ให้ระดับคุณภาพตามท่ีได้พิจารณาตรวจสอบหลักสูตรสถานศึกษา  โดยเขียน
เครื่องหมาย  ลงในช่องระดับคุณภาพ ดังนี้ 
 ระดับคุณภาพ 3  หมายถึง  ครบถ้วน ถูกต้อง สอดคล้อง เหมาะสม ทุกรายการ 
 ระดับคุณภาพ 2  หมายถึง  มีครบทุกรายการ แต่มีบางรายการควรปรับปรุงแก้ไข 
 ระดับคุณภาพ 1  หมายถึง  ไม่มี มีไม่ครบทุกรายการ ไม่สอดคล้อง ต้องปรับปรุงแก้ไขหรือเพิ่มเติม  
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องค์ประกอบของหลักสูตรสถำนศึกษำ ตำมหลักสูตรแกนกลำงกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน พุทธศักรำช 2551 

รำยกำร 
ระดับคุณภำพ 

ข้อเสนอแนะ ปรับปรุง/แก้ไข 
3 2 1 

1 ส่วนน ำ 
  1.1 ควำมน ำ 
       แสดงความเชื่อมโยงระหว่างหลักสูตรแกนกลาง 
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 กรอบหลักสูตร 
ระดับท้องถ่ิน จุดเน้น และความต้องการของโรงเรียน 

    

  1.2 วิสัยทัศน์ 
       1.2.1 แสดงภาพอนาคตที่พึงประสงค์ของผู้เรียนที่สอดคล้อง
กับวิสัยทัศน์ของหลักสูตรแกนกลางการศึกษา 
ข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 อย่างชัดเจน 
       1.2.2 แสดงภาพอนาคตที่พึงประสงค์ของผู้เรียนสอดคล้องกับ
กรอบหลักสูตรระดับท้องถ่ิน 
       1.2.3 แสดงภาพอนาคตที่พึงประสงค์ของผู้เรียนครอบคลุม
สภาพความต้องการของโรงเรียน ชุมชน ท้องถ่ิน 
       1.2.4 มีความชัดเจนสามารถปฏิบัติได้ 

    

  1.3 สมรรถนะส ำคัญของผู้เรียน 
       มีความสอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษา 
ข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 

    

  1.4 คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
       1.4.1 มีความสอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ัน
พ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 
       1.4.2 มีความสอดคล้องกับเป้าหมายจุดเน้น 
กรอบหลักสูตรระดับท้องถ่ิน 
       1.4.3 สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของโรงเรียน 

    

2 โครงสร้ำงหลักสูตรสถำนศึกษำ 
  2.1 โครงสร้ำงเวลำเรียน 
       2.1.1 มีการระบุเวลาเรียนของ 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ท่ีเป็น
เวลาเรียนพ้ืนฐานและเพ่ิมเติม จ าแนกแต่ละชั้นปีอย่างชัดเจน 
       2.1.2 มีการระบุเวลาจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนจ าแนกแต่ละชั้น
ปีอย่างชัดเจน 
       2.1.3 เวลาเรียนรวมของหลักสูตรของสถานศึกษาสอดคล้อง
กับโครงสร้างเวลาเรียนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
พุทธศักราช 2551 
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รำยกำร 
ระดับคุณภำพ 

ข้อเสนอแนะ ปรับปรุง/แก้ไข 
3 2 1 

  2.2 โครงสร้ำงหลักสูตรชั้นปี 
       2.2.1 มีการระบุรายวิชาพ้ืนฐานทั้ง 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
พร้อมทั้งระบุเวลาเรียนและหรือหน่วยกิต 
       2.2.2 มีการระบุรายวิชาเพ่ิมเติมที่สถานศึกษาก าหนด พร้อม
ทั้งระบุเวลาเรียนและหรือหน่วยกิต 
       2.2.3 มีการระบุกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน พร้อมทั้งระบุเวลาเรียน 
       2.2.4 มีรายวิชาพ้ืนฐานที่ระบุรหัสวิชา ชื่อรายวิชา จ านวน
เวลาเรียน และหรือหน่วยกิต ไว้อย่างถูกต้องชัดเจน 
       2.2.5 มีรายวิชาเพ่ิมเติม/กิจกรรมเพ่ิมเติมสอดคล้องกับ
วิสัยทัศน์ จุดเน้นของโรงเรียน 

    

3 ค ำอธิบำยรำยวิชำ 
  3.1 มีการระบุรหัสวิชา ชื่อรายวิชา และชื่อกลุ่มสาระการเรียนรู้ไว้
อย่างถูกต้องชัดเจน  

    

  3.2 มีการระบุชั้นปีที่สอนและจ านวนเวลาเรียนและหรือหน่วยกิต 
ไว้อย่างถูกต้องชัดเจน 

    

  3.3 การเขียนค าอธิบายรายวิชา เขียนเป็นความเรียง โดยระบุองค์
ความรู้ ทักษะกระบวนการ และคุณลักษณะหรือเจตคติทีต้่องการ 

    

  3.4 มีการจัดท าค าอธิบายรายวิชาพ้ืนฐานครอบคลุมตัวชี้วัด สาระ
การเรียนรู้แกนกลาง 

    

  3.5 มีการระบุรหัสตัวชี้วัด ในรายวิชาพ้ืนฐานและจ านวนรวมของ
ผลการเรียนรู ้

    

  3.6 มีการระบุผลการเรียนรู้ ในรายวิชาเพ่ิมเติมและจ านวนรวม
ของผลการเรียนรู ้

    

  3.7 มีการก าหนดสาระการเรียนรู้ท้องถ่ินสอดแทรกอยู่ใน
ค าอธิบายรายวิชาพ้ืนฐานหรือรายวิชาเพ่ิมเติม 

    

4 กิจกรรมพัฒนำผู้เรียน 
  4.1 จัดกิจกรรมทั้ง 3 กิจกรรมตามท่ีก าหนดไว้ในหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 

    

  4.2 จัดเวลาท้ัง 3 กิจกรรมสอดคล้องกับโครงสร้าง 
เวลาเรียนที่หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 
2551 

    

  4.3 มีแนวทางการจัดกิจกรรมที่ชัดเจน     
  4.4 มีแนวทางการประเมินกิจกรรมที่ชัดเจน     
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รำยกำร 
ระดับคุณภำพ 

ข้อเสนอแนะ ปรับปรุง/แก้ไข 
3 2 1 

5 เกณฑ์กำรจบกำรศึกษำ 
  5.1 มีการระบุเวลาเรียน/หน่วยกิต รายวิชาพ้ืนฐานและรายวิชา
เพ่ิมเติม ตามเกณฑ์การจบหลักสูตรของโรงเรียนไว้อย่างชัดเจน 
และสอดคล้องกับโครงสร้างหลักสูตรของโรงเรียน 

    

  5.2 มีการระบุเกณฑ์การประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียน 
ไว้อย่างชัดเจน  

    

  5.3 มีการระบุเกณฑ์การประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
ไว้อย่างชัดเจน 

    

  5.4 มีการระบุเกณฑ์การผ่านกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนไว้อย่างชัดเจน     
 
ข้อเสนอแนะอื่น ๆ 
....................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................  
 
 ลงช่ือ...............................................ผู้ตรวจสอบ 
       (..............................................) 
 ต าแหน่ง.......................................... 
       ............./...................../.......... 
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สรุปผลกำรตรวจสอบภำพรวมองค์ประกอบหลักสูตรสถำนศึกษำ 

โรงเรียน.....................................................................................อ ำเภอ................................................ 

ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ..............................................................................เขต............................ 
********************** 

ตอนที่ 1 ตำรำงแสดงผลกำรตรวจสอบภำพรวมองค์ประกอบหลักสูตรสถำนศึกษำ 

ท่ี รำยกำรตรวจสอบ 

ผลกำรตรวจสอบองค์ประกอบ
หลักสูตรสถำนศึกษำ 

ระดับคุณภำพ 
3 2 1 

1 ส่วนน า    
2 โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา    
3 ค าอธิบายรายวิชา    
4 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน    
5 เกณฑ์การจบการศึกษา    

 
ตอนที่ 2 สรุปผลกำรตรวจสอบองค์ประกอบหลกัสูตรสถำนศึกษำ จุดเด่น จุดที่ต้องเพิ่มเติมและพัฒนำ 

จุดเด่นของหลักสูตรสถำนศึกษำ 
 ............................................................................................................................................................ 
....................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................... 

/จุดที่ต้องเพิ่ม... 
จุดที่ต้องเพิ่มเติม/พัฒนำ 
1. ส่วนน ำ 
 1.1 ความน า 
 ............................................................................................................................................................ 
....................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................... 
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 1.2 วิสัยทัศน์โรงเรียน 
 ............................................................................................................................................................ 
....................................................................................................................................................................... 
 1.3 สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน 
  ............................................................................................................................................................ 
....................................................................................................................................................................... 
 1.4 คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
  ............................................................................................................................................................ 
....................................................................................................................................................................... 

2. โครงสร้ำงหลักสูตรสถำนศึกษำ 
  ............................................................................................................................................................ 
....................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................... 

3. ค ำอธิบำยรำยวิชำ 
 ............................................................................................................................................................ 
....................................................................................................................................................................... 

4. กิจกรรมพัฒนำผู้เรียน 
 ............................................................................................................................................................ 
....................................................................................................................................................................... 

5. เกณฑ์กำรจบกำรศึกษำ 
 ............................................................................................................................................................ 
....................................................................................................................................................................... 
 
 ลงช่ือ................................................ผู้รับรองข้อมลู 
        (..............................................) 
 ต าแหน่ง........................................... 
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แบบขอรับบริกำร 
กลุ่มนิเทศ ติดตำมและประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ 

ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำอุตรดิตถ์ เขต 1 
............................................. 

 วันท่ี...................เดือน.....................................พ.ศ............ 
ช่ือ............................................................นามสกุล.....................................................ต าแหน่ง..................... 
โรงเรียน.........................................................................................................เบอร์โทรศัพท์.......................... 
มีความประสงค์จะติดต่อขอรับบริการเรื่อง.................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................... 
  กลุ่มงานพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและกระบวนการเรียนรู้ 
  กลุ่มงานวัดและประเมินผลการศึกษา 
  กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาส่ือนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา 
  กลุ่มงานนิเทศติดตามและประเมินผลระบบบริหารและการจัดการ 
  กลุ่มงานส่งเสริมพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา 
  กลุ่มงานเลขานุการคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา 
             (ก.ต.ป.น.) 
  อื่น ๆ 
 
ศึกษำนิเทศก์ผู้รับผิดชอบ 
 ............................................................................................................................................................ 
 
หำกไม่พบ 
  จะมาติดต่อในวันท่ี................เดือน....................................พ.ศ. ..................เวลา....................น. 
  ติดต่อประสานงานโดยตรง 
  ฝากเรื่องไว้กับ 
     ลงช่ือ........................................................ 
                 (.......................................................) 
 

 


