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ผลการประเมินระดับคุณภาพ 
 

มาตรฐาน/ตัวบงชี้/ประเด็นการพิจารณา ระดับคุณภาพ คำอธิบายระดับคุณภาพ 

นโยบายที่ 1 ดานการจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคงของมนุษยและของชาติ 4.00 ดีมาก 

ตัวชี้วัดที่ 2 รอยละของผูเรียนที่มีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงการมีทัศนคติที่ดีตอบานเมือง มีหลักคิดที่ถูกตองเปน
พลเมืองดีของชาติ มีคุณธรรม จริยธรรม มีคานิยมที่พึงประสงค มีคุณธรรม อัตลักษณ มีจิตสาธารณะ มีจิตอาสา 
รับผิดชอบตอครอบครัว ผูอื่น และสังคมโดยรวม ซ่ือสัตย สุจริต มัธยัสถ อดออม โอบออมอารี มีวินัย และรักษา
ศีลธรรม 

5 ดีเยี่ยม 

ตัวชี้วัดที่ 6 จำนวนสถานศึกษาที่นอมนำพระบรมราโชบายดานการศึกษาของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี
ศรีสินธร มหาวชิรเกลาเจาอยูหัว และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ไปพัฒนาผูเรียนใหมีคุณลักษณะอันพึง
ประสงคตามที่กำหนดไดอยางมีประสิทธิภาพ 

3 ดี 

นโยบายที่ 2 ดานการจัดการศึกษาเพ่ือเพ่ิมความสามารถในการแขงขันของประเทศ 4.00 ดีมาก 
ตัวชี้วัดที่ 9 ผูเรียนระดับมัธยมศึกษาผานการประเมินสมรรถนะที่จำเปนดานการรูเร่ืองการอาน (Reading Literacy) 4 ดีมาก 

นโยบายที่ 3 ดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพของทรัพยากรมนุษย 3.33 ดี 
ตัวชี้วัดที่ 11 ผูเรียนทุกระดับที่มีสมรรถนะสำคัญตามหลักสูตร มีทักษะการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 (3R8C)  3 ดี 

ตัวชี้วัดที่ 12 รอยละของผูเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3 ที่มีคะแนนผลการทดสอบความสามารถพื้นฐานระดับชาติ 
(NT) ผานเกณฑที่กำหนด (สำหรับ สพป.) 

-  ไมประเมิน 

ตัวชี้วัดที่ 13 รอยละของผูเรียนที่มีคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ 
ขั้นพื้นฐาน (O-NET) มากกวารอยละ 50 ในแตละวิชาเพิ่มขึ้นจากปการศึกษาที่ผานมา 

  

             ตัวชี้วัดยอยที่ 13.1 ระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 6 (สำหรับ สพป.)  -  ไมประเมิน 

             ตัวชี้วัดยอยที่ 13.2 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3  3 ดี 
             ตัวชี้วัดยอยที่ 13.3 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 (สำหรับ สพม.) 2 พอใช 
ตัวชี้วัดที่ 14 รอยละผูเรียนที่จบศึกษาชั้นประถมศึกษาปที่ 6 ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3       ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6  
มีทักษะการเรียนรูที่เชื่อมโยงสูอาชีพและการมีงานทำ ตามความถนัด และความตองการของตนเอง มีทักษะอาชีพที
สอดคลองกับความตองการของประเทศ วางแผนชีวิตและวางแผนทางการเงินที่เหมาะสมและนำไปปฏิบัติได 

  

             ตัวขี้วัดยอยที่ 14.1 ระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 6 (สำหรับ สพป.) -  ไมประเมิน 

             ตัวชี้วัดยอยที่ 14.2 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 5 ดีเยี่ยม 
             ตัวชี้วัดยอยที่ 14.3 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 (สำหรับ สพม.) 5 ดีเยี่ยม 

ตัวชี้วัดที่ 16 ผูเรียนทุกคนมีศักยภาพในการจัดการสุขภาวะของตนเองใหมีสุขภาวะ 
ที่ดี สามารถดำรงชีวิตอยางมีความสุขทั้งดานรางกายและจิตใจ 

  

             ตัวชี้วัดยอยที่ 16.1 ระดับปฐมวัย (สำหรับ สพป.) - ไมประเมิน 
             ตัวชี้วัดยอยที่ 16.2 ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2 พอใช 
นโยบายที่ 4 การสรางโอกาสในการเขาถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ มีมาตรฐาน 
และการลดความเล่ือมล้ำทางการศึกษา   

2.67 ดี 

ตัวชี้วัดที่ 18 ผูเรียนทุกคนสามารถเขาเรียนในสถานศึกษาที่มีคุณภาพเปนมาตรฐานเสมอกัน   

            ตัวชี้วัดยอยที่ 18.1 ระดับชั้นประถมศึกษา (สำหรับ สพป.) - ไมประเมิน 

             ตัวชี้วัดยอยที่ 18.2 ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนตน (สำหรับ สพป.) - ไมประเมิน 

             ตัวชี้วัดยอยที่ 18.3 ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 5 ดีเยี่ยม 

 

ผลการติดตาม และประเมินผลการบริหารและจดัการของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  

ตามตัวช้ีวัดแผนปฏิบัติราชการของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  
และตามมาตรฐานสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2563 
ของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 (ฉะเชิงเทรา-สมุทรปราการ) 
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มาตรฐาน/ตัวบงชี้/ประเด็นการพิจารณา ระดับคุณภาพ คำอธิบายระดับคุณภาพ 

ตัวชี้วัดที่ 23 สถานศึกษานำเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) มาใชเปนเคร่ืองมือ    ในการจัดกิจกรรม        
การเรียนรูใหแกผูเรียนไดอยางประสิทธิภาพ 

  

             ตัวชี้วัดยอยที่ 23.1 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา (สำหรับ สพป.) - ไมประเมิน 

             ตัวชี้วัดยอยที่ 23.2 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (สำหรับ สพม.) 1 ปรับปรุง 

ตัวชี้วัดที่ 24 สถานศึกษามีระบบการดูแลชวยเหลือและคุมครองนักเรียนและการแนะนำ 
ที่มีประสิทธิภาพ 

2 พอใช 

นโยบายที่ 5 ดานการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม  5.00 ดีเยี่ยม 

ตัวชี้วัดที่ 26 สถานศึกษาในสังกัดมีนโยบายและจัดกิจกรรมใหความรู ที่ถูกตองและสรางจิตสำนึกดานการผลิตและ
บริโภคที่เปนมิตรกับส่ิงแวดลอมนำไปปฏิบัติใชที่บานและชุมชน เชน การสงเสริมอาชีพที่เปนมิตรกับส่ิงแวดลอม การ
ลดใชสารเคมีจากปุยและยาฆาแมลง ฯลฯ 

5 ดีเยี่ยม 

นโยบายที่ 6 ดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา 4.00 ดีมาก 
ตัวชี้วัดที่ 41 สถานศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และสำนักงานสวนกลางมีแพลตฟอรมดิจิทัล (Digital 
Platform) เพื่อสนับสนุนภารกิจดานบริหารจัดการศึกษา 

4 ดีมาก 

ตัวชี้วัดที่ 42 สถานศึกษาทุกแหงมีระบบขอมูลสารสนเทศที่สามารถใชในการวางแผนการจัดการศึกษาไดอยางมี
ประสิทธิภาพ 

4 ดีมาก 

คะแนนเฉลี่ยรวม 3.53 ดีมาก 
 

 

ผลการดำเนินงานเทียบคาเปาหมายตัวชี้วัด 

นโยบาย/ตัวชี้วัด คาเปาหมายตัวชี้วัด 
ผลการประเมิน 

ดำเนินการได การแปลผล 
นโยบายที่ 1 ดานการจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคงของมนุษย 
และของชาติ 

   

ตัวชี้วัดที่ 3 รอยละของผูเรียนมีความรู ความเขาใจ และมีความพรอมสามารถรับมือกับภัยคุก
ความทุกรูปแบบที่มีผลกระทบตอความมั่นคง เชน ภัยจากยาเสพติด ความรุนแรง การคุมคามใน
ชีวิตและทรัพยสิน การคามนุษย อาชญากรรมไซเบอร และภัยพิบัติตาง ๆ เปนตน 

100 100.00 บรรลุ 

นโยบายที่ 3 ดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพของทรัพยากร-มนุษย
  

   

ตัวชี้วัดที่ 17 ครู มีการเปล่ียนบทบาทจาก “ครูผูสอน” เปน “Coach” ผูใหคำปรึกษา 
ขอเสนอแนะการเรียนรูหรือผูอำนวยการการเรียนรู 

80 90.74 บรรลุ 

นโยบายที่ 6 ดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหาร 
จัดการศึกษา 

   

ตัวชี้วัดที่ 34 สถานศึกษาไดรับการกระจายอำนาจการบริหารจัดการศึกษาอยางเปนอิสระ 100 100.00 ไมบรรลุ 

 
 

 


