
คู่มือ  
         ประเมินผลการปฏิบัติงานตามตัวชี้วัดร่วมของส่วนราชการ  
      หรือหน่วยงาน และสถานศึกษาสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ 
      ในจังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำปีการศึกษา 2564 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เอกสารหมายเลข ๑๐/๒๕๖๔ 
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล 

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ ์
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 



 
 

คำนำ 
  

   ตามคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์ ที่  3/2562 เรื่อง  แต่งตั้ง
คณะอนุกรรมการบริหารราชการเชิงยุทธศาสตร์ ลงวันที่ 27 ธันวาคม 2562 โดยอาศัยคำสั่ง คสช.      
ที่ 19/2560 ลงวันที่ 3 เมษายน 2560 เรื่องการปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ  
โดยมีอำนาจหน้าที่ ตามข้อ 4) กำหนดกรอบการประเมินผลการปฏิบัติงาน และตัวชี้วัดในการดำเนินงาน
ในลักษณะตัวชี้วัดร่วมของส่วนราชการหรือหน่วยงานอื่น และสถานศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการใน
จังหวัด และ10) ปฏิบัติหน้าที่ตามที่คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์มอบหมาย  

ดังนั้น คณะอนุกรรมการบริหารราชการเชิงยุทธศาสตร์จังหวัดกาฬสินธุ์ ร่วมกับคณะทำงาน  
การขับเคลื่อนและพัฒนาตัวชี้วัดร่วม เพ่ือประเมินการปฏิบัติงานของส่วนราชการ หรือหน่วยงาน      
และสถานศึกษาสังกัดกระทรวงศึกษาธิการในจังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564         
ได้ประชุมกำหนดตัวชี้ วัดร่วม และจัดทำคู่มือการประเมินผลการปฏิบัติ งาน  และตัวชี้วัดร่วม              
ของส่วนราชการ หรือหน่วยงาน และสถานศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์          
และได้รับมติเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์ (กศจ.กาฬสินธุ์ )           
ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๔ เพ่ือเป็นแนวทางการประเมินผลการปฏิบัติงานของ  
ส่วนราชการ หรือหน่วยงาน และสถานศึกษาสังกัดกระทรวงศึกษาธิการในจังหวัดกาฬสินธุ์ และกำกับ 
เร่งรัด ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงานของส่วนราชการหรือหน่วยงานและสถานศึกษาในสังกัด
กระทรวงศึกษาธิการในจังหวัดกาฬสินธุ์ ต่อไป  
 
 
 
            
      สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์ 
  



 
สารบัญ 

 หน้า 
คำนำ  
สารบัญ  
ตอนที่ ๑ บทนำ    ๑ 
 หลักการและเหตุผล ๑ 
 วัตถุประสงค์ ๒ 
 ขอบเขตของการประเมิน ๒ 
 นิยามศัพท์เฉพาะ ๓ 
 การนำไปใช้ ๔ 
 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ ๔ 
ตอนที่ ๒ เอกสารที่เกี่ยวข้อง ๕ 
 แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดกาฬสินธุ์ พ.ศ. ๒๕๖๑ -๒๕๖๕ (ฉบับทบทวน พ.ศ. ๒๕๖๔) ๕ 
 คำสั่งรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๑๙/๒๕๖๐ เรื่อง การปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคของ  

     กระทรวงศึกษาธิการ ลงวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๐ 
๑๒ 

 ขั้นตอนการจัดทำตัวชี้วัดร่วมและกรอบการประเมินตามตัวชี้วัดร่วมของส่วนราชการ 
     หรือหน่วยงาน และสถานศึกษาสังกัดกระทรวงศึกษาธิการในจังหวัดกาฬสินธุ์ 

๑๔ 

 การประเมินผลการปฏิบัติงาน ๑๕ 
ตอนที่ ๓ การดำเนินงาน ๒๑ 
 ขั้นตอนการจัดทำตัวชี้วัดร่วมและกรอบการประเมินตามตัวชี้วัดร่วมของส่วนราชการ  

     หรือหน่วยงาน และสถานศึกษาสังกัดกระทรวงศึกษาธิการในจังหวัดกาฬสินธุ์ 
๒๑ 

 หลักการกำหนดตัวชี้วัดร่วมของส่วนราชการหรือหน่วยงาน และสถานศึกษา            
     สังกัดกระทรวงศึกษาธิการในจังหวัดกาฬสินธุ์ 

๒๕ 

 ตัวชี้วัดร่วมของส่วนราชการหรือหน่วยงาน และสถานศึกษา สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ 
     ในจังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำปีการศึกษา 2564 

๒๕ 

 หลักการประเมินผลการปฏิบัติงานตามตัวชี้วัดร่วมของส่วนราชการหรือหน่วยงาน และ 
     สถานศึกษา สังกัดกระทรวงศึกษาธิการในจังหวัดกาฬสินธุ์ 

๒๘ 

 ปฏิทินการดำเนินงานการประเมินผลการปฏิบัติงานตามตัวชี้วัดร่วมของส่วนราชการหรือ  
     หน่วยงาน และสถานศึกษา สังกัดกระทรวงศึกษาธิการในจังหวัดกาฬสินธุ์          
     ประจำปีการศึกษา 2564 

๒๙ 

   
   
   
   
   
   
   



สารบัญ 
  หน้า 
ส่วนที่ ๔ แนวทางการประเมินตัวช้ีวัดร่วมของส่วนราชการหรือหน่วยงาน และสถานศึกษา           
           สังกัดกระทรวงศึกษาธิการในจังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำปีการศึกษา 2564 

๓๒ 

 แนวทางการประเมินผลการปฏิบัติงานตัวชี้วัดร่วม ๓๒ 
 
 

การประเมินผลการปฏิบัติงานตามตัวชี้วัดร่วมของส่วนราชการ หรือหน่วยงานและสถานศึกษา           
     สังกัดกระทรวงศึกษาธิการในจังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำปีการศึกษา 2564 

๓๔ 

 แบบรายงานผลการปฏิบัติงานตามตัวชี้วัดร่วมตามตวัชี้วัดรว่มของส่วนราชการหรือ 
     หน่วยงาน และสถานศึกษา สังกัดกระทรวงศึกษาธิการในจังหวัดกาฬสินธุ์ 
     ประจำปีการศึกษา 2564 

๓๗ 

รายละเอียดการประเมินผลการปฏิบัติงานตามตัวชี้วัดร่วมของส่วนราชการหรือหน่วยงาน         
และสถานศึกษา สังกัดกระทรวงศึกษาธิการในจังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำปีการศึกษา 2564 

๔๒ 

 ตัวชีวั้ดที่ ๑ ร้อยละของสถานศึกษาที่มีแนวปฏิบัติที่ดี (Best Practices) ในการน้อมนำ
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน 

๔๓ 

 ตัวชี้วัดที่ 2 ระดับคุณภาพของสถานศึกษาที่มีการจัดการเรียนรู้เพื่อให้ผู้เรียนเกิดความ
ตระหนักและภาคภูมิใจในประวัติศาสตร์ ภูมิศาสตร์ ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมของจังหวัด
กาฬสินธุ์   

๖๒ 

 ตัวช้ีวัดที่ 3  ระดับความสำเร็จในการน้อมนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษา ของใน
หลวงของรัชกาลที่ 10 มาจัดการศึกษาให้ผู้เรียนสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน   

๘๑ 

 ตัวชี้วัดที่ 4 ระดับความสำเร็จของสถานศึกษาในการสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านการ
อนุรักษ์ ศิลปวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณีที่เป็นเอกลักษณ์ และสืบสาน  ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น พร้อมทั้งนำเทคโนโลยีมาพัฒนา และต่อยอดให้เกิดความยั่งยืน 

๙๘ 

 ตัวชี้วัดที่ 5 ร้อยละของสถานศึกษาที่มีวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practices) ในด้าน
อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีที่เป็นเอกลักษณ์ และสืบสานภูมิปัญญา
ท้องถิ่นของจังหวัดกาฬสินธุ์ 

๑๑๙ 

 ตัวช้ีวัดที่ 6 ร้อยละของสถานศึกษาท่ีปลอดยาเสพติดเพ่ิมขึ้น ๑๓๘ 
 ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัดร่วมของส่วนราชการหรือหน่วยงาน และสถานศึกษา                

     สังกัดกระทรวงศึกษาธิการในจังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำปีการศึกษา 2564 
๑๕๖ 

 บรรณานุกรม ๑๕๘ 
 ที่ปรึกษาและคณะทำงาน ๑๕๙ 
ภาคผนวก ๑๖๐ 
 ประกาศสำนักงานศกึษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์ เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานการขับเคลื่อน 

     และพัฒนาตัวชี้วัดร่วม เพื่อประเมินการปฏิบัติงานของส่วนราชการหรือหน่วยงาน 
     และสถานศึกษาสังกัดกระทรวงศึกษาธิการในจังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำปีการศึกษา  
     2564 

๑๖๑ 

 
 



สารบัญตาราง 
  หน้า 
ตาราง 1  แสดงตัวชี้วัดร่วมของส่วนราชการหรือหน่วยงาน และสถานศึกษา             

    สังกัดกระทรวงศึกษาธิการใน จังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำปีการศึกษา 2564 
๒๗ 

 2  แสดงการรายงานผลการประเมินผลการปฏิบัติงานตามตัวชีว้ัดร่วมของส่วนราชการ 
    หรอืหน่วยงาน และสถานศึกษา สังกัดกระทรวงศึกษาธิการในจังหวัดกาฬสินธุ์  
    ประจำปีการศึกษา 2564 

๒๙ 

   
   
   
   
   
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



สารบัญภาพ 
  หน้า 
ภาพประกอบ 1  กระบวนการบริหารผลการปฏิบัติงาน   ๑๖ 
 2  ขั้นตอนการดำเนินงาน ๒๔ 
 ๓  ความเชื่อมโยงตัวชี้วัดร่วมร่วมของส่วนราชการหรือหน่วยงาน 

    และสถานศึกษา สังกัดกระทรวงศึกษาธิการในจังหวัดกาฬสินธุ์กับแผนพัฒนา 
    การศึกษาจังหวัดกาฬสินธุ์ พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕ 

๒๖ 

   
   
   
   
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑ 
 

ตอนที่ ๑ 
 

บทนำ 
 
หลักการและเหตุผล 

สืบเนื่องจากหัวหน้าคณะรักษาความความสงบแห่งชาติ ที่ ๑๐/๒๕๕๙ เรื่อง การขับเคลื่อนการ
ปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค สั่ง ณ วันที่ ๒๑ มีนาคม  2559 โดยที่ได้ ปรากฏ
ข้อเท็จจริงถึงสภาพปัญหาในการจัดการศึกษาในส่วนภูมิภาคของประเทศว่าเกิดจากปัญหาในการสั่ง การ 
และการบริหารจัดการที่ไม่มีประสิทธิภาพ และไม่เป็นเอกภาพเป็นปัญหาสำคัญ ดังนั้น เพ่ือประโยชน์ในการ
ปฏิรูประบบการศึกษา ให้สามารถขับเคลื่อนได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อการพัฒนา
ประเทศ และคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๑๑/๒๕๕๙ เรื่อง  การบริหารราชการของ
กระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค สั่ง ณ วันที่ ๒๑ มีนาคม 2559 เพ่ือให้การปฏิรูปการศึกษาและการบริหาร
ราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาคเป็นไปด้วยความสงบเรียบร้อย มีเอกภาพ และสามารถประสาน 
เชื่อมโยงและบูรณาการภารกิจในเรื่องการศึกษาของประเทศ โดยเน้นการมีส่วนร่วมของ ทุกภาคส่วนให้
สอดรับกับแนวทางงานโดยประชารัฐ เพ่ือประโยชน์ในการปฏิรูปการศึกษาอันจะส่งผลในการพัฒนา
ประเทศท่ียั่งยืน  

การขับเคลื่อนการศึกษาในระดับภูมิภาค ให้ทุกฝ่ายมาทำงานร่วมกับกระทรวงศึกษาธิการในการ
วางแผนเชิงยุทธศาสตร์ ดำเนินการตามแผนปฏิบัติการ รวมทั้งจัดระบบการศึกษา และการประเมินคุณภาพ
ให้เป็นไปตามแผนการศึกษาจังหวัดและบริบทของพ้ืนที่ได้อย่างครบถ้วนสมบูรณ์ ซึ่งจะทำให้สามารถ
ขับเคลื่อนงานตามแผนได้อย่างเต็มที่  สอดคล้องกับเจตนารมณ์ของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
นายกรัฐมนตรี ที่ต้องการให้ลูกหลานเยาวชนมีการศึกษา ตั้งใจเรียน เป็นคนดี  มีคุณภาพชีวิต เพ่ือให้เกิด
ความสบายใจต่อพ่อแม่ผู้ปกครอง รวมทั้งส่งผลถึงประเทศชาติที่จะเกิดความม่ันคงแข็งแรงสืบไป คณะรักษา
ความสงบแห่งชาติ (คสช.) ได้มีคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ 19/2560 ลงวันที่ 3 
เมษายน 2560 เรื่อง การปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ และในคำสั่งดังกล่าวได้
กำหนดองค์ประกอบของคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด (กศจ.) ใหม่ เพ่ือให้มีความเหมาะสม ให้
คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด (กศจ.)  มีอำนาจหน้าที่ในเขตจังหวัด ตามข้อ ๘ (๔) พิจารณา  และให้
ความเห็นชอบกรอบการประเมินผลการปฏิบัติงานและตัวชี้วัดในการดำเนินงานในลักษณะตัวชี้วัดร่วมของ
ส่วนราชการหรือหน่วยงาน และสถานศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ และ (๖)  กำกับ เร่งรัด ติดตาม 
และประเมินผลการปฏิบัติงานของส่วนราชการหรือหน่วยงานและสถานศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ 

ดังนั้น คณะอนุกรรมการบริหารราชการเชิงยุทธศาสตร์ จังหวัดกาฬสินธุ์  ตามคำสั่ ง
คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์ ที่ 3/2562 เรื่องแต่งตั้งคณะอนุกรรมการบริหารราชการเชิง
ยุทธศาสตร์ ลงวันที่ 27 ธันวาคม 2562 จึงได้กำหนดกรอบการประเมินผลการปฏิบัติงานและตัวชี้วัดใน
การดำเนินงานในลักษณะตัวชี้วัดร่วมของส่วนราชการหรือหน่วยงาน และสถานศึกษาในสังกัด
กระทรวงศึกษาธิการในจังหวัดกาฬสินธุ์ เพ่ือติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงานของส่วนราชการ     
หรือหน่วยงานและสถานศึกษา สังกัดกระทรวงศึกษาธิการในจังหวัดกาฬสินธุ์ ตามอำนาจหน้าที่ในเขต
จังหวัด ของคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์ (กศจ.) ตามข้อ ๘ (๖) ต่อไป 
   
 



๒ 
 

วัตถุประสงค ์
การประเมินผลการปฏิบัติงานตามตัวชี้วัดร่วมของส่วนราชการหรือหน่วยงาน และสถานศึกษา

สังกัดกระทรวงศึกษาธิการในจังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำปีการศึกษา 2564 มีวัตถุประสงค์ ดังนี้ 
 ๑. เพ่ือกำหนดตัวชี้วัดร่วมของส่วนราชการหรือหน่วยงานและสถานศึกษา สังกัด

กระทรวงศึกษาธิการในจังหวัดกาฬสินธุ์  
 ๒. เพ่ือสร้างแบบประเมินผลการปฏิบัติงานตามตัวชี้วัดร่วมของส่วนราชการหรือหน่วยงาน             

และสถานศึกษา สังกัดกระทรวงศึกษาธิการในจังหวัดกาฬสินธุ์  
 ๓. เพ่ือสร้างและพัฒนาคู่มือประเมินผลการปฏิบัติงานตามตัวชี้วัดร่วมของส่วนราชการ     

หรือหน่วยงาน และสถานศึกษา สังกัดกระทรวงศึกษาธิการในจังหวัดกาฬสินธุ์ 
 ๔. เพ่ือประเมินผลการปฏิบัติงานตามตัวชี้วัดร่วมของส่วนราชการหรือหน่วยงาน            

และสถานศึกษา สังกัดกระทรวงศึกษาธิการในจังหวัดกาฬสินธุ์ 
 ๕. เพ่ือประเมินความพึงพอใจผู้บริหาร ครู ผู้เรียน บุคลากรทางการศึกษา และผู้เกี่ยวข้อง     

ที่มีต่อการประเมินผลการปฏิบัติงานตามตัวชี้วัดร่วมของส่วนราชการ หรือหน่วยงาน และสถานศึกษา สังกัด
กระทรวงศึกษาธิการในจังหวัดกาฬสินธุ์ 
 
ขอบเขตของการประเมิน 
 ขอบเขตของการประเมินผลการปฏิบัติงานตามตัวชี้วัดร่วมของส่วนราชการหรือหน่วยงาน    
และสถานศึกษาสังกัดกระทรวงศึกษาธิการในจังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำปีการศึกษา 2564 ประกอบด้วย 

 ๑. กลุ่มเป้าหมาย คือ สถานศึกษา ภายใต้การกำกับ ดูแล ของหน่วยงานสังกัด
กระทรวงศึกษาธิการในจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้แก่ สถานศึกษาในสังกัด สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1 สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2, สำนักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3 สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษากาฬสินธุ์, สำนักงาน
คณะกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัดกาฬสินธุ์, สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัยจังหวัดกาฬสินธุ์, สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนจังหวัดกาฬสินธุ์, ศูนย์
การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดกาฬสินธุ์ และโรงเรียนกาฬสินธุ์ปัญญานุกูล จำนวน ๖๘๑ แห่ง 

 ๒. ผู้ประเมิน ผู้ประเมินในครั้งนี้ ได้แก่ คณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานตามตัวชี้วัด
ร่วมของส่วนราชการหรือหน่วยงาน และสถานศึกษาสังกัดกระทรวงศึกษาธิการในจังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำปี
การศึกษา 2564 ที่ได้รับการแต่งตั้งจากสถานศึกษาหรือหน่วยงานต้นสังกัด 

 ๓. เครื่องมือในการประเมิน ได้แก่ แบบประเมินผลการปฏิบัติงานตามตัวชี้วัดร่วมของส่วน
ราชการหรือหน่วยงาน และสถานศึกษาสังกัดกระทรวงศึกษาธิการในจังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำปีการศึกษา
2564  

 ๔. วิธีการประเมิน ประเมินจากสภาพจริง ตามเอกสาร หลักฐาน ขั้นตอน กระบวนการการ
ดำเนินงานตามโครงการ การดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี ผลการปฏิบัติงาน รางวัลโล่รางวัล 
และเกียรติบัตร ที่สถานศึกษา ผู้บริหาร ครู บุคลากร และนักเรียนได้รับ ซึ่งประเมินโดยคณะกรรมการ
ประเมินการปฏิบัติงานตามตัวชี้วัดร่วมของส่วนราชการหรือหน่วยงาน และสถานศึกษาสังกัด
กระทรวงศึกษาธิการในจังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำปีการศึกษา 2564 ที่ได้รับการแต่งตั้ง 

 ๕. การวิเคราะห์และรายงานผล ซึ่งมีขั้นตอน ดังนี้ 



๓ 
 

  ๕.๑ ระดับสถานศึกษา คณะกรรมการประเมินการปฏิบัติงานตามตัวชี้วัดร่วมของส่วน
ราชการหรือหน่วยงาน และสถานศึกษาสังกัดกระทรวงศึกษาธิการในจังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564 วิเคราะห์ผลและรายงานผลต่อผู้บริหารสถานศึกษา และผู้บริหารสถานศึกษารายงานต่อ
หน่วยงานต้นสังกัด  

        ๕.๒ หน่วยงานต้นสังกัดรายงานผลการประเมิน ไปที่สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์     
  ๕.๓ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์ วิเคราะห์ผลการประเมินและรายงานต่อ

คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์  
 
นิยามศัพท์เฉพาะ 
 
  ตัวช้ีวัดร่วม  หมายถึง ตัวชี้วัดตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาจังหวัดกาฬสินธุ์ พ.ศ. ๒๕๖๑ - 
๒๕๖๕ ไม่เป็นตัวชี้วัดที่มีการประเมินผลการปฏิบัติงาน ของส่วนราชการ    หรือหน่วยงาน และสถานศึกษา 
สังกัดกระทรวงศึกษาธิการในจังหวัดกาฬสินธุ์ และเป็นตัวชี้วัดที่สามารถประเมินร่วมกันได้ทุกส่วนราชการ
หรือหน่วยงาน และสถานศึกษา สังกัดกระทรวงศึกษาธิการในจังหวัดกาฬสินธุ์ ผ่านการวิเคราห์และกำหนด
ขึ้นโดยกลุ่มงานบริหารราชการเชิงยุทธศาสตร์ กลุ่มนิเทศ ติดตาม  และประเมินผล สำนักงานศึกษาธิการ
จังหวัดกาฬสินธุ์ ร่วมกับคณะทำงานการขับเคลื่อนและพัฒนาตัวชี้วัดร่วม เพ่ือประเมินการปฏิบัติงานของ
ส่วนราชการ หรือหน่วยงานและสถานศึกษาสังกัดกระทรวงศึกษาธิการในจังหวัดกาฬสินธุ์  และได้รับมติ
เห็นชอบของคณะอนุกรรมการบริหารราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ และคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด
กาฬสินธุ์ เพ่ือนำไปประเมินผลการปฏิบัติงานของส่วนราชการหรือหน่วยงาน และสถานศึกษา สังกัด
กระทรวงศึกษาธิการในจังหวัดกาฬสินธุ์ ซึ่งประกอบด้วย ๖ ตัวชี้วัด ดังนี้ 
   ตัวชี้วัดที่ ๑ ร้อยละของสถานศึกษาที่มีแนวปฏิบัติที่ดี (Best Practices) ในการน้อมนำหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน 

  ตัวชี้วัดที่ 2 ระดับคุณภาพของสถานศึกษาที่มีการจัดการเรียนรู้เพ่ือให้ผู้เรียนเกิดความ
ตระหนัก และภาคภูมิใจ ในประวัติศาสตร์ ภูมิศาสตร์ ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมของจังหวัดกาฬสินธุ์ 
  ตัวช้ีวัดที่ 3 ระดับความสำเร็จในการน้อมนำพระบรมราโชบายด้าน 
การศึกษา ของในหลวงของรัชกาลที่ 10 มาจัดการศึกษาให้ผู้เรียนสามารถนำไปประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจำวัน   
  ตัวชี้วัดที่ ๔ ระดับความสำเร็จของสถานศึกษาในการสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านการ
อนุรักษ์ ศิลปวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณีที่เป็นเอกลักษณ์ และสืบสาน  ภูมิปัญญาท้องถิ่น พร้อมทั้ง
นำเทคโนโลยีมาพัฒนา และต่อยอดให้เกิดความยั่งยืน 
  ตัวชี้วัดที่ 5 ร้อยละของสถานศึกษาที่มีวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practices) ในด้านอนุรักษ์ 
ศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีที่เป็นเอกลักษณ์ และสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่นของจังหวัด
กาฬสินธุ์           
  ตัวช้ีวัดที่ ๖ ร้อยละของสถานศึกษาที่ปลอดยาเสพติดเพ่ิมขึ้น 
 
 ส่วนราชการหรือหน่วยงานสังกัดกระทรวงศึกษาธิการในจังหวัดกาฬสินธุ์ หมายถึง สำนักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1 สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์     
เขต 2, สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3, สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา



๔ 
 

มัธยมศึกษากาฬสินธุ์, สำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัดกาฬสินธุ์, สำนักงานส่งเสริมการศึกษา
นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดกาฬสินธุ์, สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
จังหวัดกาฬสินธุ์, ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดกาฬสินธุ์ และโรงเรียนกาฬสินธุ์ปัญญานุกูล 
 สถานศึกษา หมายถึง โรงเรียนภายใต้การกำกับ ดูแลของส่วนราชการหรือหน่วยงานสังกัด
กระทรวงศึกษาธิการในจังหวัดกาฬสินธุ์ 
 
การนำไปใช้ 
 

๑. ส่วนราชการหรือหน่วยงาน และสถานศึกษาสังกัดกระทรวงศึกษาธิการในจังหวัดกาฬสินธุ์  
นำผลการประเมินไปปรับปรุง พัฒนา และวางแผนการปฏิบัติงานและการบริหารจัดการศึกษาระดับ
สถานศึกษาให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

๒. ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา ของส่วนราชการหรือหน่วยงาน และสถานศึกษา
สังกัดกระทรวงศึกษาธิการในจังหวัดกาฬสินธุ์ นำผลการประเมินไปพัฒนางานและการศึกษาให้มี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

๓. นำผลการประเมินมาปรับปรุง พัฒนา ตัวชี้วัด กลยุทธ์ และยุทธศาสตร์ ในแผนพัฒนา
การศึกษาจังหวัดกาฬสินธุ์ พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕ ต่อไป 
 
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

๑. ผลการประเมินการปฏิบัติงานตามตัวชี้วัดร่วมของส่วนราชการหรือหน่วยงาน และสถานศึกษา
สังกัดกระทรวงศึกษาธิการในจังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำปีการศึกษา พ.ศ. 2564 เป็นข้อมูลประมวลผล
ความสำเร็จการขับเคลื่อนการศึกษาตามแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดกาฬสินธุ์ พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕  

๒. ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา ของส่วนราชการหรือหน่วยงาน และสถานศึกษา
สังกัดกระทรวงศึกษาธิการในจังหวัดกาฬสินธุ์ มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการประเมินการปฏิบัติงานตาม
ตัวชี้วัด กลยุทธ์ และยุทธศาสตร์ ในแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดกาฬสินธุ์ พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕  

๓. ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา ของส่วนราชการหรือหน่วยงาน และสถานศึกษา
สังกัดกระทรวงศึกษาธิการในจังหวัดกาฬสินธุ์ นำผลการประเมินไปพัฒนาการปฏิบัติงานและการศึกษาให้มี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
 
 
 
 

 
 

 



๕ 
 

 

ตอนที่ ๒ 
 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง 
 
 การจัดทำตัวชี้วัดร่วม และการประเมินผลการปฏิบัติงานตามตัวชี้วัดร่วมของส่วนราชการ      
หรือหน่วยงาน และสถานศึกษา สังกัดกระทรวงศึกษาธิการในจังหวัดกาฬสินธุ์ โดยศึกษาเอกสารที่เกีย่วข้อง   
ดังนี้  
  ๑. แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดกาฬสินธุ์ พ.ศ. 256๑ - ๒๕๖๕  
  ๒. คำสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๑๙/๒๕๖๐ เรื่อง การปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาค
ของกระทรวงศึกษาธิการ ลงวันที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๐ 
  ๓. ขั้นตอนการจัดทำตัวชี้วัดร่วมและกรอบการประเมินตามตัวชี้วัดร่วมของส่วนราชการหรือ
หน่วยงาน และสถานศึกษาสังกัดกระทรวงศึกษาธิการในจังหวัดกาฬสินธุ์ 
  ๔. การประเมินผลการปฏิบัติงาน 
 
แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดกาฬสินธุ์ พ.ศ. 256๑ - ๒๕๖๕                                                                                              
 จังหวัดกาฬสินธุ์ได้จัดทำแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดกาฬสินธุ์ พ.ศ. 2563-2565 (ฉบับ
ทบทวน พ.ศ. ๒๕๖๔) เพ่ือวางแผน,กำหนดทิศทาง และใช้เป็นกรอบแนวทางในการปฏิบัติงานพัฒนา
การศึกษา ของหน่วยงานทางการศึกษาในจังหวัด ดังนี้  
 วิสัยทัศน์  
  “ประชาชนในจังหวัดกาฬสินธุ์ได้รับการศึกษาและเรียนรู้ตลอดชีวิต1 อย่างมีคุณภาพ2 
ดำรงชีวิตอย่างเป็นสุข3  สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง4  สืบสานภูมิปญัญาท้องถิ่น5   
และการเปลี่ยนแปลงของโลกในศตวรรษท่ี 216” 
 คำนิยามวิสัยทัศน์ 
  1. เรียนรู้ตลอดชีวิต หมายถึง ประชากรทุกช่วงวัยได้รับการพัฒนาที่เกิดข้ึนในตัวบุคคล  
อันเป็นผลมาจากการได้รับความรู้ ทักษะ หรือประสบการณ์จากการศึกษา หรือจากกิจกรรมในวิถีชีวิต 
ที่สามารถเกิดข้ึนได้ตลอดเวลาตั้งแต่เกิดจนตาย 
  2. คุณภาพ หมายถึง ผู้เรียนมีความรู้ตามมาตรฐานการศึกษาในแต่ละระดับการศึกษา 
มีคุณธรรม มีคุณภาพชีวิตที่ดี ดำรงชีวิตอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
  3. ดำรงชีวิตอย่างเป็นสุข หมายถึง ผู้เรียนได้รับการศึกษา มีงานทำ มีรายได้ไม่ยากจน 
  4. หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง หมายถึง การจัดการศกึษาที่น้อมนำหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ คือ ความพอประมาณ ความมีเหตุผล รวมถึงความจำเป็นที่จะต้องมี
ภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี ทั้งนี้จะต้องอาศยัความรู้ควบคู่คุณธรรม และการพัฒนาที่สมดุลและยั่งยืนพร้อมรับต่อ
การเปลี่ยนแปลงในด้านวัตถุ สังคม สิ่งแวดล้อมและวัฒนธรรม 
  5. สืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น หมายถึง การจัดการศึกษาที่บูรณาการนำภูมิปัญญาท้องถิ่น
ได้แก่ ประวัติศาสตร์กาฬสินธุ์ ตามรอยศาสตร์พระราชา ศิลปะพ้ืนเมือง โปงลาง ข้าวเขาวงวัฒนธรรมผู้ไท  
ผ้าไหมแพรวาและอ่ืน ๆ มาใช้เพ่ือเป็นความรู้และเทคนิคท่ีนามาใช้ในการแก้ปัญหาและตัดสินใจซึ่งได้สืบ
ทอดและเชื่อมโยงมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบันนำไปใช้ในการประกอบอาชีพ 
  6. ศตวรรษท่ี 21 หมายถึง การจัดการศึกษาที่ใช้ทักษะการเรียนรู้ 3Rs8Cs 
 



๖ 
 

 พันธกิจ  
  1. ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา ทุกระดับ ทุกประเภท 

  2. เสริมสร้างโอกาสเขา้ถึงบริการทางการศึกษาของประชาชน เรียนรู้ตลอดชีวิตทั่วถึง 
เท่าเทียมกันอย่างมีคุณภาพ 
  3. เสริมสร้างการเป็นพลเมืองที่ดี ส่งเสริมการอยู่ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรมมีคุณธรรม 
จริยธรรม และสามารถดำรงชีวิตได้อย่างเป็นสุขตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
  4. พัฒนากำลังคนให้มีมาตรฐานวิชาชีพสอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน 
เศรษฐกิจ สังคม เพ่ือรองรับพลวัตโลก การแข่งขันในศตวรรษท่ี 21 และยุทธศาสตรช์าติ 20 ปี 
  5. ส่งเสริม สนับสนุน และบูรณาการเชื่อมโยงการบริหารจัดการศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล ทุกระบบ 
  6. อนุรักษ์ สืบสาน สร้างสรรค์ เอกลักษณ์ และภูมิปัญญากาฬสินธุ์ โดยเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ ทุก
รูปแบบ 
 ประเด็นยุทธศาสตร์  
  ยุทธศาสตร์ที่ 1 : จัดการศึกษาเพ่ือยกระดับคุณภาพการศึกษาสู่ความความมั่นคงและยั่งยืน 
  ยุทธศาสตร์ที่ 2 : พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพผู้เรียนให้มีสมรรถนะและทักษะในศตวรรษ 
ที่ 21 
  ยุทธศาสตร์ที่ 3 : พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นมืออาชีพยุค
ใหมท่ี่ก้าวทันการเปลี่ยนแปลง 
  ยุทธศาสตร์ที่ 4 : สร้างโอกาสทางการศึกษาอย่างเท่าเทียมและเรียนรู้ตลอดชีวิต 
  ยุทธศาสตร์ที่ 5 : เสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
  ยุทธศาสตร์ที่ 6 : พัฒนาประสิทธิภาพของระบบการบริหารจัดการศึกษา 
  ยุทธศาสตร์ที่ 7 : ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิน่ และเอกลักษณ์จังหวัด 
กาฬสินธุ์ 
 เป้าประสงค์ 
  1. ประชาชนในจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้รับการพัฒนาความรู้ ทักษะชีวิต และมีความเป็นพลเมืองที่ดี 
  2. หน่วยงาน สถานศึกษามีการบริหารจัดการที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน และมีประสิทธิภาพ
ตามหลักธรรมาภิบาล สามารถพัฒนาศักยภาพผู้เรียนให้มีสมรรถนะและทักษะในศตวรรษที่ 21 อย่าง
มั่นคงยั่งยืน และเรียนรู้ได้ตลอดชีวิต 
  3. เพิ่มประสิทธิภาพผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นมืออาชีพ และเป็นครูยุคใหม่  
  4. เสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกบัสิ่งแวดล้อม 
  5. ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น และเอกลักษณ์จังหวัดกาฬสินธุ์ 
 กลยุทธ์/ตัวชี้วัด 
  ยุทธศาสตร์ที่ 1 : จัดการศึกษาเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาสู่ความความม่ันคงและยั่งยืน 
   เป้าประสงค์ : ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม ทัศนคติความเชื่อคา่นิยม ตามระบอบ
ประชาธิปไตย อยู่ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรมและมีพฤติกรรมที่เหมาะสม และสามารถดำรงชีพอย่างเป็น
สุขตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
    กลยุทธ์ที่ 1 : เสริมสร้างให้สถานศึกษาจัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม  
โดยบูรณาการหลักไตรสิกขา ศาสตร์พระราชาและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 
 



๗ 
 

  ตัวช้ีวัด 
      1. ร้อยละของสถานศึกษาที่จัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม      

โดยบูรณาการหลักไตรสิกขา ศาสตร์พระราชาและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงที่มีความต่อเนื่อง 
(ร้อยละ ๑๐๐) 

      2. ร้อยละของสถานศึกษาทีป่ลอดสารเสพติด (ร้อยละ ๑๐๐) 
      3. จำนวนของสถานศึกษาที่มีผลการปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) ในด้านปลอดสาร 

เสพติด คุณธรรม จริยธรรม หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และประชาธิปไตยในโรงเรียน (สถานศึกษา จำนวน 
๑๐ แห่ง) 
    กลยุทธ์ที่ 2 : เสริมสร้างผู้เรียนให้มีความเป็นพลเมืองที่ดีและอยู่ร่วมกันในสังคม พหุ
วัฒนธรรม 

  ตัวช้ีวัด 
      4. ร้อยละของผู้เรียนที่แสดงออกถึงความจงรักภักดีและธำรงรักษาสถาบันชาติ 

ศาสนา พระมหากษัตริย์ (ร้อยละ ๑๐๐) 
      5. ร้อยละของสถานศึกษาที่จัดการเรียนรู้ เพ่ือเสริมสร้างความเป็นพลเมืองที่ด ี(ร้อยละ 

100) 
   ยุทธศาสตร์ที่ 2 : พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพผู้เรียนให้มีสมรรถนะและทักษะในศตวรรษ      
ที่ 21 
    เป้าประสงค์ : ผู้เรียนมีความรู้ ความสามารถ ทักษะ สมรรถนะมาตรฐานวิชาชีพ
ตอบสนองต่อความต้องการของตลาดแรงงานในการแข่งขันศตวรรษที่ 21 
     กลยุทธ์ที่ 1 : ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาครู ผู้บริหารและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 
ให้เหมาะสม สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21  

   ตัวช้ีวัด   
        ๑. ร้อยละของสถานศึกษาที่ปรับหลักสูตรสถานศึกษาสอดคล้องกับศตวรรษ  

ที่ 21  (ร้อยละ 100) 
     กลยุทธ์ที่ 2 : ส่งเสริม สนับสนุน การนำผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติมา
ใช้ยกระดับคุณภาพการศึกษา  

   ตัวช้ีวัด   
        2. ร้อยละการอ่านออกเขียนได้ของผู้เรียนปกติ (ตั้งแต่ ป.1-ป.6) (ร้อยละ

100) 
        3. ร้อยละของสถานศึกษาที่จัดการศึกษาโดยบูรณาการองค์ความรู้แบบ    

สะเตม็ศึกษา เพ่ิมขึ้น (ร้อยละ 10) 
        4. ร้อยละของผู้เรียนที่มทีักษะการคิดวิเคราะห์ ที่มีผลจากการจัดการเรยีนรู้

แบบสะเตม็ศึกษา (ร้อยละ 10) 
        5. ร้อยละของนักเรียนที่มีคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษา

ระดับชาติ (O-Net) แต่ละสาขาวิชามีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 50 ขึน้ไป (ร้อยละ 10) 
        6. ร้อยละของสถานศึกษาที่มีผลการปฏิบัติทีเ่ป็นเลิศ (Best Practice)      

ในด้านอ่านออกเขียนได้ คิดวิเคราะห์ ภาษาอังกฤษ การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติและด้านอาชีพ          
(ร้อยละ 10) 
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        7. ร้อยละของระดับความสามารถด้านการใช้ภาษาอังกฤษเฉลี่ยของผู้สำเร็จ
การศึกษาในแต่ละระดับ เมื่อทดสอบตามมาตรฐานความสามารถ (CEFR) สูงขึ้น (ร้อยละ 10) 
     กลยุทธ์ที่ 3 : พัฒนาคนให้มีมาตรฐานวิชาชีพตรงกับความต้องการของ
ตลาดแรงงาน 

   ตัวชี้วัด   
        8. ร้อยละของผู้เรียนที่จบการศึกษาภาคบังคับ และการศึกษาขัน้พ้ืนฐานมี

ทักษะอาชีพอย่างน้อย 1 อาชีพ  (ร้อยละ 50) 
        9. ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาระดับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา มี

สมรรถนะเป็นที่พอใจของสถานประกอบการเพ่ิมขึ้น (ร้อยละ 80) 
        10. อัตราการได้งานทำ/ประกอบอาชีพอิสระของผู้สำเร็จการศึกษาระดับ

อาชีวศึกษา (ไม่นับศึกษาต่อ) ภายในระยะเวลา 1 ปีเพ่ิมขึ้น (ร้อยละ 80) 
   ยุทธศาสตร์ที่ 3 : พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นมือ
อาชีพยุคใหม่ ที่ก้าวทันการเปลี่ยนแปลง 
    เป้าประสงค์ : ครูและบุคลากรทางการศึกษามีความเป็นมืออาชีพสามารถบูรณาการ 
การจดัการเรยีนรู้นำไปสู่การพัฒนาทักษะทางวิชาชีพ และเป็นครูต้นแบบที่น่ายกย่องเชิดชูเกียรติ 
     กลยุทธ์ที่ 1 : พัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาให้มีทักษะและ
สมรรถนะตามมาตรฐานวิชาชีพ และทักษะภาอังกฤษ สอดคล้องกับความต้องการในการจัดการศึกษาทุก
ระดับทุกประเภท 

   ตัวช้ีวัด    
        1. ร้อยละของครู ผู้บริหาร และบุคลากรทางการศึกษาทุกระดับและ

ประเภทการศึกษา ที่ได้รับการพัฒนาตามมาตรฐานวิชาชีพ (ร้อยละ 10)  
        2. ร้อยละของครู ผู้บริหาร และบุคลากรทางการศึกษาทุกระดับและ

ประเภทการศึกษา ที่ได้รับการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ (ร้อยละ 10) 
  กลยุทธ์ที่ 2 : พัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาให้มีผลงานการวิจัย

และนวัตกรรมที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงาน 
   ตัวชี้วัด    
        3. ร้อยละของงานวิจัยที่สร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมที่นำไปใช้ประโยชน์ได้จริง         

(ร้อยละ 10)  
  กลยุทธ์ที่ 3 : พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีทักษะการออกแบบการจัด 

การเรียนรู้แบบ Active Learning นำกระบวนการ PLC มาบูรณาการการจัดการเรียนรู้ 
   ตัวช้ีวัด    
        4. ร้อยละของครูที่ได้รับการพัฒนาให้มีทักษะการออกแบบการจัดการ

เรียนรู้แบบ Active Learning และนำกระบวนการ PLC มาบูรณาการจัดการเรียนรู้ในชั้นเรียน (ร้อยละ 
80)  

        5. ร้อยละของสถานศึกษาที่มีผลการปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice)      
ในดา้นการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning ผลงานการวิจัยและนวัตกรรม (ร้อยละ 10)  

  กลยุทธ์ที่ 4 : พัฒนาปราชญ์ ภูมิปัญญาท้องถิ่น และผู้ประกอบการนอก
สถานศึกษาให้มีความเชี่ยวชาญด้านวิชาชีพ 
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   ตัวช้ีวัด    
        6. ระดับการพัฒนา และการมีส่วนร่วมของปราชญ์ ภูมิปัญญาท้องถิ่นและ

ผู้ประกอบการนอกสถานศึกษา ระดับ 4 (ระดับดี)  
  กลยุทธ์ที่ 5 : จัดกิจกรรมคัดเลือกครูต้นแบบ ยกย่องเชิดชูและสร้างขวัญกำลังใจ

ให้กับผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา 
   ตัวช้ีวัด 
        7. ร้อยละของผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาได้รับการยกย่องเชิด

ชูและสร้างขวัญกำลังใจในระดับจังหวัด (ร้อยละ 20)  
   ยุทธศาสตร์ที่ 4 : สร้างโอกาสทางการศึกษาอย่างเท่าเทียมและเรียนรู้ตลอดชีวิต 
    เป้าประสงค์ : ประชาชนทุกช่วงวัยได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างมีคุณภาพและเท่า
เทียม และเด็กปฐมวัยมีพัฒนาการสมวัย และมีมาตรฐานคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของหลักสูตรการศึกษา
ปฐมวัย 

  กลยุทธ์ที่ 1 : สร้างโอกาสทางการศึกษาประชาชนทุกช่วงวัยได้รับโอกาสทาง
การศึกษาอย่างทั่วถึง มีคุณภาพและเท่าเทียม 

   ตัวช้ีวัด    
        1. ร้อยละของประชาชนทุกช่วงวัยได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างทั่วถึงและ

มีคุณภาพ (ร้อยละ 100)  
        2. ร้อยละของผู้พิการได้รับการพัฒนาสมรรถภาพหรือบริการทางการศึกษา

ที่เหมาะสม(ร้อยละ 100)  
  กลยุทธ์ที่ 2 : ส่งเสริมและสนับสนุนให้เด็กปฐมวัยมีพัฒนาการสมวัย และมีมาตรฐานตาม

หลักสูตร  
   ตัวชี้วัด    
        3. เด็กแรกเกิด – 5 ปีมีพัฒนาการสมวัยเพ่ิมขึ้น (ร้อยละ 80)  
        4. ร้อยละของนักเรียนระดับปฐมวัย (อายุ 3-6 ปี) มีผลการประเมิน

พัฒนาการตามมาตรฐานคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560    
(ร้อยละ 100) 

  กลยุทธ์ที่ 3 : ส่งเสริมให้บุคคล ครอบครัว เอกชน องค์กรชุมชน เข้ามาร่วมจัด
การศึกษา 

   ตัวชี้วัด    
        5. จำนวนบุคคลและครอบครัวได้รับโอกาสในการจัดการศึกษา (ร้อยละ 

100) 
  กลยุทธ์ที่ 4 : ส่งเสริมสนับสนุนให้มีการเทียบโอนวุฒิทางการศึกษาของประชากร          

วัยแรงงาน 
   ตัวช้ีวัด    
       6. สัดส่วนผู้เรียนอาชีวศึกษาเมื่อเทียบกับผู้เรียนสามัญศึกษา (ร้อยละ 

45:55) 
  กลยุทธ์ที่ 5 : ส่งเสริม สนับสนุนให้มีการวิเคราะห์ปัญหาอย่างจริงจัง             

และมาตรการในการกำกับ ติดตามช่วยเหลือผู้เรียนอย่างมีคุณภาพ 
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   ตัวช้ีวัด    
        7. อัตราการออกกลางคันของผู้เรียนระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานลดลง     

(ร้อยละ 0) 
        8. ร้อยละของสถานศึกษาที่มีผลการปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice)      

ในด้านระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียน (ร้อยละ 10) 
   ยุทธศาสตร์ที่ 5 : เสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
    เป้าประสงค์ : ผู้เรียนทุกช่วงวัยมีจิตสำนึกและความรับผิดชอบในการกระทำมี
คุณธรรมจริยธรรมและน้อมนำแนวคิดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติในการดำเนินชีวิต 

  กลยุทธ์ที่ 1 : ส่งเสริม และพัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนรู้ แหล่งเรียนรู้ และ
สื่อการเรียนรู้สร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

   ตัวช้ีวัด    
        1. ร้อยละของสถานศึกษา สถาบันการศึกษาที่จัดกิจกรรมการเรียนรู้เพ่ือ

ปลูกฝังความรู้เกี่ยวกับการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพ่ิมขึ้น (ร้อยละ 100)  
  กลยุทธ์ที่ 2 : ส่งเสริม สนับสนุน ให้มีกลุ่มจิตอาสา ที่มาจากประชาชน ชุมชน 

ผู้เรียนเข้ามา มีส่วนร่วม และเป็นแกนนำในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ที่ส่งเสริมคุณภาพชีวิตเป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม 

   ตัวช้ีวัด    
        2. ร้อยละของผู้เรียนทุกระดับการศึกษามีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงความ

ตระหนักในการดำรงชีวิตเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพ่ิมข้ึน (ร้อยละ 100)  
  กลยุทธ์ที่ 3 : ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษา สร้างเครือข่าย แก้ปัญหา พัฒนา

และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมภายในชุมชน 
   ตัวช้ีวัด 
        3. ร้อยละของสถานศึกษาที่มีผลการปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice)      

ในด้านการมีจิตสำนึกรักษ์สิ่งแวดล้อม (ร้อยละ 10)  
   ยุทธศาสตร์ที่ 6 : พัฒนาประสิทธิภาพของระบบการบริหารจัดการศึกษา 
    เป้าประสงค์ : หน่วยงานทางการศึกษาและสถานศึกษามีระบบบริหารจัดการศึกษาที่มี
ประสิทธิภาพ คุณภาพ และสอดคล้องตามหลักธรรมาภิบาล 

  กลยุทธ์ที่ 1 : ส่งเสริม สนับสนุนให้หน่วยงานทางการศึกษา และสถานศึกษาให้มี
การพัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษาและสอดคล้องตามหลักธรรมาภิบาล 

   ตัวช้ีวัด    
        1. ร้อยละของสถานศึกษาขนาดเล็กที่มีรูปแบบการบริหารจัดการที่มี

ประสิทธิภาพ (ร้อยละ 80)  
  กลยุทธ์ที ่2 : ส่งเสริม สนับสนุนให้หน่วยงานทางการศึกษา และสถานศึกษานา

ระบบเทคโนโลยีดิจิทัลที่ทันสมัยมาใช้ในการบริหารจัดการศึกษา 
   ตัวช้ีวัด    
        2. ร้อยละหน่วยงานทางการศึกษามีฐานข้อมูลด้านการศึกษาสำหรับการ

วางแผนในการบริหารจัดการศึกษาและการติดตามและประเมินผล (ร้อยละ 100)  
  กลยุทธ์ที่ 3 : ส่งเสริม สนับสนุน ให้สถานศึกษา มีระบบประกันคุณภาพการศึกษา

ภายในที่เข้มแข็ง สร้างความม่ันใจให้กับผู้เกี่ยวข้อง 



๑๑ 
 

   ตัวช้ีวัด    
        3. ร้อยละของสถานศึกษาที่มีคุณภาพตามเกณฑ์ประกันคุณภาพการศึกษา

เพ่ิมข้ึน (ร้อยละ 100)  
        4. ร้อยละหน่วยงานทางการศึกษา และสถานศึกษา ที่มีผลการปฏิบัติที่เปน็

เลิศ (Best Practice) ในด้านประกันคุณภาพการศึกษา และการบริหารจัดการศึกษาการ (ร้อยละ 10)  
  กลยุทธ์ที่ 4 : ส่งเสริม สนับสนุนให้หน่วยงานทางการศึกษา และสถานศึกษา  

สร้างเครือข่ายความร่วมมือในการจัดการศึกษาทั้งภายในและต่างประเทศ 
   ตัวชี้วัด    
        5. ร้อยละหน่วยงานทางการศึกษา และสถานศึกษา มีการบูรณาการจัด

การศึกษาระหว่าง หน่วยงานให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาตาม
หลักธรรมาภิบาล (ร้อยละ 100) 
   ยุทธศาสตร์ที่ 7 : ทำนบุำรุงศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น และเอกลักษณ์จังหวัด
กาฬสินธุ์ 
    เป้าประสงค์ : หน่วยงานทางการศึกษา และสถานศึกษา ส่งเสริม สนับสนุน          
การจัดการเรียนรู้ด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น และเอกลักษณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ 

  กลยุทธ์ที่ 1 : ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพัฒนา
หลักสูตรท้องถิ่นและกระบวนการจัดการเรียนรู้ เพ่ือให้ผู้เรียนได้ตระหนัก และภาคภูมิใจประวัติศาสตร์ 
ภมูิศาสตร์ ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมของจังหวัดกาฬสินธุ์ 

   ตัวช้ีวัด    
        1. ร้อยละของสถานศึกษาและหน่วยงานทีเ่กี่ยวข้องที่พัฒนาหลักสูตร

ท้องถิ่นและกระบวนการจัดการเรียนรู้เพื่อให้ผู้เรียนได้เกิดความตระหนัก และภาคภูมิใจประวัติศาสตร์ 
ภูมิศาสตร์ ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมของจังหวัดกาฬสินธุ์ (ร้อยละ 100)  

        2. ร้อยละของผู้เรียนที่ได้ศึกษาโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 และน้อมนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน
(ร้อยละ100)  

  กลยุทธ์ที่ 2 : ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสร้าง
เครือข่ายความร่วมมือด้านศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี ที่เป็นเอกลักษณ์และการมีการสืบสาน
ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

   ตัวชี้วัด    
        3. ร้อยละของสถานศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่มีเครือข่ายความ

ร่วมมือด้านการอนุรักษ์ ศิลปวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณี ที่เป็นเอกลักษณ์ และสืบสานภูมิปัญญา
ท้องถิ่น พร้อมทั้งนำเทคโนโลยีมาช่วยพัฒนาและต่อยอดให้เกิดความยั่งยืน (ร้อยละ 100)  

  กลยุทธ์ที่ 3 : ส่งเสริม สนับสนุน การอนุรักษ์ เผยแพร่ และประชาสัมพันธ์ 
ศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีอย่างหลากหลาย 

   ตัวช้ีวัด    
        4. ร้อยละของสถานศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่มีผลการปฏิบัติที่เป็น

เลิศ (Best Practice) ในด้านอนุรักษ์เอกลักษณ์ สืบสานภูมิปัญญาของจังหวัดกาฬสินธุ์ (ร้อยละ 10) 
 



๑๒ 
 

  ตามแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดกาฬสินธุ์ พ.ศ. 256๑ - ๒๕๖๕ สรุปได้ว่า ตัวชี้วัดที่นำมาเป็น
ตัวชี้วัดร่วม ได้แก่ ตัวชี้วัดที่ ๑ ร้อยละของสถานศึกษาที่มีแนวปฏิบัติที่ดี (Best Practices) ในการน้อมนำ
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน ตัวชี้วัดที่ 2 ระดับ
คุณภาพของสถานศึกษาที่มีการจัดการเรียนรู้ เพ่ือให้ผู้ เรียนเกิดความตระหนัก และภาคภู มิใจ ใน
ประวัติศาสตร์ ภูมิศาสตร์ ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมของจังหวัดกาฬสินธุ์ ตัวชี้วัดที่ 3 ระดับความสำเร็จใน
การน้อมนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษา ของในหลวงของรัชกาลที่ 10 มาจัดการศึกษาให้ผู้เรียน
สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน  ตัวชี้วัดที่ ๔ ระดับความสำเร็จของสถานศึกษาในการสร้าง
เครือข่ายความร่วมมือด้านการอนุรักษ์ ศิลปวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณีที่เป็นเอกลักษณ์ และสืบ
สานภูมิปัญญาท้องถิ่น พร้อมทั้งนำเทคโนโลยีมาพัฒนา และต่อยอดให้เกิดความยั่งยืน ตัวชี้วัดที่ 5 ร้อยละ
ของสถานศึกษาที่มีวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practices) ในด้านอนุรักษ์ ศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม
ประเพณีที่เป็นเอกลักษณ์ และสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่นของจังหวัดกาฬสินธุ์ ในยุทธศาสตร์ที่ 7 : ทำนุ
บำรุงศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น และเอกลักษณ์จังหวัดกาฬสินธุ์ และตัวชี้วัดที่ ๖ ร้อยละของ
สถานศึกษาที่ปลอดยาเสพติดเพ่ิมขึ้น ในยุทธศาสตร์ที่ 1 : จัดการศึกษาเพ่ือยกระดับคุณภาพการศึกษาสู่
ความความม่ันคงและยั่งยืน 
 
คำสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๑๙/๒๕๖๐ เรื่อง การปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคของ
กระทรวงศึกษาธิการ ลงวันที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๐ 
  
 คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ได้มีคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ   ฉบับที่ 
19/2560 ลงวันที่ 3 เมษายน 2560 เรื่อง การปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ และ
ในคำสั่งดังกล่าวได้กำหนดองค์ประกอบของคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด (กศจ.) ใหม่ เพ่ือให้มีความ
เหมาะสม  
 ข้อ ๘ ให้ กศจ. มีอำนาจหน้าที่ในเขตจังหวัด ดังต่อไปนี้ 

(๑) อำนาจหน้าที่ตามกฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติ กฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหาร
ราชการกระทรวงศึกษาธิการ และกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
กำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการเขตพ้ืนที่การศึกษาและ อ.ก.ค.ศ. เขตพ้ืนที่การศึกษา 

(๒) กำหนดยุทธศาสตร์ แนวทางการจัดการศึกษา และการส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษา
ทุกระดับและทุกประเภท ประสานและส่งเสริมการบริหารและการจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นรวมทั้งส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาของบุคคล ครอบครัว องค์กรชุมชน องค์กรเอกชน 
องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และสถาบันสังคมอ่ืนที่จัดการศึกษาในรูปแบบที่
หลากหลาย 

(๓) พิจารณาและให้ความเห็นชอบแผนพัฒนาการศึกษา 
(๔) พิจารณาและให้ความเห็นชอบกรอบการประเมินผลการปฏิบัติงานและตัวชี้วัดในการ

ดำเนิน งานในลักษณ ะตั วชี้ วัดร่วมของส่ วนราชการหรือหน่ วยงาน  และสถานศึกษาใน สั งกัด
กระทรวงศึกษาธิการ 

(๕) เสนอความเห็นเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาต่อคณะกรรมการขับเคลื่อนตามข้อ ๒ 

(๖) กำกับ เร่งรัด ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงานของส่วนราชการหรือหน่วยงานและ
สถานศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ 



๑๓ 
 

(๗) วางแผนการจัดการศึกษาและพิจารณาเสนอแนะการจัดสรรงบประมาณให้แก่สถานศึกษา 
(๘) เสนอคณะกรรมการขับเคลื่อนตามข้อ ๒ เพ่ือแต่งตั้งคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัด 

ตามข้อ ๙ 
(๙) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทำงานตามความจำเป็นเพ่ือช่วยเหลือการปฏิบัติงาน

ของ กศจ. ซึ่งอย่างน้อยต้องมีคณะอนุกรรมการบริหารราชการเชิงยุทธศาสตร์ และคณะอนุกรรมการ
เกี่ยวกับการพัฒนาการศึกษา โดยให้นำองค์ประกอบของ อกศจ. มาใช้บังคับโดยอนุโลมในการเสนอและ
การแต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทำงานตามวรรคหนึ่ง ต้องคำนึงถึงวงเงินงบประมาณที่ได้รับ ความ
คุ้มคา่ ความประหยัด ความรวดเร็วและไม่เป็นการเพ่ิมข้ันตอนในการปฏิบัติหน้าที่โดยไม่จำเป็น 

(๑๐) ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่กฎหมายกำหนด หรือตามที่คณะกรรมการขับเคลื่อนตามข้อ ๒ 
มอบหมาย  

ข้อ ๙ ให้ กศจ. เสนอคณะกรรมการขับเคลื่อนตามข้อ ๒ เพ่ือแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ
ศึกษาธิการจังหวัด เรียกโดยย่อว่า “อกศจ.” เพ่ือช่วยเหลือหรือกลั่นกรองงานให้แก่ กศจ. เกี่ยวกับการ
บรรจุ การแต่งตั้ง การโยกย้าย การดำเนินการทางวินัย การกำหนดวิทยฐานะ หรือการกำหนดสิทธิ
ประโยชน์ต่าง ๆ ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้ อกศจ. ตามวรรคหนึ่ง ประกอบด้วย 

(๑) กรรมการใน กศจ. จำนวนหนึ่งคน เป็นประธานอนุกรรมการ 
(๒) กรรมการใน กศจ. จำนวนสองคน เป็นอนุกรรมการ 
(๓) ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาหรือผู้อำนวยการสถานศึกษาในจังหวัดจำนวน

สองคนเป็นอนกุรรมการ 
(๔) ผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งมิได้เป็นกรรมการใน กศจ. จำนวนไม่เกินสามคน เป็นอนุกรรมการ 
(๕) ศึกษาธิการจังหวัด เป็นอนุกรรมการและเลขานุการ  ในกรณีมีความจำเป็น กศจ.       

อาจแต่งตั้งข้าราชการในสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดจำนวนไม่เกินสองคนเป็นผู้ช่วยเลขานุการก็ได ้
  ตามอำนาจหน้าที่ของ กศจ. ข้อ ๘ (๙) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทำงานตาม    
ความจำเป็นเพื่อช่วยเหลือการปฏิบัติงานของ กศจ. ซึ่งอย่างน้อยต้องมีคณะอนุกรรมการบริหารราชการ  
เชิงยุทธศาสตร์ และคณะอนุกรรมการเกี่ยวกับการพัฒนาการศึกษา โดยให้นำองค์ประกอบของ อกศจ.    
มาใช้บังคับโดยอนุโลมในการเสนอและการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทำงานตามวรรคหนึ่ง        
ต้องคำนึงถงึวงเงินงบประมาณท่ีได้รับ ความคุ้มค่า ความประหยัด ความรวดเร็วและไม่เป็นการเพ่ิมข้ันตอน
ในการปฏิบัติหน้าที่โดยไม่จำเป็น คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์ (กศจ.) จึงแต่งตั้งคณะการ
แต่งตั้งคณะอนุกรรมการบริหารราชการเชิงยุทธศาสตร์จังหวัดกาฬสินธุ์ 

 

 อำนาจหน้าที่ของคณะอนุกรรมการบริหารราชการเชิงยุทธศาสตร์  
        อาศัยคำสั่ง คสช. ที่19/2560 ลงวันที่ 3 เมษายน 2560 เรื่องการปฏิรูปการศึกษาใน
ภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ ให้คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดแต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือ
คณะทำงาน  เพ่ือช่วยเหลือการปฏิบัติงานของคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด  โดยมีอำนาจหน้าที่ ดังนี้ 
(คำสั่งคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์ ที่ 3/2562 เรื่องแต่งตั้งคณะอนุกรรมการบริหารราชการ
เชิงยุทธศาสตร์ ลงวันที่ 27 ธนัวาคม 2562)  
   1. ปฏิบัติงานตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล
การจัดการศึกษา พ.ศ.2560 ข้อที่ 24 
     2. กำหนดยุทธศาสตร์ แนวการจัดการศึกษา (Agenda Based) การปฏิบัติ งานตาม
ยุทธศาสตร์ นโยบาย และบทบาทการพัฒนาการศึกษาในจังหวัด  ให้เชื่อมโยงและสอดคล้องกับทิศทางการ
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พัฒนาประเทศ นโยบายและยุทธศาสตร์ของกระทรวงศึกษาธิการ ภาค และการพัฒนาด้านอ่ืนๆ ในพ้ืนที่
รับผิดชอบตามศักยภาพ และอัตลักษณ์ของจังหวัด 
    3. จัดทำแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัด  
    4. กำหนดกรอบการประเมินผลการปฏิบัติงาน และตัวชี้วัดในการดำเนินงานในลักษณะ
ตัวชี้วัดร่วมของส่วนราชการหรือหน่วยงานอื่น และสถานศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการในจังหวัด 
   5. วางแผนการจัดการศึกษา และข้อเสนอแนะในการจัดสรรงบประมาณให้แก่สถานศึกษา 
   6 . วิ เค ร าะห์ ก ารจั ด ตั้ ง งบ ป ระม าณ ของส่ วน ราช การห รื อห น่ ว ย งา น ใน สั งกั ด
กระทรวงศึกษาธิการในจังหวัด 
   7. กลั่นกรองยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาของจังหวัดเสนอคณะกรรมการศึกษาธิการ
จังหวัด 
   8. ส่งเสริมและบูรณาการให้เกิดการทำงานในรูปแบบบูรณาการในระดับจังหวัด 
   9. แต่งตั้งคณะทำงานช่วยเหลืองานได้ตามความเหมาะสม โดยอนุมัติจากคณะกรรมการ
ศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์  
   10. ปฏิบัติหน้าที่ตามที่คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์มอบหมาย  
 
ขั้นตอนการจัดทำตัวช้ีวัดร่วมและกรอบการประเมินตามตัวช้ีวัดร่วมของส่วนราชการหรือหน่วยงาน 
และสถานศึกษาสังกัดกระทรวงศึกษาธิการในจังหวัดกาฬสินธุ์ 
 ด้วยการเสนอขั้นตอนการจัดทำตัวชี้วัดร่วมและกรอบการประเมินตามตัวชี้วัดร่วมของส่วน
ราชการหรือหน่วยงาน และสถานศึกษาสังกัดกระทรวงศึกษาธิการในจังหวัดกาฬสินธุ์  เพ่ือนำไปประเมินผล
การปฏิบัติงานของส่วนราชการหรือหน่วยงาน และสถานศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการในจังหวัด
กาฬสินธุ์ ตามอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์ (๖) กำกับ เร่งรัด ติดตาม และ
ประเมินผลการปฏิบัติงานของส่วนราชการหรือหน่วยงานและสถานศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ    
ซึ่งได้รับมติเห็นชอบ จากที่ประชุมของคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์ (กศจ.) ครั้งที่ 8/2563 เมื่อวัน
พฤหัสบดีที่ 25 มิถุนายน 2563  ณ ห้องประชุมผาเสวย ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ ชั้น 2 อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ 
จังหวัดกาฬสินธุ์ ซึ่งมีขั้นตอนการจัดทำตัวชี้วัดร่วมและการประเมินตามตัวชี้วัดร่วมของส่วนราชการหรือ
หน่วยงาน และสถานศึกษาสังกัดกระทรวงศึกษาธิการในจังหวัดกาฬสินธุ์ โดยมีกระบวนการและขั้นตอน  ดังนี้ 
  ขั้นที ่1 ศึกษาเอกสาร/ทฤษฎี/งานวิจัยที่เกี่ยวข้องและองค์ความรู้ที่เก่ียวข้องยุทธศาสตร์         
การพัฒนาการศึกษาจังหวัดกาฬสินธุ์ พ.ศ. 2561-256๕  

 ขัน้ที่ 2 กำหนดตัวชี้วัดจากกรอบงานยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการ และภารกิจตามกรอบ
งานยุทธศาสตร์ที่เป็นงานประจำ เพ่ือนำมาจัดทำเป็นร่าง กรอบตัวชี้วัดร่วมของส่วนราชการหรือหน่วยงาน  
และสถานศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ 

  ขั้นที่ 3 ประชุมกลุ่มย่อย ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ได้แก่ ตัวแทนจากสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1-๓, สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษากาฬสินธุ์, ศูนย์การศกึษาพิเศษ
ประจำจังหวัดกาฬสินธุ์ โรงเรียนกาฬสินธุ์ปัญญานุกูล  สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัยจังหวัดกาฬสินธุ์ สำนักงานส่งเสริมการศึกษาเอกชนจังหวัดกาฬสินธุ์ และสำนักงาน
คณะกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้แสดงความคิดเห็น 

  ขั้นที่ 4 วิเคราะห์ รวบรวม สรุปตัวชี้วัดร่วมของส่วนราชการหรือหน่วยงานและสถานศึกษาใน
สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ 
  ขั้นที่ 5 ประชุมกลุ่มย่อย ผู้เชี่ยวชาญจากสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์  
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เขต 1-๓,  สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษากาฬสินธุ์, ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดกาฬสินธุ์, 
โรงเรียนกาฬสินธุ์ปัญญานุกูล, สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัด
กาฬสินธุ์, สำนักงานส่งเสริมการศึกษาเอกชนจังหวัดกาฬสินธุ์, อาชีวศึกษาจังหวัดกาฬสินธุ์ และผู้เชี่ยวชาญ
จากมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์เพ่ือกำหนดตัวชี้วัดร่วม 
  ขั้นที่ ๖ เสนอคณะอนุกรรมการบริหารราชการเชิงยุทธศาสตร์ และคณะกรรมการศึกษาธิการ
จังหวัดกาฬสินธุ์ เพื่อให้ความเห็นชอบ 
  ขั้นที่ ๗ นำตัวชี้วัดร่วมของส่วนราชการหรือหน่วยงานและสถานศึกษาสังกัดกระทรวง 
ศึกษาธิการในจังหวัดกาฬสินธุ์ ไปประเมินการปฏิบัติงานตัวชี้วัดร่วมของส่วนราชการหรือหน่วยงาน      
และสถานศึกษาสังกัดกระทรวงศึกษาธิการในจังหวัดกาฬสินธุ์ 
  ขั้นที่ ๘ ประเมินผล ปรับปรุง และรายงาน ต่อคณะอนุกรรมการบริหารราชการเชิง
ยุทธศาสตร์ และคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์ 
 
การประเมินผลการปฏิบัติงาน 
 สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (2562) ไดก้ล่าวถึง การประเมินผลการปฏิบัติงาน 
ไว้ว่า การประเมินผลการปฏิบัติงาน เป็นการประเมินเพ่ือให้ทั้งผู้บังคับบัญชาและผู้ใต้บังคับบัญชาทราบว่า
ผลการปฏิบัติงานเป็นอย่างไร อยู่ในระดับใด เพ่ือใช้เป็นข้อมูลสำคัญประกอบการพิจารณาด้านต่าง ๆ เช่น 
การให้รางวัลหรือการให้ผลตอบแทนที่เหมาะสม การปรับปรุงผลการปฏิบัติงาน วิธีการทำงาน หรือ
เครื่องมือที่ช่วย สนับสนุนการปฏิบัติงาน นอกจากนี้ ผลการประเมินการปฏิบัติงานยังชี้ให้เห็นถึงช่องว่าง
ระหว่างเป้าหมายที่ตั้งไว้กับผลการปฏิบัติงานจริงที่เกิดขึ้น ซึ่งเป็นข้อมูลสำคัญในการหาสาเหตุ ซึ่งอาจมา
จากระดับบุคคล เช่น  สมรรถนะและความรู้ในงาน หรือระดับองค์กร เช่น กระบวนการท ำงาน             
หรือเครื่องมือที่ช่วยสนับสนุนการทำงาน เป็นต้น ทั้งนี้ ผลการประเมินสมรรถนะ หากทำอย่างถูกต้อง    
และมีการกระจายของข้อมูลที่ได้รับอย่างเพียงพอแล้ว จะนำมาซึ่งข้อมูลที่เชื่อถือได้ โดยสามารถบ่งชี้ถึง
พฤติกรรมพึงประสงค์ หรือสมรรถนะ ที่เป็นจุดเด่น และจุดด้อยของผู้ปฏิบัติงานแต่ละคนได้ เพ่ือนำไป
กำหนดวิธีการปรับปรุงผลการปฏิบัติงาน และกำหนดเป้าหมายการทำงานได้อย่างเหมาะสมสำหรับการ
บริหารผลการปฏิบัติงานในรอบต่อไป  
 ระบบการบริหารผลการปฏิบัติงาน (Performance Management) หมายถึง กระบวนการ
ดำเนินการอย่างเป็นระบบ เพ่ือผลักดันให้ผลการปฏิบัติราชการของส่วนราชการบรรลุเป้าหมาย โดยการ
เชื่อมโยงเป้าหมายผลการปฏิบัติราชการในระดับองค์กร หน่วยงานและระดับบุคคลเข้าด้วยกัน ซึ่งตั้งอยู่บน
ฐานกระบวนการความต่อเนื่อง ตั้งแต่  
  1) การวางแผนการปฏิบัติงานที่จะต้องทำให้ชัดเจน และสอดคล้องกับทิศทางตามยุทธศาสตร์ 
ขององค์กร  
  2) การติดตามผลการปฏิบัติงานเพ่ือให้ผู้บังคับบัญชากำกับ ดูแล ให้คำปรึกษาแก่ผู้ปฏิบัติงาน 
อย่างต่อเนื่อง  
  3) การพัฒนาผลการปฏิบัติงานเพื่อส่งเสริมให้ผู้ปฏิบัติงานทำงานได้ดียิ่งขึ้น  
  4) การประเมินผลการปฏิบัติราชการเพ่ือวัดความสำเร็จของงาน โดยเทียบกับเป้าหมายที่
กำหนดไว้ตั้งแต่แรก  
  5) การนำผลที่ได้จากการประเมินไปประกอบการพิจารณาตอบแทนความดีความชอบ      
แก่ผู้ปฏิบัติงาน นอกจากนี้ระบบการบริหารผลการปฏิบัติงานยังเป็นกระบวนการที่ให้ความสำคัญกับการมี
ส่วนร่วมระหว่างผู้บังคับบัญชากับผู้ปฏิบัติงาน ในการผลักดันผลการปฏิบัติราชการให้สูงขึ้น และสอดคล้อง
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กับทิศทาง เป้าหมาย ผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของส่วนราชการ โดยมีการนำตัวชี้วัดผลงานหลัก (Key 
Performance Indicators - KPIs) มาใช้เป็นเครื่องมือกำหนดเป้าหมายการทำงานของบุคคลร่วมกัน       
ซึ่งผู้บังคับบัญชาสามารถ ติดตามผลการปฏิบัติงาน หาแนวทางในการพัฒนาผู้ปฏิบัติงาน และประเมินผล
การปฏิบัติงานตามตัวชี้วัด ผลงานหลักที่กำหนดนั้น ๆ เพ่ือจะได้ให้สิ่งจูงใจสำหรับการเสริมสร้างแรงจูงใจ
ให้แก่ผู้ปฏิบัติงานที่มีผลการปฏิบัติราชการดี เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ ซึ่งระบบการบริหารผลการ
ปฏิบัติงานประกอบด้วยขั้นตอนหลัก ดังแผนภาพ  
 

 
ภาพประกอบ 1 กระบวนการบริหารผลการปฏิบัติงาน 

 
 กระบวนการบริหารผลการปฏิบัติงาน ประกอบด้วย 5 ขัน้ตอนหลัก ดังนี้  
  1) ขั้นตอนการวางแผน เป็นขั้นตอนในช่วงต้นรอบการประเมินที่ผู้บังคับบัญชาหรือผู้ประเมิน 
จะได้มีการมอบหมายงานให้แก่ผู้รับการประเมิน และร่วมกับผู้รับการประเมินวางแผนการปฏิบัติราชการ 
พร้อมทั้งกำหนดเป้าหมายผลการปฏิบัติราชการร่วมกันในลักษณะตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายที่ เกี่ยวกับ
ผลสัมฤทธิ์ ของงานที่คาดหวังในรอบการประเมินนั้น ๆ ทั้งนี้ สามารถปรับเปลี่ยนตามเป้าหมายและ
แผนงานของหน่วยงาน หรือส่วนราชการได้ตามความจำเป็น  
  2) ขั้นตอนการติดตาม เป็นขั้นตอนในระหว่างรอบการประเมินที่ผู้บังคับบัญชาจะทำการ
ติดตาม ความก้าวหน้าในการปฏิบัติราชการ เพ่ือการกำกับดูแลการทำงานให้ได้ตามเป้าหมาย ทำให้ทราบ
และแก้ไข ปัญหาข้อขัดข้องต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้นในระหว่างการปฏิบัติงาน อันจะทำให้ผลการปฏิบัติงาน
เป็นไปตาม เป้าหมายที่กำหนดไว้ร่วมกัน  
  3) ขั้นตอนการพัฒนา เป็นขั้นตอนที่เป็นผลที่ได้จากการติดตามผลการทำงาน และเป็นการให้ 
ข้อมูลย้อนกลับ (Feedback) ให้กับผู้ใต้บังคับบัญชาว่างานที่ทำอยู่นั้นต้องมีการปรับปรุงหรือพัฒนาการ
ทำงาน อย่างไร และยังเป็นขั้นตอนที่สามารถกำหนดแนวทางการพัฒนาผู้ปฏิบัติงานให้เหมาะสมกับสภาพ
การทำงาน อีกด้วย  
  4) ขั้นตอนการประเมินผลการปฏิบัติราชการ เป็นขั้นตอนในช่วงสิ้นรอบการประเมิน เพ่ือ
ตรวจสอบความสำเร็จของงานอันเป็นผลมาจากการปฏิบัติงานของผู้รับการประเมินรายนั้น ๆ ว่าผลการ 
ปฏิบัติราชการในระหว่างรอบการประเมินเป็นไปตามผลสัมฤทธิ์หรือเป้าหมายที่กำหนดไว้ตามตัวชี้วัด
ผลงานหลัก (KPIs) ที่ได้กำหนดไว้ตั้งแต่ต้นรอบการประเมินหรือไม่ เพียงใด ตามเกณฑ์มาตรฐานผลงานที่ผู้
ประเมิน และผู้รับการประเมินร่วมกันกำหนด  
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  5) ขั้นตอนการให้สิ่งจูงใจ เป็นขั้นตอนที่นำผลการประเมินในขั้นตอนการประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการ มาพิจารณาให้สิ่งตอบแทนแก่บุคคลที่ได้มีการทุ่มเทการทำงานและได้ผลงานที่ดีเกิดขึ้นแก่
หน่วยงาน หรือส่วนราชการจากกระบวนการในระบบการบริหารผลการปฏิบัติงานในส่วนราชการตามที่
กล่าวมาแล้วข้างต้น  
  การจัดทำระบบถ่ายทอดตัวชี้วัดและเป้าหมายจากระดับองค์การสู่ระดับบุคคล ( Individual 
Scorecard) คือ การพัฒนาระบบประเมินผลลงสู่ระดับหน่วยงานและระดับบุคคล ซึ่งเป็นการพัฒนาระบบ
ประเมินผลจากระดับบนลงระดับล่าง มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้เกิดความสอดคล้อง (Alignment) เป็นไปใน
ทิศทางเดียวกัน และช่วยมุ่งเน้น (Focus) ไปที่ประเด็นยุทธศาสตร์ของส่วนราชการ อันจะทำให้สามารถนำ
ยุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติได้อย่างชัดเจน การพัฒนาระบบประเมินผลลักษณะดังกล่าวเริ่มจากการแปลง
ระบบประเมินผลจากระดับกรมลงสู่ระดับหน่วยงาน แล้วจึงพัฒนาไปสู่ระดับบุคคลต่อไป โดยการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานที่สอดคล้องและเชื่อมโยงระหว่างเป้าหมายขององค์กรไปสู่บุคคลเพ่ือผลักดันให้
เป้าหมายขององค์กรบรรลุตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ คณะกรรมการกำกับดูแลการถ่ายทอดตัวชี้วัดและเป้าหมาย
ในสำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง (2557 : 3 - 9) ได้กำหนดแนวทางการประเมินเป็น 3 ระดับ ดังนี้  
  1. การประเมินผลระดับองค์การ  
   การประเมินผลระดับองค์การเริ่มต้นด้วยการจัดทำหรือทบทวนแผนปฏิบัติราชการ ซึ่ง
ประกอบด้วย วิสัยทัศน์ ประเด็นยุทธศาสตร์ แผนที่ยุทธศาสตร์ พร้อมทั้ง ตัวชี้ วัดและค่าเป้าหมายระดับ 
องค์การ โดยมีกระบวนการดำเนินการ ดังนี้  
   1.1 กำหนดวิสัยทัศน์และพันธกิจ อันดับแรก ส่วนราชการต้องกำหนดพันธกิจ หรือ 
ขอบเขตการดำเนินงาน โดยนำภารกิจ (หน้าที่ความรับผิดชอบ) ที่ได้รับมอบหมายเมื่อแรกก่อตั้งมาใช้เป็น 
แนวทางในการกำหนด จากนั้นจึงนำพันธกิจทั้งหมดมาพิจารณาในภาพรวม ว่าส่วนราชการจะต้อง
ดำเนินการในเรื่องใดบ้าง และเพ่ือให้ส่วนราชการสามารถบรรลุพันธกิจได้ครบถ้วนทุกข้อ ส่วนราชการ
จะต้องกำหนด วิสัยทัศน์หรือทิศทางที่ต้องการมุ่งเน้นไปในอนาคตภายในกรอบระยะเวลาหนึ่ง  ๆ โดย
พิจารณาว่า ต้องการจะเป็นเลิศในด้านใด หรือต้องการจะมุ่งเน้นไปในทิศทางใด หรือพิจารณาจาก
ข้อบกพร่องหรือปัญหาที่ส่วนราชการกำลังเผชิญอยู่ในขณะนั้นและต้องการปรับปรุงให้ดีขึ้น  
   1.2 กำหนดประเด็นยุทธศาสตร์ เมื่อได้วิสัยทัศน์และพันธกิจแล้ว ส่วนราชการต้องกำหนด
วิธีดำเนินการเพ่ือนำไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ โดยกำหนดเป็นประเด็นยุทธศาสตร์ หรือประเด็นหลักที่ต้อง
คำนึงถึงการพัฒนาหรือมุ่งเน้นการกำหนดประเด็นยุทธศาสตร์ทำได้โดยการนำพันธกิจแต่ละข้อมาพิจารณา
ว่าในพันธกิจแต่ละข้อนั้น หน่วยงานต้องดำเนินการในประเด็นใดเป็นพิเศษ และเมื่อได้ดำเนินการไปแล้ว 
ต้องการให้เกิดผลการเปลี่ยนแปลงในทิศทางใด ทั้งนี้ ในการจัดทำประเด็นยุทธศาสตร์ของแต่ละหน่วยงาน
นั้นจำเป็นอย่างยิ่งท่ีจะต้องนำแผนบริหารราชการแผ่นดินของกระทรวงมาเป็นหลักประกอบการ พิจารณา  
   1.3 กำหนดเป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ภายในประเด็นยุทธศาสตร์ ขั้นตอนนี้เป็นการ    
กำหนดสิ่งที่หน่วยงานมุ่งหวังหรือต้องการจะบรรลุ  โดยการนำประเด็นยุทธศาสตร์มาพิจารณาว่า          
หากสามารถดำเนินการจนประสบความสำเร็จตามประเด็นยุทธศาสตร์แต่ละข้อแล้ว ใครจะเป็นผู้ได้รับ 
ผลประโยชน์และได้รับประโยชน์อย่างไร สิ่งสำคัญคือ เป้าประสงค์ต่าง ๆ ต้องมีความเชื่อมโยงกันเชิงเหตุ
และผลภายใต้มิติต่าง ๆ และควรมีการนำเป้าประสงค์ดังกล่าวมาจัดลำดับความสำคัญ เพ่ือการพัฒนา
ปรับปรุง เป้าประสงค์ที่สำคัญ หรือควรมุ่งเน้นพัฒนาเป้าประสงค์ที่เป็นเหตุก่อน ซึ่งจะนำไปสู่การบรรลุ
เป้าประสงค์ที่เป็นผลต่อไป ตัวอย่างเป้าประสงค์หนึ่งของกรมสรรพากร ได้แก่ “รัฐมีรายได้จากการจัดเก็บ
ภาษเีพียงพอในการพัฒนาประเทศในด้านต่าง ๆ” จากตัวอย่างนี้ผู้ได้รับประโยชน์คือ ภาครัฐ และประโยชน์
ทีร่ัฐ ได้รับคือ สามารถจัดเก็บภาษีได้มากพอที่จะนำไปพัฒนาประเทศในด้านต่าง ๆ  
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   1.4 กำหนดตัวชี้วัดของเป้าประสงค์ในแต่ละมิติ ตัวชี้วัดเป็นสิ่งที่จะบ่งชี้ว่าหน่วยงาน 
สามารถปฏิบัติงานบรรลุเป้าประสงค์ที่วางไว้หรือไม่ โดยในขั้นตอนนี้หน่วยงานจะต้องพิจารณาหาปัจจัย   
ที่เป็นตัวบ่งชี้ความสำเร็จ และเขียนด้วยถ้อยคำที่ชัดเจน ทั้งในแง่ของคำจำกัดความและการระบุขอบเขต 
โดยทุกเป้าประสงค์จะต้องมีตัวชี้วัดอย่างน้อย 1 ตัว ซึ่งหลังจากท่ีเลือกตัวชี้วัดที่สะท้อนเป้าประสงค์ได้แล้ว 
จะต้องร่วมกันกำหนดค่าเป้าหมาย หรือค่าของตัวชี้วัดความสำเร็จ และกำหนดกรอบระยะเวลาที่ต้องการจะ 
บรรลุความสำเร็จของแต่ละตัวชี้วัดด้วย  
   1.5 กำหนดกลยุทธ์ (Strategies) กลยุทธ์คือสิ่งที่หน่วยงานจะทำหรือดำเนินการเพ่ือให้ 
บรรลุเป้าประสงค์ที่ได้กำหนดไว้ โดยพิจารณาจากปัจจัยแห่งความสำเร็จ (critical success factors) เป็น 
สำคัญ กล่าวคือ ต้องพิจารณาว่าในการที่จะบรรลุเป้าประสงค์ข้อหนึ่ง  ๆ นั้น มีปัจจัยใดบ้างที่มีผลต่อ 
ความสำเร็จ และจำเป็นต้องทำอย่างไรจึงจะไปสู่จุดนั้นได้ หลังจากที่ ได้กลยุทธ์หลักแล้ว จึงร่วมกันคิด
โครงการต่าง ๆ เพื่อให้สอดรับกับกลยุทธ์หลักและเป้าประสงค์ท่ีกำหนดไว้ โดยส่วนราชการอาจนำโครงการ
ที่มีอยู่เดิมมาพิจารณาก่อนเป็นอันดับแรกว่า โครงการนั้น ๆ สามารถตอบสนองต่อความสำเร็จของกลยุทธ์
หลักและเป้าประสงค์อย่างครบถ้วนหรือไม่  หรือหากพบว่า ยังไม่มีโครงการใดมารองรับกลยุทธ์และ
เป้าประสงค์ดังกล่าวได้ ให้ร่วมกันคิดโครงการใหม่เพ่ิมเติม  
  2. การประเมินผลระดับหน่วยงาน  
   การจัดทำระบบประเมินผลในระดับสำนัก/กอง มีองค์ประกอบที่สำคัญ คือ บทบาท 
หน้าที่ และภารกิจของสำนัก/กอง ที่สนับสนุนต่อเป้าประสงค์และตัวชี้วัดของกรม รวมถึงบทบาท หน้าที่
ความรับผิดชอบของสำนัก/กอง โดยการจัดทำระบบประเมินผลในระดับสำนัก/กอง นั้น มีขั้นตอนเริ่มจาก
การยืนยันบทบาท หน้าที่ ความรับผิดชอบของสำนัก/กอง กำหนดเป้าประสงค์ท่ีสำนัก/กอง ที่มีส่วนผลักดัน 
เป้าประสงค์ของกรม แล้วจึงกำหนดเป้าประสงค์เพ่ิมเติมตามบทบาท หน้าที่ความรับผิดชอบของสำนัก/กอง
ทีย่ังไม่ไดม้ีการประเมิน  

การกำหนดตัวชี้วัดในระดับสำนัก/กอง จากเป้าประสงค์ต่าง ๆ ที่สำนัก/กองต้องการจะ
บรรลุ ให้ดำเนินการเช่นเดียวกับตัวชี้วัดในระดับกรม โดยแต่ละเป้าประสงค์มีองค์ประกอบที่สำคัญ 2 ส่วน 
คือ  

1) บทบาท หน้าที่ และภารกิจของสำนัก/กองที่สนับสนุนต่อเป้าประสงค์และตัวชี้วัดของ
กรม   

2) บทบาท หน้าที่ความรับผิดชอบของสำนัก/กอง การกำหนดเป้าประสงค์จาก
องค์ประกอบทั้ง 2 จะต้องตอบสนองต่อบทบาทและหน้าที่ ที่สนับสนุนเป้าประสงค์และตัวชี้วัดของกรม 
รวมถึงบทบาท หน้าที่ความรับผิดชอบของสๆนัก/กอง โดยที่ องค์ประกอบทั้ง 2 มิได้แยกจากกันโดย
เด็ดขาด เพราะบทบาท หน้าที่ ความรับผิดชอบของสำนัก/กอง บางอย่างสนับสนุนต่อเป้าประสงค์ของกรม
อยู่แล้ว ดังนั้น จึงมักจะพบว่า สำนัก/กองในสายงานหลัก จะสามารถแปลงตัวชี้วัดจากระดับกรมไปใช้
ประเมินผลสำนัก/กองของตนได้ โดยไม่จำเป็นต้องสร้างตัวชี้วัด ตามหน้าที่งานเฉพาะมากนัก ส่วนสายงาน
สนับสนุนนั้นมักจะพบว่า ต้องมีการสร้างตัวชี้วัดเฉพาะหน้าที่งาน  ขึ้นมาเป็นส่วนใหญ่ โดยนำเป้าประสงค์
และตัวชี้วัดที่ใช้วัดในระดับกรมมาใช้เป็นส่วนน้อย  

สรุปกระบวนการในการพัฒนาระบบประเมินผลในระดับสำนัก/กอง ประกอบด้วย 4 
ขั้นตอน หลัก ดังนี้  

1) ยืนยันบทบาท หน้าที่ ความรับผิดชอบของสำนัก/กอง เป็นขั้นตอนยืนยันบทบาท 
หน้าที่ ความรับผิดชอบของสำนัก/กอง โดยนำบทบาท หน้าที่ ความรับผิดชอบของสำนัก/กองที่ได้ระบุไว้ 
ในอำนาจหน้าที่ของหน่วยงานตามกฎกระทรวงมาทบทวน และทำความเข้าใจร่วมกันในบทบาท หน้าที่ 
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ความรับผิดชอบที่ดำเนินอยู่จริง หากบทบาท หน้าที่ความรับผิดชอบที่กำหนดไว้ไม่ตรงกับบทบาทหน้าที่จริง 
ที่เป็นอยู่ควรปรับเปลี่ยนให้เป็นไปตามบทบาท หน้าที่ความรับผิดชอบที่ดำเนินอยู่จริง เพ่ือให้การจัดทำ
ระบบประเมินผลมีความสอดคล้องกับข้อเท็จจริง  

2) กำหนดเป้าประสงค์ที่สำนัก/กองมีส่วนผลักดันเป้าประสงค์ของกรม ในขั้นตอนนี้ 
สำนัก/กองควรพิจารณาเป้าประสงค์ในระดับกรมว่า สำนัก/กองมีส่วนในการผลักดันเป้าประสงค์ใด อย่างไร 
โดยนำเป้าประสงค์ระดับกรมมาพิจารณาทีละเป้าประสงค์แล้วเขียนบทบาทที่สำนัก/กอง มีส่วนเข้าไป
ผลักดันต่อเป้าประสงค์นั้น ๆ ในเชิงบรรยาย จากนั้นจึงนำบทบาทเหล่านั้นมากำหนดเป็นเป้าประสงค์
ขั้นตอนดังกล่าว นอกจากจะช่วยให้บุคลากรในสำนัก/กอง เห็นบทบาทที่สำนัก/กอง มีส่วนผลักดัน
เป้าประสงค์ของกรมแล้ว ยังจะช่วยให้บุคลากรในสำนัก/กอง ได้ทำความเข้าใจร่วมกันถึงบทบาทที่ตนเองที่
มีส่วนผลักดันต่อเป้าประสงค์นั้น ๆ รวมถึงบทบาทที่ตนเองมีส่วนผลักดันต่อเป้าประสงค์ในระดับกรมอีก
ด้วย  

3) กำหนดเป้าประสงค์เพ่ิมเติมตามบทบาท หน้าที่ ความรับผิดชอบของสำนัก/กอง เมื่อ
ดำเนินการกำหนดเป้าประสงค์เรียบร้อยแล้ว สำนัก/กอง ควรกลับมาพิจารณาว่าเป้าประสงค์ท่ีจัดทำขึ้น นั้น 
ครอบคลุมบทบาทหน้าที่ ความรับผิดชอบของสำนัก/กองแล้วหรือไม่ หากเห็นว่าครอบคลุมดีแล้ว สามารถ
ข้ามไปสู่ขั้นตอนถัดไป โดยที่การจัดทำแผนที่ยุทธศาสตร์ของหน่วยงานจะต้องสอดคล้องกับแผนที่  
ยุทธศาสตร์ของกรม 

4) กำหนดตัวชี้วัดในแต่ละเป้าประสงค์ กระบวนการนี้เป็นการกำหนดตัวชี้วัดที่ใช้ในการ 
วัดผลการดำเนินงานของสำนัก/กอง ว่าสามารถบรรลุแต่ละเป้าประสงค์หรือไม่ ซึ่งจะต้องสามารถวัดและ   
กำหนดเป้าหมายของความสำเร็จได้อย่างเป็นรูปธรรม โดยทุกเป้าประสงค์จะต้องมีตัวชี้วัดอย่างน้อย 1 
ตัวชี้วัด กระบวนการในการกำหนดตัวชี้วัด ใช้กระบวนการเดียวกับที่ได้จัดทำในระดับองค์การ หลังจากที่
หน่วยงานมีตัวชี้วัดผลการดำเนินการของตนแล้ว ควรจัดทำรายละเอียดตัวชี้วัด ผลการดำเนินงาน (KPI 
Template) ทุกตัว เพ่ือยืนยันความหมายของตัวชี้วัดให้เข้าใจตรงกันและแสดงรายละเอียดของตัวชี้วัดแต่
ละตัวให้ชัดเจน 
  3. การประเมินผลระดับบุคคล  

เมื่อแปลงระบบการประเมินผลระดับองค์การสู่ระดับหน่วยงานแล้ว หน่วยงานสามารถ
แปลง ระบบการประเมินผลระดับหน่วยงานสู่ระดับบุคคลต่อไปได้โดยใช้แนวทางเดียวกันกับแนวทางในการ
แปลง ระบบการประเมินผลระดับองค์การสู่ระดับหน่วยงาน เพียงแต่การประเมินผลระดับบุคคลนั้น ควรมี
การจัดกลุ่ม งานที่มีหน้าที่งานใกล้เคียงกันไว้ด้วยกัน แล้วจึงเริ่มกำหนดสิ่งที่กลุ่มงานหรือตำแหน่งต้องการ
มุ่งเน้น โดยจัดทำเป้าประสงค์จาก 3 ด้าน คือ 1) เป้าประสงค์ที่ เกิดจากบทบาทหน้าที่ของบุคคลที่
สนับสนุนต่อ เป้าประสงค์และตัวชี้วัดของผู้บังคับบัญชา 2) เป้าประสงค์ที่เกิดจากบทบาทหน้าที่งาน     
(Job Description) และ3) เป้าประสงค์ที่เกิดจากงานที่ได้รับมอบหมายเป็นพิเศษ จากนั้นจึงกำหนด
ตัวชี้วัดในแต่ละเป้าประสงค์ 

 
 ประโยชน์ของการประเมินผลการปฏิบัติงาน 
  1. ทำให้มอบหมายงานให้ตรงกับความสามารถของพนักงานได้ 
การประเมินผลงานที่มีความถูกต้องจะนำไปสู่การจัดการที่ดีได้ เมื่อเราเห็นศักยภาพ หรือแม้กระทั่งจุดเด่น
จุดด้อยของแต่ละคนแล้วจะทำให้สามารถมอบหมายงานให้ตรงกับความสามารถรวมถึงศักยภาพของแต่ละ
คนได้ ซึ่งนั่นเป็นประโยชน์ต่อการเติบโตของหน่วยงาน 
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  2. สร้างแรงจูงใจในการทำงาน 
   การประเมินผลที่สมเหตุสมผล ถูกต้อง เที่ยงตรง และยุติธรรม จะทำให้พนักงานเข้าใจศัก
ภาพของตัวเอง เข้าใจสถานะของธุรกิจ เกิดการพัฒนาในการทำงาน วางแผนการทำงานไปให้ถูกทิศทางได้
มากขึ้น หรือปรับเปลี่ยนการทำงานให้เกิดประสิทธิผลมากขึ้น อีกด้านหนึ่งผลประเมินที่ดีย่อมส่งผลต่อการ
ปรับเงินเดือนหรือโบนัส นั่นเป็นอีกแรงจูงใจสำคัญที่จะทำให้พนักงานพัฒนาศักยภาพของตัวเอง และมุ่งทำ
ให้ธุรกิจประสบความสำเร็จยิ่งขึ้น ท้ายที่สุดแล้วทุกคนทุกฝ่ายต่างก็สำเร็จร่วมกัน 
  3. สร้างความภูมิใจ และได้รับการยอมรับ 
   ผลประเมินที่ดีจะทำให้พนักงานเกิดความภาคภูมิใจในความสำเร็จของตน ช่วยเพ่ิมความ
มั่นใจและมุ่งม่ันในการทำงานได้อีกด้วย ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากข้ึน นอกจากนี้การมีผลงานที่ดียัง
ทำให้เป็นที่ยอมรับจากผู้อ่ืน ได้รับความไว้วางใจในการทำงาน และอาจทำให้ประสบความสำเร็จได้ยิ่งขึ้น 
หรือแม้กระท่ังทำให้พนักงานตั้งเป้าหมายความสำเร็จที่สูงกว่าเก่า เป็นแรงจูงใจในการทำงานที่ดี 
  4. ปรับโครงสร้าง ค่านิยม แนวทางขององค์กร 
   การประเมินผลการทำให้นอกจากจะสามารถทำให้รู้ได้ว่าการทำงานที่ผ่านมาประสบ
ความสำเร็จหรือไม่ ทำให้องค์กรเดินไปตามแนวทางที่ถูกทิศหรือเปล่า ธุรกิจประสบความสำเร็จตาม
เป้าหมายหรือยัง หรือแม้แต่เป้าหมายที่วางไว้ทุกอย่างนั้นแท้จริงแล้วถูกต้องแล้วหรือยัง นอกจากจะนำมา
ปรับปรุงพัฒนาแล้ว บางครั้งผลการประเมินอาจทำให้ เราพบว่าเดินทางมาผิด ต้องสร้างเป้าหมายใหม่ 
กำหนดแนวทางใหม่ หรือแม้แต่การต้องปรับโครงสร้างองค์กรใหม่เช่นกัน 
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ตอนที่ ๓ 
 

การดำเนินงาน 
 
การดำเนินงาน 
  
 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์  ได้ ดำเนินการจัดทำตัวชี้ วัดร่วม แบบประเมิน           
เกณฑ์การประเมิน คู่มือประเมินผลการปฏิบัติงานตามตัวชี้วัดร่วมของส่วน ราชการหรือหน่วยงาน               
และสถานศึกษาสังกัดกระทรวงศึกษาธิการในจังหวัดกาฬสินธุ์ ดังนี้ 
  ๑. ขั้นตอนการจัดทำตัวชี้วัดร่วมและกรอบการประเมินตามตัวชี้วัดร่วมของส่วนราชการหรือ
หน่วยงาน และสถานศึกษาสังกัดกระทรวงศึกษาธิการในจังหวัดกาฬสินธุ์ 
  ๒. หลักการกำหนดตัวชี้วัดร่วมของส่วนราชการหรือหน่วยงาน และสถานศึกษา สังกัด
กระทรวงศึกษาธิการในจังหวัดกาฬสินธุ์ 

 ๓. ตัวชีว้ัดร่วมของส่วนราชการหรือหน่วยงาน และสถานศึกษา สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ 
ในจังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำปีการศึกษา 2564 
  ๔. หลักการประเมินผลการปฏิบตัิงานตามตัวชี้วัดร่วมของส่วนราชการหรือหน่วยงาน และ
สถานศึกษา สังกัดกระทรวงศึกษาธิการในจังหวัดกาฬสินธุ์ 
  ๕. ปฏิทินการดำเนินงานการประเมินผลการปฏิบัติงานตามตัวชีว้ัดร่วมของส่วนราชการหรือ
หน่วยงาน และสถานศึกษา สังกัดกระทรวงศึกษาธิการในจังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำปีการศึกษา 2564 
 
ขั้นตอนการจัดทำตัวชี้วัดร่วมและกรอบการประเมินตามตัวชี้วัดร่วมของส่วนราชการหรือหน่วยงาน 
และสถานศึกษาสังกัดกระทรวงศึกษาธิการในจังหวัดกาฬสินธุ์ 
 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์  ได้ ดำเนินการจัดทำตัวชี้ วัดร่วม แบบประเมิน           
เกณฑ์การประเมิน คู่มือประเมินผลการปฏิบัติงานตามตัวชี้วัดร่วมของส่วน ราชการหรือหน่วยงาน                 
และสถานศึกษาสังกัดกระทรวงศึกษาธิการในจังหวัดกาฬสินธุ์ ดังนี้ 
       ๑. เสนอขั้นตอนการจัดทำตัวชี้วัดร่วมและกรอบการประเมินตามตัวชี้วัดร่วมของส่วนราชการ
หรือหน่วยงาน และสถานศึกษาสังกัดกระทรวงศึกษาธิการในจังหวัดกาฬสินธุ์  ต่อคณะกรรมการศึกษาธิการ
จังหวัดกาฬสินธุ์ (กศจ.) ครั้งที่ 8/2563 เมื่อวันพฤหัสบดีที่  25 มิถุนายน 2563  ณ ห้องประชุมผาเสวย ศูนย์
ราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ ชั้น 2 อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ และมีมติเห็นชอบ ให้ดำเนินการจัดทำ
ตัวชี้วัดร่วม เพ่ือประเมินผลการปฏิบัติงานตามตัวชี้วัดร่วมของส่วน ราชการหรือหน่วยงาน และสถานศึกษา
สังกัดกระทรวงศึกษาธิการในจังหวัดกาฬสินธุ์ โดยมีขั้นตอน ดังนี้  
   ขั้นที่ 1 ศึกษาเอกสาร/ทฤษฎี/งานวิจัยที่เกี่ยวข้องและองค์ความรู้ที่เก่ียวข้องยุทธศาสตร์         
การพัฒนาการศึกษาจังหวัดกาฬสินธุ์ พ.ศ. 2561-256๕   

  ขัน้ที่ 2 กำหนดตวัชี้วัดจากกรอบงานยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการ และภารกิจตาม
กรอบงานยุทธศาสตร์ที่เป็นงานประจำ เพื่อนำมาจัดทำเป็นร่าง กรอบตัวชี้วัดร่วมของส่วนราชการหรือ
หน่วยงาน  และสถานศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ 

   ขั้นที่ 3 ประชุมกลุ่มย่อย ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ได้แก่ ตัวแทนจากสำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1-๓ สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษากาฬสินธุ์, ศูนย์
การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดกาฬสินธุ์ โรงเรียนกาฬสินธุ์ปัญญานุกูล  สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอก
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ระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดกาฬสินธุ์ สำนักงานส่งเสริมการศึกษาเอกชนจังหวัดกาฬสินธุ์   
และสำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้แสดงความคิดเห็น 

   ขั้นที่ 4 วิเคราะห์ รวบรวม สรุปตัวชี้วัดร่วมของส่วนราชการหรือหน่วยงานและ
สถานศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ 
   ขั้นที่ 5 ประชุมกลุ่มย่อย ผู้เชี่ยวชาญจากสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
กาฬสินธุ์ เขต 1-๓  สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษากาฬสินธุ์, ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัด
กาฬสินธุ์ โรงเรียนกาฬสินธุ์ปัญญานุกูล สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
จังหวัดกาฬสินธุ์ สำนักงานส่งเสริมการศึกษาเอกชนจังหวัดกาฬสินธุ์ อาชีวศึกษาจังหวัดกาฬสินธุ์ และ
ผู้เชี่ยวชาญจากมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์เพ่ือกำหนดตัวชี้วัดร่วม 
   ขั้นที่ ๖ เสนอคณะอนุกรรมการบริหารราชการเชิงยุทธศาสตร์ และคณะกรรมการ
ศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์ เพ่ือให้ความเห็นชอบ 
   ขัน้ที ่๗ นำตัวชี้วัดร่วมของส่วนราชการหรือหน่วยงานและสถานศึกษาสังกัดกระทรวง 
ศึกษาธิการในจังหวัดกาฬสินธุ์ ไปประเมินการปฏิบัติงานตัวชี้วัดร่วมของส่วนราชการหรือหน่วยงาน      
และสถานศึกษาสังกัดกระทรวงศึกษาธิการในจังหวัดกาฬสินธุ์ 
   ขัน้ที ่๘ ประเมินผล ปรับปรุง และรายงาน ต่อคณะอนุกรรมการบริหารราชการเชิง
ยุทธศาสตร์ และคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์ 
  ๒. ดำเนินงานตามขั้นตอนการจัดทำตัวชี้วัดร่วมและกรอบการประเมินตามตัวชี้วัดร่วมของ
ส่วนราชการหรือหน่วยงาน และสถานศึกษาสังกัดกระทรวงศึกษาธิการในจังหวัดกาฬสินธุ์ ตามข้ันตอนต่อ
คณะกรรมการศกึษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์ (กศจ.) ครั้งที่ 8/2563 ดังนี้ 

   ๒.๑ ประกาศสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์  เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานการ
ขับเคลื่อนและพัฒนาตัวชี้วัดร่วม เพ่ือประเมินผลการปฏิบัติงานตามตัวชี้วัดร่วมของส่วน ราชการหรือ
หน่วยงาน และสถานศึกษาสังกัดกระทรวงศึกษาธิการในจังหวัดกาฬสินธุ์ ประกาศ ณ วันที่ ๘ ธันวาคม 
๒๕๖๓  
   ๒.๒ ประชุมกลุ่มย่อยเพ่ือร่วมวิเคราะห์ตัวชี้วัดร่วม จัดทำกรอบตัวชี้วัดร่วม, แบบประเมิน, 
เกณฑ์การประเมิน ๒ ครั้ง ดังนี้ 

   ๒.๒.๑ การประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำกรอบตัวชี้วัดร่วม เกณฑ์การประเมิน และคู่มือ
ประเมินตัวชี้วัดร่วมของส่วนราชการ หรือหน่วยงาน และสถานศึกษาสังกัดกระทรวงศึกษาธิการในจังหวัด
กาฬสินธุ์  ครั้งที่ ๑ วันที่ 4 ธันวาคม 2563 ณ ห้องประชุมสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์        
ศูนย์ราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ ชั้น 2 อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์  

    ๒.๒.๒ การประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำกรอบตัวชี้วัดร่วม เกณฑ์การประเมิน และคู่มือ
ประเมินตัวชี้วัดร่วมของส่วนราชการ หรือหน่วยงาน และสถานศึกษาสังกัดกระทรวงศึกษาธิการในจังหวัด
กาฬสินธุ์  ครั้งที่ 2 วันที่ 14 มกราคม 2564 ณ ห้องประชุมสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์      
ศูนย์ราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ ชั้น 2 อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์    
    ๓. ประชุมสนทนากลุ่ม (Focus Group) กรอบตัวชี้วัดร่วม เกณฑ์การประเมิน และคู่มือ
ประเมิน ตัวชี้วัดร่วม ของส่วนราชการหรือหน่วยงานและสถานศึกษาสังกัดกระทรวงศึกษาธิการในจังหวัด
กาฬสินธุ์ วันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๔ ณ ห้องประชุมสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์ ชั้น ๒ ศูนย์ราชการ
จังหวัดกาฬสินธุ์ เพ่ือวิพากษ์ (ร่าง) คู่มือประเมินผลการปฏิบัติงานตามตัวชี้วัดร่วมของส่วนราชการหรือ
หน่วยงาน และสถานศึกษาสังกัดกระทรวงศึกษาธิการในจังหวัดกาฬสินธุ์ โดยผู้ทรงคุณวุฒิ  



๒๓ 
 

   ๔. เสนอกรอบตัวชี้วัดร่วม เกณฑ์การประเมิน และ(ร่าง) คู่มือประเมิน ตัวชี้วัดร่วม ของส่วน
ราชการหรือหน่วยงาน และสถานศึกษา สังกัดกระทรวงศึกษาธิการในจังหวัดกาฬสินธุ์ ต่อคณะอนุกรรมการ
บริหารราชการเชิงยุทธศาสตร์ เพ่ือพิจารณากลั่นกรองให้ความเห็นชอบ เมื่อวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๔ ณ 
ห้องประชุมมิตรภาพ ชั้น ๒ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์ ปรับตามข้อเสนอแนะของคณะอนุกรรมการ
บริหารราชการเชิงยุทธศาสตร์จังหวัดกาฬสินธุ์  
  ๕. เสนอกรอบตัวชี้วัดร่วม เกณฑ์การประเมิน และ(ร่าง) คู่มือประเมิน ตัวชี้วัดร่วมของส่วน
ราชการหรือหน่วยงาน และสถานศึกษา สังกัดกระทรวงศึกษาธิการในจังหวัดกาฬสินธุ์ ต่อคณะกรรมการ
ศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์ (กศจ.) เพ่ือขอมติเห็นชอบ ในการประชุมครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๒๓ 
สิงหาคม ๒๕๖๔ ณ ห้องประชุมผาเสวย ชั้น ๒ ศูนย์ราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัด
กาฬสินธุ์ แล้วปรับตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์ (กศจ.) 
  ๖. คณะทำงานสร้างการรับรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติงานตามตัวชี้วัด
ร่วมของส่วนราชการหรือหน่วยงาน และสถานศึกษา สังกัดกระทรวงศึกษาธิการในจังหวัดกาฬสินธุ์ให้กับ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  

 ๗. หน่วยงานทีเ่กี่ยวข้องประสานและสร้างการรับรู้ ความเข้าใจให้กับสถานศึกษา ในสังกัด
เกีย่วกับการประเมินผลการปฏิบัติงานตามตัวชี้วัดร่วมของส่วนราชการหรือหน่วยงาน และสถานศึกษา 
สงักัดกระทรวงศึกษาธิการในจังหวัดกาฬสินธุ์ 

 ๘. หน่วยงานต้นสังกัด สถานศึกษาแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานตาม
ตัวชี้วัดร่วมของส่วนราชการหรือหน่วยงาน และสถานศึกษา สังกัดกระทรวงศึกษาธิการในจังหวัดกาฬสินธุ์ 

 ๙. สถานศึกษารายงานผลการปฏิบัติงานตามตัวชี้วัดร่วมของส่วนราชการหรือหน่วยงาน     
และสถานศึกษา สังกัดกระทรวงศึกษาธิการในจังหวัดกาฬสินธุ์ ต่อหน่วยงานต้นสังกัด 
  ๑๐. หน่วยงานต้นสังกัดรายงานผลการปฏิบัติงานตามตัวชี้วัดร่วมของส่วนราชการหรือ
หน่วยงาน และสถานศึกษา สังกัดกระทรวงศึกษาธิการในจังหวัดกาฬสินธุ์ ต่อคณะทำงาน 

  ๑๑. คณะทำงานรายงานผลการปฏิบัติงานตัวชี้วัดร่วมของส่วนราชการหรือหน่วยงาน และ
สถานศึกษา สังกัดกระทรวงศึกษาธิการในจังหวัดกาฬสินธุ์ รายงานต่อคณะอนุกรรมการบริหารราชการเชิง
ยุทธศาสตร์ และคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์ 
  ๑๒. คณะทำงานรายงานผลการปฏิบัติงานตามตัวชี้วัดร่วมของส่วนราชการหรือหน่วยงาน 
และสถานศึกษา สังกัดกระทรวงศึกษาธิการในจังหวัดกาฬสินธุ์ ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับทราบ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๔ 
 

ขั้นตอนการดำเนินงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพประกอบ ๒ ขั้นตอนการดำเนินงาน 

1. รว่มวิเคราะห์ตัวชี้วัดร่วม 
2. จัดทำกรอบตัวชี้วัดร่วม 
3. เสนอกรอบตัวชี้วัดร่วมต่อที ่ 
    ประชุมกลุ่มย่อยเพ่ือพิจารณา 
4. ปรับกรอบตัวชี้วัดร่วมตามมติที่ 
    ประชุมกลุ่มย่อย 
๕. จัดทำแบบประเมินและเกณฑ์ 
     การประเมินของตัวชี้วัดร่วม 

๖. เสนอแบบประเมินและเกณฑ์ 
     การประเมนิของตัวชี้วัดร่วม   
     ต่อทีป่ระชุมกลุ่มย่อย 
๗. ปรับแบบประเมินและเกณฑ์ 
     การประเมินของตัวชี้วัดร่วมตาม 
     มติทีป่ระชุมกลุ่มย่อย 
๘. จัดทำ (ร่าง) คู่มือประเมนิผลการ 
    ปฏิบัติงานตามตัวชี้วัดร่วม 
๙. เสนอ (ร่าง) คู่มือประเมินผลการ 
    ปฏิบัติงานตามตัวชี้วัดร่วมต่อ 
    ผู้ทรงคุณวุฒ ิ
๑๐. ปรับ แก ้(ร่าง) คู่มือประเมินผล 
    การปฏิบัติงานตามตัวชี้วัดร่วม 
    ตามข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิ 

คณะทำงาน 

เสนอ (ร่าง) คู่มือประเมินผลการปฏิบัติ 
งานตามตัวชี้วัดร่วมต่อ
คณะอนุกรรมการบริหาราชการ     
เชิงยุทธศาสตร์จังหวัดกาฬสินธุ์ 

 

เสนอ (ร่าง) คู่มือประเมินผลการปฏิบัติ 
งานตามตัวชี้วัดร่วมต่อคณะกรรมการ
ศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์ (กศจ.) 

รายงานผลการปฏิบัติงานตามตัวชี้วัด
ร่วมให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับทราบ 

สถานศึกษารายงานผลการปฏิบัติงาน
ตามตัวชี้วัดร่วม ต่อหน่วยงานต้นสังกัด 

คณะทำงานสร้างการรบัรู้ ความเข้าใจ
เกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติงานตาม
ตัวชี้วัดร่วมให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  

หน่วยงานที่เก่ียวข้องประสานและสร้าง
การรับรู้ ความเขา้ใจให้กับสถานศึกษา 
ในสังกัดเกีย่วกับการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานตามตัวชี้วัดร่วม 

หน่วยงานต้นสังกัด สถานศึกษา แต่งตั้ง
คณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงาน
ตามตัวชี้วัดร่วม และดำเนินการประเมิน 

หน่วยงานรายงานผลการปฏิบัติงานตาม
ตัวชี้วัดร่วม ต่อคณะทำงาน 

คณะทำงานรายงานผลการปฏิบัติงาน
ตามตัวชี้วัดร่วม ต่อคณะอนุกรรมการ 
บริหาราชการ เชิงยุทธศาสตร์จังหวัด
กาฬสินธุ์และคณะกรรมการศึกษาธิการ
จังหวัดกาฬสินธุ์ (กศจ.) 



๒๕ 
 

หลักการกำหนดตัวช้ีวัดร่วมของส่วนราชการหรือหน่วยงาน และสถานศึกษา สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ
ในจังหวัดกาฬสินธุ์ 

 ๑. ตัวชี้วัดรว่ม เป็นพันธกิจที่อยู่ในขอบเขตของอำนาจหน้าที่ของส่วนราชการ หรือหน่วยงาน           
และสถานศึกษา สังกัดกระทรวงศึกษาธิการในจังหวัดกาฬสินธุ์ ซ่ึงได้แก่ สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1 สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2, สำนักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3 สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษากาฬสินธุ์, สำนักงาน
คณะกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัดกาฬสินธุ์, สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัยจังหวัดกาฬสินธุ์, สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนจังหวัดกาฬสินธุ์, ศูนย์
การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดกาฬสินธุ์ และโรงเรียนกาฬสินธุ์ปัญญานุกูล 
 ๒. ตวัชี้วัดรว่ม ที่กำหนดพิจารณาจากตัวชี้วัดภายใต้แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดกาฬสินธุ์ พ.ศ. ๒๕๖๑ 
- ๒๕๖๕ และแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ของจังหวัดกาฬสินธุ์   
 ๓. ตวัชี้วัดรว่ม ที่กำหนดขึ้น ไม่ซ้ำซ้อนกับตัวชี้วัดการประเมินตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติราชการขอส่วนราชการ หรือหน่วยงาน ในสังกดักระทรวงศกึษาธิการในจังหวัดกาฬสินธุ ์
 ๔. ตวัชี้วัดรว่มที่กำหนด เป็นตัวชี้วัดร่วมที่สามารถนำไปประเมนิผลการปฏิบัติงานของส่วนราชการ       
หรือหน่วยงาน และสถานศึกษา สังกัดกระทรวงศึกษาธิการในจังหวัดกาฬสินธุ ์
 ๕. ตวัชี้วัดรว่มที่กำหนดขึ้น มีจำนวน ๖ ตัวชี้วัด 
 ๖. เกณฑก์ารประเมินตัวชี้วัดรว่ม กำหนดโดยคณะกรรมการดำเนินงานที่ผ่านความเห็นชอบของ
ผู้ทรงคณุวุฒิ คณะอนุกรรมการบริหารราชการเชิงยุทธศาสตร์ และคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ ์
 ๗. กำหนดน้ำหนักรวมเท่ากับ ๑๐๐ 
 
ตัวช้ีวัดร่วมของส่วนราชการหรือหน่วยงาน และสถานศึกษา สังกดักระทรวงศึกษาธิการ 
ในจังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  

ตัวชี้วัดร่วมเพ่ือประเมินการปฏิบัติงานของส่วนราชการ หรือหน่วยงานและสถานศึกษาสังกัด
กระทรวงศึกษาธิการในจังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำปีการศึกษา 2564 ได้รับมติเห็นชอบจากท่ีประขุม
ผู้ทรงคุณวุฒิ เมื่อวันที ่๑๔ มกราคม ๒๕๖๔ ประกอบด้วย ๖ ตัวชี้วัด ดังนี ้
 ตัวช้ีวัดที่ ๑ ร้อยละของสถานศึกษาที่มีแนวปฏิบัติที่ดี (Best Practices) ในการน้อมนำหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน 

ตัวช้ีวัดที่ 2 ระดับคุณภาพของสถานศึกษาที่มีการจัดการเรียนรู้เพือ่ให้ผู้เรียนเกิดความตระหนัก
และภาคภูมิใจในประวัติศาสตร์ ภูมิศาสตร์ ทรพัยากรและสิ่งแวดล้อมของจังหวัดกาฬสินธุ์   

ตัวช้ีวัดที่ 3  ระดับความสำเร็จในการน้อมนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษา ของในหลวงของ
รัชกาลที่ 10 มาจัดการศึกษาให้ผู้เรียนสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน   

ตัวช้ีวัดที่ 4 ระดับความสำเร็จของสถานศึกษาในการสร้างเครือขา่ยความร่วมมือด้านการอนุรักษ์ 
ศิลปวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณีท่ีเป็นเอกลักษณ์ และสืบสาน  ภูมิปัญญาท้องถิ่น พร้อมทั้งนำ
เทคโนโลยีมาพัฒนา และต่อยอดให้เกิดความยั่งยืน 

ตัวช้ีวัดที่ 5 ร้อยละของสถานศึกษาที่มีวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practices) ในด้านอนุรักษ์
ศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีท่ีเป็นเอกลักษณ์ และสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่นของจังหวัด
กาฬสินธุ์ 

ตัวช้ีวัดที่ 6 ร้อยละของสถานศึกษาที่ปลอดยาเสพติดเพ่ิมขึ้น 

 



๒๖ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพประกอบ ๓ ความเชื่อมโยงตัวชี้วัดร่วมร่วมของส่วนราชการหรือหน่วยงานและสถานศึกษา สังกัด
กระทรวงศึกษาธิการในจังหวัดกาฬสินธุ์กับแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดกาฬสินธุ์ พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕ 

ตัวช้ีวัดที่ 6 ร้อยละของสถานศึกษาที่ปลอดยาเสพติด
เพ่ิมข้ึน 

 

ความเชื่อมโยงตัวชี้วัดร่วมร่วมของส่วนราชการหรือหน่วยงานและสถานศึกษา 
สังกดักระทรวงศึกษาธิการ ในจังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำปีการศึกษา 2564 

กับแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดกาฬสินธุ์ พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕ 
   
 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 จัดการศึกษา
เพ่ือยกระดับคุณภาพการศึกษา
สู่ความความม่ันคงและยั่งยืน 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 7 ทำนุบำรุง
ศิลปวัฒนธรรม  ภูมปิัญญา
ท้องถิน่ และเอกลักษณ์จังหวัด
กาฬสินธุ์ 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาและ 
เสริมสร้างศักยภาพผู้เรียนให้มี
สมรรถนะและทักษะในศตวรรษ
ที่ 21 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาและ
เสริมสร้างศักยภาพครูและบุคลากร
ทางการศึกษาให้เป็นมืออาชีพยุคใหม่  

  
ยุทธศาสตร์ที่ 4 สร้างโอกาส
ทางการศึกษาอย่างเท่าเทียม
และเรียนรู้ตลอดชีวิต 
 
ยุทธศาสตร์ที ่5 เสริมสร้าง
คุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม 
 
ยุทธศาสตร์ที่ 6 พัฒนา
ประสิทธิภาพของระบบการ
บริหารจัดการศึกษา 
 

ตัวช้ีวัดที่ ๑ ร้อยละของสถานศึกษาที่มีแนวปฏิบัติที่ดี 
(Best Practices) ในการน้อมนำหลักปรัชญาของ
เศรษฐกจิพอเพียงไปพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์
ของผู้เรียน 
 ตัวช้ีวัดที่ 2 ระดับคุณภาพของสถานศึกษาที่มีการ
จัดการเรียนรู้เพ่ือให้ผู้เรียนเกิดความตระหนักและ
ภาคภูมิใจในประวัติศาสตร์ ภูมิศาสตร์ ทรัพยากรและ
สิ่งแวดล้อมของจังหวัดกาฬสินธุ์   
 

ตัวช้ีวัดที่ 5 ร้อยละของสถานศึกษาที่มีวิธีปฏิบัติที่เป็น
เลิศ (Best Practices) ในด้านอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม 
ขนบธรรมเนียมประเพณีที่เป็นเอกลักษณ์ และสืบสาน 
ภูมิปัญญาท้องถิ่นของจังหวัดกาฬสินธุ์ 
 

ตัวช้ีวัดที่ 4 ระดับความสำเร็จของสถานศึกษาในการ
สร้างเครอืข่ายความร่วมมือด้านการอนุรักษ์ 
ศิลปวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณีท่ีเป็นเอกลักษณ์ 
และสืบสานภูมิปญัญาท้องถิ่น พร้อมทั้งนำเทคโนโลยีมา
พัฒนา และต่อยอดให้เกิดความยั่งยืน 
 

ตัวช้ีวัดที่ 3  ระดับความสำเร็จในการน้อมนำพระบรม
ราโชบายด้านการศึกษา ของในหลวงของรัชกาลที่ 10 
มาจัดการศึกษาให้ผู้เรียนสามารถนำไปประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจำวัน   
 

แผนพัฒนาการศึกษาฯ ตัวช้ีวัดร่วม 



๒๗ 
 

กำหนด น้ำหนัก และคา่เป้าหมาย ตัวชี้วัดร่วมเพ่ือการประเมินผลการปฏิบัติงานตามตัวชี้วัดร่วม
ของส่วนราชการหรือหน่วยงาน และสถานศึกษาสังกัดกระทรวงศึกษาธิการในจังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำปี
การศึกษา 2564 ภายใต้ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ ตามแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดกาฬสินธุ์ พ.ศ. ๒๕๖๑-
๒๕๖๕ ดังนี้ 

ตาราง ๑ แสดงตัวชี้วัดร่วมของส่วนราชการหรือหน่วยงาน และสถานศึกษา             
            สังกัดกระทรวงศึกษาธิการใน จังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำปีการศึกษา 2564 

ตัวช้ีวัดร่วมของส่วนราชการหรือหน่วยงาน และสถานศึกษา       
สังกัดกระทรวงศึกษาธิการใน จังหวัดกาฬสินธุ์                           

ประจำปีการศึกษา 2564 

 
น้ำหนัก 

 
ค่าเป้าหมาย 

ยุทธศาสตร์ที่ ๗ ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น และเอกลักษณ์จังหวัดกาฬสินธุ์ 
    กลยุทธ์ที่ 1 : ส่งเสริม สนบัสนุนให้สถานศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่น  
และกระบวนการจัดการเรียนรู้ เพ่ือให้ผู้เรยีนได้ตระหนัก และภาคภูมิใจประวัติศาสตร์ ภูมิศาสตร์ 
ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมของจังหวัดกาฬสินธุ์ 
ตัวช้ีวัดที่ ๑ ร้อยละของสถานศึกษาที่มีแนวปฏิบัติที่ดี (Best Practices) 
ในการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปพัฒนาคุณลักษณะอัน
พึงประสงค์ของผู้เรียน 

๒๐ ร้อยละ ๑๐๐ 

ตัวช้ีวัดที่ 2 ระดับคุณภาพของสถานศึกษาที่มีการจัดการเรียนรู้เพื่อให้
ผู้เรียนเกิดความตระหนัก  และภาคภูมิใจ ในประวัติศาสตร์ ภูมิศาสตร์ 
ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมของจังหวัดกาฬสินธุ์ 

๒๐ ร้อยละ ๑๐๐ 

ตัวช้ีวัดที ่3 ระดับความสำเร็จในการน้อมนำพระบรมราโชบายด้าน 
การศึกษา ของในหลวงของรัชกาลที่ 10 มาจัดการศึกษาให้ผู้เรียน
สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน   

๒๐ ร้อยละ ๑๐๐ 

ยุทธศาสตร์ที่ ๗ ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น และเอกลักษณ์จังหวัดกาฬสินธุ์ 
   กลยุทธ์ที่ 2 : ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาและหน่วยงานที่เกีย่วข้องสร้างเครือข่ายความร่วมมือ
ด้านศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี ที่เป็นเอกลักษณ์และการมีการสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น 
ตวัชี้วัดที่ ๔ ระดับความสำเร็จของสถานศึกษาในการสร้างเครือข่าย
ความร่วมมือด้านการอนุรักษ์ ศิลปวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณีท่ี
เป็นเอกลักษณ ์และสืบสาน  ภูมิปัญญาท้องถิ่น พร้อมทั้งนำเทคโนโลยีมา
พัฒนา และต่อยอดให้เกิดความยั่งยืน 

๒๐ ร้อยละ ๑๐๐ 

ยุทธศาสตร์ที่ ๗ ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น และเอกลักษณ์จังหวัดกาฬสินธุ์ 
  กลยุทธ์ที่ 3 : ส่งเสริม สนับสนุน การอนุรักษ์ เผยแพร่ และประชาสัมพันธ์ ศิลปวัฒนธรรม 
ขนบธรรมเนียมประเพณีอย่างหลากหลาย 
ตัวช้ีวัดที่ 5 ร้อยละของสถานศึกษาที่มีวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best 
Practices) ในด้านอนุรักษ์ ศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีท่ี
เป็นเอกลักษณ์ และสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่นของจังหวัดกาฬสินธุ์           

๑๐ รอ้ยละ ๑๐ 

ยุทธศาสตร์ที ่1 : จัดการศึกษาเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาสู่ความความมั่นคงและยั่งยืน 
   กลยุทธ์ที่ 1 : เสริมสร้างให้สถานศกึษาจัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม โดยบูรณาการ
หลักไตรสิกขา ศาสตร์พระราชาและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
ตัวช้ีวัดที ่๖ รอ้ยละของสถานศึกษาที่ปลอดยาเสพติดเพ่ิมขึ้น ๑๐ ร้อยละ ๑๐๐ 



๒๘ 
 

หลักการประเมินผลการปฏิบัตงิานตามตัวช้ีวัดร่วมของส่วนราชการหรือหน่วยงาน และสถานศึกษา      
สังกัดกระทรวงศึกษาธิการในจังหวัดกาฬสินธุ์ 

๑. กลุ่มเป้าหมายการประเมินผลการปฏิบัติงานตามตัวชีว้ัดร่วมของส่วนราชการ หรือหน่วยงาน           
และสถานศึกษา สังกัดกระทรวงศึกษาธิการในจังหวัดกาฬสินธุ์ ซึ่งได้แก่ สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1 สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2, สำนักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3 สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษากาฬสินธุ์, สำนักงาน
คณะกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัดกาฬสินธุ์, สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัยจังหวัดกาฬสินธุ์, สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนจังหวัดกาฬสินธุ์, ศูนย์
การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดกาฬสินธุ์ และโรงเรียนกาฬสินธุ์ปัญญานุกูล 
 ๒. การประเมินผลการปฏิบัติงานตามตัวชี้วัดรว่มของส่วนราชการ หรือหน่วยงาน และสถานศึกษา   
สังกัดกระทรวงศึกษาธิการในจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นการขับเคลื่อนการบริหารจัดการศึกษาตามแผนพัฒนา
การศึกษาจังหวัดกาฬสินธุ์ พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕ และแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ของจังหวัด
กาฬสินธุ์   
 ๓. การประเมินผลการปฏิบัติงานตามตัวชี้วัดรว่มของส่วนราชการ หรือหน่วยงาน และสถานศึกษา   
สังกัดกระทรวงศึกษาธิการในจังหวัดกาฬสินธุ์ที่เชื่อมโยงได้หลายแผนตอบโจทย์ยุทธศาสตรช์าต ิแผนแม่บท       
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนพัฒนาฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) และแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัด
กาฬสินธุ์ พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕  
 ๔. การประเมินผลการปฏิบัติงานตามตัวชี้วัดรว่มของส่วนราชการ หรือหน่วยงาน และสถานศึกษา   
สังกัดกระทรวงศึกษาธิการในจังหวัดกาฬสินธุ์พิจารณาจากแผนปฏิบัติราชการประจำปี งบประมาณ กิจกรรม 
โครงการต่าง ๆ ของส่วนราชการ หรือหน่วยงาน และสถานศึกษา สังกัดกระทรวงศึกษาธิการในจังหวัดกาฬสินธุ ์
 ๕. การกำหนดเกณฑ์การประเมิน/ค่าเป้าหมายตัวชี้วัดรว่มของส่วนราชการ หรือหนว่ยงาน               
และสถานศึกษา สังกัดกระทรวงศึกษาธิการในจังหวัดกาฬสินธุ์ พิจารณาจากข้อมูล Baseline Data และกำหนด   
คำนิยาม เพ่ือประกอบการประเมินผลการปฏิบัติงานให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทฺธิผล 
 ๖. การประเมินผลการปฏิบัติงานตามตัวชี้วัดรว่มของส่วนราชการ หรือหน่วยงาน และสถานศึกษา   
สังกัดกระทรวงศึกษาธิการในจังหวัดกาฬสินธุ์เป็นการประเมินผลการดำเนินงานของสถานศึกษา แล้วสรุปรวมเป็น
ผลการปฏิบัติงานตามตัวชี้วัดรว่มของส่วนราชการหรือหน่วยงาน ที่สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ในจังหวัดกาฬสินธุ์  
และสรุปเป็นภาพรวมของจังหวดักาฬสินธุ์ 
 ๗. ผลการปฏิบัติงานตามตวัชี้วดัร่วมของส่วนราชการ หรือหน่วยงาน และสถานศึกษา สังกัด
กระทรวงศึกษาธิการในจังหวัดกาฬสินธุ์ จะนำมาวิเคราะห์ สังเคราะห์หาจุดเด่น และจุดที่ควรพัฒนา เพ่ือนำมาเป็น
ข้อมูลในการกำหนดตัวชี้วัดในแผนพัฒนาการจัดการศึกษาจังหวัดกาฬสินธุ์ต่อไป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๙ 
 

ปฏิทินการดำเนนิงานการประเมินผลการปฏิบัติงานตามตัวชี้วัดร่วมของส่วนราชการหรือหน่วยงาน       
และสถานศึกษา สังกัดกระทรวงศึกษาธิการในจังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำปีการศึกษา 2564 
  
 เพ่ือให้การประเมินผลการปฏิบัติงานตามตัวชี้วัดรว่มของส่วนราชการ หรือหน่วยงาน               
และสถานศึกษา สังกัดกระทรวงศึกษาธิการในจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นไปด้วยความเรยีบร้อยและบรรลุเป้าหมาย
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงได้กำหนดปฏิทินขั้นตอนการดำเนินงานไว้ ๔ ขั้นตอน ดังนี ้
 ขั้นตอนที่ ๑ การเตรียม การประเมินผลการปฏิบัติงานตามตัวชีว้ัดร่วม 
 ขั้นตอนที่ ๒ การดำเนินการ การประเมินผลการปฏิบัติงานตามตัวชี้วัดรว่ม 
 ขั้นตอนที่ ๓ การติดตามและประเมินผล การประเมินผลการปฏบิัติงานตามตัวชี้วัดร่วม 
 ขั้นตอนที่ ๔ การรายงานผล การประเมินผลการปฏิบัติงานตามตัวชี้วัดรว่ม 

การดำเนินงาน การประเมินผลการปฏิบัติงานตามตัวชีว้ัดร่วมของส่วนราชการหรือหน่วยงาน       
และสถานศึกษา สังกัดกระทรวงศึกษาธิการในจังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำปีการศึกษา 2564 มีรายละเอียด 
ดังนี้ 

ตาราง ๒ แสดงการรายงานผลการประเมินผลการปฏิบัติงานตามตัวชี้วัดร่วมของส่วนราชการหรือ 
            หนว่ยงาน และสถานศึกษา สังกัดกระทรวงศึกษาธิการใน จังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำปี 
            การศึกษา 2564 

ที ่ ขั้นตอน/กิจกรรม ระยะเวลาดำเนนิการ 
 

เป้าหมาย  
ขั้นตอนที่ ๑ การเตรียม การประเมินผลการปฏิบตัิงานตามตัวชี้วัดร่วม 
๑ คณะกรรมการดำเนินงานกำหนดกรอบ  

ตัวชี้วัดรว่มต่อส่วนราชการ              
หรือหน่วยงาน และสถานศึกษา สังกัด
กระทรวงศึกษาธิการในจังหวัดกาฬสินธุ์ 
  

๑  ธนัวาคม ๒๕๖๓ 
- 

๓๐ มีนาคม ๒๕๖๔ 

กรอบการประเมินตัวชี้วัดร่วม 

๒ คณะกรรมการดำเนินงานชี้แจงกรอบ  
การประเมินตัวชี้วัดร่วมต่อส่วนราชการ 
หรือหน่วยงาน และสถานศึกษา สังกัด
กระทรวงศึกษาธิการในจังหวัดกาฬสินธุ์ 

๑ - ๓๐ เมษายน ๒๕๖๔ กลุ่มนโยบายและแผน          
ของส่วนราชการ หรือหน่วยงาน 
และสถานศึกษา               
สังกัดกระทรวงศึกษาธิการใน
จังหวัดกาฬสินธุ์ รับทราบกรอบ
การประเมินตัวชี้วัดร่วม 
  

๓ คณะกรรมการดำเนินงานชี้แจงแนว
ทางการประเมินผลการปฏิบัติงานตาม
ตัวชี้วัดรว่มต่อส่วนราชการ              
หรือหน่วยงาน และสถานศึกษา สังกัด
กระทรวงศึกษาธิการในจังหวัดกาฬสินธุ์ 

๑ - ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๔ กลุ่มนโยบายและแผน          
ของส่วนราชการ หรือหน่วยงาน 
และสถานศึกษา               
สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ     
ในจังหวัดกาฬสินธุ์ รับทราบ
แนวทางการประเมินผล        
การปฏิบัติงานตามตัวชี้วัดรว่ม  



๓๐ 
 

ตาราง ๒ (ต่อ) 
 
ที ่ ขั้นตอน/กิจกรรม ระยะเวลาดำเนนิการ  เป้าหมาย  

ขั้นตอนที่ ๒ การดำเนนิการ การประเมินผลการปฏิบัติงานตามตัวชี้วัดร่วม 
๔ คณะกรรมการดำเนินงาน /กลุ่มนโยบาย

และแผนของส่วนราชการ หรือหน่วยงาน 
และสถานศึกษา สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ
ในจังหวัดกาฬสินธุ ์

๑ - ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๔ ผู้บริหารสถานศกึษาสังกัด
กระทรวงศึกษาธิการในจังหวัด

กาฬสินธุ์รับทราบกรอบ       
การประเมินและแนวทาง 

๕ ชี้แจงกรอบการประเมินและแนวทางการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานตามตวัชี้วัดรว่ม
ต่อที่ประชุมของผู้บริหารสถานศึกษาสังกัด
กระทรวงศึกษาธิการในจังหวัดกาฬสินธุ์ 

 การประเมินผลการปฏิบัติงาน
ตามตัวชี้วัดรว่ม 

๖ สถานศึกษาสังกัดกระทรวงศึกษาธิการใน
จังหวัดกาฬสินธุ์ ดำเนินงานตามกจิกรรม/
โครงการ ภายใต้กรอบตัวชี้วัดรว่ม 

๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔ 
- 

๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ 

สถานศึกษาดำเนินงานตาม
กิจกรรม/โครงการ ภายใต้กรอบ
ตัวชี้วัดรว่ม 

ขัน้ตอนที่ ๓ การติดตามและประเมินผล การประเมินผลการปฏิบัติงานตามตัวชี้วัดร่วม 
๗ ส่วนราชการ หรือหน่วยงานและ

สถานศึกษา สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ
ในจังหวัดกาฬสินธุ์ แต่งตั้งคณะกรรมการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานตามตวัชี้วัดรว่ม 

รอบที่ ๑ (ภาคเรียนที่ ๑) 
1๕ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ 
รอบที่ ๒ (ภาคเรียนที่ ๒) 
๑๕ - ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๕ 

แต่งตั้งคณะกรรมการ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน 
ตามตัวชี้วัดร่วม 

๘ สถานศึกษาสังกัดกระทรวงศึกษาธิการใน
จังหวัดกาฬสินธุ์แต่งตั้งคณะกรรมการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานตามตวัชี้วัดรว่ม 

รอบที่ ๑ (ภาคเรียนที่ ๑) 
1๕ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ 
รอบที่ ๒ (ภาคเรียนที่ ๒) 
๑๕ - ๓๐ มนีาคม ๒๕๖๕ 

ประเมินผลการปฏิบัติงานตาม
ตามแบบประเมินผลการ
ปฏิบัติงานที ่๑.๑, ๒.๑, ๓.๑, 
๔.๑, ๕.๑ และ๖.๑ 

ขั้นตอนที่ ๔ การรายงานผล การประเมินผลการปฏิบัติงานตามตัวชี้วัดร่วม 
๙ สถานศึกษาสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ    

ในจังหวัดกาฬสินธุ์ส่งแบบรายงานตัวชี้วัด
ร่วม ๑ ให้หน่วยงานต้นสังกัด 

รอบที ่๑ (ภาคเรียนที่ ๑) 
๑ - 1๕ กันยายน ๒๕๖๔ 
รอบที่ ๒ (ภาคเรียนที่ ๒) 
๑ - ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๕ 

สถานศึกษาส่ง 
- แบบรายงานตัวชี้วัดร่วม ๑  
 

๑๐ ส่วนราชการ หรือหน่วยงานและ
สถานศึกษา สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ
ในจังหวัดกาฬสินธุ์ วิเคราะห์ผลการ
ประเมินสรุปผลการประเมินส่ง 
- แบบรายงานตัวชี้วัดร่วม ๒  
- แบบรายงานตัวชี้วัดร่วม ๓ ให้กับ       
คณะกรรมการดำเนินงาน /กลุ่มงานบริหาร
ราชการเชิงยุทธศาสตร์ สำนักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์ 
  

รอบที่ ๑ (ภาคเรียนที่ ๑) 
1๕ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ 
รอบที่ ๒ (ภาคเรียนที่ ๒) 
๑๕ - ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๕ 

ส่วนราชการ หรือหน่วยงาน
ส่ง 
- แบบรายงานตัวชี้วัดร่วม ๒  
- แบบรายงานตัวชี้วัดร่วม ๓ 



๓๑ 
 

ตาราง ๒ (ต่อ) 
  
ที ่ ขั้นตอน/กิจกรรม ระยะเวลาดำเนนิการ เป้าหมาย  
๑๑ กลุ่มงานบริหารราชการเชิงยุทธศาสตร์ 

กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล 
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์ 
วิเคราะห์และประเมินผล จัดทำรายงาน
เสนอต่อคณะอนุกรรมการบริหารราชการ           
เชิงยุทธศาสตร์จังหวัดกาฬสินธุ ์

รอบที่ ๑ (ภาคเรียนที่ ๑) 
1 - ๑๕ ตลุาคม ๒๕๖๔ 
รอบที่ ๒ (ภาคเรียนที่ ๒) 
๑ - ๑๕ เมษายน ๒๕๖๕ 

วิเคราะห์และประเมินผล  
และจัดทำรายงานตาม 
แบบรายงานตัวชีว้ัดร่วม ๔ 

๑๒ คณะอนุกรรมการบริหารราชการ           
เชิงยุทธศาสตร์จังหวัดกาฬสินธุ์เสนอ
รายงานตัวชีว้ัดร่วมต่อคณะกรรมการ
ศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์   
(กศจ.กาฬสินธุ์) 

รอบที่ ๑ (ภาคเรียนที ่๑) 
1๕ - ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๔ 
รอบที่ ๒ (ภาคเรียนที่ ๒) 
๑๕ - ๓๐ เมษายน ๒๕๖๕ 

นำเสนอรายงานผล 
การปฏิบัติงานตามตัวชี้วัด
ร่วม 

 
 
 
 
 

 
 
 

 



๓๒ 
 

ตอนที่ ๔ 
 

แนวทางการประเมินผลการปฏบิัติงานตามตัวชี้วัดร่วมของส่วนราชการหรือหน่วยงาน และสถานศึกษา
สังกัดกระทรวงศึกษาธิการในจังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำปีการศึกษา 2564 

 
แนวทางการประเมินผลการปฏบิัติงานตามตัวชี้วัดร่วม 
 

คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ได้มีคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ 
19/2560 ลงวันที่ 3 เมษายน 2560 เรื่อง การปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ     
ข้อ ๘ ให้ กศจ. มีอำนาจหน้าที่ในเขตจังหวัด (๔) พิจารณาและให้ความเห็นชอบกรอบการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานและตัวชี้วัดในการดำเนินงานในลักษณะตัวชี้ วัดร่วมของส่วนราชการหรือหน่วยงาน              
และสถานศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ (๖) กำกับ เร่งรัด ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงานของ
ส่วนราชการหรือหน่วยงานและสถานศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ 

ดั งนั้ น  เพ่ื อ ให้ การปฏิ บั ติ งานของส่ วนร าชการหรือหน่ วยงาน  และสถานศึ กษ า               
สังกัดกระทรวงศึกษาธิการในจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นไปตามตัวชี้วัดของยุทธศาสตร์แผนพัฒนาการศึกษา
จังหวัดกาฬสินธุ์ พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕ จึงควรบูรณาการการปฏิบัติงานให้มีความเชื่อมโยงกันอย่างเป็นระบบ ดังนี้ 

 ๑. ตัวชี้วัดร่วมของส่วนราชการหรือหน่วยงาน และสถานศึกษาสังกัดกระทรวงศึกษาธิการใน
จังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำปีการศึกษา 2564 ต้องเป็นตัวชี้วัดที่ปรากฏในแผนปฏิบัติราชการประจำปีของส่วน
ราชการหรือหน่วยงาน และสถานศึกษาสังกัดกระทรวงศึกษาธิการในจังหวัดกาฬสินธุ์ ครบถ้วนทุกตัวชี้วัดและ
ไดร้ับความเห็นชอบผู้บริหารระดับสูงในการดำเนินการ 

 ๒. กำหนดผู้รับผิดชอบหลักในการดำเนินงานทุกตัวชี้วัดร่วม เพ่ือให้มีผู้รับผิดชอบทั้ง ๖ ตัวชี้วัด 
 ๓. การสร้างความเข้าใจในการดำเนินการประเมินผลการปฏิบัติงานตามตัวชี้วัดร่วมของส่วน

ราชการหรือหน่วยงาน และสถานศึกษาสังกัดกระทรวงศึกษาธิการในจังหวัดกาฬสินธุ์ อย่างทั่วถึงทั้งองค์กร 
เพ่ือให้บุคลากรมีความเข้าใจและมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนร่วมกัน 

 ๔. ดำเนินการขับเคลื่อนการปฏิบัติราชการประจำปีอย่างจริงจังและต่อเนื่อง ทุกส่วนราชการ  
หรือหน่วยงาน และสถานศึกษา สังกัดกระทรวงศึกษาธิการในจังหวัดกาฬสินธุ์ สะท้อนความสำเร็จของการปฏิบัติ
ราชการสู่สาธารณะอย่างเป็นรูปธรรม โดยมีการประเมินเพ่ือปรับปรุงการปฏิบัติงานเป็นระยะ ตามรอบระยะเวลาที่
กำหนด สามารถเทียบเคียงผลในแต่ละปี 

 ๕. กำกับ ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติ งานตามตัวชี้ วัดร่วมของส่วนราชการ             
หรือหน่วยงาน และสถานศึกษาสังกัดกระทรวงศึกษาธิการในจังหวัดกาฬสินธุ์  มีความชัดเจนและมี
ประสิทธิภาพ ให้การปฏิบัติราชการเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด โดยมีข้ันตอนการดำเนินงาน ดังนี้  
   ระดับจังหวัด 
    ๑. แต่งตั้งผู้รับผิดชอบ และคณะกรรมการขับเคลื่อนและพัฒนาตัวชี้วัดร่วม เพ่ือกำกับ 
ติดตาม ผลการปฏิบัติงานตามตัวชี้วัดร่วมของส่วนราชการหรือหน่วยงาน และสถานศึกษาสังกัดกระทรวง 
ศึกษาธิการในจังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำปีการศึกษา 2564 ระดับจังหวัด  
    ๒. กำหนดปฏิทินการปฏิบัติงานเพื่อประเมินผลการปฏิบัติงานตามตัวชี้วัดร่วมของส่วน
ราชการ หรือหน่วยงานและสถานศึกษาสังกัดกระทรวงศึกษาธิการในจังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำปีการศึกษา 
2564 ระดับจังหวัด  



๓๓ 
 

     ๓. สร้างการรับรู้ให้กับบุคลากรของส่วนราชการหรือหน่วยงาน เกี่ยวกับการกำกับ 
ติดตามผลการปฏิบัติงานตามตัวชี้วัดร่วมของส่วนราชการหรือหน่วยงาน และสถานศึกษาสังกัด
กระทรวงศึกษาธิการในจังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำปีการศึกษา 2564 
    ๔. กำกับ ติดตาม ผลการปฏิบัติงานตามตัวชี้วัดร่วมของส่วนราชการหรือหน่วยงาน 
และสถานศึกษาสังกัดกระทรวงศึกษาธิการในจังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำปีการศึกษา 2564 ของส่วนราชการ
หรือหน่วยงาน สังกัดกระทรวงศึกษาธิการในจังหวัดกาฬสินธุ์ 
    ๕. วิเคราะห์ สรุปผล และการรายงานผลการปฏิบัติงานตามตัวชี้วัดร่วมของส่วน
ราชการหรือหน่วยงาน และสถานศึกษาสังกัดกระทรวงศึกษาธิการในจังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำปีการศึกษา 
2564 ต่อคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์ (กศจ.) 
   ระดับส่วนราชการหรอืหน่วยงาน 
    ๑. แต่งตั้งผู้รับผิดชอบและคณะกรรมการขับเคลื่อนและพัฒนาตัวชี้วัดร่วม เพ่ือกำกับ 
ติดตาม ผลการปฏิบัติงานตามตัวชี้วัดร่วมของส่วนราชการหรือหน่วยงาน และสถานศึกษาสังกัดกระทรวง 
ศึกษาธิการในจังหวัดกาฬสินธุ์  ประจำปีการศึกษา 2564  ระดับส่วนราชการหรือหน่วยงาน สังกัด
กระทรวงศึกษาธิการในจังหวัดกาฬสินธุ์ 
    ๒. กำหนดปฏิทินการปฏิบัติงานเพ่ือกำกับ ติดตามผลการปฏิบัติงานตามตัวชี้วัดร่วม
ของส่วนราชการหรือหน่วยงาน และสถานศึกษาสังกัดกระทรวงศึกษาธิการในจังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำปี
การศึกษา 2564 ระดับส่วนราชการหรือหน่วยงาน สังกัดกระทรวงศึกษาธิการในจังหวัดกาฬสินธุ์ 
    ๓. ชี้แจง ให้คำปรึกษา กำกับติดตาม ผลการปฏิบัติงานของสถานศึกษาตามตัวชี้วัดร่วม
ของส่วนราชการหรือหน่วยงาน และสถานศึกษาสังกัดกระทรวงศึกษาธิการในจังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำปี
การศึกษา 2564 
    ๔. ส่งเสริม สนับสนุน กำกับ ติดตาม ให้สถานศึกษาดำเนินการประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน และรายงานผลการปฏิบัติงานตามตัวชี้วัดร่วมของส่วนราชกาหรือหน่วยงาน และสถานศึกษา
สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ในจังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำปีการศึกษา 2564 เป็นไปตามเวลาที่กำหนด  
    ๕. วิเคราะห ์สรุปผล และรายงานผลการปฏิบัติงานตามตัวชี้วัดร่วมของสังกัดกระทรวง 
ศึกษาธิการ ในจังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำปีการศึกษา 2564 และรายงานต่อคณะกรรมการขับเคลื่อนและ
พัฒนาตัวชี้วัดร่วมฯ ตามเวลาที่กำหนด 
   ระดับสถานศึกษา  
    ๑. แต่งตั้งผู้รับผิดชอบและคณะกรรมการประเมินผลปฏิบัติงานตามตัวชี้วัดร่วมของ
ส่วนราชการหรือหน่วยงาน และสถานศึกษาสังกัดกระทรวงศึกษาธิการในจังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำปี
การศึกษา 2564 ระดับสถานศึกษา  
    ๒. กำหนดปฏิทินการปฏิบัติงานเพ่ือกำกับ ติดตามผลการปฏิบัติงานตามตัวชี้วัดร่วม
ของส่วนราชการหรือหน่วยงาน และสถานศึกษาสังกัดกระทรวงศึกษาธิการในจังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำปี
การศึกษา 2564 ของสถานศึกษา 
    ๓. ชี้แจง ให้คำปรึกษาบุคลากรของสถานศึกษา เกี่ยวกับการติดตาม ผลการปฏิบัติงาน
ตามตัวชี้วัดร่วมของส่วนราชการหรือหน่วยงาน และสถานศึกษาสังกัดกระทรวงศึกษาธิการในจังหวัด
กาฬสินธุ์ ประจำปีการศึกษา 2564 



๓๔ 
 

    ๔ . ส่งเสริม สนับสนุน กำกับ ติดตาม ให้สถานศึกษาประเมินผลการปฏิบัติงาน       
และรายงานผลการปฏิบัติงานตามตัวชี้วัดร่วมของส่วนราชกาหรือหน่วยงาน และสถานศึกษาสังกัด
กระทรวงศึกษาธิการ ในจังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำปีการศึกษา 2564 เป็นไปตามเวลาที่กำหนด  
    ๕. วิเคราะห์ สรุปผล และรายงานผลการปฏิบัติงานตามตัวชี้วัดร่วมของสังกัดกระทรวง 
ศึกษาธิการ ในจังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำปีการศึกษา 2564 ของสถานศึกษา และรายงานต่อส่วนราชการ
หรือหน่วยงาน ตามแบบรายงานที่กำหนดให้ ดำเนินการเสร็จตามเวลาที่กำหนด โดยให้มีไฟล์เอกสารอ้างอิง 
รายละเอียดกระบวนการดำเนินงานสู่ความสำเร็จแนบทุกตัวชี้วัด พร้อมทั้งระบุปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงาน 
เพ่ือเป็นข้อมูลในการพัฒนาตัวชี้ วัดร่วมของส่ วนราชการหรือหน่ วยงาน และสถานศึกษาสั งกัด
กระทรวงศึกษาธิการในจังหวัดกาฬสินธุ์ ในปีต่อไป 

  
การประเมินผลการปฏิบัติงานตามตัวชี้วัดร่วมของส่วนราชการ หรือหน่วยงาน และสถานศึกษา สังกัด
กระทรวงศึกษาธิการในจังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำปีการศึกษา 2564 
 การประเมินผลการปฏิบัติงานตามตัวชี้วัดร่วมของส่วนราชการ หรือหน่วยงานและสถานศึกษา 
สังกัดกระทรวงศึกษาธิการในจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้มีการกำหนดหลักเกณฑ์ ดังนี้ 
   ๑. เกณฑ์การประเมินระดับสถานศึกษา 
   ๑.๑ ให้ทุกตัวชี้วัดมีเกณฑก์ารให้คะแนน ๕ ระดับ (คะแนนเต็ม ๕.๐๐๐๐๐) และแต่ละตัวชี้วัดจะ
มีตัวชี้วัดย่อยมากกว่า ๑ ตัวชี้วดั และให้ประเมินตัวชี้วัดย่อยทุกตัวชี้วัด                               
      ๑.๒ คำนวณค่าเฉลี่ยจากตัวชีว้ัดทุกตัวชี้วัด โดยนำผลรวมของคะแนนที่ได้หารด้วยจำนวนตวัชีว้ัด
ทั้งหมด 
 
 
 
    
  ๑.๓ นำคะแนนเฉลี่ยที่ได้ แต่ละตัวชี้วัด (มีทั้งหมด ๖ ตัวชีว้ัด) เทียบกับเกณฑ์การประเมิน โดยที่
เกณฑ์มี ๕ ระดับ ดังนี้ 
 

คะแนนเฉลี่ย ระดับคุณภาพ 
1.00 - 1.50 ปรับปรุง 
1.51 - 2.50 พอใช้ 
2.51 - 3.50 ดี 
 3.51 - 4.50 ดีมาก 
4.51 - 5.00 ดีเยี่ยม 

   
  ๒. เกณฑ์การประเมินระดับส่วนราชการ หรือหน่วยงาน 
   ๒.๑ ให้ทุกตัวชี้วัดพิจารณาจากเกณฑ์ร้อยละของสถานศึกษาในสังกัดที่ได้ระคุณภาพ ดี ขึ้นไป  
       
 
 

ผลรวมของคะแนนทุกตัวชี้วัด 

จำนวนตัวชี้วัดทั้งหมด 



๓๕ 
 

   ๒.๒ คำนวณค่าร้อยละของสถานศึกษาที่ได้ระดับ ขึ้นไป ดังนี้ 
    
 
 
 
   ๒.๓ นำค่าร้อยละทีไ่ด้แต่ละตัวชี้วัด (มีทั้งหมด ๖ ตวัชี้วัด) เทียบกับเกณฑ์การประเมิน ดังนี้ 
 
ระดับ
คะแนน 

เกณฑ์การให้คะแนน 

๑ ต่ำกว่าร้อยละ 20 ของส่วนราชการหรือหน่วยงาน ที่มีผลการประเมินระดับคุณภาพดีขึ้นไป 
๒ ร้อยละ 20 - 39 ของส่วนราชการหรือหน่วยงาน ที่มีผลการประเมินระดับคุณภาพดีขึ้นไป 
๓ ร้อยละ 40 - 59 ของส่วนราชการหรือหน่วยงาน ที่มีผลการประเมินระดับคุณภาพดีข้ึนไป 
๔ ร้อยละ 60 - 79 ของส่วนราชการหรือหน่วยงาน ที่มีผลการประเมินระดับคุณภาพดีข้ึนไป 
๕ ร้อยละ 80 - ๑๐๐ ของส่วนราชการหรอืหน่วยงาน ที่มีผลการประเมินระดับคุณภาพดีขึ้นไป 

 
   ๒.๔.นำระดับคะแนนที่ได้แต่ละตัวชี้วัดคูณกับค่าถ่วงน้ำหนัก แล้วนำคะแนนที่ได้แต่ละตัวชี้วัดมา
รวมกัน จะเป็นคะแนนรวมทั้งหมด (คะแนนรวมทั้งหมดเท่ากับ ๑๐๐) ดังนี้  
 
ตัวชี้วัด น้ำหนัก ค่าถ่วงน้ำหนัก ระดับคะแนน คะแนนที่ได้ (๑๐๐) 

(ระดับคะแนน x ค่าถ่วงน้ำหนัก) 
ตัวชี้วัดที่ ๑ ๒๐ ๔   
ตัวชี้วัดที่ ๒ ๒๐ ๔   
ตัวชี้วัดที่ ๓ ๒๐ ๔   
ตัวชี้วัดที่ ๔ ๒๐ ๔   
ตัวชี้วัดที่ ๕ ๑๐ ๒   
ตัวชี้วัดที่ ๖ ๑๐ ๒   

รวม  
    
   ๒.๕.นำคะแนนรวมทุกตัวชี้วัดทีไ่ด้ (คะแนนเต็ม ๑๐๐) เทียบกับเกณฑ์ ดังนี้ 
 

ร้อยละ ระดับคุณภาพ 
ต่ำกว่าร้อยละ 20 ปรับปรุง 
20.00 – 39.00 พอใช้ 
40.00 - 59.00 ดี 
60.00 - 79.00 ดีมาก 

  80.00 - 100.00 ดีเยี่ยม 
   
 

ผลรวมของสถานศึกษาที่ได้ระดับ ดี ขึ้นไป x ๑๐๐ 

จำนวนสถานศึกษาทั้งหมด 



๓๖ 
 

  ๓. เกณฑ์การประเมินระดับจังหวัด 
   - นำผลคะแนน (คะแนนเต็ม ๑๐๐) ของแต่ละส่วนราชการหรือหน่วยงานและสถานศึกษาสังกัด
กระทรวงศึกษาธิการ ในจังหวัดกาฬสินธุ์ มาหาค่าเฉลี่ย แล้วเทียบกับเกณฑ์ ดังนี้ 
 

ร้อยละ ระดับคุณภาพ 
ต่ำกว่าร้อยละ 20 ปรับปรุง 
20.00 – 39.00 พอใช้ 
40.00 - 59.00 ดี 
60.00 - 79.00 ดีมาก 

  80.00 - 100.00 ดีเยี่ยม 
  
รอบการรายงานผล 
 การรายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานตามตัวชี้วัดรว่มของส่วนราชการ หรือหน่วยงานและ
สถานศึกษา สังกัดกระทรวงศึกษาธิการในจังหวัดกาฬสินธุ์ แบ่งเป็น ๒ ครั้ง ดังนี ้
 ⚫  รอบที่ ๑ ภาคเรียนที่ ๑ ตั้งแต่วนัที่ ๑ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ 

⚫  รอบที่ ๒ ภาคเรียนที่ ๑ ต้ังแต่วันที่ ๑ - ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๕ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๓๗ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบรายงานผลการปฏบิัติงานตามตัวชี้วัดร่วมตามตัวชี้วัดร่วม 
ของส่วนราชการ หรือหน่วยงาน และสถานศึกษา 

สังกัดกระทรวงศึกษาธกิารในจังหวัดกาฬสินธุ ์
ประจำปีการศึกษา 2564 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๓๘ 
 

 
แบบรายงานผลการปฏิบัติงานตามตัวช้ีวัดร่วมของส่วนราชการหรือหน่วยงาน และสถานศึกษา 

สังกัดกระทรวงศึกษาธิการในจังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำปีการศึกษา 2564 
  
ระดับสถานศึกษา 
 

แบบรายงานผลการปฏิบัติงานตามตัวช้ีวัดร่วมของส่วนราชการหรือหน่วยงาน และสถานศึกษา       
สังกัดกระทรวงศึกษาธิการในจังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำปีการศึกษา 2564 

************************************* 
โรงเรียน...........................................................................................สังกัด................................................................. 
 

ตัวชีวั้ด 
ระดับคุณภาพ 

ปรับปรุง 
๑ 

พอใช้ 
๒ 

ดี 
๓ 

ดีมาก 
๔ 

ดีเยี่ยม 
๔ 

ตัวช้ีวัดที่ ๑ ร้อยละของสถานศึกษาที่มีแนวปฏิบัติที่ดี 
(Best Practices) ในการน้อมนำหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงไปพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์
ของผู้เรียน 

     

ตัวช้ีวัดที่ 2 ระดับคุณภาพของสถานศึกษาที่มี      
การจัดการเรยีนรู้เพ่ือให้ผู้เรียนเกิดความตระหนัก  
และภาคภูมิใจในประวัติศาสตร์ ภูมิศาสตร์ ทรัพยากร
และสิ่งแวดล้อมของจังหวัดกาฬสินธุ์   

     

ตัวช้ีวัดที ่3 ระดับความสำเร็จในการน้อมนำพระบรม
ราโชบายด้านการศึกษา ของในหลวงของรัชกาลที่ 10 
มาจัดการศึกษาให้ผู้เรียนสามารถนำไปประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจำวัน   

     

ตัวช้ีวัดที่ 4 ระดับความสำเร็จของสถานศึกษา        
ในการสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านการอนุรักษ์ 
ศิลปวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณีท่ีเป็น
เอกลักษณ์ และสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น พร้อมทั้งนำ
เทคโนโลยีมาพัฒนา และต่อยอดให้เกิดความยั่งยืน 

     

ตัวช้ีวัดที่ 5 ร้อยละของสถานศึกษาที่มีวิธีปฏิบัติที่เป็น
เลิศ (Best Practices) ในด้านอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม 
ขนบธรรมเนียมประเพณีที่เป็นเอกลักษณ์และสืบสาน
ภูมิปัญญาท้องถิ่นของจังหวัดกาฬสินธุ์ 

     

ตัวช้ีวัดที่ 6ร้อยละของสถานศึกษาที่ปลอดยาเสพติด
เพ่ิมข้ึน 

     

แบบรายงานตัวช้ีวัดร่วม ๑ 

สำหรับสถานศึกษา 
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แบบรายงานผลการปฏิบัติงานตามตัวช้ีวัดร่วมของส่วนราชการหรือหน่วยงาน และสถานศึกษา สังกัดกระทรวงศึกษาธิการในจังหวัดกาฬสินธุ์ 
ระดับส่วนราชการหรือหน่วยงาน ................................................................................................................  (สพป./สพม./สช./สอศ./กศน./รร.กาฬสินธุ์ปัญญานุกูล/สศศ.) 

ที ่

ชื่อสถานศึกษา 

ตัวชี้วัดที่ 1  
(ระดับคุณภาพ) 

ตัวชี้วัดที่ 2  
(ระดับคุณภาพ) 

ตัวชี้วัดที่ 3  
(ระดับคุณภาพ) 

ตัวชี้วัดที่ 4  
(ระดบัคุณภาพ) 

ตัวชี้วัดที่ 5  
(ระดับคุณภาพ) 

ตัวชี้วัดที่ 6 
(ระดับคุณภาพ) 

ปร
ับป

รุง
 

พอ
ใช้

 

ด ี ดีม
าก

 

ดเี
ยี่ย

ม 

ปร
ับป

รุง
 

พอ
ใช้

 

ด ี ดีม
าก

 

ดเี
ยี่ย

ม 

ปร
ับป

รุง
 

พอ
ใช้

 

ด ี ดีม
าก

 

ดเี
ยี่ย

ม 

ปร
ับป

รุง
 

พอ
ใช้

 

ด ี ดีม
าก

 

ดเี
ยี่ย

ม 

ปร
ับป

รุง
 

พอ
ใช้

 

ด ี ดีม
าก

 

ดเี
ยี่ย

ม 

ปร
ับป

รุง
 

พอ
ใช้

 

ด ี ดมี
าก

 

ดเี
ยี่ย

ม 

1                                
2                                
3                                
4                                
5                                

......                                
รวม                               

ร้อยละ                               
ร้อยละของสถานศึกษาที่ได้
ระดับคณุภาพดีขึ้นไป 

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

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

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

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

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

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

ผลการประเมิน ....................... คะแนน ....................... คะแนน ....................... คะแนน ....................... คะแนน ....................... คะแนน ....................... คะแนน 
เกณฑ์การให้คะแนน :   

คะแนน เกณฑ์การให้คะแนน 
๑ ร้อยละ 00 - 2๐ ของส่วนราชการหรือหน่วยงาน ที่มีผลการประเมินระดับคุณภาพดีข้ึนไป 
๒ ร้อยละ 2๑ - 4๐ ของส่วนราชการหรือหน่วยงาน ที่มีผลการประเมินระดับคุณภาพดีขึ้นไป 
๓ ร้อยละ 4๑ - 60 ของส่วนราชการหรือหน่วยงาน ที่มีผลการประเมินระดับคุณภาพดีข้ึนไป 
๔ ร้อยละ 6๑ - 8๐ ของส่วนราชการหรือหน่วยงาน ที่มีผลการประเมินระดับคุณภาพดขีึ้นไป 
๕ ร้อยละ 8๑ - ๑๐๐ ของส่วนราชการหรือหน่วยงาน ที่มีผลการประเมินระดับคุณภาพดีขึ้นไป 

แบบรายงานตัวช้ีวัดร่วม ๒     

สำหรับส่วนราชการหรือหน่วยงาน 

 

 

๓๙ 
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แบบรายงานผลการประเมินการปฏิบัติงานตามตัวช้ีวัดร่วมของส่วนราชการ หรือหน่วยงาน           
และสถานศึกษา สังกัดกระทรวงศึกษาธิการในจังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำปีการศึกษา 2564 

………………………………………………………… 
ส่วนราชการหรือหน่วยงาน ......................................................................................................... (สพป./สพ

ม./สช./สอศ./กศน./รร.กาฬสินธุ์ปัญญานุกูล/สศศ.) 
ตัวชี้วัด น้ำหนัก 

(ร้อยละ) 
ค่าถ่วง
น้ำหนัก 

คะแนน ผลการประเมิน  
(คะแนน x ค่า
ถ่วงน้ำหนัก) 

1 2 3 4 5 

1. ร้อยละของสถานศึกษาท่ีมีแนวปฏิบัติที่ดี (Best 
Practices) ในการน้อมนำหลักปรชัญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงไปพฒันาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน 

20 4       

2. ระดับคณุภาพของสถานศึกษาที่มีการจัดการเรียนรู้
เพื่อให้ผู้เรียนเกิดความตระหนักและภาคภูมิใจใน
ประวัติศาสตร์ ภูมิศาสตร์ ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมของ
จังหวัดกาฬสินธุ ์  

20 4       

.3. ระดับความสำเร็จในการน้อมนำพระบรมราโชบาย
ด้านการศึกษา ของในหลวงของรัชกาลที่ 10มาจัดการ
ศึกษาให้ผู้เรยีนสามารถนำไปประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจำวัน   

20 4       

4. ระดับความสำเร็จของสถานศึกษาในการสร้าง
เครือข่ายความร่วมมือด้านการอนรุักษ์ ศิลปวัฒนธรรม
ขนบธรรมเนยีมประเพณีที่เป็นเอกลักษณ์และสืบสาน     
ภูมิปัญญาท้องถิ่น พร้อมทั้งนำเทคโนโลยีมาพัฒนา     
และต่อยอดให้เกิดความยั่งยืน 

20 4       

5. ร้อยละของสถานศึกษาที่มีวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ      
(Best Practices) ในด้านอนรุักษ์ศิลปวัฒนธรรม 
ขนบธรรมเนยีมประเพณีที่เป็นเอกลักษณ์และสืบสาน   
ภูมิปัญญาท้องถิ่นของจังหวัดกาฬสินธุ ์

๑0 ๒       

6.ร้อยละของสถานศึกษาท่ีปลอดยาเสพตดิเพิ่มขึ้น ๑๐ ๒       
รวม (ร้อยละ)         
ระดบัคุณภาพ         

 

เกณฑ์การประเมินการปฏิบัติงานตามตัวช้ีวัดร่วมของส่วนราชการ หรือหน่วยงาน และสถานศึกษา         
ร้อยละ ระดับคุณภาพ 

00.00 – 2๐.00 ปรับปรุง 
2๑.00 – 4๐.00 พอใช้ 
41.00 - 60.00 ดี 
๖1.00 - 80.00 ดีมาก 

  ๘1.00 - 100.00 ดีเยี่ยม 

แบบรายงานตัวช้ีวัดร่วม ๓  

สำหรับส่วนราชการหรือหน่วยงาน 
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แบบรายงานผลการประเมินการปฏิบัติงานตามตัวช้ีวัดร่วมของส่วนราชการ หรือหน่วยงาน           
และสถานศึกษา สังกัดกระทรวงศึกษาธิการในจังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำปีการศึกษา 2564 

…………………………………………………………….. 
ระดับจังหวัด 

 
ที ่ ชื่อส่วนราชการหรือหน่วยงาน ผลการประเมิน

(ร้อยละ)  
ระดับคุณภาพ 

1 สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1   
2 สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2   
3 สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3   
4 สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษากาฬสินธุ์   
5 สำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัดกาฬสินธุ์   
6 สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

จังหวัดกาฬสินธุ์ 
  

7 สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนจังหวัดกาฬสินธุ์   
8 ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดกาฬสินธุ์   
9 โรงเรียนกาฬสินธุ์ปัญญานุกูล   

    
 รวม   
 เฉลี่ย (ร้อยละ)   
 
 

เกณฑ์การประเมินการปฏิบัติงานตามตัวช้ีวัดร่วมของส่วนราชการ หรือหน่วยงาน และสถานศึกษา   
       

ร้อยละ ระดับคุณภาพ 
00.00 – 2๐.00 ปรับปรุง 
2๑.00 – 4๐.00 พอใช้ 
41.00 - 60.00 ดี 
๖1.00 - 80.00 ดีมาก 

  ๘1.00 - 100.00 ดีเยี่ยม 
 
 
 

 
 
 

แบบรายงานตัวช้ีวัดร่วม ๔ 

ระดับจังหวดั 
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รายละเอียดแบบประเมนิและเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบตัิงาน 
ตามตัวชี้วัดร่วมตามตัวชี้วัดร่วมของส่วนราชการ หรือหน่วยงาน และสถานศึกษา 

สังกัดกระทรวงศึกษาธกิารในจังหวัดกาฬสินธุ ์
                 ประจำปีการศึกษา 2564 



๔๓ 
 

ตัวช้ีวัดที่ ๑ ร้อยละของสถานศึกษาที่มีแนวปฏิบัติที่ดี (Best Practices) ในการน้อมนำหลักปรัชญา 
               ของเศรษฐกิจ พอเพียงไปพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน 
 
หน่วยวัด : ร้อยละ 

น้ำหนัก : 20 

ค่าถ่วงน้ำหนัก : 4 

ช่วงเวลาการเก็บข้อมูล : ปีการศึกษา 2564 

  รอบที่ ๑  ภาคเรียนที่ ๑ (๑ - ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๔) 
 รอบที่ ๒  ภาคเรียนที่ ๒ (๑ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕) 

 
คำอธิบาย :  

 สถานศึกษามีแผนงาน โครงการ กิจกรรม โดยน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงปลูกฝัง
ให้ผู้เรียนมีพฤติกรรมตามคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และส่งผลให้
สถานศึกษาเกิดแนวปฏิบัติที่ดี  (Best Practices)  

 
นิยามศัพท์ 

 สถานศึกษา หมายถึง สถานศึกษาของส่วนราชการหรือหน่วยงานสังกัดกระทรวงศึกษาธิการใน
จังหวัดกาฬสินธุ์ 

 หน่วยงานสังกัดกระทรวงศึกษาธิการในจังหวัดกาฬสินธุ์ หมายถึง สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1 สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2, สำนักงานเขต
พ้ืนทีก่ารศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3 สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษากาฬสินธุ์, สำนักงาน
คณะกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัดกาฬสินธุ์, สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัยจังหวัดกาฬสินธุ์, สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนจังหวัดกาฬสินธุ์, ศูนย์
การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดกาฬสินธุ์ และโรงเรียนกาฬสินธุ์ปัญญานุกูล 

 ครูและบุคลากรทางการศึกษา หมายถึง ครู ผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ท่ีปฏิบัติงานในสถานศึกษา
ของส่วนราชการหรือหน่วยงานสังกัดกระทรวงศึกษาธิการในจังหวัดกาฬสินธุ์ 
 หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอพียง หมายถึง การจัดการศึกษาที่น้อมนำหลักปรัชญาของ 
เศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ คือ ความพอประมาณ ความมีเหตุผล รวมถึงความจำเป็นที่จะต้องมี
ภูมิคุ้มกัน ในตัวที่ดี ทั้งนี้จะต้องอาศัยความรู้ควบคู่คุณธรรม และการพัฒนาที่สมดุลและยั่งยืนพร้อมรับต่อ
การ เปลี่ยนแปลงในด้านวัตถุ สังคม สิ่งแวดล้อมและวัฒนธรรม  
 ผู้เรียน หมายถึง ผู้รับการศึกษาในสถานศึกษาของส่วนราชการหรือหน่วยงานสังกัด
กระทรวงศกึษาธิการในจังหวัดกาฬสินธุ์ 

 หลักสูตร หมายถึง หลักสูตรสถานศึกษา โดยยึดหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
พุทธศักราช ๒๕๕๑ (ฉบับปรับปรุง ๒๕๖๐) 

 คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน หมายถึง คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนตามแนว
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง คือ การจัดการศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นบทบาท
หน้าที่ที่ต้องร่วมมือกันระหว่างหน่วยงานทางการศึกษา สังคม ชุมชน และครอบครัว เพ่ือเสริมสร้างและ



๔๔ 
 

พัฒนาพร้อมรับกระแสโลกาภิวัตน์และเป็นแบบอย่างที่ดีสู่เป้าหมายที่สำคัญ คือ คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
“อยู่อย่างพอเพียง” ดังต่อไปนี้ 
  ๑. มีความรู้ ความเข้าใจปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและตระหนักในความสำคัญของการ
ดำเนินชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ดังนี้ 
           1.1 มีความรู้ ความเข้าใจในการดำเนินชีวิตตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
           1.2 มีความรู้ ความเข้าใจปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและเชื่อมโยงกับระบบเศรษฐกิจ
ได้ 
           1.3 เห็นประโยชน์และตระหนักในความสำคัญของการดำเนินชีวิตตามแนวปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง และการใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือการพัฒนาตนเอง บุคคล
อ่ืน สถานศึกษา ชุมชน และสังคม โดยรวม 
  2. มีความรู้และทักษะพ้ืนฐานในการดำเนินชีวิตตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
           2.1 มีความรู้และทักษะพื้นฐานในการดำรงชีวิตและพัฒนาอาชีพที่เหมาะสมกับศักยภาพ
ของแต่ละบุคคล สอดคล้องกับภูมิสังคมต่าง ๆ เช่น การผลิตจำหน่ายสินค้า การให้บริการ การดำเนินธุรกิจ
ขนาดต่าง ๆ การใช้จ่าย การออม และการเกษตร เป็นต้น เพ่ือให้สามารถหาเลี้ยงตนเองและครอบครัวได้ 
           2.2 มีทักษะ ค่านิยม และจริยธรรมเบื้องต้นท่ีจำเป็นในการอยู่รวมกับผู้อ่ืนในสังคมอย่าง
เอ้ือเฟ้ือเพ่ือแผ่ เกื้อกูล ไม่เบียดเบียน นำไปสู่ความสันติสุข และรู้รักสามัคคี 
           2.3 ใช้และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เกิดประโยชน์สูงสุดและมี
ความสุขที่ยั่งยืน 
  3. ปฏิบัติตนและดำเนินชีวิตตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ดังนี้ 
           3.1 ปฏิบัติตนให้มีความพอประมาณ รู้จักประมาณตน รู้ศักยภาพของตน และรู้จักรักษา
สภาพแวดล้อม ของชุมชน/สังคมที่อาศัยอยู่ 
           3.2 ปฏิบัติตน อย่างมีเหตุผล บนพ้ืนฐานของความถูกต้อง โดยใช้สติปัญญาในการคิดก่อน
พูดและทำ โดยยึดทางสายกลางในการปฏิบัติ 
           3.3 มีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี พร้อมรับผลกระทบที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงทั้งภายนอกและ
ภายใน 
           3.4 มีความรอบรู้ในเรื่องที่เกี่ยวข้อง สามารถคิดวิเคราะห์และปฏิบัติด้วยความรอบครอบ
และระมัดระวัง 
           3.5 ปฏิบัติตนและดำเนินชีวิต ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต อดทน ขยันหมั่นเพียร แบ่งปัน มี
สติ ปัญญา วินัย พ่ึงตนเอง เอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ เกื้อกูล รับผิดชอบ และอยู่รวมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข 
 คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของครูและบุคลากรทางการศึกษา หมายถึง มีความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง จัดการทรัพยากรและดำเนินชีวิตด้านเศรษฐกิจพอเพียงอย่าง
สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง อยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
และสามารถเป็นแบบอย่างที่ดีในการปฏิบัติ ตนเพ่ือส่วนรวมและสาธารณประโยชน์ รู้จักใช้และจัดการทัพ
ยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้อย่างสมดุลและพร้อมรับต่อการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ และดำเนินชีวิตอย่าง
มีรากฐานทางวัฒนธรรมและพร้อมรับต่อการเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรมทางโลกาภิวัตน์ 

 แนวปฏิบัติที่ดี (Best Practices) หมายถึง วิธีปฏิบัติ หรือขั้นตอนการปฏิบัติที่ทำให้องค์การ
ประสบความสำเร็จหรือนำไปสู่ความเป็นเลิศตามเป้าหมาย เป็นที่ยอมรับในวงวิชาการหรือวิชาชีพนั้น ๆ 
และมีหลักฐานของความสำเร็จปรากฏชัดเจน โดยมีการสรุปวิธีปฏิบัติ หรือข้ันตอนการปฏิบัติ ตลอดจน



๔๕ 
 

ความรู้และประสบการณ์ ที่ได้บันทึกเป็นเอกสาร และเผยแพร่ให้หน่วยงานภายในหรือภายนอกสามารถ
นำไปใช้ประโยชน์ได้ 

  
เกณฑ์การให้คะแนน :  

1. ระดับสถานศึกษา 
2. ระดับส่วนราชการหรือหน่วยงาน 
3. ระดับจังหวัด 
 
 1. เกณฑ์การให้คะแนน :  ระดับสถานศึกษา  

คะแนนเฉลี่ย ระดับคุณภาพ 
1.00 - 1.50 ปรับปรุง 
1.51 - 2.50 พอใช้ 
2.51 - 3.50 ดี 
 3.51 - 4.50 ดีมาก 
4.51 - 5.00 ดีเยี่ยม 

 
 2. เกณฑ์การให้คะแนน :  ระดับส่วนราชการหรือหน่วยงาน 

ระดับ
คะแนน 

เกณฑ์การให้คะแนน 

๑ ต่ำกว่าร้อยละ 20 ของส่วนราชการหรือหน่วยงาน ที่มีผลการประเมินระดับคุณภาพดีขึ้นไป 
๒ ร้อยละ 20 - 39 ของส่วนราชการหรือหน่วยงาน ที่มีผลการประเมินระดับคุณภาพดีข้ึนไป 
๓ ร้อยละ 40 - 59 ของส่วนราชการหรือหน่วยงาน ที่มีผลการประเมินระดับคุณภาพดีข้ึนไป 
๔ ร้อยละ 60 - 79 ของส่วนราชการหรือหน่วยงาน ที่มีผลการประเมินระดับคุณภาพดีข้ึนไป 
๕ ร้อยละ 80 - ๑๐๐ ของส่วนราชการหรือหน่วยงาน ที่มีผลการประเมินระดับคุณภาพดีขึ้นไป 

  
 3. เกณฑ์การให้คะแนน :  ระดับจังหวัด 

ร้อยละ ระดับคุณภาพ 
ต่ำกว่าร้อยละ 21 ปรับปรุง 
2๑.00 – 4๐.00 พอใช้ 
41.00 - 60.00 ดี 
61.00 - 80.00 ดีมาก 

  81.00 - 100.00 ดีเยี่ยม 
 
แหล่งข้อมูล / วิธีการจัดเก็บข้อมูล :  
 ๑. สถานศึกษากำหนดแผนงาน กิจกรรม โครงการเกี่ยวกับการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ 
พอเพียงไปพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน ในแผนพัฒนนาคุณภาพการศึกษาและแผนปฏิบัติ
การประจำปี 



๔๖ 
 

๒. สถานศึกษาดำเนินตามแผนงาน กิจกรรม โครงการเกี่ยวกับการน้อมนำหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจ พอเพียงไปพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน 

๓. สถานศึกษา ประเมินผลการปฏิบัติงาน ตามแบบประเมินผลการปฏิบัติงานตามตัวชี้วัดร่วม    
ของส่วนราชการหรือหน่วยงาน และสถานศึกษาสังกัดกระทรวงศึกษาธิการในจังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำปี
การศึกษา 2564 ตามกระบวนการดำเนินงานของแผนงาน กิจกรรม/โครงการ ที่สถานศึกษาดำเนินการ
เกี่ยวกับการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ พอเพียงไปพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนของ
จังหวัดกาฬสินธุ์ จนเกิดผลลัพธ์จากการปฏิบัติที่ชัดเจนต่อเนื่อง ได้รับรางวัล และเผยแพร่ให้หน่วยงาน
ภายในหรือภายนอกสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้ 
 ๔. สถานศึกษาตรวจสอบ ประมวลผล และสรุปรายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานตามตัวชี้วัด
ร่วมของส่วนราชการ หรือหน่วยงาน และสถานศึกษาสังกัดกระทรวงศึกษาธิการในจังหวัดกาฬสินธุ์ 
ประจำปกีารศึกษา 2564 ต่อหน่วยงานต้นสังกัด 
 ๕. ส่วนราชการ หรือหน่วยงาน สังกัดกระทรวงศึกษาธิการในจังหวัดกาฬสินธุ์ กำกับ ติดตาม 
วิเคราะห์ สรุป และรายงานผลการปฏิบัติงานของสถานศึกษาตามตัวชี้วัดร่วมของส่วนราชการ             
หรือหน่วยงาน และสถานศึกษาสังกัดกระทรวงศึกษาธิการในจังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำปีการศึกษา 2564 
ต่อคณะกรรมการขับเคลื่อนและพัฒนาตัวชี้วัดร่วม เพ่ือประเมินการปฏิบัติงานของส่วนราชการหรือ
หน่วยงานและสถานศึกษาสังกัดกระทรวงศึกษาธิการในจังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำปีการศึกษา 2564 ระดับ
จังหวัด   
 
แนวทางการดำเนินการ :  
 ระดับจังหวัด 
  1. คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์ (กศจ.) พิจารณาให้ความเห็นชอบกรอบการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานตามตัวชี้วัดร่วมของส่วนราชการ หรือหน่วยงาน และสถานศึกษาสังกัด
กระทรวงศึกษาธิการในจังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำปีการศึกษา 2564  
  ๒. กำหนดตัวชี้วัดร่วมของส่วนราชการ หรือหน่วยงาน และสถานศึกษา สังกัดกระทรวง 
ศึกษาธิการ ในจังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำปีการศึกษา 2564 ลงในแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖๔ ของจังหวัดกาฬสินธุ์ 
  ๓. แต่งตั้งผู้รับผิดชอบและคณะกรรมการขับเคลื่อนและพัฒนาตัวชี้วัดร่วม เพ่ือประเมินผล
การปฏิบัติงานตามตัวชี้วัดร่วมของส่วนราชการ หรือหน่วยงาน และสถานศึกษาสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ
ในจังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำปีการศึกษา 2564 ระดับจังหวัด  
  ๔. กำหนดปฏิทินการปฏิบัติงานเพื่อขับเคลื่อนและประเมินผลการปฏิบัติงานตามตัวชี้วัดร่วม
ของส่วนราชการ หรือหน่วยงานและสถานศึกษาสังกัดกระทรวงศึกษาธิการในจังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำปี
การศึกษา 2564 ระดับจังหวัด  
  ๕. จัดทำกรอบตัวชี้วัดร่วม แบบประเมิน เกณฑ์การประเมิน และคู่มือการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของส่วนราชการ หรือหน่วยงาน และสถานศึกษาสังกัดกระทรวงศึกษาธิการในจังหวัดกาฬสินธุ์ 
ประจำปกีารศึกษา 2564 ตามแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดกาฬสินธุ์ พ.ศ. ๒๕๖๑ – 256๕  (ฉบับ
ทบทวน พ.ศ. ๒๕๖๔) 
  ๖. กำหนดแนวทางการประเมินผลการปฏิบัติงานตามตัวชี้วัดร่วมของส่วนราชการหรือ
หน่วยงานและสถานศึกษาสังกัดกระทรวงศึกษาธิการในจังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำปีการศึกษา 2564  



๔๗ 
 

  ๗. สร้างการรับรู้และแนวทางการดำเนินงานการประเมินผลการปฏิบัติงานตามตัวชี้วัดร่วม
ของส่วนราชการหรือหน่วยงาน และสถานศึกษาสังกัดกระทรวงศึกษาธิการในจังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำปี
การศึกษา 2564 ให้กับบุคลากรของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
  ๘. กำกับ ติดตาม และการรายงานผลการปฏิบัติงานตามตัวชี้วัดร่วมของส่วนราชการ       
หรือหน่วยงาน และสถานศึกษาสังกัดกระทรวงศึกษาธิการในจังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำปีการศึกษา 2564 
ของส่วนราชการ หรือหน่วยงาน สังกัดกระทรวงศึกษาธิการในจังหวัดกาฬสินธุ์ 
  ๙. วิเคราะห์ สรุป และการรายงานผลการปฏิบัติงานตามตัวชี้วัดร่วมของส่วนราชการหรือ
หน่วยงาน และสถานศึกษาสังกัดกระทรวงศึกษาธิการในจังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำปีการศึกษา 2564 ต่อ
คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์ (กศจ.) 
 ระดับส่วนราชการหรือหน่วยงาน 
  1. ส่วนราชการหรือหน่วยงาน สังกัดกระทรวงศึกษาธิการในจังหวัดกาฬสินธุ์ วางแผน
ดำเนินการเพ่ือขับเคลื่อนตัวชี้วัดร่วมของส่วนราชการ หรือหน่วยงาน และสถานศึกษาสังกัด
กระทรวงศึกษาธิการในจังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำปีการศึกษา 2564 ด้วยการกำหนดในแผนพัฒนาการจัด
การศึกษา และแผนปฏิบัติการราชการประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ 
  ๒. แต่งตั้งผู้รับผิดชอบและคณะกรรมการขับเคลื่อนและพัฒนาตัวชี้วัดร่วม และจัดทำปฏิทิน
การปฏิบัติงาน การประเมินผลการปฏิบัติงานตามตัวชี้วัดร่วมของส่วนราชการหรือหน่วยงาน และ
สถานศึกษาสังกัดกระทรวงศึกษาธิการในจังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำปีการศึกษา 2564 
  ๓. ชี้แจงแนวทางการดำเนินงาน ให้คำปรึกษา ติดตาม ให้สถานศึกษาดำเนินการตามแผนงาน 
โครงการ เพ่ือพัฒนากิจกรรม โครงการตามตัวชี้วัดร่วมของส่วนราชการหรือหน่วยงาน และสถานศึกษา
สังกัดกระทรวงศึกษาธิการในจังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำปีการศึกษา 2564 
  ๔. ส่งเสริม สนับสนุน กำกับ ติดตาม ให้สถานศึกษาดำเนินการประเมินผลการปฏิบัติงาน 
และรายงานผลการปฏิบัติงานตามตัวชี้วัดร่วมของส่วนราชการ หรือหน่วยงาน และสถานศึกษาสังกัด
กระทรวงศึกษาธิการ ในจังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำปีการศึกษา 2564 เป็นไปตามเวลาที่กำหนด  
  ๕. วิเคราะห์ สรุป และรายงานผลการปฏิบัติงานตามตัวชี้วัดร่วมของส่วนราชการหรือ
หน่วยงาน และสถานศึกษาสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ในจังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำปีการศึกษา 2564 และ
รายงานต่อคณะกรรมการขับเคลื่อนและพัฒนาตัวชี้วัดร่วม ตามเวลาที่กำหนด 
 ระดับสถานศึกษา  
  1. วางแผนดำเนินงานและดำเนินการขับเคลื่อนตัวชี้วัดรว่มของส่วนราชการ หรือหน่วยงาน 
และสถานศึกษาสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ในจังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำปีการศึกษา 2564 ด้วยการกำหนด
ในแผนงานพัฒนาคุณภาพการศึกษา แผนปฏิบัติราชการประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔  
  2. ดำเนินงานตามแผน ด้วยการพัฒนาบถคลากร พัฒนาผู้เรียน และดำเนินการขับเคลื่อน
ตัวชี้วัดร่วมของส่วนราชการหรือหน่วยงาน และสถานศึกษาสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ในจังหวัดกาฬสินธุ์ 
ประจำปกีารศึกษา 2564 ตามแผนงาน โครงการของสถานศึกษา 
  ๓. คณะกรรมการขับเคลื่อนและพัฒนาตัวชี้วัดร่วม ประเมินผลการปฏิบัติงานตามตัวชี้วัดร่วม
ของส่วนราชการหรือหน่วยงานและสถานศึกษาสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ในจังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำปี
การศึกษา 2564 



๔๘ 
 

  ๔. คณะกรรมการขับเคลื่อนและพัฒนาตัวชี้วัดร่วม รายงานผลการประเมินการปฏิบัติงานตาม
ตัวชี้วัดร่วมของส่วนราชการ หรือหน่วยงาน และสถานศึกษาสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ในจังหวัดกาฬสินธุ์ 
ประจำปกีารศึกษา 2564 ต่อหน่วยงานต้นสังกัด ตามกรอบเวลาที่กำหนด  
 
ผู้กำกับดูแลตัวชี้วัด :   ๑. นายกิตติวัฒน์ จันทร์ศิริ  เบอร์ติดต่อ : ๐๘๔-๒๑๖-๘๔๒๓ 
      ๒. นางคำแปลง บุ่งอุทุม  เบอร์ติดต่อ : 08๑-๐๖๐-97๐๙ 
      ๓. นางส่งศรี นาถมทอง  เบอร์ติดต่อ : ๐๙๘-๑๗๑-๙๓๑๕ 
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แบบประเมินผลการปฏิบัติงานตามตัวช้ีวัดร่วมของส่วนราชการ หรือหน่วยงาน และสถานศึกษาสังกัดกระทรวงศึกษาธิการในจังหวัดกาฬสินธุ์                                 
ประจำปีการศึกษา 2564 
      ตัวช้ีวัดที่ ๑ ร้อยละของสถานศึกษาที่มีแนวปฏิบัติที่ดี (Best Practices) ในการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ พอเพียงไปพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์
ของผู้เรียน 
        

 
ลำดับ 

 
ปัจจัยความสำเร็จ 

เกณฑ์การประเมิน  ผลการ
ประเมิน 

 
หลักฐาน ๑  

คะแนน 
๒  

คะแนน 
๓  

คะแนน 
๔ 

คะแนน  
๕ 

คะแนน 
1. ด้านการบริหารจัดการ 
๑.๑  แผนงาน/โครงการ/

กิจกรรม น้อมนำหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงและส่งเสริมให้
ผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง 

มีแผนงาน/
โครงการ/
กิจกรรม ที่น้อม
นำหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจ
พอเพียงและ
ส่งเสริมให้ผู้เรียน
มีคุณลักษณะอัน
พึงประสงค์ตาม
หลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 

มีการดำเนินการ
ตามเกณฑ์การ
ประเมินระดับ 1 
คะแนน และมี
บุคลากรและ
ผู้เกี่ยวข้องของ
สถานศึกษามี 
ส่วนร่วมในการ
จัดทำแผนงาน/
โครงการ/
กิจกรรม 
 
 

มีการดำเนินการ
ตามเกณฑ์การ
ประเมินระดับ 1, 
๒ คะแนน และมี
ผู้รับผิดชอบที่
เหมาะสมในการ
ดำเนินงาน และ
จัดสรรทรัพยากร
สนับสนุนการ
ดำเนินการตาม 
แผนงาน/โครงการ/
กิจกรรม 
 

มีการดำเนินการ
ตามเกณฑ์การ
ประเมินระดับ 1, 
๒, ๓  คะแนน 
และครอบคลุม
บุคลากรทุกคน 
ในสถานศึกษา 

มีการดำเนินการ
ตามเกณฑ์การ
ประเมินระดับ 1, 
๒, ๓, ๔ คะแนน
และดำเนินการ
อย่างต่อเนื่อง      
อย่างน้อย 3 ปี
การศึกษา 
หรือมีความ
ยืดหยุ่นในการ
ดำเนินการตาม
แผนงานโครงการ  

  

 
 

แบบประเมินผลการปฏิบัติงานที่ ๑.๑ 
สำหรับสถานศึกษา 

๔๙ 
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แบบประเมิน (ต่อ) 
 

ลำดับ 
 

ปัจจัยความสำเร็จ 
เกณฑ์การประเมิน  ผลการ

ประเมิน 
 

หลักฐาน ๑ 
คะแนน 

๒ 
คะแนน 

๓ 
คะแนน 

๔ 
คะแนน 

๕ 
คะแนน 

๑.๒ ดำเนินการตามแผนงาน/
โครงการ/กิจกรรม ที่น้อม
นำหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงและ
ส่งเสริมให้ผู้เรียนมี
คุณลักษณะอันพึงประสงค์
ตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 

ประชุมชี้แจงการ
ดำเนินการตาม 
แผนงาน/
โครงการ/
กิจกรรม ที่น้อม
นำหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจ
พอเพียงและ
ส่งเสริมให้ผู้เรียน
มีคุณลักษณะอัน
พึงประสงค์ตาม
หลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 
 
 
 
 
 
 
 

มีการดำเนินการ
ตามเกณฑ์การ
ประเมินระดับ 1 
คะแนน และ
ดำเนินการตาม
แผนงาน
โครงการ/
กิจกรรมไดน้้อย
กว่าร้อยละ 40 

มีการดำเนินการ
ตามเกณฑ์การ
ประเมินระดับ 1 
คะแนน และ
ดำเนินการตาม
แผนงาน/โครงการ/
กิจกรรมไดร้้อยละ 
40-59 

มีการดำเนินการ
ตามเกณฑ์การ
ประเมินระดับ 1 
คะแนน และ
ดำเนินการตาม
แผนงาน/
โครงการ/
กิจกรรมไดร้้อยละ 
60-79 
 

มีการดำเนินการ
ตามเกณฑ์การ
ประเมินระดับ 1 
คะแนน และ
ดำเนินการตาม
แผนงาน/
โครงการ/กิจกรรม
ได้ร้อยละ ๘๐ ขึ้น
ไป  

  

๕๐ 
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แบบประเมิน (ต่อ)  
 

ลำดับ 
 

ปัจจัยความสำเร็จ 
เกณฑ์การประเมิน  ผลการ

ประเมิน 
 

หลักฐาน ๑ 
คะแนน 

๒ 
คะแนน 

๓ 
คะแนน 

๔ 
คะแนน 

๕ 
คะแนน 

๑.๓ ติดตามผลการปฏิบัติงาน
ตาม แผนงาน/โครงการ/
กิจกรรม ที่น้อมนำหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงและส่งเสริมให้
ผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

มีแผน/ปฏิทิน
ติดตามผลการ
ปฏิบัติงานตาม 
แผนงาน/
โครงการ/
กิจกรรม ที่น้อม
นำหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจ
พอเพียงและ
ส่งเสริมให้ผู้เรียน
มีคุณลักษณะอัน
พึงประสงค์ตาม
หลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 
 

มีการดำเนินการ
ตามเกณฑ์การ
ประเมินระดับ 1 
คะแนน และ
เป็นไปตามแผน/
ปฏิทินติดตามผล
การปฏิบัติงาน 
ตาม แผนงาน/
โครงการ/
กิจกรรม  

มีการดำเนินการ
ตามเกณฑ์การ
ประเมินระดับ 1, 
๒ คะแนน ด้วย
เครื่องมือ/วิธีการ ที่
หลากหลายโดย
คณะกรรมการ
สถานศึกษา 
ผู้ปกครอง องค์กร 
ชุมชน ปราชญ์
ชุมชนในการ
ติดตามผลการ
ปฏิบัติงานตาม 
แผนงาน/โครงการ/
กิจกรรม 
 
 
 
 
 

มีการดำเนินการ
ตามเกณฑ์การ
ประเมินระดับ 1, 
๒, ๓ คะแนน  และ
มีการติดตามผล
การปฏิบัติงานตาม 
แผนงาน/โครงการ/
กิจกรรม ตั้งแต่     
2 ครั้ง ขึ้นไป  

มีการดำเนินการ
ตามเกณฑ์ตาม
เกณฑ์การ
ประเมินระดับ 1, 
๒, ๓, ๔ คะแนน 
และสรุปผลการ
ติดตาม 
แผนงาน/
โครงการ/
กิจกรรม  

  

๕๑ 
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แบบประเมิน (ต่อ)  
 

 
ลำดับ 

 
ปัจจัยความสำเร็จ 

เกณฑ์การประเมิน  ผลการ
ประเมิน 

 
หลักฐาน ๑ 

คะแนน 
๒ 

คะแนน 
๓ 

คะแนน 
๔ 

คะแนน 
๕ 

คะแนน 
๑.๔ นำผลการกำกับ ติดตาม

แผนงาน/โครงการ/
กิจกรรมที่น้อมนำหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงและส่งเสริมให้
ผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง   
ไปปรับปรุง พัฒนา เพ่ือให้
เกิดความต่อเนื่อง      
และยั่งยืน 
 

มีการวางแผนร่วมกัน
ระหว่างผู้ที่เก่ียวข้อง 
เพ่ือหาสาเหตุและ
ปัจจัยที่ส่งผลกระทบ
ต่อแผนงาน/
โครงการ/กิจกรรมที่
น้อมนำหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจ
พอเพียงและส่งเสริม
ให้ผู้เรียนมี
คุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 

มีการดำเนินการ
ตามเกณฑ์การ
ประเมินระดับ 1 
คะแนน และมี
การดำเนินตาม
แผนหาสาเหตุ
และปัจจัยที่ส่งผล
กระทบต่อ
แผนงาน/
โครงการ/       
กิจกรรมฯ  เพ่ือ
แนวทาง แก้ไข/
ปรับปรุง/พัฒนา 
ส่งเสริม ให้
ได้ผลดียิ่งขึ้น  
 

มีการดำเนินการ
ตามเกณฑ์การ
ประเมินระดับ 1, 
๒ คะแนน และ
ดำเนินการแก้ไข/
ปรับปรุง/พัฒนา
แผนงาน/
โครงการ/
กิจกรรม ฯ ให้
ได้ผลดียิ่งขึ้น 

มีการดำเนินการ
ตามเกณฑ์การ
ประเมินระดับ 1, 
๒, ๓ คะแนน 
และรายงานให้
ผู้เกี่ยวข้องได้รับ
ทราบ 

มีการดำเนินการ
ตามเกณฑ์การ
ประเมินระดับ 1, 
๒, ๓, ๔ คะแนน
และปรับปรุง/
พัฒนาแผนงาน/
โครงการ/
กิจกรรม ฯ  
อย่างต่อเนื่อง      
อย่างน้อย 3 ปี
การศึกษา 
 

  

 
 
 ๕๒ 
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แบบประเมิน (ต่อ)  
 

 
ลำดับ 

 
ปัจจัยความสำเร็จ 

เกณฑ์การประเมิน  ผลการ
ประเมิน 

 
หลักฐาน ๑ 

คะแนน 
๒ 

คะแนน 
๓ 

คะแนน 
๔ 

คะแนน 
๕ 

คะแนน 
2. ด้านกระบวนการ 
2.1 บูรณาการแผนการจัด

กิจกรรมการเรียนรู้ โดย
น้อมนำหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง มา
ส่งเสริมให้ผู้เรียนมี
คุณลักษณะอันพึงประสงค์
ตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 

มีการวางแผนจัดทำ
แผนบูรณาการการ
จัดการเรียนรู้ โดย
น้อมนำหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจ
พอเพียง มาส่งเสริม
ให้ผู้เรียนมี
คุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 

มีการดำเนินการ
ตามเกณฑ์การ
ประเมินระดับ 1 
คะแนน และมี
การจัดทำแผน
บูรณาการในกลุ่ม
สาระการเรียนรู้         

มีการดำเนินการ
ตามเกณฑ์การ
ประเมินระดับ 1, 
๒ คะแนน และ
จัดทำแผนบูรณา
การระหว่างกลุ่
มาระการเรียนรู้            

มีการดำเนินการ
ตามเกณฑ์การ
ประเมินระดับ 1, 
๒, ๓ คะแนน 
และครบทุก
ระดับชั้น  

มีการดำเนินการ
ตามเกณฑ์การ
ประเมินระดับ 1, 
๒, ๓, ๔ คะแนน
ครบทุกกลุ่ม
สาระการเรียนรู้
และมีการ
ปรับปรุง/พัฒนา 
แผนบูรณาการ
การจัดการเรียนรู้
ทุกระดับชั้น 
 
 
 
 
 
 
 

  

๕๓ 
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แบบประเมิน (ต่อ)  
 

 
ลำดับ 

 
ปัจจัยความสำเร็จ 

เกณฑ์การประเมิน (คะแนน) ผลการ
ประเมิน 

 
หลักฐาน ๑ 

คะแนน 
๒ 

คะแนน 
๓ 

คะแนน 
๔ 

คะแนน 
๕ 

คะแนน 
๒.๒ จัดกิจกรรมการเรียนรู้ตาม

แผนบูรณาการการจัดการ
เรียนรู้ โดยน้อมนำหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง ส่งเสริมให้ผู้เรียน
มีคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง 

มีการวางแผน
ดำเนินการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้
เป็นไปตามแผน
บูรณาการการจัดการ
เรียนรู้ โดยน้อมนำ
หลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 
ส่งเสริมให้ผู้เรียนมี
คุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 

มีการดำเนินการ
ตามเกณฑ์การ
ประเมินระดับ 1 
คะแนน และ
ดำเนินตามแผน
จัดกิจกรรมการ
เรียนรู้เป็นไปตาม
แผนบูรณาการ
การจัดการเรียนรู้ 
โดยน้อมนำหลัก
ปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 
ส่งเสริมให้ผู้เรียน
มีคุณลักษณะอัน
พึงประสงค์ตาม
หลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 

มีการดำเนินการ
ตามเกณฑ์การ
ประเมินระดับ 1, 
๒ คะแนน 
และจัดกิจกรรม
การเรียนรู้ครบ
ตามแผนบูรณา
การการจัดการ
เรียนรู้โดยน้อมนำ
หลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 
ทีส่่งเสริมให้
ผู้เรียนมี
คุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ตามหลัก
ปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 

มีการดำเนินการ
ตามเกณฑ์การ
ประเมินระดับ 1, 
๒, ๓ คะแนน  
และมีการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้
การจัดการเรียนรู้
โดยน้อมนำหลัก
ปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 
ที่ส่งเสริมให้
ผู้เรียนมี
คุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ตามหลัก
ปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 
 
 

มีการดำเนินการ
ตามเกณฑ์การ
ประเมินระดับ 1, 
๒, ๓, ๔ คะแนน 
และมีการ
ปรับปรุง/
พัฒนาการการ
จัดการเรียนรู้โดย
น้อมนำหลัก
ปรัชญาของ
เศรษฐกิจ
พอเพียง ที่
ส่งเสริมให้ผู้เรียน
มีคุณลักษณะอัน
พึงประสงค์ตาม
หลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจ
พอเพียง 
 

  

๕๔ 
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แบบประเมิน (ต่อ)  
 

 
ลำดับ 

 
ปัจจัยความสำเร็จ 

เกณฑ์การประเมิน  ผลการ
ประเมิน 

 
หลักฐาน ๑ 

คะแนน 
๒ 

คะแนน 
๓ 

คะแนน 
๔ 

คะแนน 
๕ 

คะแนน 
2.3 ติดตาม การวัดผลและ

ประเมินผลที่หลากหลาย 
และสอดคล้องกับการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ตาม
หลักสูตร โดยน้อมนำหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง ส่งเสริมให้ผู้เรียน
มีคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง 

มีแผนงาน/โครงการ 
ติดตามการวัดผลและ
ประเมินผล ที่
หลากหลาย และ
สอดคล้องกับการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้
ตามหลักสูตร โดย
น้อมนำหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจ
พอเพียง ส่งเสริมให้
ผู้เรียนมีคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์ตาม
หลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 

มีปฏิทินติดตาม
การวัดและ
ประเมินผลที่
หลากหลาย และ
สอดคล้องกับการ
จัดกิจกรรมการ
เรียนรู้ตาม
หลักสูตร โดย
น้อมนำหลัก
ปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 
ส่งเสริมให้ผู้เรียน
มีคุณลักษณะอัน
พึงประสงค์ตาม
หลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 

มีการติดตาม 
การวัดและ
ประเมินผลที่
หลากหลาย และ
สอดคล้องกับการ
จัดกิจกรรมการ
เรียนรู้ตาม
หลักสูตร โดย
น้อมนำหลัก
ปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 
ส่งเสริมให้ผู้เรียน
มีคุณลักษณะอัน
พึงประสงค์ตาม
หลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 
 

ผู้เกี่ยวข้องมีส่วน
ร่วมในการติดตาม 
การวัดผลและ
ประเมินผลที่
หลากหลาย และ
สอดคล้องกับการ
จัดกิจกรรมการ
เรียนรู้ตาม
หลักสูตร โดย
น้อมนำหลัก
ปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 
ส่งเสริมให้ผู้เรียน
มีคุณลักษณะอัน
พึงประสงค์ตาม
หลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 
 
 

สรุปรายงานผล 
นำผลที่ได้จาก
การติดตามการ
วัดผลและ
ประเมินผลมา
ปรับปรุง/พัฒนา
ผู้เรียนมี
คุณลักษณะอัน
พึงประสงค์ตาม
หลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจ  

  

๕๕ 
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แบบประเมิน (ต่อ)  
 

 
ลำดับ 

 
ปัจจัยความสำเร็จ 

เกณฑ์การประเมิน  ผลการ
ประเมิน 

 
หลักฐาน ๑ 

คะแนน 
๒ 

คะแนน 
๓ 

คะแนน 
๔ 

คะแนน 
๕ 

คะแนน 
2.๔ จัดแสดง/เผยแพร่/ 

ประกวด/ แลกเปลี่ยน
เรียนรู้ผลงานของผู้เรียนที่
เกิดจากการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้ตามหลักสูตร 
โดยน้อมนำหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง มา
ส่งเสริมให้ผู้เรียนมี
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

สถานศึกษา     
และผู้เรียนร่วมกัน   
วางแผนการ      
จัดแสดง/เผยแพร่/
ประกวด/
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
ผลงานของผู้เรียน 
ที่เกิดจากการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้
ตามหลักสูตรโดย
น้อมนำหลัก
ปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 
มาส่งเสริมให้ผู้เรียน
มีคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ 
 
 
 

มีการดำเนินการ
ตามเกณฑ์การ
ประเมินระดับ 1 
คะแนน          
และดำเนินการตาม
แผน ในระดับ
สถานศึกษา 

มีการดำเนินการ
ตามเกณฑ์การ
ประเมินระดับ 1, 
๒ คะแนน และ
ดำเนินการ 
ในระดับกลุ่ม
เครือข่ายพัฒนา
การศึกษา/ระดับ
อำเภอ 

มีการดำเนินการ
ตามเกณฑ์การ
ประเมินระดับ 1, 
๒, ๓  คะแนน 
และดำเนินการใน
ระดับเขตพ้ืนที่
การศึกษา/
จังหวัด 
  

มีการดำเนินการ
ตามเกณฑ์การ
ประเมินระดับ 1, 
๒, ๓, ๔ คะแนน 
และมีการ
ประเมิน 
ปรับปรุงและ
พัฒนาอย่าง
ต่อเนื่องอย่าง
น้อย ๓ ปี 
การศึกษา  

  

๕๖ 
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แบบประเมิน (ต่อ)  
 

 
ลำดับ 

 
ปัจจัยความสำเร็จ 

เกณฑ์การประเมิน  ผลการ
ประเมิน 

 
หลักฐาน ๑ 

คะแนน 
๒ 

คะแนน 
๓ 

คะแนน 
๔ 

คะแนน 
๕ 

คะแนน 
3. ด้านผลลัพธ์ 
3.1 บริหารจัดการได้ตามแผนงาน 

โครงการ กิจกรรม โดยน้อม
นำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง มาส่งเสริมให้ผู้เรียน
มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

มีการวางแผนการ 
บริหารจัดการ ได้
ตามแผนงาน 
โครงการ 
กิจกรรม โดยน้อม
นำหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจ
พอเพียง มา
ส่งเสริมให้ผู้เรียน
มีคุณลักษณะอัน
พึงประสงค ์ 
 
 
 
 
 
 

มีการดำเนินการ
ตามเกณฑ์การ
ประเมินระดับ 1 
คะแนน          
และดำเนิการได้
ครบทุกขั้นตอน 
 
 
 

มีการดำเนินการ
ตามเกณฑ์การ
ประเมินระดับ 1, 
๒ คะแนน และมี
การประเมินผล
โดยผู้บริหาร ครู 
ผู้เรียน ผู้ปกครอง
องค์กร ชุมชน
และผู้มีส่วน
เกี่ยวข้อง 

มีการดำเนินการ
ตามเกณฑ์การ
ประเมินระดับ 1, 
๒, ๓  คะแนน 
และนำผลมา
แก้ไข ปรับปรุง 
และพัฒนา 
 
 

มีการดำเนินการ
ตามเกณฑ์การ
ประเมินระดับ 1, 
๒, ๓, ๔ คะแนน 
และดำเนินการ
อย่างต่อเนื่อง
อย่างน้อย ๓ ป ี
การศึกษา  
 

  

 ๕๗ 
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แบบประเมิน (ต่อ)  
 

 
ลำดับ 

 
ปัจจัยความสำเร็จ 

เกณฑ์การประเมิน  ผลการ
ประเมิน 

 
หลักฐาน ๑ 

คะแนน 
๒ 

คะแนน 
๓ 

คะแนน 
๔ 

คะแนน 
๕ 

คะแนน 
3.2 ผู้บริหาร ครูและบุคลากรใน

สถานศึกษาปฏิบัติตนตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 

มีการกำหนด
เป้าหมายของ
ผู้บริหาร ครูและ
บุคลากรใน
สถานศึกษา
ปฏิบัติตนตาม
หลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจ
พอเพียง 

ผู้บริหาร ครูและ
บุคลากรใน
สถานศึกษาปฏิบัติ
ตนตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจ
พอเพียง ต่ำกว่า
เป้าหมายที่กำหนด 

ผู้บริหาร ครูและ
บุคลากรใน
สถานศึกษา
ปฏิบัติตนตาม
หลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 
เป็นไปตาม
เป้าหมายที่
กำหนด 

ผู้บริหาร ครูและ
บุคลากรใน
สถานศึกษา
ปฏิบัติตนตาม
หลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 
สูงกว่าเป้าหมายที่
กำหนด 

ผู้บริหาร ครูและ
บุคลากรใน
สถานศึกษา
ปฏิบัติตนตาม
หลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจ
พอเพียง มี
นวัตกรรม/แนว
ปฏิบัติที่ดี (Best 
Practices) 

  

3.3 ผู้เรียน มีคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง 

มีการกำหนด
เป้าหมายของ
ผู้เรียนทีมี่
คุณลักษณะอัน
พึงประสงค์ตาม
หลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจ
พอเพียง 

ผู้เรียนมี
คุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ตามหลัก
ปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 
ต่ำกว่าเป้าหมายที่
กำหนด 
 

ผู้เรียนมี
คุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ตามหลัก
ปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง
เป็นไปตาม
เป้าหมายที่
กำหนด 
 

ผู้เรียนมี
คุณลักษณะอนัพึง
ประสงค์ตามหลัก
ปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 
สูงกว่าเป้าหมายที่
กำหนด 
 

ผู้เรียนมี
คุณลักษณะอัน
พึงประสงค์ตาม
หลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจ
พอเพียงสูงขึ้น
อย่างต่อเนื่อง ๓ 
ปีการศึกษา 

  

๕๘ 



59 
 

แบบประเมิน (ต่อ) 
 

 
ลำดับ 

 
ปัจจัยความสำเร็จ 

เกณฑ์การประเมิน  ผลการ
ประเมิน 

 
หลักฐาน ๑ 

คะแนน 
๒ 

คะแนน 
๓ 

คะแนน 
๔ 

คะแนน 
๕ 

คะแนน 
3.4 สถานศึกษามีแนวปฏิบัติที่ดี 

(Best Practices) ในการ
น้อมนำหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง ที่พัฒนา
ผู้เรียนให้มีคุณลักษณะอัน
พึงประสงค์ 
 

สถานศึกษา ครู
บุคลากร และ
ผู้เรียน มีแนว
ปฏิบัติที่ดี (Best 
Practices) ใน
การน้อมนำหลัก
ปรัชญาของ
เศรษฐกิจ
พอเพียง ที่พัฒนา
ผู้เรียนให้มี
คุณลักษณะอัน
พึงประสงค์ ที่
ได้รับรางวัล 
ระดับโรงเรียน 
ชุมชน 

สถานศึกษา ครู
บุคลากร และ
ผู้เรียน มีแนว
ปฏิบัติที่ดี (Best 
Practices) ในการ
น้อมนำหลัก
ปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 
ที่พัฒนาผู้เรียนให้มี
คุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ ที่ได้รับ
รางวัล 
ระดับอำเภอ/
เครือข่าย 

สถานศึกษา ครู
บุคลากร และ
ผู้เรียน มีแนว
ปฏิบัติที่ดี (Best 
Practices) ใน
การน้อมนำหลัก
ปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 
ที่พัฒนาผู้เรียนให้
มีคุณลักษณะอัน
พึงประสงค์ ที่
ได้รับรางวัล 
ระดับเขต/จังหวัด 

สถานศึกษา ครู
บุคลากร และ
ผู้เรียน มีแนว
ปฏิบัติที่ดี (Best 
Practices) ใน
การน้อมนำหลัก
ปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 
ที่พัฒนาผู้เรียนให้
มีคุณลักษณะอัน
พึงประสงค์ ที่
ได้รับรางวัล 
ระดับภาค 

สถานศึกษา ครู
บุคลากร และ
ผู้เรียน มีแนว
ปฏิบัติที่ดี (Best 
Practices) ใน
การน้อมนำหลัก
ปรัชญาของ
เศรษฐกิจ
พอเพียง ที่
พัฒนาผู้เรียนให้
มีคุณลักษณะอัน
พึงประสงค์ ที่
ได้รับรางวัล 
 ระดับชาติ 

  

                                                                                    รวมคะแนนผลการประเมิน …………………..……………….. 

                                                                                                                คะแนนเฉลี่ย =     ผลรวมของคะแนน  =  
                                                                                                                                             จำนวนข้อ 

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

๕๙ 



60 
 

 
 

แบบสรุปผลประเมินการปฏิบตัิงานตามตัวช้ีวัดร่วมของส่วนราชการหรือหน่วยงาน และสถานศึกษา                
สังกัดกระทรวงศึกษาธิการในจังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำปีการศึกษา 2564 
*************************************************************** 

ระดับสถานศึกษา 
  
ตัวช้ีวัดที่ ๑ ร้อยละของสถานศึกษาที่มีแนวปฏิบัติที่ดี (Best Practices) ในการน้อมนำหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจ พอเพียงไปพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน 
 

ชื่อสถานศึกษา คะแนนเฉลี่ย ระดับคุณภาพ 
  

 
 

 

 
เกณฑ์การให้ระดับคุณภาพ 
   

คะแนนเฉลี่ย ระดับคุณภาพ 
1.00 - 1.50 ปรับปรุง 
1.51 - 2.50 พอใช้ 
2.51 - 3.50 ดี 
 3.51 - 4.50 ดีมาก 
4.51 - 5.00 ดีเยี่ยม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบสรุปผลประเมินการปฏิบัติงาน ที่ ๑.๒ 
สำหรับสถานศึกษา 



61 
 

 
 
 

แบบสรุปผลประเมินการปฏิบตัิงานตามตัวช้ีวัดร่วมของส่วนราชการหรือหน่วยงาน และสถานศึกษา                
สังกัดกระทรวงศึกษาธิการในจังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำปีการศึกษา 2564 
*************************************************************** 

ระดับส่วนราชการ หรือหน่วยงาน 
 
 ส่วนราชการหรือหน่วยงาน ..................................................................................................            

                                              (สพป./สพม./สช./สอศ./กศน./รร.กาฬสินธุ์ปัญญานุกูล/สศศ.) 
 

ตัวช้ีวัดที่ ๑ ร้อยละของสถานศึกษาที่มีแนวปฏิบัติที่ดี (Best Practices) ในการน้อมนำหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจ พอเพียงไปพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน 

ที ่ ชื่อสถานศึกษา ระดับคุณภาพ 
1  ปรับปรุง พอใช้ ด ี ดีมาก ดีเยี่ยม 
2       
3       
4       
5       

......       
รวม      
ร้อยละ      
ร้อยละของสถานศึกษาที่ได้ระดับคุณภาพ 
      ดีขึ้นไป 

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

ผลการประเมิน ........................................................ คะแนน 
 
เกณฑ์การให้คะแนน 
   
คะแนน เกณฑ์การให้คะแนน 

๑ ร้อยละ 00 - 2๐ ของส่วนราชการหรือหน่วยงาน ที่มีผลการประเมินระดับคุณภาพดีข้ึนไป 
๒ ร้อยละ 2๑ - 4๐ ของส่วนราชการหรือหน่วยงาน ที่มีผลการประเมินระดับคุณภาพดีข้ึนไป 
๓ ร้อยละ 4๑ - 60 ของส่วนราชการหรือหน่วยงาน ที่มีผลการประเมินระดับคุณภาพดีข้ึนไป 
๔ ร้อยละ 6๑ - 8๐ ของส่วนราชการหรือหน่วยงาน ที่มีผลการประเมินระดับคุณภาพดีข้ึนไป 
๕ ร้อยละ 8๑ - ๑๐๐ ของส่วนราชการหรือหน่วยงาน ที่มีผลการประเมินระดับคุณภาพดีขึ้นไป 

 
 

แบบสรุปผลประเมินการปฏิบัติงานที่ ๑.๓ 
สำหรับส่วนราชการหรือหน่วยงาน 



๖๒ 
 

ตัวช้ีวัดที่ ๒ ระดับคุณภาพของสถานศึกษาที่มีการจัดการเรียนรู้เพื่อให้ผู้เรียนเกิดความตระหนัก           
               และภาคภูมิใจ ในประวัติศาสตร์ ภูมิศาสตร์ ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมของจังหวัด 
               กาฬสินธุ์ 
 
หน่วยวัด : ร้อยละ 

น้ำหนัก : 20 

ค่าถ่วงน้ำหนัก : 4 

ช่วงเวลาการเก็บข้อมูล : ปีการศึกษา 2564  

  รอบที่ ๑  ภาคเรียนที่ ๑ (๑ - ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๔) 
 รอบที่ ๒  ภาคเรียนที่ ๒ (๑ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕) 

 
คำอธิบาย:  

การจัดการเรียนรู้เพ่ือให้ผู้เรียนเกิดความตระหนักและภาคภูมิใจในประวัติศาสตร์ ภูมิศาสตร์ 
ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมของจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นกระบวนการจัดการเรียนรู้ของสถานศึกษาที่มุ่งให้ผู้เรียน
เกิดความตระหนัก (ความเข้าใจ/ความประจักษ์แจ้ง) และภาคภูมิใจ (ภูมิใจ/ภาคภูมิ/ความรู้สึกว่ามี
เกียรติยศ) ในประวัติศาสตร์ ภูมิศาสตร์ ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมโดยกระบวนการที่สำคัญประกอบด้วย
การบริหารหลักสูตร กระบวนการจัดการเรียนรู้ และผลลัพธ์การเรียนรู้ 

 
นิยามศัพท์ 

 สถานศึกษา หมายถึง โรงเรียนภายใต้การกำกับ ดูแล ของหน่วยงานสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ
ในจังหวัดกาฬสินธุ์ 

 หน่วยงานสังกัดกระทรวงศึกษาธิการในจังหวัดกาฬสินธุ์ หมายถึง สำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1 สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2, 
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3 สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา
กาฬสินธุ์, สำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัดกาฬสินธุ์, สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดกาฬสินธุ์, สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนจังหวัดกาฬสินธุ์, 
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดกาฬสินธุ์ และโรงเรียนกาฬสินธุ์ปัญญานุกูล 

 ความตระหนัก หมายถึง ความเข้าใจ ความประจักษ์แจ้งในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง สำหรับตัวชี้วัดนี้
หมายถึง ความเข้าใจหรือความรู้ชัดรู้แจ้ง เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ ภูมิศาสตร์ ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมของ
จังหวัดกาฬสินธุ์ ของผู้เรียน 

 ความภาคภูมิใจหมายถึง ความภูมิใจ ภาคภูมิ หรือความรู้สึกว่ามีเกียรติยศต่อเรื่องใดเรื่องหนึ่ง 
สำหรับตัวชี้วัดนี้หมายถึง ความรู้สึกว่ามีเกียรติยศเก่ียวกับประวัติศาสตร์ ภูมิศาสตร์ ทรัพยากรและ
สิ่งแวดล้อมของจังหวัดกาฬสินธุ์ของผู้เรียน 

 ประวัติศาสตร์หมายถึง เรื่องราวลำดับเหตุการณ์ความเป็นมาในอดีต สำหรับตัวชี้วัดนี้หมายถึง 
เรื่องราว ความเป็นมาเกี่ยวกับการก่อตั้งและพัฒนาการของจังหวัดกาฬสินธุ์ในด้านเศรษฐกิจ สังคม 
การเมืองการปกครอง และศิลปวัฒนธรรมของชาวกาฬสินธุ์ 
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 ภูมิศาสตร์หมายถึงความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติกับสังคมที่ปรากฏในดินแดน
ต่าง ๆ ของโลก สำหรับตัวชี้วัดนี้หมายถึง สภาพแวดล้อมทางธรรมชาติและพ้ืนที่ตั้งของจังหวัดกาฬสินธุ์ 

 ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมหมายถึงสิ่งต่าง ๆ ที่อยู่รอบตัวเราทั้งที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติและ
มนุษย์สร้างขึ้น ทั้งสิ่งมีชีวิตและไม่มีชีวิต ที่มนุษย์สามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้สำหรับตัวชี้วัดนี้หมายถึง สิ่ง
ต่าง ๆ ที่เป็นของส่วนรวมและใช้ประโยชน์ร่วมกันของชาวจังหวัดกาฬสินธุ์ตลอดจนประชาชนทั่วไป 

 
เกณฑ์การให้คะแนน :  

 1. ระดับสถานศึกษา 
 2. ระดับส่วนราชการหรือหน่วยงาน 
 3. ระดับจังหวัด 

  1. เกณฑ์การให้คะแนน :  ระดับสถานศึกษา 
คะแนนเฉลี่ย ระดับคุณภาพ 
1.00 - 1.50 ปรับปรุง 
1.51 - 2.50 พอใช้ 
2.51 - 3.50 ดี 
 3.51 - 4.50 ดีมาก 
4.51 - 5.00 ดีเยี่ยม 

 
  2. เกณฑ์การให้คะแนน :  ระดับส่วนราชการหรือหน่วยงาน 
คะแนน เกณฑ์การให้คะแนน 

๑ ต่ำกว่าร้อยละ 20 ของส่วนราชการหรือหน่วยงาน ที่มีผลการประเมินระดับคุณภาพดีขึ้นไป 
๒ ร้อยละ 20 - 39 ของส่วนราชการหรือหน่วยงาน ที่มีผลการประเมินระดับคุณภาพดีข้ึนไป 
๓ ร้อยละ 40 - 59 ของส่วนราชการหรือหน่วยงาน ที่มีผลการประเมินระดับคุณภาพดีข้ึนไป 
๔ ร้อยละ 60 - 79 ของส่วนราชการหรือหน่วยงาน ที่มีผลการประเมินระดับคุณภาพดีข้ึนไป 
๕ ร้อยละ 80 - ๑๐๐ ของส่วนราชการหรือหน่วยงาน ที่มีผลการประเมินระดับคุณภาพดีขึ้นไป 

 
  3. เกณฑ์การให้คะแนน :  ระดับจังหวัด 

ร้อยละ ระดับคุณภาพ 
ต่ำกว่าร้อยละ 21 ปรับปรุง 
2๑.00 – 4๐.00 พอใช้ 
41.00 - 60.00 ดี 
61.00 - 80.00 ดีมาก 

  81.00 - 100.00 ดีเยี่ยม 
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แหล่งข้อมูล / วิธีการจัดเก็บข้อมูล :  
 ๑. สถานศึกษากำหนดแผนงาน กิจกรรมการเรียนรู้ให้ผู้เรียนเกิดความตระหนักและภาคภูมิใจ  
ในประวัติศาสตร์ ภูมิศาสตร์ ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมของจังหวัดกาฬสินธุ์ ในหลักสูตรสถานศึกษา 
 ๒. สถานศึกษาดำเนินตามแผนงาน กิจกรรมการเรียนรู้ให้ผู้เรียนเกิดความตระหนัก                      
และภาคภูมิใจ ในประวัติศาสตร์ ภูมิศาสตร์ ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมของจังหวัดกาฬสินธุ์ 

๓. สถานศึกษา ประเมินผลการปฏิบัติงาน ตามแบบประเมินผลการปฏิบัติงานตามตัวชี้วัดร่วม    
ของส่วนราชการ หรือหน่วยงาน และสถานศึกษาสังกัดกระทรวงศึกษาธิการในจังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำ                     
ปีการศึกษา 2564ตามกระบวนการดำเนินงานของแผนงาน กิจกรรมกิจกรรมการเรียนรู้ให้ผู้เรียนเกิด
ความตระหนักและภาคภูมิใจ  ในประวัติศาสตร์ ภูมิศาสตร์ ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมของจังหวัดกาฬสินธุ์ 
จนเกิดผลลัพธ์จากการปฏิบัติที่ชัดเจนต่อเนื่อง  
 ๔. สถานศึกษาตรวจสอบ ประมวลผล และสรุปรายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานตาม
ตัวชี้วัดร่วมของส่วนราชการ หรือหน่วยงาน และสถานศึกษาสังกัดกระทรวงศึกษาธิการในจังหวัดกาฬสินธุ์ 
ประจำปีการศึกษา 2564 ต่อหน่วยงานต้นสังกัด 
 ๕. ส่วนราชการ หรือหน่วยงาน สังกัดกระทรวงศึกษาธิการในจังหวัดกาฬสินธุ์ กำกับ ติดตาม 
วิเคราะห์ สรุป และรายงานผลการปฏิบัติงานของสถานศึกษาตามตัวชี้วัดร่วมของส่วนราชการ หรือ
หน่วยงาน และสถานศึกษาสังกัดกระทรวงศึกษาธิการในจังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำปีการศึกษา 2564 ต่อ
คณะกรรมการขับเคลื่อนและพัฒนาตัวชี้วัดร่วม เพ่ือประเมินการปฏิบัติงานของส่วนราชการ หรือหน่วยงาน
และสถานศึกษาสังกัดกระทรวงศึกษาธิการในจังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำปีการศึกษา 2564 ระดับจังหวัด   
แนวทางการดำเนินการ :  
 ระดับจังหวัด 
  1. คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์ (กศจ.) พิจารณาให้ความเห็นชอบกรอบการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานตามตัวชี้วัดร่วมของส่วนราชการ หรือหน่วยงาน และสถานศึกษาสังกัด
กระทรวงศึกษาธิการในจังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำปีการศึกษา 2564 
  ๒. กำหนดตัวชี้วัดร่วมของส่วนราชการ หรือหน่วยงาน และสถานศึกษา สังกัดกระทรวง 
ศึกษาธิการ ในจังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำปีการศึกษา 2564 ลงในแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖๔ ของจังหวัดกาฬสินธุ์ 
  ๓. แต่งตั้งผู้รับผิดชอบและคณะกรรมการขับเคลื่อนและพัฒนาตัวชี้วัดร่วม เพ่ือประเมินผล
การปฏิบัติงานตามตัวชี้วัดร่วมของส่วนราชการ หรือหน่วยงาน และสถานศึกษาสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ
ในจังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำปีการศึกษา 2564 ระดับจังหวัด  
  ๔. กำหนดปฏิทินการปฏิบัติงานเพื่อขับเคลื่อนและประเมินผลการปฏิบัติงานตามตัวชี้วัดร่วม
ของส่วนราชการ หรือหน่วยงานและสถานศึกษาสังกัดกระทรวงศึกษาธิการในจังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำปี
การศึกษา 2564 ระดับจังหวัด  
  ๕. จัดทำกรอบตัวชี้วัดร่วม แบบประเมิน เกณฑ์การประเมิน และคู่มือการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของส่วนราชการ หรือหน่วยงาน และสถานศึกษาสังกัดกระทรวงศึกษาธิการในจังหวัดกาฬสินธุ์ 
ประจำปีการศึกษา 2564 ตามแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดกาฬสินธุ์ พ.ศ. ๒๕๖๑ – 256๕    
  ๖. กำหนดแนวทางการประเมินผลการปฏิบัติงานตามตัวชี้วัดร่วมของส่วนราชการ หรือ
หน่วยงานและสถานศึกษาสังกัดกระทรวงศึกษาธิการในจังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำปีการศึกษา 2564 
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  ๗. สร้างการรับรู้และแนวทางการดำเนินงานการประเมินผลการปฏิบัติงานตามตัวชี้วัดร่วม
ของส่วนราชการ หรือหน่วยงาน และสถานศึกษาสังกัดกระทรวงศึกษาธิการในจังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำปี
การศึกษา 2564 ให้กับบุคลากรของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
  ๘. กำกับ ติดตาม และการรายงานผลการปฏิบัติงานตามตัวชี้วัดร่วมของส่วนราชการ       
หรือหน่วยงาน และสถานศึกษาสังกัดกระทรวงศึกษาธิการในจังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำปีการศึกษา 2564 
ของส่วนราชการ หรือหน่วยงาน สังกัดกระทรวงศึกษาธิการในจังหวัดกาฬสินธุ์ 
  ๙. วิเคราะห์ สรุป และการรายงานผลการปฏิบัติงานตามตัวชี้วัดร่วมของส่วนราชการ     
หรือหน่วยงาน และสถานศึกษาสังกัดกระทรวงศึกษาธิการในจังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำปีการศึกษา 2564
ต่อคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์ (กศจ.) 
 ระดับส่วนราชการหรือหน่วยงาน 
  1. ส่วนราชการหรือหน่วยงาน สังกัดกระทรวงศึกษาธิการในจังหวัดกาฬสินธุ์ วางแผน
ดำเนินการเพ่ือขับเคลื่อนตัวชี้วัดร่วมของส่วนราชการ หรือหน่วยงาน และสถานศึกษาสังกัด
กระทรวงศึกษาธิการในจังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำปีการศึกษา 2564 ด้วยการกำหนดในแผนพัฒนาการจัด
การศึกษา และแผนปฏิบัติการราชการประจำปี  ๒๕๖๔ 
  ๒. แต่งตั้งผู้รับผิดชอบและคณะกรรมการขับเคลื่อนและพัฒนาตัวชี้วัดร่วม และจัดทำปฏิทิน
การปฏิบัติงาน การประเมินผลการปฏิบัติงานตามตัวชี้วัดร่วมของส่วนราชการหรือหน่วยงาน และ
สถานศึกษาสังกัดกระทรวงศึกษาธิการในจังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำปีการศึกษา 2564 
  ๓. ชี้แจงแนวทางการดำเนินงาน ให้คำปรึกษา ติดตาม ให้สถานศึกษาดำเนินการตามแผนงาน 
โครงการ เพ่ือพัฒนากิจกรรม โครงการตามตัวชี้วัดร่วมของส่วนราชการ หรือหน่วยงาน และสถานศึกษา
สังกัดกระทรวงศึกษาธิการในจังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำปีการศึกษา 2564 
  ๔. ส่งเสริม สนับสนุน กำกับ ติดตาม ให้สถานศึกษาดำเนินการประเมินผลการปฏิบัติงาน 
และรายงานผลการปฏิบัติงานตามตัวชี้วัดร่วมของส่วนราชการ หรือหน่วยงาน และสถานศึกษาสังกัด
กระทรวงศึกษาธิการ ในจังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำปีการศึกษา 2564 เป็นไปตามเวลาที่กำหนด  
  ๕. วิเคราะห์ สรุป และรายงานผลการปฏิบัติงานตามตัวชี้วัดร่วมของส่วนราชการ หรือ
หน่วยงาน และสถานศึกษาสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ในจังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำปีการศึกษา 2564    
และรายงานต่อคณะกรรมการขับเคลื่อนและพัฒนาตัวชี้วัดร่วม ตามเวลาที่กำหนด 
 ระดับสถานศึกษา  
  1. วางแผนดำเนินงานและดำเนินการขับเคลื่อนตัวชี้วัดร่วมของส่วนราชการ หรือหน่วยงาน 
และสถานศึกษาสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ในจังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำปีการศึกษา 2564 ด้วยการกำหนด
ในแผนงานพัฒนาคุณภาพการศึกษา แผนปฏิบัติราชการประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔  
  2. ดำเนินงานตามแผน ด้วยการพัฒนาบถคลากร พัฒนาผู้เรียน และดำเนินการขับเคลื่อน
ตัวชี้วัดร่วมของส่วนราชการหรือหน่วยงาน และสถานศึกษาสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ในจังหวัดกาฬสินธุ์ 
ประจำปกีารศึกษา 2564 ตามแผนงาน โครงการของสถานศึกษา 
  ๓. คณะกรรมการขับเคลื่อนและพัฒนาตัวชี้วัดร่วม ประเมินผลการปฏิบัติงานตามตัวชี้วัดร่วม
ของส่วนราชการหรือหน่วยงานและสถานศึกษาสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ในจังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำปี
การศึกษา 2564 



๖๖ 
 

  ๔. คณะกรรมการขับเคลื่อนและพัฒนาตัวชี้วัดร่วม รายงานผลการประเมินการปฏิบัติงาน
ตามตัวชี้วัดร่วมของส่วนราชการ หรือหน่วยงาน และสถานศึกษาสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ในจังหวัด
กาฬสินธุ์ ประจำปีการศึกษา 2564 ต่อหน่วยงานต้นสังกัด ตามกรอบเวลาที่กำหนด  
 
ผู้กำกับดูแลตัวชี้วัด :   ๑. ผศ.ดร.อมร มะลาศรี  เบอร์ติดต่อ :  
      ๒. ผศ.ดร.ศักดิ์สิทธิ์ ฤทธิลัน เบอร์ติดต่อ :  
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แบบประเมินผลการปฏิบัติงานตามตัวช้ีวัดร่วมของส่วนราชการ หรือหน่วยงาน และสถานศึกษาสังกัดกระทรวงศึกษาธิการในจังหวัดกาฬสินธุ์                                 
ประจำปีการศึกษา 2564 
      ตัวช้ีวัดที่ 2 ระดับคุณภาพของสถานศึกษาที่มีการจัดการเรียนรู้เพื่อให้ผู้เรียนเกิดความตระหนักและภาคภูมิใจในประวัติศาสตร์ ภูมิศาสตร์ ทรัพยากร         
และสิ่งแวดล้อมของจังหวัดกาฬสินธุ์ 
        

 
ลำดับ 

 
ปัจจัยความสำเร็จ 

เกณฑ์การประเมิน  ผลการ
ประเมิน 

 
หลักฐาน ๑  

คะแนน 
๒  

คะแนน 
๓  

คะแนน 
๔ 

คะแนน  
๕ 

คะแนน 
1. ด้านการบริหารจัดการ 
๑.๑ จัดทำและวางแผนการใช้

หลักสูตรสถานศึกษาท่ีมีการ
กำหนดสาระการเรียนรู้ 
มาตรฐาน และตัวชี้วัดการ
เรียนรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ 
ภูมิศาสตร์ ทรัพยากรและ
สิ่งแวดล้อม ของจังหวัด
กาฬสินธุ์ 

มีการจัดทำและ
วางแผนการใช้
หลักสูตร
สถานศึกษาท่ีมี
การกำหนดสาระ
การเรียนรู้ 
มาตรฐาน และ
ตัวชี้วัดการเรียนรู้
เกี่ยวกับ
ประวัติศาสตร์ 
ภูมิศาสตร์ 
ทรัพยากรและ
สิ่งแวดล้อม ของ
จังหวัดกาฬสินธุ์ 

มีการดำเนินการ
ตามเกณฑ์การ
ประเมินระดับ 1 
คะแนน และ
บุคลากรและผู้มี
ส่วนเกี่ยวข้องทุก
คนมีส่วนร่วมใน
การจดัทำและวาง
แผนการใช้
หลักสูตร
สถานศึกษา  

มีการดำเนินการ
ตามเกณฑ์การ
ประเมินระดับ 1, 
๒ คะแนน และมี
การแต่งตั้ง
ผู้รับผิดชอบที่
เหมาะสมในการ
ดำเนินงานและ
จัดสรรทรัพยากร
สนับสนุนการ
จดัทำและวาง
แผนการใช้
หลักสูตร
สถานศึกษา  

มีการดำเนินการ
ตามเกณฑ์การ
ประเมินระดับ 1, 
๒, ๓  คะแนน 
และครอบคลุมทุก
ทุกระดับชั้น 
ในสถานศึกษา 

มีการดำเนินการ
ตามเกณฑ์การ
ประเมินระดับ 1, 
๒, ๓, ๔ คะแนน 
และดำเนินการ 
และดำเนินการ
อย่างต่อเนื่อง      
อย่างน้อย 3 ปี
การศึกษา 
หรือมีความ
ยืดหยุ่นในการ
ดำเนินการตาม
แผนงาน 

  

 

แบบประเมินผลการปฏิบัติงานที่ ๒.๑ 
สำหรับสถานศึกษา 

๖๗ 
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แบบประเมิน..ต่อ 
 

 
ลำดับ 

 
ปัจจัยความสำเร็จ 

เกณฑ์การประเมิน  ผลการ
ประเมิน 

 
หลักฐาน ๑  

คะแนน 
๒  

คะแนน 
๓  

คะแนน 
๔ 

คะแนน  
๕ 

คะแนน 
๑.๒ ดำเนินการใช้หลักสูตร

สถานศึกษาที่มีการกำหนด
สาระการเรียนรู้ มาตรฐาน 
และตัวชี้วัดการเรียนรู้
เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ 
ภูมิศาสตร์ ทรัพยากร      
และสิ่งแวดล้อมของจังหวัด
กาฬสินธุ์ ตามแผนที่วางไว้ 

ประชุมชี้แจงการ
ดำเนินการการใช้
หลักสูตร
สถานศึกษาท่ีมี
การกำหนดสาระ
การเรียนรู้ 
มาตรฐาน       
และตัวชี้วัดการ
เรียนรู้เกี่ยวกับ
ประวัติศาสตร์ 
ภูมิศาสตร์ 
ทรัพยากรและ
สิ่งแวดล้อม ของ
จังหวัดกาฬสินธุ์ 
 

มีการดำเนินการ
ตามเกณฑ์การ
ประเมินระดับ 1 
คะแนน  
และดำเนินการใช้
หลักสูตร
สถานศึกษา 

มีการดำเนินการ
ตามเกณฑ์การ
ประเมินระดับ 1, 
๒ คะแนน และ
ศึกษาปัญหาของ
การดำเนินการ
การใช้หลักสูตร
สถานศึกษา 

มีการดำเนินการ
ตามเกณฑ์การ
ประเมินระดับ 1, 
๒, ๓  คะแนน 
และปรับปรุงและ
พัฒนาการ
ดำเนินการการใช้
หลักสูตร
สถานศึกษา 

มีการดำเนินการ
ตามเกณฑ์การ
ประเมินระดับ 1, 
๒, ๓, ๔ คะแนน
และมีการ
สะท้อนและ
สรุปผลการ
ดำเนินการการใช้
หลักสูตรอย่าง
ต่อเนื่องอย่าง
น้อย 3 ปี
การศึกษา 
 

  

 
 
 

๖๘ 
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แบบประเมิน..ต่อ 
 

 
ลำดับ 

 
ปัจจัยความสำเร็จ 

เกณฑ์การประเมิน  ผลการ
ประเมิน 

 
หลักฐาน ๑  

คะแนน 
๒  

คะแนน 
๓  

คะแนน 
๔ 

คะแนน  
๕ 

คะแนน 
๑.๓ นิเทศ กำกับ และติดตามผล

การใช้หลักสูตรสถานศึกษาที่
มีการกำหนดสาระการเรียนรู้ 
มาตรฐาน และตัวชี้วัดการ
เรียนรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ 
ภูมิศาสตร์ ทรัพยากร      
และสิ่งแวดล้อมของจังหวัด
กาฬสินธุ์ อย่างต่อเนื่อง 

มีการวางแผน
และแต่งตั้ง
คณะกรรมการ
การนิเทศ กำกับ 
ติดตามผลการใช้
หลักสูตร
สถานศึกษาที่มี
การกำหนดสาระ
การเรียนรู้ 
มาตรฐาน และ
ตัวชี้วัดการเรียนรู้
เกี่ยวกับ
ประวัติศาสตร์ 
ภูมิศาสตร์ 
ทรัพยากร      
และสิ่งแวดล้อม
ของจังหวัด
กาฬสินธุ์ อย่าง
เป็นระบบ 

มีการดำเนินการ
ตามเกณฑ์การ
ประเมินระดับ 1 
คะแนน และ
ประชุม
คณะกรรมการ
และวางแผนการ
การนิเทศ กำกับ 
ติดตามผลการใช้
หลักสูตร
สถานศึกษา 

มีการดำเนินการ
ตามเกณฑ์การ
ประเมินระดับ 1, 
๒ คะแนน และมี
เครื่องมือ/วิธีการ
ที่หลากหลายใน
การนิเทศ กำกับ 
ติดตามการใช้
หลักสูตร
สถานศึกษา 

มีการดำเนินการ
ตามเกณฑ์การ
ประเมินระดับ 1, 
๒, ๓ คะแนน  
และดำเนินการ
นิเทศ กำกับ 
ติกตามการใช้
หลักสูตร
สถานศึกษาตั้งแต่ 
๒ ครั้งข้ึนไป 

มีการดำเนินการ
ตามเกณฑ์ตาม
เกณฑ์การ
ประเมินระดับ 1, 
๒, ๓, ๔ คะแนน 
และรายงานผล
การนิเทศ กำกับ 
ติดตามผลการใช้
หลักสูตร
สถานศึกษาแก่ผู้
ที่เก่ียวข้อง 

  

๖๙ 
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แบบประเมิน..ต่อ 
 

 
ลำดับ 

 
ปัจจัยความสำเร็จ 

เกณฑ์การประเมิน  ผลการ
ประเมิน 

 
หลักฐาน ๑  

คะแนน 
๒  

คะแนน 
๓  

คะแนน 
๔ 

คะแนน  
๕ 

คะแนน 
๑.๔ ประเมินผลการใช้หลักสูตร, 

ปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษาที่มีการกำหนด
สาระการเรียนรู้ มาตรฐาน 
และตัวชี้วัดการเรียนรู้
เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ 
ภูมิศาสตร์ ทรัพยากร      
และสิ่งแวดล้อมของจังหวัด
กาฬสินธุ์ 

มีการวางแผน
ร่วมกันระหว่าง
ผู้เกี่ยวข้อง เพ่ือ
ประเมินผลการใช้
หลักสูตร 
สถานศึกษาที่มี
การกำหนดสาระ
การเรียนรู้ 
มาตรฐาน และ
ตัวชี้วัดการเรียนรู้
เกี่ยวกับ
ประวัติศาสตร์ 
ภูมิศาสตร์ 
ทรัพยากร      
และสิ่งแวดล้อม
ของจังหวัด
กาฬสินธุ์ 

มีการดำเนินการ
ตามเกณฑ์การ
ประเมินระดับ 1 
คะแนน และมี
การดำเนินตาม
แผนหาสาเหตุ
และปัจจัยที่ส่งผล
กระทบต่อการ
ประเมินผลการใช้
หลักสูตร
สถานศึกษา 

มีการดำเนินการ
ตามเกณฑ์การ
ประเมินระดับ 1, 
๒ คะแนน และ
ประเมินผลการใช้
หลักสูตร
สถานศึกษาด้วย
วิธีการและ
เครื่องมือ
ประเมินผลการใช้
หลักสูตร
สถานศึกษา 

มีการดำเนินการ
ตามเกณฑ์การ
ประเมินระดับ 1, 
๒, ๓ คะแนน 
และแก้ไข/
ปรับปรุง/พัฒนา 
หลักสูตร
สถานศึกษา 

มีมีการ
ดำเนินการตาม
เกณฑ์การ
ประเมินระดับ 1, 
๒, ๓, ๔ คะแนน 
และรายงานให้
ผู้เกี่ยวข้องได้รับ
ทราบอย่าง
ต่อเนื่อง  
อย่างน้อย 3 ปี
การศึกษา 
 

  

 
 

๗๐ 



71 
 

แบบประเมิน..ต่อ 
 

 
ลำดับ 

 
ปัจจัยความสำเร็จ 

เกณฑ์การประเมิน ผลการ
ประเมิน 

 
หลักฐาน ๑  

คะแนน 
๒  

คะแนน 
๓  

คะแนน 
๔ 

คะแนน  
๕ 

คะแนน 
2. ด้านกระบวนการ 
2.1 พัฒนาครูให้มีความพร้อมใน

การจัดการเรียนรู้เพ่ือสร้างให้
ผุ้เรียนมีความตระหนักและ
ความภาคภูมิใจเกี่ยวกับ
ประวัติศาสตร์ ภูมิศาสตร์ 
ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม
ของจังหวัดกาฬสินธุ์ 

มีแผนงาน/
โครงการ/
กิจกรรมพัฒนาครู
ให้มีความพร้อม
ในการจัดการ
เรียนรู้เพื่อสร้าง
ให้ผู้เรียนมีความ
ตระหนักและ
ความภาคภูมิใจ
เกี่ยวกับ
ประวัติศาสตร์ 
ภูมิศาสตร์ 
ทรัพยากรและ
สิ่งแวดล้อม ของ
จังหวัดกาฬสินธุ์ 
สอดคล้องกับ
จุดประสงค์ 
เป้าหมาย 

มีการดำเนินการ
ตามเกณฑ์การ
ประเมินระดับ 1 
คะแนน        
และประชุมครู
และบุคลากรเพ่ือ
สร้างความเข้าใจ
เกี่ยวกับแผนงาน/
โครงการ/
กิจกรรมตามที่
กำหนดไว้ 

มีการดำเนินการ
ตามเกณฑ์การ
ประเมินระดับ 1, 
๒ คะแนน     
และดำเนินการ
ตามแผนงาน/
โครงการ/
กิจกรรมตามที่
กำหนดไว้ 

มีการดำเนินการ
ตามเกณฑ์การ
ประเมินระดับ 1, 
2, ๓ คะแนน 
และมีการ
ประเมิน     
ความพร้อมของ
ครู ตามแผนงาน/
โครงการ/
กิจกรรมที่
ดำเนินการ 

มีการดำเนินการ
ตามเกณฑ์การ
ประเมินระดับ 1 
2, 3, ๔ คะแนน 
และมีการ
สะท้อนผลความ
พร้อมของครู 
สรุปและรายงาน
ผลตามแผนงาน/
โครงการ/
กิจกรรม 

  

๗๑ 
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แบบประเมิน..ต่อ 
 

 
ลำดับ 

 
ปัจจัยความสำเร็จ 

เกณฑ์การประเมิน  ผลการ
ประเมิน 

 
หลักฐาน ๑  

คะแนน 
๒  

คะแนน 
๓  

คะแนน 
๔ 

คะแนน  
๕ 

คะแนน 
๒.๒ รูปแบบ วิธีการ และเทคนิค

การจัดการเรียนรู้ที่เสริมสร้าง
ผู้เรียนให้มีความตระหนักและ
ความภาคภูมิใจเกี่ยวกับ
ประวัติศาสตร์ ภูมิศาสตร์ 
ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม
ของจังหวัดกาฬสินธุ์  

ครูผู้สอนจัดทำ
แผนการจัดการ
เรียนรู้ที่
เสริมสร้างผู้เรียน
ให้มีความ
ตระหนักและ
ความภาคภูมิใจ
เกี่ยวกับ
ประวัติศาสตร์ 
ภูมิศาสตร์ 
ทรัพยากรและ
สิ่งแวดล้อมของ
จังหวัดกาฬสินธุ์ 
 
 
 
 
 
 

มีการดำเนินการ
ตามเกณฑ์การ
ประเมินระดับ 1 
คะแนน        
และดำเนินการ
จัดกิจกรรมการ
เรียนรู้ตาม
แผนการจัดการ
เรียนรู้        

มีการดำเนินการ
ตามเกณฑ์การ
ประเมินระดับ 1, 
๒ คะแนน  และมี
รูปแบบ วิธีการ 
และเทคนิคการ
จัดการเรียนรู้ที่
หลากหลาย 

มีการดำเนินการ
ตามเกณฑ์การ
ประเมินระดับ 1, 
2, ๓ คะแนน  
และมีการแก้ไข
ปรับปรุง และ
พัฒนารูปแบบ 
วิธีการ และ
เทคนิคการ
จัดการเรียนรู้ 

มีการดำเนินการ
ตามเกณฑ์การ
ประเมินระดับ 1, 
2, 3, ๔ คะแนน  
และดำเนินการ
อย่างต่อเนื่อง
อย่างน้อย ๓ ปี
การศึกษา 

  

๗๒ 
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แบบประเมิน..ต่อ 
 

 
ลำดับ 

 
ปัจจัยความสำเร็จ 

เกณฑ์การประเมิน  ผลการ
ประเมิน 

 
หลักฐาน ๑  

คะแนน 
๒  

คะแนน 
๓  

คะแนน 
๔ 

คะแนน  
๕ 

คะแนน 
2.3 การวัดผลและประเมินผลการ

เรียนรู้ของผู้เรียนที่
หลากหลาย น่าเชื่อถือ และ
การนำผลการประเมินไปใช้ใน
การพัฒนาผู้เรียนให้มีความ
ตระหนักและความภาคภูมิใจ
เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ 
ภูมิศาสตร์ ทรัพยากรและ
สิ่งแวดล้อมของจังหวัด
กาฬสินธุ์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

มีการวางแผน
และดำเนินการ
ตามแผนการ
วัดผลและ
ประเมินผลการ
เรียนรู้ของผู้เรียน
ให้มีความ
ตระหนักและ
ความภาคภูมิใจ
เกี่ยวกับ
ประวัติศาสตร์ 
ภูมิศาสตร์ 
ทรัพยากรและ
สิ่งแวดล้อมของ
จังหวัดกาฬสินธุ์ 
 

มีการดำเนินการ
ตามเกณฑ์การ
ประเมินระดับ 1 
คะแนน ด้วย
เครื่องมือ/วิธีการ
ทีห่ลากหลาย 
และน่าเชื่อถือ 

มีการดำเนินการ
ตามเกณฑ์การ
ประเมินระดับ 1, 
2 คะแนน     
โดยผู้เรียน และผู้
มีส่วนเกี่ยวข้องมี
ส่วนร่วมในการวัด
และประเมินผล 

มีการดำเนินการ
ตามเกณฑ์การ
ประเมินระดับ 1, 
2, 3 คะแนน 
และนำผลการ
ประเมินไปพัฒนา
ผู้เรียน 

มีการดำเนินการ
ตามเกณฑ์การ
ประเมินระดับ 1, 
2, 3, ๔ คะแนน 
และดำเนินการ
อย่างต่อเนื่อง
อย่างน้อย ๓ ปี
การศึกษา 
 
 

  

๗๓ 
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แบบประเมิน..ต่อ 
 

 
ลำดับ 

 
ปัจจัยความสำเร็จ 

เกณฑ์การประเมิน  ผลการ
ประเมิน 

 
หลักฐาน ๑  

คะแนน 
๒  

คะแนน 
๓  

คะแนน 
๔ 

คะแนน  
๕ 

คะแนน 
2.๔ จัดแสดง/เผยแพร่/ ประกวด/ 

แลกเปลี่ยนเรียนรู้ผลงานของ
ผู้เรียน ครู ผู้บริหาร และ
สถานศึกษา ทีพั่ฒนาผู้เรียน
ให้มีความตระหนักและ 
ความภาคภูมิใจเกี่ยวกับ
ประวัติศาสตร์ ภูมิศาสตร์ 
ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม
ของจังหวัดกาฬสินธุ์ 
 

สถานศึกษา     
และผู้เรียน
ร่วมกันวางแผน 
การจัดแสดง/
เผยแพร่/
ประกวด/
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
ผลงานของผู้เรียน 
ครู ผู้บริหาร   
และสถานศึกษาที่
พัฒนาผู้เรียนให้มี
ความตระหนัก
ความภาคภูมิใจ
เกี่ยวกับ
ประวัติศาสตร์ 
ภูมิศาสตร์ 
ทรัพยากรและ
สิ่งแวดล้อมของ
จังหวัดกาฬสินธุ์ 

มีการดำเนินการ
ตามเกณฑ์การ
ประเมินระดับ 1 
คะแนน          
และดำเนินการ
ตามแผน ใน
ระดับสถานศึกษา 

มีการดำเนินการ
ตามเกณฑ์การ
ประเมินระดับ 1, 
๒ คะแนน และ
ดำเนินการ 
ในระดับกลุ่ม
เครือข่ายพัฒนา
การศึกษา/ระดับ
อำเภอ 

มีการดำเนินการ
ตามเกณฑ์การ
ประเมินระดับ 1, 
๒, ๓  คะแนน 
และดำเนินการใน
ระดับเขตพ้ืนที่
การศึกษา/
จังหวัด 
 

มีการดำเนินการ
ตามเกณฑ์การ
ประเมินระดับ 1, 
๒, ๓, ๔ คะแนน 
และมีการ
ประเมิน 
ปรับปรุงและ
พัฒนาอย่าง
ต่อเนื่องอย่าง
น้อย ๓ ปี 
การศึกษา 

  

๗๔ 
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แบบประเมิน..ต่อ 
 

 
ลำดับ 

 
ปัจจัยความสำเร็จ 

เกณฑ์การประเมิน  ผลการ
ประเมิน 

 
หลักฐาน ๑  

คะแนน 
๒  

คะแนน 
๓  

คะแนน 
๔ 

คะแนน  
๕ 

คะแนน 
3. ด้านผลลัพธ์ 
3.1 บริหารจัดการตามแผนงาน 

โครงการ เพ่ือให้ผู้เรียนเกิด
ความตระหนักและภาคภูมิใจ
ในประวัติศาสตร์ ภูมิศาสตร์ 
ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม
ของจังหวัดกาฬสินธุ์ 
 

มีการวางแผนการ 
บริหารจัดการ ได้
ตามแผนงาน 
โครงการ 
กิจกรรมเพ่ือให้
ผู้เรียนเกิดความ
ตระหนักและ
ภาคภูมิใจใน
ประวัติศาสตร์ 
ภูมิศาสตร์ 
ทรัพยากร         
และสิ่งแวดล้อม
ของจังหวัด
กาฬสินธุ์ 
 

มีการดำเนินการ
ตามเกณฑ์การ
ประเมินระดับ 1 
คะแนน          
และดำเนิการได้
ครบทุกขั้นตอน 
 

มีการดำเนินการ
ตามเกณฑ์การ
ประเมินระดับ 1, 
๒ คะแนน และมี
การประเมินผล
โดยผู้บริหาร ครู 
ผู้เรียน ผู้ปกครอง
องค์กร ชุมชน
และผู้มีส่วน
เกี่ยวข้อง 
 
 
 
 
 
 

มีการดำเนินการ
ตามเกณฑ์การ
ประเมินระดับ 1, 
๒, ๓  คะแนน 
และนำผลมา
แก้ไข ปรับปรุง 
และพัฒนา 
 
 

มีการดำเนินการ
ตามเกณฑ์การ
ประเมินระดับ 1, 
๒, ๓, ๔ คะแนน 
และดำเนินการ
อย่างต่อเนื่อง
อย่างน้อย ๓ ป ี
การศึกษา  
 

  

 
 ๗๕ 
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แบบประเมิน..ต่อ 
 

 
ลำดับ 

 
ปัจจัยความสำเร็จ 

เกณฑ์การประเมิน  ผลการ
ประเมิน 

 
หลักฐาน ๑  

คะแนน 
๒  

คะแนน 
๓  

คะแนน 
๔ 

คะแนน  
๕ 

คะแนน 
3.2 ผลลัพธ์ที่เกิดจากแผนงาน 

โครงการ กิจกรรมเพ่ือให้
ผู้เรียนเกิดความตระหนักและ
ภาคภูมิใจในประวัติศาสตร์ 
ภูมิศาสตร์ ทรัพยากรและ
สิ่งแวดล้อมของจังหวัด
กาฬสินธุ์ 
 

มีการกำหนด
เป้าหมายของ
แผนงาน 
โครงการ 
กิจกรรม เพ่ือให้
ผู้เรียนเกิดความ
ตระหนักและ
ภาคภูมิใจใน
ประวัติศาสตร์ 
ภูมิศาสตร์ 
ทรัพยากรและ
สิ่งแวดล้อมของ
จังหวัดกาฬสินธุ์ 
 

ผลการดำเนินงาน
ตามแผนงาน 
โครงการ 
กิจกรรม เพ่ือให้
ผู้เรียนเกิดความ
ตระหนักและ
ภาคภูมิใจใน
ประวัติศาสตร์ 
ภูมิศาสตร์ 
ทรัพยากรและ
สิ่งแวดล้อมของ
จังหวัดกาฬสินธุ์ 
ต่ำกว่าเป้าหมายที่
กำหนด 

ผลการดำเนินงาน
ตามแผนงาน 
โครงการ 
กิจกรรม เพ่ือให้
ผู้เรียนเกิดความ
ตระหนักและ
ภาคภูมิใจใน
ประวัติศาสตร์ 
ภูมิศาสตร์ 
ทรัพยากรและ
สิ่งแวดล้อมของ
จังหวัดกาฬสินธุ์ 
เป็นไปตาม
เป้าหมายที่
กำหนด 

ผลการดำเนินงาน
ตามแผนงาน 
โครงการ 
กิจกรรม เพ่ือให้
ผู้เรียนเกิดความ
ตระหนักและ
ภาคภูมิใจใน
ประวัติศาสตร์ 
ภูมิศาสตร์ 
ทรัพยากรและ
สิ่งแวดล้อมของ
จังหวัดกาฬสินธุ์ 
 สูงกว่าเป้าหมาย
ที่กำหนด 

ผลการ
ดำเนินงานตาม
แผนงาน 
โครงการ 
กิจกรรมเพ่ือให้
ผู้เรียนเกิดความ
ตระหนักและ
ภาคภูมิใจใน
ประวัติศาสตร์ 
ภูมิศาสตร์ 
ทรัพยากรและ
สิ่งแวดล้อมของ
จังหวัดกาฬสินธุ์ 
สูงกว่าเป้าหมาย
ที่กำหนด และ
ได้รับการยอมรับ
จากชุมชน และ
สังคม 
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แบบประเมิน..ต่อ 
 

 
ลำดับ 

 
ปัจจัยความสำเร็จ 

เกณฑ์การประเมิน  ผลการ
ประเมิน 

 
หลักฐาน ๑  

คะแนน 
๒  

คะแนน 
๓  

คะแนน 
๔ 

คะแนน  
๕ 

คะแนน 
3.๓ จัดการเรียนรู้เพื่อให้ผู้เรียน

เกิดความตระหนักและ
ภาคภูมิใจในประวัติศาสตร์ 
ภูมิศาสตร์ ทรัพยากร         
และสิ่งแวดล้อมของจังหวัด
กาฬสินธุ์ 
 

มีแผนการจัด
กิจกรรมการ
เรียนรู้ เพ่ือให้
ผู้เรียนเกิดความ
ตระหนักและ
ภาคภูมิใจใน
ประวัติศาสตร์ 
ภูมิศาสตร์ 
ทรัพยากร         
และสิ่งแวดล้อม
ของจังหวัด
กาฬสินธุ์ 
 

มีการดำเนินการ
ตามเกณฑ์การ
ประเมินระดับ 1 
คะแนน และสอน
ตามแผนการจัด
กิจกรรมการ
เรียนรู้ 

มีการดำเนินการ
ตามเกณฑ์
คุณภาพ 1, 2, 
และมีการวัดและ
ประเมินผลด้วย
เครื่องมือ/วิธีการ
ที่หลากหลาย 

มีการดำเนินการ
ตามเกณฑ์
คุณภาพ 1, 2, 3 
และผู้เรียนมี
ความตระหนัก
และภาคภูมิใจใน
ประวัติศาสตร์ 
ภูมิศาสตร์ 
ทรัพยากร         
และสิ่งแวดล้อม
ของจังหวัด
กาฬสินธุ์ 
 

มีการดำเนินการ
ตามเกณฑ์
คุณภาพ 1, 2, 
3, ๔ และผู้เรียน
แสดงออกถึง
ความตระหนัก
และภาคภูมิใจใน
ประวัติศาสตร์ 
ภูมิศาสตร์ 
ทรัพยากร         
และสิ่งแวดล้อม
ของจังหวัด
กาฬสินธุ์ อย่าง
ต่อเนื่องอย่าง
น้อย ๓ ปี
การศึกษา 
 

  

 
 

๗๗ 
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แบบประเมิน..ต่อ 
 

 
ลำดับ 

 
ปัจจัยความสำเร็จ 

เกณฑ์การประเมิน   
ผลการ
ประเมิน 

 
หลักฐาน ๑ 

คะแนน 
๒ 

คะแนน 
๓ 

คะแนน 
๔ 

คะแนน 
๕ 

คะแนน 
3.๔ ผู้เรียนมีความตระหนัก     

และความภาคภูมิใจเกี่ยวกับ
ประวัติศาสตร์ ภูมิศาสตร์ 
ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม
ของจังหวัดกาฬสินธุ์ 
 

ผู้เรียนแสดงออก
ถึงความรัก  
ความภาคภูมิใจ 
ความหวงแหน 
การอนุรักษ์ 
การเผยแพร่
เกี่ยวกับ
ประวัติศาสตร์ 
ภูมิศาสตร์ 
ทรัพยากรและ
สิ่งแวดล้อมของ
จังหวัดกาฬสินธุ์ 
ต่ำกว่าร้อยละ 
60 

ผู้เรียนแสดงออก
ถึงความรัก  
ความภาคภูมิใจ 
ความหวงแหน 
การอนุรักษ์ 
การเผยแพร่
เกี่ยวกับ
ประวัติศาสตร์ 
ภูมิศาสตร์ 
ทรัพยากรและ
สิ่งแวดล้อมของ
จังหวัดกาฬสินธุ์ 
ร้อยละ 60 - 69 

ผู้เรียนแสดงออก
ถึงความรัก  
ความภาคภูมิใจ 
ความหวงแหน 
การอนุรักษ์ 
การเผยแพร่
เกี่ยวกับ
ประวัติศาสตร์ 
ภูมิศาสตร์ 
ทรัพยากรและ
สิ่งแวดล้อมของ
จังหวัดกาฬสินธุ์ 
ร้อยละ 70 - 79 

ผู้เรียนแสดงออก
ถึงความรัก  
ความภาคภูมิใจ 
ความหวงแหน 
การอนุรักษ์ 
การเผยแพร่
เกี่ยวกับ
ประวัติศาสตร์ 
ภูมิศาสตร์ 
ทรัพยากรและ
สิ่งแวดล้อมของ
จังหวัดกาฬสินธุ์ 
ร้อยละ 80 - 89 

ผู้เรียนแสดงออก
ถึงความรัก  
ความภาคภูมิใจ 
ความหวงแหน 
การอนุรักษ์ 
การเผยแพร่
เกี่ยวกับ
ประวัติศาสตร์ 
ภูมิศาสตร์ 
ทรัพยากรและ
สิ่งแวดล้อมของ
จังหวัดกาฬสินธุ์ 
ร้อยละ 90 - 
100 

  

                                                                                    รวมคะแนนผลการประเมิน …………………..……………….. 

                                                                                                                คะแนนเฉลี่ย =     ผลรวมของคะแนน  =  
                                                                                                                                             จำนวนข้อ 

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

๗๘ 
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แบบสรุปผลประเมินการปฏิบตัิงานตามตัวช้ีวัดร่วมของส่วนราชการหรือหน่วยงาน และสถานศึกษา                
สังกัดกระทรวงศึกษาธิการในจังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำปีการศึกษา 2564 
*************************************************************** 

ระดับสถานศึกษา 
  
ตัวชี้วัดที่ 2 ระดับคุณภาพของสถานศึกษาที่มีการจัดการเรียนรู้เพื่อให้ผู้เรียนเกิดความตระหนัก 
               และภาคภูมิใจในประวัติศาสตร์ ภูมิศาสตร์ ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมของจังหวัดกาฬสินธุ์ 
 

ชื่อสถานศึกษา คะแนนเฉลี่ย ระดับคุณภาพ 
  

 
 

 

 
เกณฑ์การให้ระดับคุณภาพ 
   

คะแนนเฉลี่ย ระดับคุณภาพ 
1.00 - 1.50 ปรับปรุง 
1.51 - 2.50 พอใช้ 
2.51 - 3.50 ดี 
 3.51 - 4.50 ดีมาก 
4.51 - 5.00 ดีเยี่ยม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบสรุปผลประเมินการปฏิบัติงานที่ ๒.๒ 
สำหรับสถานศึกษา 
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แบบสรุปผลประเมินการปฏิบตัิงานตามตัวช้ีวัดร่วมของส่วนราชการหรือหน่วยงาน และสถานศึกษา                
สังกัดกระทรวงศึกษาธิการในจังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำปีการศึกษา 2564 
*************************************************************** 

ระดับส่วนราชการ หรือหน่วยงาน 
 
 ส่วนราชการหรือหน่วยงาน ..................................................................................................            
                                              (สพป./สพม./สช./สอศ./กศน./รร.กาฬสินธุ์ปัญญานุกูล/สศศ.) 
 

ตัวช้ีวัดที่ 2 ระดับคุณภาพของสถานศึกษาที่มีการจัดการเรียนรู้เพื่อให้ผู้เรียนเกิดความตระหนักและ
ภาคภูมิใจในประวัติศาสตร์ ภูมิศาสตร์ ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมของจังหวัดกาฬสินธุ์ 

ที ่ ชื่อสถานศึกษา ระดับคุณภาพ 
1  ปรับปรุง พอใช้ ด ี ดีมาก ดีเยี่ยม 
2       
3       
4       
5       

......       
รวม      
ร้อยละ      
ร้อยละของสถานศึกษาที่ได้ระดับคุณภาพ 
      ดีขึ้นไป 

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

ผลการประเมิน ........................................................ คะแนน 
 
เกณฑ์การให้คะแนน 
   
คะแนน เกณฑ์การให้คะแนน 

๑ ร้อยละ 00 - 2๐ ของส่วนราชการหรือหน่วยงาน ที่มีผลการประเมินระดับคุณภาพดีข้ึนไป 
๒ ร้อยละ 2๑ - 4๐ ของส่วนราชการหรือหน่วยงาน ที่มีผลการประเมินระดับคุณภาพดีข้ึนไป 
๓ ร้อยละ 4๑ - 60 ของส่วนราชการหรือหน่วยงาน ที่มีผลการประเมินระดับคุณภาพดีข้ึนไป 
๔ ร้อยละ 6๑ - 8๐ ของส่วนราชการหรือหน่วยงาน ที่มีผลการประเมินระดับคุณภาพดีข้ึนไป 
๕ ร้อยละ 8๑ - ๑๐๐ ของส่วนราชการหรือหน่วยงาน ที่มีผลการประเมินระดับคุณภาพดีขึ้นไป 

 
 

แบบสรุปผลประเมินการปฏิบัติงานที่ ๒.๓ 
สำหรับส่วนราชการหรือหน่วยงาน 



๘๑ 
 

ตัวช้ีวัดที่ 3 ระดับความสำเร็จในการน้อมนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษา ของในหลวงของรัชกาลที่ 10  
               มาจัดการศึกษาให้ผู้เรียนสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน   
 
หน่วยวัด : ร้อยละ 

น้ำหนัก : 10 

ค่าถ่วงน้ำหนัก : 2 

ช่วงเวลาการเก็บข้อมูล : ปีการศึกษา 2564  

  รอบที่ ๑  ภาคเรียนที่ ๑ (๑ - ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๔) 
 รอบที่ ๒  ภาคเรียนที่ ๒ (๑ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕) 

 

คำอธิบาย :  
         การน้อมนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษา ของในหลวงของรัชกาลที่ 10 มาจัดการศึกษาให้ผู้เรียน
สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน  หมายถึง กระบวนการที่ส่วนราชการหรือหน่วยงานและสถานศึกษา 
จัดกิจกรรมการเรียนรู้ เพื่อให้ผู้เรียน มีความประพฤติและปฏิบัติตามพระบรมราโชบายด้านการศึกษา ของใน
หลวงของรัชกาลที่ 10 มีคุณธรรมและเป็นพลเมืองดี 
 
ส่วนราชการหรือหน่วยงานสังกัดกระทรวงศึกษาธิการในจังหวัดกาฬสินธุ์ หมายถึง สำนักงานเขตพ้ืนที่ 

 การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1 สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2, 
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3 สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษากาฬสินธุ์, 
สำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัดกาฬสินธุ์, สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัยจังหวัดกาฬสินธุ์, สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนจังหวัดกาฬสินธุ์, ศูนย์การศึกษา
พิเศษประจำจังหวัดกาฬสินธุ์ และโรงเรียนกาฬสินธุ์ปัญญานุกูล 
 พระบรมราโชบายด้านการศึกษา ในหลวงรัชกาลที่ 10 หมายถึง การศึกษาต้องมุ่งสร้างพ้ืนฐาน
ให้แก่ ผู้เรียน  ๔ ด้าน ได้แก่  
  1. มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง  ต้องมีความรู้ความเข้าใจที่มีต่อชาติบ้านเมือง ยึดมั่นในศาสนา
มั่นคงในสถาบันพระมหากษัตริย์  และมีความเอ้ืออาทรต่อครอบครัวและชุมชนของตน 
  2. มีพื้นฐานชีวิตที่ม่ันคง - มีคุณธรรม  ให้รู้จักแยกแยะสิ่งที่ผิด-ที่ถูก สิ่งชั่ว-สิ่งดี เพ่ือปฏิบัติแต่สิ่ง
ที่ชอบที่ดีงาม ปฏิเสธสิ่งที่ผิดที่ชั่ว  เพ่ือสร้างคนดีให้แก่บ้านเมือง 
  3. มีงานทำ - มีอาชีพ ต้องให้เด็กรักงาน สู้งาน ทำงานจนสำเร็จ อบรมให้เรียนรู้การทำงาน ให้
สามารถเลี้ยงตัวและเลี้ยงครอบครัวได้ 
  4. เป็นพลเมืองดี  การเป็นพลเมืองดีเป็นหน้าที่ของทุกคน  สถานศึกษาและสถานประกอบการ
ต้องส่งเสริมให้ทุกคนมีโอกาสทำหน้าที่พลเมืองดี การเป็นพลเมืองดีหมายถึงการมีน้ำใจ  มีความเอ้ืออาทร ต้อง
ทำงานอาสาสมัคร งานบำเพ็ญประโยชน์  “เห็นอะไรที่จะทำเพ่ือบ้านเมืองได้ก็ต้องทำ” 
(สารนายก : พระบรมราโชบายด้านการศึกษาของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๑๐) 
 ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน หมายถึง ปรับเปลี่ยนวิธีการ เพื่อให้การดำเนินชีวิตเหมาะสมและเข้ากับ
สถานการณ์ และอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข 
 



๘๒ 
 

เกณฑ์การให้คะแนน  
1. ระดับสถานศึกษา 
2. ระดับส่วนราชการหรือหน่วยงาน 
3. ระดับจังหวัด 

 
1. เกณฑ์การให้คะแนน :  ระดับสถานศึกษา  

คะแนนเฉลี่ย ระดับคุณภาพ 
1.00 - 1.50 ปรับปรุง 
1.51 - 2.50 พอใช้ 
2.51 - 3.50 ดี 
 3.51 - 4.50 ดีมาก 
4.51 - 5.00 ดีเยี่ยม 

 
2. เกณฑ์การให้คะแนน :  ระดับส่วนราชการหรือหน่วยงาน 

ระดับ
คะแนน 

เกณฑ์การให้คะแนน 

๑ ต่ำกว่าร้อยละ 20 ของส่วนราชการหรือหน่วยงาน ที่มีผลการประเมินระดับคุณภาพดีขึ้นไป 
๒ ร้อยละ 20 - 39 ของส่วนราชการหรือหน่วยงาน ที่มีผลการประเมินระดับคุณภาพดีข้ึนไป 
๓ ร้อยละ 40 - 59 ของส่วนราชการหรือหน่วยงาน ที่มีผลการประเมินระดับคุณภาพดีข้ึนไป 
๔ ร้อยละ 60 - 79 ของส่วนราชการหรือหน่วยงาน ที่มีผลการประเมินระดับคุณภาพดีข้ึนไป 
๕ ร้อยละ 80 - ๑๐๐ ของส่วนราชการหรือหน่วยงาน ที่มีผลการประเมินระดับคุณภาพดีขึ้นไป 

 

3. เกณฑ์การให้คะแนน :  ระดับจังหวัด 

ร้อยละ ระดับคุณภาพ 
ต่ำกว่าร้อยละ 21 ปรับปรุง 
2๑.00 – 4๐.00 พอใช้ 
41.00 - 60.00 ดี 
61.00 - 80.00 ดีมาก 

  81.00 - 100.00 ดีเยี่ยม 
 

แหล่งข้อมูล / วิธีการจัดเก็บข้อมูล :  
 ๑. สถานศึกษากำหนดแผนงาน กิจกรรม โครงการน้อมนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของใน
หลวงรัชกาลที่ ๑๐ มาจัดกิจกรรมการเรียนรู้ และบูรณาการในแผนปฏิบัติงานประจำปี ของจังหวัดกาฬสินธุ์ 

๒. สถานศึกษาดำเนินตามแผนงาน กิจกรรม โครงการน้อมนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของใน
หลวงรัชกาลที่ ๑๐ ของจังหวัดกาฬสินธุ์ 



๘๓ 
 

๓. สถานศึกษาประเมินผลการปฏิบัติงาน ตามแบบประเมินการปฏิบัติงานตามตัวชี้วัดร่วมของส่วน
ราชการหรือหน่วยงาน และสถานศึกษาสังกัดกระทรวงศึกษาธิการในจังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำปีการศึกษา 2564
ตามกระบวนการดำเนินงานของแผนงาน กิจกรรม/โครงการ ที่สถานศึกษาดำเนินการ ด้านการน้อมนำพระบรม
ราโชบายด้านการศึกษาของในหลวงรัชกาลที่ ๑๐ ของจังหวัดกาฬสินธุ์ จนเกิดผลลัพธ์จากการปฏิบัติที่ชัดเจน
ต่อเนื่อง ได้รับรางวัล และเผยแพร่ให้หน่วยงานภายในหรือภายนอกสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได ้
 ๔. สถานศึกษาตรวจสอบ ประมวลผล และสรุปรายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานตามตัวชี้วัดร่วม
ของส่วนราชการหรือหน่วยงาน และสถานศึกษาสังกัดกระทรวงศึกษาธิการในจังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำปี
การศึกษา 2564 ต่อหน่วยงานต้นสังกัด 
 ๕. ส่วนราชการ หรือหน่วยงาน สังกัดกระทรวงศึกษาธิการในจังหวัดกาฬสินธุ์ กำกับ ติดตาม วิเคราะห์ 
สรุป และรายงานผลการปฏิบัติงานของสถานศึกษา ตามตัวชี้วัดร่วมของส่วนราชการ หรือหน่วยงาน และ
สถานศึกษาสังกัดกระทรวงศึกษาธิการในจังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำปีการศึกษา 2564 ในระดับจังหวัด 

 
แนวทางการดำเนินการ :  
 ระดับจังหวัด 
  1. คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์ (กศจ.) พิจารณาให้ความเห็นชอบกรอบประเมินการ
ปฏิบัติงานตามตัวชี้วัดร่วมของส่วนราชการ หรือหน่วยงาน และสถานศึกษาสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ 
ในจังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำปีการศึกษา 2564 
  ๒. กำหนดตัวชี้วัดร่วมของส่วนราชการ หรือหน่วยงาน และสถานศึกษาสังกัดกระทรวง 
ศึกษาธิการ ในจังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำปีการศึกษา 2564 ในแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
ของจังหวัดกาฬสินธุ์ 
  ๓. แต่งตั้งผู้รับผิดชอบและคณะกรรมการดำเนินงานการประเมินผลการปฏิบัติงานตามตัวชี้วัดร่วม
ของส่วนราชการ หรือหน่วยงาน และสถานศึกษาสังกัดกระทรวงศึกษาธิการในจังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำปี
การศึกษา 2564 
  ๔. กำหนดปฏิทินการปฏิบัติงานการประเมินผลการปฏิบัติงานตามตัวชี้วัดร่วมของส่วนราชการ 
หรือหน่วยงาน และสถานศึกษาสังกัดกระทรวงศึกษาธิการในจังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำปีการศึกษา 2564 
  ๕. จัดทำกรอบตัวชี้วัดร่วมของส่วนราชการ หรือหน่วยงาน และสถานศึกษาสังกัดกระทรวง 
ศึกษาธิการในจังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำปีการศึกษา 2564 ตามแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดกาฬสินธุ์ พ.ศ. 
๒๕๖๑ – 256๕   
  ๖. สร้างแนวทางการประเมินผลการปฏิบัติงาน/เครื่องมือการประเมิน/เกณฑ์การประเมิน 
  ๗. สร้างการรับรู้และแนวทางการดำเนินงาน การประเมินผลการปฏิบัติงานตามตัวชี้วัดร่วมของ
ส่วนราชการ หรือหน่วยงาน และสถานศึกษาสังกัดกระทรวงศึกษาธิการในจังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำปีการศึกษา 
2564 ให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
  ๘. กำกับ ติดตาม และการรายงานผลการปฏิบัติงาน ตามตัวชี้วัดร่วมของส่วนราชการหรือ
หน่วยงาน และสถานศึกษาสังกัดกระทรวงศึกษาธิการในจังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำปีการศึกษา 2564 ของส่วน
ราชการ หรือหน่วยงาน 
  ๙. วิเคราะห์ สรุป และการรายงานผลการปฏิบัติงาน ตามตัวชี้วัดร่วมของส่วนราชการหรือ
หน่วยงาน และสถานศึกษาสังกัดกระทรวงศึกษาธิการในจังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำปีการศึกษา 2564 ต่อ
คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์ (กศจ.) 



๘๔ 
 

 ระดับส่วนราชการหรือหน่วยงาน 
  1. ส่วนราชการหรือหน่วยงาน สังกัดกระทรวงศึกษาธิการในจังหวัดกาฬสินธุ์ วางแผนดำเนินการ
เพ่ือขับเคลื่อนตัวชี้วัดร่วมของส่วนราชการ หรือหน่วยงาน และสถานศึกษาสังกัดกระทรวงศึกษาธิการในจังหวัด
กาฬสินธุ์ ประจำปีการศึกษา 2564 ให้บรรลุตามเป้าหมาย 
  ๒. แต่งตั้งผู้รับผิดชอบและคณะกรรมการดำเนินงาน และจัดทำปฏิทินการปฏิบัติงาน 
  ๓. ชี้แจงแนวทางการดำเนินงาน ให้คำปรึกษา ติดตาม ให้สถานศึกษาดำเนินการตามตัวชี้วัดร่วม
ของส่วนราชการ หรือหน่วยงาน และสถานศึกษาสังกัดกระทรวงศึกษาธิการในจังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำปี
การศึกษา 2564 
  ๔. ส่งเสริม สนับสนุน กำกับ ติดตาม สถานศึกษาดำเนินการประเมิน และรายงานผลการ
ปฏิบัติงานตามตัวชี้วัดร่วมของส่วนราชการ หรือหน่วยงาน และสถานศึกษาสังกัดกระทรวงศึกษาธิการในจังหวัด
กาฬสินธุ์ ประจำปีการศึกษา 2564 เป็นไปตามเวลาที่กำหนด  
  ๕. วิเคราะห์ สรุป และรายงานผลการปฏิบัติงานตามตัวชี้วัดร่วมของส่วนราชการ หรือหน่วยงาน 
และสถานศึกษาสังกัดกระทรวงศึกษาธิการในจังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำปีการศึกษา 2564 เป็นไปตามเวลาที่
กำหนด 
 ระดับสถานศึกษา  
  1. วางแผนดำเนินงานและดำเนินการขับเคลื่อนตัวชี้วัดร่วมของส่วนราชการ หรือหน่วยงาน      
และสถานศึกษาสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ในจังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำปีการศึกษา 2564 ให้บรรลุผลตาม
เป้าหมาย  
  2. พัฒนาผู้เรียน และดำเนินการขับเคลื่อนตัวชี้วัดร่วมของส่วนราชการหรือหน่วยงาน            
และสถานศึกษาสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ในจังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำปีการศึกษา 2564 ตามแผนงานของ
สถานศึกษา 
  ๓. ประเมินผลการปฏิบัติงานตามตัวชี้วัดร่วมของส่วนราชการ หรือหน่วยงานและสถานศึกษาสังกัด
กระทรวงศึกษาธิการ ในจังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำปีการศึกษา 2564 
  ๔.. รายงานผลการประเมินการปฏิบัติงานตามตัวชี้วัดร่วมของส่วนราชการ หรือหน่วยงาน       
และสถานศึกษาสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ในจังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำปีการศึกษา 2564 ต่อหน่วยงานต้นสังกัด
ตามกรอบเวลาที่กำหนด  
 
ผู้กำกับดูแลตัวชี้วัด :    ๑. นางส่งศรี นาถมทอง  เบอร์ติดต่อ : ๐๙๘-๑๗๑-๙๓๑๕ 
   ๒. นางสุภัคร  ภูจริต เบอร์ติดต่อ : 0810592272 
   ๓. นายจักรพงษ์ ภูจริต เบอร์ติดต่อ : 0810592272  
   ๔. นางปนัดดา อามาตย์สมบัติ เบอร์ติดต่อ : ๐๘๑๒๖๒๒๘๙๙
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แบบประเมินการปฏิบัติงานตามตัวช้ีวัดร่วมของส่วนราชการ หรือหน่วยงาน และสถานศึกษาสังกัดกระทรวงศึกษาธิการในจังหวัดกาฬสินธุ์                                 
ประจำปีการศึกษา 2564 
       เกณฑ์การประเมินตัวช้ีวัดที่ 3 ระดับความสำเร็จในการน้อมนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษา ของในหลวงของรัชกาลที่ 10 มาจัดการศึกษาให้ผู้เรียน
สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน   

        
 

ลำดับ 
 

ปัจจัยความสำเร็จ 
เกณฑ์การประเมิน  ผลการ

ประเมิน 
  

หลักฐาน ๑ 
คะแนน 

๒ 
คะแนน 

๓ 
คะแนน 

๔ 
คะแนน 

๕ 
คะแนน 

1. ด้านการบริหารจัดการ 
๑.๑ มีนโยบายน้อมนำพระบรม

ราโชบายด้านการศึกษาของ
ในหลวงรัชกาลที่ ๑๐ มาจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ และ
บูรณาการในแผนปฏิบัติ
งานประจำปี 

มีแผนงานที่ส่งเสริม 
สนับสนุน นโยบาย
น้อมนำพระบรมรา
โชบายด้าน
การศึกษาของใน
หลวงรัชกาลที่ ๑๐ 
มาจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้ และบูรณา
การในแผนปฏิบัติ
งานประจำปี 

มีการดำเนินการ
ตามเกณฑ์การ
ประเมินระดับ 1 
คะแนน และ
บุคลากรที่
เกี่ยวข้องใน
สถานศึกษามีส่วน
ร่วมในการจัดทำ
แผน 

มีการดำเนินการ
ตามเกณฑ์การ
ประเมินระดับ 2 
คะแนน และส่วน
ราชการหรือ
หน่วยงานต้น
สังกัด 
คณะกรรมการ
สถานศึกษา 
ผู้ปกครอง องค์กร 
ชุมชน ปราชญ์
ชุมชน มีส่วนร่วม
ในการจัดทำแผน 

มีการดำเนินการ
ตามเกณฑ์การ
ประเมินระดับ 3 
คะแนน และมี
ผู้รับผิดชอบที่
เหมาะสมในการ
ดำเนินงาน และ
จัดสรรทรัพยากร
สนับสนุน ในการ
ดำเนินการตาม
แผนและนโยบาย 

มีการดำเนินการ
ตามเกณฑ์การ
ประเมินระดับ 4 
คะแนน
ครอบคลุมทุก
กลุ่มงานและ
ดำเนินการอย่าง
ต่อเนื่อง      
อย่างน้อย 3 ปี
การศึกษา 
 

  

 ๘๕ 
แบบประเมินผลการปฏิบัติงานที่ 3.๑ 

สำหรับสถานศึกษา 
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แบบประเมิน..ต่อ 
 

ลำดับ 
 

ปัจจัยความสำเร็จ 
เกณฑ์การประเมิน  ผลการ

ประเมิน 
 

หลักฐาน ๑ 
คะแนน 

๒ 
คะแนน 

๓ 
คะแนน 

๔ 
คะแนน 

๕ 
คะแนน 

๑.๒ ดำเนินการตามนโยบาย และ
แผนปฏิบัติงานประจำปี ที่
น้อมนำพระบรมราโชบาย
ด้านการศึกษา ของในหลวง
ของรัชกาลที่ 10 มาจัดการ
ศึกษาให้ผู้เรียนสามารถนำไป
ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน   

สร้างการรับรู้การ
ดำเนินงานตาม
แผนงาน/
โครงการ/
กิจกรรม ที่
ส่งเสริม 
สนับสนุน การ
ดำเนินการตาม
นโยบาย และ
แผนปฏิบัติงาน
ประจำปี ที่น้อม
นำพระบรมรา
โชบายด้าน
การศึกษา ของใน
หลวงของรัชกาล
ที่ 10 มาจัดการ
ศึกษาให้ผู้เรียน
สามารถนำไป
ประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจำวัน   

มีการดำเนินการ
ตามเกณฑ์การ
ประเมินระดับ 1 
คะแนน และ
ดำเนินการตาม
แผนงาน/
โครงการ/
กิจกรรมได้น้อย
กว่าร้อยละ40 

มีการดำเนินการ
ตามเกณฑ์ การ
ประเมินระดับ 2 
คะแนน และ
ดำเนินการตาม
แผนงาน/
โครงการ/
กิจกรรมได้ร้อยละ 
40-59 

มีการดำเนินการ
ตามเกณฑ์การ
ประเมินระดับ 3 
คะแนนและ
ดำเนินการตาม
แผนงาน/
โครงการ/
กิจกรรมได้ร้อยละ   
60-79 

มีการดำเนินการ
ตามเกณฑ์การ
ประเมินระดับ 4 
คะแนน และ
ดำเนินการตาม
แผนงาน/
โครงการ/
กิจกรรมได้ร้อย
ละ 80 ขึ้นไป  

  

๘๖ 
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แบบประเมิน..ต่อ 
 

 
ลำดับ 

 
ปัจจัยความสำเร็จ 

เกณฑ์การประเมิน  ผลการ
ประเมิน 

 
หลักฐาน ๑ 

คะแนน 
๒ 

คะแนน 
๓ 

คะแนน 
๔ 

คะแนน 
๕ 

คะแนน 
๑.๓ ติดตามผลการดำเนินการ 

ตามนโยบายและแผนปฏิบัติ
การประจำปี ที่น้อมนำพระ
บรมราโชบายด้านการศึกษา 
ของในหลวงของรัชกาลที่ 10 
มาจัดการศึกษาให้ผู้เรียน
สามารถนำไปประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจำวัน   

มีแผนงาน/
โครงการการ
ติดตามผลการ
ปฏิบัติงาน โดย
บุคลากรภายใน /
หัวหน้ากลุ่มงาน 
ผู้บริหาร 

มีปฏิทินการ
ดำเนินการตาม
เกณฑ์การ
ประเมิน ระดับ 1 
คะแนน และมี
เครื่องมือ/วิธีการ
ติดตามผลการ
ปฏิบัติงาน 

มีการติดตาม 
การดำเนินการ
ตามเกณฑ์การ
ประเมิน ระดับ 2 
คะแนน และมี
การติดตามผล
โดย
คณะกรรมการ
สถานศึกษา 
ผู้ปกครอง องค์กร 
ชุมชน และ
ปราชญ์ 
 
 
 
 
 
 
 

ผู้เกี่ยวข้องมีส่วน
ร่วมในการ
ดำเนินการตาม
เกณฑ์การ
ประเมิน ระดับ 3 
คะแนน และมี
การติดตามตั้งแต่ 
2 ครั้ง ขึ้นไป 

ดำเนินการตาม
เกณฑ์การ
ประเมิน ระดับ 
4 คะแนน และ
สรุปผลการ
ดำเนินงาน 
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แบบประเมิน..ต่อ 
ลำดับ ปัจจัยความสำเร็จ เกณฑ์การประเมิน  ผลการ

ประเมิน 
หลักฐาน 

๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 
๑.๔ นำผลการติดตามมาพัฒนา 

นโยบาย/แผนงาน/โครงการ 
ขับเคลื่อนการน้อมนำพระ
บรมราโชบายด้านการศึกษา 
ของในหลวงของรัชกาลที่ 10 
มาจัดการศึกษาให้ผู้เรียน
สามารถนำไปประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจำวัน   

มีการพิจารณา
ร่วมกันระหว่างผู้
ที่เก่ียวข้อง เพ่ือ
หาสาเหตุและ
ปัจจัยที่ส่งผล
กระทบ ต่อการ
นำผลการติดตาม
มาพัฒนา 
นโยบาย/
แผนงาน/
โครงการ 
ขับเคลื่อนการ
น้อมนำพระบรม
ราโชบายด้าน
การศึกษา ของใน
หลวงของรัชกาล
ที่ 10 มาจัดการ
ศึกษาให้ผู้เรียน
สามารถนำไป
ประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจำวัน   

ดำเนินการตาม
เกณฑ์การ
ประเมินระดับ  1 
คะแนน และมี
การพิจารณาหา
แนวทาง แก้ไข/
ปรับปรุง/พัฒนา 
ให้ได้ผลดียิ่งขึ้น 

ดำเนินการตาม
เกณฑ์การ
ประเมินระดับ  2 
คะแนน และ
ดำเนินการแก้ไข/
ปรับปรุง/พัฒนา 
ให้ได้ผลดียิ่งขึ้น 

ดำเนินการตาม
เกณฑ์การ
ประเมินระดับ  3 
คะแนน และ
รายงานให้
ผู้เกี่ยวข้องได้รับ
ทราบ 

ดำเนินการตาม
เกณฑ์การ
ประเมินระดับ  
4 คะแนน และ
ปรับปรุงพัฒนา
อย่างต่อเนื่อง
และยั่งยืน 
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แบบประเมิน..ต่อ 
 

ลำดับ 
 

ปัจจัยความสำเร็จ 
เกณฑ์การประเมิน  ผลการ

ประเมิน 
 

หลักฐาน ๑ 
คะแนน 

๒ 
คะแนน 

๓ 
คะแนน 

๔ 
คะแนน 

๕ 
คะแนน 

2. ด้านกระบวนการ 
2.1 บุคลากรในสถานศึกษาปฏิบัติ

ตน และน้อมนำพระบรมรา
โชบายด้านการศึกษา ของใน
หลวงของรัชกาลที่ 10 มา
จัดการศึกษาให้ผู้เรียน
สามารถนำไปประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจำวัน   

ออกแบบกิจกรรม
ให้บุคลากรใน
สถานศึกษา
ปฏิบัติตน และ
น้อมนำพระบรม
ราโชบายด้าน
การศึกษา ของใน
หลวงของรัชกาล
ที่ 10 มาจัดการ
ศึกษาให้ผู้เรียน
สามารถนำไป
ประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจำวัน  
 
 
 
 
  

มีการดำเนินการ
ตามเกณฑ์การ
ประเมินระดับ  1 
คะแนน และ
สอดคล้องกับ
จุดประสงค์ และ
เป้าหมาย 

มีการดำเนินการ
ตามเกณฑ์การ
ประเมินระดับ  2 
คะแนน และทุก
กิจกรรมมีความ
เชื่อมโยง 
สอดคล้องกัน 

มีการดำเนินการ
ตามเกณฑ์การ
ประเมินระดับ  3 
คะแนน และมี
แนวทางการ
พัฒนาโดยใช้
หลักการ แนวคิด
สำคัญรองรับ
อย่าง
สมเหตุสมผลและ
มีหลักฐานอ้างอิง
ได้ 

มีการดำเนินการ
ตามเกณฑ์การ
ประเมินระดับ  
4 คะแนน และ
พัฒนาได้ตรง
ความต้องการ 
ส่งผลให้ผู้เรียน
สามารถนำไป
ประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจำวัน   
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แบบประเมิน..ต่อ 
 

 
ลำดับ 

 
ปัจจัยความสำเร็จ 

เกณฑ์การประเมิน  ผลการ
ประเมิน 

 
หลักฐาน ๑ 

คะแนน 
๒ 

คะแนน 
๓ 

คะแนน 
๔ 

คะแนน 
๕ 

คะแนน 
๒.๒ บุคลากรในสถานศึกษาเข้า

ร่วมประชุม/อบรม/สัมมนา/
ศึกษาดูงานจากแหล่งเรียนรู้
ต่างๆ เพ่ือนำมาปรับใช้ในการ
ดำเนินชีวิตและปฏิบัติภารกิจ
หน้าที่ 

ดำเนินงานตาม
กิจกรรม ที่
ออกแบบไว้ โดย
ให้บุคลากรใน
สถานศึกษาเข้า
ร่วมประชุม/
อบรม/สัมมนา/
ศึกษาดูงานจาก
แหล่งเรียนรู้ต่าง 
ๆ เพ่ือนำมาปรับ
ใช้ในการดำเนิน
ชีวิตและปฏิบัติ
ภารกิจหน้าที่ ที่
ออกแบบไว้ ไม่
ครบทุกกิจกรรม 
 
 
 
 

ดำเนินงานตาม
กิจกรรม ที่
ออกแบบไว้ครบ
ทุกขั้นตอน และ
บุคลากรใน
สถานศึกษาเข้า
ร่วมประชุม/
อบรม/สัมมนา/
ศึกษาดูงานจาก
แหล่งเรียนรู้   
ต่าง ๆ น้อยกว่า
ร้อยละ40 

ดำเนินงานตาม
กิจกรรม ที่
ออกแบบไว้ครบ
ทุกขั้นตอน และ
บุคลากรใน
สถานศึกษาเข้า
ร่วมประชุม/
อบรม/สัมมนา/
ศึกษาดูงานจาก
แหล่งเรียนรู้    
ต่าง ๆ ได้ร้อยละ 
40-59 

ดำเนินงานตาม
กิจกรรม ที่
ออกแบบไว้ครบ
ทุกขั้นตอน และ
บุคลากรใน
สถานศึกษาเข้า
ร่วมประชุม/
อบรม/สัมมนา/
ศึกษาดูงานจาก
แหล่งเรียนรู้    
ต่าง ๆ ไดร้้อยละ   
60-79 

ดำเนินงานตาม
กิจกรรม ที่
ออกแบบไว้ครบ
ทุกขั้นตอน และ
บุคลากรใน
สถานศึกษาเข้า
ร่วมประชุม/
อบรม/สัมมนา/
ศึกษาดูงานจาก
แหล่งเรียนรู้   
ต่าง ๆ ไดร้อ้ยละ 
80 ขึ้นไป 
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แบบประเมิน..ต่อ 
 

 
ลำดับ 

 
ปัจจัยความสำเร็จ 

เกณฑ์การประเมิน  ผลการ
ประเมิน 

  
หลักฐาน ๑ 

คะแนน 
๒ 

คะแนน 
๓ 

คะแนน 
๔ 

คะแนน 
๕ 

คะแนน 
2.3 บุคลากรในสถานศึกษา จัด

กิจกรรมส่งเสริมการดำเนิน
ชีวิตและการปฏิบัติภารกิจ
หน้าที่ ตามพระบรมราโชบาย
ด้านการศึกษา ของในหลวง
ของรัชกาลที่ 10 

นำเสนอวิธีปฏิบัติ
ที่เป็นเลิศ (Best 
Practices) ใน
ด้านการปฏิบัติ
ภารกิจหน้าที่ 
ตามพระบรมรา
โชบายด้านการ 
ศึกษาของใน
หลวงของรัชกาล
ที่ 10 โดยระบุชื่อ 
Best Practices 
ไว้อย่างชัดเจน 
 
 
 
 
 

มีการดำเนินการ
ตามเกณฑ์การ
ประเมินระดับ  1 
คะแนน โดยระบุ
ความสำคัญ 
จุดประสงค์และ
เป้าหมาย, 
กระบวนการผลิต
และผลงานไว้
อย่างชัดเจน 

มีการดำเนินการ
ตามเกณฑ์การ
ประเมินระดับ  2 
คะแนน และมี
การระบุปัจจัย
ความสำเร็จ และ
บทเรียนที่ได้รับไว้
อย่างชัดเจน 

มีการดำเนินการ
ตามเกณฑ์การ
ประเมินระดับ  3 
คะแนน และมี
การเผยแพร่
ผลงาน 

มีการดำเนินการ
ตามเกณฑ์การ
ประเมินระดับ  
4 คะแนน และมี
เอกสารหลักฐาน
สามารถ
ตรวจสอบได้ 
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แบบประเมิน..ต่อ 
 

 
ลำดับ 

 
ปัจจัยความสำเร็จ 

เกณฑ์การประเมิน  ผลการ
ประเมิน 

 
หลักฐาน ๑ 

คะแนน 
๒ 

คะแนน 
๓ 

คะแนน 
๔ 

คะแนน 
๕ 

คะแนน 
2.๔ บุคลากรในสถานศึกษา มีการ

ขยายผลและเผยแพร่ 
ต้นแบบการดำเนินชีวิตและ
ปฏิบัติภารกิจหน้าที่ของ
บุคลากร ตามพระบรมรา
โชบายด้านการศึกษา ของใน
หลวงของรัชกาลที่ 10 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ที่มีอยู่อย่าง
เหมาะสม 
สอดคล้องกับ
บริบทของ
สถานศึกษา 

มีการดำเนินการ
ตามเกณฑ์การ
ประเมินระดับ  1 
คะแนน และใช้
ทรัพยากรอย่าง
ประหยัดและ
คุ้มค่า 

มีการดำเนินการ
ตามเกณฑ์การ
ประเมินระดับ  2 
คะแนน และ
ประยุกต์ใช้
ทรัพยากรที่มีอยู่
อย่างเหมาะสม 

มีการดำเนินการ
ตามเกณฑ์การ
ประเมินระดับ 3 
คะแนน และเกิด
ประโยชน์ต่อ
สถานศึกษา 

มีการดำเนินการ
ตามเกณฑ์การ
ประเมินระดับ  
4 คะแนน และ
เป็นแบบอย่างที่
ดีก่อให้เกิดวิธี
ปฏิบัติที่เป็นเลิศ             
(Best 
Practices) ของ
สถานศึกษา 

  

 
 

๙๒ 



93 
 

แบบประเมิน..ต่อ 
 

 
ลำดับ 

 
ปัจจัยความสำเร็จ 

เกณฑ์การประเมิน  ผลการ
ประเมิน 

 
หลักฐาน ๑ 

คะแนน 
๒ 

คะแนน 
๓ 

คะแนน 
๔ 

คะแนน 
๕ 

คะแนน 
3. ด้านผลลัพธ์คะแนน 
3.1 สถานศึกษา มีการบริหาร

จัดการงานด้านวิชาการ ด้าน
บุคลากร ด้านบริหารงาน
ทั่วไป และด้านงานบริหาร
งบประมาณ ตามพระบรมรา
โชบายด้านการศึกษา ของใน
หลวงของรัชกาลที่ 10 

สถานศึกษา มี
การบริหารจัดการ
งานด้านวิชาการ 
ด้านบุคลากร 
ด้านบริหารงาน
ทั่วไป และด้าน
งานบริหาร
งบประมาณ      
ได้ตรงตาม
จุดประสงค์และ
เป้าหมาย 

สถานศึกษา มี
การบริหารจัดการ
งานด้านวิชาการ 
ด้านบุคลากร 
ด้านบริหารงาน
ทั่วไป และด้าน
งานบริหาร
งบประมาณ      
ได้ตรงตาม
จุดประสงค์และ
เป้าหมายไดน้้อย
กว่าร้อยละ 40 

สถานศึกษา มี
การบริหารจัดการ
งานด้านวิชาการ 
ด้านบุคลากร 
ด้านบริหารงาน
ทั่วไป และด้าน
งานบริหาร
งบประมาณ     
ได้ตรงตาม
จุดประสงค์และ
เป้าหมายได้ 
ร้อยละ 40-59 

สถานศึกษา มี
การบริหารจัดการ
งานด้านวิชาการ 
ด้านบุคลากร 
ด้านบริหารงาน
ทั่วไป และด้าน
งานบริหาร
งบประมาณ       
ได้ตรงตาม
จุดประสงค์และ
เป้าหมายได ้   
ร้อยละ 60-79  

สถานศึกษา มี
การบริหาร
จัดการงานด้าน
วิชาการ ด้าน
บุคลากร ด้าน
บริหารงานทั่วไป 
และด้านงาน
บริหาร
งบประมาณ ได้
ตรงตาม
จุดประสงค์   
และเป้าหมาย  
ได้ร้อยละ 80 
ขึ้นไป  
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แบบประเมิน..ต่อ 
 

 
ลำดับ 

 
ปัจจัยความสำเร็จ 

เกณฑ์การประเมิน  ผลการ
ประเมิน 

 
หลักฐาน ๑ 

คะแนน 
๒ 

คะแนน 
๓ 

คะแนน 
๔ 

คะแนน 
๕ 

คะแนน 
3.2 ผู้บริหาร ครู และบุคลากร

ทางการศึกษา ในสถานศึกษา
ปฏิบัติตนและอยู่ร่วมกับผู้อ่ืน
ในสังคมตามพระบรมรา
โชบายด้านการศึกษา ของใน
หลวงของรัชกาลที่ 1๐ ได้
อย่างถูกต้องและมีความสุข 

พฤติกรรมที่แสดง
ให้เห็นถึงการ
เปลี่ยนแปลง
ในทางท่ีดีขึ้น 
ด้านการปฏิบัติตน
และอยู่ร่วมกับ
ผู้อื่นในสังคมตาม
พระบรมรา
โชบายด้าน
การศึกษา ของใน
หลวงของรัชกาล
ที่ 1๐ ได้อย่าง
ถูกต้องและมี
ความสุข 

พฤติกรรมที่แสดง
ให้เห็นถึงการ
เปลี่ยนแปลง
ในทางท่ีดีขึ้น 
ด้านการปฏิบัติตน
และอยู่ร่วมกับ
ผู้อื่นในสังคมตาม
พระบรมรา
โชบายด้าน
การศึกษา ของใน
หลวงของรัชกาล
ที่ 1๐ ได้อย่าง
ถูกต้องและมี
ความสุข ไดน้้อย
กว่าร้อยละ 40 

พฤติกรรมที่แสดง
ให้เห็นถึงการ
เปลี่ยนแปลง
ในทางท่ีดีขึ้น 
ด้านการปฏิบัติตน
และอยู่ร่วมกับ
ผู้อื่นในสังคมตาม
พระบรมรา
โชบายด้าน
การศึกษา ของใน
หลวงของรัชกาล
ที่ 1๐ ได้อย่าง
ถูกต้องและมี
ความสุข ได้ 
ร้อยละ 40-59 

พฤติกรรมที่แสดง
ให้เห็นถึงการ
เปลี่ยนแปลง
ในทางท่ีดีขึ้น 
ด้านการปฏิบัติตน
และอยู่ร่วมกับ
ผู้อื่นในสังคมตาม
พระบรมรา
โชบายด้าน
การศึกษา ของใน
หลวงของรัชกาล
ที่ 1๐ ได้อย่าง
ถูกต้องและมี
ความสุข ได้    
ร้อยละ 60-79  

พฤติกรรมที่
แสดงให้เห็นถึง
การเปลี่ยนแปลง
ในทางท่ีดีขึ้น 
ด้านการปฏิบัติ
ตนและอยู่
ร่วมกับผู้อ่ืนใน
สังคมตามพระ
บรมราโชบาย
ด้านการศึกษา 
ของในหลวงของ
รัชกาลที่ 1๐ ได้
อย่างถูกต้อง   
และมีความสุข  
ได้ร้อยละ 80 
ขึ้นไป 

  

๙๔ 
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แบบประเมิน..ต่อ 
 

ลำดับ 
 

ปัจจัยความสำเร็จ 
เกณฑ์การประเมิน  ผลการ

ประเมิน 
 

หลักฐาน ๑ 
คะแนน 

๒ 
คะแนน 

๓ 
คะแนน 

๔ 
คะแนน 

๕ 
คะแนน 

3.3 มีร่องรอยหลักฐานการ
เผยแพร่  

มีร่องรอย
หลักฐานการ
เผยแพร่ 
สถานศึกษาหรือ
กลุ่มเครือข่าย
สถานศึกษาหรือ
ระดับอำเภอ 

มีร่องรอย
หลักฐานการ
เผยแพร่ ในระดับ
เขตพ้ืนที่
การศึกษา 

มีร่องรอย
หลักฐานการ
เผยแพร่ ในระดับ
จังหวัด 

มีร่องรอย
หลักฐานการ
เผยแพร่ ในระดับ
จังหวัดในระดับ
ภาค 

มีร่องรอย
หลักฐานการ
เผยแพร่ ใน
ระดับชาติ 
(ประเทศ) 

  

3.4 รางวัลที่ได้รับจากผลงานวิธี
ปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best 
Practices) ในด้านการน้อม
นำพระบรมราโชบายด้าน
การศึกษา ของในหลวงของ
รัชกาลที่ 10 มาจัดการศึกษา
ให้ผู้เรียนสามารถนำไป
ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน   

ได้รับรางวัลใน
ระดับสถานศึกษา
หรือกลุ่ม
เครือข่าย
สถานศึกษาหรือ
ระดับอำเภอ 

ได้รับรางวัลใน
ระดับเขตพ้ืนที่
การศึกษา 

ได้รับรางวัลใน
ระดับจังหวัด 

ได้รับรางวัลใน
ระดับภาค 

ได้รับรางวัลใน
ระดับชาติ 
(ประเทศ) 

  

                                                                                    รวมคะแนนผลการประเมิน …………………..……………….. 

                                                                                                                คะแนนเฉลี่ย =     ผลรวมของคะแนน  =  
                                                                                                                                             จำนวนข้อ 

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

๙๕ 
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แบบสรุปผลประเมินการปฏิบตัิงานตามตัวช้ีวัดร่วมของส่วนราชการหรือหน่วยงาน และสถานศึกษา                
สังกัดกระทรวงศึกษาธิการในจังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำปีการศึกษา 2564 
*************************************************************** 

ระดับสถานศึกษา 
  
ตัวช้ีวัดที่ 3 ระดับความสำเร็จในการน้อมนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษา ของในหลวงของรัชกาลที่ 10  
มาจัดการศึกษาให้ผู้เรียนสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน   
  

 
ชื่อสถานศึกษา คะแนนเฉลี่ย ระดับคุณภาพ 

 
 
 
 
 

 
 
 

 

 
เกณฑ์การให้ระดับคุณภาพ 
   

คะแนนเฉลี่ย ระดับคุณภาพ 
1.00 - 1.50 ปรับปรุง 
1.51 - 2.50 พอใช้ 
2.51 - 3.50 ดี 
 3.51 - 4.50 ดีมาก 
4.51 - 5.00 ดีเยี่ยม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบสรุปผลประเมินการปฏิบัติงานที่ 3.๒ 
สำหรับสถานศึกษา 
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แบบสรุปผลประเมินการปฏิบตัิงานตามตัวช้ีวัดร่วมของส่วนราชการหรือหน่วยงาน และสถานศึกษา                
สังกัดกระทรวงศึกษาธิการในจังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำปีการศึกษา 2564 
*************************************************************** 

ระดับส่วนราชการ หรือหน่วยงาน 
 
 ส่วนราชการหรือหน่วยงาน ..................................................................................................            

                                              (สพป./สพม./สช./สอศ./กศน./รร.กาฬสินธุ์ปัญญานุกูล/สศศ.) 
 

ตัวช้ีวัดที่ 3  ระดับความสำเร็จในการน้อมนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษา ของในหลวงของรัชกาลที่ 10  
                 มาจัดการศึกษาให้ผู้เรียนสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน   
 

ที ่ ชื่อสถานศึกษา ระดับคุณภาพ 
1  ปรับปรุง พอใช้ ดี ดีมาก ดีเยี่ยม 
2       
3       
4       
5       

......       
รวม      
ร้อยละ      
ร้อยละของสถานศึกษาที่ได้ระดับคุณภาพ 
      ดีขึ้นไป 

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

ผลการประเมิน ........................................................ คะแนน 
เกณฑ์การให้คะแนน 
   
คะแนน เกณฑ์การให้คะแนน 

๑ ร้อยละ 00 - 2๐ ของส่วนราชการหรือหน่วยงาน ที่มีผลการประเมินระดับคุณภาพดีข้ึนไป 
๒ ร้อยละ 2๑ - 4๐ ของส่วนราชการหรือหน่วยงาน ที่มีผลการประเมินระดับคุณภาพดีข้ึนไป 
๓ ร้อยละ 4๑ - 60 ของส่วนราชการหรือหน่วยงาน ที่มีผลการประเมินระดับคุณภาพดีข้ึนไป 
๔ ร้อยละ 6๑ - 8๐ ของส่วนราชการหรือหน่วยงาน ที่มีผลการประเมินระดับคุณภาพดีข้ึนไป 
๕ ร้อยละ 8๑ - ๑๐๐ ของส่วนราชการหรือหน่วยงาน ที่มีผลการประเมินระดับคุณภาพดีขึ้นไป 

 

แบบสรุปผลประเมินการปฏิบัติงานที่ 3.๓ 
สำหรับส่วนราชการหรือหน่วยงาน 
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ตัวช้ีวัดที่ 4  ระดับความสำเร็จของสถานศึกษาในการสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านการอนุรักษ์ 
                ศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีที่เป็นเอกลักษณ์และสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น  
                พร้อมทั้งนำเทคโนโลยีมาพัฒนา และต่อยอดให้เกิดความย่ังยืน 
 
หน่วยวัด : ร้อยละ 

น้ำหนัก : 20 

ค่าถ่วงน้ำหนัก : 2 

ช่วงเวลาการเก็บข้อมูล : ปีการศึกษา 2564 

  รอบที่ ๑  ภาคเรียนที่ ๑ (๑ - ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๔) 
 รอบที่ ๒  ภาคเรียนที่ ๒ (๑ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕) 

คำอธิบาย : 
 การดำเนินงานของส่วนราชการ หรือหน่วยงานและสถานศึกษาในการสร้างเครือข่ายความ
ร่วมมือด้านการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีท่ีเป็นเอกลักษณ์และสืบสานภูมิปัญญา
ท้องถิ่น พร้อมทั้งนำเทคโนโลยีมาพัฒนา และต่อยอดให้เกิดความยั่งยืน หมายถึง กระบวนการที่ส่วน
ราชการหรือหน่วยงานและสถานศึกษากำหนดประเด็นด้าน 
 
นิยามศัพท ์

 สถานศึกษา หมายถึง โรงเรียนภายใต้การกำกับ ดูแล ของหน่วยงานสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ
ในจังหวัดกาฬสินธุ์ 

หน่วยงานสังกัดกระทรวงศึกษาธิการในจังหวัดกาฬสินธุ์ หมายถึง สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1 สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2, สำนักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3 สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษากาฬสินธุ์, สำนักงาน
คณะกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัดกาฬสินธุ์, สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัยจังหวัดกาฬสินธุ์, สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนจังหวัดกาฬสินธุ์, ศูนย์
การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดกาฬสินธุ์ และโรงเรียนกาฬสินธุ์ปัญญานุกูล 
 สืบสาน (ด้านการสืบสานงานวัฒนธรรมของชาติ) 

 ๑.ถวายงานพระราชพิธีและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทร 
รามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๑๐ และพระบรมวงศานุวงศ์ ด้วย
ความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ เพ่ือเทิดทูนและธำรงไว้ซึ่งสถาบันอันสูงสุด
ของปวงชนชาวไทย 

๒. ดำเนินงานตามพระราชดำริ ส่งเสริมการนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ เพื่อ 
คุณค่าและวัฒนธรรมเพิ่มมูลค่า 

๓. ทำนุบำรุงศาสนาให้มีความเข้มแข็ง ส่งเสริมสถาบันศาสนาทุกศาสนา ให้มีบทบาทในการ 
เผยแพร่คำสอนที่ดีงาม ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม และเสริมสร้างความร่วมมือในการพัฒนาคุณภาพชีวิต 
จิตใจ และสังคม 

๔.  สร้างความม่ันคงและความยั่งยืนของมรดกทางวัฒนธรรม ด้วยการอนุรักษ์ ทำนุบำรุง  
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และบูรณปฏิสังขรณ์แหล่งศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม โบราณสถาน โบราณวัตถุ รวมถึงอนุรักษ์และส่งเสริม
ศิลปะการแสดงและนาฏศิลป์ไทย ตลอดจนการใช้การอนุรักษ์ทรัพยากรและมรดกทางด้านวัฒนธรรมอย่าง
รู้คุณค่า โดยชุมชนมีส่วนร่วม 

๕. ส่งเสริมศิลปิน ปราชญ์ท้องถิ่น ผู้นำจิตวิญญาณ กระตุ้นให้นำรากวัฒนธรรมประจำถิ่น 
และภูมิปัญญาชาวบ้าน รวบรวมเป็นคลังข้อมูล เป็นองค์ความรู้ ต่อยอดและส่งผ่านวัฒนธรรมของชาติสืบ
ทอดรุ่นสู่รุ่นสู่เยาวชนยุคดิจิทัล แบบไร้รอยต่อ 
             รักษา (ด้านการรักษาและหวงแหนมรดกทางวัฒนธรรม) 
     ๑. ส่งเสริม สร้างความเชื่อมโยงระหว่างทรัพยากรบุคคลทางด้านศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม 
ศิลปินแห่งชาติ ปูชนียบุคคล ปราชญ์ชาวบ้าน ผู้นำจิตวิญญาณ ผู้นำศาสนา ให้มีส่วนร่วมเป็นแม่พิมพ์  ใน
การถ่ายทอดภูมิปัญญา องค์ความรู้ 
      ๒. ปลุกกระแสความเป็นไทย  สร้างจิตสำนึก ส่งเสริมค่านิยมและอัตลักษณ์ความเป็นไทย 
ผ่านพ้ืนที่และกิจกรรมทางวัฒนธรรมทั่วจังหวัด 
                  ๓. ส่งเสริมการนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีสมัยใหม่ที่สนองต่อนโยบายการเตรียมคนไทย 
สู่ศตวรรษที่ ๒๑ มาประยุกต์ใช้ เพ่ือการอนุรักษ์ ทำนุบำรุง และบุรณปฏิสังขรณ์แหล่งศาสนา ศิลปะ 
วัฒนธรรม โบราณสถาน โบราณวัตถุ 
      ๔. สนับสนุนการจัดทำและบริหารจัดการข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) เพ่ือเป็นศูนย์กลาง
แลกเปลี่ยนข้อมูลด้านวัฒนธรรมของท้องถิ่น เพ่ือนำไปใช้ประโยชน์ในการเรียนรู้ เผยแพร่ รักษา และทำนุ
บำรุงสมบัติของ 
 ต่อยอด (ด้านการต่อยอดวัฒนธรรม ด้วยการนำคุณค่าทางวัฒนธรรม สร้างสรรค์สินค้าและ
บริการ )  เพ่ือเพ่ิมมูลค่าทางเศรษฐกิจ สร้างรายได้จากการท่องเที่ยวและบริการทางวัฒนธรรม 
     ๑. ส่งเสริม สนับสนุนการนำทุนทางวัฒนธรรมมาสร้างมูลค่าเพ่ิมทางเศรษฐกิจ ส่งเสริมการนำ
วิถีชีวิต ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น เพ่ือสร้างผลิตภัณฑ์และบริการด้านวัฒนธรรมพ้ืนถิ่น ให้เป็น
วัฒนธรรมสร้างสรรค์ สร้างมูลค่าเพ่ิมทางเศรษฐกิจ 
     ๒. ส่งเสริม และสนับสนุนความร่วมมือให้เกิดสถาบันวัฒนธรรมสร้างสรรค์ สร้างมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์และบริการ แหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 
     ๓. ส่งเสริมให้มีเวที พื้นที่เชิงวัฒนธรรม รวมไปถึงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 
     ๔. ส่งเสริมการนำนวัตกรรม เทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้เป็นเครื่องมือในการคิดค้นและวิจัย 
ออกแบบผลงาน ผลิตสินค้าและบริการทางด้านวัฒนธรรม รวมไปถึงการส่งเสริมการตลาดด้วยเครื่องมือ
ทางการตลาดสมัยใหม่ 

การสร้างเครือข่าย หมายถึง การทำให้มีการติดต่อ สนับสนุนให้มีการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร
และการร่วมมือกัน ด้วยความสมัครใจ การสร้างเครือข่ายควรสนับสนุนและอำนวยความสะดวก ให้สมาชิก
ในเครือข่ายมีความสัมพันธ์กันฉันท์เพ่ือน ที่ต่างก็มีความเป็นอิสระมากกว่าสร้างการคบค้าสมาคมแบบพ่ึงพิง 

อนุรักษ์และสืบสานศิลปวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น หมายถึง อนุรักษ์เอกลักษณ์ทาง
ศิลปวัฒนธรรม โบราณสถาน โบราณวัตถุ จารีตประเพณีและ ภูมิปัญญาดั้งเดิมให้ดำรงอยู่ และสืบสาน
เอกลักษณ์ทางศิลปวัฒนธรรมประเพณีและวิถีชีวิตท้องถิ่นโดยการมีส่วนร่วม ของประชาชนและส่งเสริม
การท่องเทีย่วเชิงวัฒนธรรมในท้องถิ่น รักษาสิ่งหนึ่งสิ่งใดให้คงอยู่  

 
 



๑๐๐ 
  

 
 

ขนบธรรมเนียมประเพณี หมายถึง ระเบียบแบบแผนที่สังคมได้กำหนดไว้แล้วปฏิบัติสืบต่อกันมา 
ทั้งโดยทางตรงและทางอ้อม ทางตรง ได้แก่ ประเพณีท่ีมีการกำหนดเป็นระเบียบแบบแผนในการ 
ปฏิบัติอย่างชัดแจ้งว่าบุคคลต้องปฏิบัติอย่างไร ทางอ้อม ได้แก่ ประเพณีที่รู้กันโดยทั่ว ๆ ไป 
โดยไม่ได้วางระเบียบไว้แน่นอน แต่ปฏิบัติไปตามคำบอกเล่า เช่น ประเพณีเกี่ยวกับการเกิด การตาย 
การแต่งงาน ซึ่งเป็นประเพณีเกี่ยวกับชีวิตหรือประเพณีเกี่ยวกับเทศกาล ตรุษ สารท การขึ้นบ้านใหม่ 

เอกลักษณ์ หมายถึง ลักษณะที่เหมือนกันหรือมีร่วมกัน 
ภูมิปัญญาท้องถิ่น (local wisdom ) หรือภูมิปัญญาชาวบ้าน หมายถึง ทุกสิ่ง ทุกอย่างที่

ชาวบ้านคิดขึ้นได้เองและนำมาใช้ในการแก้ปัญหา เป็นเทคนิควิธี เป็นองค์ความรู้ของชาวบ้าน ทั้งทางกว้าง
และทางลึกท่ีชาวบ้านคิดเอง ทำเอง โดยอาศัยศักยภาพที่มีอยู่แก้ปัญหาการดำเนินชีวิตในท้องถิ่นได้อย่าง
เหมาะสมกับยุคสมัยความเหมือนกันของภูมิปัญญาไทยและภูมิปัญญาท้องถิ่น คือ เป็นองค์ความรู้ และ
เทคนิคที่นำมาใช้ในการแก้ปัญหาและการตัดสินใจ ซึ่งได้สืบทอดและเชื่อมโยงมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่อดีตถึง
ปัจจุบัน 

ภูมิปัญญาจังหวัดกาฬสินธุ์ หมายถึง ภูมิปัญญาชาวบ้าน ที่เป็นองค์ความรู้ การดำเนินชีวิตใน
ท้องถิ่น    ที่สืบทอดมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน ได้แก่ ผ้าไหมแพรวากาฬสินธุ์ การแกะสลักหิน
นากระเดา  ดนตรีโปงลาง จักสาน 

เทคโนโลยี หมายถึง สิ่งที่พัฒนาขึ้น เพื่อช่วยในการทำงานหรือแก้ปัญหาต่าง ๆ เข่น อุปกรณ์, 
เครื่องมือ, เครื่องจักร, วัสดุ หรือ แม้กระทั่งที่ไม่ได้เป็นสิ่งของที่จับต้องได้ เช่น กระบวนการต่าง ๆ 

นวัตกรรม หมายถึง  ความคิด การปฏิบัติ หรือสิ่งประดิษฐ์ใหม่ ๆ ที่ยังไม่เคยมีใช้มาก่อน หรือ
เป็นการพัฒนาดัดแปลงมาจากของเดิมที่มีอยู่แล้ว ให้ทันสมัยและใช้ได้ผลดียิ่งขึ้น  เมื่อนำ  นวัตกรรมมาใช้
จะช่วยให้การทำงานนั้นได้ผลดีมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูง กว่าเดิม 

ต่อยอด หมายถึง  พัฒนาสิ่งที่ทำไว้แล้วให้ก้าวหน้าหรือได้ผลดียิ่งขึ้น 
ยั่งยืน  หมายถึง  พัฒนาให้คงทน ถาวร อยู่นาน 

 
เกณฑ์การให้คะแนน :  

1. ระดับสถานศึกษา 
2. ระดับส่วนราชการหรือหน่วยงาน 
3. ระดับจังหวัด 

 
1. เกณฑ์การให้คะแนน :  ระดับสถานศึกษา 
  

คะแนนเฉลี่ย ระดับคุณภาพ 
1.00 - 1.50 ปรับปรุง 
1.51 - 2.50 พอใช้ 
2.51 - 3.50 ดี 
 3.51 - 4.50 ดีมาก 
4.51 - 5.00 ดีเยี่ยม 

 
 



๑๐๑ 
  

 
 

2. เกณฑ์การให้คะแนน :  ระดับส่วนราชการหรือหน่วยงาน 
 
คะแนน เกณฑ์การให้คะแนน 

๑ ต่ำกว่าร้อยละ 20 ของส่วนราชการหรือหน่วยงาน ที่มีผลการประเมินระดับคุณภาพดีขึ้นไป 
๒ ร้อยละ 20 - 39 ของส่วนราชการหรือหน่วยงาน ที่มีผลการประเมินระดับคุณภาพดีข้ึนไป 
๓ ร้อยละ 40 - 59 ของส่วนราชการหรือหน่วยงาน ที่มีผลการประเมินระดับคุณภาพดีข้ึนไป 
๔ ร้อยละ 60 - 79 ของส่วนราชการหรือหน่วยงาน ที่มีผลการประเมินระดับคุณภาพดีข้ึนไป 
๕ ร้อยละ 80 - ๑๐๐ ของส่วนราชการหรือหน่วยงาน ที่มีผลการประเมินระดับคุณภาพดีขึ้นไป 

 
3. เกณฑ์การให้คะแนน :  ระดับจังหวัด 
 

ร้อยละ ระดับคุณภาพ 
ต่ำกว่าร้อยละ 21 ปรับปรุง 
2๑.00 – 4๐.00 พอใช้ 
41.00 - 60.00 ดี 
61.00 - 80.00 ดีมาก 

  81.00 - 100.00 ดีเยี่ยม 
 
แหล่งข้อมูล / วิธีการจัดเก็บข้อมูล :  
 ๑. สถานศึกษากำหนดแผนงาน กิจกรรม โครงการการสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านการ
อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีที่เป็นเอกลักษณ์และสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น ของจังหวัด
กาฬสินธุ์ 

๒. สถานศึกษาดำเนินตามแผนงาน กิจกรรม โครงการด้านการสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้าน
การอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีท่ีเป็นเอกลักษณ์และสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น ของ
จังหวัดกาฬสินธุ์ 

๓. สถานศึกษา ประเมินผลการปฏิบัติงาน ตามแบบประเมินการปฏิบัติงานตามตัวชี้วัดร่วม    
ของส่วนราชการ หรือหน่วยงาน และสถานศึกษาสังกัดกระทรวงศึกษาธิการในจังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำปี
การศึกษา 2564 ตามกระบวนการดำเนินงานของแผนงาน กิจกรรม/โครงการ ที่สถานศึกษาดำเนินการ 
ด้านอนุรักษ์ ศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี  ที่เป็นเอกลักษณ์ และสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น  
ของจังหวัดกาฬสินธุ์ จนเกิดผลลัพธ์จากการปฏิบัติที่ชัดเจนต่อเนื่อง ได้รับรางวัล และเผยแพร่ให้หน่วยงาน
ภายในหรือภายนอกสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้ 
 ๔. สถานศึกษาตรวจสอบ ประมวลผล และสรุปรายงานการประเมินผลการปฏิบัติงาน ตาม
ตัวชี้วัดร่วมของส่วนราชการ หรือหน่วยงาน และสถานศึกษาสังกัดกระทรวงศึกษาธิการในจังหวัดกาฬสินธุ์ 
ประจำปีการศึกษา 2564 ต่อหน่วยงานต้นสังกัด 
 ๕. ส่วนราชการ หรือหน่วยงาน สังกัดกระทรวงศึกษาธิการในจังหวัดกาฬสินธุ์ กำกับ ติดตาม 
วิเคราะห์ สรุป และรายงานผลการปฏิบัติงานของสถานศึกษา ตามตัวชี้วัดร่วมของส่วนราชการ หรือ
หน่วยงาน และสถานศึกษาสังกัดกระทรวงศึกษาธิการในจังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำปีการศึกษา 2564      
ในระดับจังหวัด 



๑๐๒ 
  

 
 

แนวทางการดำเนินการ :  
 ระดับจังหวัด 
  1. คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์ (กศจ.) พิจารณาให้ความเห็นชอบกรอบ
ประเมินการปฏิบัติงานตามตัวชี้วัดร่วมของส่วนราชการ หรือหน่วยงาน และสถานศึกษาสังกัด
กระทรวงศึกษาธิการในจังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำปีการศึกษา 2564 
  ๒. กำหนดตัวชี้วัดร่วมของส่วนราชการ หรือหน่วยงาน และสถานศึกษาสังกัดกระทรวง 
ศึกษาธิการ ในจังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำปีการศึกษา 2564 ในแผนปฏิบัติการประจำปี ของจังหวัดกาฬสินธุ์ 
  ๓. แต่งตั้งผู้รับผิดชอบและคณะกรรมการดำเนินงานการประเมินผลการปฏิบัติงานตาม
ตัวชี้วัดร่วมของส่วนราชการ หรือหน่วยงาน และสถานศึกษาสังกัดกระทรวงศึกษาธิการในจังหวัดกาฬสินธุ์ 
ประจำปีการศึกษา 2564 
  ๔. กำหนดปฏิทินการปฏิบัติงานการประเมินผลการปฏิบัติงานตามตัวชี้วัดร่วมของส่วน
ราชการ หรือหน่วยงาน และสถานศึกษาสังกัดกระทรวงศึกษาธิการในจังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำปีการศึกษา 
2564 
  ๕. จัดทำกรอบตัวชี้วัดร่วมของส่วนราชการ หรือหน่วยงาน และสถานศึกษาสังกัดกระทรวง 
ศึกษาธิการในจังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำปีการศึกษา 2564 ตามแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดกาฬสินธุ์ พ.ศ. 
๒๕๖๑ – 256๕  
  ๖. สร้างแนวทางการประเมินผลการปฏิบัติงาน/เครื่องมือการประเมิน/เกณฑ์การประเมิน 
  ๗. สร้างการรับรู้และแนวทางการดำเนินงาน การประเมินผลการปฏิบัติงานตามตัวชี้วัดร่วม
ของส่วนราชการ หรือหน่วยงาน และสถานศึกษาสังกัดกระทรวงศึกษาธิการในจังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำปี
การศึกษา 2564 ให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
  ๘. กำกับ ติดตาม และการรายงานผลการปฏิบัติงาน ตามตัวชี้วัดร่วมของส่วนราชการ     
หรือหน่วยงาน และสถานศึกษาสังกัดกระทรวงศึกษาธิการในจังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำปีการศึกษา 2564
ของส่วนราชการ หรือหน่วยงาน 
  ๙. วิเคราะห์ สรุป และการรายงานผลการปฏิบัติงาน ตามตัวชี้วัดร่วมของส่วนราชการ     
หรือหน่วยงาน และสถานศึกษาสังกัดกระทรวงศึกษาธิการในจังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำปีการศึกษา 2564 
ต่อคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์ (กศจ.) 
 
 ระดับส่วนราชการหรือหน่วยงาน 
  1. ส่วนราชการหรือหน่วยงาน สังกัดกระทรวงศึกษาธิการในจังหวัดกาฬสินธุ์ วางแผน
ดำเนินการเพ่ือขับเคลื่อนตัวชี้วัดร่วมของส่วนราชการ หรือหน่วยงาน และสถานศึกษาสังกัด
กระทรวงศึกษาธิการในจังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำปีการศึกษา 2564ให้บรรลุตามเป้าหมาย 
  ๒. แต่งตั้งผู้รับผิดชอบและคณะกรรมการดำเนินงาน และจัดทำปฏิทินการปฏิบัติงาน 
  ๓. ชี้แจงแนวทางการดำเนินงาน ให้คำปรึกษา ติดตาม ให้สถานศึกษาดำเนินการตามตัวชี้วัด
ร่วมของส่วนราชการ หรือหน่วยงาน และสถานศึกษาสังกัดกระทรวงศึกษาธิการในจังหวัดกาฬสินธุ์ 
ประจำปีการศึกษา 2564 
  ๔. ส่งเสริม สนับสนุน กำกับ ติดตาม สถานศึกษาดำเนินการประเมิน และรายงานผลการ
ปฏิบัติงานตามตัวชี้วัดร่วมของส่วนราชการ หรือหน่วยงาน และสถานศึกษาสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ    
ในจังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำปีการศึกษา 2564 เป็นไปตามเวลาที่กำหนด  



๑๐๓ 
  

 
 

  ๕. วิเคราะห์ สรุป และรายงานผลการปฏิบัติงานตามตัวชี้วัดร่วมของส่วนราชการ หรือ
หน่วยงาน และสถานศึกษาสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ในจังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำปีการศึกษา 2564 
 ระดับสถานศึกษา  
  1. วางแผนดำเนินงานและดำเนินการขับเคลื่อนตัวชี้วัดร่วมของส่วนราชการ หรือหน่วยงาน 
และสถานศึกษาสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ในจังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำปีการศึกษา 2564 ให้บรรลุผลตาม
เป้าหมาย  
  2. พัฒนาผู้เรียน และดำเนินการขับเคลื่อนตัวชี้วัดร่วมของส่วนราชการ หรือหน่วยงาน     
และสถานศึกษาสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ในจังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำปีการศึกษา 2564 ตามแผนงาน
ของสถานศึกษา 
  ๓. ประเมินผลการปฏิบัติงานตามตัวชี้วัดร่วมของส่วนราชการ หรือหน่วยงานและสถานศึกษา
สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ในจังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำปีการศึกษา 2564 
  ๔.. รายงานผลการประเมินการปฏิบัติงานตามตัวชี้วัดร่วมของส่วนราชการ หรือหน่วยงาน     
และสถานศึกษาสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ในจังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำปีการศึกษา 2564 ต่อหน่วยงาน 
ต้นสังกัด ตามกรอบเวลาที่กำหนด  
 
ผู้กำกับดูแลตัวชี้วัด :   ๑. นางนันทิรา  เมตตา เบอร์ติดต่อ : 0918523574 
   ๒. นางสำลี แจ่มสุวรรณ เบอร์ติดต่อ :  

๓. นายประภวิษณ์ุ  จิตจักร เบอร์ติดต่อ : 0934683903 
   ๔. นายชริน พลตื้อ  เบอร์ติดต่อ : ๐๘๔๒๑๖๘๔๒๓ 
       ๕. นายกิตติวัฒน์ จันทร์ศิริ  เบอร์ติดต่อ : ๐๘๔-๒๑๖-๘๔๒๓ 
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แบบประเมินการปฏิบัติงานตามตัวช้ีวัดร่วมของส่วนราชการ หรือหน่วยงาน และสถานศึกษาสังกัดกระทรวงศึกษาธิการในจังหวัดกาฬสินธุ์                                 
ประจำปีการศึกษา 2564 
       เกณฑ์การประเมินตัวช้ีวัดที่ 4   ระดับความสำเร็จของส่วนราชการ หรือหน่วยงานและสถานศึกษาในการสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านการอนุรักษ์ 
ศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีท่ีเป็นเอกลักษณ์และสืบสานภูมิปัญญา ท้องถิ่น พร้อมทั้งนำเทคโนโลยีมาพัฒนา และต่อยอดให้เกิดความยั่งยืน 

        
 

ลำดับ 
 

ปัจจัยความสำเร็จ 
เกณฑ์การประเมิน  ผลการ

ประเมิน 
 

หลักฐาน ๑ 
คะแนน 

๒ 
คะแนน 

๓ 
คะแนน 

๔ 
คะแนน 

๕ 
คะแนน 

1. ด้านการบริหารจัดการ 
๑.๑ 1.1 มีแผนงานที่ส่งเสริม 

สนับสนุน ในการสร้าง
เครือข่ายความร่วมมือด้าน
การอนุรักษ์ ศิลปวัฒนธรรม 
ขนบธรรมเนียมประเพณีที่
เป็นเอกลักษณ์และสืบสาน
ภูมิปัญญา ท้องถิ่น พร้อม
ทั้งนำเทคโนโลยีมาพัฒนา 
และ           ต่อยอดให้เกิด
ความยั่งยืน 

มีแผนงานที่ส่งเสริม 
สนับสนุน ในการ
สร้างเครือข่ายความ
ร่วมมือด้านการ
อนุรักษ ์
ศิลปวัฒนธรรม 
ขนบธรรมเนียม
ประเพณีที่เป็น
เอกลักษณ์และสืบ
สานภูมิปัญญา 
ท้องถิ่น พร้อมทั้งนำ
เทคโนโลยีมาพัฒนา
และต่อยอดให้เกิด
ความยั่งยืน 

มีการดำเนินการ
ตามเกณฑ์การ
ประเมินระดับ 1 
คะแนน และ
บุคลากรที่
เกี่ยวข้องในสาน
ศึกษามีส่วนร่วม
ในการจัดทำแผน 

มีการดำเนินการ
ตามเกณฑ์การ
ประเมินระดับ 2 
คะแนน และส่วน
ราชการหรือ
หน่วยงานต้น
สังกัด 
คณะกรรมการ
สถานศึกษา
ผู้ปกครอง องค์กร 
ชุมชน ปราชญ์
ชุมชน มีส่วนร่วม
ในการจัดทำแผน 

มีการดำเนินการ
ตามเกณฑ์การ
ประเมินระดับ 3 
คะแนน มี
ผู้รับผิดชอบที่
เหมาะสมในการ
ดำเนินงานและ
จัดสรรทรัพยากร
สนับสนุนในการ
ดำเนินการตาม
แผนงาน 

มีการดำเนินการ
ตามเกณฑ์การ
ประเมินระดับ 4 
คะแนน ที่
ครอบคลุมทุก
กลุ่มงานและทุก
ระดับชั้นและ
สามารถยืดหยุ่น
ได้ตาม
สถานการณ์ หรือ
การเปลี่ยนแปลง
ต่าง ๆ ที่อาจ
เกิดข้ึน 

  

๑๐๔ 
แบบประเมินผลการปฏิบัติงานที่ 4.๑ 

สำหรับสถานศึกษา 
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แบบประเมิน..ต่อ 
 

 
ลำดับ 

 
ปัจจัยความสำเร็จ 

เกณฑ์การประเมิน  ผลการ
ประเมิน 

 
หลักฐาน ๑ 

คะแนน 
๒ 

คะแนน 
๓ 

คะแนน 
๔ 

คะแนน 
๕ 

คะแนน 
๑.๒ ดำเนินการตามแผนงาน/

โครงการ/กิจกรรมที่ส่งเสริม 
สนับสนุนการดำเนินงานการ
สร้างเครือข่ายฯ                    
การระดมทรัพยากรเพ่ือสร้าง
เครือข่ายความร่วมมือด้าน
การอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม 
ขนบธรรมเนียมประเพณีที่
เป็นเอกลักษณ์และสืบสานภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น พร้อมทั้งนำ
เทคโนโลยีมาพัฒนา และต่อ
ยอดให้เกิดความยั่งยืน 

มีการสร้าง
เครือข่ายความ
ร่วมมือด้านการ
อนุรักษ์
ศิลปวัฒนธรรม 
ขนบธรรมเนียม
ประเพณีที่เป็น
เอกลักษณ์และ
สืบสานภูมิปัญญา
ท้องถิ่น ทั้งภายใน
และภายนอก
หน่วยงาน 

มีการสร้าง
เครือข่ายความ
ร่วมมือด้านการ
อนุรักษ์
ศิลปวัฒนธรรม 
ขนบธรรมเนียม
ประเพณีที่เป็น
เอกลักษณ์และ
สืบสานภูมิปัญญา
ท้องถิ่น ทั้งภายใน
และภายนอก
หน่วยงาน
หลากหลาย
ช่องทาง 

มีการสร้าง
เครือข่ายความ
ร่วมมือด้านการ
อนุรักษ์
ศิลปวัฒนธรรม 
ขนบธรรมเนียม
ประเพณีที่เป็น
เอกลักษณ์และ
สืบสานภูมิปัญญา
ท้องถิ่น พร้อมทั้ง
นำเทคโนโลยีมา
พัฒนา และต่อ
ยอดให้เกิดความ
ยั่งยืน ทั้งภายใน
และภายนอก
หน่วยงาน
หลากหลาย
ช่องทาง 

มีการสร้าง
เครือข่ายความ
ร่วมมือด้านการ
อนุรักษ์
ศิลปวัฒนธรรม 
ขนบธรรมเนียม
ประเพณีที่เป็น
เอกลักษณ์และ
สืบสานภูมิปัญญา
ท้องถิ่น พร้อมทั้ง
นำเทคโนโลยีมา
พัฒนา และต่อ
ยอดให้เกิดความ
ยั่งยืน ทั้งภายใน
และภายนอก
หน่วยงาน
หลากหลาย
ช่องทางเข้าถึง
กลุ่มเป้าหมายได้ 

มีการสร้าง
เครือข่ายความ
ร่วมมือด้านการ
อนุรักษ์
ศิลปวัฒนธรรม 
ขนบธรรมเนียม
ประเพณีที่เป็น
เอกลักษณ์และ
สืบสานภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น 
พร้อมทั้งนำ
เทคโนโลยีมา
พัฒนา และต่อ
ยอดให้เกิดความ
ยั่งยืน ทั้งภายใน
และภายนอก
หน่วยงาน
หลากหลาย
ช่องทางเข้าถึง 

  

๑๐๕ 
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แบบประเมิน..ต่อ 
 

 
ลำดับ 

 
ปัจจัยความสำเร็จ 

เกณฑ์การประเมิน  ผลการ
ประเมิน 

 
หลักฐาน ๑ 

คะแนน 
๒ 

คะแนน 
๓ 

คะแนน 
๔ 

คะแนน 
๕ 

คะแนน 
     อย่างมี

ประสิทธิภาพ 
กลุ่มเป้าหมายได้
อย่างมี
ประสิทธิภาพ
และเกิดความ
ร่วมมือตาม
วัตถุประสงค์ 
หรือเป้าหมาย
ของการสร้าง
เครือข่ายความ
ร่วมมือ 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 ๑๐๖ 
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แบบประเมิน..ต่อ 
 

 
ลำดับ 

 
ปัจจัยความสำเร็จ 

เกณฑ์การประเมิน  ผลการ
ประเมิน 

 
หลักฐาน ๑ 

คะแนน 
๒ 

คะแนน 
๓ 

คะแนน 
๔ 

คะแนน 
๕ 

คะแนน 
๑.๓ ติดตามผลการดำเนินงานของ

เครือข่ายความร่วมมือด้าน
การอนุรักษ์ ศิลปวัฒนธรรม 
ขนบธรรมเนียมประเพณีที่
เป็นเอกลักษณ์และสืบสานภูมิ
ปัญญา ท้องถิ่น พร้อมทั้งนำ
เทคโนโลยีมาพัฒนา และต่อ
ยอดให้เกิดความยั่งยืน 

มีการติดตามผล
การปฏิบัติงาน
ตามแผนงานโดย
บุคลากรภายใน /
หัวหน้ากลุ่มงาน 
ผู้บริหาร 

มีการดำเนินการ
ตามเกณฑ์การ
ประเมินระดับ 1 
คะแนน และมี
เครื่องมือ/วิธีการ
ติดตามผลการ
ปฏิบัติงาน 

มีการดำเนินการ
ตามเกณฑ์การ
ประเมินระดับ 2 
คะแนน และมี
การติดตามผล 
โดย
คณะกรรมการ
สถานศึกษา 
ผู้ปกครอง องค์กร 
ชุมชน ปราชญ์
ชุมชน 
 
 
 
 
 
 
 

มีการดำเนินการ
ตามเกณฑ์การ
ประเมินระดับ 3 
คะแนน และมี
การติดตามตั้งแต่ 
2 ครั้ง ขึ้นไป 
 
 
 
 
 

มีการดำเนินการ
ตามเกณฑ์การ
ประเมินระดับ 4 
คะแนน และ
สรุปผลการ
ดำเนินงาน 

  

 ๑๐๗ 
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แบบประเมิน..ต่อ 
 
 
ลำดับ 

 
ปัจจัยความสำเร็จ 

เกณฑ์การประเมิน  ผลการ
ประเมิน 

 
หลักฐาน ๑ 

คะแนน 
๒ 

คะแนน 
๓ 

คะแนน 
๔ 

คะแนน 
๕ 

คะแนน 
๑.๔ นำผลการติดตามมาพัฒนา

นโยบาย/แผนงาน/โครงการ
ขับเคลื่อนเครือข่ายความ
ร่วมมือด้านการอนุรักษ์ 
ศิลปวัฒนธรรม
ขนบธรรมเนียมประเพณีที่
เป็นเอกลักษณ์และสืบสานภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น เพ่ือต่อยอดให้
เกิดความยั่งยืน 

มีรายงานผลการ
ดำเนินงานแต่ไม่
เป็นไปตาม
เป้าหมายที่
กำหนด
ขนบธรรมเนียม
ประเพณีที่เป็น
เอกลักษณ์ และ
สืบสานภูมิปัญญา
ท้องถิ่นของ
จังหวัดกาฬสินธุ์ 

มีรายงานผลการ
ดำเนินงานตาม
เป้าหมายที่
กำหนด 

มีรายงานผลการ
ดำเนินงานตาม
เป้าหมายที่
กำหนด พร้อมทั้ง
นำผลการ
ดำเนินงานมาเป็น
ข้อมูลพ้ืนฐานเพื่อ
จัดทำแผนพัฒนา
การบริหารและ
จัดการสร้าง
เครือข่าย ฯ ในปี
ต่อไป 

มีรายงานผลการ
ดำเนินงานตาม
เป้าหมายที่
กำหนด พร้อมทั้ง
นำผลการ
ดำเนินงานมาเป็น
ข้อมูลพ้ืนฐานเพื่อ
จัดทำแผนพัฒนา
การบริหารและ
จัดการสร้าง
เครือข่าย ฯ ในปี
ต่อไป และ
เผยแพร่ผลการ
ดำเนินงานให้             
สาธรณชนได้
รับทราบ 

มีรายงานผลการ
ดำเนินงานตาม
เป้าหมายที่
กำหนด พร้อมทั้ง
นำผลการ
ดำเนินงานมา
เป็นข้อมูล
พ้ืนฐานเพื่อ
จัดทำแผนพัฒนา
การบริหารและ
จัดการสร้าง
เครือข่ายฯ ในปี
ต่อไป และ
เผยแพร่ผลการ
ดำเนินงานให้             
สาธรณชนได้
รับทราบ
หลากหลาย
ช่องทาง 

  

๑๐๘ 
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แบบประเมิน..ต่อ 
 

ลำดับ 
 

ปัจจัยความสำเร็จ 
เกณฑ์การประเมิน ผลการ

ประเมิน 
 

หลักฐาน ๑ 
คะแนน 

๒ 
คะแนน 

๓ 
คะแนน 

๔ 
คะแนน 

๕ 
คะแนน 

2. ด้านกระบวนการ 
2.1 ประสาน ส่งเสริมให้บุคคล 

หน่วยงาน สถาบัน องค์กร
ภาครัฐ และเอกชน  มีส่วน
ร่วมในการอนุรักษ์
ศิลปวัฒนธรรม 
ขนบธรรมเนียมประเพณีที่
เป็นเอกลักษณ์และสืบสานภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น รวมทั้งเป็น
เครือข่ายและแหล่งเรียนรู้เพื่อ
พัฒนาคุณภาพเครือข่าย ฯ 

วางแผนและ
กำหนด
วัตถุประสงค์ ทิศ
ทางการดำเนินงาน
ร่วมกัน มีเป้าหมาย 
ผลผลติ ผลลัพธ์ มี
ความชัดเจนและ
สามารถ
ประเมินผลการ
ดำเนินงานได้จริง 

มีการดำเนินการ
ตามเกณฑ์การ
ประเมินระดับ 1 
คะแนน และมี
การประสาน
สร้างเครือข่าย
ความร่วมมือจาก
บุคคล หน่วยงาน 
สถาบัน องค์กร
ภาครัฐ และ
เอกชน   

มีการดำเนินการ
ตามเกณฑ์ การ
ประเมินระดับ 2 
คะแนน และมี
การมอบหมายให้
บุคลากร
ผู้รับผิดชอบ
ประสานงานกับ
กลุ่มเครือข่าย ฯ   

มีการดำเนินการ
ตามเกณฑ์การ
ประเมินระดับ ๓ 
คะแนน และมี
การจัดกิจกรรม
การแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ระหว่าง
เครือข่ายฯ          
กับหน่วยงาน 

มีการดำเนินการ
ตามเกณฑ์การ
ประเมินระดับ 4 
คะแนน และมี
การจัดกิจกรรม
การแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ระหว่าง
เครือข่ายฯกับ
หน่วยงาน และ
หรือระหว่าง
เครือข่าย ฯ
ภายใน กับ
เครือข่าย ฯ 
ภายนอก 
 
 
 
 
 

  

๑๐๙ 
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แบบประเมิน..ต่อ 
 

 
ลำดับ 

 
ปัจจัยความสำเร็จ 

เกณฑ์การประเมิน  ผลการ
ประเมิน 

 
หลักฐาน ๑ 

คะแนน 
๒ 

คะแนน 
๓ 

คะแนน 
๔ 

คะแนน 
๕ 

คะแนน 
๒.๒ สร้างและพัฒนาช่องทางการ

ทำความเข้าใจในการ
ปฏิบัติงานการอนุรักษ์ 
ศิลปวัฒนธรรม 
ขนบธรรมเนียมประเพณีที่
เป็นเอกลักษณ์และสืบสาน
ภูมิปัญญาท้องถิ่น แก่ภาคี
เครือข่าย 

ประชุมชี้แจง
นโยบาย 
วิสัยทัศน์ และทิศ
ทางการ
ดำเนินงานที่
ชัดเจนแก่องค์กร
ที่เก่ียวข้อง 

มีการดำเนินการ
ตามเกณฑ์การ
ประเมินระดับ ๑ 
คะแนน และสร้าง
เวทีแลกเปลี่ยน
เรียนรู้เพื่อสร้าง
สัมพันธภาพที่ดี
ระหว่างภาคี
เครือข่าย 

มีการดำเนินการ
ตามเกณฑ์การ
ประเมินระดับ ๒  
คะแนน และ
ประสานงาน
ติดตามการ
ดำเนินงานของ
ภาคีเครือข่าย 

มีการดำเนินการ
ตามเกณฑ์การ
ประเมินระดับ ๓  
คะแนน และ
จัดระบบการ
สื่อสารระหว่าง
หน่วยงานและ
ภาคีเครือข่ายด้าน
การอนุรักษ์ 
ศิลปวัฒนธรรม 
ขนบธรรมเนียม
ประเพณีที่เป็น
เอกลักษณ์และ
สืบสานภูมิปัญญา
ท้องถิ่นได้
หลากหลาย
ช่องทาง 
 
 

มีการดำเนินการ
ตามเกณฑ์การ
ประเมินระดับ ๔  
คะแนน และจัด
กิจกรรมร่วมกับ
ภาคีเครือข่าย  
เพ่ือส่งเสริมให้
เกิดการประสาน
ความร่วมมือกับ
ภาคีเครือข่าย
อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

  

๑๑๐ 
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แบบประเมิน..ต่อ 
 

ลำดับ 
 

ปัจจัยความสำเร็จ 
เกณฑ์การประเมิน  ผลการ

ประเมิน 
 

หลักฐาน ๑ 
คะแนน 

๒ 
คะแนน 

๓ 
คะแนน 

๔ 
คะแนน 

๕ 
คะแนน 

2.3 การส่งเสริม สนับสนุนให้มี
การใช้ประโยชน์ร่วมกันของ
สมาชิกในเครือข่าย 

มีการใช้เครือข่าย
เพ่ือเป็นเวทีกลาง
ประสานงาน
ร่วมกันเป็น
ช่องทางในการ 
ประสานความ
เข้าใจระหว่างกัน                
ในด้าน
วัตถุประสงค์
ขอบข่าย 
แผนการทำงาน 
วิธีการทำงาน 
ตลอดจนแนวทาง
ปฏิบัติไปใน
ทิศทางเดียวกนั 

มีการดำเนินการ
ตามเกณฑ์การ
ประเมินระดับ 1 
คะแนน มีการใช้
เครือข่ายเพื่อเป็น
เวทีแลกเปลี่ยน
สารสนเทศ 
แลกเปลี่ยน
ความรู้  
แลกเปลี่ยน
ประสบการณ์ 
หรือแลกเปลี่ยน
แบบเรียนใหม่ ๆ 

มีการดำเนินการ
ตามเกณฑ์การ
ประเมินระดับ 2 
คะแนน และมี
การใช้เครือข่าย
เพ่ือเป็นเวที
แลกเปลี่ยนและ
ระดมทรัพยากร 
หรืออาจทำหน้าที่
เป็นศูนย์กลาง
ข้อมูลข่าวสาร
เรื่องแหล่งเงินทุน 
วัสดุ อุปกรณ ์
และบุคลากร
เพ่ือให้สมาชิกเข้า
มาสืบคน้ได้ 

มีการดำเนินการ
ตามเกณฑ์การ
ประเมินระดับ 3 
คะแนน และมี
การใช้เครือข่าย
เพ่ือเป็นเวที
สร้างสรรค ์    
และพัฒนาความรู้
ใหม ่ๆ 

มีการดำเนินการ
ตามเกณฑ์การ
ประเมินระดับ 
๔ คะแนน และมี
การใช้เครือข่าย
เพ่ือเป็นเวทีสร้าง
กระแสผลักดัน
ประเด็นใหม่ๆ 
เช่น การปลุกให้
สังคมเกิดความ
ต่ืนตัว                
ในเรื่องการ
อนุรักษ์
ศิลปวัฒนธรรม 
ขนบธรรมเนียม
ประเพณีที่เป็น
เอกลักษณ์และ
สืบสานภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น 

  

 ๑๑๑ 
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แบบประเมิน..ต่อ 
 

 
ลำดับ 

 
ปัจจัยความสำเร็จ 

เกณฑ์การประเมิน  ผลการ
ประเมิน 

 
หลักฐาน ๑ 

คะแนน 
๒ 

คะแนน 
๓ 

คะแนน 
๔ 

คะแนน 
๕ 

คะแนน 
2.๔ การธำรงรักษาความต่อเนื่อง

ของเครือข่าย ฯ 
มีการบริหาร
จัดการข้อมูลที่
ทันสมัยเหมาะสม
กับการใช้งาน 

มีการดำเนินการ
ตามเกณฑ์การ
ประเมินระดับ 1 
คะแนน และมี
การรักษา
สัมพันธภาพที่ดี
ระหว่างสมาชิก
ทุกระดับ 

มีการดำเนินการ
ตามเกณฑ์การ
ประเมินระดับ 2 
คะแนน และมี
การจัดสรร
ผลประโยชน์จาก
ความร่วมมือใน
ลักษณะแบบที่
เท่าเทียมกัน 

มีการดำเนินการ
ตามเกณฑ์การ
ประเมินระดับ 3 
คะแนน และมี
การ
ประชาสัมพันธ์
เพ่ือเผยแพร่
บทบาทของ
เครือข่ายความ
ร่วมมือรวมทั้ง
ผลสำเร็จที่เกิดข้ึน                         
การดำเนินงาน
เครือข่ายควรเป็น
ลักษณะของ
พันธมิตรเป็นภาคี
กับกลุ่มบุคคล 
หน่วยงานองค์กร 
 

มีการดำเนินการ
ตามเกณฑ์การ
ประเมินระดับ 4 
คะแนน และมี
การนำระบบ
เทคโนโลยีที่มี
ประสิทธิภาพมา
ใช้ในการ
ประสานงาน กับ
เครือข่ายต่าง ๆ 

  

 ๑๑๒ 
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แบบประเมิน..ต่อ 
 
 
ลำดับ 

 
ปัจจัยความสำเร็จ 

เกณฑ์การประเมิน  ผลการ
ประเมิน 

 
หลักฐาน ๑ 

คะแนน 
๒ 

คะแนน 
๓ 

คะแนน 
๔ 

คะแนน 
๕ 

คะแนน 
3. ด้านผลลัพธ์ 
3.1 ชุมชนมีทรัพยากรบุคคลที่มี

ความรู้ ความเข้าใจ ในคุณค่า 
ความสำนึก และ ความ
ภาคภูมิใจในวัฒนธรรม 
ขนบธรรมเนียมของท้องถิ่น
ของจังหวัด 

จำนวนผู้เรียน 
ข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการ
ศึกษา และ
ประชาชนใน
ท้องถิ่นที่เข้าร่วม 
กิจกรรม                                  
ทำนุบำรุง 
ศิลปวัฒนธรรม 
ร้อยละ ๖๐-69 

จำนวนผู้เรียน 
ข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการ
ศึกษา และ
ประชาชนใน
ท้องถิ่นที่เข้าร่วม 
กิจกรรม                                  
ทำนุบำรุง 
ศิลปวัฒนธรรม 
ร้อยละ 70-79 

มีการดำเนินการ
ตามเกณฑ์
คุณภาพ 1 
และจำนวน
ผู้เรียน 
ข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการ
ศึกษา และ
ประชาชนใน
ท้องถิ่นมีความรู้
ความเข้าใจ
กิจกรรมทำนุ
บำรุง
ศิลปวัฒนธรรม 
๖๐-69 

มีการดำเนินการ
ตามเกณฑ์
คุณภาพ 2 
และจำนวน
ผู้เรียน 
ข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการ
ศึกษา และ
ประชาชนใน
ท้องถิ่นมีความรู้
ความเข้าใจ
กิจกรรมทำนุ
บำรุง
ศิลปวัฒนธรรม 
๗๐-79 

จำนวนผู้เรียน 
ข้าราชการครู
และบุคลากร
ทางการศึกษา 
และประชาชนใน
ท้องถิ่นที่เข้าร่วม 
กิจกรรม                                  
ทำนุบำรุง
ศิลปวัฒนธรรม 
ความเข้าใจ
กิจกรรมทำนุ
บำรุง
ศิลปวัฒนธรรม 
ร้อยละ ๘๐ ขึ้น 

  

๑๑๓ 
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แบบประเมิน..ต่อ 
 

ลำดับ 
 

ปัจจัยความสำเร็จ 
เกณฑ์การประเมิน (คะแนน) ผลการ

ประเมิน 
 

หลักฐาน ๑ 
คะแนน 

๒ 
คะแนน 

๓ 
คะแนน 

๔ 
คะแนน 

๕ 
คะแนน 

3.2 ส่วนราชการ หรือหน่วยงาน
และสถานศึกษาเป็นศูนย์
เรียนรู้ชุมชน 

มีการจัดเวที
ประชาคมท่ี
ชี้ให้เห็นว่าความรู้
จะเป็นประโยชน์
ต่อเมื่อมีการ
นำมาเรียนรู้ และ
ใช้เป็นฐานใน               
การตัดสินใจ 
นอกจากนี้ยังต้อง
พัฒนาหาความรู้
ใหม่ที่ทันกับ
สถานการณ์รอบ
ด้าน 

ดำเนินการตาม
เกณฑ์การ
ประเมินระดับ ๑
คะแนน และมี
การจัดกิจกรรม
สร้างองค์ความรู้
ใหม่ของชุมชน ซึ่ง
อาจอยู่ในรูปการ
วิจัยและพัฒนา 
กิจกรรมชุมชนที่
ได้มีการจดบันทึก
เป็นความรู้ประจํา
หมู่บ้านไว้แล้ว 
หรือ การรับ
ความรู้จาก
วิทยากร 
ภายนอกชุมชนก็
ได้ 

ดำเนินการตาม
เกณฑ์การ
ประเมินระดับ ๒
คะแนน และมี
การวางแผนเพ่ิม
ค่าองค์ความรู้ของ
ชุมชน (วางแผน
ธุรกิจของศูนย์
เรียนรู้ชุมชน) โดย
ให้คณะ
กรรมการบริหาร
ศูนย์ อาสาสมัคร 
แกนนํา ที่ร่วม
ทํางานกันมา
ตั้งแต่ต้นร่วมกัน
พิจารณาว่า 
ความรู้ชุดใดของ
ชุมชนเป็นที่
ต้องการของคน
นอกชุมชนจะ 

ดำเนินการตาม
เกณฑ์การ
ประเมินระดับ ๓
คะแนน และมี
การวางแผนเพ่ิม
ค่าองค์ความรู้ของ
ชุมชน (วางแผน
ธุรกิจของศูนย์
เรียนรู้ชุมชน) โดย 
ให้คณะกรรมการ
บริหารศูนย์ 
อาสาสมัคร แกน
นํา ที่ร่วมทํางาน
กันมาตั้งแต่ต้น
ร่วมกันพิจารณา
ว่า ความรู้ชุดใด
ของชุมชนเป็นที่
ต้องการของคน
นอกชุมชนจะ
นํามาเพ่ิมค่าให้ 

ดำเนินการตาม
เกณฑ์การ
ประเมินระดับ ๔
และมีการ
เชื่อมโยง
เครือข่ายกับศูนย์
เรียนรู้ชุมชนอ่ืน 
เพ่ือให้มีการ
แลกเปลี่ยน
ประสบการณ์
ระหว่างหมู่บ้าน  
ซึ่งจะก่อให้เกิด
เครือข่ายความ
ร่วมมือและ
แลกเปลี่ยน
ทรัพยากรในการ
พัฒนาการ
ดําเนินงานศูนย์
เรียนรู้ได้ต่อไป 

  

๑๑๔ 
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แบบประเมิน..ต่อ 
 

 
ลำดับ 

 
ปัจจัยความสำเร็จ 

เกณฑ์การประเมิน (คะแนน) ผลการ
ประเมิน 

 
หลักฐาน ๑ 

คะแนน 
๒ 

คะแนน 
๓ 

คะแนน 
๔ 

คะแนน 
๕ 

คะแนน 
    นํามาเพ่ิมค่าให้

เป็นสินค้าของ
ชุมชนได้อย่างไร 
หรือวิธีอ่ืนตาม
ความเหมาะสม 

เป็นสินค้าของ
ชุมชนได้อย่างไร 

   

3.3 ส่วนราชการ หรือหน่วยงาน
และสถานศึกษามผีลงานที่
แสดงความสำเร็จและเป็น
แบบอย่างได้ 

จำนวนผลงานเชิง
ประจักษ์ของ
สมาชิกเครือข่าย
เป็นผลงานที่
ได้รับรางวัลใน
ระดับสถานศึกษา
หรือกลุ่ม
เครือข่าย
สถานศึกษาหรือ
ระดับอำเภอ 

จำนวนผลงานเชิง
ประจักษ์ของ
สมาชิกเครือข่าย
เป็นผลงานที่
ได้รับรางวัลใน
ระดับระดับเขต
พ้ืนที่การศึกษา 

จำนวนผลงานเชิง
ประจักษ์ของ
สมาชิกเครือข่าย
เป็นผลงานที่
ได้รับรางวัลใน
ระดับจังหวัด 

จำนวนผลงานเชิง
ประจักษ์ของ
สมาชิกเครือข่าย
เป็นผลงานที่
ได้รับรางวัลใน
ระดับภาค 

จำนวนผลงาน
เชิงประจักษ์ของ
สมาชิกเครือข่าย
เป็นผลงานที่
ได้รับรางวัลใน
ระดับชาติ 
(ประเทศ) 
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แบบประเมิน..ต่อ 
 

ลำดับ 
 

ปัจจัยความสำเร็จ 
เกณฑ์การประเมิน  ผลการ

ประเมิน 
 

หลักฐาน ๑ 
คะแนน 

๒ 
คะแนน 

๓ 
คะแนน 

๔ 
คะแนน 

๕ 
คะแนน 

3.4 ส่วนราชการ หรือหน่วยงาน
และสถานศึกษามีเครือข่าย
การเรียนรู้และการ
แลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรม
ระหว่างหน่วยงานภายในและ
ภายนอก 

จำนวนเครือข่าย 
ความร่วมมือด้าน 
ศิลปะและ
วัฒนธรรม 
ระหว่าง
สถานศึกษา กับ
ผู้เรียน 
ข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการ
ศึกษา ประชาชน 
และหน่วยงานใน
ท้องถิ่น ๑ 
เครือข่าย 

จำนวนเครือข่าย 
ความร่วมมือด้าน 
ศิลปะและ
วัฒนธรรม 
ระหว่าง
สถานศึกษา กับ
ผู้เรียน 
ข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการ
ศึกษา ประชาชน 
และหน่วยงานใน
ท้องถิ่น ๒ 
เครือข่าย ขึ้นไป 

จำนวนเครือข่าย 
ความร่วมมือด้าน 
ศิลปะและ
วัฒนธรรม
ระหว่าง
สถานศึกษา กับ
ผู้เรียนข้าราชการ
ครูและบุคลากร
ทางการศึกษา 
ประชาชน 
หน่วยงานใน
ท้องถิ่น และ
หน่วยงานใน
ระดับอำเภอ ๒ 
เครือข่าย ขึ้นไป 

จำนวนเครือข่าย 
ความร่วมมือด้าน 
ศิลปะและ
วัฒนธรรม 
ระหว่าง
สถานศึกษา     
กับผู้เรียน 
ข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการ
ศึกษา ประชาชน 
หน่วยงานใน
ท้องถิน่ 
หน่วยงานใน
ระดับจังหวัด ๒ 
เครือข่าย ขึ้นไป 

จำนวนเครือข่าย 
ความร่วมมือด้าน 
ศิลปะและ
วัฒนธรรม 
ระหว่าง
สถานศึกษา   
กับผู้เรียน 
ข้าราชการครู
และบุคลากร
ทางการศึกษา 
ประชาชน 
หน่วยงานใน
ท้องถิ่น และภาคี
เครือข่ายทุก
ระดับ ๒ 
เครือข่าย ขึ้นไป 

  

                                                                                    รวมคะแนนผลการประเมิน …………………..……………….. 

                                                                                                                คะแนนเฉลี่ย =     ผลรวมของคะแนน  =  
                                                                                                                                             จำนวนข้อ 

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

๑๑๖ 
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แบบสรุปผลประเมินการปฏิบตัิงานตามตัวช้ีวัดร่วมของส่วนราชการหรือหน่วยงาน และสถานศึกษา                
สังกัดกระทรวงศึกษาธิการในจังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำปีการศึกษา 2564 
*************************************************************** 

ระดับสถานศึกษา 
  
ตัวชี้วัดที่ 4 ระดับความสำเร็จของส่วนราชการ หรือหน่วยงานและสถานศึกษาในการสร้างเครือข่ายความ
ร่วมมือด้านการอนุรักษ์ ศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีที่เป็นเอกลักษณ์และสืบสานภูมิปัญญา 
ท้องถิ่น พร้อมทั้งนำเทคโนโลยีมาพัฒนา และต่อยอดให้เกิดความยั่งยืน 

  

 
ชื่อสถานศึกษา คะแนนเฉลี่ย ระดับคุณภาพ 

  
 
 

 

 
เกณฑ์การให้ระดับคุณภาพ 
   

คะแนนเฉลี่ย ระดับคุณภาพ 
1.00 - 1.50 ปรับปรุง 
1.51 - 2.50 พอใช้ 
2.51 - 3.50 ดี 
 3.51 - 4.50 ดีมาก 
4.51 - 5.00 ดีเยี่ยม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบสรุปผลประเมินการปฏิบัติงานที่ 4.๒ 
สำหรับสถานศึกษา 
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แบบสรุปผลประเมินการปฏิบตัิงานตามตัวช้ีวัดร่วมของส่วนราชการหรือหน่วยงาน และสถานศึกษา                
สังกัดกระทรวงศึกษาธิการในจังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำปีการศึกษา 2564 
*************************************************************** 

ระดับส่วนราชการ หรือหน่วยงาน 
 
 ส่วนราชการหรือหน่วยงาน ......................................................................................... .........            
                                              (สพป./สพม./สช./สอศ./กศน./รร.กาฬสินธุ์ปัญญานุกูล/สศศ.) 
 

ตัวช้ีวัดที่ 4 ระดับความสำเร็จของส่วนราชการ หรือหน่วยงานและสถานศึกษาในการสร้างเครือข่ายความ
ร่วมมือด้านการอนุรักษ์ ศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีที่เป็นเอกลักษณ์และสืบสานภูมิปัญญา 
ท้องถิ่น พร้อมทั้งนำเทคโนโลยีมาพัฒนา และต่อยอดให้เกิดความยั่งยืน 

ที ่ ชื่อสถานศึกษา ระดับคุณภาพ 
1  ปรับปรุง พอใช้ ดี ดีมาก ดีเยี่ยม 
2       
3       
4       
5       

......       
รวม      
ร้อยละ      
ร้อยละของสถานศึกษาที่ได้ระดับคุณภาพ 
      ดีขึ้นไป 

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

ผลการประเมิน ........................................................ คะแนน 
 
เกณฑ์การให้คะแนน 
   
คะแนน เกณฑ์การให้คะแนน 

๑ ร้อยละ 00 - 2๐ ของส่วนราชการหรือหน่วยงาน ที่มีผลการประเมินระดับคุณภาพดีข้ึนไป 
๒ ร้อยละ 2๑ - 4๐ ของส่วนราชการหรือหน่วยงาน ที่มีผลการประเมินระดับคุณภาพดีข้ึนไป 
๓ ร้อยละ 4๑ - 60 ของส่วนราชการหรือหน่วยงาน ที่มีผลการประเมินระดับคุณภาพดีข้ึนไป 
๔ ร้อยละ 6๑ - 8๐ ของส่วนราชการหรือหน่วยงาน ที่มีผลการประเมินระดับคุณภาพดีข้ึนไป 
๕ ร้อยละ 8๑ - ๑๐๐ ของส่วนราชการหรือหน่วยงาน ที่มีผลการประเมินระดับคุณภาพดีขึ้นไป 

 

แบบสรุปผลประเมินการปฏิบัติงานที่ 4.๓ 
สำหรับส่วนราชการหรือหน่วยงาน 



๑๑๙ 
 

ตัวช้ีวัดที่ 5 ร้อยละของสถานศึกษาที่มีวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practices) ในด้านอนุรักษ์  
               ศิลปวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณีที่เป็นเอกลักษณ์ และสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น 
               ของจังหวัดกาฬสินธุ์           
                 
หน่วยวัด : ร้อยละ 

น้ำหนัก : ๑0 

ค่าถ่วงน้ำหนัก : ๒ 

ช่วงเวลาการเก็บข้อมูล : ปีการศึกษา 2564  

  รอบที่ ๑  ภาคเรียนที่ ๑ (๑ - ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๔) 
 รอบที่ ๒  ภาคเรียนที่ ๒ (๑ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕) 

 
คำอธิบาย :  

การดำเนินงานของสถานศึกษาที ่ม ีว ิธ ีปฏิบัต ิท ี ่ เป ็นเล ิศ (Best Practices) ในด้านอนุร ักษ์ 
ศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีที่เป็นเอกลักษณ์ และสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ ่นของจังหวัด
กาฬสินธุ์ เป็นกระบวนการที่สถานศึกษาดำเนินการด้านอนุรักษ์ ศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี  
ที่เป็นเอกลักษณ์ และสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่นของจังหวัดกาฬสินธุ์ จนเกิดผลลัพธ์จากการปฏิบัติที่ชัดเจน
ต่อเนื ่อง ได้ร ับรางวัล และเผยแพร่ให้หน่วยงานภายในหรือภายนอกสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้            
อีกทั ้ง คณะทำงานได้ยกร่างแนวทางการดำเนินงานและแนวทางการประเมินผลการดำเนินงานของ
สถานศึกษาที่มีวิธีปฏิบัติที ่เป็นเลิศ (Best Practices) ในด้านอนุรักษ์ ศิลปวัฒนธรรมขนบธรรมเนียม
ประเพณีที่เป็นเอกลักษณ์และสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่นของจังหวัดกาฬสินธุ์  และได้รับความเห็นชอบ     
ตามมติที่ประชุม  เมื่อวันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๖๔ แบ่งออกเป็น ๓ ด้าน ได้แก่ ด้านการบริหารจัดการ     
ด้านกระบวนการ และด้านผลลัพธ์ 

 
นิยามศัพท์ 

สถานศึกษา หมายถึง โรงเรียนภายใต้การกำกับ ดูแล ของหน่วยงานสังกัดกระทรวงศึกษาธิการใน  
จังหวัดกาฬสินธุ์ 

หน่วยงานสังกัดกระทรวงศึกษาธิการในจังหวัดกาฬสินธุ์ หมายถึง สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1 สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2, สำนักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3 สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษากาฬสินธุ์, สำนักงาน
คณะกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัดกาฬสินธุ์, สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัยจังหวัดกาฬสินธุ์, สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนจังหวัดกาฬสินธุ์, ศูนย์
การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดกาฬสินธุ์ และโรงเรียนกาฬสินธุ์ปัญญานุกูล 

วิธีปฏิบัติที่ดี (Best Practices) หมายถึง วิธีการปฏิบัติ หรือข้ันตอนการปฏิบัติการอนุรักษ์ 
ศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีท่ีเป็นเอกลักษณ์ และสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่นของจังหวัด
กาฬสินธุ์ส่งผลให้งานประสบความสำเร็จตามเป้าหมาย นำไปสู่ความเป็นเลิศ เป็นที่ยอมรับในวงวิชาการ 
และมีการบันทึกเป็นเอกสารหลักฐาน และเผยแพร่ให้หน่วยงานภายในหรือภายนอกสามารถนำไปใช้
ประโยชน์ได ้ 



๑๒๐ 
 

อนุรักษ์ หมายถึง การรักษาศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่นของ
จังหวัดกาฬสินธุ์ให้คงเดิม 

ศิลปะ หมายถึง ความงาม คุณค่าของความงดงาม หรือผลงานของชุมชนแต่ละกลุ่มในจังหวัด
กาฬสินธุ์ ที่สร้างสรรค์ ที่ตอบสนองความต้องการทางด้านจิตใจให้มีอารมณ์เพลิดเพลินและมีความสุขอย่าง
แท้จริง อันประกอบด้วย ดนตรีและเพลงร้อง นาฏศิลป์และการละคร และการเล่นพ้ืนบ้าน กีฬาพ้ืนบ้าน 
เกมพ้ืนบ้าน และศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัว   

วัฒนธรรม หมายถึง ความเชื่อ วิธีการ แบบอย่าง หรือวิถีการดำเนินชีวิต ซึ่งเป็นตัวกำหนด
พฤติกรรม การอยู่ร่วมกัน และถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่นของชุมชนแต่ละกลุ่มในจังหวัดกาฬสินธุ์ ประกอบด้วย 
มารยาท และประเพณีไทย  

ขนบธรรมเนียมประเพณี หมายถึง แนวปฏิบัติของคนจังหวัดกาฬสินธุ์ทีไ่ด้ปฏิบัติสืบต่อกันมา   
โดยถือ  และปฏิบัติตาม ฮีตสิบสอง คองสิบสี่   

  ฮีตสิบสอง คือ จารีต ขนบธรรมเนียมประเพณี แบบแผนฮีตที่ถือปฏิบัติกัน ทั้ง 12 เดือน        
ใน 1 ปี  ซึ่งภาษาพ้ืนบ้านเรียกว่า "บุญ" ได้แก่  บุญข้าวกรรม บุญคูนลาน บุญข้าวจี่ บุญพระเวส บุญสรงน้ำ    
บุญบั้งไฟ บุญซำฮะ บุญเข้าพรรษา บุญข้าวประดับดิน บุญข้าวสาก บุญออกพรรษา และบุญกฐิน 
 คองสิบสี่ หมายถึง แบบแผนของสังคม แบบการปกครองที่ต้องประพฤติปฏิบัติ ต่อกันเป็น
ระเบียบปฏิบัติ หรือบทบัญญัติของเจ้าเมือง ที่ต้องประพฤติหรือป่าวประกาศให้ชาบ้านชาวเมือง พึงปฏิบัติ 
สิบสี่อย่าง (ธวัช ปุณโณทก, ๒๕๔๗) 
   เอกลักษณ์ หมายถึง ลักษณะที่บ่งบอกถึงความเป็นจังหวัดกาฬสินธุ์ ตามคำขวัญจังหวัดกาสินธุ์
ได้แก่ เมืองโบราณฟ้าแดดสงยางผ้าไหมแพรวา กลองก่ิงหรือกลองเส็ง ฟ้อนโปงลาง ดนตรีโปงลาง 
พิพิธภัณฑ์ไดโนเสาร์ 

สืบสาน หมายถึง การสืบทอดศิลปวัฒนธรรม ขนมธรรมเนียมประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นของ
จังหวัดกาฬสินธุ์ ด้วยการอนุรักษ์ เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ ชักชวนผู้อ่ืนให้ปฏิบัติตาม เพ่ือให้คงอยู่คู่กับ
สังคมไทยที่ยาวนานต่อไป    
 ภูมิปัญญา หมายถึง เทคนิควิธี ที่เป็นองค์ความรู้ของชาวบ้าน ทั้งทางกว้างและทางลึก ที่
ชาวบ้านคิดเอง ทำเอง นำมาใช้ในการแก้ปัญหา โดยอาศัยศักยภาพท่ีมีอยู่ ซึ่งได้สืบทอดและเชื่อมโยงมา
อย่างต่อเนื่องตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบันของจังหวัดกาฬสินธุ์ อันประกอบด้วย วรรณกรรมพ้ืนบ้าน ภาษา อาหาร
และโภชนาการ การแพทย์แผนไทยและการแพทย์พ้ืนบ้านไท และงานช่างฝีมือดั้งเดิม    
เกณฑ์การให้คะแนน :  

1. ระดับสถานศึกษา 
2. ระดับส่วนราชการหรือหน่วยงาน 
3. ระดับจังหวัด 

1. เกณฑ์การให้คะแนน :  ระดับสถานศึกษา 
คะแนนเฉลี่ย ระดับคุณภาพ 
1.00 - 1.50 ปรับปรุง 
1.51 - 2.50 พอใช้ 
2.51 - 3.50 ดี 
 3.51 - 4.50 ดีมาก 
4.51 - 5.00 ดีเยี่ยม 
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2. เกณฑ์การให้คะแนน :  ระดับส่วนราชการหรือหน่วยงาน 
 
คะแนน เกณฑ์การให้คะแนน 

๑ ต่ำกว่าร้อยละ 20 ของส่วนราชการหรือหน่วยงาน ที่มีผลการประเมินระดับคุณภาพดีขึ้นไป 
๒ ร้อยละ 20 - 39 ของส่วนราชการหรือหน่วยงาน ที่มีผลการประเมินระดับคุณภาพดีข้ึนไป 
๓ ร้อยละ 40 - 59 ของส่วนราชการหรือหน่วยงาน ที่มีผลการประเมินระดับคุณภาพดีข้ึนไป 
๔ ร้อยละ 60 - 79 ของส่วนราชการหรือหน่วยงาน ที่มีผลการประเมินระดับคุณภาพดีข้ึนไป 
๕ ร้อยละ 80 - ๑๐๐ ของส่วนราชการหรือหน่วยงาน ที่มีผลการประเมินระดับคุณภาพดีขึ้นไป 

 
3. เกณฑ์การให้คะแนน :  ระดับจังหวัด 
 

ร้อยละ ระดับคุณภาพ 
ต่ำกว่าร้อยละ 21 ปรับปรุง 
2๑.00 – 4๐.00 พอใช้ 
41.00 - 60.00 ดี 
61.00 - 80.00 ดีมาก 

  81.00 - 100.00 ดีเยี่ยม 
 
แหล่งข้อมูล / วิธีการจัดเก็บข้อมูล :  
 ๑. สถานศึกษากำหนดแผนงาน กิจกรรม โครงการด้านอนุรักษ์ ศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม
ประเพณี ที่เป็นเอกลักษณ์ และสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น ของจังหวัดกาฬสินธุ์ ในแผนพัฒนนาคุณภาพ
การศึกษาและแผนปฏิบัติการประจำปี 

๒. สถานศึกษาดำเนินตามแผนงาน กิจกรรม โครงการด้านอนุรักษ์ ศิลปวัฒนธรรม 
ขนบธรรมเนียมประเพณี ที่เป็นเอกลักษณ์ และสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น ของจังหวัดกาฬสินธุ์ 

๓. สถานศึกษา ประเมินผลการปฏิบัติงาน ตามแบบประเมินผลการปฏิบัติงานตามตัวชี้วัดร่วม    
ของส่วนราชการ หรือหน่วยงาน และสถานศึกษาสังกัดกระทรวงศึกษาธิการในจังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำปี                        
การศึกษา 2564 ตามกระบวนการดำเนินงานของแผนงาน กิจกรรม/โครงการ ที่สถานศึกษาดำเนินการ 
ด้านอนุรักษ์ ศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี  ที่เป็นเอกลักษณ์ และสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น ของ
จังหวัดกาฬสินธุ์ จนเกิดผลลัพธ์จากการปฏิบัติที่ชัดเจนต่อเนื่อง ได้รับรางวัล และเผยแพร่ให้หน่วยงาน
ภายในหรือภายนอกสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้ 
 ๔. สถานศึกษาตรวจสอบ ประมวลผล และสรุปรายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานตาม
ตัวชี้วัดร่วมของส่วนราชการ หรือหน่วยงาน และสถานศึกษาสังกัดกระทรวงศึกษาธิการในจังหวัดกาฬสินธุ์ 
ประจำปกีารศึกษา 2564 ต่อหน่วยงานต้นสังกัด 
 ๕. ส่วนราชการ หรือหน่วยงาน สังกัดกระทรวงศึกษาธิการในจังหวัดกาฬสินธุ์ กำกับ ติดตาม 
วิเคราะห์ สรุป และรายงานผลการปฏิบัติงานของสถานศึกษาตามตัวชี้วัดร่วมของส่วนราชการ หรือ
หน่วยงาน และสถานศึกษาสังกัดกระทรวงศึกษาธิการในจังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำปีการศึกษา 2564 ต่อ
คณะกรรมการขับเคลื่อนและพัฒนาตัวชี้วัดร่วม เพ่ือประเมินการปฏิบัติงานของส่วนราชการ หรือหน่วยงาน
และสถานศึกษาสังกัดกระทรวงศึกษาธิการในจังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำปีการศึกษา 2564 ระดับจังหวัด   
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แนวทางการดำเนินการ :  
 ระดับจังหวัด 
  1. คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์ (กศจ.) พิจารณาให้ความเห็นชอบกรอบการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานตามตัวชี้วัดร่วมของส่วนราชการ หรือหน่วยงาน และสถานศึกษาสังกัด
กระทรวงศึกษาธิการในจังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำปีการศึกษา 2564  
  ๒. กำหนดตัวชี้วัดร่วมของส่วนราชการ หรือหน่วยงาน และสถานศึกษา สังกัดกระทรวง 
ศึกษาธิการ ในจังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำปีการศึกษา 2564 ลงในแผนปฏิบัติการประจำปี ของจังหวัด
กาฬสินธุ์ 
  ๓. แต่งตั้งผู้รับผิดชอบและคณะกรรมการขับเคลื่อนและพัฒนาตัวชี้วัดร่วม เพ่ือประเมินผล
การปฏิบัติงานตามตัวชี้วัดร่วมของส่วนราชการ หรือหน่วยงาน และสถานศึกษาสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ
ในจังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำปีการศึกษา 2564 ระดับจังหวัด  
  ๔. กำหนดปฏิทินการปฏิบัติงานเพ่ือขับเคลื่อนและประเมินผลการปฏิบัติงานตามตัวชี้วัดร่วม
ของส่วนราชการ หรือหน่วยงานและสถานศึกษาสังกัดกระทรวงศึกษาธิการในจังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 ระดับจังหวัด  
  ๕. จัดทำกรอบตัวชี้วัดร่วม แบบประเมิน เกณฑ์การประเมิน และคู่มือการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของส่วนราชการ หรือหน่วยงาน และสถานศึกษาสังกัดกระทรวงศึกษาธิการในจังหวัดกาฬสินธุ์ 
ประจำปกีารศึกษา 2564 ตามแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดกาฬสินธุ์ พ.ศ. ๒๕๖๑ – 256๕   
  ๖. กำหนดแนวทางการประเมินผลการปฏิบัติงานตามตัวชี้วัดร่วมของส่วนราชการ หรือ
หน่วยงานและสถานศึกษาสังกัดกระทรวงศึกษาธิการในจังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำปีการศึกษา 2564  
  ๗. สร้างการรับรู้และแนวทางการดำเนินงานการประเมินผลการปฏิบัติงานตามตัวชี้วัดร่วม
ของส่วนราชการ หรือหน่วยงาน และสถานศึกษาสังกัดกระทรวงศึกษาธิการในจังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำปี
การศึกษา 2564 ให้กับบุคลากรของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
  ๘. กำกับ ติดตาม และการรายงานผลการปฏิบัติงานตามตัวชี้วัดร่วมของส่วนราชการ       
หรือหน่วยงาน และสถานศึกษาสังกัดกระทรวงศึกษาธิการในจังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำปีการศึกษา 2564 
ของส่วนราชการ หรือหน่วยงาน สังกัดกระทรวงศึกษาธิการในจังหวัดกาฬสินธุ์ 
  ๙. วิเคราะห์ สรุป และการรายงานผลการปฏิบัติงานตามตัวชี้วัดร่วมของส่วนราชการ     
หรือหน่วยงาน และสถานศึกษาสังกัดกระทรวงศึกษาธิการในจังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำปีการศึกษา  2564 
ต่อคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์ (กศจ.) 
 
 ระดับส่วนราชการหรือหน่วยงาน 
  1. ส่วนราชการหรือหน่วยงาน สังกัดกระทรวงศึกษาธิการในจังหวัดกาฬสินธุ์ วางแผน
ดำเนินการเพ่ือขับเคลื่อนตัวชี้วัดร่วมของส่วนราชการ หรือหน่วยงาน และสถานศึกษาสังกัด
กระทรวงศึกษาธิการในจังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำปีการศึกษา 2564 ด้วยการกำหนดในแผนพัฒนาการจัด
การศึกษา และแผนปฏิบัติราชการประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ 
  ๒. แต่งตั้งผู้รับผิดชอบและคณะกรรมการขับเคลื่อนและพัฒนาตัวชี้วัดร่วม และจัดทำปฏิทิน
การปฏิบัติงาน การประเมินผลการปฏิบัติงานตามตัวชี้วัดร่วมของส่วนราชการหรือหน่วยงาน และ
สถานศึกษาสังกัดกระทรวงศึกษาธิการในจังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำปีการศึกษา 2564 
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  ๓. ชี้แจงแนวทางการดำเนินงาน ให้คำปรึกษา ติดตาม ให้สถานศึกษาดำเนินการตามแผนงาน 
โครงการ เพ่ือพัฒนากิจกรรม โครงการตามตัวชี้วัดร่วมของส่วนราชการ หรือหน่วยงาน และสถานศึกษา
สังกัดกระทรวงศึกษาธิการในจังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำปีการศึกษา 2564 
  ๔. ส่งเสริม สนับสนุน กำกับ ติดตาม ให้สถานศึกษาดำเนินการประเมินผลการปฏิบัติงาน 
และรายงานผลการปฏิบัติงานตามตัวชี้วัดร่วมของส่วนราชการ หรือหน่วยงาน และสถานศึกษาสังกัด
กระทรวงศึกษาธิการ ในจังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำปีการศึกษา 2564 เป็นไปตามเวลาที่กำหนด  
  ๕. วิเคราะห์ สรุป และรายงานผลการปฏิบัติงานตามตัวชี้วัดร่วมของส่วนราชการ หรือ
หน่วยงาน และสถานศึกษาสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ในจังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำปีการศึกษา 2564   
และรายงานต่อคณะกรรมการขับเคลื่อนและพัฒนาตัวชี้วัดร่วม ตามเวลาที่กำหนด 
 
 ระดับสถานศึกษา  
  1. วางแผนดำเนินงานและดำเนินการขับเคลื่อนตัวชี้วัดร่วมของส่วนราชการ หรือหน่วยงาน 
และสถานศึกษาสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ในจังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำปีการศึกษา 2564 ด้วยการกำหนด
ในแผนงานพัฒนาคุณภาพการศึกษา แผนปฏิบัติราชการประจำปี ๒๕๖๔  
  2. ดำเนินงานตามแผน ด้วยการพัฒนาบุคลากร พัฒนาผู้เรียน และดำเนินการขับเคลื่อน
ตัวชี้วัดร่วมของส่วนราชการหรือหน่วยงาน และสถานศึกษาสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ในจังหวัดกาฬสินธุ์ 
ประจำปกีารศึกษา 2564 ตามแผนงาน โครงการของสถานศึกษา 
  ๓. คณะกรรมการขับเคลื่อนและพัฒนาตัวชี้วัดร่วม ประเมินผลการปฏิบัติงานตามตัวชี้วัดร่วม
ของส่วนราชการหรือหน่วยงานและสถานศึกษาสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ในจังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำปี
การศึกษา 2564 
  ๔. คณะกรรมการขับเคลื่อนและพัฒนาตัวชี้วัดร่วม รายงานผลการประเมินการปฏิบัติงาน
ตามตัวชี้วัดร่วมของส่วนราชการ หรือหน่วยงาน และสถานศึกษาสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ในจังหวัด
กาฬสินธุ์ ประจำปีการศึกษา 2564 ต่อหน่วยงานต้นสังกัด ตามกรอบเวลาที่กำหนด  
 
ผู้กำกับดูแลตัวชี้วัด :   ๑. นางคำแปลง บุ่งอุทุม  เบอร์ติดต่อ : 08๑-๐๖๐-97๐๙ 
      ๒. นางส่งศรี นาถมทอง  เบอร์ติดต่อ : ๐๙๘-๑๗๑-๙๓๑๕ 
      ๓. นายกิตติวัฒน์ จันทร์ศิริ  เบอร์ติดต่อ : ๐๘๔-๒๑๖-๘๔๒๓ 
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แบบประเมินผลการปฏิบัติงานตามตัวช้ีวัดร่วมของส่วนราชการ หรือหน่วยงาน และสถานศึกษาสังกัดกระทรวงศึกษาธิการในจังหวัดกาฬสินธุ์                                 
ประจำปีการศึกษา 2564 
      ตัวช้ีวัดที่ 5 ร้อยละของสถานศึกษาที่มีวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practices) ในด้านอนุรักษ์ ศิลปวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณีที่เป็นเอกลักษณ์           
และสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่นของจังหวัดกาฬสินธุ์    
        

 
ลำดับ 

 
ปัจจัยความสำเร็จ 

เกณฑ์การประเมิน  ผลการ
ประเมิน 

 
หลักฐาน ๑ 

คะแนน 
๒ 

คะแนน 
๓ 

คะแนน 
๔ 

คะแนน 
๕ 

คะแนน 
1. ด้านการบริหารจัดการ 
๑.๑ การวางแผนงาน/โครงการ/

กิจกรรม ที่ส่งเสริม สนับสนุน 
วิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best 
Practices) ในด้านอนุรักษ์
ศิลปวัฒนธรรม 
ขนบธรรมเนียมประเพณีที่
เป็นเอกลักษณ์และสืบสานภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นของจังหวัด
กาฬสินธุ์ 
 
 
 
 
 
 

มีการวางแผน
งาน/โครงการ/
กิจกรรมที่ส่งเสริม 
สนับสนุนวิธี
ปฏิบัติที่เป็นเลิศ 
(Best Practices) 
ในด้านอนุรักษ์
ศิลปวัฒนธรรม 
ขนบธรรมเนียม
ประเพณีที่เป็น
เอกลักษณ์และ
สืบสานภูมิปัญญา
ท้องถิ่นของ
จังหวัดกาฬสินธุ์ 
 

มีการดำเนินการ
ตามเกณฑ์ระดับ
1 คะแนน และมี
บุคลากรที่
เกี่ยวข้องใน
สถานศึกษามีส่วน
ร่วมในการ
วางแผนงาน/
โครงการ/
กิจกรรม 

มีการดำเนินการ
ตามเกณฑ์ระดับ
1, 2 คะแนน 
และมี และส่วน
ราชการหรือ
หน่วยงานต้น
สังกัด 
คณะกรรมการ
สถานศึกษา 
ผู้ปกครอง องค์กร 
ชุมชน ปราชญ์
ชุมชน มีส่วนร่วม
ในการวางแผน
งาน/โครงการ/
กิจกรรม 

มีการดำเนินการ
ตามเกณฑ์ระดับ 
1, 2, 3 คะแนน
และมีผู้รับผิดชอบ
ที่เหมาะสมในการ
ดำเนินงาน และ
จัดสรรทรัพยากร
สนับสนุน ในการ
ดำเนินการตาม
แผนงาน/
โครงการ/
กิจกรรม 

มีการดำเนินการ
ตามเกณฑ์ระดับ 
1, 2, 3 ,4 
คะแนน และ
ดำเนินการอย่าง
ต่อเนื่อง      
อย่างน้อย 3 ปี
การศึกษา 
หรือมีความ
ยืดหยุ่นในการ
ดำเนินตาม
แผนงาน/
โครงการ/
กิจกรรม 

  

แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน ที่ ๕.๑ 
สำหรับสถานศึกษา 

๑๒๔ 
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แบบประเมิน..ต่อ 
 

 
ลำดับ 

 
ปัจจัยความสำเร็จ 

เกณฑ์การประเมิน  ผลการ
ประเมิน 

 
หลักฐาน ๑ 

คะแนน 
๒ 

คะแนน 
๓ 

คะแนน 
๔ 

คะแนน 
๕ 

คะแนน 
๑.๒ ดำเนินการตามแผนงาน/

โครงการ/กิจกรรม ที่ส่งเสริม 
สนับสนุน วิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ 
(Best Practices) ในด้าน
อนุรักษ์ ศิลปวัฒนธรรม 
ขนบธรรมเนียมประเพณีที่
เป็นเอกลักษณ์ และสืบสาน 
ภูมิปัญญาท้องถิ่นของจังหวัด
กาฬสินธุ์ 

ประชุมชี้แจงการ
ดำเนินการตาม
แผนงาน/
โครงการ/
กิจกรรมที่ส่งเสริม 
สนับสนุน วิธี
ปฏิบัติที่เป็นเลิศ 
(Best Practices) 
ในด้านอนุรักษ์ 
ศิลปวัฒนธรรม 
ขนบธรรมเนียม
ประเพณีที่เป็น
เอกลักษณ์ และ
สืบสาน ภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น
ของจังหวัด
กาฬสินธุ์ 
 
 

มีการดำเนินการ
ตามเกณฑ์การ
ประเมินระดับ 1 
คะแนน และ
ดำเนินการตาม
แผนงาน/
โครงการ/
กิจกรรมได้น้อย
กว่าร้อยละ 40 

มีมีการดำเนินการ
ตามเกณฑ์การ
ประเมินระดับ 1 
คะแนน และ
ดำเนินการตาม
แผนงาน/
โครงการ/
กิจกรรมไดร้้อยละ 
40-59 

มีมีการดำเนินการ
ตามเกณฑ์การ
ประเมินระดับ 1 
คะแนน และ
ดำเนินการตาม
แผนงาน/
โครงการ/
กิจกรรมไดร้้อยละ 
60-79 
 

มีมีการ
ดำเนินการตาม
เกณฑ์การ
ประเมินระดับ 1 
คะแนน และ
ดำเนินการตาม
แผนงาน/
โครงการ/
กิจกรรมได ้  
ร้อยละ ๘๐ ขึ้น
ไป 

  

๑๒๕ 
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แบบประเมิน..ต่อ 
 

 
ลำดับ 

 
ปัจจัยความสำเร็จ 

เกณฑ์การประเมิน  ผลการ
ประเมิน 

 
หลักฐาน ๑ 

คะแนน 
๒ 

คะแนน 
๓ 

คะแนน 
๔ 

คะแนน 
๕ 

คะแนน 
๑.๓ ติดตามผล แผนงาน/

โครงการ/กิจกรรม ที่ส่งเสริม 
สนับสนุน วิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ 
(Best Practices) ในด้าน
อนุรักษ์ ศิลปวัฒนธรรม 
ขนบธรรมเนียมประเพณีที่
เป็นเอกลักษณ์ และสืบสาน 
ภูมิปัญญาท้องถิ่นของจังหวัด
กาฬสินธุ์ 

มีแผน/ปฏิทิน
ติดตามผลการ
ปฏิบัติงานตาม 
แผนงาน/
โครงการ/
กิจกรรมที่ส่งเสริม 
สนับสนุน วิธี
ปฏิบัติที่เป็นเลิศ 
(Best Practices) 
ในด้านอนุรักษ์ 
ศิลปวัฒนธรรม 
ขนบธรรมเนียม
ประเพณีที่เป็น
เอกลักษณ์ และ
สืบสาน ภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น
ของจังหวัด
กาฬสินธุ์ 
 

มีการดำเนินการ
ตามเกณฑ์การ
ประเมินระดับ 1 
คะแนน และ
เป็นไปตามแผน/
ปฏิทินติดตามผล
การปฏิบัติงาน 
ตามแผนงาน/
โครงการ/
กิจกรรม 

มีการดำเนินการ
ตามเกณฑ์การ
ประเมินระดับ 1, 
๒ คะแนน ด้วย
เครื่องมือ/วิธีการ 
ที่หลากหลายโดย
คณะกรรมการ
สถานศึกษา 
ผู้ปกครอง องค์กร 
ชุมชน ปราชญ์
ชุมชนในการ
ติดตามผลการ
ปฏิบัติงานตาม 
แผนงาน/
โครงการ/
กิจกรรม 
 

มีการดำเนินการ
ตามเกณฑ์การ
ประเมินระดับ 1, 
๒, ๓ คะแนน  
และมีการติดตาม
ผลการปฏิบัติงาน
ตาม แผนงาน/
โครงการ/
กิจกรรม ต้ังแต่  
2 ครั้ง ขึ้นไป 

มีการดำเนินการ
ตามเกณฑ์ตาม
เกณฑ์การ
ประเมินระดับ 1, 
๒, ๓, ๔ คะแนน 
และสรุปผลการ
ติดตาม 
แผนงาน/
โครงการ/
กิจกรรม  

  

๑๒๖ 
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แบบประเมิน..ต่อ 
 

 
ลำดับ 

 
ปัจจัยความสำเร็จ 

เกณฑ์การประเมิน  ผลการ
ประเมิน 

 
หลักฐาน ๑ 

คะแนน 
๒ 

คะแนน 
๓ 

คะแนน 
๔ 

คะแนน 
๕ 

คะแนน 
๑.๔ นำผลการกำกับ ติดตาม

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 
ที่ส่งเสริม สนับสนุน วิธีปฏิบัติ
ที่เป็นเลิศ (Best Practices) 
ในด้านอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม 
ขนบธรรมเนียมประเพณีที่
เป็นเอกลักษณ์ และสืบสาน 
ภูมิปัญญาท้องถิ่นของจังหวัด
กาฬสินธุ์ ไปปรับปรุง พัฒนา 
เพ่ือให้เกิดความต่อเนื่อง  
และยั่งยืน 
 

มีการวางแผน
ร่วมกันระหว่างผู้
ที่เก่ียวข้อง เพ่ือ
หาสาเหตุและ
ปัจจัยที่ส่งผล
กระทบต่อแผน- 
งาน/โครงการ/
กิจกรรมที่ส่งเสริม 
สนับสนุนวิธี
ปฏิบัติที่เป็นเลิศ 
(Best Practices) 
ในด้านอนุรักษ์
ศิลปวัฒนธรรม 
ขนบธรรมเนียม
ประเพณีที่เป็น
เอกลักษณ์  และ
สืบสานภูมิปัญญา
ท้องถิ่นของ
จังหวัดกาฬสินธุ์  

มีการดำเนินการ
ตามเกณฑ์การ
ประเมินระดับ 1 
คะแนน และมี
การดำเนินตาม
แผนหาสาเหตุ
และปัจจัยที่ส่งผล
กระทบต่อ
แผนงาน/
โครงการ/        
กิจกรรมฯ  เพ่ือ
แนวทาง แก้ไข/
ปรับปรุง/พัฒนา 
ส่งเสริม ให้
ได้ผลดียิ่งขึ้น 

มีการดำเนินการ
ตามเกณฑ์การ
ประเมินระดับ 1, 
๒ คะแนน และ
ดำเนินการแก้ไข/
ปรับปรุง/พัฒนา
แผนงาน/
โครงการ/       
กิจกรรมฯ ให้
ได้ผลดียิ่งขึ้น 

มีการดำเนินการ
ตามเกณฑ์การ
ประเมินระดับ 1, 
๒, ๓ คะแนน 
และรายงานให้
ผู้เกี่ยวข้องได้รับ
ทราบ 

มีการดำเนินการ
ตามเกณฑ์การ
ประเมินระดับ 1, 
๒, ๓, ๔ คะแนน
และปรับปรุง/
พัฒนาแผนงาน/
โครงการ/
กิจกรรม ฯ  
อย่างต่อเนื่อง      
อย่างน้อย 3 ปี
การศึกษา 
 

  

๑๒๗ 
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แบบประเมิน..ต่อ 
 

 
ลำดับ 

 
ปัจจัยความสำเร็จ 

เกณฑ์การประเมิน  ผลการ
ประเมิน 

 
หลักฐาน ๑ 

คะแนน 
๒ 

คะแนน 
๓ 

คะแนน 
๔ 

คะแนน 
๕ 

คะแนน 
2. ด้านกระบวนการ 
2.1 ออกแบบ และบูรณาการ   

การจัดกิจกรรมการเรียนรู้
ด้านอนุรักษ์ ศิลปวัฒนธรรม 
ขนบธรรมเนียมประเพณีที่
เป็นเอกลักษณ์ และสืบสาน
ภูมิปัญญาท้องถิ่นของจังหวัด
กาฬสินธุ์ ส่งผลให้เกิดผลงาน
วิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best 
Practices) 

มีการออกแบบ
และบูรณาการ
การจัดกิจกรรม
การเรียนรู้     
ด้านอนุรักษ์ 
ศิลปวัฒนธรรม 
ขนบธรรมเนียม
ประเพณีที่เป็น
เอกลักษณ์ และ
สืบสานภูมิปัญญา
ท้องถิ่นของ
จังหวัดกาฬสินธุ์
ส่งผลให้เกิดผล
งานวิธีปฏิบัติที่
เป็นเลิศ (Best 
Practices)  

มีการดำเนินการ
ตามเกณฑ์การ
ประเมินระดับ 1 
คะแนน และ
ดำเนินการตามที่
ไดอ้อกแบบ   
และบูรณาการ   
การจัดกิจกรรม
การเรียนรู้     
ด้านอนุรักษ์ 
ศิลปวัฒนธรรม 
ขนบธรรมเนียม
ประเพณีที่เป็น
เอกลักษณ์ และ
สืบสานภูมิปัญญา
ท้องถิ่นของ
จังหวัดกาฬสินธุ์ 
 

มีการดำเนินการ
ตามเกณฑ์การ
ประเมินระดับ 1, 
2 คะแนน และ
สอดคล้องกับ
จุดประสงค์   
และเป้าหมาย 
โดยมีแนวคิด
สําคัญรองรับ
อย่างสมเหตุ 
สมผล 

มีการดำเนินการ
ตามเกณฑ์การ
ประเมินระดับ 1, 
2, 3 คะแนน 
และเป็นกิจกรรม
ที่แก้ปัญหาหรือ
พัฒนาได้ตรง
ความต้องการของ
สถานศึกษา 
 
 
 
 

มีการดำเนินการ
ตามเกณฑ์การ
ประเมินระดับ 1, 
2, 3, 4 คะแนน
และมีการพัฒนา
ต่อยอด 
ส่งผลให้เกิดผล
งานวิธีปฏิบัติที่
เป็นเลิศ (Best 
Practices) ของ
สถานศกึษา 

  

๑๒๘ 
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แบบประเมิน..ต่อ 
 

 
ลำดับ 

 
ปัจจัยความสำเร็จ 

เกณฑ์การประเมิน  ผลการ
ประเมิน 

 
หลักฐาน ๑ 

คะแนน 
๒ 

คะแนน 
๓ 

คะแนน 
๔ 

คะแนน 
๕ 

คะแนน 
๒.๒ จัดกิจกรรมตามการออกแบบ 

และบูรณาการการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ ทีส่่งผลให้
มีวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ     
(Best Practices) ด้าน
อนุรักษ์ ศิลปวัฒนธรรม 
ขนบธรรมเนียมประเพณีที่
เป็นเอกลักษณ์ และสืบสาน
ภูมิปัญญาท้องถิ่นของจังหวัด
กาฬสินธุ์ 

มีการวางแผนจัด
กิจกรรมตามการ
ออกแบบ และ
บูรณาการการจัด
กิจกรรมการ
เรียนรู้ส่งผลให้มี
วิธีปฏิบัติที่เป็น
เลิศ (Best 
Practices)    
ด้านอนุรักษ์ 
ศิลปวัฒนธรรม 
ขนบธรรมเนียม
ประเพณีที่เป็น
เอกลักษณ์ และ
สืบสานภูมิปัญญา
ท้องถิ่นของ
จังหวัดกาฬสินธุ์  
 
 

มีการดำเนินการ
ตามเกณฑ์การ
ประเมินระดับ 1 
คะแนน และ
ดำเนินตามแผนที่
ออกแบบไว้ครบ
ทุกขั้นตอน 

มีมีการดำเนินการ
ตามเกณฑ์การ
ประเมินระดับ 1, 
๒ คะแนน 
และมีการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
 
 
 
 

มีการดำเนินการ
ตามเกณฑ์การ
ประเมินระดับ 1, 
๒, ๓ คะแนน  
และบรรลุตาม
วัตถุประสงค์ 
และเป้าหมาย 

มีการดำเนินการ
ตามเกณฑ์การ
ประเมินระดับ ๑
2, 3, 4 คะแนน
และมีการแก้ไข
ปรับปรุง      
และพัฒนาอย่าง
ต่อเนื่องอย่าง
น้อย 3 ปี
การศึกษา 

  

๑๒๙ 
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แบบประเมิน..ต่อ 
 

ลำดับ 
 

ปัจจัยความสำเร็จ 
เกณฑ์การประเมิน  ผลการ

ประเมิน 
 

หลักฐาน ๑ 
คะแนน 

๒ 
คะแนน 

๓ 
คะแนน 

๔ 
คะแนน 

๕ 
คะแนน 

2.3 ติดตาม การวัดผลและ
ประเมินผลทีห่ลากหลาย 
สอดคล้องกับการออกแบบ 
และบูรณาการการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ ส่งผลให้มี
วิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best 
Practices) ในด้านอนุรักษ์ 
ศิลปวัฒนธรรม
ขนบธรรมเนียมประเพณี     
ที่เป็นเอกลักษณ์ และสืบสาน
ภูมิปัญญาท้องถิ่นของจังหวัด
กาฬสินธุ์  

มีแผนงาน/
โครงการติดตาม 
การวัดผลและ
ประเมินผลที่
หลากหลาย และ
สอดคล้องกับการ
จัดกิจกรรมการ
เรียนรู้ตาม
หลักสูตร ส่งผลให้
มีวิธีปฏิบัติที่เป็น
เลิศ (Best 
Practices) ใน
ด้านอนุรักษ์ 
ศิลปวัฒนธรรม
ขนบธรรมเนียม
ประเพณีที่เป็น
เอกลักษณ์ และ
สืบสานภูมิปัญญา
ท้องถิ่นของ
จังหวัดกาฬสินธุ์  

มีปฏิทินติดตาม
การวัดและ
ประเมินผลที่
หลากหลาย และ
สอดคล้องกับการ
จัดกิจกรรมการ
เรียนรู้ตาม
หลักสูตร ส่งผลให้
มีวิธีปฏิบัติที่เป็น
เลิศ (Best 
Practices) ใน
ด้านอนุรักษ์ 
ศิลปวัฒนธรรม
ขนบธรรมเนียม
ประเพณีที่เป็น
เอกลักษณ์ และ
สืบสานภูมิปัญญา
ท้องถิ่นของ
จังหวัดกาฬสินธุ์ 
 

มีการติดตาม 
การวัดและ
ประเมินผลที่
หลากหลาย และ
สอดคล้องกับการ
จัดกิจกรรมการ
เรียนรู้ตาม
หลักสูตร ส่งผลให้
มีวิธีปฏิบัติที่เป็น
เลิศ (Best 
Practices) ใน
ด้านอนุรักษ์ 
ศิลปวัฒนธรรม
ขนบธรรมเนียม
ประเพณีที่เป็น
เอกลักษณ์ และ
สืบสานภูมิปัญญา
ท้องถิ่นของ
จังหวัดกาฬสินธุ์ 

ผู้เกี่ยวข้องมีส่วน
ร่วมในการติดตาม 
การวัดผลและ
ประเมินผลที่
หลากหลาย และ
สอดคล้องกับการ
จัดกิจกรรมการ
เรียนรู้ตาม
หลักสูตรส่งผลให้
มีวิธีปฏิบัติที่เป็น
เลิศ (Best 
Practices) ใน
ด้านอนุรักษ์ 
ศิลปวัฒนธรรม
ขนบธรรมเนียม
ประเพณีที่เป็น
เอกลักษณ์ และ
สืบสานภูมิปัญญา
ท้องถิ่นของ
จังหวัดกาฬสินธุ์ 

สรุปรายงานผล 
นำผลที่ได้จาก
การติดตามการ
วัดผลและ
ประเมินผลมา
ปรับปรุง/พัฒนา
ให้มีวิธีปฏิบัติที่
เป็นเลิศ (Best 
Practices) ใน
ด้านอนุรักษ์ 
ศิลปวัฒนธรรม
ขนบธรรมเนียม
ประเพณีที่เป็น
เอกลักษณ์ และ
สืบสานภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น
ของจังหวัด
กาฬสินธุ์ 

  

๑๓๐ 
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แบบประเมิน..ต่อ 
 
ลำดับ  

ปัจจัยความสำเร็จ 
เกณฑ์การประเมิน  ผลการ

ประเมิน 
หลักฐาน 

๑ 
คะแนน 

๒ 
คะแนน 

๓ 
คะแนน 

๔ 
คะแนน 

๕ 
คะแนน 

2.๔ จัดแสดง/เผยแพร่/ ประกวด/ 
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ วิธีปฏิบัติที่
เป็นเลิศ (Best Practices) ใน
ด้านอนุรักษ์ ศิลปวัฒนธรรม
ขนบธรรมเนียมประเพณีที่
เป็นเอกลักษณ์ และสืบสาน
ภูมิปัญญาท้องถิ่นของจังหวัด
กาฬสินธุ์  

สถานศึกษา     
และผู้เรียน
ร่วมกันวางแผน 
การจัดแสดง/
เผยแพร่/
ประกวด/
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
วิธีปฏิบัติที่เป็น
เลิศ (Best 
Practices) ใน
ด้านอนุรักษ์ 
ศิลปวัฒนธรรม
ขนบธรรมเนียม
ประเพณีที่เป็น
เอกลักษณ์ และ
สืบสานภูมิปัญญา 
ท้องถิ่นของ
จังหวัดกาฬสินธุ์ 
 

มีการดำเนินการ
ตามเกณฑ์การ
ประเมินระดับ 1 
คะแนน          
และดำเนินการ
ตามแผน ใน
ระดับสถานศึกษา 

มีการดำเนินการ
ตามเกณฑ์การ
ประเมินระดับ 1, 
๒ คะแนน และ
ดำเนินการ 
ในระดับกลุ่ม
เครือข่ายพัฒนา
การศึกษา/ระดับ
อำเภอ 

มีการดำเนินการ
ตามเกณฑ์การ
ประเมินระดับ 1, 
๒, ๓  คะแนน 
และดำเนินการใน
ระดับเขตพ้ืนที่
การศึกษา/
จังหวัด 
 

มีการดำเนินการ
ตามเกณฑ์การ
ประเมินระดับ 1, 
๒, ๓, ๔ คะแนน 
และมีการ
ประเมิน 
ปรับปรุงและ
พัฒนาอย่าง
ต่อเนื่องอย่าง
น้อย ๓ ปี 
การศึกษา 

  

๑๓๑ 
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แบบประเมิน..ต่อ 
 
ลำดับ  

ปัจจัยความสำเร็จ 
เกณฑ์การประเมิน ผลการ

ประเมิน 
หลักฐาน 

๑ 
คะแนน 

๒ 
คะแนน 

๓ 
คะแนน 

๔ 
คะแนน 

๕ 
คะแนน 

3. ด้านผลลัพธ์ 
๓.๑ บริหารจัดการได้ตามแผนงาน 

โครงการ กิจกรรมที่ส่งเสริม 
สนับสนุน วิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ 
(Best Practices) ในด้าน
อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม 
ขนบธรรมเนียมประเพณีที่
เป็นเอกลักษณ์และสืบสานภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นของจังหวัด
กาฬสินธุ์ 
 

มีการวางแผนการ 
บริหารจัดการ ได้
ตามแผนงาน 
โครงการ 
กิจกรรมที่ส่งเสริม 
สนับสนุน วิธี
ปฏิบัติที่เป็นเลิศ 
(Best Practices) 
ในด้านอนุรักษ์
ศิลปวัฒนธรรม 
ขนบธรรมเนียม
ประเพณีที่เป็น
เอกลักษณ์และ
สืบสานภูมิปัญญา
ท้องถิ่นของ
จังหวัดกาฬสินธุ์ 
 

มีการดำเนินการ
ตามเกณฑ์การ
ประเมินระดับ 1 
คะแนน          
และดำเนิการได้
ครบทุกขั้นตอน 
 

มีการดำเนินการ
ตามเกณฑ์การ
ประเมินระดับ 1, 
๒ คะแนน และมี
การประเมินผล
โดยผู้บริหาร ครู 
ผู้เรียน ผู้ปกครอง
องค์กร ชุมชน
และผู้มีส่วน
เกี่ยวข้อง 

มีการดำเนินการ
ตามเกณฑ์การ
ประเมินระดับ 1, 
๒, ๓  คะแนน 
และนำผลมา
แก้ไข ปรับปรุง 
และพัฒนา 
 
 

มีการดำเนินการ
ตามเกณฑ์การ
ประเมินระดับ 1, 
๒, ๓, ๔ คะแนน 
และดำเนินการ
อย่างต่อเนื่อง
อย่างน้อย ๓ ป ี
การศึกษา  
 

  

 ๑๓๒ 
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แบบประเมิน..ต่อ 
 
ลำดับ  

ปัจจัยความสำเร็จ 
เกณฑ์การประเมิน ผลการ

ประเมิน 
หลักฐาน 

๑ 
คะแนน 

๒ 
คะแนน 

๓ 
คะแนน 

๔ 
คะแนน 

๕ 
คะแนน 

3. ด้านผลลัพธ์ 
3.2 ผลลัพธ์ที่เกิดจากแผนงาน 

โครงการ กิจกรรมที่ส่งเสริม 
วิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best 
Practices) ในด้านอนุรักษ ์
ศิลปวัฒนธรรม 
ขนบธรรมเนียมประเพณีที่
เป็นเอกลักษณ์ และสืบสาน
ภูมิปัญญาท้องถิ่นของจังหวัด
กาฬสินธุ์ 
 

พฤติกรรมที่
แสดงออกถึงการ
อนุรักษ์ 
ศิลปวัฒนธรรม 
ขนบธรรมเนียม
ประเพณีที่เป็น
เอกลักษณ์ และ
สืบสานภูมิปัญญา
ท้องถิ่นของ 
จังหวัดกาฬสินธุ์
ของผู้เรียน
รายบุคคล 
 
 
 

มีการดำเนินการ
ตามเกณฑ์การ
ประเมินระดับ 1 
คะแนน           
และร่วมกันเป็น
กลุ่มผู้เรียน 

มีการดำเนินการ
ตามเกณฑ์การ
ประเมินระดับ 1, 
2 คะแนน     
และร่วมกันเป็น
กลุ่มบุคคลใน
ระดับสถานศึกษา 

มีการดำเนินการ
ตามเกณฑ์การ
ประเมินระดับ 1, 
2, 3 คะแนน  
และปฏิบัติอย่าง
ต่อเนื่องอย่างน้อย 
๓ ปีการศึกษา 

มีการดำเนินการ
ตามเกณฑ์การ
ประเมินระดับ 1, 
2, 3, 4 คะแนน  
และปฏิบัติจน
เป็นนิสัย 

  

 
 
 ๑๓๓ 
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แบบประเมิน..ต่อ 
 
ลำดับ  

ปัจจัยความสำเร็จ 
เกณฑ์การประเมิน  ผลการ

ประเมิน 
หลักฐาน 

๑ 
คะแนน 

๒ 
คะแนน 

๓ 
คะแนน 

๔ 
คะแนน 

๕ 
คะแนน 

3.3 การเผยแพร่ผลงานวิธีปฏิบัติ
ที่เป็นเลิศ (Best Practices) 
ในด้านอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม 
ขนบธรรมเนียมประเพณีที่
เป็นเอกลักษณ์ และสืบสาน 
ภูมิปัญญาท้องถิ่นของจังหวัด
กาฬสินธุ์ 

มีร่องรอย
หลักฐานการ
เผยแพร่ ผลงาน
วิธีปฏิบัติที่เป็น
เลิศ (Best 
Practices) ใน
ด้านอนุรักษ์
ศิลปวัฒนธรรม 
ขนบธรรมเนียม
ประเพณีที่เป็น
เอกลักษณ์ และ
สืบสาน ภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น
ของจังหวัด
กาฬสินธุ์ในระดับ
สถานศึกษา 

มีร่องรอย
หลักฐานการ
เผยแพร่ ผลงาน
วิธีปฏิบัติที่เป็น
เลิศ (Best 
Practices) ใน
ด้านอนุรักษ์
ศิลปวัฒนธรรม 
ขนบธรรมเนียม
ประเพณีที่เป็น
เอกลักษณ์ และ
สืบสาน ภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น
ของจังหวัด
กาฬสินธุ์ในระดับ
หรือกลุ่ม
เครือข่าย
สถานศึกษาหรือ
ระดับอำเภอ 

มีร่องรอย
หลักฐานการ
เผยแพร่ ผลงาน
วิธีปฏิบัติที่เป็น
เลิศ (Best 
Practices) ใน
ด้านอนุรักษ์
ศิลปวัฒนธรรม 
ขนบธรรมเนียม
ประเพณีที่เป็น
เอกลักษณ์ และ
สืบสาน ภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น
ของจังหวัด
กาฬสินธุ์ในระดับ
จังหวัดหรือเขต
พ้ืนที่การศึกษา 

มีร่องรอย
หลักฐานการ
เผยแพร่ ผลงาน
วิธีปฏิบัติที่เป็น
เลิศ (Best 
Practices) ใน
ด้านอนุรักษ์
ศิลปวัฒนธรรม 
ขนบธรรมเนียม
ประเพณีที่เป็น
เอกลักษณ์ และ
สืบสาน ภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น
ของจังหวัด
กาฬสินธุ์ในระดับ
ภาค 

มีร่องรอย
หลักฐานการ
เผยแพร่ ผลงาน
วิธีปฏิบัติที่เป็น
เลิศ (Best 
Practices) ใน
ด้านอนุรักษ์
ศิลปวัฒนธรรม 
ขนบธรรมเนียม
ประเพณีที่เป็น
เอกลักษณ์ และ
สืบสาน ภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น
ของจังหวัด
กาฬสินธุ์ใน
ระดับชาติ 
(ประเทศ) 

  

๑๓๔ 
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แบบประเมิน..ต่อ 
 
ลำดับ  

ปัจจัยความสำเร็จ 
เกณฑ์การประเมิน  ผลการ

ประเมิน 
หลักฐาน 

๑ 
คะแนน 

๒ 
คะแนน 

๓ 
คะแนน 

๔ 
คะแนน 

๕ 
คะแนน 

3.4 รางวัลที่ได้รับจากผลงานวิธี
ปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best 
Practices) ในด้านอนุรักษ์ 
ศิลปวัฒนธรรม 
ขนบธรรมเนียมประเพณีที่
เป็นเอกลักษณ์ และสืบสาน 
ภูมิปัญญาท้องถิ่นของจังหวัด
กาฬสินธุ์ 

ได้รับรางวัลวิธี
ปฏิบัติที่เป็นเลิศ 
(Best Practices) 
ในด้านอนุรักษ์ 
ศิลปวัฒนธรรม 
ขนบธรรมเนียม
ประเพณีที่เป็น
เอกลักษณ์ และ
สืบสาน ภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น
ของจังหวัด
กาฬสินธุ์ในระดับ
สถานศึกษาหรือ
กลุ่มเครือข่าย
สถานศึกษาหรือ
ระดับอำเภอ 

ได้รับรางวัลวิธี
ปฏิบัติที่เป็นเลิศ 
(Best Practices) 
ในด้านอนุรักษ์ 
ศิลปวัฒนธรรม 
ขนบธรรมเนียม
ประเพณีที่เป็น
เอกลักษณ์ และ
สืบสาน ภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น
ของจังหวัด
กาฬสินธุ์ในระดับ
จังหวัดหรือระดับ
เขตพ้ืนที่
การศึกษา 

ได้รับรางวัลวิธี
ปฏิบัติที่เป็นเลิศ 
(Best Practices) 
ในด้านอนุรักษ์ 
ศิลปวัฒนธรรม 
ขนบธรรมเนียม
ประเพณีที่เป็น
เอกลักษณ์ และ
สืบสาน ภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น
ของจังหวัด
กาฬสินธุ์ในระดับ
ภาค 

ได้รับรางวัลวิธี
ปฏิบัติที่เป็นเลิศ 
(Best Practices) 
ในด้านอนุรักษ์ 
ศิลปวัฒนธรรม 
ขนบธรรมเนียม
ประเพณีที่เป็น
เอกลักษณ์ และ
สืบสาน ภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น
ของจังหวัด
กาฬสินธุ์ใน
ระดับชาติ 
(ประเทศ) 

ได้รับรางวัลวิธี
ปฏิบัติที่เป็นเลิศ 
(Best 
Practices) ใน
ด้านอนุรักษ์ 
ศิลปวัฒนธรรม 
ขนบธรรมเนียม
ประเพณีที่เป็น
เอกลักษณ์ และ
สืบสาน ภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น
ของจังหวัด
กาฬสินธุ์ในระดับ
นานาชาติ 
(ต่างประเทศ) 

  

                                                                                    รวมคะแนนผลการประเมิน …………………..……………….. 

                                                                                                                คะแนนเฉลี่ย =     ผลรวมของคะแนน  =  
                                                                                                                                             จำนวนข้อ 

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

๑๓๕ 
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แบบสรุปผลประเมินการปฏิบตัิงานตามตัวช้ีวัดร่วมของส่วนราชการหรือหน่วยงาน และสถานศึกษา                
สังกัดกระทรวงศึกษาธิการในจังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำปีการศึกษา 2564 
*************************************************************** 

ระดับสถานศึกษา 
  
ตัวช้ีวัดที่ 5 ร้อยละของสถานศึกษาที่มีวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practices) ในด้านอนุรักษ์
ศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีท่ีเป็นเอกลักษณ์และสืบสานภูมิปัญญาท้องถ่ินของจังหวัดกาฬสินธุ์ 

 
ชื่อสถานศึกษา คะแนนเฉลี่ย ระดับคุณภาพ 

  
 
 

 

 
เกณฑ์การให้ระดับคุณภาพ 
   

คะแนนเฉลี่ย ระดับคุณภาพ 
1.00 - 1.50 ปรับปรุง 
1.51 - 2.50 พอใช้ 
2.51 - 3.50 ดี 
 3.51 - 4.50 ดีมาก 
4.51 - 5.00 ดีเยี่ยม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบสรุปผลประเมินการปฏิบัติงานที่ ๕.๒ 
สำหรับสถานศึกษา 
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แบบสรุปผลประเมินการปฏิบตัิงานตามตัวช้ีวัดร่วมของส่วนราชการหรือหน่วยงาน และสถานศึกษา                
สังกัดกระทรวงศึกษาธิการในจังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำปีการศึกษา 2564 
*************************************************************** 

ระดับส่วนราชการ หรือหน่วยงาน 
 
 ส่วนราชการหรือหน่วยงาน ..................................................................................................            
                                              (สพป./สพม./สช./สอศ./กศน./รร.กาฬสินธุ์ปัญญานุกูล/สศศ.) 
 

ตัวช้ีวัดที่ 5 ร้อยละของสถานศึกษาที่มีวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practices) ในด้านอนุรักษ์
ศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีท่ีเป็นเอกลักษณ์และสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่นของจังหวัดกาฬสินธุ์ 

ที ่ ชื่อสถานศึกษา ระดับคุณภาพ 
1  ปรับปรุง พอใช้ ด ี ดีมาก ดีเยี่ยม 
2       
3       
4       
5       

......       
รวม      
ร้อยละ      
ร้อยละของสถานศึกษาที่ได้ระดับคุณภาพ 
      ดีขึ้นไป 

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

ผลการประเมิน ........................................................ คะแนน 
 
เกณฑ์การให้คะแนน 
   
คะแนน เกณฑ์การให้คะแนน 

๑ ร้อยละ 00 - 2๐ ของส่วนราชการหรือหน่วยงาน ที่มีผลการประเมินระดับคุณภาพดีข้ึนไป 
๒ ร้อยละ 2๑ - 4๐ ของส่วนราชการหรือหน่วยงาน ที่มีผลการประเมินระดับคุณภาพดีข้ึนไป 
๓ ร้อยละ 4๑ - 60 ของส่วนราชการหรือหน่วยงาน ที่มีผลการประเมินระดับคุณภาพดีข้ึนไป 
๔ ร้อยละ 6๑ - 8๐ ของส่วนราชการหรือหน่วยงาน ที่มีผลการประเมินระดับคุณภาพดีข้ึนไป 
๕ ร้อยละ 8๑ - ๑๐๐ ของส่วนราชการหรือหน่วยงาน ที่มีผลการประเมินระดับคุณภาพดีขึ้นไป 

 
 

แบบสรุปผลประเมินการปฏิบัติงานที่ ๕.๓ 
สำหรับส่วนราชการหรือหน่วยงาน 



๑๓๘ 
 

ตัวช้ีวัดที่ ๖ ร้อยละของสถานศึกษาที่ปลอดยาเสพติดเพิ่มขึ้น  
           
หน่วยวัด : ร้อยละ 

น้ำหนัก : ๑0 

ค่าถ่วงน้ำหนัก : ๒ 

ช่วงเวลาการเก็บข้อมูล : ปีการศึกษา 2564  

  รอบที่ ๑  ภาคเรียนที่ ๑ (๑ - ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๔) 
 รอบที่ ๒  ภาคเรียนที่ ๒ (๑ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕) 

 
คำอธิบาย :  

การดำเนินงานของสถานศึกษา ด้วยกระบวนการ วิธีการ การป้องกัน  หรือแก้ปัญหาเกี่ยวกับยา
เสพติดให้โทษ เกิดผลลัพธ์จากการปฏิบัติที่ชัดเจนต่อเนื่อง จนได้รับรางวัล และเผยแพร่ให้หน่วยงานภายใน
หรือภายนอกสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้  แล้วส่งผลให้ร้อยละของสถานศึกษาปลอดยาเสพติดเพ่ิมข้ึน 
 
นิยามศัพท์ 
 

สถานศึกษา หมายถึง โรงเรียนภายใต้การกำกับ ดูแล ของหน่วยงานสังกัดกระทรวงศึกษาธิการใน  
จังหวัดกาฬสินธุ์ 

หน่วยงานสังกัดกระทรวงศึกษาธิการในจังหวัดกาฬสินธุ์ หมายถึง สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1 สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2, สำนักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3 สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษากาฬสินธุ์, สำนักงาน
คณะกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัดกาฬสินธุ์, สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัยจังหวัดกาฬสินธุ์, สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนจังหวัดกาฬสินธุ์, ศูนย์
การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดกาฬสินธุ์ และโรงเรียนกาฬสินธุ์ปัญญานุกูล 

ยาเสพติด หมายถึง หมายถึง ยาหรือสารเคมีซึ่งเมื่อเสพหรือฉีดเข้าสู่ร่างกายติดต่อกันชั่วระยะเวลา
หนึ่งก็จะติด ก่อให้เกิดพิษเรื้อรัง ทําให้ร่างกายและจิตใจเสื่อมโทรม เช่น ฝิ่น กัญชา เฮโรอีน ยานอนหลับ 
สุรา 

 ยาเสพติดให้โทษ หมายถึง สารเคมีหรือวัตถุชนิดใดๆ ซึ่งเมื่อเสพเข้าสู่ร่างกายไม่ว่าจะโดย
รับประทาน ดม สูบ ฉีด หรือด้วยประการใด ๆ แล้วทําให้เกิดผลต่อร่างกายและจิตใจในลักษณะสําคัญ เช่น 
ต้องเพิ ่มขนาดการเสพขึ ้นเป็นลําดับ มีอาการถอนยาเมื ่อขาดยา มีความต้องการเสพทั้งทางร่างกาย         
และจิตใจอย่างรุนแรงตลอดเวลา และสุขภาพโดยทั่วไปจะทรุดโทรมลง กับรวมตลอดถึงพืชหรือส่วนของพืช
ที่เป็นหรือให้ผลผลิตเป็นยาเสพติดให้โทษ หรืออาจใช้ผลิตเป็นยาเสพติดให้โทษและสารเคมีที่ใช้ในการผลิต
ยาเสพติดให้โทษด้วย ทั้งนี้ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขประกาศในราชกิจจานุเบกษา แต่ไม่
หมายความถึงยาสามัญประจำบ้านบางตำรับตามกฎหมายว่าด้วยยาที่มียาเสพติดให้โทษผสมอยู่ 
           เผยแพร่ หมายถึง การนำเสนอผลการดำเนินงาน ประกวด แลกเปลี่ยนเรียนรู้ การโฆษณา 
ประชาสัมพันธ์ ให้แพร่หลาย ผ่านสื่อ สิ่งพิมพ์ เช่น วารสาร จุลสาร แผ่นพับ หรือผ่านช่องทางอินเทอร์เน็ต 
เช่น E-mail, Website, Facebook, Webpage 

https://dictionary.sanook.com/search/%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B8%9E%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%94%E0%B9%83%E0%B8%AB%E0%B9%89%E0%B9%82%E0%B8%97%E0%B8%A9


๑๓๙ 
 

            รางวัล  หมายถึง โล่รางวัล เกียรติบัตร วุฒิบัตร หรือรางวัลอ่ืน ๆ ทีป่ระกาศยกย่อง เชิดชูเกียรติ            
ให้สถานศึกษาปลอดยาเสพติด หรือได้รับรางวัล ด้านนวัตกรรม, วิธีปฏิบัติที่ดี (Best Practice) เกี่ยวกับ
สถานศึกษาปลอดยาเสพติด  

    
เกณฑ์การให้คะแนน :  

1. ระดับสถานศึกษา 
2. ระดับส่วนราชการหรือหน่วยงาน 
3. ระดับจังหวัด 

 
1. เกณฑ์การให้คะแนน :  ระดับสถานศึกษา 
  

คะแนนเฉลี่ย ระดับคุณภาพ 
1.00 - 1.50 ปรับปรุง 
1.51 - 2.50 พอใช้ 
2.51 - 3.50 ดี 
 3.51 - 4.50 ดีมาก 
4.51 - 5.00 ดีเยี่ยม 

 
2. เกณฑ์การให้คะแนน :  ระดับส่วนราชการหรือหน่วยงาน 
 
คะแนน เกณฑ์การให้คะแนน 

๑ ต่ำกว่าร้อยละ 20 ของส่วนราชการหรือหน่วยงาน ที่มีผลการประเมินระดับคุณภาพดีขึ้นไป 
๒ ร้อยละ 20 - 39 ของส่วนราชการหรือหน่วยงาน ที่มีผลการประเมินระดับคุณภาพดีข้ึนไป 
๓ ร้อยละ 40 - 59 ของส่วนราชการหรือหน่วยงาน ที่มีผลการประเมินระดับคุณภาพดีข้ึนไป 
๔ ร้อยละ 60 - 79 ของส่วนราชการหรือหน่วยงาน ที่มีผลการประเมินระดับคุณภาพดีข้ึนไป 
๕ ร้อยละ 80 - ๑๐๐ ของส่วนราชการหรือหน่วยงาน ที่มีผลการประเมินระดับคุณภาพดีขึ้นไป 

 
3. เกณฑ์การให้คะแนน :  ระดับจังหวัด 
 

ร้อยละ ระดับคุณภาพ 
ต่ำกว่าร้อยละ 21 ปรับปรุง 
2๑.00 – 4๐.00 พอใช้ 
41.00 - 60.00 ดี 
61.00 - 80.00 ดีมาก 

  81.00 - 100.00 ดีเยี่ยม 
 
 
 

https://dictionary.sanook.com/search/%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%A5


๑๔๐ 
 

แหล่งข้อมูล / วิธีการจัดเก็บข้อมูล :  
 ๑. สถานศึกษากำหนดแผนงาน กิจกรรม โครงการเกี่ยวกับสถานศึกษาปลอดยาเสพติด 

๒. สถานศึกษาดำเนินตามแผนงาน กิจกรรม โครงการเกี่ยวกับสถานศึกษาปลอดยาเสพติด 
๓. สถานศึกษา ประเมินผลการปฏิบัติงาน ตามแบบประเมินการปฏิบัติงานตามตัวชี้วัดร่วม    

ของส่วนราชการ หรือหน่วยงาน และสถานศึกษาสังกัดกระทรวงศึกษาธิการในจังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำปี
การศึกษา 2564 ตามกระบวนการดำเนินงานของแผนงาน กิจกรรม/โครงการ ที่สถานศึกษาดำเนินการ 
เกี่ยวกับสถานศึกษาปลอดยาเสพติด จนเกิดผลลัพธ์จากการปฏิบัติที่ชัดเจนต่อเนื่อง ได้รับรางวัล และ
เผยแพร่ให้หน่วยงานภายในหรือภายนอกสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้ 
 ๔. สถานศึกษาตรวจสอบ ประมวลผล และสรุปรายงานการประเมินผลการปฏิบัติงาน ตาม
ตัวชี้วัดร่วมของส่วนราชการ หรือหน่วยงาน และสถานศึกษาสังกัดกระทรวงศึกษาธิการในจังหวัดกาฬสินธุ์ 
ประจำปีการศึกษา 2564  ต่อหน่วยงานต้นสังกัด 
 ๕. ส่วนราชการ หรือหน่วยงาน สังกัดกระทรวงศึกษาธิการในจังหวัดกาฬสินธุ์ กำกับ ติดตาม 
วิเคราะห์ สรุป และรายงานผลการปฏิบัติงานของสถานศึกษา ตามตัวชี้วัดร่วมของส่วนราชการ หรือ
หน่วยงาน และสถานศึกษาสังกัดกระทรวงศึกษาธิการในจังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำปีการศึกษา 2564 ใน
ระดับจังหวัด 
 
แนวทางการดำเนินการ :  
 ระดับจังหวัด 
  1. คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์ (กศจ.) พิจารณาให้ความเห็นชอบกรอบการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานตามตัวชี้วัดร่วมของส่วนราชการ หรือหน่วยงาน และสถานศึกษาสังกัด
กระทรวงศึกษาธิการในจังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำปีการศึกษา 2564  
  ๒. กำหนดตัวชี้วัดร่วมของส่วนราชการ หรือหน่วยงาน และสถานศึกษา สังกัดกระทรวง 
ศึกษาธิการ ในจังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำปีการศึกษา 2564 ลงในแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖๔ ของจังหวัดกาฬสินธุ์ 
  ๓. แต่งตั้งผู้รับผิดชอบและคณะกรรมการขับเคลื่อนและพัฒนาตัวชี้วัดร่วม เพ่ือประเมินผล
การปฏิบัติงานตามตัวชี้วัดร่วมของส่วนราชการ หรือหน่วยงาน และสถานศึกษาสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ
ในจังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำปีการศึกษา 2564 ระดับจังหวัด  
  ๔. กำหนดปฏิทินการปฏิบัติงานเพื่อขับเคลื่อนและประเมินผลการปฏิบัติงานตามตัวชี้วัดร่วม
ของส่วนราชการ หรือหน่วยงานและสถานศึกษาสังกัดกระทรวงศึกษาธิการในจังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 ระดับจังหวัด  
  ๕. จัดทำกรอบตัวชี้วัดร่วม แบบประเมิน เกณฑ์การประเมิน และคู่มือการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของส่วนราชการ หรือหน่วยงาน และสถานศึกษาสังกัดกระทรวงศึกษาธิการในจังหวัดกาฬสินธุ์ 
ประจำปกีารศึกษา 2564 ตามแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดกาฬสินธุ์ พ.ศ. ๒๕๖๑ – 256๕   
  ๖. กำหนดแนวทางการประเมินผลการปฏิบัติงานตามตัวชี้วัดร่วมของส่วนราชการ หรือ
หน่วยงานและสถานศึกษาสังกัดกระทรวงศึกษาธิการในจังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำปีการศึกษา 2564  
  ๗. สร้างการรับรู้และแนวทางการดำเนินงานการประเมินผลการปฏิบัติงานตามตัวชี้วัดร่วม
ของส่วนราชการ หรือหน่วยงาน และสถานศึกษาสังกัดกระทรวงศึกษาธิการในจังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำปี
การศึกษา 2564 ให้กับบุคลากรของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 



๑๔๑ 
 

  ๘. กำกับ ติดตาม และการรายงานผลการปฏิบัติงานตามตัวชี้วัดร่วมของส่วนราชการ       
หรือหน่วยงาน และสถานศึกษาสังกัดกระทรวงศึกษาธิการในจังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำปีการศึกษา 2564 
ของส่วนราชการ หรือหน่วยงาน สังกัดกระทรวงศึกษาธิการในจังหวัดกาฬสินธุ์ 
  ๙. วิเคราะห์ สรุป และการรายงานผลการปฏิบัติงานตามตัวชี้วัดร่วมของส่วนราชการ     
หรือหน่วยงาน และสถานศึกษาสังกัดกระทรวงศึกษาธิการในจังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำปีการศึกษา  2564 
ต่อคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์ (กศจ.) 
 ระดับส่วนราชการหรือหน่วยงาน 
  1. ส่วนราชการหรือหน่วยงาน สังกัดกระทรวงศึกษาธิการในจังหวัดกาฬสินธุ์ วางแผน
ดำเนินการเพ่ือขับเคลื่อนตัวชี้วัดร่วมของส่วนราชการ หรือหน่วยงาน และสถานศึกษาสังกัด
กระทรวงศึกษาธิการในจังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำปีการศึกษา 2564 ด้วยการกำหนดในแผนพัฒนาการจัด
การศึกษา และแผนปฏิบัติราชการประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ 
  ๒. แต่งตั้งผู้รับผิดชอบและคณะกรรมการขับเคลื่อนและพัฒนาตัวชี้วัดร่วม และจัดทำปฏิทิน
การปฏิบัติงาน การประเมินผลการปฏิบัติงานตามตัวชี้วัดร่วมของส่วนราชการหรือหน่วยงาน และ
สถานศึกษาสังกัดกระทรวงศึกษาธิการในจังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำปีการศึกษา 2564 
  ๓. ชี้แจงแนวทางการดำเนินงาน ให้คำปรึกษา ติดตาม ให้สถานศึกษาดำเนินการตามแผนงาน 
โครงการ เพ่ือพัฒนากิจกรรม โครงการตามตัวชี้วัดร่วมของส่วนราชการ หรือหน่วยงาน และสถานศึกษา
สังกัดกระทรวงศึกษาธิการในจังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำปีการศึกษา 2564 
  ๔. ส่งเสริม สนับสนุน กำกับ ติดตาม ให้สถานศึกษาดำเนินการประเมินผลการปฏิบัติงาน 
และรายงานผลการปฏิบัติงานตามตัวชี้วัดร่วมของส่วนราชการ หรือหน่วยงาน และสถานศึกษาสังกัด
กระทรวงศึกษาธิการ ในจังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำปีการศึกษา 2564 เป็นไปตามเวลาที่กำหนด  
  ๕. วิเคราะห์ สรุป และรายงานผลการปฏิบัติงานตามตัวชี้วัดร่วมของส่วนราชการ หรือ
หน่วยงาน และสถานศึกษาสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ในจังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำปีการศึกษา 2564   
และรายงานต่อคณะกรรมการขับเคลื่อนและพัฒนาตัวชี้วัดร่วม ตามเวลาที่กำหนด 
 ระดับสถานศึกษา  
  1. วางแผนดำเนินงานและดำเนินการขับเคลื่อนตัวชี้วัดร่วมของส่วนราชการ หรือหน่วยงาน 
และสถานศึกษาสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ในจังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำปีการศึกษา 2564 ด้วยการกำหนด
ในแผนงานพัฒนาคุณภาพการศึกษา แผนปฏิบัติราชการประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔  
  2. ดำเนินงานตามแผน ด้วยการพัฒนาบุคลากร พัฒนาผู้เรียน และดำเนินการขับเคลื่อน
ตัวชี้วัดร่วมของส่วนราชการหรือหน่วยงาน และสถานศึกษาสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ในจังหวัดกาฬสินธุ์ 
ประจำปีการศึกษา 2564 ตามแผนงาน โครงการของสถานศึกษา 
  ๓. คณะกรรมการขับเคลื่อนและพัฒนาตัวชี้วัดร่วม ประเมินผลการปฏิบัติงานตามตัวชี้วัดร่วม
ของส่วนราชการหรือหน่วยงานและสถานศึกษาสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ในจังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำปี
การศึกษา 2564 
  ๔. คณะกรรมการขับเคลื่อนและพัฒนาตัวชี้วัดร่วม รายงานผลการประเมินการปฏิบัติงาน
ตามตัวชี้วัดร่วมของส่วนราชการ หรือหน่วยงาน และสถานศึกษาสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ในจังหวัด
กาฬสินธุ์ ประจำปีการศึกษา 2564 ต่อหน่วยงานต้นสังกัด ตามกรอบเวลาที่กำหนด  

 
 



๑๔๒ 
 

ผู้กำกับดูแลตัวชี้วัด :   ๑. นางอรทัย ชนะกาญจน์ เบอร์ติดต่อ : 08๑-๓๐๒-๑๒๒๔ 
      ๒. นายสุระเด่น  คนุ  เบอร์ติดต่อ : 08๙-๘๔๐-๕๖๑๑ 
      ๓. นางพรนิภา  พลาศรี  เบอร์ติดต่อ : 0๙๑-๐๖๑-๕๒๐๙ 
      ๔.. นางคำแปลง บุ่งอุทุม  เบอร์ติดต่อ : 08๑-๐๖๐-97๐๙ 
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แบบประเมินผลการปฏิบัติงานตามตัวช้ีวัดร่วมของส่วนราชการ หรือหน่วยงาน และสถานศึกษาสังกัดกระทรวงศึกษาธิการในจังหวัดกาฬสินธุ์                                 
ประจำปีการศึกษา 2564 
 
      ตัวช้ีวัดที่ ๖ ร้อยละของสถานศึกษาที่ปลอดยาเสพติดเพ่ิมขึ้น 
        

 
ลำดับ 

 
ปัจจัยความสำเร็จ 

เกณฑ์การประเมิน  ผลการ
ประเมิน 

 
หลักฐาน ๑ 

คะแนน 
๒ 

คะแนน 
๓ 

คะแนน 
๔ 

คะแนน 
๕ 

คะแนน 
1. ด้านการบริหารจัดการ 
๑.๑ การวางแผนงาน/โครงการ/

กิจกรรม ที่ส่งเสริมให้
สถานศึกษาปลอดยาเสพติด 
และผู้เรียนมีคุณลักษณะอัน
พึงประสงค์ 

มีการวางแผน
งาน/โครงการ/
กิจกรรมที่ส่งเสริม
ให้สถานศึกษา
ปลอดยาเสพติด 

มีการดำเนินการ
ตามเกณฑ์ระดับ
1 คะแนน และมี
บุคลากรที่
เกี่ยวข้องใน
สถานศึกษามีส่วน
ร่วมในการ
วางแผนงาน/
โครงการ/
กิจกรรม 

มีการดำเนินการ
ตามเกณฑ์ระดับ
1, 2 คะแนน 
และมี และส่วน
ราชการหรือ
หน่วยงานต้น
สังกัด 
คณะกรรมการ
สถานศึกษา 
ผู้ปกครอง องค์กร 
ชุมชน ปราชญ์
ชุมชน มีส่วนร่วม
ในการวางแผน
งาน/โครงการ/
กิจกรรม 

มีการดำเนินการ
ตามเกณฑ์ระดับ 
1, 2, 3 คะแนน
และมีผู้รับผิดชอบ
ที่เหมาะสมในการ
ดำเนินงาน และ
จัดสรรทรัพยากร
สนับสนุน ในการ
ดำเนินการตาม
แผนงาน/
โครงการ/
กิจกรรม 

มีการดำเนินการ
ตามเกณฑ์ระดับ 
1, 2, 3 ,4 
คะแนน และ
ดำเนินการอย่าง
ต่อเนื่อง      
อย่างน้อย 3 ปี
การศึกษา 
หรือมีความ
ยืดหยุ่นในการ
ดำเนินตาม
แผนงาน/
โครงการ/
กิจกรรม 

  

แบบประเมินผลการปฏิบัติงานที่ ๖.๑ 
สำหรับสถานศึกษา 

๑๔๓ 
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แบบประเมิน..ต่อ 
 

 
ลำดับ 

 
ปัจจัยความสำเร็จ 

เกณฑ์การประเมิน  ผลการ
ประเมิน 

 
หลักฐาน ๑ 

คะแนน 
๒ 

คะแนน 
๓ 

คะแนน 
๔ 

คะแนน 
๕ 

คะแนน 
๑.๒ ดำเนินการตามแผนงาน/

โครงการ/กิจกรรม ที่ส่งเสริม
ให้สถานศึกษาปลอดยาเสพ
ติดและผู้เรียนมีคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์ 

ประชุมชี้แจงการ
ดำเนินการตาม
แผนงาน/
โครงการ/
กิจกรรม 
ที่ส่งเสริมให้
สถานศึกษาปลอด
ยาเสพติด 
และผู้เรียนมี
คุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ 
 
 
 
 
 
 
 
 

มีการดำเนินการ
ตามเกณฑ์การ
ประเมินระดับ 1 
คะแนน และ
ดำเนินการตาม
แผนงาน/
โครงการ/
กิจกรรมได้น้อย
กว่าร้อยละ 40 

มีมีการดำเนินการ
ตามเกณฑ์การ
ประเมินระดับ 1 
คะแนน และ
ดำเนินการตาม
แผนงาน/
โครงการ/
กิจกรรมไดร้้อยละ 
40-59 

มีมีการดำเนินการ
ตามเกณฑ์การ
ประเมินระดับ 1 
คะแนน และ
ดำเนินการตาม
แผนงาน/
โครงการ/
กิจกรรมไดร้้อยละ 
60-79 
 

มีการดำเนินการ
ตามเกณฑ์การ
ประเมินระดับ 1 
คะแนน และ
ดำเนินการตาม
แผนงาน/
โครงการ/
กิจกรรมได ้  
ร้อยละ ๘๐ ขึ้น
ไป 

  

๑๔๔ 
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แบบประเมิน..ต่อ 
 

 
ลำดับ 

 
ปัจจัยความสำเร็จ 

เกณฑ์การประเมิน  ผลการ
ประเมิน 

 
หลักฐาน ๑ 

คะแนน 
๒ 

คะแนน 
๓ 

คะแนน 
๔ 

คะแนน 
๕ 

คะแนน 
๑.๓ การกำกับ ติดตามผล 

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 
ที่ส่งเสริมให้สถานศึกษา
ปลอดยาเสพติดและผู้เรียนมี
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

มีแผน/ปฏิทิน
ติดตามผลการ
ปฏิบัติงานตาม 
แผนงาน/
โครงการ/
กิจกรรมทีส่่งเสริม
ให้สถานศึกษา
ปลอดยาเสพติด
และผู้เรียนมี
คุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ 

มีการดำเนินการ
ตามเกณฑ์การ
ประเมินระดับ 1 
คะแนน และ
เป็นไปตามแผน/
ปฏิทินติดตามผล
การปฏิบัติงาน 
ตามแผนงาน/
โครงการ/
กิจกรรม 

มีการดำเนินการ
ตามเกณฑ์การ
ประเมินระดับ 1, 
๒ คะแนน ด้วย
เครื่องมือ/วิธีการ 
ที่หลากหลายโดย
คณะกรรมการ
สถานศึกษา 
ผู้ปกครอง องค์กร 
ชุมชน ปราชญ์
ชุมชนในการ
ติดตามผลการ
ปฏิบัติงานตาม 
แผนงาน/
โครงการ/
กิจกรรม 
 
 
 

มีการดำเนินการ
ตามเกณฑ์การ
ประเมินระดับ 1, 
๒, ๓ คะแนน  
และมีการติดตาม
ผลการปฏิบัติงาน
ตาม แผนงาน/
โครงการ/
กิจกรรม ตั้งแต่  
2 ครั้ง ขึ้นไป 

มีการดำเนินการ
ตามเกณฑ์ตาม
เกณฑ์การ
ประเมินระดับ 1, 
๒, ๓, ๔ คะแนน 
และสรุปผลการ
ติดตาม 
แผนงาน/
โครงการ/
กิจกรรม  

  

๑๔๕ 
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แบบประเมิน..ต่อ 
 

 
ลำดับ 

 
ปัจจัยความสำเร็จ 

เกณฑ์การประเมิน  ผลการ
ประเมิน 

 
หลักฐาน ๑ 

คะแนน 
๒ 

คะแนน 
๓ 

คะแนน 
๔ 

คะแนน 
๕ 

คะแนน 
๑.๔ นำผลการกำกับ ติดตาม

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 
ที่ส่งเสริมให้สถานศึกษา
ปลอดยาเสพติด ไปปรับปรุง
พัฒนา เพ่ือให้เกิดความ
ต่อเนื่องและยั่งยืน 

มีการวางแผน
ร่วมกันระหว่างผู้
ที่เก่ียวข้อง เพ่ือ
หาสาเหตุและ
ปัจจัยที่ส่งผล
กระทบต่อแผน- 
งาน/โครงการ/
กิจกรรมที่ส่งเสริม
ให้สถานศึกษา
ปลอดยาเสพติด  

มีการดำเนินการ
ตามเกณฑ์การ
ประเมินระดับ 1 
คะแนน และมี
การดำเนินตาม
แผน เพ่ือหา
สาเหตุและปัจจัย
ที่ส่งผลกระทบต่อ
แผนงาน/
โครงการ/        
กิจกรรมฯ  เพ่ือ
หาแนวทาง 
แก้ไข/ปรับปรุง/
พัฒนา ส่งเสริม 
ให้ได้ผลดียิ่งขึ้น 
 

มีการดำเนินการ
ตามเกณฑ์การ
ประเมินระดับ 1, 
๒ คะแนน และ
ดำเนินการแก้ไข/
ปรับปรุง/พัฒนา
แผนงาน/
โครงการ/       
กิจกรรมฯ ให้
ได้ผลดียิ่งขึ้น 

มีการดำเนินการ
ตามเกณฑ์การ
ประเมินระดับ 1, 
๒, ๓ คะแนน 
และรายงานให้
ผู้เกี่ยวข้องได้รับ
ทราบ 

มีการดำเนินการ
ตามเกณฑ์การ
ประเมินระดับ 1, 
๒, ๓, ๔ คะแนน
และปรับปรุง/
พัฒนาแผนงาน/
โครงการ/
กิจกรรม ฯ  
อย่างต่อเนื่อง      
อย่างน้อย 3 ปี
การศึกษา 
 

  

 
 
 ๑๔๖ 
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แบบประเมิน..ต่อ 
 

 
ลำดับ 

 
ปัจจัยความสำเร็จ 

เกณฑ์การประเมิน  ผลการ
ประเมิน 

 
หลักฐาน ๑ 

คะแนน 
๒ 

คะแนน 
๓ 

คะแนน 
๔ 

คะแนน 
๕ 

คะแนน 
2. ด้านกระบวนการ 
2.1 ออกแบบและบูรณาการ   

การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่
ส่งเสริมให้สถานศึกษาปลอด
ยาเสพติดและผู้เรียนมี
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

มีการออกแบบ
และบูรณาการ   
การจัดกิจกรรม
การเรียนรู้ที่
ส่งเสริมให้
สถานศึกษาปลอด
ยาเสพติด     
และผู้เรียนมี
คุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ 

มีการดำเนินการ
ตามเกณฑ์การ
ประเมินระดับ 1 
คะแนน และ
ดำเนินการตามที่
ไดอ้อกแบบ   
และบูรณาการ   
การจัดกิจกรรม
การเรียนรู้ที่
ส่งเสริมให้
สถานศึกษาปลอด
ยาเสพติด     
และผู้เรียนมี
คุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ 
 

มีการดำเนินการ
ตามเกณฑ์การ
ประเมินระดับ 1, 
2 คะแนน และ
สอดคล้องกับ
จุดประสงค์   
และเป้าหมาย 
โดยมีแนวคิด
สําคัญรองรับ
อย่างสมเหตุ 
สมผล 

มีการดำเนินการ
ตามเกณฑ์การ
ประเมินระดับ 1, 
2, 3 คะแนน 
และเป็นกิจกรรม
ที่แก้ปัญหาหรือ
พัฒนาได้ตรง
ความต้องการของ
สถานศึกษา 
 
 
 
 

มีการดำเนินการ
ตามเกณฑ์การ
ประเมินระดับ 1, 
2, 3, 4 คะแนน
และมีการพัฒนา
ต่อยอดทีส่่งเสริม
ให้สถานศึกษา
ปลอดยาเสพติด     
และผู้เรียนมี
คุณลักษณะอัน
พึงประสงค์ 

  

 
 ๑๔๗ 
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แบบประเมิน..ต่อ 
 

 
ลำดับ 

 
ปัจจัยความสำเร็จ 

เกณฑ์การประเมิน  ผลการ
ประเมิน 

 
หลักฐาน ๑ 

คะแนน 
๒ 

คะแนน 
๓ 

คะแนน 
๔ 

คะแนน 
๕ 

คะแนน 
๒.๒ จัดกิจกรรมตามการออกแบบ 

และบูรณาการการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ ทีส่่งเสริม
ให้สถานศึกษาปลอดยาเสพ
ติดและผู้เรียนมีคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์ 

มีการวางแผนจัด
กิจกรรมตามการ
ออกแบบ และ
บูรณาการการจัด
กิจกรรมการ
เรียนรู้ที่ส่งเสริม
ให้สถานศึกษา
ปลอดยาเสพติด
และผู้เรียนมี
คุณลักษณะอันพึง
ประสงค ์ 
 
 
 

มีการดำเนินการ
ตามเกณฑ์การ
ประเมินระดับ 1 
คะแนน และ
ดำเนินตามแผนที่
ออกแบบไว้ครบ
ทุกขั้นตอน 

มีมีการดำเนินการ
ตามเกณฑ์การ
ประเมินระดับ 1, 
๒ คะแนน 
และมีการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
 
 
 
 

มีการดำเนินการ
ตามเกณฑ์การ
ประเมินระดับ 1, 
๒, ๓ คะแนน  
และบรรลุตาม
วัตถุประสงค์ 
และเป้าหมาย 

มีการดำเนินการ
ตามเกณฑ์การ
ประเมินระดับ ๑
2, 3, 4 คะแนน
และมีการแก้ไข
ปรับปรุง      
และพัฒนาอย่าง
ต่อเนื่องอย่าง
น้อย 3 ปี
การศึกษา 

  

 
 
 
 
 

๑๔๘ 
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แบบประเมิน..ต่อ 
 

 
ลำดับ 

 
ปัจจัยความสำเร็จ 

เกณฑ์การประเมิน  ผลการ
ประเมิน 

 
หลักฐาน ๑ 

คะแนน 
๒ 

คะแนน 
๓ 

คะแนน 
๔ 

คะแนน 
๕ 

คะแนน 
๒.๓ ติดตาม การวัดผลและ

ประเมินผลทีห่ลากหลาย 
สอดคล้องกับการออกแบบ 
และบูรณาการการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ ทีส่่งเสริม
ให้สถานศึกษาปลอดยาเสพ
ติดและผู้เรียนมีคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์ 

มีแผนงาน/
โครงการติดตาม 
การวัดผลและ
ประเมินผลที่
หลากหลาย และ
สอดคล้องกับการ
จัดกิจกรรมการ
เรียนรู้ตาม
หลักสูตร ที่
ส่งเสริมให้
สถานศึกษาปลอด
ยาเสพติด      
และผู้เรียนมี
คุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ 
 
 

มีปฏิทินติดตาม
การวัดและ
ประเมินผลที่
หลากหลาย และ
สอดคล้องกับการ
จัดกิจกรรมการ
เรียนรู้ตาม
หลักสูตรที่
ส่งเสริมให้
สถานศึกษาปลอด
ยาเสพติดและ
ผู้เรียนมี
คุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ 

มีการติดตาม 
การวัดและ
ประเมินผลที่
หลากหลาย และ
สอดคล้องกับการ
จัดกิจกรรมการ
เรียนรู้ตาม
หลักสูตรที่
ส่งเสริมให้
สถานศึกษาปลอด
ยาเสพติดและ
ผู้เรียนมี
คุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ 

ผู้เกี่ยวข้องมีส่วน
ร่วมในการติดตาม 
การวัดผลและ
ประเมินผลที่
หลากหลาย และ
สอดคล้องกับการ
จัดกิจกรรมการ
เรียนรู้ตาม
หลักสูตรที่
ส่งเสริมให้
สถานศึกษาปลอด
ยาเสพติดและ
ผู้เรียนมี
คุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ 

สรุปรายงานผล 
นำผลที่ได้จาก
การติดตามการ
วัดผลและ
ประเมินผลมา
ปรับปรุง/พัฒนา
ทีส่่งเสริมให้
สถานศึกษา
ปลอดยาเสพติด
และผู้เรียนมี
คุณลักษณะอัน
พึงประสงค์ 

  

 
 ๑๔๙ 
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แบบประเมิน..ต่อ 
 

 
ลำดับ 

 
ปัจจัยความสำเร็จ 

เกณฑ์การประเมิน  ผลการ
ประเมิน 

 
หลักฐาน ๑ 

คะแนน 
๒ 

คะแนน 
๓ 

คะแนน 
๔ 

คะแนน 
๕ 

คะแนน 
2.๔ จัดแสดง/เผยแพร่/ ประกวด/ 

แลกเปลี่ยนเรียนรู้ผลงานของ
ผู้เรียน ครู ผู้บริหาร และ
สถานศึกษา ที่เกิดจาก
กิจกรรมที่ออกแบบทีส่่งเสริม
ให้สถานศึกษาปลอดยาเสพ
ติดและผู้เรียนมีคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์ 

สถานศึกษา     
และผู้เรียน
ร่วมกันวางแผน 
การจัดแสดง/
เผยแพร่/
ประกวด/
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
ผลงานของผู้เรียน 
ครู ผู้บริหาร และ
สถานศึกษาที่เกิด
จากกิจกรรมที่
ออกแบบที่
ส่งเสริมให้
สถานศึกษาปลอด
ยาเสพติดและ
ผู้เรียนมี
คุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ 
 

มีการดำเนินการ
ตามเกณฑ์การ
ประเมินระดับ 1 
คะแนน          
และดำเนินการ
ตามแผน ใน
ระดับสถานศึกษา 

มีการดำเนินการ
ตามเกณฑ์การ
ประเมินระดับ 1, 
๒ คะแนน และ
ดำเนินการ 
ในระดับกลุ่ม
เครือข่ายพัฒนา
การศึกษา/ระดับ
อำเภอ 

มีการดำเนินการ
ตามเกณฑ์การ
ประเมินระดับ 1, 
๒, ๓  คะแนน 
และดำเนินการใน
ระดับเขตพ้ืนที่
การศึกษา/
จังหวัด 
 

มีการดำเนินการ
ตามเกณฑ์การ
ประเมินระดับ 1, 
๒, ๓, ๔ คะแนน 
และมีการ
ประเมิน 
ปรับปรุงและ
พัฒนาอย่าง
ต่อเนื่องอย่าง
น้อย ๓ ปี 
การศึกษา 

  

๑๕๐ 
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แบบประเมิน..ต่อ 
 

 
ลำดับ 

 
ปัจจัยความสำเร็จ 

เกณฑ์การประเมิน  ผลการ
ประเมิน 

 
หลักฐาน ๑ 

คะแนน 
๒ 

คะแนน 
๓ 

คะแนน 
๔ 

คะแนน 
๕ 

คะแนน 
3. ด้านผลลัพธ์ 
3.1 บริหารจัดการได้ตามแผนงาน 

โครงการ กิจกรรมที่ส่งเสริม 
ให้สถานศึกษาปลอดยาเสพ
ติดและผู้เรียนมีคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์ 

มีการวางแผนการ 
บริหารจัดการ ได้
ตามแผนงาน 
โครงการ 
กิจกรรมที่ส่งเสริม 
ให้สถานศึกษา
ปลอดยาเสพติด
และผู้เรียนมี
คุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ 

มีการดำเนินการ
ตามเกณฑ์การ
ประเมินระดับ 1 
คะแนน          
และดำเนิการได้
ครบทุกขั้นตอน 
 

มีการดำเนินการ
ตามเกณฑ์การ
ประเมินระดับ 1, 
๒ คะแนน และมี
การประเมินผล
โดยผู้บริหาร ครู 
ผู้เรียน ผู้ปกครอง
องค์กร ชุมชน
และผู้มีส่วน
เกี่ยวข้อง 
 
 
 
 
 
 

มีการดำเนินการ
ตามเกณฑ์การ
ประเมินระดับ 1, 
๒, ๓  คะแนน 
และนำผลมา
แก้ไข ปรับปรุง 
และพัฒนา 
 
 

มีการดำเนินการ
ตามเกณฑ์การ
ประเมินระดับ 1, 
๒, ๓, ๔ คะแนน 
และดำเนินการ
อย่างต่อเนื่อง
อย่างน้อย ๓ ป ี
การศึกษา  
 

  

 
 

๑๕๑ 
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แบบประเมิน..ต่อ 
 

 
ลำดับ 

 
ปัจจัยความสำเร็จ 

เกณฑ์การประเมิน  ผลการ
ประเมิน 

 
หลักฐาน ๑ 

คะแนน 
๒ 

คะแนน 
๓ 

คะแนน 
๔ 

คะแนน 
๕ 

คะแนน 
3. ด้านผลลัพธ์ 
3.2 ผลลัพธ์ที่เกิดจากแผนงาน 

โครงการ กิจกรรมที่ส่งเสริม 
ให้สถานศึกษาปลอดยาเสพ
ติดและผู้เรียนมีคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์ 

มีการกำหนด
เป้าหมายของ
แผนงาน 
โครงการ 
กิจกรรมที่ส่งเสริม
ให้สถานศึกษา
ปลอดยาเสพติด
และผู้เรียนมี
คุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ 

ผลการดำเนินงาน
ตามแผนงาน 
โครงการ 
กิจกรรมที่ส่งเสริม
ให้สถานศึกษา
ปลอดยาเสพติด
และผู้เรียนมี
คุณลักษณะอันพึง
ประสงค ์ต่ำกว่า
เป้าหมายที่
กำหนด 

ผลการดำเนินงาน
ตามแผนงาน 
โครงการ 
กิจกรรมที่ส่งเสริม
ให้สถานศึกษา
ปลอดยาเสพติด
และผู้เรียนมี
คุณลักษณะอันพึง
ประสงค ์เป็นไป
ตามเป้าหมายที่
กำหนด 

ผลการดำเนินงาน
ตามแผนงาน 
โครงการ 
กิจกรรมที่ส่งเสริม
ให้สถานศึกษา
ปลอดยาเสพติด
และผู้เรียนมี
คุณลักษณะอันพึง
ประสงค ์สูงกว่า
เป้าหมายที่
กำหนด 

ผลการ
ดำเนินงานตาม
แผนงาน 
โครงการ 
กิจกรรมที่
ส่งเสริมให้
สถานศึกษา
ปลอดยาเสพติด
และผู้เรียนมี
คุณลักษณะอัน
พึงประสงคส์ูง
กว่าเป้าหมายที่
กำหนด และ
ได้รับการยอมรับ
จากชุมชน และ
สังคม 

  

 
 ๑๕๒ 
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แบบประเมิน..ต่อ 
 

ลำดับ 
 

ปัจจัยความสำเร็จ 
เกณฑ์การประเมิน  ผลการ

ประเมิน 
 

หลักฐาน ๑ 
คะแนน 

๒ 
คะแนน 

๓ 
คะแนน 

๔ 
คะแนน 

๕ 
คะแนน 

3.3 สถานศึกษา ผู้บริหาร ครู 
บุคลากรและผู้เรียน มีผลงาน 
ทีส่่งเสริมให้สถานศึกษา
ปลอดยาเสพติด  

สถานศึกษา 
ผู้บริหาร ครู 
บุคลากรและ
ผู้เรียน มีผลงาน 
ทีส่่งเสริมให้
สถานศึกษาปลอด
ยาเสพติด ที่ได้รับ
รางวัลในระดบั
สถานศึกษา 

สถานศึกษา 
ผู้บริหาร ครู 
บุคลากรและ
ผู้เรียน มีผลงาน 
ทีส่่งเสริมให้
สถานศึกษาปลอด
ยาเสพติด ที่ได้รับ
รางวัลในระดับ
กลุ่มเครือข่าย
สถานศึกษาหรือ
ระดับอำเภอ 

สถานศึกษา 
ผู้บริหาร ครู 
บุคลากรและ
ผู้เรียน มีผลงาน 
ทีส่่งเสริมให้
สถานศึกษาปลอด
ยาเสพติด ที่ได้รับ
รางวัลในระดับ
จังหวัดหรือระดับ
เขตพ้ืนที่
การศึกษา 

สถานศึกษา 
ผู้บริหาร ครู 
บุคลากรและ
ผู้เรียน มีผลงาน 
ทีส่่งเสริมให้
สถานศึกษาปลอด
ยาเสพติด ที่ได้รับ
รางวัลในระดับ
ภาค 

สถานศึกษา 
ผู้บริหาร ครู 
บุคลากรและ
ผู้เรียน มีผลงาน 
ทีส่่งเสริมให้
สถานศึกษา
ปลอดยาเสพติด 
ทีไ่ด้รับรางวัลใน
ระดับชาติ 
(ประเทศ) 

  

3.4 ผู้เรียนปลอดสารเสพติดและมี
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

ผู้เรียนปลอดสาร
เสพติดและมี
คุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ ต่ำกว่า
ร้อยละ 60 

ผู้เรียนปลอดสาร
เสพติด และมี
คุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ ร้อยละ 
60 - 69 

ผู้เรียนปลอดสาร
เสพติด และมี
คุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ ร้อยละ 
70 - 79 

ผู้เรียนปลอดสาร
เสพติด และมี
คุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ ร้อยละ 
80 - 89 

ผู้เรียนปลอดสาร
เสพติด และมี
คุณลักษณะอัน
พึงประสงค ์  
ร้อยละ 90 - 
100 

  

                                                                                    รวมคะแนนผลการประเมิน …………………..……………….. 

                                                                                                                คะแนนเฉลี่ย =     ผลรวมของคะแนน  =  
                                                                                                                                             จำนวนข้อ 

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

๑๕๓ 
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แบบสรุปผลประเมินการปฏิบตัิงานตามตัวช้ีวัดร่วมของส่วนราชการหรือหน่วยงาน และสถานศึกษา                
สังกัดกระทรวงศึกษาธิการในจังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำปีการศึกษา 2564 
*************************************************************** 

ระดับสถานศึกษา 
  
ตัวช้ีวัดที่ ๖ ร้อยละของสถานศึกษาที่ปลอดยาเสพติดเพิ่มขึ้น 

 
ชื่อสถานศึกษา คะแนนเฉลี่ย ระดับคุณภาพ 

  
 
 

 

 
เกณฑ์การให้ระดับคุณภาพ 
   

คะแนนเฉลี่ย ระดับคุณภาพ 
1.00 - 1.50 ปรับปรุง 
1.51 - 2.50 พอใช้ 
2.51 - 3.50 ดี 
 3.51 - 4.50 ดีมาก 
4.51 - 5.00 ดีเยี่ยม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบสรุปผลประเมินการปฏิบัติงานที่ ๖.๒ 
สำหรับสถานศึกษา 
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แบบสรุปผลประเมินการปฏิบตัิงานตามตัวช้ีวัดร่วมของส่วนราชการหรือหน่วยงาน และสถานศึกษา                
สังกัดกระทรวงศึกษาธิการในจังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำปีการศึกษา 2564 
*************************************************************** 

ระดับส่วนราชการ หรือหน่วยงาน 
 
 ส่วนราชการหรือหน่วยงาน ..................................................................................................            
                                              (สพป./สพม./สช./สอศ./กศน./รร.กาฬสินธุ์ปัญญานุกูล/สศศ.) 
 

ตัวช้ีวัดที่ ๖ ร้อยละของสถานศึกษาที่ปลอดยาเสพติดเพิ่มขึ้น 

ที ่ ชื่อสถานศึกษา ระดับคุณภาพ 
1  ปรับปรุง พอใช้ ด ี ดีมาก ดีเยี่ยม 
2       
3       
4       
5       

......       
รวม      
ร้อยละ      
ร้อยละของสถานศึกษาที่ได้ระดับคุณภาพ 
      ดีขึ้นไป 

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

ผลการประเมิน ........................................................ คะแนน 
 
เกณฑ์การให้คะแนน 
   
คะแนน เกณฑ์การให้คะแนน 

๑ ร้อยละ 00 - 2๐ ของส่วนราชการหรือหน่วยงาน ที่มีผลการประเมินระดับคุณภาพดีข้ึนไป 
๒ ร้อยละ 2๑ - 4๐ ของส่วนราชการหรือหน่วยงาน ที่มีผลการประเมินระดับคุณภาพดีข้ึนไป 
๓ ร้อยละ 4๑ - 60 ของส่วนราชการหรือหน่วยงาน ที่มีผลการประเมินระดับคุณภาพดีข้ึนไป 
๔ ร้อยละ 6๑ - 8๐ ของส่วนราชการหรือหน่วยงาน ที่มีผลการประเมินระดับคุณภาพดีข้ึนไป 
๕ ร้อยละ 8๑ - ๑๐๐ ของส่วนราชการหรือหน่วยงาน ที่มีผลการประเมินระดับคุณภาพดีขึ้นไป 

 
 

แบบสรุปผลประเมินการปฏิบัติงานที่ ๖.๓ 
สำหรับส่วนราชการ หรือหน่วยงาน 



๑๕๖ 
 

 

รายช่ือผู้รับผิดชอบตัวชี้วัดร่วมของส่วนราชการ 
หรือหน่วยงาน และสถานศึกษาสังกัดกระทรวงศึกษาธิการในจังหวัดกาฬสินธุ์                   

ประจำปีการศึกษา 2564 
  

 
ที ่

ตัวช้ีวัดร่วมของส่วนราชการหรือหน่วยงาน        
และสถานศึกษาสังกัดกระทรวงศึกษาธิการใน 
จังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำปีการศึกษา 2564 

 

 
ผู้รับผิดชอบ 

 
เบอร์โทร 

ยุทธศาสตร์ที่ ๗ ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น และเอกลักษณ์จังหวัดกาฬสินธุ์ 
            กลยุทธ์ที่ 1 : ส่งเสรมิ สนับสนุนให้สถานศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่น  และ
กระบวนการจัดการเรียนรู้ เพื่อให้ผู้เรียนได้ตระหนัก และภาคภูมิใจประวัติศาสตร์ ภูมิศาสตร์ ทรัพยากรและ
สิ่งแวดล้อมของจังหวัดกาฬสินธุ์ 
1 ตัวช้ีวัดที่ ๑ ร้อยละของสถานศึกษาที่มีแนวปฏิบัติที่ดี 

(Best Practices) ในการน้อมนำหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงไปพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์
ของผู้เรียน 
 

นายกิตติวัฒน์ จันทร์ศิริ 
นางคำแปลง บุ่งอุทุม 
นางส่งศรี     นาถมทอง 
 

๐๘๔๒๑๖๘๔๒๓ 
๐๘๑๐๖๐๙๗๐๙ 
๐๙๘๑๗๑๙๓๑๕ 

๒ ตัวช้ีวัดที่ 2 ระดับคุณภาพของสถานศึกษาที่มี      
การจัดการเรียนรู้เพ่ือให้ผู้เรียนเกิดความตระหนัก  
และภาคภูมิใจ ในประวัติศาสตร์ ภูมิศาสตร์ ทรัพยากร
และสิ่งแวดล้อมของจังหวัดกาฬสินธุ์ 
 

ผศ.อมร  มะลาศรี 
ผศ.ศักดิ์สิทธิ์ ฤทธิลัน 

0898438199 
 

๓ ตัวช้ีวัดที่ 3 ระดับความสำเร็จของสถานศึกษาน้อมนำ        
พระบรมราโชบายด้านการศึกษาของในหลวงของ
รัชกาลที่ 10 มาจัดการศึกษาให้ผู้เรียนสามารถนำไป
ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน   

นางส่งศรี นาถมทอง 
นางสุภัคร  ภูจริต 
นายจักรพงษ์ ภูจริต 
นางปนัดดา อามาตย์สมบัติ 

๐๙๘๑๗๑๙๓๑๕ 
0810592272 
0810592272 
๐๘๑๒๖๒๒๘๙๙ 

ยุทธศาสตร์ที่ ๗ ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น และเอกลักษณ์จังหวัดกาฬสินธุ์ 
         กลยุทธ์ที่ 2 : ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสร้างเครือข่ายความร่วมมือ
ด้านศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี ที่เป็นเอกลักษณ์และการมีการสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น 
๔ ตัวช้ีวัดที่ ๔ ระดับความสำเร็จของสถานศึกษาในการ

สร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านการอนุรักษ์ 
ศิลปวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณีท่ีเป็น
เอกลักษณ์ และสืบสาน  ภูมิปัญญาท้องถิ่น พร้อมทั้ง
นำเทคโนโลยีมาพัฒนา และต่อยอดให้เกิดความยั่งยืน 
 

นางนันทิรา  เมตตา 
นางสำลี แจ่มสุวรรณ 
นายประภวิษณ์ุ  จิตจักร 
นายชริน พลตื้อ 
นายกิตติวัฒน์ จันทร์ศิริ 
 
 

0918523574 
๐๘๔๗๙๒๙๗๘๔ 
0878444494 
0934683903 
๐๘๔๒๑๖๘๔๒๓ 
 



๑๕๗ 
 

 

ตาราง...ต่อ 
 

 
ที ่

ตัวช้ีวัดร่วมของส่วนราชการหรือหน่วยงาน        
และสถานศึกษาสังกัดกระทรวงศึกษาธิการใน 
จังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำปีการศึกษา 2564 

 

 
ผู้รับผิดชอบ 

 
เบอร์โทร 

ยุทธศาสตร์ที่ ๗ ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น และเอกลักษณ์จังหวัดกาฬสินธุ์ 
         กลยุทธ์ที่ 3 : ส่งเสริม สนับสนุน การอนุรักษ์ เผยแพร่ และประชาสัมพันธ์ ศิลปวัฒนธรรม 
ขนบธรรมเนียมประเพณีอย่างหลากหลาย 
 
๕ ตัวช้ีวัดที่ 5 ร้อยละของสถานศึกษาที่มีวิธีปฏิบัติที่เป็น

เลิศ (Best Practices) ในด้านอนุรักษ์ ศิลปวัฒนธรรม  
ขนบธรรมเนียมประเพณีที่เป็นเอกลักษณ์ และสืบสาน
ภูมิปัญญาท้องถิ่นของจังหวัดกาฬสินธุ์           
 

นางคำแปลง บุ่งอุทุม 
นางส่งศรี     นาถมทอง 
นายกิตติวัฒน์ จันทร์ศิริ 

๐๘๑๐๖๐๙๗๐๙ 
๐๙๘๑๗๑๙๓๑๕ 
๐๘๔๒๑๖๘๔๒๓ 
 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 : จัดการศึกษาเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาสู่ความความมั่นคงและยั่งยืน 
         กลยุทธ์ที่ 1 : เสริมสร้างให้สถานศึกษาจัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม  
โดยบูรณาการหลักไตรสิกขา ศาสตร์พระราชาและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 
๖ ตัวช้ีวัดที่ ๖ ร้อยละของสถานศึกษาที่ปลอดยาเสพติด

เพ่ิมข้ึน 
นางอรทัย ชนะกาญจน์ 
นายสุระเด่น  คนุ 
นางพรนิภา  พลาศรี 
นางคำแปลง    บุ่งอุทุม 

0813021224 
0898405611 
0910615209 
๐๘๑๐๖๐๙๗๐๙ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๕๘ 
 

บรรณานุกรม 

กระทรวงศึกษาธิการ. สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน. คู่มือการประเมิตัวชี้วัด              
ตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒. 
พิมพ์ครั้งที่ ๑. 

กระทรวงศึกษาธิการ. สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน. คู่มือการประเมิตัวชี้วัด              
ตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓. 
พิมพ์ครั้งที่ ๑. 

นภดล ร่มโพธิ์. การวัดผลการปฏิบัติงานองค์กร. กรุงเทพฯ : ส านักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. 2557 
บุญเกียรติ การะเวกพันธุ์ และคณะ. การบริการจัดการภาครัฐแนวใหม่. วันที่ค้นข้อมูล 20 พฤษภาคม 

2562, เข้าถึงได้จาก http://wiki.kpi.ac.th/index.php?title=การบริหารจัดการภาครัฐแนว
ใหม.่ 

ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๔ ตอนพิเศษ ๙๖ ง หน้า ๑๔ ลงวันที่ ๓ เมษษยน ๒๕๖๐ เรื่อง คำสั่งหัวหน้า 
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๑๙/๒๕๖๐ เรื่อง การปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคของ
กระทรวงศึกษาธิการ 

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์. แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดกาฬสินธุ์ พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕      
(ฉบับทบทวน พ.ศ. ๒๕๖๔). กลุ่มนโยบายและแผน ฉบ้บที่ ๑/๒๕๖๓ 
 

 

http://wiki.kpi.ac.th/index.php?title=การบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่
http://wiki.kpi.ac.th/index.php?title=การบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่


๑๕๙ 
 

ทีป่รึกษาและคณะทำงาน 
 ที่ปรึกษา 

ดร.เพ่ิมพูน พงษ์พวงเพชร ศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์ 
นางสายใหม นันทศรี  รองศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์ 
ผศ.ดร.อมร มะลาศรี คณบดีคณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา 

มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ 
ผศ.ดร.ศักดิ์สิทธิ์ ฤทธิลัน อาจารย์สาขาสหวิทยาการและนวัตกรรมการศึกษา 
 มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ 

คณะทำงาน 
          ดร.เพ่ิมพูน พงษ์พวงเพชร ศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์     ประธานกรรมการ 

นางรุจิรา พิมพิไสย  ผู้อำนวยกลุ่มนโยบายและแผน   กรรมการ 
    สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์ 
นางสำลี แจ่มสุวรรณ  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน   กรรมการ 
         สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา 

กาฬสินธุ์ เขต 1 
นางอินทิรา เมตตา  ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ   กรรมการ
         สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา 

กาฬสินธุ์ เขต 2    
นายประภวิษณ์ุ  จิตจักร ผู้อำนวยกลุ่มนโยบายและแผน   กรรมการ 
    สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา 

กาฬสินธุ์ เขต 3 
นายชริน พลตื้อ  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน   กรรมการ 
    สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 24 
นายสุระเด่น  คนุ  รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์  กรรมการ 
นางอรทัย ชนะกาญจน์ นักวิชาการศึกษา สำนักงานส่งเสริมการศึกษา กรรมการ 

นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 
จังหวัดกาฬสินธุ์ 

นางสุภัคร  ภูจริต  รองผู้อำนวยการโรงเรียนกาฬสินธุ์ปัญญานุกูล กรรมการ 
นายจักรพงษ์ ภูจริต  ครูโรงเรียนกาฬสินธุ์ปัญญานุกูล  กรรมการ 
นางพรนิภา  พลาศรี  ประธานคณะกรรมการประสานและส่งเสริม กรรมการ 

การศึกษาเอกชนจังหวัดกาฬสินธุ์  
นางปนัดดา อามาตย์สมบัติ ครูศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดกาฬสินธุ์ กรรมการ 
นางคำแปลง    บุ่งอุทุม ศึกษานิเทศก์         กรรมการและเลขานุการ 
นางส่งศรี  นาถมทอง  ศึกษานิเทศก์  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
นายกิตติวัฒน์ จันทร์ศิริ ศึกษานิเทศก์  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
นางสาวเอมอร พิมพโส เจ้าพนักงานธุรการ  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 



๑๖๐ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 
 
 
 
 
 

 



๑๖๑ 
 

 
 ประกาศสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์ 

เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานการขับเคลื่อนและพัฒนาตัวชี้วัดร่วม เพ่ือประเมินการปฏิบัติงาน                   
ของส่วนราชการ หรือหน่วยงานและสถานศึกษาสังกัดกระทรวงศึกษาธิการในจังหวัดกาฬสินธุ์   

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564   

 
ด้วยสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์ จะดำเนินการขับเคลื่อนและพัฒนาตัวชี้วัดร่วม     

เพ่ื อป ระ เมิ น ผลการป ฏิ บั ติ งาน ของส่ วน ราชการห รือหน่ วยงาน  และสถานศึ กษ าสั งกั ด
กระทรวงศึกษาธิการ ในจังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ตามคำสั่งหัวหน้าคณะ
รักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ 19/2560 ลงวันที่ 3 เมษายน 2560 เรื่อง การปฏิรูปการศึกษาใน
ภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ ข้อ ๘ ให้ กศจ. มีอำนาจหน้าที่ในเขตจังหวัด (๔) พิจารณาและให้
ความเห็นชอบกรอบการประเมินผลการปฏิบัติงาน และตัวชี้วัดในการดำเนินงานในลักษณะตัวชี้วัดร่วม
ของส่วนราชการหรือหน่วยงาน และสถานศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ และ(๖) กำกับ เร่งรัด 
ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงานของส่วนราชการหรือหน่วยงานและสถานศึกษาในสังกัด
กระทรวงศึกษาธิการ 

เพ่ือให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย เกิดประสิทธิภาพสูงสุดและเป็น
ประโยชน์ต่อทางราชการ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์ จึงประกาศแต่งตั้งคณะทำงานการ
ขับเคลื่อนและพัฒนาตัวชี้วัดร่วม เพ่ือประเมินการปฏิบัติงานของส่วนราชการหรือหน่วยงาน          
และสถานศึกษาสังกัดกระทรวงศึกษาธิการในจังหวัดกาฬสินธุ์  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  ดังนี้ 

๑. ศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์   ประธานกรรมการ 
๒. ผศ.ดร.อมร มะลาศรี คณบดีคณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรม

การศึกษา มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ 
รองประธานกรรมการ 

๓. ผศ.ดร.ศักดิ์สิทธิ์ ฤทธิลัน อาจารย์ สาขาสหวิทยาการและนวัตกรรม
การศึกษา มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ 

รองประธานกรรมการ 

๔. นางรุจิรา  พิมพิไสย                ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน 
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์ 

กรรมการ 

๕. นางสำลี แจ่มสุวรรณ  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1 

กรรมการ 

๖. นางนันทิรา เมตตา ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ 
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2 

กรรมการ 

๗. นายประภวิษณ์ุ  จิตจักร ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน 
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3 

กรรมการ 

๘. นายชริน พลตื้อ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 24 

กรรมการ 

  ๙. นายสุระเด่น/... 



๑๖๒ 
 

๙. นายสุระเด่น  คนุ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์ กรรมการ 
๑๐. นางอรทัย ชนะกาญจน์ นักวิชาการศึกษา สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบ

และการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดกาฬสินธุ์ 
กรรมการ 

๑๑. นางพรนิภา  พลาศรี ประธานคณะกรรมการประสานและส่งเสริมการศึกษา
เอกชนจังหวัดกาฬสินธุ์ 

 กรรมการ 

12. นางปนัดดา อามาตย์สมบัติ ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดกาฬสินธุ์ กรรมการ 
๑๓. นางสุภัคร  ภูจริต รองผู้อำนวยการโรงเรียนกาฬสินธุ์ปัญญานุกูล  กรรมการ 
1๔. นายจักรพงษ์ ภูจริต ครูโรงเรียนกาฬสินธุ์ปัญญานุกูล  กรรมการ 
15. นางนัยนา  รัตนแสง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์ 
กรรมการ 

16. นางสุมาลี  ลำเพย นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์ 

กรรมการ 

๑7. นางคำแปลง  บุ่งอุทุม ศึกษานิเทศก์  
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์ 

กรรมการและเลขานุการ 

18. นางส่งศรี  นาถมทอง ศึกษานิเทศก์ 
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์ 

กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

๑9. นายกิตติวัฒน์ จันทร์ศิริ ศึกษานิเทศก์ 
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์ 

กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

20. นางสาวเอมอร พิมพโส เจา้พนักงานธุรการ 
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์ 

กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

   มีหน้าที่ จัดทำกรอบ แบบประเมิน เกณฑ์ คู่มือประเมินการปฏิบัติงาน และกำกับ 
ติดตาม สรุป 
ผลประเมินการปฏิบัติงานตัวชี้วัดร่วมของส่วนราชการหรือหน่วยงาน และสถานศึกษาสังกัด
กระทรวงศึกษาธิการในจังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 แล้วรายงานต่อ
คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์  

  ทั้งนี้  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

   ประกาศ   ณ  วันที่  8  ธันวาคม  พ.ศ. ๒๕63 

 

        

 


