
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

๑๒ 
 

รายละเอียดประกาศส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
เรื่อง การคัดเลือกส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา และสถานศึกษาที่ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพ 

และมาตรฐานการศึกษาประสบผลส าเร็จ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๓ 
----------------------------------------------- 

 
๑. วัตถุประสงค์ 
  ๑.๑ เพ่ือยกย่องและประกาศเกียรติคุณส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และสถานศึกษาที่ส่งเสริม 
และพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาประสบผลส าเร็จ 
  ๑.๒ เพ่ือเป็นแนวทางส าหรับส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา สถานศึกษา น าไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพ     
และมาตรฐานการศึกษาให้ประสบผลส าเร็จ  
๒. คุณสมบัติ 
  ๒.๑ “ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา” ที่มีสิทธิ์เสนอเข้ารับการคัดเลือก ต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้ 
   ๒.๑.๑ ไม่เคยได้รับรางวัลระดับยอดเยี่ยม หรือได้รับรางวัลระดับยอดเยี่ยมในโครงการ
นี้มาก่อน ไม่น้อยกว่า ๓ ปี  
     ๒.๑.๒ ผลการทดสอบความสามารถพ้ืนฐานของผู้เรียนระดับชาติ (NT) ความสามารถ
ด้านค านวณ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ และ ๒๕๖๑ และการประเมินคุณภาพผู้ เรียน (NT) ความสามารถด้าน
คณิตศาสตร์ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ และผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน 
(O-NET) กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ และ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ 
มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละสูงกว่าคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ ไม่น้อยกว่า ๓ ปีติดตอ่กัน                                 
  ๒.๒ “สถานศึกษา” ที่มีสิทธิ์เสนอเข้ารับการคัดเลือก ต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้ 
   ๒.๒.๑ เป็นสถานศึกษาในสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ดังนี้  

                              - โรงเรียนประถมศึกษา (รวมถึงโรงเรียนประถมศึกษาขยายโอกาส)  
    สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา 
           - โรงเรียนมธัยมศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา 
                              - โรงเรียนสังกัดส านักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 

   ๒.๒.๒ ไม่เคยได้รับรางวัลระดับยอดเยี่ยม หรือได้รับรางวัลระดับยอดเยี่ยมในโครงการ
นี้มาก่อน ไม่น้อยกว่า ๓ ปี  
   ๒.๒.๓ ผลการทดสอบความสามารถพ้ืนฐานของผู้เรียนระดับชาติ (NT) ความสามารถ
ด้านค านวณ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ และ ๒๕๖๑ และการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ความสามารถด้าน
คณิตศาสตร์ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ และผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน 
(O-NET) กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ 
มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละสูงกว่าคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ ไม่น้อยกว่า ๓ ปีติดตอ่กัน                                 
 
  

 
 
 



 
 
 

๑๓ 
 
๓. ประเภทและจ านวนรางวัล 
  ๓.1 รางวัลการคัดเลือกส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และสถานศึกษาที่ส่งเสริมและพัฒนา
คุณภาพและมาตรฐานการศึกษาประสบผลส าเร็จ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ประจ าปี  พ.ศ. ๒๕๖๓        
แบ่งรางวัลเป็น ๕ ประเภท ดังนี้   
        1) รางวัลส าหรับส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ( รวม สพป. และ สพม.) 
        ๒) รางวัลส าหรับสถานศึกษา ระดับประถมศึกษา (ป.๑ - ป.๖)   
        ๓) รางวัลส าหรับสถานศึกษา ขยายโอกาสทางการศึกษา (ป.๑ - ม.๓ / ป.๑ - ม.๖) 
        ๔) รางวัลส าหรับสถานศึกษา ระดับมัธยมศึกษา (ม.๑ - ม.๓ / ม.๑ - ม.๖ / ม.๔ - ม.๖) 
        ๕) รางวัลส าหรับสถานศึกษา ระดับมัธยมศึกษา (ป.๑ - ม.๓ / ป.๑ - ม.๖) 
  ๓.๒ ก าหนดรางวัล โล่รางวัลส าหรับหน่วยงาน (ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษา)  
ประเภทละ ๑๐ รางวัล รวมทั้งสิ้น ๕๐ รางวัล 
  ๓.3 ระดับรางวัล ในแต่ละประเภท มี ๔ ระดับ ดังนี้ 
        1) ระดับยอดเยี่ยม จ านวน 1 รางวัล 
        2) ระดับดีเด่น จ านวน ๓ รางวัล 
        3) ระดับดี   จ านวน 3 รางวัล 
        4) ระดับชมเชย  จ านวน 3 รางวัล 
 
๔. หลักเกณฑ์และวิธีด าเนินการคัดเลือก 
 เกณฑ์การคัดเลือก 
                 เกณฑก์ารคัดเลือกให้เป็นไปตามทีก่ าหนดในเอกสารแนบท้ายนี้      
 ขั้นตอนการคัดเลือก                                                                
 
 ขั้นตอนที่ ๑  ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาส่งเอกสาร/หลักฐานเพ่ือให้ส านักงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน แจ้งประกาศ เรื่อง การคัดเลือกส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา และสถานศึกษาที่ส่งเสริม
และพัฒนาคณุภาพและมาตรฐานการศึกษาประสบผลส าเร็จ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๓ 

สถานศึกษา ส่งเอกสารผลงานเสนอเข้ารับการคัดเลือก ให้ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา รับรองภายในวันท่ี ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๓ และ
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา ส่งเอกสารผลงานเสนอเข้ารับการคัดเลือกของเขตพื้นที่การศึกษา และของสถานศึกษาที่ได้รับรองแล้ว     
ใหส้ านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานพิจารณาและตรวจสอบ ภายในวันท่ี ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๓ 

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานพิจารณาเอกสารผลงานเสนอเข้ารบัการคดัเลือก 
ของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา และของสถานศึกษา 

ตามเกณฑ์ที่ก าหนดเพื่อคัดเลือกเข้ารับการประเมินเชิงประจักษ์  

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานประกาศรายชื่อผู้ที่ไดร้ับการพิจารณาคัดเลือก          
(ประกาศผลให้ทราบในภายหลัง โดยผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นท่ีสุด) 

 



 
 
 

๑๔ 
  
๕. การจัดท าเอกสารผลงานเสนอเข้ารับการคัดเลือก 
                    ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และสถานศึกษา ที่มีคุณสมบัติครบตามข้อ ๒ ให้จัดส่งเอกสาร   
ตามระยะเวลาที่ก าหนด โดยด าเนินการดังนี้  
  ๕.๑ กรอกข้อมูลในแบบเสนอข้อมูลเบื้องต้น (ตามเอกสารแนบท้ายประกาศ)             
  ๕.๒ จัดท าเอกสารรายงาน ประกอบด้วยเนื้อหา ๓ ด้าน โดยแต่ละด้านต้องแยกเล่มให้ชัดเจน 
ดังนี้ (ตามเอกสารแนบท้ายประกาศ) 

 ด้านที่ ๑ กระบวนการบริหารและการจัดการ   
 ด้านที่ ๒ นวัตกรรม  
 ด้านที่ ๓ ผลส าเร็จ 

  ๕.๓ สถานศึกษา ส่งเอกสารผลงานเสนอเข้ารับการคัดเลือกให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
พิจารณารับรอง 

   ๕.๔ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ส่งเอกสารผลงานเสนอเข้ารับการคัดเลือกของเขตพ้ืนที่การศึกษา  
และของสถานศึกษาท่ีได้รับรองแล้ว ให้ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานพิจารณาและตรวจสอบ     
 
๖. การประกาศผลการคัดเลือกและการมอบรางวัล 
  ๖.๑ การประกาศผลการคัดเลือก ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จะประกาศ     
ให้ทราบในภายหลัง ทั้งนี้ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สุด 
  ๖.๒ การมอบรางวัล จะแจ้งให้ทราบในโอกาสต่อไป 
 

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



 
 
 

๑๕ 
 

แบบเสนอข้อมูลเบื้องต้น  
*********************************************** 

๑. ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา ................................................................................ 
๒. จ านวนโรงเรียนในสังกัดท้ังหมด ..........................โรงเรียน ประกอบด้วย 
  โรงเรียนประถมศึกษา...................โรงเรียน 
  โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา (ป.๑ – ม.๓).....................โรงเรียน 
  โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา (ป.๑ – ม.๖).....................โรงเรียน 
  โรงเรียนมัธยมศึกษา (ป.๑ – ม.๓).....................โรงเรียน 
  โรงเรียนมัธยมศึกษา (ป.๑ – ม.๖).....................โรงเรียน 
  โรงเรียนมัธยมศึกษา (ม.๑ – ม.๓).....................โรงเรียน 
  โรงเรียนมัธยมศึกษา (ม.๑ – ม.๖).....................โรงเรียน 
  โรงเรียนมัธยมศึกษา (ม.๔ – ม.๖).....................โรงเรียน 
๓. ผลการทดสอบคณิตศาสตร์ระดับชาติ   
 ผลการทดสอบความสามารถพ้ืนฐานของผู้เรียนระดับชาติ (NT) ความสามารถด้านค านวณ ปีการศึกษา 
๒๕๖๐ และ ๒๕๖๑ และการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ความสามารถด้านคณิตศาสตร์ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ และผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) กลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละสูงกว่า
คะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ ไม่น้อยกว่า ๓ ปี ติดต่อกัน (บันทึกคะแนนตามระดับการจัดการศึกษาของเขตพ้ืนที่
การศึกษา) 

 
   
 
 
                               
 
 
 
 

ปี
การศกึษา 

คะแนนเฉลี่ยร้อยละ ป.๓ 
(NT) 

คะแนนเฉลี่ยร้อยละ ป.๖ 
(O-NET) 

คะแนนเฉลี่ยร้อยละ ม.๓ 
(O-NET) 

คะแนนเฉลี่ยร้อยละ ม.๖ 
(O-NET) 

ระดับประเทศ ระดับเขต
พื้นที่

การศึกษา 

ระดับประเทศ ระดับเขต
พื้นที่

การศึกษา 

ระดับประเทศ ระดับเขต
พื้นที่

การศึกษา 

ระดับประเทศ ระดับเขต
พื้นที่

การศึกษา 

๒๕๖๐         

๒๕๖๑         

๒๕๖๒         

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
(กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์) 

ลงชื่อ................................................................... 

      (...................................................................) 

ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา................................................. 
 หมายเลขโทรศัพท์มือถือ........................................               

วันที่ .......... เดือน ............................  พ.ศ.  .................       
 
 
 
 



 
 
 

๑๖ 
 

แบบเสนอข้อมูลเบื้องต้น  
*********************************************** 

๑. ชื่อสถานศึกษา ................................................................................ 
 จัดการศึกษาระดับ 
    ป.๑ - ป.๖ 
    ป.๑ - ม.๓ / ป.๑ - ม.๖ 
    ม.๑ - ม.๓ / ม.๑ - ม.๖ / ม.๔ - ม.๖ 
  สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา .........................................เขต.......................  
  สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต...................(จังหวัด.................................)  
  สังกัดส านักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ...........จังหวัด............................................................... 
  
๒. ผลการทดสอบคณิตศาสตร์ระดับชาติ   
 ผลการทดสอบความสามารถพ้ืนฐานของผู้เรียนระดับชาติ (NT) ความสามารถด้านค านวณ ปีการศึกษา 
๒๕๖๐ และ ๒๕๖๑ และการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ความสามารถด้านคณิตศาสตร์ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ และผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) กลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละสูงกว่า
คะแนนเฉลี่ยร้อยละระดับประเทศ ไม่น้อยกว่า ๓ ปี ติดต่อกัน (บันทึกคะแนนตามระดับการจัดการศึกษาของแต่
ละสถานศึกษา)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ปี
การศกึษา 

คะแนนเฉลี่ยร้อยละ ป.๓ 
(NT) 

คะแนนเฉลี่ยร้อยละ ป.๖ 
(O-NET) 

คะแนนเฉลี่ยร้อยละ ม.๓ 
(O-NET) 

คะแนนเฉลี่ยร้อยละ ม.๖ 
(O-NET) 

ระดับประเทศ ระดับ
สถานศึกษา 

ระดับประเทศ ระดับ
สถานศึกษา 

ระดับประเทศ ระดับ
สถานศึกษา 

ระดับประเทศ ระดับ
สถานศึกษา 

๒๕๖๐         

๒๕๖๑         

๒๕๖๒         

สถานศึกษา 
(กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์) 

      ลงชื่อ................................................................... 
                   (...................................................................) 
ผู้อ านวยการสถานศึกษา................................................. 
หมายเลขโทรศัพท์มือถือ............................................               
วันที่ .......... เดือน ............................  พ.ศ.  .................       
 
ขอรับรองว่าข้อมูลข้างต้นเป็นความจริงทุกประการ 
      ลงชื่อ................................................................... 
                                  (...................................................................) 
ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา................................................. 
 
 
 



 
 

๑๗ 
 

ด้านที่ ๑ กระบวนการบริหารและการจัดการ (น้ าหนักคะแนน ร้อยละ ๔๐) 
 

รายการ 
เอกสาร/หลักฐานประกอบการพิจารณา 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา สถานศึกษา 
๑. การก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ 
และเป้าหมาย 

แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
(ระยะ ๓ - ๕ ปี) 

แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
(ระยะ ๓ - ๕ ปี) 

๒. การวางแผนและพัฒนาคุณภาพ
การจัดการศึกษา 
๒.๑ การวางแผนและด าเนินงาน
พัฒนาวิชาการที่ เน้นคุณภาพของ
ผู้เรียนรอบด้าน และด าเนินการอย่าง
เป็นรูปธรรม 

  
 
๒.๑.๑ แผนปฏิบัติการประจ าปี 
โครงการ/กิจกรรมพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาด้านคณิตศาสตร์ 
๒.๑.๒ เอกสาร หลักฐาน ร่องรอย 
ข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับบุคลากร
ท า งก ารศึ ก ษ า  ค รู  นั ก เรี ย น 
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน การน าผล
จากการรายงานไปใช้ในการวางแผน
พัฒนา 
๒ .๑ .๓  กรอบหลักสู ตรระดับ   
ท้องถิ่น/เอกสารประกอบหลักสูตร 
(กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์) 
 
๒ .๑ .๔  รายงานผลการวิ จั ย /  
รายงานผลการด าเนินงานตาม
โครงการ/กิจกรรม 
๒ .๑ .๕  ร า ย ง า น ผ ล ก า ร จั ด
การศึกษาประจ าปี 

ฯลฯ 

 
 
๒.๑.๑ แผนปฏิบัติการประจ าปี 
โครงการ/กิจกรรมพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาด้านคณิตศาสตร์ 
๒.๑.๒ เอกสาร หลักฐาน ร่องรอย 
ข้อมูลสารสนเทศเกี่ ยวกับ ครู 
นักเรียน ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
การน าผลจากการรายงานไปใช้ใน
การวางแผนพัฒนา 
 
๒.๑.๓ กรอบหลักสูตร/เอกสาร   
ประกอบหลั กสู ตร /หลั กสู ต ร
สถานศึกษา/แผนการจัดการเรียนรู้ 
(กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์) 
๒ .๑ .๔  รายงานผลการวิ จั ย /
รายงานผลการด าเนินงานตาม
โครงการ/กิจกรรม 
๒ .๑ .๕  ร า ย ง า น ผ ล ก า ร จั ด
การศึกษาประจ าปี 

ฯลฯ 
๒.๒ การวางแผนและด าเนินงาน
พัฒนาบุคลากรทางการศึกษา และครู 

๒.๒.๑ แผนปฏิบัติการประจ าปี 
โครงการ/กิจกรรมพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาด้านคณิตศาสตร์ 
๒.๒.๒ เอกสาร หลักฐาน ร่องรอย 
ข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับบุคลากร
ทางการศึกษา ครู การน าผลจาก
การรายงานไปใช้ในการวางแผน
พัฒนา 
๒.๒.๓ ข้อมูลแสดงผลการพัฒนา
คุณภาพตามแผนฯ 
๒.๒.๔ รายงานผลการด าเนินงาน
โครงการที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มสาระ
การเรียนรู้คณิตศาสตร์ 

๒.๒.๑ แผนปฏิบัติการประจ าปี 
โครงการ/กิจกรรมพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาด้านคณิตศาสตร์ 
๒.๒.๒ เอกสาร หลักฐาน ร่องรอย 
ข้อมู ลสารสน เทศเกี่ ยวกับครู 
นักเรียน การน าผลจากการรายงาน
ไปใช้ในการวางแผนพัฒนา 
 
๒.๒.๓ ข้อมูลแสดงผลการพัฒนา
คุณภาพตามแผนฯ 
๒.๒.๔ รายงานผลการด าเนินงาน
โครงการที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มสาระ
การเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
 



 
 

๑๘ 
 

รายการ 
เอกสาร/หลักฐานประกอบการพิจารณา 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา สถานศึกษา 
 ๒.๒.๕ รายงานผลการนิเทศเพ่ือ

พัฒนาการจัดการเรียนการสอน
ของคร ู
 
 
๒.๒.๖ เกียรติบัตร ประกาศนียบัตร 
โล่ ภาระงาน/ชิ้นงานของผู้บริหาร 
บุคลากรทางการศึกษา โรงเรียน ครู 
นักเรียน ฯลฯ  
๒.๒.๗ ข้อมูลการพัฒนาความรู้ 
ความสามารถหรือทักษะเพ่ิมเติมแก่
บุคลากรทางการศึกษา ครู เช่น 
โครงการฯ ค าสั่ ง หนั งสื อเชิญ 
เกี ย ร ติ บั ต ร  ภ า พ กิ จ ก ร ร ม 
เอกสารรายงานผลการพัฒนาฯ 
ร า ย ก า ร แ ห ล่ ง เรี ย น รู้  ห รื อ            
ศูนย์วิทยบริการ เป็นต้น 
๒.๒ .๘  ข้อมูลการจัดกิจกรรม   
แลกเปลี่ ยน เรียนรู้  โครงการ/
กิจกรรม หนังสือเชิญ ค าสั่ง ป้าย
ประชาสัมพันธ์ แผ่นพับ แผ่นปลิว 
เกียรติบัตร วุฒิบัตร ภาพกิจกรรม 
รายงานผลการร่วมกิจกรรม รายงานผล
การด าเนินงานโครงการ ฯลฯ 
๒.๒.๙ ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน/
การร่วมกิจกรรมด้านคณิตศาสตร์
ด้วยวิธีต่าง ๆ เช่น เอกสาร แผ่นพับ 
แผ่นปลิว ป้ ายประชาสัมพันธ์ 
Website Symposium เป็นต้น 

ฯลฯ 

๒.๒.๕ รายงานผลการนิเทศเพ่ือพัฒนา 
การแก้ปัญหาการจัดการเรียนการสอน
ส าห รั บ ผู้ เรี ย น ที่ บกพร่ องด้ าน
คณิตศาสตร์/และการพัฒนาผู้เรียนสู่
ความเป็นเลิศด้านคณิตศาสตร์ 
๒.๒.๖ เกียรติบัตร ประกาศนียบัตร 
โล่ ภาระงาน/ชิ้นงานของโรงเรียน 
ผู้บริหาร ครู นักเรียน ฯลฯ 
 
๒.๒.๗ ข้อมูลการพัฒนาความรู้ 
ความสามารถหรือทักษะเพ่ิมเติมแก่
บุ คล ากรในสถานศึ กษ า เช่ น 
โครงการฯ ค าสั่ ง หนั งสื อเชิญ 
เกี ย ร ติ บั ต ร  ภ า พ กิ จ ก ร ร ม 
เอกสารรายงานผลการพัฒนาฯ 
ร า ย ก า ร แ ห ล่ ง เรี ย น รู้  ห รื อ            
ศูนย์วิทยบริการ เป็นต้น 
๒.๒ .๘ ข้อมูลการจัดกิจกรรม  
แลกเปลี่ ยน เรียนรู้  โครงการ/
กิจกรรม หนังสือเชิญ ค าสั่ง ป้าย
ประชาสัมพันธ์ แผ่นพับ แผ่นปลิว 
เกียรติบัตร วุฒิบัตร ภาพกิจกรรม 
รายงานผลการร่วมกิจกรรม รายงานผล
การด าเนินงานโครงการ ฯลฯ 
๒.๒.๙ ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน/
การร่วมกิจกรรมด้านคณิตศาสตร์
ด้วยวิธีต่าง ๆ เช่น เอกสาร แผ่นพับ 
แผ่นปลิว ป้ ายประชาสัมพันธ์ 
Website Symposium เป็นต้น 

ฯลฯ 
๒.๓ การวางแผนการบริหารและการ
จัดการข้อมูลสารสนเทศ ที่เกี่ยวข้อง
กับคณิตศาสตร์อย่างเป็นระบบ 

๒.๓.๑ ค าสั่งแต่งตั้งผู้รับผิดชอบฯ  
๒.๓.๒ บันทึกการประชุม 
๒.๓.๓ แบบส ารวจข้อมูล 
๒.๓.๔ เอกสาร/แฟ้ม/โปรแกรม
จัดเก็บข้อมูลสารสนเทศ 
๒.๓.๕ บันทึกการให้บริการข้อมูล
สารสนเทศ 

ฯลฯ 

๒.๓.๑ ค าสั่งแต่งตั้งผู้รับผิดชอบฯ  
๒.๓.๒ บันทึกการประชุม 
๒.๓.๓ แบบส ารวจข้อมูล 
๒.๓.๔ เอกสาร/แฟ้ม/โปรแกรม
จัดเก็บข้อมูลสารสนเทศ 
๒.๓.๕ บันทึกการให้บริการข้อมูล
สารสนเทศ 

ฯลฯ 



 
 

๑๙ 
 

รายการ 
เอกสาร/หลักฐานประกอบการพิจารณา 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา สถานศึกษา 
๒.๔ การวางแผนและจัดสภาพแวดล้อม
ทางกายภาพ และสังคมที่ เอ้ือต่อ   
การจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 

๒ .๔ .๑  โครงการ แผนการใช้ 
แหล่งเรียนรู้หรือศูนย์วิทยบริการ
สภาพแวดล้อมทางกายภาพ 
๒.๔.๒ ท าเนียบ/ทะเบียน/รายการ
ภู มิ ปั ญ ญ า แห ล่ งเรี ยน รู้ห รื อ   
ศูนย์วิทยบริการ 
๒.๔.๓ ร่องรอยการใช้แหล่งเรียนรู้
หรือศูนย์วิทยบริการ เช่น ตารางการใช้ 
บันทึกการใช้ ภาพกิจกรรมการใช้ 
เป็นต้น 
๒.๔.๔ รายงานผลการใช้ 

ฯลฯ 

๒ .๔ .๑  โครงการ แผนการใช้ 
แหล่งเรียนรู้หรือศูนย์วิทยบริการ
สภาพแวดล้อมทางกายภาพ 
๒.๔.๒ ท าเนียบ/ทะเบียน/รายการ
ภู มิ ปั ญ ญ า แห ล่ งเรี ยน รู้ห รื อ   
ศูนย์วิทยบริการ 
๒.๔.๓ ร่องรอยการใช้แหล่งเรียนรู้
หรือศูนย์วิทยบริการ เช่น ตารางการใช้ 
บันทึกการใช้ ภาพกิจกรรมการใช้ 
เป็นต้น 
๒.๔.๔ รายงานผลการใช้ 

ฯลฯ 
๓ . การมี ส่ วน ร่ วมของเครือข่ าย 
หน่วยงานหรือองค์กรอ่ืน ๆ และผู้ที่มี
ส่วนเกี่ยวข้อง 

๓.๑ ข้อมูลการส่งเสริม สนับสนุน
ทรัพยากร เช่น รายนามผู้บริจาค 
ทะเบียนเครือข่าย บันทึกข้อตกลง
ความร่วมมือ (MOU) บัญชีการจัดสรร
งบประมาณ โครงการฯ หนังสือ
ขอความร่วมมือ เป็นต้น 
๓.๒ แผนการด าเนินงาน/โครงการ 
การมีส่วนร่วมในการด าเนินงาน
พัฒนาการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ 
๓.๓ บันทึกการประชุม/รายงาน/
ภาพกิจกรรมการมีส่วนร่วมใน 
การด าเนินงานพัฒนาการเรียน
การสอนคณิตศาสตร์ 
๓.๔ เอกสารหลักฐานการมีส่วนร่วม
ของบุคคล สมาคม ชมรม มูลนิธิฯ 
สถาบันการศึกษา และหน่วยงานอ่ืน  ๆ 

๓.๑ ข้อมูลการส่งเสริม สนับสนุน
ทรัพยากร เช่น รายนามผู้บริจาค 
ทะเบียนเครือข่าย บันทึกข้อตกลง
ความร่วมมือ (MOU) บัญชีการจัดสรร
งบประมาณ โครงการฯ หนังสือ
ขอความร่วมมือ เป็นต้น 
๓.๒ แผนการด าเนินงาน/โครงการ 
การมีส่วนร่วมในการด าเนินงาน
พัฒนาการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ 
๓.๓ บันทึกการประชุม/รายงาน/
ภาพกิจกรรมการมีส่วนร่วมใน 
การด าเนินงานพัฒนาการเรียน
การสอนคณิตศาสตร์ 
๓.๔ เอกสารหลักฐานการมีส่วนร่วม
ของบุคคล สมาคม ชมรม มูลนิธิฯ 
สถาบันการศึกษา และหน่วยงานอ่ืน ๆ   

๔. การก ากับ นิเทศ ติดตาม ประเมินผล
การบริหารและการจัดการศึกษา 

๔.๑ โครงการที่เกี่ยวกับการก ากับ 
นิเทศ ติดตาม ประเมินผล และ
ค าสั่งการด าเนินงานโครงการ 
๔.๒ แผนการนิเทศ ข้อมูลการก ากับ
ติดตาม ตรวจสอบประเมินผล  
การนิเทศ 
๔.๓ เครื่องมือที่ ใช้ในการนิเทศ
ติดตาม ประเมินผล 
๔.๔ ปฏิทิน/ก าหนดการนิ เทศ 
ติดตาม ประเมินผล 

๔.๑ โครงการที่เกี่ยวกับการก ากับ 
นิเทศ ติดตาม ประเมินผล และ
ค าสั่งการด าเนินงานโครงการ 
๔.๒ แผนการนิเทศ ข้อมูลการก ากับ
ติดตาม ตรวจสอบประเมินผล  
การนิเทศ 
๔.๓ เครื่องมือที่ ใช้ในการนิเทศ
ติดตาม ประเมินผล 
๔.๔ ปฏิทิน/ก าหนดการนิ เทศ 
ติดตาม ประเมินผล 



 
 

๒๐ 
 

รายการ 
เอกสาร/หลักฐานประกอบการพิจารณา 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา สถานศึกษา 
 ๔.๕ บันทึกการนิ เทศ ติดตาม 

ประเมินผล 
๔ .๖  ราย งาน ส รุ ป ก ารนิ เท ศ 
ติดตาม ประเมินผล 
๔.๗ รายงานการน าผลการนิเทศ
ไปใช้ในการวางแผนเพ่ือพัฒนา  
การจัดการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ 
๔ .๘  อ่ื น  ๆ  ที่ เกี่ ย ว ข้ อ ง  เช่ น       
ภาพกิจกรรม ภาระงาน/ชิ้นงาน
ข อ งนั ก เรี ย น  ค รู  ผู้ บ ริ ห า ร
ส ถ า น ศึ ก ษ า  ศึ ก ษ า นิ เท ศ ก์ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา เป็นต้น 

ฯลฯ 

๔.๕ บันทึกการนิ เทศ ติดตาม 
ประเมินผล 
๔ .๖  ราย งาน ส รุ ป ก ารนิ เท ศ 
ติดตาม ประเมินผล 
๔.๗ รายงานการน าผลการนิเทศ
ไปใช้ในการวางแผนเพ่ือพัฒนา 
การจัดการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ 
๔ .๘  อ่ื น  ๆ  ที่ เกี่ ย ว ข้ อ ง  เช่ น       
ภาพกิจกรรม ภาระงาน/ชิ้นงาน
ข อ งนั ก เรี ย น  ค รู  ผู้ บ ริ ห า ร
สถานศึกษา เป็นต้น  
 

ฯลฯ 
 

ด้านที่ ๒ นวัตกรรม (น้ าหนักคะแนน ร้อยละ ๔๐) 
 เสนอนวัตกรรมที่ส่งผลต่อการบริหารและการพัฒนาคุณภาพกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตสาสตร์ที่เป็นระบบ
และเกิดประโยชน์ ตลอดจนมีการรายงาน/เผยแพร่อย่างหลากหลายรูปแบบ และมีการยอมรับอย่างกว้างขวาง 
ดังนี้ 
  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประกอบด้วย 
       ๑) นวัตกรรมด้านการบริหารที่ประสบผลส าเร็จและส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพ                 
   กลุ่ ม ส าระก าร เรี ยน รู้ คณิ ต ศาสตร์  ของผู้ อ าน วยการส านั ก งาน เขต พ้ื น ที่                     
   การศึกษา และ/หรือรองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา (น้ าหนักคะแนน 
   ร้อยละ ๒๐)              
       ๒) นวัตกรรมด้านการนิ เทศการศึกษาที่ประสบผลส าเร็จและส่งผลต่อการพัฒนา                 
   คุณ ภ าพกลุ่ ม ส าระการ เรียน รู้ คณิ ตศาสตร์  ของศึ กษ านิ เทศก์  ส านั ก งาน                 
   เขตพ้ืนที่การศึกษา (น้ าหนักคะแนน ร้อยละ ๒๐) 
  สถานศึกษา ประกอบด้วย 
       ๑) นวัตกรรมด้านการบริหารที่ประสบผลส าเร็จและส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพ                 
   กลุ่ มสาระการเรียนรู้คณิ ตศาสตร์  ของผู้ อ านวยการสถานศึกษา  และ/หรือ                 
   รองผู้อ านวยการสถานศึกษา (น้ าหนักคะแนน ร้อยละ ๒๐) 
       ๒) นวัตกรรมด้านการพัฒนาการเรียนการสอนที่ประสบผลส าเร็จและส่งผลต่อ                  
   การพัฒนาคุณภาพกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ของครูผู้สอน (น้ าหนักคะแนน 
   ร้อยละ ๒๐)        
 
 
 
 
 



 
 

๒๑ 
 
ทั้งนี้  ให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาหรือสถานศึกษา น าเสนอนวัตกรรมแต่ละด้าน  โดยมีรายละเอียด          
การน าเสนอในแต่ละนวัตกรรมไม่เกิน ๒๐ หน้า รวมภาคผนวกไม่รวมปก ตามหัวข้อต่อไปนี้ 
  ๑. ชื่อนวัตกรรม/ผลงาน 
  ๒. ความเป็นมาและความส าคัญ 
  ๓. วัตถุประสงค์ 
  ๔. การด าเนินงาน 
  ๕. ผลส าเร็จของการด าเนินงาน 
  ๖. การเผยแพร่นวัตกรรม 
 
เอกสาร/หลักฐานการประเมิน 
 

รายการ เอกสาร/หลักฐานประกอบการพิจารณา 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
๑) นวัตกรรมด้านการบริหารที่ประสบผลส าเร็จและ
ส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพกลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์ 

๑) นวัตกรรม/ผลงาน/ชิ้นงาน 
๒) เอกสารรายงานผลการใช้นวัตกรรม 

๒) นวัตกรรมด้านการนิเทศการศึกษาที่ประสบผลส าเร็จ
และส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพกลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์ 
สถานศึกษา 
๑) นวัตกรรมด้านการบริหารที่ประสบผลส าเร็จและ
ส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพกลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์ 

๑) นวัตกรรม/ผลงาน/ชิ้นงาน 
๒) เอกสารรายงานผลการใช้นวัตกรรม 

๒) นวัตกรรมด้านการพัฒนาการเรียนการสอน      
ที่ประสบผลส าเร็จและส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพ
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

๒๒ 
 

ด้านที่ ๓ ผลส าเร็จ (น้ าหนักคะแนน ร้อยละ ๒๐) 
 

รายการ 
เอกสาร/หลักฐานประกอบการพิจารณา 

เขตพื้นที่การศึกษา สถานศึกษา 
๑. ผลคะแนนเฉลี่ยร้อยละ NT และ/หรือ 
O-NET(กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์) 
 
 
 
 

เอกสารรายงานข้อมูลจ านวน
โรงเรียนในสังกัดที่มีผลคะแนน
เฉลี่ยร้อยละ NT และ/หรือ O-NET 
สู งก ว่ า ค ะแ น น เฉ ลี่ ย ร้ อ ย ล ะ
ระดับประเทศ ๓ ปีต่อเนื่อง 

๑.๑ เอกสารรายงานผลคะแนน
เฉลี่ยร้อยละของการประเมิน NT 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ ปีการศึกษา
๒๕๖๐ และ ๒๕๖๑ ความสามารถ
ด้านค านวณ และปีการศึกษา ๒๕๖๒ 
ความสามารถด้านคณิตศาสตร์    
๓ ปีต่อเนื่อง 
๑.๒ เอกสารรายงานผลคะแนน
เฉลี่ยร้อยละการทดสอบ O-NET 
สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ๓ ปี
ต่อเนื่อง 
- ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ 
- ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ 
- ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ 
น าเสนอข้อมูลให้ครบทุกระดับ   
ที่จัดการศึกษา 

๒. ผลส าเร็จของส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา สถานศึกษา ครู  และ
บุคลากรทางการศึกษาด้านการสอน
คณิตศาสตร์ 
๒.๑ รางวัลการประกวด/แข่งขัน     
ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนการสอน
คณิตศาสตร์ 
 
 
 
 
๒.๒ สถานศึกษาที่มีผลงานเป็นที่
ย อ ม รั บ ที่ เกี่ ย ว ข้ อ งกั บ ก า ร จั ด      
การเรียนการสอนคณิตศาสตร์  

 
 
 
 
๒.๑ แบบรายงานจ านวนครู และ
โร ง เรี ย น ที่ ได้ รั บ ร า ง วั ล ด้ า น
คณิตศาสตร์ตั้งแต่ระดับภาคขึ้นไป 
และรางวัลต่าง ๆ ที่ ได้ รับจาก   
การประกวดแข่ งขัน  (ทั้ งของ 
สพฐ. และหน่วยงานอ่ืน ๆ ทั้งใน
และนอกประเทศ) ย้อนหลัง ๓ ปี 
๒.๒ แบบรายงานจ านวนสถานศึกษา 
ที่มีผลงานเป็นที่ยอมรับที่สามารถ
เป็นแหล่งเรียนรู้/เป็นแบบอย่าง/
เป็นที่ศึกษาดูงานที่เกี่ยวข้องกับ
การจัดการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ 
๒.๓ เอกสารหลักฐานอ่ืน ๆ  ที่เกี่ยวข้อง 
เช่น แบบบันทึก ภาพกิจกรรม 
ปฏิทินก าหนดการให้ความรู้ สมุดเยี่ยม 
หนังสือขอศึกษาดูงาน เป็นต้น 

ฯลฯ 

 
 
 
 
๒.๑  แบบรายงานรางวัลด้ าน
ค ณิ ต ศ า ส ต ร์ ที่ ส ถ าน ศึ ก ษ า 
ผู้บริหาร ครู ตั้งแต่ระดับที่สูงกว่า
โรงเรียนขึ้นไป และรางวัลต่าง ๆ 
ที่ได้รับจากการประกวดแข่งขัน 
(ทั้งของ สพฐ. และหน่วยงานอ่ืน ๆ 
ทั้งในและนอกประเทศ) ย้อนหลัง ๓ ปี 
๒.๒ เอกสารหลักฐาน ที่แสดงว่า
เป็นแหล่งเรียนรู้/เป็นแบบอย่าง/
เป็นที่ศึกษาดูงานที่เกี่ยวข้องกับ
การจัดการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ 
 
๒.๓ เอกสารหลักฐานอ่ืน ๆ  ที่เกี่ยวข้อง 
เช่น แบบบันทึก ภาพกิจกรรม 
ปฏิทินก าหนดการให้ความรู้ สมุดเยี่ยม 
หนังสือขอศึกษาดูงาน เป็นต้น 

ฯลฯ 



  
 

๒๓ 
 

 

รายการ 
เอกสาร/หลักฐานประกอบการพิจารณา 

เขตพื้นที่การศึกษา สถานศึกษา 
๓. ผลส าเร็จด้านความสามารถของนักเรียน   
ที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์ 
 
 
 

๓.๑ แบบสรุปจ านวนรางวัลด้าน
ความสามารถของนักเรียนที่ได้รับ
รางวัลจากการประกวด/แข่งขัน 
ตั้งแต่ระดับภาคขึ้นไป ทุกระดับชั้น 
(ทั้งของ สพฐ. และหน่วยงานอ่ืน ๆ 
ทั้งในและนอกประเทศ) 
๓.๒ เอกสารหลักฐานอ่ืน ๆ  ที่เกี่ยวข้อง 
เช่น เกียรติบัตร โล่ เป็นต้น 

ฯลฯ 

๓.๑ รางวัลด้านความสามารถของ
นักเรียน ตั้ งแต่ระดับที่ สู งกว่า
โร ง เรี ย น ขึ้ น ไป  ทุ ก ระดั บ ชั้ น      
(ทั้งของ สพฐ. และหน่วยงานอ่ืน ๆ 
ทั้งในและนอกประเทศ) 
 
๓.๒ เอกสารหลักฐานอ่ืน ๆ  ที่เกี่ยวข้อง 
เช่น เกียรติบัตร โล่ เป็นต้น 

ฯลฯ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



 
 

๒๔ 
 

ข้อมูลเพิ่มเติม การจัดส่งเอกสารผลงาน 
เพื่อเสนอการคัดเลือกส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา และสถานศึกษาที่ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพ 
และมาตรฐานการศึกษาประสบผลส าเร็จ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๓ 

 
 ๑. กรณีส่งเอกสารผลงานมากกว่า ๑ กลุ่มสาระ / ๑ ประเภท ขอให้แยกหนังสือน าส่ง พร้อมเอกสาร
ผลงาน กล่องละ ๑ กลุ่มสาระ / ประเภท โดยระบุไว้ที่มุมกล่องด้วยว่าเสนอเข้ารับการคัดเลือกในกลุ่มสาระ ฯ ใด 
เพ่ือความสะดวกในการคัดแยกเอกสารผลงานให้ผู้รับผิดชอบแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ได้ด าเนินการคัดเลือกต่อไป 
 ๒. ส่งเอกสารโดยระบุชื่อผู้รับและที่อยู่ด้านล่าง และกรณีมีข้อสงสัยติดต่อผู้ประสานงาน ดังนี้ 
 

ชื่อ – สกุล โทรศัพท์ ที่อยู่ 
นางผาณิต ทวีศักดิ์ 
น.ส.อธิฐาน คงช่วยสถิตย์ 

๐๒ ๒๘๘ ๕๗๖๕ 
๐๒ ๒๘๘ ๕๗๖๖ 

ส านักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา 
กลุ่มพัฒนากระบวนการเรียนรู้ 
อาคาร สพฐ. ๓ ชั้น ๖ 
กระทรวงศึกษาธิการ 
เขตดุสิต กรุงเทพฯ 
๑๐๓๐๐ 

  
 ทั้งนี้ กรณีส่งเอกสารทางไปรษณีย์ไทย ไม่ระบุชื่อผู้รับเอกสารตามชื่อข้างต้น หากเอกสารสูญหาย หรือ
ส านักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา กลุ่มพัฒนากระบวนการเรียนรู้ ไม่ได้รับเอกสารภายในเวลาที่ก าหนด     
จะถือว่าหมดสิทธิ์ในการเข้ารับการคัดเลือก 
 


