
ปรับทบทวนตัวช้ีวัดแล้ว ณ พฤษภาคม 2560 

กรอบแนวทางแผนบูรณาการการยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  
ฉบับทบทวนตัวชี้วัดย่อย   

                                                                                                  
เป้าหมาย  ผู้เรียนได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพ มาตรฐาน มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น มีทักษะในการคิดวิเคราะห์ และการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างทั่วถึง 

ตอบสนองความต้องการของคนทุกช่วงวัย และมีศักยภาพที่สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาประเทศ  
ตัวช้ีวัดหลัก  1. ร้อยละของนักเรียนที่มีคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) แต่ละวิชาผ่านเกณฑ์ร้อยละ 50 ขึ้นไปเพ่ิมขึ้น 

2. อันดับความสามารถในการแข่งขันของประเทศด้านการศึกษาของ IMD ดีขึ้นจากปี 2560 ไม่น้อยกว่า 2 อันดับ 
3. ร้อยละของสถานศึกษาที่ได้รับบริการอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง (ความเร็วไม่ต่่ากว่า 30 Mbps) (ร้อยละ 90)  
4. ร้อยละของก่าลังแรงงาน (อายุ 15-59 ปี) ที่มีการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นขึ้นไปเพ่ิมข้ึน (ร้อยละ 55.75) 

แนวทางการด่าเนินงาน 1. พัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล  
 2. ส่งเสริมการผลิตและพัฒนาคุณภาพครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา 
 3. ส่งเสริมการผลิตและพัฒนาก่าลังคนที่สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาของประเทศ 
 4. พัฒนาสื่อและเทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต                                                                       
 5. ขยายโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ 

 
------------------------------------- 
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ปรับทบทวนตัวช้ีวัดแล้ว ณ พฤษภาคม 2560 

แนวทางการด าเนินการที่ 1 พัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล 
ตัวช้ีวัด 1.1 ร้อยละของนักเรียนที่มีคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) แต่ละวิชาผ่านเกณฑ์ร้อยละ 50 ขึ้นไปเพ่ิมขึ้น 

 1.2 ร้อยละของความรู้ความสามารถของผู้ส่าเร็จการศึกษาระดับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา (ร้อยละ 75 ขึ้นไป)  
  1.3  ร้อยละของผู้เรียนที่มรีะดับความสามารถด้านการใช้ภาษาอังกฤษเฉลี่ยเมื่อเทียบกับการทดสอบตามมาตรฐานความสามารถภาษาอังกฤษ (CEFR)  หรือเทียบเท่า 

ใน  - ผู้เรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น = ระดับ A1 (ไม่น้อยกว่าร้อยละ 20) 
   - ผู้เรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย = ระดับ A2 (ไม่น้อยกว่าร้อยละ 20) 
   - ผู้เรียนระดับปริญญาตรี  = ระดับ B2 (ไม่น้อยกว่าร้อยละ 20)  
     (ปี 62 = ไม่น้อยกว่าร้อยละ 30, ปี 63 = ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 และ ปี 64 = ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50) 
 1.4 ค่าคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบความสามารถพ้ืนฐานของผู้เรียนระดับชาติ (National Test) ระดับประถมศึกษาปีที่ 3 เพ่ิมข้ึน (ร้อยละ ๓) 
   1.5 จ่านวนรูปแบบ/ชุดเครื่องมือการประเมินคุณภาพผู้เรียนและคุณภาพการศึกษาที่ได้รับการพัฒนา (5 รูปแบบ/ชุดเครื่องมือ) 
 1.6 ร้อยละของสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่ผ่านการประเมินตนเองระดับดีเยี่ยม (ร้อยละ 85)  
 1.7 รอ้ยละของสถานศึกษาที่ผ่านเกณฑ์การประเมินระดับดีขึ้นไปจาก สมศ.  

   - ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ร้อยละ 85       - ระดับอาชีวศึกษา ร้อยละ 85     - ระดับอุดมศึกษา รอ้ยละ 85 
  

แนวทางย่อย หน่วยงานด าเนินการ 
1.1 พัฒนาหลักสูตร รูปแบบการจัดการเรียนรู้ทีส่่งเสริมการพัฒนาทักษะ ศิลปวัฒนธรรม คุณธรรม พลศึกษา และคุณลักษณะ 

ที่จ่าเป็น ส่าหรับผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 ทุกระดับ ทุกประเภทการศึกษาอย่างมีคุณภาพ 
ศธ. (สกศ., สป., สพฐ., สสวท., ม/ส) 
/ กก./ มท. (สถ.)/สบร. 

1.2 พัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้เชิงบูรณาการองค์ความรู้แบบสหวิทยาการ การลงมือปฏิบัติจริง การสร้างสมรรถนะ 
ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านในสาขาวิชาหรืออาชีพตามความถนัดและความสนใจของผู้เรียน 

ศธ. (สป., สอศ.)  

1.3 ยกระดับการเรียนรู้วิชาภาษาไทยและภาษาอังกฤษในการศึกษาทุกระดับ ทุกประเภทการศึกษา ศธ. (สพฐ., ม/ส.)/ วธ.  / มท. (สถ.)  
1.4 พัฒนาระบบการทดสอบ การวัดและการประเมินความรู้ ทักษะ และสมรรถนะของผู้เรียนในทุกระดับการศึกษา  

ทุกกลุ่มเป้าหมายที่มีคุณภาพและมาตรฐาน และน่าผลการประเมินไปใช้ได้จริง 
ศธ. (สป., สพฐ., ม/ส.)/ มท. (สถ.) 

1.5 พัฒนามาตรฐานและระบบการประเมินคุณภาพสถานศึกษาทั้งการประเมินคุณภาพภายในและการประเมินคุณภาพ
ภายนอก 

ศธ. (สกศ., สพฐ., สอศ.)/ สมศ. 
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ปรับทบทวนตัวช้ีวัดแล้ว ณ พฤษภาคม 2560 

นิยามตัวช้ีวัด/ค าอธิบายเพิ่มเติม: 
ตัวชี้วัดที่ 1.2 เป็นสถิติที่ได้จากการส่ารวจภาวะการมีงานท่าของผู้ส่าเร็จการศึกษาระดับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา ซึ่งเก็บข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามที่นายจ้าง/

ผู้ประกอบการเป็นผู้ให้ข้อมูล ซึ่งประเด็นความรู้ความสามารถของผู้ส่าเร็จการศึกษาระดับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษาจ่าแนกเป็น ๒ ส่วน ได้แก่ 1) ความรู้ ความสามารถ 
ทางวิชาการท่ีใช้ในการปฏิบัติงานจริง และ 2) ทักษะและคุณลักษณะส่วนบุคคล (เช่น คุณธรรม จริยธรรม คุณลักษณะที่พึงประสงค์ เป็นต้น) เพ่ือให้สามารถประเมินผล 
ตามแนวทางการด่าเนินการนี้ โดยวัดผลลัพธ์ (outcome) ที่เกิดขึ้นแก่ผู้เรียนในระดับอุดมศึกษา   

ตัวชี้วัดที่ 1.3 เป็นการวัดร้อยละของผู้เรียนในแต่ละระดับการศึกษาที่มีระดับความสามารถภาษาอังกฤษเฉลี่ยในระดับตามเกณฑ์มาตรฐานที่ควรจะเป็นในแต่ละระดับการศึกษา
เมื่อเทียบกับการทดสอบของโครงการมาตรฐานความสามารถภาษาอังกฤษ (CEFR) * เทียบเท่า ได้แก่ ผู้เรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ควรได้ระดับ A1 ผู้เรียนระดับมัธยมศึกษา
ตอนปลาย ควรได้ระดับ A2 และผู้เรียนระดับปริญญาตรี ควรได้ระดับ B2 ทั้งนี้ ค่าว่า “หรือหรือเทียบเท่า” หมายถึง ผลคะแนนการทดสอบภาษาอังกฤษอ่ืน ๆ ที่มีมาตรฐานสากล
เทียบเคียง CEFR ได้ อาท ิTOEIC, TOEFL, IELTS, CU-TEP เป็นต้น) 
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ปรับทบทวนตัวช้ีวัดแล้ว ณ พฤษภาคม 2560 

แนวทางการด าเนินการที่ 2 ส่งเสริมการผลิตและพัฒนาคุณภาพครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา 
ตัวช้ีวัด 2.1 จ่านวนผู้บรรจุเข้ารับราชการครูที่ตรงสาขาและภูมิล่าเนา ร้อยละ 25 ของอัตราเกษียณ  
 2.2 ร้อยละของครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาที่เข้ารับการพัฒนาให้เป็นผู้สนับสนุนการเรียนรู้ ผู้กระตุ้นแรงจูงใจ ผู้สร้างแรงบันดาลใจ  

      ผู้ให้ค่าปรึกษาและชี้แนะ ผ่านเกณฑ์มาตรฐานที่ก่าหนดและสามารถน่าความรู้ไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนได ้(ร้อยละ 80) 
  

แนวทางย่อย หน่วยงานด าเนินการ 
2.1 ผลิตครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาให้สอดคล้องกับนโยบายการผลิตและพัฒนาครู ตามความต้องการใช้ครู 

ทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพ  
ศธ. (สกอ.) 
  

2.2 พัฒนาสถาบันการศึกษาที่เป็นหน่วยผลิตครูและสถานศึกษาที่เป็นหน่วยปฏิบัติการสอนให้มีคุณภาพ และมาตรฐาน 
ในสาขาวิชาที่สถาบันการศึกษาเชี่ยวชาญ 

 

ศธ. (สกอ.) 
 

2.3 พัฒนาศักยภาพครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นผู้สนับสนุนการเรียนรู้ (Facilitator) ผู้กระตุ้นแรงจูงใจ 
(Motivation) ผู้สร้างแรงบันดาลใจ (Inspiration) ผู้ให้ค่าปรึกษาและชี้แนะ (Coaching & Mentoring)  

 

ศธ. (สป., สพฐ., สอศ., สกอ., ม/ส.,สสวท.) 
/ วธ./ บช. ตชด. 

2.4 พัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาเพ่ือแก้ปัญหาการสอนไม่ตรงวุฒิ สอนคละชั้น และการสอนในสาขา 
ที่ขาดแคลน ให้สามารถจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีคุณภาพ 

 

- 

_____________________ 
นิยามตัวช้ีวัด/ค าอธิบายเพิ่มเติม: 
 - ตัวชี้วัดที่ 2.2 เป็นการติดตามประเมินผลลัพธ์ (outcome) ที่เกิดขึ้นหลังจากที่ครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาได้เข้าร่วมโครงการพัฒนา/อบรม  
ในประเด็นการน่าความรู้ที่ได้จากการพัฒนา/อบรมไปใช้พัฒนาการจัดการเรียนการสอน การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในห้องเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นไปตามเกณฑ์
มาตรฐานและคุณภาพท่ีก่าหนดไว้ 
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ปรับทบทวนตัวช้ีวัดแล้ว ณ พฤษภาคม 2560 

แนวทางการด าเนินการที่ 3 ส่งเสริมการผลิตและพัฒนาก าลังคนที่สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาของประเทศ 
ตัวช้ีวัด 3.1 ร้อยละของสถาบันระดับอุดมศึกษา/ สถาบันระดับอาชีวศึกษาท่ีมีการผลิตบัณฑิตตามความเชี่ยวชาญและความเป็นเลิศเฉพาะด้าน  
                  (ร้อยละ 100 เทียบกับกลุ่มเป้าหมาย)  
 3.2 ร้อยละความพึงพอใจนายจ้าง/ผู้ประกอบการที่มีต่อผู้ส่าเร็จการศึกษาระดับอาชีวศึกษา/ระดับอุดมศึกษา (ร้อยละ 80) 
 3.3 สัดส่วนผู้เรียนในระบบทวิภาคี/โครงการการบูรณาการการเรียนกับการท่างาน (Work Integrated Learning: WiL) เพ่ิมขึ้น 

- ผู้เรียนระดับอาชีวศึกษาในระบบทวิภาคี ไม่น้อยกว่าร้อยละ 30  
    - ผู้เรียนระดับอุดมศึกษาในโครงการการบูรณาการการเรียนกับการท่างาน (Work Integrated Learning: WiL) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 
 3.4 จ่านวนเครือข่ายภาคประชาสังคมในการมีส่วนร่วมด้านการจัดการศึกษาตามรูปแบบประชารัฐเพิ่มขึ้น (7 เครือข่าย) 
 

แนวทางย่อย หน่วยงานด าเนินการ 
3.1 ส่งเสริมและพัฒนาสถาบันระดับอาชีวศึกษาและระดับอุดมศึกษาให้ผลิตและพัฒนาก่าลังคนตามความเชี่ยวชาญ 

และความเป็นเลิศเฉพาะด้าน สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาประเทศ 
ศธ. (สอศ., ม/ส)  

3.2 ส่งเสริมการผลิตและพัฒนาก่าลังคนในกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมายและตามนโยบายของประเทศ* 
 

ศธ. (สอศ.,ม/ส) 

3.๓ ส่งเสริมการพัฒนาก่าลังคนตามมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ   
     

ศธ. (สอศ.,ม/ส) 

3.๔ เสริมสร้างความเข้มแข็งของกระบวนการผลิตและพัฒนาก่าลังคน โดยสร้างเครือข่ายความร่วมมือตามรูปแบบประชารัฐ 
ทั้งระหว่างองค์กรภายในและต่างประเทศ* 

ศธ. (สป.) 
 

_____________________ 
นิยามตัวช้ีวัด/ค าอธิบายเพิ่มเติม: 
 - ตัวชี้วัดที่ 3.3 เป็นการประเมินผลส่าหรับการจัดการศึกษา การเรียนการสอนที่ควบคู่กับการได้ลงมือฝึกปฏิบัติ/ท่างานจริงของผู้เรียนระดับอาชีวศึกษาในระบบ
ทวิภาคี และผู้เรียนระดับอุดมศึกษาในโครงการการบูรณาการการเรียนกับการท่างาน (Work Integrated Learning: WiL) ซึ่งเป็นความร่วมมือของการผลิตก่าลังคน 
จากภาคส่วนต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน โดยเกณฑ์การจัดการเรียนการสอนก่าหนดให้ชั่วโมงการท่างานต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของชั่วโมงเรียนทั้งหมด 
ทั้งนี้ ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัดนี้เป็นการค่านวณสัดส่วนเมื่อเทียบกับจ่านวนผู้เรียนทั้งหมดในระดับการศึกษานั้น ๆ 
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แนวทางการด าเนินการที่ 4 พัฒนาสื่อและเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต                                                                       
ตัวช้ีวัด 4.1 ร้อยละของประชาชนกลุ่มเป้าหมายเข้าถึงการให้บริการแหล่งเรียนรู้ทางสื่อเทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือการศึกษาได้สะดวก รวดเร็ว ทุกสถานที่ ทุกเวลา  

  เพ่ือการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ (ร้อยละ 80) 
 4.2 จ่านวนฐานข้อมูลรายบุคคลด้านการศึกษาของประเทศที่เป็นปัจจุบันสามารถเชื่อมโยงและใช้ข้อมูลระหว่างหน่วยงานได้อย่างมีประสิทธิภาพเพ่ิมขึ้น  

 (5 ฐานข้อมูล) 
 4.๓ ค่าคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ในภาพรวมของสถานศึกษาที่มีการจัดการเรียนการสอนโดยใช้ DLIT  

  และ DLTV เพ่ิมข้ึน ร้อยละ 3 
 4.4 ร้อยละของสถานศึกษาที่ได้รับบริการอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง (ความเร็วไม่ต่่ากว่า 30 Mbps) (ร้อยละ 90)  
  

แนวทางย่อย หน่วยงานด าเนินการ 
4.1 ส่งเสริม สนับสนุนการผลิตและพัฒนาสื่อเทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่มีคุณภาพ 

และมาตรฐาน สามารถเชื่อมโยงผ่านระบบเทคโนโลยีดิจิทัลที่ทันสมัย หลากหลาย และเข้าถึงได้ 
ศธ. (สป., สอศ., สกอ., ม/ส.) 
/ สคช./ สบร. 

4.2 บูรณาการฐานข้อมูลและสารสนเทศด้านการศึกษาให้สามารถเชื่อมโยงและใช้ประโยชน์ร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ ศธ. (สป., สอศ.)  
4.3 จัดการศึกษาทางไกลให้ครอบคลุมทุกพื้นที่เพ่ือแก้ไขปัญหาการขาดแคลนครูและการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

และเสริมสร้างโอกาสให้ผู้เรียนมีการเรียนรู้ที่หลากหลายและมีคุณภาพ 
ศธ. (สพฐ.)/ วธ. 

4.4 บูรณาการโครงข่ายสื่อสารโทรคมนาคมเพ่ือการศึกษา 
 

ศธ. (สป.) / บช. ตชด. 
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แนวทางการด าเนินการที่ 5 ขยายโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างท่ัวถึงและมีคุณภาพ  
ตัวช้ีวัด  5.1 สัดส่วนนักเรียนปฐมวัย (3-5 ปี) ต่อประชากรกลุ่มอายุ 3-5 ปี เพิ่มข้ึน (ร้อยละ 82) 

5.2 จ่านวนเด็กด้อยโอกาส เด็กพิการ ได้รับโอกาสในการเข้าถึงการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน การจัดการศึกษาวิชาชีพ และการพัฒนาสมรรถภาพ ไม่น้อยกว่า 
400,000 คน 

5.3 จ่านวนผู้เรียนที่มีความสามารถพิเศษได้รับการส่งเสริมและพัฒนาเต็มตามศักยภาพ (ไม่น้อยกว่า 3,000 คน) 
5.4 อัตราการออกกลางคันของผู้เรียนระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานลดลง เป็นร้อยละ 0.12 ระดับอาชีวศึกษาลดลงเป็นร้อยละ 13.25   
5.5 ร้อยละของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายสายสามัญได้รับการพัฒนาให้มีทักษะวิชาชีพ สามารถน่าไปประกอบอาชีพเพ่ือด่ารงชีวิตได้  

 (ร้อยละ 80 เทียบกับค่าเป้าหมาย)  
5.6 ร้อยละของประชาชนกลุ่มเป้าหมายได้ใช้บริการแหล่งเรียนรู้ที่ได้รับการพัฒนาให้สามารถจัดกิจกรรมเรียนรู้ตลอดชีวิตที่มีคุณภาพเพ่ิมขึ้น  

    (ร้อยละ 80 เทียบกับค่าเป้าหมาย) 
   5.7 จ่านวนสถานศึกษาทุกสังกัดที่ได้รับการบริหารจัดการเป็นพิเศษให้มีประสิทธิภาพ  (ไม่น้อยกว่า 3,000 แห่ง) 

5.8 ร้อยละของผู้เรียนการศึกษาขั้นพ้ืนฐานได้รับการอุดหนนุและการชว่ยเหลือค่าใช้จ่ายในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
 มีความเหมาะสมกับสภาวะทางเศรษฐกิจและสังคมในปัจจุบัน (ร้อยละ 100) 

 

แนวทางย่อย หน่วยงานด าเนินการ 
5.1  ส่งเสริมการพัฒนาเด็กปฐมวัย (3-5 ปี) อย่างมีคุณภาพ ศธ. (สป./สพฐ.)  
5.2 ส่งเสริมการจัดการศึกษากลุ่มการศึกษาเฉพาะด้าน เฉพาะทาง กลุ่มที่มีความต้องการจ่าเป็นพิเศษในทุกระดับ  

ทุกประเภทการศึกษา 
ศธ. (สป., สพฐ., สอศ., สสวท.) 

5.3 บูรณาการฐานข้อมูลและพัฒนาระบบติดตามเด็กออกกลางคันและเด็กท่ีอยู่นอกระบบการศึกษาให้ได้รับการศึกษา 
อย่างน้อยในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 

ศธ. (สพฐ., สอศ.) 

5.4 พัฒนาระบบการสะสมและเทียบโอนผลการเรียนการศึกษาในระบบ นอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย  
รวมทั้งประสบการณ์จากการท่างาน*  

- 

5.5 ปรับระบบการศึกษาให้มีความเชื่อมโยงและยืดหยุ่นเพื่อให้ผู้เรียนทั้งสายสามัญและสายอาชีพสามารถเรียนข้ามสายได้*  ศธ. (สอศ.) 
5.6 ส่งเสริมและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ให้มีความหลากหลายเพ่ือเอ้ือต่อการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ  

และสามารถให้บริการได้อย่างทั่วถึง 
 

ศธ. (สป., สอศ., ม/ส.)  
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แนวทางย่อย หน่วยงานด าเนินการ 
5.7 บริหารจัดการสถานศึกษาทุกสังกัดที่ต้องการความช่วยเหลือและพัฒนาเป็นพิเศษอย่างเร่งด่วน  ศธ. (สพฐ.)   
5.8 สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ศธ. (สป., สพฐ., สอศ., รร. สาธิต)  

/กก./วธ./ บช. ตชด.)/ พศ. 
   

---------------------------------------------- 


