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กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
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กระทรวงศึกษาธิการ

ค�คำำนน�ำำ
พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546
หมวด 8 การประเมินผลการปฏิบัติราชการ กาหนดให้ส่วนราชการดาเนินการประเมินผลการปฏิบัติราชการ
ของส่ ว นราชการเกี่ ย วกั บ ผลสั ม ฤทธิ์ ข องภารกิ จ คุ ณ ภาพการให้ บ ริ ก าร ความพึ งพอใจขอ งประชาชน
ผู้รับบริการ ความคุ้มค่าในภารกิจ และอาจจัดให้มีการประเมินผลภาพรวมของผู้บังคับบัญชาแต่ละระดับหรือ
หน่วยงานในส่วนราชการ โดยส่วนราชการที่ให้บริการมีคุณภาพเป็นไปตามเป้าหมายที่กาหนด สามารถเพิ่ม
ผลงานโดยไม่เป็นการเพิ่มค่าใช้จ่าย หรือสามารถดาเนินการตามแผนลดค่าใช้จ่ายต่อหน่วยได้ตามหลักเกณฑ์
ที่กาหนด ส่ว นราชการจะได้รับจัดสรรเงินรางวัล การเพิ่มประสิทธิภ าพ เพื่ อน าไปใช้ในการปรับ ปรุงการ
ปฏิบัติงานหรือนาไปจัดสรรให้กับผู้ปฏิบัติงานของส่วนราชการนั้นๆ
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น พื้ นฐาน ได้จั ดท าคู่มือการประเมิน ผลการปฏิบั ติ
ราชการ ตามแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ซึ่งมีการประเมิน ผลตามกลยุ ทธ์ของ
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประกอบด้วย 4 กลยุทธ์ ได้แก่ 1) พัฒนาคุณภาพผู้เรียนใน
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2) การเพิ่มโอกาสการเข้าถึงบริการการศึกษาขั้นพื้นฐานให้ทั่วถึงครอบคลุมผู้เรียน
ให้ ได้รับโอกาสในการพัฒ นาเต็มตามศักยภาพและมีคุณภาพ 3) พัฒ นาครูและบุ คลากรทางการศึกษา 4)
พัฒนาระบบการบริหารจัดการ
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ขอขอบคุ ณคณะทางาน ผู้ รับผิดชอบตัวชี้วัด
รวมทั้งผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่าน ที่ร่วมกันจัดทาคู่มือการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ตามแผนปฏิบัติราชการ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ฉบับนี้ ให้เสร็จสมบูรณ์ และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าคู่มือฉบับนี้จะเป็นประโยชน์
ต่อผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกภาคส่วน ทั้งสานัก/หน่วยงาน สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สานักงาน
เขตพื้น ที่การศึกษามัธยมศึกษา ได้นาไปใช้เป็นกรอบแนวทางในการพั ฒนาระบบราชการให้มีความเข้มแข็ง
ประสบความสาเร็จตามเป้าหมายของตัวชี้วัดได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล เพื่อให้บรรลุเป้าหมาย
ผู้รับบริการทุกระดับมีความพึงพอใจ และส่งผลต่อการยกระดับคุณภาพมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานให้สูงขึ้น
ต่อไป
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กุมภาพันธ์ 2559

สารบัญ
แนวทางการปฏิบัติราชการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ.2559
ค�ำรับรองตามแผนปฏิบัติราชการ
กรอบการประเมินผลตามแผนปฏิบัติราชการ ประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
ตัวชี้วัดและเป้าหมายตามแผนปฏิบัติราชการประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
กลยุทธ์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
1
ระดับความส�ำเร็จของการสร้างความเข้มแข็งในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
2
ร้อยละของสถานศึกษาที่มีกิจกรรมเสริมสร้างค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการที่ดี
และสามารถเป็นแบบอย่างได้
3
ร้อยละของนักเรียน ป.6 ม.3 ม.6 โครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล ที่มีผลการสอบ O-NET วิชาต่างๆ
สูงกว่าร้อยละ 50 ของคะแนนเต็ม เพิ่มขึ้น
4
ร้อยละของสถานศึกษาที่มีนักเรียนระดับปฐมวัยได้รับการเตรียมความพร้อม
5
ร้อยละของโรงเรียนกลุ่มเป้าหมายที่ผ่านการประเมินโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย
6
ระดับความส�ำเร็จของส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่ด�ำเนินการส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน
และพัฒนาห้องสมุดโรงเรียน และมีโรงเรียนที่สามารถเป็นต้นแบบได้
7
ระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการด�ำเนินงานของส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
8
ร้อยละของโรงเรียนวิถีพุทธที่ผ่านการประเมินผลการด�ำเนินการ 29 ประการ
สู่ความเป็นโรงเรียนวิถีพุทธ
9
ระดับความส�ำเร็จของส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่ด�ำเนินงานภายใต้โครงการ
เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษาผ่านกิจกรรม ลูกเสือ
10 ระดับความส�ำเร็จของส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่ด�ำเนินงานภายใต้โครงการเสริมสร้าง
คุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษาผ่านกิจกรรม ดังนี้
- กิจกรรมศิลปหัตถกรรมนักเรียน (ดนตรี นาฏศิลป์ ศิลปะ)
- กิจกรรมสภานักเรียน
11 ระดับความส�ำเร็จของสถานศึกษาจัดกิจกรรมพัฒนาด้านสุขภาวะของนักเรียน
12 ร้อยละของนักเรียนชั้น ป.1 ที่อ่านออกเขียนได้
13 ระดับความส�ำเร็จของการด�ำเนินการตามโรงเรียนมาตรฐานสิ่งแวดล้อมศึกษา
ด้านการสร้างจิตส�ำนึกการบริหารจัดการขยะ น�้ำเสีย และมลพิษทางอากาศ
14 ร้อยละของนักเรียน และครู ที่ได้รับการพัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษตามกิจกรรม
ส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน
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กลยุทธ์ที่ 2 การเพิ่มโอกาสการเข้าถึงบริการการศึกษาขั้นพื้นฐานให้ทั่วถึงครอบคลุมผู้เรียน
ให้ได้รับโอกาสในการพัฒนาเต็มตามศักยภาพและมีคุณภาพ
15 ร้อยละของโรงเรียนคุณภาพระดับต�ำบลจัดกิจกรรมเรียนรู้งานอาชีพเหมาะสมกับศักยภาพ
ส่งผลให้นักเรียนมีรายได้ระหว่างเรียน
16 ร้อยละของโรงเรียนคุณภาพระดับต�ำบลที่มีผลการปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice)
17 ร้อยละของนักเรียนโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยได้รับการพัฒนาความสามารถ
ด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
18 อัตราส่วนผู้เรียนระดับก่อนประถมศึกษา/ประชากรกลุ่มอายุ 3 – 5 ปี
19 อัตราส่วนผู้เรียนระดับประถมศึกษา/ประชากร กลุ่มอายุ 6 – 11 ปี
20 ร้อยละของนักเรียนที่จบการศึกษาระดับก่อนประถมศึกษา
21 ร้อยละของนักเรียนที่จบการศึกษาภาคบังคับ
22 ร้อยละของนักเรียนที่จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
23 ร้อยละของนักเรียนประถมศึกษาออกกลางคัน
24 ร้อยละของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้นออกลางคัน
25 ร้อยละของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายออกกลางคัน
26 ระดับความส�ำเร็จของการด�ำเนินการจัดเก็บข้อมูลผลการเรียนรายบุคคลระบบออนไลน์
27 ร้อยละของนักเรียนที่ได้รับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
28 ระดับความส�ำเร็จของการส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนางานแนะแนวให้มีความเข้มแข็ง
29 ร้อยละของสถานศึกษาที่มีความเข้มแข็งในการด�ำเนินงานแนะแนวการศึกษาและอาชีพ
30 ร้อยละการยกระดับวิชาการโรงเรียนในฝัน
31 ร้อยละของนักเรียนพิการได้รับคูปอง สื่อ สิ่งอ�ำนวยความสะดวกบัญชี ข. และ ค.
32 ร้อยละของนักเรียนพิการเรียนรวมผ่านเกณฑ์การพัฒนาสมรรถภาพตามแผนการจัดการศึกษา
เฉพาะบุคคล (IEP)
33.1 ร้อยละของนักเรียนพิการและผู้ด้อยโอกาสได้รับการพัฒนาทักษะวิชาชีพ ทักษะการด�ำรงชีวิต
สามารถพึ่งพาตนเองได้
33.2 ร้อยละของนักเรียนด้อยโอกาสได้รับการสนับสนุนการศึกษา
33.3 ร้อยละของนักเรียนพิการได้รับการสนับสนุนการศึกษา
33.4 ร้อยละของนักเรียนพิการที่ได้รับการพัฒนาสมรรถภาพ
34 ร้อยละของครูในโครงการมีการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนตามแนวทางของวอลดอร์ฟ
ที่เหมาะสมสอดคล้องกับวิธีการเรียนรู้ของนักเรียน
35 ระดับคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)
ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้
36 ระดับคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอิสลามศึกษา (I-NET)
ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้
37 ร้อยละของนักเรียนที่เข้ารับการศึกษาสายสามัญควบอิสลามศึกษาเพิ่มขึ้น
38 ร้อยละของสถานศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่ผู้ปกครอง
และชุมชนมีส่วน ร่วมในกิจกรรมของสถานศึกษา
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กลยุทธ์ที่ 3 การพัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา
39 ร้อยละของโรงเรียนได้รับการจัดสรรอัตราจ้างสามารถปฏิบัติงานสนับสนุนการสอนได้
อย่างมีประสิทธิภาพ และอัตราจ้างนักการภารโรงสามารถปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ
(อัตราจ้างวุฒิปริญญาตรีที่ปฏิบัติงานสนับสนุนการสอนให้สถานศึกษา)
40 ร้อยละของสถานศึกษาที่ครูสามารถกลับไปปฏิบัติการสอนเพิ่มขึ้น โดยการจัดสรร
อัตราจ้างปฏิบัติงานแทนนักการภารโรง
41.1 ร้อยละของบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2) ที่ได้รับการพัฒนา
41.2 ร้อยละของบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาบุคลากรด้านการบริหารงานบุคคล
ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (โครงการพัฒนาบุคลากรด้านการบริหารงานบุคคล
ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา)
41.3 ระดับความส�ำเร็จในการฝึกอบรมครูผู้ช่วยสู่การเป็นครูมืออาชีพในประชาคมอาเซียน
(โครงการฝึกอบรมครูผู้ช่วยสู่การเป็นครูมืออาชีพในประชาคมอาเซียน)
42 ระดับความส�ำเร็จของหน่วยงานและผู้มีผลงานดีเด่นประสพผลส�ำเร็จเป็นที่ประจักษ์
เพื่อรับรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) ครั้งที่ 5 ประจ�ำปีการศึกษา 2558
กลยุทธ์ที่ 4 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการ
43 ระดับความส�ำเร็จของการพัฒนาระบบการควบคุมภายใน
44 ระดับความส�ำเร็จของส่วนราชการระดับหน่วยเบิกจ่ายสามารถปฏิบัติงานด้านบัญชีได้ตามเกณฑ์
ที่ส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานก�ำหนด
45 ระดับความส�ำเร็จของสถานศึกษาในสังกัดได้รับการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล
และนิเทศการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ
46 ระดับความส�ำเร็จของผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551
47 ระดับความส�ำเร็จของผู้เรียนมีสุขภาพกาย สุขภาพจิต ที่ดี
48 ระดับความส�ำเร็จของการนิเทศ ติดตาม การจัดการศึกษาของสถานศึกษา
สังกัดส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
49 ระดับความส�ำเร็จของการตรวจสอบทางด้านการเงินการบัญชีของส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
50 ระดับความส�ำเร็จของการจัดท�ำต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต
ภาคผนวก
- ภาคผนวก ก ชื่อเว็บไซต์ส�ำหรับรายงานผลการด�ำเนินงาน
- ภาคผนวก ข ตารางสรุปส�ำนัก/กลุ่ม/ศูนย์รับผิดชอบค�ำรับรองการปฏิบัติราชการ
ตามแผนปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ 2559 รายตัวชี้วัด
- ภาคผนวก ค วิธีการรวบรวมข้อมูล
- ภาคผนวก ง คณะท�ำงานพัฒนาโปรแกรมระบบรายงานฯ
- ภาคผนวก จ ค�ำสั่งแต่งตั้งคณะท�ำงานจัดท�ำคู่มือ
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หลักการและที่มา
รัฐบาลมีนโยบายปรับปรุงประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการ เพื่อให้ส่วนราชการมี การปรับปรุงและ
ยกระดับคุณภาพการบริหารงานโดยมุ่งผลสัมฤทธิ์เพื่อประโยชน์สุขของประชาชน ส่วนราชการจึงต้องมีการ
ดาเนินงานตามแผนงานโครงการที่สอดรับกับนโยบายที่สาคัญเร่งด่วนของรัฐบาล ยุทธศาสตร์และเป้าหมาย
ของประเทศไปสู่การปฏิบัติ ตลอดจนมีการติดตามและประเมินผลการดาเนินงานให้เป็นไปตาม เป้าหมาย
ทีร่ ัฐบาลกาหนด ดังนี้
- พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545 ในมาตรา 3/1 บัญญัติว่า
“การบริหารราชการต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ ความมี
ประสิทธิภาพ ความคุ้มค่าในเชิงภารกิจแห่งรัฐ การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน การลดภารกิจและยุบเลิก
หน่ ว ยงานที่ ไม่ จ าเป็ น การกระจายภารกิ จ และทรั พ ยากรให้ แ ก่ ท้ อ งถิ่ น การกระจายอ านาจตั ด สิ น ใจ
การอานวยความสะดวกและการตอบสนองความต้ อ งการของประชาชนมี ผู้ รับ ผิ ด ชอบต่ อผลของงาน
การปรับปรุงคุณภาพการให้บริการจึงเป็นแนวทางหนึ่งที่จาเป็นอย่างยิ่งเพื่อให้การบริหารราชการเป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถตอบสนองตามความต้องการของประชาชน ในการปฏิบัติหน้าที่ของส่วน
ราชการต้องใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีโดยเฉพาะอย่างยิ่งให้คานึงถึงความรับผิดชอบของผู้ปฏิบัติ
ราชการ การมีส่วนร่วมของประชาชน การเปิดเผยข้อมูล การติดตามตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบั ติ
ราชการ ทั้งนี้ตามความเหมาะสมของแต่ละภารกิจ”
- พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มาตรา12
กาหนดว่าเพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติราชการให้เกิดผลสัมฤทธิ์ ก.พ.ร. อาจเสนอต่อคณะรัฐมนตรี เพื่อ
กาหนดมาตรการกากับการปฏิบัติราชการ โดยวิธีการจัดทาความตกลงเป็นลายลักษณ์อักษร หรือโดยวิธีการ
อื่นใด เพื่อแสดงความรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการ และมาตรา 45 กาหนดให้ส่วนราชการจัดให้มีคณะ
ผู้ประเมินอิสระดาเนินการประเมินผลการปฏิบัติราชการของส่วนราชการเกี่ยวกับผลสัมฤทธิ์ของภารกิจ
คุณภาพการให้บริการ ความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการ ความคุ้มค่าในภารกิจ ทั้งนี้ตามหลักเกณฑ์
วิธีการ และระยะเวลาที่ ก.พ.ร. กาหนด
- คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2546 มีมติเห็นชอบในหลักการและรายละเอียด
ของแนวทางและวิธีการในการสร้างแรงจูงใจเพื่อเสริมสร้างการบริ หารกิจการบ้านเมืองที่ดี ที่สานั กงาน
ก.พ.ร. เสนอ โดยกาหนดให้ทุกส่วนราชการจะต้องทาการพัฒนาการปฏิบัติราชการและทาข้อตกลงผลงาน
กับ ผู้บังคับบัญชาและคณะกรรมการเจรจาข้อตกลงและประเมิน ผล และจะได้รับสิ่งจูงใจตามระดับของ
ผลงานตามที่ตกลง
- แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการไทย พ.ศ. 2556 - พ.ศ. 2561 เป็นกรอบแนวทางในการ
ผลักดันการพัฒนาระบบราชการไทยในการมุ่งสู่การเป็นองค์การที่มีขีดสมรรถนะสูง และทันสมัย บุคลากร
มีความเป็นมืออาชีพ มีระบบการทางานที่คล่องตัว รวดเร็ว ปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ในการทางาน เน้นการ
ทางานที่มีประสิทธิภาพ ปรับปรุงกลไกและระบบการประเมินผลการปฏิบัติราชการให้เหมาะสม สอดรับกับ
พันธกิจและลักษณะงานของหน่วยงานของรัฐให้ สามารถวัดผลได้ รวมทั้งวางระบบการบริห ารงานแบบ
คู่มือตัวชี้วัด
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บูรณาการในยุทธศาสตร์ที่สาคัญของรัฐบาลของกระทรวงที่มีเป้าหมายร่วมกัน หรือที่เรียกว่า Joint KPIs
ตามห่วงโช่คุณค่า (Value Chains) ครอบคลุมกระบวนการตั้งแต่ต้นน้า กลางน้า จนกระทั่งปลายน้า มีการ
กาหนดบทบาทภารกิจที่ชัดเจนว่าหน่วยงานใดมีความรับผิดชอบในเรื่องหรือกิจกรรรมใดบ้าง
ตัวชี้วัดการปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
ส านั กงานคณะกรรมการการศึ กษาขั้ นพื้ น ฐานได้จั ดท ารายละเอีย ดตัว ชี้วัดการปฏิบั ติราชการ
ประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. 2559 ซึ่ งผ่ า นการเจรจากั บ คณะกรรมการเจรจาข้ อ ตกลงว่ าด้ ว ยผลงาน
ที่สานักงาน ก.พ.ร. มอบหมาย และเห็นชอบร่วมกันให้ใช้เป็นตัวชี้วัดผลการปฏิบัติราชการประจาปีโดยมี
กรอบการประเมิน 2 มิ ติ คือ มิ ติภ ายนอก ได้ แก่ การประเมิน ประสิ ท ธิผ ล (ผลลั พ ธ์และผลผลิ ต ) การ
ประเมิ น คุ ณ ภาพ และมิ ติ ภ ายใน ได้ แก่ การประเมิ น ประสิ ท ธิภ าพ การพั ฒ นาองค์ ก าร มี ตั ว ชี้ วั ด ต้ อ ง
ดาเนินการทั้งสิ้น 8 ตัวชี้วัดหลัก และตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 โดยมี
กรอบการประเมิน 4 กลยุทธ์ ดังนี้ กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาคุรภาพผู้เรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน กล
ยุทธ์ที่ 2 การเพิ่มโอกาสการเข้าถึงบริการการศึกษาขั้นพื้นฐานให้ทั่วถึงครอบคลุมผู้เรียนให้ได้รับโอกาสใน
การพัฒนาเต็มตามศักยภาพและมีคุณภาพ กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา และกลยุทธ์
ที่ 4 พัฒนาระบบการบริหารจัดการ ดาเนินการทั้งสิ้น 50 ตัวชี้วัดหลัก
แนวทางการปฏิบัติราชการ
เพื่อ ให้การปฏิบัติร าชการสามารถสนองตอบต่อนโยบายได้อย่างครบถ้ว น จึงเห็น สมควรให้มี
การบูรณาการการปฏิบัติงานให้มีความเชื่อมโยงกันอย่างเป็นระบบ ดังนี้
1. การกาหนดตัวชี้วัดตามคารับรองการปฏิบัติราชการประจาปี และตัวชี้วัดตามแผนการปฏิบัติ
ราชการต้องเป็นตัวชี้วัดที่ปรากฎในแผนปฏิบัติราชการประจาปีหรือให้มีงบประมาณหรือกิจกรรมรองรับ
ครบถ้วนทุกตัวชี้วัด
2. การก าหนดเจ้ า ภาพหลั ก ในการด าเนิ น งานตามกลยุ ท ธ์ จุ ด เน้ น และทุ ก ตั ว ชี้ วั ด เพื่ อ ให้ มี
ผู้รับผิดชอบหลักทั้งในระดับกลยุทธ์ จุดเน้น และทุกตัวชี้วัดที่จะต้องดาเนินการ โดยให้สอดคล้องกับการ
ประเมินรายบุคคล ทั้งนี้อาจจัดให้มีเจ้าภาพร่วมในกรณีตัวชี้วัดที่จะต้องดาเนินงานร่วมกันด้วย
3. การสร้ า งความเข้ าใจในการด าเนิ น การตามกลยุ ท ธ์ จุ ด เน้ น และตั ว ชี้ วั ด ตามค ารั บ รองฯ
อย่างทั่วถึงทั้งองค์กร เพื่อให้บุคลากรมีความเข้าใจและมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนการดาเนินงานร่วมกัน
4. ดาเนิ นการขับเคลื่อนการปฏิบัติราชการประจาปี อย่างจริงจังและต่อเนื่อง ทุกระดับสามารถ
สะท้อนความสาเร็จของการปฏิบัติราชการสู่สาธารณะอย่างเป็นรูปธรรม โดยมีการประเมินเพื่อปรับปรุงการ
ปฏิบัติงานเป็นระยะ ตามรอบระยะเวลา 6 9 และ 12 เดือน
5. พั ฒ นาระบบก ากั บ ติ ด ตามและประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ ร าชการระดั บ หน่ ว ยงานที่ ชั ด เจน
มีประสิทธิภ าพ ให้สามารถเชื่อมโยงการรายงานผลการปฏิบั ติราชการให้ เป็ น ไปตามเป้ าหมายที่กาหนด
ซึ่งในระดับสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้พัฒนาระบบรายงานผลและระบบสนับสนุนการ
ปฏิบัติงาน ประกอบด้วย
5.1 ระบบรายงานผลการปฏิบัติราชการตามคารับรองการปฏิบัติราชการประจาปี หรือระบบ
KRS (KPI Report system) เป็ น ระบบรายงานผลการปฏิ บั ติ ราชการตามคารั บ รองการปฏิ บั ติราชการ
ประจาปีทางอิเล็กทรอนิกส์ที่กลุ่มพัฒนาระบบบริหารได้พัฒนาขึ้น เพื่อให้ส่วนราชการในสังกัดได้ใช้รายงาน
ผลการปฏิบัติราชการตัวชี้วัดตามคารับรองการปฏิบัติราชการประจาปี

2

คู่มือตัวชี้วัด

ตามแผนปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

5.2 ระบบรายงานผลการปฏิบัติราชการตามแผนปฏิบัติราชการประจาปี หรือระบบ ARS
(Action plan Report system) เป็นระบบรายงานผลการปฏิบัติราชการตามแผนปฏิบัติราชการประจาปี
ทางอิเล็กทรอนิกส์ที่กลุ่มพัฒนาระบบบริหารได้พัฒนาขึ้น เพื่อให้ส่วนราชการในสังกัดได้ใช้รายงานผลการ
ปฏิบัติราชการตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติราชการประจาปี
5.3 ระบ บ สนั บ สนุ น การบ ริ ห ารจั ด การของเขตพื้ น ที่ การศึ ก ษ า (AMSS : Area
Management Support System) เป็นระบบทางเลือกสาหรับ สพท. ใช้จัดเก็บข้อมูลจากสถานศึกษาผ่าน
ระบบ online ลักษณะคล้ายการสร้างแบบสอบถาม มีตัวเลือแบบสากลให้ใช้งาน
5.4 ระบบสนับสนุนการบริหารจัดการของสานั กงานเขตพื้นที่การศึกษา (AMSS++ : Area
Management Support System) เป็นระบบที่ ช่วยให้ การบริหารจั ดการงานใน สพท. ประกอบด้วย ด้าน
บุคลากร ด้านงบประมาณ ด้านแผนงาน และด้านวิชาการ ซึ่งลักษณะการทางานของระบบจะดาเนินการบน
เครือข่ายสารสนเทศ Online และ Real Time
5.5 ระบบสนับสนุนการบริหารจัดการของโรงเรียน (SMSS : School Management Support)
เป็นระบบที่ช่วยให้โรงเรียนบริหารจัดการด้านบุคลากร ด้านงบประมาณ ด้านแผนงาน และด้านวิชาการ เป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพ ลดทรัพยากร และสามารถประมวลและแสดงผลในเชิงประจักษ์ได้อย่างรวดเร็วและสามารถ
เชื่อมโยงการใช้งานกับระบบ AMSS++
6. สรุปและรายงานผลการปฏิบัติราชการประจาปีโดยรายงานผลการดาเนินงานผ่านระบบดังกล่าว
ข้างต้น ให้ เสร็จทั นตามเวลาที่ก าหนด โดยให้ มีไฟล์ เอกสารอ้างอิ งรายละเอีย ดกระบวนการดาเนิ น งาน
สู่ ค วามส าเร็ จ แนบทุ ก ตั ว ชี้ วั ด อย่ า งชั ด เจน สามารถรองรั บ การประเมิ น ของหน่ ว ยประเมิ น ภายนอก
ที่ ส านั ก งาน ก.พ.ร. มอบหมาย รวมทั้ งระบุ ปั ญ หาอุ ป สรรคในการด าเนิ น งานเพื่ อใช้ เป็ น ข้ อ มู ล ในการ
พัฒนาการปฏิบัติราชการต่อไป
ปัจจัยแห่งความสาเร็จ
1. ความพร้อมขององค์กรในการบริหารจัดการ สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้ นฐาน
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาและสถานศึกษา ต้อง
จั ด ท าแผนปฏิ บั ติ ราชการประจ าปี ที่ มี ก รอบทิ ศทางการด าเนิ น งาน ประกอบด้ ว ย วิสั ย ทั ศ น์ พั น ธกิ จ
ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ กลยุทธ์ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมายและกรอบแผนตามโครงการ รายละเอียด
ด้ านงบประมาณ และแนวทางการติ ด ตามประเมิ น ผลตามแผน นอกจากนี้ อาจต้ อ งมี แ ผนเฉพาะกิ จ
ขององค์กร เช่น แผนพัฒนาวิชาการ แผนพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม แผนพัฒนาวิชาชีพ แผนพัฒนาสุขภาพ
พลานามัย เป็นต้น
2. การบริ ห ารการเปลี่ ย นแปลงในองค์ ก ร ส านั ก งานคณะกรรมการการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาและสถานศึกษา ต้อง
นาแนวทางการบริหารการเปลี่ยนแปลง (Change Management) แผนจัดการความรู้ (KM Active plan)
มาใช้ ในการพัฒนาองค์กร เป็นต้น
3. การเสริมสร้างวัฒนธรรม ค่านิยมในการทางานที่เน้นผลผลิตผลลัพธ์เพื่อประชาชน บุคลากร
ในองค์กรทุกระดับทุกคนได้รับการเสริมสร้างให้มีวัฒนธรรมและค่านิยมในการปฏิบัติราชการโดย
 มุ่งสร้างประโยชน์ให้ประชาชนและประเทศชาติ มีทัศนคติและอุดมการณ์เพื่อส่วนรวม
 มีความซื่อสัตย์ สุจริต มีจรรยาบรรณในวิชาชีพ มีระเบียบวินัย มีคุณธรรม มีจิตบริการ
 เป็นที่เชื่อถือศรัทธาของประชาชน เป็นมิตรกับประชาชน พร้อมให้ความช่วยเหลือยุติธรรม
ไม่เลือกปฏิบัติและมั่นคงในอารมณ์
คู่มือตัวชี้วัด
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 มี ค วามรั บ ผิ ด ชอบเป็ น ที่ พึ่ ง ของประชาชน ท าหน้ า ที่ ด้ ว ยความรั บ ผิ ด ชอบเป็ น ที่ พึ่ ง
ของประชาชนได้ มีความกระตือรือร้นที่จะอานวยความสะดวกแก่ประชาชน
 ยืนหยัดในคุณธรรม เกียรติภูมิ มีศักดิ์ศรี กล้ าหาญ ทนทานต่ออุปสรรค ยึดถือประโยชน์
ของชาติและประชาชน
 มีความทันสมัย ทันโลก ทันสถานการณ์ ใฝ่ความรู้ รู้จักมองการณ์ไกลและมีวิสัยทัศน์
 มีวัฒนธรรมที่มุ่งความเป็นเลิศของงาน รู้ จักเรียนรู้ร่วมกัน ยอมรับข้อผิดพลาดและปรับปรุง
ให้มีคุณภาพอยู่เสมอ
4. การเสริมสร้างขีดสมรรถนะองค์กร (Capacity Building) ส่วนราชการทุกระดับได้พัฒนาให้
มีความสามารถในการดาเนินการเชิงยุทธศาสตร์ ทั้งการเพิ่มสมรรถนะด้านสารสนเทศ (IT) หรือการเพิ่ม
สมรรถนะบุคลากรตามหลักการวิเคราะห์ Gap Analysis
5. การสร้างความเข้าใจในการปฏิบัติราชการและการประเมินผล ส่วนราชการทุกระดับต้อง
เสริมสร้างให้บุคลากรมีความเข้าใจในการดาเนินงานตามคารับรองการปฏิบัติราชการประจาปีอย่างถูกต้อง
สามารถประเมินผลและรายงานผลตามระบบ/วิธีการที่กาหนดได้อย่างครบถ้วนตรงประเด็น
การดาเนินงาน
ระดับสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
1. ระดับนโยบาย เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้กาหนดให้เรื่องคารับรองการ
ปฏิบัติราชการเป็นวาระร่วมกันของทุกส่วนราชการ โดยให้มีรองผู้อานวยการสานักดูแลรับผิดชอบที่ชัด เจน
เพื่อให้มีการดาเนินการเป็นไปอย่างทั่วถึง โดยหลักการมีส่วนร่วม และมีการบูรณาการการดาเนินงาน
2. แต่งตั้งรองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้ นฐาน ที่ รั บผิ ดชอบด้ านนโยบายและแผน
เป็ น หั วหน้ าผู้ บ ริ ห ารการเปลี่ ยนแปลง (Chief Change Officer: CCO) เป็ น ผู้ รั บ ผิ ดชอบหลั กและแต่ งตั้ ง
คณะกรรมการที่ ปรึ กษา ด้ านการพั ฒ นาระบบบริหาร เพื่ อให้ คาปรึกษาเกี่ ยวกับการพั ฒ นาระบบบริ หาร
ราชการของส่วนราชการในสังกัด
3. แต่งตั้งคณะทางาน ซึ่งประกอบด้วย ผู้แทนจากสานัก/กลุ่ม/ศูนย์ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษา สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามั ธยมศึกษาจัดทารายละเอียดตัวชี้วัด (KPI Template) เพื่อใช้
ในการสื่อสารให้สามารถเข้าใจได้ตรงกันทุกระดับ และนาสู่การปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ
4. ประชุมชี้แจงการดาเนินงานตามคารับรองการปฏิบัติราชการประจาปี ให้ผู้แทนจากสานัก/กลุ่ม/
ศูนย์ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา มีความรู้ความ
เข้าใจ สามารถดาเนินการได้ถูกต้อง ตรงประเด็นการวัดและประเมินผล
5. บู ร ณาการปฏิ บั ติร าชการตามค ารับ รองการปฏิ บัติ ราชการประจ าปี กั บแผนปฏิ บัติ ราชการ
ประจาปี เพื่อให้มีเอกภาพในการนาสู่การปฏิบัติในทุกระดับของส่วนราชการ และหน่วยงานในสังกัด และ
จัดทาแผนงานโครงการสนับสนุนตัวชี้วัด
6. จั ด ท าค ารั บ รองการปฏิ บั ติ ร าชการ ระหว่ า ง ผู้ อ านวยการส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา
ประถมศึกษา สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาและผู้อานวยการสานัก กับเลขาธิการคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
7. พัฒนาระบบควบคุม กากับติดตาม และรายงานผลการดาเนินงานหลากหลายช่องทาง เช่น
การรายงานเอกสาร การรายงานผ่ านสื่ อ IT เช่ น SMISS, Data Center ระบบ KRS ARS และ AMSS
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กาหนดผู้กากับดูแลตัวชี้วัด ผู้จัดเก็บข้อมูลตัวชี้วัด และผู้รายงานตัวชี้วัดผ่านระบบติดตามประเมินผลกา ร
ดาเนินงานฯ พร้อมทั้งพัฒนาช่องทางการสื่อสารให้สะดวก รวดเร็ว ทันสถานการณ์
8. จัดทาปฏิทินการดาเนินการตามคารับรองการปฏิบัติราชการ แสดงความชัดเจนเกี่ยวกับการ
กาหนดการดาเนินงานในแต่ละกิจกรรม ในระดับสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา และสถานศึกษา เพื่อใช้กากับ
ติดตามให้ผู้เกี่ยวข้องดาเนินการตามปฏิทิน
9. ประสานและส่งเสริมการพัฒนาระบบการให้ผลตอบแทนและการเสริมแรงจูงใจ ประกอบด้วย
การกาหนดมาตรการให้ ส านัก งานคณะกรรมการการศึก ษาขั้น พื้ น ฐาน ส านั กงานเขตพื้ น ที่ การศึก ษา
ประถมศึกษา สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาและสถานศึกษา นาตัวชี้วัดในคารับรองการปฏิบัติ
ราชการไปเชื่อมโยงกับวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อเลื่อนขั้นเงินเดือน การกาหนดเกณฑ์การจัดสรร
เงินรางวัลให้เหมาะสมและส่งผลให้ฝ่ายบริหารทุกระดับสามารถนาผลการดาเนินงานตามคารับรองการ
ปฏิบัติราชการไปเป็นเครื่องมือในการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรและพัฒนาองค์กรให้บรรลุวิสัยทัศน์องค์กร
ตามเจตนารมณ์ของพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
ระดับสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
1. สร้างความรู้ความเข้าใจ การดาเนินงานตามคารับรองการปฏิบัติราชการ และการดาเนินงาน
ตามแผนปฏิ บั ติราชการประจาปีให้ บุ คลากรในหน่ ว ยงานและสถานศึกษาตระหนั ก ในภารกิจ ที่ จะต้อ ง
ดาเนิน การให้ประสบความสาเร็จ รวมทั้งประชาสัมพันธ์ให้ผู้มีส่วนเกี่ ยวข้อง (Stake holders) รับ ทราบ
เพื่อให้การสนับสนุน ให้ความร่วมมือเพื่อการระดมทรัพยากร ฯลฯ
2. กาหนดให้มีผู้กากับดูแลตัวชี้วัดและผู้เก็บข้อมูลในแต่ละตัวชี้วัด และจัดทาแผนงาน โครงการ/
กิจกรรมสนับสนุนตัวชี้วัด
3. มอบหมายให้ รองผู้ อานวยการส านักงานเขตพื้น ที่การศึ กษาประถมศึกษา รองผู้ อานวยการ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา รับผิดชอบงานการปฏิบัติราชการตามคารับรองการปฏิบัติราชการ
ประจาปี การปฏิบัติราชการตามแผนปฏิบัติราชการประจาปี ทั้ง 4 กลยุทธ์ และมอบหมายให้มีเจ้าภาพหลัก
และเจ้าภาพรอง ในการประสาน กากับ ติดตามประเมินและรายงานผลการดาเนินงานตัวชี้วัด
4. เร่งรัดดาเนินการตามตัวชี้วัด เพื่อให้สามารถปรับปรุง พัฒนาการปฏิบัติงานให้บรรลุผลสาเร็จ
ตามเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ
5. จั ด ท าแบบวั ด ความพึ ง พอใจในกระบวนงานบริ ก ารของส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา
ประถมศึกษา สานักงานเขตพื้น ที่การศึกษามัธยมศึกษา เพื่อนาข้อมูลมาพัฒนาปรับปรุงแก้ไขคุณภาพการ
ให้บริการ
6. จัดทาและดาเนินการลดรอบระยะเวลาลดขั้นตอนการดาเนินงาน กากับติดตามให้เจ้าหน้าที่
ดาเนินการตามกรอบระยะเวลาของขั้นตอนการดาเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ
7. แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินตนเองของหน่วยงาน/สถานศึกษา ประกอบด้วยผู้แทนจากภายใน
และผู้แทนจากภายนอกองค์กร เพื่อรับรองการประเมินตนเอง และวิเคราะห์นาผลการประเมินไปปรับปรุง
และพัฒนาการปฏิบัติงาน
8. กาหนดให้มีการตรวจเยี่ยมติดตามผลการดาเนินงาน (Site Visit) เพื่อรับทราบปัญหาอุปสรรค
และนามากาหนดแนวทางแก้ไข

คู่มือตัวชี้วัด
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9. รายงานผลการประเมินตนเองในรอบการรายงานผล 6 เดือน 9 เดือน และ 12 เดือน ตามแบบ
SAR Card และปฏิทินการรายงานผ่านระบบ KRS และระบบ ARS ที่กาหนด
10. จัดสรรสิ่งจูงใจให้บุคลากรที่เกี่ยวข้อง โดยการใช้ผลการปฏิบัติราชการตามคารับรองการปฏิบัติ
ราชการประจาปี ผลการปฏิบัติราชการตามแผนปฏิบัติราชการประจาปี เพื่อให้เป็นเครื่องมือในการพัฒนา
คุณภาพการปฏิบัติราชการ
ระดับสถานศึกษา
1. สร้างความรู้ความเข้าใจกับ บุคลากรในสถานศึกษา และคณะกรรมการสถานศึกษา ซึ่งอาจ
รวมถึงชุมชนด้วย
2. ก าหนดให้ มี ผู้ ก ากั บ ดู แ ลตั ว ชี้ วั ด และผู้ จั ด เก็ บ ข้ อ มู ล ในแต่ ล ะตั ว ชี้ วัด พร้ อ มจั ด ท าแผนงาน
โครงการ/กิจกรรมสนับสนุนตัวชี้วัด
3. มอบหมายให้มีผู้ประสานงานหลัก หรือเจ้าภาพในการกากับ ติดตามและจัดทารายงานผลการ
ดาเนินการรายงาน ต่อสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
และสาธารณชน
4. จั ดเตรียมเอกสารร่องรอยการดาเนินการ รองรับการติ ดตามจาก ส านั กงานเขตพื้ นที่ การศึกษา
ประถมศึกษา สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน หรือ
ผู้แทนจากสานักงาน ก.พ.ร. ที่มาติดตามประเมินผล
5. จัดทาแบบวัดความพึงพอใจในการให้บริการของสถานศึกษาและนาข้อมูลมาปรับปรุงคุณภาพ
การให้บริการ
6. จัดให้มีการประเมินตนเองตามตัวชี้วัดที่ต้องปฏิบัติ โดยอาจเชิญกรรมการสถานศึกษามาร่วม
เป็นคณะกรรมการประเมิน และรายงานผลตามที่สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สานักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากาหนด
7. สร้างความเข้าใจเกี่ยวกับผลตอบแทนการปฏิบัติราชการตามคารับรองการปฏิบัติราชการ ทั้งที่
เป็นผลตอบแทนอื่นที่ทางราชการจัดให้ใช้เพื่อเป็นเครื่องมือในการพัฒนาคุณภาพการปฏิบัติงาน

6

คู่มือตัวชี้วัด

ตามแผนปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

ค�ำรับรองตามแผนปฏิ
คารับรองการปฏิบบัตัติริราชการ
าชการ

สานักงานคณะกรรมการการศึ
ษาขั้นพื้นฐาน
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ก2552
1. คารับรองระหว่าง
พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง

รองนายกรัฐมนตรี

พลเอก ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
และ
เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

นายการุณ สกุลประดิษฐ์

ผูร้ ับคารับรอง
ผู้ทาคารับรอง

2. คารับ รองนี้เ ป็น คารับ รองฝ่า ยเดีย ว มิใ ช่ส ัญ ญาและใช้สาหรับ ระยะเวลา 1 ปี เริ่ม ตั้ง แต่วัน ที่
1 ตุลาคม 2558 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2559
3. รายละเอียดของคารับรอง ได้แก่ แผนปฏิบัติราชการของสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น พื้นฐาน
ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติราชการ น้าหนัก ข้ อมูลพื้นฐาน เป้าหมาย เกณฑ์การให้คะแนน และรายละเอียด
อื่นๆ ตามที่ปรากฏอยู่ในเอกสารประกอบท้ายคารับรองนี้
4. ข้ า พเจ้ า พลเอก ดาว์ พ งษ์ รั ต นสุ ว รรณ ในฐานะผู้ บั ง คั บ บั ญ ชาของ นายการุ ณ สกุ ล ประดิ ษ ฐ์
ได้พิจารณาและเห็ นชอบกับแผนปฏิบัติราชการของส านั กงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น พื้น ฐาน
ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติราชการ น้าหนัก ข้อมูลพื้นฐาน เป้าหมาย เกณฑ์การให้คะแนน และรายละเอียด
อื่นๆ ตามที่กาหนดในเอกสารประกอบท้ายคารับรองนี้ และข้าพเจ้ายินดีจะให้คาแนะนา กากับ และ
ตรวจสอบผลการปฏิบัติราชการของ นายการุณ สกุลประดิษฐ์ ให้เป็นไปตามคารับรองที่จัดทาขึ้นนี้
5. ข้า พเจ้า นายการุณ สกุล ประดิษฐ์ เลขาธิก ารคณะกรรมการการศึก ษาขั้น พื้น ฐาน ได้ทาความ
เข้าใจคารับรองตามข้อ 3 แล้ว ขอให้คารับรองกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึก ษาธิก าร ว่า จะมุ่ง มั่น
ปฏิบัติร าชการให้เ กิด ผลงานที่ดี ตามเป้า หมายของตัว ชี้ วัด แต่ล ะตัว ในระดับ สูง สุด เพื่อ ให้เ กิด
ประโยชน์สุขแก่ประชาชนตามที่ให้คารับรองไว้

คู่มือตัวชี้วัด
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6. ผู ้รับ ค ารับ รองและผู ้ท าค ารับ รอง ได้เ ข้า ใจค ารับ รองการปฏิบ ัติร าชการและเห็น พ้อ งกัน แล้ว
จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นสาคัญ

พลอากาศเอก.......................................................
(ประจิน จั่นตอง)
รองนายกรัฐมนตรี

...............................................................
(นายการุณ สกุลประดิษฐ์ )
เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
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พลเอก..........................................
(ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ)
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

แผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 กระทรวงศึกษาธิการ
วิสัยทัศน์
 เป็นองค์กรต้นแบบในการบริหารการปฏิบัติราชการที่มี หลักธรรมาภิบาล สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
ตลอดชีวิต และมีศักยภาพการอยู่ร่วมกันในประชาคมอาเซียน
พันธกิจ
1. พัฒนาระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล
2. ส่งเสริมสนับสนุนให้ ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมหรือจัดการศึกษาในระบบ นอกระบบ และการศึกษาตาม
อัธยาศัยให้ประชาชน
3. พัฒ นาการศึกษาในระบบ นอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัยให้ ประชาชนมีโอกาสเรี ยนรู้อย่าง
ต่อเนื่องตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ
4. เสริ มสร้างความเข้มแข็งระบบบริห ารงานบุ คคล พั ฒ นาและสร้ างความก้าวหน้ าของข้าราชการ ครู
คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา
5. พัฒนาและส่งเสริมการนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมาใช้ให้เกิดประสิทธิภาพ
ประเด็นยุทธศาสตร์
1.พัฒนาระบบบริหารจัดการให้สามารถจัดการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล
2. เพิ่มและกระจายโอกาสทางการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต
3. พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาในระบบ นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
4. พัฒนาระบบบริหารงานบุคคล ข้าราชการ ครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษาให้ได้มาตรฐาน
5.พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารและส่งเสริมให้นาไปใช้ในการบริหาร การบริการ และ
การเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ

คู่มือตัวชี้วัด
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แผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
วิสัยทัศน์
การศึกษาขั้นพื้นฐานของประเทศไทย มีคุณภาพและมาตรฐานระดับสากล บนพื้นฐานความเป็นไทย
พันธกิจ
1. ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชากรวัยเรียนทุกคน ได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึง และมีคุณภาพ
2. ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรม มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตร
3. พัฒนาระบบบริหารจัดการที่เน้นการมีส่วนร่วม เพื่อเสริมสร้างความรับผิดชอบต่อคุณภาพการศึกษา
เป้าประสงค์
1. นักเรียนระดับก่อนประถมศึกษามีพัฒนาการที่เหมาะสมตามช่วงวัย และได้สมดุลและนักเรียนระดับ
การศึกษาขั้นพื้นฐานทุกคน มีพัฒนาการเหมาะสมตามช่วงวัยและมีคุณภาพ
2. ประชากรวัยเรียนทุกคนได้รับโอกาสในการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างทั่วถึง มีคุณภาพ และเสมอภาค
3. ครู ผู้บริหารสถานศึกษา และบุคลากรทางการศึกษาอื่น มีทักษะที่เหมาะสม และมีวัฒนธรรมการทางานที่
มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์
4. สานักงานเขตพื้นที่การศึกาและสถานศึกษามีประสิทธิภาพ และเป็นกลไกขับเคลื่อนการศึกษาขั้นพื้นฐานสู่
คุณภาพระดับมาตรฐานสากล
5. สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานบูรณาการการทางาน เน้นการบริหารแบบมีส่วนร่วมกระจาย
อานาจและความรับผิดชอบสู่สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา และสถานศึกษา
6. พื้นที่พิเศษ ได้รับการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเป็นพิเศษ
กลยุทธ์
จากวิ สั ย ทั ศ น์ พั น ธกิ จ เป้ า ประสงค์ ส านั ก งานคณะกรรมการการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน จึ ง ก าหนด
กลยุทธ์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จานวน 4 กลยุทธ์ ดังต่อไปนี้
กลยุทธ์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กลยุทธ์ที่ 2 การเพิ่มโอกาสการเข้าถึงบริการการศึกษาขั้นพื้นฐานให้ทั่วถึงครอบคลุมผู้เรียนให้ได้รับ
โอกาสในการพัฒนาเต็มตามศักยภาพและมีคุณภาพ
กลยุทธ์ที่ 3 การพัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา
กลยุทธ์ที่ 4 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการ

10
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จุดเน้นการดาเนินงาน
1. ด้านผู้เรียน
1.1 นักเรียนมีสมรรถนะสาคัญสู่มาตรฐานสากล
1.2 นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม รักความเป็ นไทย ห่ างไกลยาเสพติด มีคุณลั กษณะและ
ทักษะทางสังคมที่เหมาะสม
1.3 นักเรียนที่มีความต้องการพิเศษได้รับการส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาเต็มศักยภาพ
เป็นรายบุคคล ด้วยรูปแบบที่หลากหลาย
2. ด้านครูและบุคลากรทางการศึกษา
2.1 ครูได้ รับ การพั ฒ นาองค์ ค วามรู้ และทั ก ษะในการสื่ อ สารมี ส มรรถนะในการสอน
อย่างมีประสิทธิภาพ
2.2 ผู้ บริห ารสถานศึกษา มีความสามารถในการบริห ารงานทุกด้านให้ มีป ระสิ ทธิภ าพ
และเกิดประสิทธิผล
2.3 ครู และบุคลากรทางการศึกษา มีขวัญกาลังใจในการทางาน
2.4 องค์กร คณะบุคคลและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ที่เกี่ยวข้อง วางแผนและสรรหาครูและ
บุคลากรทางการศึกษา ให้สอดคล้องกับความต้องการของโรงเรียน และสังคม
3. ด้านการบริหารจัดการ
3.1 สถานศึกษา สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา และสานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ บริหาร
จัดการ โดยมุ่งเน้นการกระจายอานาจ การมีส่วนร่วม และมีความรับผิดชอบต่อผลการดาเนินงาน
3.2. หน่วยงานในสังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานทุกระดั บ ส่งเสริม
การมีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
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ผลตามแผนปฏิบัติราชการ
กรอบการประเมิกรอบการประเมิ
นผลการปฏิบัติรนาชการตามแผนการปฏิ
บัติราชการ
นักงานคณะกรรมการการศึ
กษาขั
พื้นฐาน
ำปีงบประมาณ
สานัส�กำงานคณะกรรมการการศึ
กษาขั
้นพื้น้นฐาน
ประจประจ�
าปีงบประมาณ
พ.ศ.พ.ศ.
25592559
ตัวชี้วัด
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น้้าหนัก
(%)

กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนทุกระดับทุกประเภท
1

ระดับความสาเร็จของการสร้างความเข้มแข็งในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

2

2

ร้อยละของสถานศึกษาที่มีกิจกรรมเสริมสร้างค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการที่ดีและ
สามารถเป็นแบบอย่างได้
ร้อยละของนักเรียน ป.6 ม.3 ม.6 โครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล ที่มีผลการสอบ O-NET วิชาต่างๆ
สูงกว่าร้อยละ 50 ของคะแนนเต็ม เพิ่มขึ้น
ร้อยละของสถานศึกษาที่มีนักเรียนระดับปฐมวัยได้รับการเตรียมความพร้อม

2

ร้อยละของโรงเรียนกลุ่มเป้าหมายที่ผ่านการประเมินโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย
ประเทศไทย
ระดับความสาเร็จของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่ดาเนินการส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน
และพัฒนาห้องสมุดโรงเรียน และมีโรงเรียนที่สามารถเป็นต้นแบบได้
ระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

2

2

2.5

11

ร้อยละของโรงเรียนวิถีพุทธที่ผ่านการประเมินผลการดาเนินการ 29 ประการสู่ความเป็น
โรงเรียนวิถีพุทธ
ระดับความสาเร็จของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่ดาเนินงานภายใต้โครงการเสริมสร้าง
คุณธรรมจริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษาผ่านกิจกรรม ลูกเสือ
ระดับความสาเร็จของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่ดาเนินงานภายใต้โครงการเสริมสร้างคุณธรรม
จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษาผ่านกิจกรรม ดังนี้
- กิจกรรมศิลปหัตถกรรมนักเรียน (ดนตรี นาฏศิลป์ ศิลปะ)
- กิจกรรมสภานักเรียน
ระดับความสาเร็จของสถานศึกษาจัดกิจกรรมพัฒนาด้านสุขภาวะของนักเรียน

12

ร้อยละของนักเรียนชั้น ป.1 ที่อ่านออกเขียนได้

3

3
4
5
6
7
8
9
10

12
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13

ระดับความสาเร็จของการดาเนินการตามโรงเรียนมาตรฐานสิ่งแวดล้อมศึกษา
ด้านการสร้างจิตสานึกการบริหารจัดการขยะ น้าเสีย และมลพิษทางอากาศ
14
ร้อยละของนักเรียน และครู ที่ได้รับการพัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษตามกิจกรรม
ส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน
กลยุทธ์ที่ 2 การเพิ่มโอกาสการเข้าถึงบริการการศึกษาขั้นพื้นฐานให้ทั่วถึงครอบคลุมผู้เรียนให้ได้รับ
โอกาสในการพัฒนาเต็มตามศักยภาพและมีคุณภาพ
15
ร้อยละของโรงเรียนคุณภาพระดับตาบลจัดกิจกรรมเรียนรู้งานอาชีพเหมาะสมกับศักยภาพ
ส่งผลให้นักเรียนมีรายได้ระหว่างเรียนรู้งานอาชีพเหมาะสมกับศักยภาพส่งผลให้นักเรียนมี
รายได้ระหว่างเรียน
16
ร้อยละของโรงเรียนคุณภาพระดับตาบลที่มีผลการปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice)
17

น้้าหนัก
(%)
1.5
1.5
39.5
2

2
2

18

ร้อยละของนักเรียนโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยได้รับการพัฒนาความสามารถด้าน
วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
อัตราส่วนผู้เรียนระดับก่อนประถมศึกษา/ประชากรกลุ่มอายุ 3 – 5 ปี

19

อัตราส่วนผู้เรียนระดับประถมศึกษา/ประชากร กลุ่มอายุ 6 – 11 ปี

1

20

ร้อยละของนักเรียนที่จบการศึกษาระดับก่อนประถมศึกษา

1

21

ร้อยละของนักเรียนที่จบการศึกษาภาคบังคับ

1

22

ร้อยละของนักเรียนที่จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

1

23

ร้อยละของนักเรียนประถมศึกษาออกกลางคัน

1

24

ร้อยละของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้นออกลางคัน

1

25

ร้อยละของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายออกกลางคัน

1

26

ระดับความสาเร็จของการดาเนินการจัดเก็บข้อมูลผลการเรียนรายบุคคลระบบออนไลน์

1

1
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น้้าหนัก
(%)
1

27

ร้อยละของนักเรียนที่ได้รับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน

28

ระดับความสาเร็จของการส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนางานแนะแนวให้มีความเข้มแข็ง

3

29

ร้อยละของสถานศึกษาที่มีความเข้มแข็งในการดาเนินงานแนะแนวการศึกษาและอาชีพ

3

30

ร้อยละการยกระดับวิชาการโรงเรียนในฝัน

3

31

ร้อยละของนักเรียนพิการได้รับคูปอง สื่อ สิ่งอานวยความสะดวกบัญชี ข. และ ค.

1

32

1

33.2

ร้อยละของนักเรียนพิการเรียนรวมผ่านเกณฑ์การพัฒนาสมรรถภาพตามแผน
การจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP)
ร้ อ ยละของนั ก เรี ย นพิ ก ารและผู้ ด้ อ ยโอกาสได้ รั บ การพั ฒ นาทั ก ษะวิ ช าชี พ ทั ก ษะ
การดารงชีวิตสามารถพึ่งพาตนเองได้
ร้อยละของนักเรียนด้อยโอกาสได้รับการสนับสนุนการศึกษา

33.3

ร้อยละของนักเรียนพิการได้รับการสนับสนุนการศึกษา

1

33.4

ร้อยละของนักเรียนพิการที่ได้รับการพัฒนาสมรรถภาพ

1

34

ร้อยละของครูที่ได้รับการพัฒนาการด้านการจัดการเรียนการสอนตามแนวทางของ
วอลดอร์ฟ
ระดับคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)
ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้
ระดับคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอิสลามศึกษา (I-NET) ใน
พื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้
ร้อยละของนักเรียนที่เข้ารับการศึกษาสายสามัญควบอิสลามศึกษาเพิ่มขึ้น

1

33.1

35
36
37
38

14

ร้อยละของสถานศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่ผู้ปกครอง
และชุมชนมีส่วน ร่วมในกิจกรรมของสถานศึกษา
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กลยุทธ์ที่ 3 การพัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา
39

40
41.1

ร้อยละของโรงเรียนได้รับการจัดสรรอัตราจ้างสามารถปฏิบัติงานสนับสนุนการสอนได้
อย่างมีประสิทธิภาพ และอัตราจ้างนักการภารโรงสามารถปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ
(อัตราจ้างวุฒิปริญญาตรีที่ปฏิบัติงานสนับสนุนการสอนให้สถานศึกษา)
ร้อยละของสถานศึกษาที่ครูสามารถกลับไปปฏิบัติการสอนเพิ่มขึ้น โดยการจัดสรรอัตรา
จ้างปฏิบัติงานแทนนักการภารโรง
ร้อยละของบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2) ที่ได้รับการพัฒนา

41.2

ร้อยละของบุ คลากรทางการศึ กษาได้ รับ การพั ฒ นาบุ คลากรด้ านการบริ ห ารงานบุ คคล
สานักงานเขตพื้นที่การศึ กษา (โครงการพัฒนาบุคลากรด้านการบริหารงานบุคคลสานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษา)
41.3
ระดับความสาเร็จในการฝึกอบรมครูผู้ช่วยสู่การเป็นครูมืออาชีพในประชาคมอาเซียน
(โครงการฝึกอบรมครูผู้ช่วยสู่การเป็นครูมืออาชีพในประชาคมอาเซียน)
42
ระดับความสาเร็จของหน่วยงานและผู้มีผลงานดีเด่นประสพผลสาเร็จเป็นที่ประจักษ์ เพื่อ
รับรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) ครั้งที่ 5 ประจาปีการศึกษา 2558
กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาระบบการบริหารจัดการ

1

1
1
1
1
2
22

43.1

ระดับความสาเร็จของการพัฒนาระบบการควบคุมภายใน

2.4

43.2

ร้อยละของโรงเรียนที่ส่งรายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในประจาปี
ครบถ้วน
ระดับความสาเร็จของส่วนราชการระดับหน่วยเบิกจ่ายสามารถปฏิบัติงานด้านบัญชีได้ตาม
เกณฑ์ที่สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกาหนด
ระดับความสาเร็จของสถานศึกษาในสังกัดได้รับการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และ
นิเทศการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ
ระดับความสาเร็จของผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษา
ขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551
ระดับความสาเร็จของผู้เรียนมีสุขภาพกาย สุขภาพจิต ที่ดี

0.6

ระดับความสาเร็จของการนิเทศ ติดตาม การจัดการศึกษาของสถานศึกษาสังกัดสานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษา
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คู่มือตัวชี้วัด 15
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ตัวชี้วัด

กรอบการประเมินผล 2559

49

ระดับความสาเร็จของการตรวจสอบทางด้านการเงินการบัญชีของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

50

ระดับความสาเร็จของการจัดทาต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต

16
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ตามแผนปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

น้้าหนัก
(%)
3
3

ปฏิทินการดาเนินงานตามคารับรองการปฏิบัติราชการ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
เพื่อให้ การปฏิบัติตามคารับ รองการปฏิบั ติราชการของ สพฐ. เป็ น ไปด้ว ยความเรีย บร้อย และ
สามารถบรรลุเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงได้กาหนดปฏิทินขั้นตอนการดาเนินงานไว้ 5 ขั้นตอน
ประกอบด้ว ย ขั้นตอนที่ 1 การเตรีย มการและการจัดทาคารับ รอง ขั้น ตอนที่ 2 การดาเนิน การปฏิบัติ
ตามคารับรอง ขั้นตอนที่ 3 การติดตามและประเมินผล ขั้นตอนที่ 4 การรายงานผลการปฏิบัติราชการตาม
คารับรอง ขั้นตอนที่ 5 การจัดสรรสิ่งจูงใจ ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้
ระยะเวลา
ที่
ขั้นตอน/กิจกรรม
เป้าหมาย
ดาเนินการ
ขั้นที่ 1 การเตรียมการและการจัดทาคารับรอง
ได้รับทราบกรอบ
1 ฟังการชี้แจงกรอบการประเมินผล ปี 2559
ส.ค. 58
การประเมินผล
2 ประสานการจัดเตรียมแผนปฏิบัติราชการประจาปี
ของ สพฐ.เพื่อใช้ในการจัดทาคารับรองรับ
3
4

5
6

7
8
9

ต.ค.- พ.ย. 58

ได้แผนปฏิบัติราชการ
ประจาปี 2559 ของ
สพฐ.
ประสานการจัดทาร่างตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติ ราชการ พ.ย.- ธ.ค. 58 ได้ร่างตัวชี้วัดตาม
ของกระทรวง และของ สพฐ.
แผนปฏิบัติราชการ
กระทรวง และ สพฐ.
เจรจาระหว่างคณะผู้แทนกระทรวงกับคณะกรรมการ ธ.ค. 58 - ม.ค. 59 ได้ข้อตกลงร่วมกันในการ
เจรจาตกลงและประเมินผล เพื่อกาหนดตัวชี้วัด
ดาการตัวชี้วัดตามคา
กาหนดเป้าหมายและเกณฑ์การให้คะแนน
รับรองการปฏิบัติ
ราชการกระทรวง และ
ของ สพฐ.
ปรับปรุงแก้ไขตัวชี้วัด/เป้าหมาย และรายละเอียด
ธ.ค. 58 - ม.ค. 59 ได้ร่างตัวชี้วัดและ
ตามข้อสังเกตของคณะกรรมการเจรจาฯ
เป้าหมาย
ส่งร่างคารับรองของ สพฐ. ให้สานักงาน
ม.ค. 59
คารับรองทุกมิติทุก
ก.พ.ร. พิจารณา
ตัวชี้วัดของ สพฐ.ได้รับ
การพิจารณา
ขั้นที่ 2 การดาเนินการปฏิบัติตามคารับรอง
สานักงาน ก.พ.ร. แจ้งผลการพิจารณารายละเอียด
ก.พ. - มี.ค. 59 ได้คารับรองปี 2559
ตัวชี้วัดให้ สพฐ. เสนอลงนามใน
คารับรองกับรัฐมนตรี
ส่งคารับรองที่ลงนามแล้วให้สานักงาน ก.พ.ร. 1 ชุด
ก.พ. - มี.ค. 59 คารับรองปี 2559 ที่ลง
นามเรียบร้อยแล้ว
ส่งรายละเอียดตัวชี้วัด (KPI Template) เฉพาะมิติ
ก.พ. - มี.ค. 59 รายละเอียดตัวชี้วัด (KPI
ภายนอก ให้สานักงาน ก.พ.ร. 3 ชุด พร้อมแผ่นบันทึก
Template) มิติ
ข้อมูล 1 แผ่น
ภายนอก
คู่มือตัวชี้วัด 17
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ที่

ขั้นตอน/กิจกรรม

10 แจ้งที่ประชุมผู้บริหาร สพฐ. ทราบถึงคารับรองการ
ปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

ระยะเวลา
ดาเนินการ
ภายใน
ก.พ. 59

11 ประชุมสร้างความเข้าใจให้สานัก/กลุ่ม/ศูนย์ ในสพฐ.

ภายใน
ก.พ. 59

12 ประชุมเชิงปฏิบัติการ 4 ภูมิภาคผู้แทน สพป. สพม.ละ 2
คน

มี.ค. 59

13 สานักงาน ก.พ.ร. ส่งผลการตรวจสอบรายละเอียด
ตัวชี้วัด (KPI Audit) ให้ส่วนราชการ

มี.ค. 59

14 สิ้นสุดการขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดตัวชี้วัด น้าหนักและ
ภายใน
31 มี.ค. 59
เกณฑ์การให้คะแนนตัวชีว้ ัดในกรณีที่ (1) ได้รับผลกระทบจาก
ปัจจัยภายนอกที่ไม่สามารถควบคุมได้ (2) ไม่ได้รับจัดสรร
งบประมาณหรือได้รับจัดสรรไม่เพียงพอ และไม่สามารถโอน
เปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณ (ส่วนราชการต้องส่งคาขอ
เปลี่ยนแปลงฯและเอกสารชี้แจงเหตุผลความจาเป็นจานวน 3
ชุด)
15 สานัก/กลุ่ม/ศูนย์ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มี.ค. - ก.ย. 59
ประถมศึกษา สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา และสถานศึกษาดาเนินงานตามคารับรอง
มี.ค. - ก.ย. 59
ขั้นตอนที่ 3 การติดตามและประเมินผล
16 สานัก/กลุ่ม/ศูนย์ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษา สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษาและสถานศึกษา มีระบบการกากับ
ติดตามเพื่อส่งเสริมช่วยเหลือและสนับสนุนการ
ปฏิบัติงาน
17 สานัก/กลุ่ม/ศูนย์ สานักงานเขตพื้นการศึกษาและ
สถานศึกษา มีระบบการประเมินตนเองเพื่อปรับปรุง
พัฒนา และรายงานผลการประเมินตนเอง (SAR)
รอบ 6 , 9 , 12 เดือนตามกาหนด
18

คู่มือตัวชี้วัด
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มี.ค. - ก.ย. 59

เป้าหมาย
ผู้บริหาร สพฐ.ได้รับ
ทราบ คารับรองฯปี
2559
สานัก/กลุ่ม/ศูนย์ มี
ความเข้าใจในการ
ดาเนินงานตามคารับรอง
ผู้แทน สพป. สพม.มี
ความเข้าใจในแนว
ทางการดาเนินงานตาม
คารับรองฯ เพื่อนาสู่การ
ปฏิบัติ
ผลการตรวจสอบ
รายละเอียดตัวชี้วัดจาก
สานักงาน ก.พ.ร.
คาขอเปลี่ยนแปลงฯและ
เอกสารชี้แจงเหตุผล
ความจาเป็น (ถ้ามี)

ทุกหน่วยงานดาเนินงาน
ตามบทบาทภารกิจที่
รับผิดชอบ
หน่วยงานทุกระดับมี
ระบบการกากับติดตาม
การปฏิบัติราชการ
เพื่อให้บรรลุเป้าหมาย
หน่วยงานทุกระดับมี
ระบบการประเมิน และ
รายงานผลการประเมิน
ตนเองได้ตามกาหนด

ที่

ขั้นตอน/กิจกรรม

18 คณะทางานสุ่มติดตาม/ประเมินในระดับ สพป. สพม.
และสถานศึกษา
ขั้นตอนที่ 4 การรายงานผลการปฏิบัติราชการ
ตามคารับรอง
19 รายงานผลการประเมินตนเองรอบ 6 เดือน
( 1 ต.ค. 58 - 31 มี.ค. 59) - SAR Card
- สพป. สพม.พิมพ์รายงานตามแบบ SAR Card จาก
หน้าเว็บ KRS, ARS โดย ผอ.สพป.สพม.รับรองข้อมูล
เก็บไว้เป็นหลักฐาน (ไม่ต้องส่งมายัง กพร.สพฐ.)
- สพฐ. สพฐ. กรอก e-SAR Card เข้าระบบใน
เว็บไซต์ของสานักงาน ก.พ.ร.

20 รายงานผลการประเมินตนเองรอบ 9 เดือน
( 1 ต.ค. 58 – 30 มิ.ย. 59)
- สพป. สพม.พิมพ์รายงานตามแบบ SAR Card จาก
หน้าเว็บ KRS, ARS โดย ผอ.สพป.สพม.รับรองข้อมูล
เก็บไว้เป็นหลักฐาน (ไม่ต้องส่งมายัง กพร.สพฐ.)
- สพฐ. กรอก e-SAR Card เข้าระบบในเว็บไซต์ของ
สานักงาน ก.พ.ร.

ระยะเวลา
ดาเนินการ
มี.ค. - ก.ย. 59

เป้าหมาย
ได้ข้อมูลเชิงประจักษ์เพื่อ
ใช้ผลักดันในระดับ
นโยบาย

1 - 15 เม.ย. 59

-สพป. สพม.รายงานตาม
แบบ SAR Card โดย
ผอ.สพป. สพม.รับรอง

30 เมย. 59

-สพฐ. รายงาน กพร.สป.
ศธ.
-สพฐ. รายงานสานักงาน
ก.พ.ร.

1 - 15 ก.ค. 59

-สพป. สพม.รายงานตาม
แบบ Sar Card โดย โดย
ผอ.สพป. สพม.รับรอง

ภายใน 31 ก.ค. 59

-สพฐ. จัดทา SAR Card
-สพฐ.รายงาน กพร.สป.
ศธ.
สานัก/กลุ่ม/ศูนย์ สพป.
สพม.และสถานศึกษา
เตรียมข้อมูลรองรับการ
สารวจตามกาหนด

21 ที่ปรึกษาฯสานักงาน ก.พ.ร. ดาเนินการสารวจความ
พึงพอใจของผู้รับบริการ

มิ.ย. - ส.ค. 59

22 รายงานผลการประเมินตนเองรอบ 12 เดือน
รายงานผลการประเมินตนเองรอบ 12 เดือน
( 1 ต.ค. 58 – 30 ก.ย. 59)

1 - 15 ต.ค. 59

-สพป. สพม.รายงานตาม
แบบ SAR Card โดย
ผอ.สพป.
สพม.รับรอง
คู่มือตัวชี้วัด 19

ตามแผนปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

ที่

ขั้นตอน/กิจกรรม
- สพป. สพม.พิมพ์รายงานตามแบบ SAR Card จาก
หน้าเว็บ KRS, ARS โดย ผอ.สพป.สพม.รับรองข้อมูล
เก็บไว้เป็นหลักฐาน (ไม่ต้องส่งมายัง กพร.สพฐ.)
- สพฐ. จัดทารายงานการประเมินตนเอง (SAR card)
ส่ง กพร.สป.ศธ.
- สพฐ. จัดทารายงานการประเมินตนเอง (SAR card)
ส่งให้สานักงาน ก.พ.ร.

ระยะเวลา
ดาเนินการ
20 - 24 ต.ค. 59
27 - 31 ต.ค.59

23 สานักงาน ก.พ.ร. และผู้ประเมินอิสระติดตาม
ธ.ค. 59 - ม.ค. 60
ประเมินผลการปฏิบัติราชการฯ ณ ส่วนราชการรอบ
12 เดือน
ขั้นที่ 5 การจัดสรรสิ่งจูงใจ
24 สานักงาน ก.พ.ร. พิจารณาและประกาศผลการปฏิบัติ
รอเกณฑ์จาก
ราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ของส่วน
สานักงาน ก.พ.ร.
ราชการพร้อมกับแจ้งเกณฑ์และผลการจัดสรรสิ่งจูงใจ
ให้แก่ส่วนราชการ
25 สพฐ. ดาเนินการจัดสรรสิ่งจูงใจให้แก่หน่วยงานใน
สังกัด

20
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รอเกณฑ์จาก
สานักงาน ก.พ.ร.

เป้าหมาย
- สพฐ.จัดทารายงาน
SAR Card ฉบับ
สมบูรณ์ 3 ชุด พร้อม
แผ่นบันทึกข้อมูล ส่ง
สานักงาน ก.พ.ร. ภายใน
31 ต.ค. 59
*หากส่งล่าช้ากว่ากาหนดจะ
ถูกหักคะแนน 0.0500
คะแนนของคะแนนรวม
ทัง้ หมดต่อ 1 วันทาการ
ได้ผลการปฏิบัติงานตาม
คารับรองการปฏิบัติ
ราชการฯ
สพฐ.ได้รับทราบการ
รับรองผลการประเมิน
การปฏิบัติราชการและ
การจัดสรรเงินรางวัล
ปีงบประมาณ 2559
สพฐ. ดาเนินการจัดสรร
เงินรางวัล

ตามแผนปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

คู่มือตัวชี้วัด 21

ตัวชี้วัดและเป้าหมายตามแผนการปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
ข้อมูลพื้นฐำน
น้้ำหนัก เป้ำหมำย
(Baseline data)
ตัวชี้วัด
(ร้อยละ) ปี 2558
2556
2557
2558
1
กลยุทธ์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
1. ระดับควำมส้ำเร็จของกำรสร้ำงควำม
2
5
5
5
1
เข้มแข็งในกำรเข้ำสู่ประชำคมอำเซียน
2. ร้ อ ยละของสถำนศึ ก ษำที่ มี กิ จ กรรม
เสริมสร้ำงค่ำนิ ย มหลักของคนไทย 12
2
100%
100%
30%
ประกำรที่ดีและสำมำรถเป็นแบบอย่ำง
ได้
3. ร้อยละของนักเรียน ป.6 ม.3 ม.6 โครงการ
โรงเรียนมาตรฐานสากล ที่มีผลการสอบ O3
5
1
NET วิชาต่างๆ สูงกว่าร้อยละ 50 ของ
คะแนนเต็ม เพิ่มขึ้น
4 ร้อยละของสถำนศึกษำที่มีนักเรียน
ระดับปฐมวัยได้รับกำรเตรียมควำม
3
5
5
5
1
พร้อม
5 ร้อยละของโรงเรียนกลุ่มเป้ำหมำยที่
ผ่ำนกำรประเมินโครงกำรบ้ำน
2
100%
100%
100%
80%
นักวิทยำศำสตร์น้อย ประเทศไทย
85%

90%

3

2

40%

35%

3

3

2

2

3

2

เกณฑ์กำรให้คะแนน

95%

4

4

45%

4

4

100%

5

5

50%

5

5
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ระดับควำมส้ำเร็จของส้ำนักงำนเขต
พื้นที่กำรศึกษำที่ด้ำเนินกำรส่งเสริม
นิสัยรักกำรอ่ำนและพัฒนำห้องสมุด
โรงเรียน และมีโรงเรียนที่สำมำรถเป็น
ต้นแบบได้
7 ระดับคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำร
ด้ำเนินงำนของส้ำนักงำนเขตพื้นที่
กำรศึกษำ
8 ร้อยละของโรงเรียนวิถีพุทธที่ผ่ำน
กำรประเมินผลกำรด้ำเนินกำร 29
ประกำรสู่ควำมเป็นโรงเรียนวิถีพุทธ
9 ระดับควำมส้ำเร็จของส้ำนักงำนเขต
พื้นที่กำรศึกษำที่ด้ำเนินงำนภำยใต้
โครงกำรเสริมสร้ำงคุณธรรมจริยธรรม
และธรรมำภิบำลในสถำนศึกษำผ่ำน
กิจกรรม ลูกเสือ
10 ระดับควำมส้ำเร็จของส้ำนั กงำนเขตพื้นที่
กำรศึ กษำที่ ด้ ำเนิ นงำนภำยใต้ โครงกำร
เสริมสร้ำงคุณธรรม จริยธรรม และธรรมำ
ภิบำลในสถำนศึกษำผ่ำนกิจกรรม ดังนี้
- กิจกรรมศิลปหัตถกรรมนักเรียน (ดนตรี

6

ตัวชี้วัด

5

5
100%

5

5

2

3
2

2

2.5

น้้ำหนัก เป้ำหมำย
(ร้อยละ) ปี 2558

-

-

80%

-

-

-

80%

-

225 เขต 225 เขต

-

-

80%

-

-

ข้อมูลพื้นฐำน
(Baseline data)
2556
2557
2558

1

1

80%

1

1

1

2

2

85%

2

2

2

3

3

90%

3

3

3

เกณฑ์กำรให้คะแนน

4

4

95%

4

4

4

5

5

100%

5

5

5
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11 ระดับควำมส้ำเร็จของสถำนศึกษำ
จัดกิจกรรมพัฒนำด้ำนสุขภำวะของ
นักเรียน
12 ร้อยละของนักเรียนชั้น ป.1 ที่อ่ำนออก
เขียนได้
13 ระดับ ควำมส้ ำเร็ จของกำรด้ ำเนิ น กำร
ตำมโรงเรี ย นมำตรฐำนสิ่ ง แวดล้ อ ม
ศึ ก ษ ำ ด้ ำ น ก ำ ร ส ร้ ำ ง จิ ต ส้ ำ นึ ก
กำรบริ ห ำรจั ด กำรขยะ น้้ ำ เสี ย และ
มลพิษทำงอำกำศ
14 ร้อยละของนักเรียน และครู ที่ได้รับ
กำรพัฒนำทักษะด้ำนภำษำอังกฤษตำม
กิจกรรมส่งเสริมกำรเรียนกำรสอน
ภำษำอังกฤษเพื่อเตรียมควำมพร้อมสู่
ประชำคมอำเซียน
รวม

นำฏศิลป์ ศิลปะ)
- กิจกรรมสภำนักเรียน

ตัวชี้วัด

90%

100%

100%

3

1.5

1.5
31.5

5

2

น้้ำหนัก เป้ำหมำย
(ร้อยละ) ปี 2558

-

-

-

-

-

-

-

-

100%

-

-

122 โรง

ข้อมูลพื้นฐำน
(Baseline data)
2556
2557
2558

60%

60%

70%

1

1

70%

70%

75%

2

2

80%

80%

80%

3

3

เกณฑ์กำรให้คะแนน

90%

90%

85%

4

4

100%

100%

90%

5

5
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16 ร้อยละของโรงเรียนคุณภำพระดับ
ต้ำบลที่มีผลกำรปฏิบัติที่เป็นเลิศ
(Best Practice)
17 ร้อยละของนักเรียนโรงเรียนจุฬำภรณ
รำชวิทยำลัยได้รับกำรพัฒนำ
ควำมสำมำรถด้ำนวิทยำศำสตร์และ
คณิตศำสตร์
18 อัตรำส่วนผู้เรียนระดับก่อน
ประถมศึกษำ/ประชำกรกลุ่มอำยุ
3 – 5 ปี
19 อัตรำส่วนผู้เรียนระดับประถมศึกษำ/
ประชำกร กลุ่มอำยุ 6 – 11 ปี
100%

42.45% 74.06%
71.27% 102.20%

2

1
1

100%

70%

2

-

-

-

100%

-

-

-

100%

-

71.25%

42.43%

80%

50%

71.26%

42.44%

85%

55%

71.27%

42.45%

90%

60%

100%

70%

70%

5

71.28%

71.29%

42.46% 42.47%

95%

65%

ข้อมูลพื้นฐำน
เกณฑ์กำรให้คะแนน
(Baseline data)
ตัวชี้วัด
2556
2557
2558
1
2
3
4
กลยุทธ์ที่ 2 การเพิ่มโอกาสการเข้าถึงบริการการศึกษาขั้นพื้นฐานให้ทั่วถึงครอบคลุมผู้เรียนให้ได้รับโอกาสในการพัฒนาเต็มตามศักยภาพและมีคุณภาพ
15 ร้อยละของโรงเรียนคุณภำพระดับ
ต้ำบลจัดกิจกรรมเรียนรู้งำนอำชีพ
เหมำะสมกับศักยภำพส่งผลให้นักเรียน
มีรำยได้ระหว่ำงเรียนรู้งำนอำชีพ
2
70%
50%
55%
60%
65%
เหมำะสมกับศักยภำพส่งผลให้นักเรียน
มีรำยได้ระหว่ำงเรียน
น้้ำหนัก เป้ำหมำย
(ร้อยละ) ปี 2558
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และพัฒนำงำนแนะแนวให้มีควำมเข้มแข็ง

20 ร้อยละของนักเรียนที่จบกำรศึกษำ
ระดับก่อนประถมศึกษำ
21 ร้อยละของนักเรียนที่จบกำรศึกษำ
ภำคบังคับ
22 ร้อยละของนักเรียนที่จบกำรศึกษำ
ระดับมัธยมศึกษำตอนปลำย
23 ร้อยละของนักเรียนประถมศึกษำ
ออกกลำงคัน
24 ร้อยละของนักเรียนมัธยมศึกษำตอนต้น
ออกลำงคัน
25 ร้อยละของนักเรียนมัธยมศึกษำ
ตอนปลำยออกกลำงคัน
26 ระดับควำมส้ำเร็จของกำรด้ำเนินกำร
จัดเก็บข้อมูลผลกำรเรียนรำยบุคคล
ระบบออนไลน์
27 ร้อยละของนักเรียนที่ได้รับกำร
สนับสนุนค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดกำรศึกษำ
ขั้นพื้นฐำน
28 ระดับควำมส้ำเร็จของกำรส่งเสริม สนับสนุน

ตัวชี้วัด

0.71%
0.77%
5
100

1
1
1
1
5

0.07%

1

3

100% 94.73%

1

-

100%

-

0.79

0.73

0.09%

92.05%

100%

1

99.13%

100%

-

100%

-

-

-

-

-

-

-

-

100%

-

-

-

-

-

-

-

ข้อมูลพื้นฐำน
(Baseline data)
2556
2557
2558

1

น้้ำหนัก เป้ำหมำย
(ร้อยละ) ปี 2558

1

2

85%

-

1 ไม่
ครบถ้วน
80%

0.78%

0.72%

0.08%

85%

85%

85%

2

0.79%

0.73%

0.10%

80%

80%

80%

1

3

90%

-

0.77%

0.71%

0.07%

90%

90%

90%

3

เกณฑ์กำรให้คะแนน

4

95%

-

0.76%

0.70%

0.06%

95%

95%

95%

4

5

100%

5
ครบถ้วน

0.75%

0.69%

0.05%

100%

100%

100%

5
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33.3 ร้ อ ยละของนั ก เรี ย นพิ กำรได้ รั บ
กำรสนับสนุนกำรศึกษำ

29 ร้อยละของสถำนศึกษำที่มีควำม
เข้มแข็งในกำรด้ำเนินงำนแนะแนว
กำรศึกษำและอำชีพ
30 ร้อยละกำรยกระดับวิชำกำรโรงเรียน
ในฝัน
31 ร้อยละของนักเรียนพิกำรได้รับคูปอง
สื่อ สิ่งอ้ำนวยควำมสะดวกบัญชี ข.
และ ค.
32 ร้อยละของนักเรียนพิกำรเรียนรวมผ่ำน
เกณฑ์กำรพัฒนำสมรรถภำพตำม
แผนกำรจัดกำรศึกษำเฉพำะบุคคล
(IEP)
33.1 ร้ อ ยล ะข องนั ก เรี ย น พิ ก ำรแ ล ะ
ผู้ด้อยโอกำสได้รั บ กำรพัฒ นำทั กษะ
วิชำชีพ ทักษะกำรด้ำรงชีวิตสำมำรถ
พึ่งพำตนเองได้
33.2 ร้อยละของนักเรียนด้อยโอกำสได้รับ
กำรสนับสนุนกำรศึกษำ

ตัวชี้วัด

100%

92%

1

1
90%

368,494
(22,751)

282,766
(18,507)

100%

1

1

92.14%

100% 86.96%

93.38%

82.60%

100%

90.75%

90.43%

100%

-

1

-

80%

-

3

-

80%

14,313

-

100%

383,196
(23,877)

-

-

-

ข้อมูลพื้นฐำน
(Baseline data)
2556
2557
2558

3

น้้ำหนัก เป้ำหมำย
(ร้อยละ) ปี 2558

89%

89%

88%
88%

85%

70%

85%

50%

50%

2

80%

60%

80%

40%

40%

1

90%

90%

90%

80%

90%

60%

60%

3

เกณฑ์กำรให้คะแนน

91%

91%

95%

90%

95%

70%

70%

4

92%

92%

100%

100%

100%

80%

80%

5
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33.4 ร้ อ ยละของนั ก เรี ย นพิ ก ำรที่ ไ ด้ รั บ
กำรพัฒนำสมรรถภำพ
34 ร้อยละของครูที่ได้รับกำรพัฒนำกำร
ด้ำนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนตำม
แนวทำงของวอลดอร์ฟ
35 ระดับคะแนนเฉลี่ยผลกำรทดสอบทำง
กำรศึกษำระดับชำติขั้นพื้นฐำน
(O-NET) ในพื้นที่จังหวัดชำยแดน
ภำคใต้
36 ระดับคะแนนเฉลี่ยผลกำรทดสอบทำง
กำรศึกษำระดับชำติด้ำนอิสลำมศึกษำ
(I-NET) ในพื้นที่จังหวัดชำยแดนภำคใต้
37 ร้อยละของนั กเรียนที่เข้ำรับ กำรศึกษำ
สำยสำมัญควบอิสลำมศึกษำเพิ่มขึ้น
38 ร้ อยละของสถำนศึ ก ษำในเขตพั ฒ นำ
พิเศษเฉพำะกิจจังหวัดชำยแดนภำคใต้
ที่ผู้ ปกครอง และชุมชนมีส่ วน ร่ วมใน
กิจกรรมของสถำนศึกษำ
รวม

ตัวชี้วัด

100%

5

5
100%
100%

1

2

2
2
1.5
39.5

86%

1

น้้ำหนัก เป้ำหมำย
(ร้อยละ) ปี 2558

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

34%

-

-

-

-

90%

86.44%

ข้อมูลพื้นฐำน
(Baseline data)
2556
2557
2558

80%

80%

1

1

80%

84%

1

85%

85%

2

2

85%

85%

2

90%

90%

3

3

90%

86%

3

เกณฑ์กำรให้คะแนน

95%

95%

4

4

95%

87%

4

100%

100%

5

5

100%

88%

5
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กลยุทธ์ที่ 3 การพัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา
39 ร้อยละของโรงเรียนได้รับการจัดสรร
อัตราจ้างสามารถปฏิบัติงานสนับสนุน
การสอนได้ อย่างมีประสิทธิภาพ และ
อัตราจ้างนักการภารโรงสามารถ
1
ปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ (อัตรา
จ้างวุฒิปริญญาตรีที่ปฏิบัติงานสนับสนุน
การสอนให้สถานศึกษา)
40 ร้อยละของสถานศึกษาที่ครูสามารถ
กลับไปปฏิบัติการสอนเพิ่มขึ้น โดย
1
การจัดสรรอัตราจ้างปฏิบัติงานแทน
นักการภารโรง
41.1 ร้อยละของบุคลำกรทำงกำรศึกษำอื่น
1
ตำมมำตรำ 38 ค.(2) ที่ได้รับกำรพัฒนำ
41.2 ร้อยละของบุคลำกรทำงกำรศึกษำได้รับ
กำรพัฒนำบุ คลำกรด้ำนกำรบริหำรงำน
1
บุ ค คลส้ ำ นั ก งำนเขตพื้ น ที่ ก ำรศึ ก ษำ
(โครงกำรพั ฒ นำบุ คลำกรด้ ำ น กำร
บริ ห ำรงำนบุ คคลส้ ำ นั ก งำนเขตพื้ น ที่

ตัวชี้วัด

100%

100%

681 คน

-

100%

100%

100%

-

864 คน

100%

100%

-

996 คน

100%

100%

ข้อมูลพื้นฐำน
(Baseline data)
2556
2557
2558

100%

น้้ำหนัก เป้ำหมำย
(ร้อยละ) ปี 2558

60%

60%

80%

80%

1

70%

70%

85%

85%

2

80%

80%

90%

90%

3
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90%

90%

95%

95%

4

100%

100%

100%

100%

5
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41.3 ระดับควำมส้ำเร็จในกำรฝึกอบรมครู
ผู้ช่วยสู่กำรเป็นครูมืออำชีพใน
ประชำคมอำเซียน (โครงกำรฝึกอบรม
ครูผู้ช่วยสู่กำรเป็นครูมืออำชีพใน
ประชำคมอำเซียน)
42 ระดับควำมส้ำเร็จของหน่วยงำนและผู้มี
ผลงำนดีเด่นประสพผลส้ำเร็จเป็นที่
ประจักษ์ เพื่อรับรำงวัลทรงคุณค่ำ
สพฐ. (OBEC AWARDS) ครั้งที่ 5
ประจ้ำปีกำรศึกษำ 2558
รวม
กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาระบบการบริหารจัดการ
43.1 ระดับควำมส้ำเร็จของกำรพัฒนำระบบ
กำรควบคุมภำยใน
43.2 ร้อยละของโรงเรียนที่ส่งรำยงำนกำร
ติดตำมประเมินผลกำรควบคุมภำยใน
ประจ้ำปีครบถ้วน

กำรศึกษำ)

ตัวชี้วัด

5

2

5
100%

2.4
0.6

7

5

1

น้้ำหนัก เป้ำหมำย
(ร้อยละ) ปี 2558

-

5

-

-

-

5

-

-

-

5

2

-

ข้อมูลพื้นฐำน
(Baseline data)
2556
2557
2558

60%

1

1

1

1

70%

2

2

2

2

80%

3

3

3

3
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90%

4

4

4

4

100%

5

5

5

5
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48 ระดับควำมส้ำเร็จของกำรนิเทศ ติดตำม
กำรจัดกำรศึกษำของสถำนศึกษำสังกัด
ส้ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ

47 ระดับควำมส้ำเร็จของผู้เรียนมีสุขภำพ
กำย สุขภำพจิต ที่ดี

44 ระดับควำมส้ำเร็จของส่วนรำชกำร
ระดับหน่วยเบิกจ่ำยสำมำรถปฏิบัติงำน
ด้ำนบัญชีได้ตำมเกณฑ์ที่ส้ำนักงำน
คณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน
ก้ำหนด
45 ระดั บ ควำมส้ ำเร็ จ ของสถำนศึ ก ษำใน
สั ง กั ด ได้ รั บ กำรติ ด ตำม ตรวจสอบ
ประเมิ น ผล และนิ เทศกำรศึ ก ษำที่ มี
ประสิทธิภำพ
46 ร ะ ดั บ ค ว ำ ม ส้ ำ เร็ จ ข อ งผู้ เรี ย น มี
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ตำมหลักสูตร
แ ก น ก ล ำงก ำ รศึ ก ษ ำ ขั้ น พื้ น ฐ ำ น
พุทธศักรำช 2551

ตัวชี้วัด

5

2

3

5

5

5

3

2

5

3

น้้ำหนัก เป้ำหมำย
(ร้อยละ) ปี 2558

-

-

-

-

-

-

-

-

-

5

-

-

-

-

5

ข้อมูลพื้นฐำน
(Baseline data)
2556
2557
2558

1

1

1

1

1

1

2

2

2

2

2

2

3

3

3

3

3

3
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4

4

4

4

4

4

5

5

5

5

5

5
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49 ระดับควำมส้ำเร็จของกำรตรวจสอบ
ทำงด้ำนกำรเงินกำรบัญชีของส้ำนักงำน
เขตพื้นที่กำรศึกษำ
50 ระดับควำมส้ำเร็จของกำรจัดท้ำต้นทุน
ต่อหน่วยผลผลิต
รวม
รวมทั้งสิ้น

ตัวชี้วัด

5

3
22
100

5

3

น้้ำหนัก เป้ำหมำย
(ร้อยละ) ปี 2558

5

5
5

5
5

5

ข้อมูลพื้นฐำน
(Baseline data)
2556
2557
2558

1

1

1

2

2

2

3

3

3

เกณฑ์กำรให้คะแนน

4

4

4

5

5

5

กลยุทธ์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ตัวชี้วัดที่ 1 ระดับความสาเร็จของการสร้างความเข้มแข็งในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
หน่วยวัด: ระดับ
น้าหนัก : ร้อยละ 2
คาอธิบาย :
ความสาเร็จของการสร้างความเข้มแข็งในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน หมายถึง การดาเนินกิจกรรม /
โครงการ เพื่อส่งเสริม / สนับสนุน และพัฒนาให้มีโรงเรียนต้นแบบการพัฒนาสู่ประชาคมอาเซียน ได้แก่ Sister
School จานวน 30 โรง (ระดับประถมศึกษา 15 โรง และระดับมัธยมศึกษา 15 โรง) Buffer School จานวน
23 โรง (ระดับประถมศึกษา 13 โรง และระดับมัธยมศึกษา 10 โรง) ASEAN Focus School จ านวน 14 โรง
(ระดับประถมศึกษา 9 โรง และระดับมัธยมศึกษา 5 โรง) คู่พัฒนาไทย – อินโดนี เซีย จานวน 23 โรง (ระดับ
มัธยมศึกษา 23 โรง) และ ASEAN Learning School จานวน 163 โรง (ระดับประถมศึกษา 151 โรง และระดับ
มัธยมศึกษา 12 โรง) ในเขตพื้ นที่ การศึกษา จานวน 225 เขตพื้ นที่ มี ความเข้มแข็ ง เพื่ อเป็ นต้ นแบบในการ
พัฒนาสู่ประชาคมอาเซียน และเป็นแหล่งเรียนรู้เกี่ยวกับประชาคมอาเซียนให้แก่โรงเรียนทั่ วไป ชุมชน และ
หน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
การสร้างความเข้มแข็งในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน หมายถึง การส่งเสริม / สนับสนุน ประชุม
ชี้แจง อบรม เผยแพร่ / ประชาสั มพันธ์ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และศึกษาดูงาน เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจ
และนาความรู้ความสามารถเกี่ยวกับประชาคมอาเซียนไปพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาเพื่อเตรียมผู้เรียน
เข้าสู่ประชาคมอาเซียน
ระดับ
1
2
3
4
5

เกณฑ์การให้คะแนน

โรงเรียนกลุ่มเป้าหมายมีการดาเนินกิจกรรมครบตามที่กาหนดให้เป็นโรงเรียนต้นแบบของแต่ละประเภท
ครบทุกกิจกรรม และจัดให้มมี ุมอาเซียนศึกษา หรือศูนย์อาเซียนศึกษา ร้อยละ 80
โรงเรียนกลุ่มเป้าหมายมีการดาเนินกิจกรรมครบตามที่กาหนดให้เป็นโรงเรียนต้นแบบของแต่ละประเภท
ครบทุกกิจกรรม และจัดให้มมี ุมอาเซียนศึกษา หรือศูนย์อาเซียนศึกษา ร้อยละ 90
โรงเรียนกลุ่มเป้าหมายมีการดาเนินกิจกรรมครบตามที่กาหนดให้เป็นโรงเรียนต้นแบบของแต่ละประเภท
ครบทุกกิจกรรม และจัดให้มมี ุมอาเซียนศึกษา หรือศูนย์อาเซียนศึกษา ร้อยละ 100
โรงเรียนกลุ่มเป้าหมายมีการดาเนินกิจกรรมครบตามที่กาหนดให้เป็นโรงเรียนต้นแบบของแต่ละประเภท
ครบทุกกิจกรรม และจัดให้มมี ุมอาเซียนศึกษา หรือศูนย์อาเซียนศึกษาร้อยละ 100
และผู้เรียนในโรงเรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับอาเซียน ร้อยละ 100
โรงเรียนกลุ่มเป้าหมายมีการดาเนินกิจกรรมครบตามที่กาหนดให้เป็นโรงเรียนต้นแบบของแต่ละประเภท
ครบทุกกิจกรรม และจัดให้มมี ุมอาเซียนศึกษา หรือศูนย์อาเซียนศึกษา ร้อยละ 100
และผู้เรียนในโรงเรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับอาเซียน ร้อยละ 100 รวมทั้งมีการจัดกิจกรรม
แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับประเทศสมาชิกอาเซียน หรือ จัดกิจกรรมวันอาเซียน หรือสัปดาห์อาเซียน

หมายเหตุ : พิจารณาจานวนโรงเรียน จากโครงการที่ดาเนินการเป็นรายโครงการ เช่น โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา
ด าเนิ น การโครงการโรงเรี ย น Sister School และโรงเรี ย นคู่ พั ฒ นาไทย-อิ น โดนี เซี ย ให้ นั บ โรงเรี ย นกลุ่ ม เป้ า หมาย
เป็น 2 โรง
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รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน :
ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด

หน่วยวัด

ผลการดาเนินงานในอดีต ปีงบประมาณ พ.ศ.
2556
2557
2558
5
4
4

ระดับความสาเร็จของการสร้างความ
ระดับ
เข้มแข็งในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
แหล่งข้อมูล / วิธีการจัดเก็บข้อมูล :
1. สพป. / สพม. และโรงเรียนต้นแบบ รายงานผลการดาเนินกิจกรรมตามโครงการต่อคณะทางาน
เพื่อวิเคราะห์ข้อมูล สรุป และรายงานผล
2. สพป. / สพม. รายงานการด าเนิ นงานวิ ชาการของโรงเรียนต้ นแบบการพั ฒ นาสู่ ประชาคม
อาเซียน: Spirit of ASEAN เพื่อเป็นหลักฐานอ้างอิง โดยส่งไฟล์แนบผ่านทางโปรแกรมการรายงานผลการปฏิบัติ
ราชการ ตามคารับรองการปฏิบัติราชการปีงบประมาณ 2559 (ARS)
3. คณะทางานดาเนินการรวบรวมข้อมูลจานวน สพป. / สพม. และโรงเรียนต้นแบบการพัฒนาสู่
ประชาคมอาเซียนที่มีความเข้มแข็งในการเตรียมคนเข้าสู่ประชาคมอาเซียน วิเคราะห์ข้อมูล สรุป และรายงานผล
แนวทางการดาเนินงาน :
ระดับ สพฐ.
1. ขอตั้งงบประมาณปี พ.ศ.2559 เพื่อดาเนินโครงการสร้างความเข้มแข็งในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
2. ประชุมวางแผนการดาเนินกิจกรรมตามโครงการ
3. ดาเนินกิจกรรมตามโครงการ
4. นิเทศ กากับ และติดตามผลการดาเนินกิจกรรมของกลุ่มเป้าหมาย
5. สรุปผลการดาเนินกิจกรรมตามโครงการ
ระดับ สพป. / สพม.
1. แต่งตั้งคณะทางานผู้รับผิดชอบโครงการ
2. ประชุมวางแผนการดาเนินกิจกรรมตามโครงการ
3. ดาเนินกิจกรรมตามโครงการ
4. นิเทศ กากับ และติดตามผลการดาเนินกิจกรรมของกลุ่มเป้าหมาย
5. สรุปผลการดาเนินกิจกรรมตามโครงการ และรายงานต่อ สพฐ.
ระดับสถานศึกษา
1. แต่งตั้งคณะทางานผู้รับผิดชอบโครงการ
2. ประชุมวางแผนการดาเนินกิจกรรมตามโครงการ
3. ดาเนินกิจกรรมตามโครงการ
4. นิเทศ กากับ และติดตามผลการดาเนินกิจกรรมของกลุ่มเป้าหมาย
5. สรุปผลการดาเนินกิจกรรมตามโครงการ และรายงานต่อ สพป. / สพม. และ สพฐ.
ผู้กากับดูแลตัวชี้วดั : ผู้อานวยการสานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา
ผู้จัดเก็บข้อมูล
: นางสาวจันทรา ตันติพงศานุรักษ์
นางสาวชยพร กระต่ายทอง
นางมัทนา มรรคผล
นางสาวอนัญญา นวาวัตน์
นางสาวโสภี ศิริกุล

เบอร์ติดต่อ : 02 288 5739
เบอร์ติดต่อ : 02 288 5774
เบอร์ติดต่อ : 02 288 5943
เบอร์ติดต่อ : 02 288 5776
เบอร์ติดต่อ : 02 288 5775
เบอร์ติดต่อ : 02 288 5776
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แบบฟอร์มอ้างอิง ARS 1
รายการอ้างอิง ตัวชี้วัดตามแผนการปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
ตัวชี้วัดที่ 1 ระดับความสาเร็จของการสร้างความเข้มแข็งในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา...................................................................................เขต.........................
แบบรายงานการดาเนินงานวิชาการของโรงเรียนต้นแบบการพัฒนาสู่ประชาคมอาเซียน: Spirit of ASEAN
ตามภารกิจจากการจัดสรรโอนเงินของสานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา
การดาเนินงาน
แผนงาน / โครงการ / กิจกรรม
ดาเนินการเสร็จแล้ว อยู่ระหว่างดาเนินการ ยังไม่ได้ดาเนินการ
แผนงานการดาเนินงานตามกรอบ
ได้ผลตาม ได้ผล มากกว่า น้อยกว่า
มี
ไม่มี
ประชาคมอาเซียนโครงการจัดการศึกษา เป้าหมาย ไม่ตรงตาม ร้อยละ ร้อยละ ในแผน ในแผน
สู่ประชาคมอาเซียน
เป้าหมาย
50
50
1. จัดกิจกรรมสร้างความรู้ ความเข้าใจ และ
ความตระหนักเกี่ยวกับประชาคมอาเซียน
2. ส่งเสริมการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา
ที่เน้นอาเซียน
3. จัดการเรียนรู้เกี่ยวกับประชาคมอาเซียน
ที่ครอบคลุม 3 เสาหลัก
4. ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้เกี่ยวกับ
การพัฒนาสิ่งแวดล้อม และการจัดการ
ด้านภัยพิบัติ
5. จัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับ ASEAN
Curriculum Sourcebook
6. จัดกิจกรรมวันอาเซียน หรือสัปดาห์
อาเซียน
7. ส่งเสริมการใช้ภาษาอังกฤษ ภาษาของ
ประเทศสมาชิกอาเซียน พหุวัฒนธรรม และ
เทคโนโลยี
8. ส่งเสริมการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยน
เรียนรู้กับประเทศสมาชิกอาเซียน
9. ส่งเสริมและสนับสนุนให้โรงเรียนทั่วไป
มีสื่อการเรียนรู้และแหล่งการเรียนรู้
เกี่ยวกับประชาคมอาเซียน
10. สรุปและรายงานผลการดาเนินการจัด
กิจกรรมต่อสานักวิชาการและมาตรฐาน
การศึกษา สพฐ.

34

คู่มือตัวชี้วัด

ตามแผนปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

ปัญหา / อุปสรรค
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
ข้อเสนอแนะ
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
สรุปผลการดาเนินงาน
1. โรงเรียนกลุ่มเป้าหมายมีการดาเนินกิจกรรมตามที่กาหนดให้เป็นโรงเรียน
จานวน
โรง
ต้นแบบของแต่ละประเภทครบทุกกิจกรรม และจัดให้มีมุมอาเซียนศึกษา
2. โรงเรียนกลุ่มเป้าหมายมีการดาเนินกิจกรรมตามที่กาหนดให้เป็นโรงเรียน
จานวน
โรง
ต้นแบบของแต่ละประเภทครบทุกกิจกรรม และจัดให้มีศูนย์อาเซียนศึกษา
3. โรงเรียนกลุ่มเป้าหมายมีการดาเนินกิจกรรมตามที่กาหนดให้เป็นโรงเรียน
จานวน
โรง
ต้นแบบของแต่ละประเภทครบทุกกิจกรรม และมีโรงเรียนเครือข่าย
จานวน
คน
4. จานวนผู้เรียนในโรงเรียนต้นแบบมีความรู้ ความเข้าใจ และความตระหนัก
เกี่ยวกับประชาคมอาเซียน
5. จานวนผู้เรียนในโรงเรียนต้นแบบที่เข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับ
จานวน
คน
ประเทศสมาชิกอาเซียน
6. จานวนผู้เรียนในโรงเรียนกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด
จานวน
คน
คิดเป็นร้อยละ

ลงชื่อ

(
ตาแหน่ง
โทรศัพท์

ผู้รายงานข้อมูล
)

ลงชื่อ

ผู้รับรองข้อมูล

(
ตาแหน่ง
โทรศัพท์

)
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ตัวชี้วัดที่ 2 ร้อยละของสถานศึกษาที่มีกิจกรรมเสริมสร้างค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการที่ดี
และสามารถเป็นแบบอย่างได้
หน่วยวัด : ร้อยละ
น้้าหนัก : ร้อยละ 2
ค้าอธิบาย :
ความสาเร็จของสถานศึกษาทีม่ ีกิจกรรมเสริมสร้างค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการที่ดี และสามารถเป็น
แบบอย่างได้ คือ การดาเนินกิจกรรมตามที่คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) และกระทรวงศึกษาธิการมีนโยบาย
สร้างคนในชาติให้มีค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ ซึ่งมีแผน ขั้นตอน วิธีการ กระบวนการ ที่สามารถอ้างอิง
เพื่อเป็ นบรรทัดฐานหรือตัวอย่างการดาเนินงานได้ ครอบคลุมค่านิยมหลักของคนไทยทั้ง 12 ประการ โดย
ผู้บริหาร ครู นักเรียน และเครือข่ายผู้ปกครอง ชุมชน หน่วยงานภาครัฐ เช่น องค์กรท้องถิ่น สานักงานเขต
พื้ น ที่ หน่ ว ยงานภาคเอกชน เข้ า มามี ส่ ว นร่ ว มในการส่ งเสริ ม สนั บ สนุ น งบประมาณ บุ ค ลากร สื่ อ
เทคโนโลยี วัส ดุ อุป กรณ์ แหล่ งเรียนรู้ที่ เอื้ อต่ อการด าเนิ น งาน พร้ อมทั้ งมี ส่ ว นร่ ว มในการจั ด กิจ กรรม
ดาเนินงานตามนโยบายค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ ส่งผลต่อการปลูกฝังและพัฒนา ให้ผู้เรียนมี
ค่านิยมหลักของคนไทยครบทั้ง 12 ประการ และได้รับรางวัลที่เกี่ยวกับค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ
ตั้งแต่ระดับเขตพื้นที่การศึกษาขึ้นไป
สูตรการค้านวณ:
สถานศึกษาทีม่ ีกิจกรรมเสริมสร้างค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการที่ดี
และสามารถเป็นแบบอย่างได้
สถานศึกษาทั้งหมดตามเป้าหมาย

X 100

เกณฑ์การให้คะแนนระดับเขตพื้นที่การศึกษา :
คะแนน
ความหมาย
ระดับ 1 สถานศึกษา ร้อยละ 30 ขึ้นไปของเขตพื้นที่แห่งนี้ได้ระดับคะแนนรายสถานศึกษา ตัง้ แต่ 4 ขึ้นไป
ระดับ 2 สถานศึกษา ร้อยละ 35 ขึ้นไปของเขตพื้นที่แห่งนี้ได้ระดับคะแนนรายสถานศึกษา ตัง้ แต่ 4 ขึ้นไป
ระดับ 3 สถานศึกษา ร้อยละ 40 ขึ้นไปของเขตพื้นที่แห่งนี้ได้ระดับคะแนนรายสถานศึกษา ตัง้ แต่ 4 ขึ้นไป
ระดับ 4 สถานศึกษา ร้อยละ 45 ขึ้นไปของเขตพื้นที่แห่งนี้ได้ระดับคะแนนรายสถานศึกษา ตัง้ แต่ 4 ขึ้นไป
ระดับ 5 สถานศึกษา ร้อยละ 50 ขึ้นไปของเขตพื้นที่แห่งนี้ได้ระดับคะแนนรายสถานศึกษา ตัง้ แต่ 4 ขึ้นไป
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เกณฑ์การให้คะแนน : ระดับสถานศึกษา
ค้าอธิบายระดับคุณภาพ
ระดับ
คุณภาพ
1
สถานศึกษาดาเนินกิจกรรมปลูกฝังและพัฒนาค่านิยมหลัก 12 ประการ ครบทุกประการ ให้กับ
นักเรียนอย่างสม่าเสมอและต่อเนื่อง เน้นการปฏิบัติจริงในชีวิตประจาวัน จนเกิดเป็นพฤติกรรมที่
ยั่งยืน
2
สถานศึกษาดาเนินกิจกรรมปลูกฝังและพัฒนาค่านิยมหลัก 12 ประการ ครบทุกประการ โดยให้
มีการพัฒนาและประเมินอย่างเข้มข้นในแต่ละระดับขั้น
3
การดาเนินกิจกรรมที่มีแผน ขัน้ ตอน วิธีการ กระบวนการ ที่สามารถอ้างอิงเพื่อเป็นบรรทัดฐานหรือ
ตัวอย่างการดาเนินงานได้ ครอบคลุมค่านิยมหลักของคนไทยทั้ง 12 ประการ
4
การดาเนินกิจกรรมที่มีแผน ขั้นตอน วิธีการ กระบวนการ ที่สามารถอ้างอิงเพื่อเป็นบรรทัดฐาน
หรือตัวอย่างการดาเนินงานได้ ครอบคลุมค่านิยมหลักของคนไทยทั้ง 12 ประการ โดยผู้บริหาร
ครู นักเรียน และเครือข่ายผู้ปกครอง ชุมชน หน่วยงานภาครัฐ หน่วยงานภาคเอกชน เข้ามามี
ส่วนร่วมในการส่งเสริม สนับสนุน และจัดกิจกรรมดาเนินงานตามนโยบายค่านิยมหลักของคน
ไทย 12 ประการ และได้รับรางวัลที่เกี่ยวกับค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ ตั้งแต่ระดับ
เขตพื้นที่การศึกษาขึ้นไปอย่างน้อย 8 ประการ
5
การดาเนินกิจกรรมที่มีแผน ขั้นตอน วิธีการ กระบวนการ ที่สามารถอ้างอิงเพื่อเป็นบรรทัดฐาน
หรือตัวอย่างการดาเนินงานได้ ครอบคลุมค่านิยมหลักของคนไทยทั้ง 12 ประการ โดยผู้บริหาร
ครู นักเรียน และเครือข่ายผู้ปกครอง ชุมชน หน่วยงานภาครัฐ หน่วยงานภาคเอกชน เข้ามามี
ส่วนร่วมในการส่งเสริม สนับสนุน และจัดกิจกรรมดาเนินงานตามนโยบายค่านิยมหลักของคน
ไทย 12 ประการ และได้รับรางวัลที่เกี่ยวกับค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ ตั้งแต่ระดับ
เขตพื้นที่การศึกษาขึ้นไปครบทั้ง 12 ประการ
รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน :
ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด

หน่วยวัด

ร้ อ ยละของสถานศึ กษาที่ มี กิ จกรรม
เสริ มสร้างค่ านิ ยมหลั กของคนไทย 12
ประการที่ดี และสามารถเป็นแบบอย่าง
ได้

ร้อยละ

ผลการด้าเนินงานในอดีตปีงบประมาณ พ.ศ.
2556
2557
2558
-

-

-

แหล่งข้อมูล:
แนวปฏิบัติเกี่ยวกับค่านิยมหลัก 12 ประการสู่การปฏิบั ติ ตามหนังสือที่ ศธ 04010/ว1324
ลงวันที่ 29 กันยายน 2557
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วิธีการจัดเก็บข้อมูล :
ระดับ สพฐ.
1. แต่ งตั้ งคณะกรรมการ/คณะท างาน/ผู้ รั บ ผิ ด ชอบ เพื่ อ ก าหนดมาตรการและแนวทางการ
ปฏิบัติการในระดับ สพฐ.
2. จัดทามาตรการและแนวทางการปฏิบัติการตามแนวปฏิบัติเกี่ยวกับค่านิยมหลัก 12 ประการ
สู่การปฏิบัติ
3. ชี้แจง สร้างความเข้าใจและให้แนวทางการดาเนินงานตามตัวชี้วัด แก่ผู้กากับและผู้รับผิดชอบ
การรายงานข้อมูลตามตัวชี้วัด ของ สพป./สพม.
4. สนับสนุน ส่งเสริม กากับดูแลและให้คาแนะนา สพป./สพม. ในการดาเนินงาน
5. จัดทารายงานสรุปผลการดาเนินงาน
ระดับ สพป./สพม.
1. แต่ งตั้ งคณะกรรมการ/คณะท างาน/ผู้ รับ ผิ ด ชอบ เพื่ อ ก าหนดมาตรการและแนวทางการ
ปฏิบัติการ ในระดับ สพป./สพม.
2. ส านั กงานเขตพื้ นที่ การศึ กษาติดตาม นิเทศ และประเมิ น สถานศึ กษาที่ ดาเนิ น การเกี่ ย วกั บ
ค่านิยมหลัก 12 ประการอย่างเป็นรูปธรรม และเกิดประสิทธิผลที่ชัดเจน
3. สรุปและเผยแพร่ผลงานที่ประสบความสาเร็จ
4. รวบรวมผลการดาเนินงาน สรุปรายงานผลในระบบ ARS โดยกาหนดค่าตัวแปรเพื่อกรอกข้อมูล
สถานศึกษาที่มีกิจกรรมเสริมสร้างค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการที่ดี และสามารถเป็นแบบอย่างได้
รายงานในระบบ
5. จัดทาเอกสารประกอบการรายงาน โดยแนบไฟล์เอกสารหลักฐาน ตามแบบรายงานตัวชี้วัดเพื่อ
ใช้เป็นหลักฐานอ้างอิงต่อสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
6. ผู้ รับผิดชอบตัวชี้วัดรายงานผลการดาเนินงานระบบออนไลน์ และแนบไฟล์ ข้อมูลเอกสารอ้างอิง
ตามแบบฟอร์มคู่มือในระบบ ARS ของ สพฐ. จานวน 2 รอบ ได้แก่ รอบ 9 เดือน และรอบ 12 เดือน
ระดับสถานศึกษา
1. ผู้บริหารสถานศึกษากากับ ติดตาม นิเทศการดาเนินงานกิจกรรมเสริมสร้างค่านิยมหลักของคน
ไทย 12 ประการที่ดี และสามารถเป็นแบบอย่างได้ให้บรรลุวัตถุประสงค์
2. ตรวจสอบรางวัลที่สถานศึกษา ผู้บริหาร ครู หรือนักเรียนได้รับเกี่ยวกับค่านิยมหลักของคนไทย
12 ประการ ย้อนหลังไม่เกิน 3 ปี ได้แก่ เกียรติบัตร, เหรียญรางวัล, ถ้วยรางวัล, โล่รางวัล
3. รวบรวมผลการดาเนินงาน สรุปรายงานผลให้สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาตามรายละเอียดเอกสาร
แนบ (ARS)
ผู้ก้ากับดูแลตัวชี้วัด:
ผู้จัดเก็บข้อมูล:
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ผู้อานวยการสานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา เบอร์ติดต่อ : 02 288 5767
นางพรพรรณ โชติพฤกษวัน
เบอร์ตดิ ต่อ : 081 422 4926
นายณัฐพล ตันเจริญทรัพย์
เบอร์ตดิ ต่อ : 02 288 5767
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แบบฟอร์มอ้างอิง ARS 2 (1)
รายการอ้างอิง ตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
ตัวชี้วัดที่ 2 ร้อยละของสถานศึกษาที่มีกิจกรรมเสริมสร้างค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการที่ดี
และสามารถเป็นแบบอย่างได้
แบบฟอร์มการจัดเก็บข้อมูลระดับส้านักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประจ้ารอบ .......................... เดือน
ส้านักงานเขตพื้นที่การศึกษา.........................................................................................................
ด้าเนินการ
ได้ตาม
ล้าดับ
สถานศึกษาในสังกัด
จังหวัด
เกณฑ์
หลักฐาน
หมายเหตุ
ที่
(คิดเป็น
ระดับ)
1
2
3
4
5
รวม
สรุปผลภาพรวมเขตพื้นที่การศึกษาด้าเนินการ
รอบ 9 เดือน สถานศึกษาได้ระดับคะแนนรายสถานศึกษา ตั้งแต่ 4 ขึน้ ไป จานวน………………………โรง
สถานศึกษาตามเป้าหมายทั้งหมด จานวน…………………………………….โรง
รอบ 12 เดือน สถานศึกษาได้ระดับคะแนนรายสถานศึกษา ตั้งแต่ 4 ขึ้นไป จานวน………………………โรง
สถานศึกษาตามเป้าหมายทั้งหมด จานวน…………………………………….โรง
หมายเหตุ แนบแนวปฏิบัติเกี่ยวกับค่านิยม 12 ประการของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา
(อย่างน้อย 1 สถานศึกษา)

ลงชื่อ

(
ตาแหน่ง
โทรศัพท์

ผู้รายงานข้อมูล

ลงชื่อ

)

(
ตาแหน่ง
โทรศัพท์

ผู้รับรองข้อมูล
)
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แบบฟอร์มอ้างอิง ARS 2 (2)
รายการอ้างอิง ตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
ตัวชี้วัดที่ 2 ร้อยละของสถานศึกษาที่มีกิจกรรมเสริมสร้างค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการที่ดี
และสามารถเป็นแบบอย่างได้
แบบรายงานของสถานศึกษา
โรงเรียน……………………………………………………ส้านักงานเขตพื้นที่การศึกษา………………………………….
การ
กิจกรรมเสริมสร้างค่านิยมหลัก
ข้อ
ด้าเนินการ
(รายละเอียด/
ของคนไทย๑๒ ประการที่ดี
ที่
หลักฐานประกอบ)
มี ไม่มี
และสามารถเป็นแบบอย่างได้
1 มีความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
2 ซื่อสัตย์ เสียสละ อดทน มีอุดมการณ์ในสิ่งที่ดีงาม
เพื่อส่วนรวม
3 กตัญญูต่อพ่อแม่ ผู้ปกครอง ครูบาอาจารย์
4 ใฝ่หาความรู้ หมั่นศึกษาเล่าเรียนทั้งทางตรง และ
ทางอ้อม
5 รักษาวัฒนธรรมประเพณีไทยอันงดงาม
6 มีศีลธรรม รักษาความสัตย์ หวังดีต่อผู้อื่น เผื่อแผ่
และแบ่งปัน
7 เข้าใจเรียนรู้การเป็นประชาธิปไตย อันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขที่ถูกต้อง
8 มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย ผู้น้อยรู้จักการ
เคารพผู้ใหญ่
9 มีสติรู้ตัว รู้คิด รู้ทา รู้ปฏิบัติตามพระราชดารัสของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
10 รู้จักดารงตนอยู่โดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงตามพระราชดารัสของพระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัว รู้จักอดออมไว้ใช้เมื่อยามจาเป็น มีไว้
พอกินพอใช้ ถ้าเหลือก็แจกจ่ายจาหน่ายและ
พร้อมทีจ่ ะขยายกิจการเมื่อมีความพร้อมเมื่อมี
ภูมิคุ้มกันที่ดี
11 มีความเข้มแข็งทั้งร่างกาย และจิตใจ ไม่ยอมแพ้
ต่ออานาจฝ่ายต่าหรือกิเลส มีความละอายเกรง
กลัวต่อบาปตามหลักของศาสนา
12 คานึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวม และของชาติ
มากกว่าผลประโยชน์ของตนเอง
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หมายเหตุ :
1. แนบแนวปฏิบัติเกี่ยวกับค่านิยม 12 ประการของสถานศึกษา
2. สถานศึกษาจะต้องมีแผน ขั้นตอน วิธีการ กระบวนการ ที่สามารถอ้างอิงเพื่อเป็ นบรรทัดฐานหรือ
ตัวอย่างการดาเนินงานได้ ครอบคลุมค่านิยมหลักของคนไทยทั้ง 12 ประการ
3. สถานศึกษาจะต้อ งแสดงให้เห็นถึงการเข้ามามีส่วนร่วมในการส่งเสริม สนับสนุน และการจัด
กิจกรรมดาเนินงานตามนโยบายค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ ของทุกภาคส่วน ทั้งบุคลากรภายใน
สถานศึกษา และบุคลากรภายนอก
4. รางวัล ที่ ส ถานศึ ก ษา ผู้ บ ริ ห าร ครู หรื อ นั ก เรี ย นได้ รั บ เกี่ ย วกั บ ค่ า นิ ย มหลั ก ของคนไทย 12
ประการ ย้อนหลังไม่เกิน 3 ปี ได้แก่ เกียรติบัตร, เหรียญรางวัล, ถ้วยรางวัล, โล่รางวัล

ลงชื่อ

(
ตาแหน่ง
โทรศัพท์

ผู้รายงานข้อมูล

ลงชื่อ
)

ผู้รับรองข้อมูล

(
ตาแหน่ง
โทรศัพท์

)
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ตัวชี้วัดที่ 3 ร้อยละของนักเรียน ป.6 ม.3 ม.6 โครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล ที่มีผลการสอบ O-NET วิชาต่างๆ
สูงกว่าร้อยละ 50 ของคะแนนเต็ม เพิ่มขึ้น
หน่วยวัด: ร้อยละ
น้้าหนัก: ร้อยละ 3
ค้าอธิบาย:
โครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล ได้เริ่มดาเนินการนาร่องในปีการศึกษา 2553 กับโรงเรียน
จานวน 500 โรงเรียนทั้งระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ด้วยการให้โรงเรียนในโครงการ พัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษา และพัฒนาวิธีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่สอดคล้องกับปฏิญญาว่าด้วยการจัดการ ศึกษา
ของ UNESCO ทั้ ง 4 ด้ า น คื อ Learning to know, Learning to Do, Learning to Live Together และ
Learning to Be รวมถึงการพัฒ นาระบบการบริห ารจัดการโรงเรียนด้ว ยระบบคุณภาพ ตามเกณฑ์รางวัล
คุ ณ ภาพแห่ ง ชาติ (Thailand Quality Award : TQA) มุ่ ง พั ฒ นาให้ ผู้ เ รี ย นบรรลุ คุ ณ ภาพตามมาตรฐานที่
กาหนดของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 และเพิ่มเติมสาระการเรียนรู้ความเป็นสากล
เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีศักยภาพเป็นพลโลก มีทักษะ ความรู้ ความสามารถ และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ใน
ระดับเดียวกับมาตรฐานสากล หรือมาตรฐานของประเทศที่มีคุณภาพการศึกษาสูง และเป้าหมายในการพัฒนา
ผู้เรียนได้ยึดเป้าหมายในการพัฒนาผู้เรียนของโรงเรียนมาตรฐานสากล 5 เป้าหมายตามที่ได้ตั้งไว้ตั้งแต่เริ่ม
โครงการเมื่อปี 2553 ได้แก่ 1) เป็นเลิศทางวิชาการ 2) สื่อสารสองภาษา 3)ล้าหน้าทางความคิด 4) ผลิตงาน
อย่างสร้างสรรค์ และ5) ร่วมกันรับผิดชอบต่อสังคมโลก
เป้าหมายในการดาเนินงาน ปีงบประมาณ 2559 คือ โรงเรียนมาตรฐานสากลที่จัดการเรียนรู้
ผ่านเกณฑ์มาตรฐานมีทั้งหมด จานวน 720 โรง โดยพิจารณาจากการดาเนินงานเป้าหมายข้อที่ 1 เป็นเลิศทาง
วิชาการ หมายถึง นักเรีย นโรงเรียนมาตรฐานสากล มีผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้สูงขึ้น
โดยพิจารณาจากผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ในระดับชั้น ป.6 ม. 3 และ ม. 6
ในทุกกลุ่มสาระ ตั้งแต่ร้อยละ 50 หรือครึ่งหนึ่งของคะแนนเต็มขึ้นไป
สูตรการค้านวณ :
X = A-B
โดยที่
X = ส่วนต่างที่เพิ่มขึ้น/ลดลงของร้อยละของนักเรียน ป.6 ม. 3 และ ม.6 โครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล ที่มี
ผลการสอบ O-NET ในทุกกลุ่มสาระ ตั้งแต่ร้อยละ 50 หรือครึ่งหนึ่งของคะแนนเต็มขึ้นไป
A = ร้อยละของนักเรียน ป.6 ม. 3 และ ม.6 โครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล ที่มีผลการสอบ O-NET ในทุกกลุ่ม
สาระ ตั้งแต่ร้อยละ 50 หรือครึ่งหนึ่งของคะแนนเต็มขึ้นไป ปีการศึกษา 2558
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B = ร้อยละของนักเรียน ป.6 ม. 3 และ ม.6 โครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล ที่มีผลการสอบ O-NET ในทุกกลุ่ม
สาระ ตั้งแต่ร้อยละ 50 หรือครึ่งหนึ่งของคะแนนเต็มขึ้นไป ปีการศึกษา 2557
เกณฑ์การให้คะแนน :
ช่วงการปรับเกณฑ์การให้คะแนน +/- 3 หน่วย ในคะแนน ระดับ 2 และ 4 คะแนนและให้
คะแนน +/- 5 หน่วยในคะแนน ระดับ 1 กับ 5 โดยกาหนดเกณฑ์การให้คะแนนดังนี้
ส่วนต่างของร้อยละของนักเรียน ป.6 ม. 3 และ ม.6 โครงการโรงเรียน
มาตรฐานสากล ที่มีผลการสอบ O-NET ในทุกกลุ่มสาระ ตั้งแต่ร้อยละ 50 หรือ
ครึ่งหนึ่งของคะแนนเต็มขึ้นไป ระหว่างปีการศึกษา 2558 และปีการศึกษา 2557 ถ้า
ผลต่างระหว่างปีการศึกษา น้อยกว่า -3 (x < -3)
ส่วนต่างของร้อยละของนักเรียน ป.6 ม. 3 และ ม.6 โครงการโรงเรียน
มาตรฐานสากล ที่มีผลการสอบ O-NET ในทุกกลุ่มสาระ ตั้งแต่ร้อยละ 50 หรือ
ครึ่งหนึ่งของคะแนนเต็มขึ้นไป ระหว่างปีการศึกษา 2558 และปีการศึกษา 2557 ถ้า
ผลต่างระหว่างปีการศึกษา มากกว่าหรือเท่ากับ -3 แต่น้อยกว่า 0
(-3 ≤ x < 0)
ส่วนต่างของร้อยละของนักเรียน ป.6 ม. 3 และ ม.6 โครงการโรงเรียน
มาตรฐานสากล ที่มีผลการสอบ O-NET ในทุกกลุ่มสาระ ตั้งแต่ร้อยละ 50 หรือ
ครึ่งหนึ่งของคะแนนเต็มขึ้นไป ระหว่างปีการศึกษา 2558 และปีการศึกษา 2557 ถ้า
ผลต่างระหว่างปีการศึกษา มากกว่าหรือเท่ากับ 0 แต่น้อยกว่า +3
(0 ≤ x < +3)
ส่วนต่างของร้อยละของนักเรียน ป.6 ม. 3 และ ม.6 โครงการโรงเรียน
มาตรฐานสากล ที่มีผลการสอบ O-NET ในทุกกลุ่มสาระ ตั้งแต่ร้อยละ 50 หรือ
ครึ่งหนึ่งของคะแนนเต็มขึ้นไป ระหว่างปีการศึกษา 2558 และปีการศึกษา 2557 ถ้า
ผลต่างระหว่างปีการศึกษา มากกว่าหรือเท่ากับ +3 แต่น้อยกว่า +5 (+3 ≤
x < +5)
ส่วนต่างของร้อยละของนักเรียน ป.6 ม. 3 และ ม.6 โครงการโรงเรียน
มาตรฐานสากล ที่มีผลการสอบ O-NET ในทุกกลุ่มสาระ ตั้งแต่ร้อยละ 50 หรือ
ครึ่งหนึ่งของคะแนนเต็มขึ้นไป ระหว่างปีการศึกษา 2558 และปีการศึกษา 2557 ถ้า
ผลต่างระหว่างปีการศึกษา เท่ากับหรือมากหว่า +5 (+5 ≤ x )

เท่ากับ 1 คะแนน

เท่ากับ 2 คะแนน

เท่ากับ 3 คะแนน

เท่ากับ 4 คะแนน

เท่ากับ 5 คะแนน
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รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน :
ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด

หน่วยวัด

ร้อยละของนักเรียน ป.6 ม.3 ม.6 โครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล ที่มี
ผลการสอบ O-NET วิชาต่างๆ สูงกว่าร้อยละ 50 ของคะแนนเต็ม เพิ่มขึ้น

ร้อยละ

ผลการด้าเนินงานในอดีต
2556

2557

2558

-

-

-

วิธีการจัดเก็บข้อมูล
1. โรงเรียนจัดส่งข้อมูลให้ สพป/สพม.
2. สพป./สพม. สังเคราะห์ข้อมูลของโรงเรียนให้ สพฐ.
3. สพฐ. สังเคราะห์ข้อมูลผลการดาเนินงานของ สพป./สพม.
แหล่งข้อมูล
1. โรงเรียนทุกโรงเรียน
2. สพป./สพม.
3. หนังสือคู่มือเป้าหมายและตัวชี้วัดด้านผู้เรียนโรงเรียนมาตรฐานสากล ของสานักบริหารงานการ
มัธยมศึกษาตอนปลาย สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
แนวทางการด้าเนินงาน
ระดับ สพฐ.
1. สพฐ. ดาเนินการให้ความรู้ ความเข้าใจ และสนับสนุน ส่งเสริม การจัดการศึกษาตามแนวทางการ
ดาเนินงานโรงเรียนมาตรฐานสากล
2. ตรวจสอบแบบฟอร์ม ARS 3 เอกสารอ้างอิง เอกสารประกอบ และรับรองผลในเว็บไซต์ของ
กพร.สพฐ.
ระดับ สพป./สพม.
1. สพป./สพม. ให้การสนับสนุน ส่งเสริม และช่วยในการประสานงานการจัดการศึกษาให้แก่โรงเรียน
มาตรฐานสากลระดับมัธยมศึกษาและระดับประถมศึกษาในสังกัด
2. สพป./สพม. ตรวจสอบและรายงานผลการจัดการศึกษาเรียนรู้ตามแนวทางการดาเนินงาน
โรงเรียนมาตรฐานสากล ระดับมัธยมศึกษาและประถมศึกษาในสังกัดที่เว็บไซต์
http://ars.obec.go.th/index.php ของ กพร.สพฐ. ตามกาหนดการ พร้อมทั้งแนบแบบฟอร์มตัวชี้วัด ARS
3(1) และ ARS 3(2) พร้อมเอกสารอ้างอิงและเอกสารประกอบต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
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ระดับสถานศึกษา
1. ดาเนินการตามนโยบาย สพฐ. สพป.
2. รายงานผลการดาเนินงานแก่ สพป./สพม. ที่ตนสังกัด พร้อมเอกสารอ้างอิงและเอกสารประกอบ
ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ตามกาหนดการที่ได้รับแจ้ง
ผู้ก้ากับดูแลตัวชี้วัด

ผู้อานวยการสานักบริหารงานการมัธยมศึกษาตอนปลาย
เบอร์ติดต่อ 02 288 5940

ผู้จัดเก็บข้อมูล

นางสาวขวัญชีวา วรรณพินทุ
นางสาวอุษา หลักดี
นายพงศกร สิทธิฤทธิ์

เบอร์ติดต่อ 02 288 5940
เบอร์ติดต่อ 02 288 5940
เบอร์ติดต่อ 089 531 4556
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แบบฟอร์มอ้างอิง ARS 3.1-3.24 (1)
รายการอ้างอิง ตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
ตัวชี้วัดที่ ร้อยละของนักเรียน ป.6 ม.3 ม.6 โครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล ที่มีผลการสอบ
O-NET วิชาต่างๆ สูงกว่าร้อยละ 50 ของคะแนนเต็ม เพิ่มขึ้น
ระดับ ส้านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ส้านักงานเขตพื้นที่การศึกษา...................................................................................................................
โรงเรียน ตามกลุ่มเป้าหมายโรงเรียนมาตรฐานสากล
1.........................................................
2.........................................................
ระดับชั้น

กลุ่มสาระ

จานวน
* จานวน
นักเรียน นักเรียนที่ผ่าน
ทั้งหมด
เกณฑ์
ปีการศึกษา ปีการศึกษา
2557
2557

คิดเป็น
ร้อยละ

จานวน
* จานวน คิดเป็น
นักเรียน นักเรียนที่ ร้อยละ
ทั้งหมดปี ผ่านเกณฑ์
การศึกษา ปีการศึกษา
2558
2558

คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ
สังคมศึกษา
การงานอาชีพฯ
ศิลปะ
สุขศึกษา
รวมทั้งหมด
หมายเหตุ * จานวนนักเรียนที่ผ่านเกณฑ์ ปีการศึกษา 2557 และ 2558 หมายถึง นักเรียนที่มีผลการทดสอบทาง

การศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ในระดับชั้น ป.6 ม. 3 และ ม. 6 ในทุกกลุ่มสาระ ตั้งแต่ร้อยละ 50 หรือ
ครึ่งหนึ่งของคะแนนเต็มขึ้นไป
ผู้รายงานข้อมูล
ผู้รับรองข้อมูล
ลงชื่อ.........................................
ลงชื่อ........................................
(............................................)
(......................................)
ตาแหน่ง................................................
ตาแหน่ง.................................. ..............
โทรศัพท์...............................................
โทรศัพท์.................................. .............
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แบบฟอร์มอ้างอิง ARS 3.1- 3.24 (2)
รายการอ้างอิง ตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
ตัวชี้วัดที่ ร้อยละของนักเรียน ป.6 ม.3 ม.6 โครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล ที่มีผลการสอบ O-NET วิชาต่างๆ สูง
กว่าร้อยละ 50 ของคะแนนเต็ม เพิ่มขึ้น
ระดับสถานศึกษา
โรงเรียน ...................................................................................................................................
ระดับชั้น...........................................
ลาดับ

กลุ่มสาระ

จานวน
* จานวน
นักเรียน
นักเรียนที่
ทั้งหมด
ผ่านเกณฑ์
ปีการศึกษา ปีการศึกษา
2556
2556

คิดเป็น
ร้อยละ

จานวน
นักเรียน
ทั้งหมดปี
การศึกษา
2557

* จานวน คิดเป็น
นักเรียนที่ ร้อยละ
ผ่านเกณฑ์
ปีการศึกษา
2557

คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ
สังคมศึกษา
การงาน
อาชีพฯ
ศิลปะ
สุขศึกษา
รวมทั้งหมด
* จานวนนักเรียนที่ผ่านเกณฑ์ ปีการศึกษา 2557 และ 2558 หมายถึง นักเรียนที่มีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ

ขั้นพื้นฐาน (O-NET) ในระดับชัน้ ป.6 ม. 3 และ ม. 6 ในทุกกลุ่มสาระ ตั้งแต่ร้อยละ 50 หรือครึ่งหนึ่งของคะแนนเต็ม
ขึ้นไป
ผู้รายงานข้อมูล
ลงชื่อ.........................................
(............................................)
ตาแหน่ง.........................................
โทรศัพท์.........................................

ผู้รับรองข้อมูล
ลงชื่อ........................................
(......................................)
ตาแหน่ง....................................
โทรศัพท์...................................
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รายชื่อโรงเรียนในโครงการยกระดับคุณภาพโรงเรียนสู่มาตรฐานสากล
สังกัดส้านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
(ระดับประถมศึกษา 203 โรงเรียน)
ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

กระบี่
กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
กาญจนบุรี
กาญจนบุรี
กาญจนบุรี
กาญจนบุรี
กาญจนบุรี
กาฬสินธุ์
กาฬสินธุ์
กาแพงเพชร
กาแพงเพชร

22

กาแพงเพชร

1

สาธิตภายใต้ความร่วมมือระหว่างสพท.กพ.เขต 1 กับมราชภัฏ
กาแพงเพชร

23
24
25
26

กาแพงเพชร
ขอนแก่น
ขอนแก่น
ขอนแก่น

1
1
1
2

วัดคูยาง
สนามบิน
อนุบาลขอนแก่น
ชุมชนบ้านชนบท
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เขต
1
1
1
1
1
1
1
2
3
3
1
1
1
1
2
2
3
1
1
1
1

โรงเรียน
อนุบาลกระบี่
พญาไท
ราชวินิต
สายน้าทิพย์
อนุบาลพิบูลเวศม์
อนุบาลวัดปรินายก
อนุบาลสามเสนฯ
พระยาประเสริฐสุนทราศรัย
วัดอมรินทราราม
อนุบาลวัดนางนอง
พระตาหนักสวนกุหลาบ
วัดพลับพลาชัย
อนุบาลกาญจนบุรี
อนุบาลวัดไชยชุมพลชนะสงคราม
วัดเบญพาด
บ้านท่ามะกา
สมาคมป่าไม้แห่งประเทศไทยอุทิศ
กาฬสินธุ์พิทยาสัย
อนุบาลกาฬสินธุ์
อนุบาลกาแพงเพชร
บ้านสุวรรณภูมิ
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ที่
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56

จังหวัด
จันทบุรี
จันทบุรี
ฉะเชิงเทรา
ฉะเชิงเทรา
ชลบุรี
ชลบุรี
ชัยนาท
ชัยภูมิ
ชัยภูมิ
ชัยภูมิ
ชัยภูมิ
ชุมพร
ชุมพร
ชุมพร
ชุมพร
เชียงราย
เชียงราย
เชียงราย
เชียงราย
เชียงราย
เชียงใหม่
เชียงใหม่
เชียงใหม่
เชียงใหม่
ตรัง
ตรัง
ตรัง
ตรัง
ตรัง
ตราด

เขต
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
2
1
2
1
1
1
4
4
1
1
1
1
1
2
2
2
2
1

โรงเรียน
สฤษดิเดช
อนุบาลจันทบุรี
วัดดอนทอง
อนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
อนุบาลชลบุรี
อนุบาลพนัสศึกษาลัย
อนุบาลชัยนาท
สุนทรวัฒนา
อนุบาลชัยภูมิ
บ้านลาดใหญ่
ชุมชนบ้านบุ่งคล้า
อนุบาลชุมพร
อนุบาลสวี(บ้านนาโพธิ์)
ชุมชนมาบอามฤต
บ้านสะพานยูง
บ้านสันโค้ง(เชียงรายจรูญราษฎร์)สาขาบ้านสหมิตรพัฒนา
อนุบาลเชียงราย
อนุบาลเมืองเชียงราย(สันทรายราษฎร์ดรุณานุเคราะห์)
บ้านเกี๋ยง(คุรุราษฎร์วิทยา)
อนุบาลเชียงของ
อนุบาลเชียงใหม่
พุทธิโศภน
บ้านสันกาแพง
หมู่บ้านสหกรณ์ 2
อนุบาลตรัง
วัดควนเมา
บ้านคลองคุ้ย
ท่างิ้ว(ต.ช.ด.อุปถัมภ์)
บ้านต้นปรง
อนุบาลตราด
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ที่
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86

50
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ตราด
ตาก
ตาก
นครนายก
นครนายก
นครปฐม
นครปฐม
นครปฐม
นครปฐม
นครพนม
นครราชสีมา
นครราชสีมา
นครราชสีมา
นครราชสีมา
นครศรีธรรมราช
นครศรีธรรมราช
นครศรีธรรมราช
นครศรีธรรมราช
นครศรีธรรมราช
นครศรีธรรมราช
นครศรีธรรมราช
นครศรีธรรมราช
นครสวรรค์
นครสวรรค์
นครสวรรค์
นครสวรรค์
นนทบุรี
นนทบุรี
นราธิวาส
นราธิวาส
คู่มือตัวชี้วัด

เขต
1
1
1
1
1
1
2
2
2
1
1
1
1
6
1
1
4
4
4
4
4
4
1
1
3
3
1
1
1
2

โรงเรียน
วัดศิริวิหาร(สมเด็จพระวันรัตอุปถัมภ์)
ตากสินราชานุสรณ์
อนุบาลตาก
อนุบาลนครนายก
อนุบาลบ้านนา(วัดช้าง)
อนุบาลนครปฐม
พระตาหนักสวนกุหลาบ มหามงคล
วัดนราภิรมย์
วัดบางหลวง
อนุบาลนครพนม
เมืองนครราชสีมา
สุขานารี
อนุบาลนครราชสีมา
บ้านขามป้อม (สังวาลย์อนุสรณ์)
บ้านทวดทอง
อนุบาลนครศรีธรรมราช"ณ นครอุทิศ"
วัดประทุมทายการาม(รุ่น2)
ชุมชนบ้านบางโหนด (รุ่น1)
ท่าศาลา (รุ่น 3)
ชุมชนวัดสระแก้ว
วัดขรัวช่วย
วัดชลธาราม
อนุบาลนครสวรรค์
อนุบาลเมืองนครสวรรค์(เขากบวิวรณ์สุขวิทยา)
อนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม)
อนุบาลท่าตะโก
อนุบาลนนทบุรี
อนุราชประสิทธิ์
อนุบาลนราธิวาส
บ้านสุไหงโก-ลก
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ที่
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116

จังหวัด
นราธิวาส
น่าน
น่าน
บุรีรัมย์
บุรีรัมย์
บุรีรัมย์
บุรีรัมย์
บุรีรัมย์
ปทุมธานี
ปทุมธานี
ประจวบครีขันธ์
ปราจีนบุรี
ปัตตานี
พระนครศรีอยุธยา
พระนครศรีอยุธยา
พระนครศรีฯ
พะเยา
พะเยา
พังงา
พังงา
พัทลุง
พัทลุง
พัทลุง
พัทลุง
พิจิตร
พิจิตร
พิษณุโลก
พิษณุโลก
พิษณุโลก
เพชรบุรี

เขต
1
1
1
1
1
3
1
3
1
2
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
2
1
2
1
2
1
1
3
1

โรงเรียน
บ้านแป๊ะบุญ
ราชานุบาล
บ้านดอน (ศรีเสริมกสิกร)
อนุบาลบุรีรัมย์
บ้านว่านเขื่อนค้อวิทยา
อนุบาลหนองหงส์
อนุบาลบ้านด่าน
อนุบาลโคกใหม่ละหานทราย
อนุบาลปทุมธานี
วัดเขียนเขต
อนุบาลประจวบคีรีขันธ์
อนุบาลปราจีนบุรี
อนุบาลปัตตานี
ประตูชัย
อนุบาลพระนครศรีอยุธยา
วัดนาค
อนุบาลพะเยา
อนุบาลเชียงคา (วัดพระธาตุสบแวน)
อนุบาลพังงา
คุระบุรี
อนุบาลพัทลุง
อนุบาลป่าบอน
อนุบาลควนขนุน
บ้านท่าลาด
อนุบาลพิจิตร
อนุบาลบางมูลนาก"ราษฎร์อุทิศ"
จ่าการบุญ
อนุบาลพิษณุโลก
บ้านป่าสัก (ทศพลอนุสรณ์)
วัดดอนไก่เตี้ย
คู่มือตัวชี้วัด 51
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ที่
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146

52

จังหวัด
เพชรบุรี
เพชรบุรี
เพชรบูรณ์
เพชรบูรณ์
แพร่
แพร่
ภูเก็ต
มหาสารคาม
มหาสารคาม
มหาสารคาม
มหาสารคาม
มหาสารคาม
มุกดาหาร
แม่ฮ่องสอน
ยโสธร
ยะลา
ยะลา
ร้อยเอ็ด
ร้อยเอ็ด
ร้อยเอ็ด
ร้อยเอ็ด
ร้อยเอ็ด
ระนอง
ระยอง
ระยอง
ราชบุรี
ราชบุรี
ลพบุรี
ลพบุรี
ลาปาง
คู่มือตัวชี้วัด

เขต
1
1
1
1
1
1
1
1
1
3
1
3
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1

โรงเรียน
อนุบาลเพชรบุรี
บ้านแหลม
อนุบาลเพชรบูรณ์
บ้านยาวี - ห้วยโป่ง
วัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล)
อนุบาลแพร่
อนุบาลภูเก็ต
หลักเมืองมหาสารคาม
อนุบาลมหาสารคาม
บ้านหนองแสง
อนุบาลกันทรวิชัย
บ้านเชียงยืน
มุกดาลัย
อนุบาลแม่ฮ่องสอน
อนุบาลยโสธร
นิบงชนูปถัมภ์
อนุบาลยะลา
เมืองร้อยเอ็ด
อนุบาลร้อยเอ็ด
บ้านกล้วยวิทยา
จตุรพักตรพิมาน
ชุมชนบ้านสีแก้ว
อนุบาลระนอง
อนุบาลระยอง
วัดเนินเขาดิน
วัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช)
อนุบาลราชบุรี
เมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์)
อนุบาลลพบุรี
อนุบาลลาปาง
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ที่
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176

จังหวัด
ลาพูน
เลย
เลย
เลย
ศรีสะเกษ
ศรีสะเกษ
ศรีสะเกษ
ศรีสะเกษ
ศรีสะเกษ
สกลนคร
สงขลา
สงขลา
สตูล
สมุทรปราการ
สมุทรปราการ
สมุทรปราการ
สมุทรปราการ
สมุทรสงคราม
สมุทรสงคราม
สมุทรสาคร
สมุทรสาคร
สระบุรี
สิงห์บุรี
สิงห์บุรี
สุโขทัย
สุโขทัย
สุพรรณบุรี
สุพรรณบุรี
สุพรรณบุรี
สุราษฎร์ธานี

เขต
1
1
1
2
1
2
2
3
1
1
1
1
1
1
1
2
2
1
1

1
1
1
1
1
1
2
1
1
3
1

โรงเรียน
อนุบาลลาพูน
เมืองเลย
อนุบาลเลย
ชุมชนวังสะพุง
อนุบาลศรีสะเกษ
บ้านอีเซ(คุรุราษฎร์วิทยา)
อนุบาลอุทุมพรพิสัย
อนุบาลศรีประชานุกูล
บ้านหนองแวง
อนุบาลสกลนคร
วิเชียรชม
อนุบาลสงขลา
อนุบาลสตูล
พร้านีลวัชระ
อนุบาลวัดพิชัยสงคราม
คลองบางกระบือ
เคหะบางพลี
อนุบาลสมุทรสงคราม
เมืองสมุทรสงคราม
อนุบาลสมุทรสาคร
เอกชัย
อนุบาลสระบุรี
วัดพรหมสาคร
อนุบาลสิงห์บุรี
อนุบาลสุโขทัย
อนุบาลศรีสาโรง
สุพรรณภูมิ
อนุบาลสุพรรณบุรี
อนุบาลด่านช้าง
อนุบาลวัดเขาสุวรรณประดิษฐ์
คู่มือตัวชี้วัด 53
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ที่
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203

54

จังหวัด
สุราษฎร์ธานี
สุรินทร์
สุรินทร์
สุรินทร์
หนองคาย
หนองคาย
อ่างทอง
อานาจเจริญ
อุดรธานี
อุดรธานี
อุดรธานี
อุดรธานี
อุดรธานี
อุตรดิตถ์
อุตรดิตถ์
อุตรดิตถ์
อุตรดิตถ์
อุตรดิตถ์
อุทัยธานี
อุทัยธานี
อุทัยธานี
อุทัยธานี
อุทัยธานี
อุทัยธานี
อุบลราชธานี
อุบลราชธานี
อุบลราชธานี

คู่มือตัวชี้วัด

เขต
1
1
1
2
1
1
1
1

1
1
2
1
2
1
2
2
1
2
1
2
2
2
2
2
1
1
1

โรงเรียน
อนุบาลสุราษฎร์ธานี
เมืองสุรินทร์
อนุบาลสุรินทร์
บ้านท่าศิลา
อนุบาลหนองคาย
อนุบาลดารณีท่าบ่อ
อนุบาลวัดอ่างทอง
อนุบาลอานาจเจริญ
บ้านหมากแข้ง
อนุบาลอุดรธานี
อนุบาลกุมภวาปี
บ้านเชียงยืน
ทับกุงประชานุกูล
อนุบาลอุตรดิตถ์
อนุบาลบ้านโคก
ท่าปลาอนุสรณ์ 1
บ้านในเมือง
วัดวังกอง
อนุบาลเมืองอุทัยธานี
อนุบาลลานสัก
อนุบาลวัดหนองขุนชาติ
วัดหนองบัว
อนุบาลห้วยคต (บ้านชุมทหารวิทยา)
บ้านเขาวง
อนุบาลอุบลราชธานี
อุบลวิทยาคม
มูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม
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รายชื่อโรงเรียนในโครงการยกระดับคุณภาพโรงเรียนสู่มาตรฐานสากล
สังกัดส้านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
(ระดับมัธยมศึกษา 517 โรงเรียน)
ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

จังหวัด
กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร

เขต
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

โรงเรียน
เตรียมอุดมศึกษา
เทพศิรินทร์
เบญจมราชาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์
โยธินบูรณะ
ราชนันทาจารย์สามเสนวิทยาลัย 2
ราชวินิต มัธยม
ศรีอยุธยา
สตรีวิทยา
สวนกุหลาบวิทยาลัย
สันติราษฎร์วิทยาลัย
สามเสนวิทยาลัย
สายปัญญา ในพระราชินูปถัมภ์
จันทร์ประดิษฐารามวิทยาคม
ชิโนรสวิทยาลัย
ทวีธาภิเศก
นวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล
บางปะกอกวิทยาคม
ปัญญาวรคุณ
โพธิสารพิทยากร
มัธยมวัดนายโรง
มัธยมวัดสิงห์
รัตนโกสินทร์สมโภชบางขุนเทียน
วัดราชโอรส
ศึกษานารี
ศึกษานารีวิทยา
สตรีวัดระฆัง
สตรีวัดอัปสรสวรรค์
คู่มือตัวชี้วัด 55
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ที่
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57

56

จังหวัด
กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
คู่มือตัวชี้วัด

เขต
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

โรงเรียน
สุวรรณารามวิทยาคม
มัธยมวัดหนองแขม
วัดราชบพิธ
วัดนวลนรดิศ
อิสลามวิทยาลัยแห่งประเทศไทย
มัธยมวัดมกุฎกษัตริย์
ทีปังกรวิทยาพัฒน์ฯ(ทวีวัฒนา)
ไตรมิตรวิทยาลัย
บางมดวิทยา"สีสุกหวาดจวนอุปถัมถ์"
มัธยมวัดดุสิตาราม
มัธยมวัดเบญจมบพิตร
วัดน้อยนพคุณ
นนทรีวิทยา
พระโขนงพิทยาลัย
ยานนาเวศวิทยาคม
วชิรธรรมสาธิต
วัดสุทธิวราราม
สตรีวัดมหาพฤฒาราม
สตรีศรีสุริโยทัย
สายน้าผึ้ง
สุรศักดิ์มนตรี
ดอนเมืองทหารอากาศบารุง
เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ
เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา
เทพศิรินทร์ร่มเกล้า
นวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษา น้อมเกล้า
นวมินทราชินูทิศ บดินทร์เดชา
นวมินทราชินูทิศ เบญจมราชาลัย
นวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา 2
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ที่
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87

จังหวัด
กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
นนทบุรี
นนทบุรี
นนทบุรี
นนทบุรี
นนทบุรี
นนทบุรี
นนทบุรี

เขต
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
3
3
3
3
3
3
3

โรงเรียน
นวมินทราชูทิศ กรุงเทพมหานคร
บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
บดินทร์เดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 2
บางกะปิ
พรตพิทยพยัต
มัธยมวัดหนองจอก
ฤทธิยะวรรณาลัย
สตรีวิทยา 2
สารวิทยา
สีกัน (วัฒนานันท์อุปถัมภ์)
หอวัง
ราชวินิตบางเขน
สตรีเศรษฐบุตรบาเพ็ญ
บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี 4)
สิริรัตนาธร
รัตนโกสินทร์สมโภชบางเขน
สุขุมนวพันธ์อุปถัมภ์
ปทุมคงคา
ศรีพฤฒา
เศรษฐบุตรบาเพ็ญ
เทพลีลา
ราชดาริ
มัธยมวัดธาตุทอง
เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการบางใหญ่
เทพศิรินทร์ นนทบุรี
เบญจมราชานุสรณ์
รัตนาธิเบศร์
วัดเขมาภิรตาราม
ศรีบุณยานนท์
สตรีนนทบุรี
คู่มือตัวชี้วัด 57

ตามแผนปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

ที่
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117

58

จังหวัด
นนทบุรี
นนทบุรี
นนทบุรี
นนทบุรี
พระนครศรีอยุธยา
พระนครศรีอยุธยา
พระนครศรีอยุธยา
นนทบุรี
พระนครศรีอยุธยา
นนทบุรี
นนทบุรี
นนทบุรี
พระนครศรีอยุธยา
ปทุมธานี
ปทุมธานี
ปทุมธานี
ปทุมธานี
ปทุมธานี
ปทุมธานี
ปทุมธานี
ปทุมธานี
สระบุรี
สระบุรี
สระบุรี
ปทุมธานี
ชัยนาท
ลพบุรี
ลพบุรี
ลพบุรี
สิงห์บุรี
คู่มือตัวชี้วัด

เขต
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
5
5
5
5
5

โรงเรียน
นวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี
บางบัวทอง
ปากเกร็ด
สวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี
จอมสุรางค์อุปถัมภ์
อยุธยาวิทยาลัย
บางปะอิน"ราชานุเคราะห์ 1"
นนทบุรีพิทยาคม
ท่าเรือ "นิตยานุกูล"
บดินทร์เดชา(สิงห์ สิงหเสนี) นบ.
เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า นบ.
ราชวินิต นนทบุรี
เสนา"เสนาประสิทธิ์"
คณะราษฎร์บารุงปทุมธานี
ธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคม
ปทุมวิไล
สวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต
ธัญบุรี
ธัญรัตน์
มัธยมสังคีตวิทยา กรุงเทพมหานคร
สายปัญญารังสิต
สระบุรีวิทยาคม
เสาไห้"วิมลวิทยานุกูล"
แก่งคอย
เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ลาลูกกา
ชัยนาทพิทยาคม
พระนารายณ์
พิบูลวิทยาลัย
ชัยบาดาลวิทยา
สิงห์บุรี

ตามแผนปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

ที่
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
136
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146

จังหวัด
อ่างทอง
อ่างทอง
ฉะเชิงเทรา
ฉะเชิงเทรา
ฉะเชิงเทรา
สมุทรปราการ
สมุทรปราการ
สมุทรปราการ
สมุทรปราการ
สมุทรปราการ
สมุทรปราการ
สมุทรปราการ
สมุทรปราการ
ฉะเชิงเทรา
สมุทรปราการ
สมุทรปราการ
สมุทรปราการ
นครนายก
นครนายก
ปราจีนบุรี
ปราจีนบุรี
ปราจีนบุรี
สระแก้ว
สระแก้ว
กาญจนบุรี
กาญจนบุรี
กาญจนบุรี
กาญจนบุรี
กาญจนบุรี
กาญจนบุรี

เขต
5
5
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
7
7
7
7
7
7
7
8
8
8
8
8
8

โรงเรียน
สตรีอ่างทอง
อ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม
ดัดดรุณี
เบญจมราชรังสฤษฎิ์
พนมสารคาม"พนมอดุลวิทยา"
นวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาฯ
ราชประชาสมาสัย ฝ่ายมัธยม รัชดาภิเษก
วัดทรงธรรม
สตรีสมุทรปราการ
สมุทรปราการ
นวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ
บางพลีราษฎร์บารุง
ราชวินิตบางแก้ว
เบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2
ราชวินิตสุวรรณภูมิ
บดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี) สป.
พูลเจริญวิทยาคม
นครนายกวิทยาคม
ปิยชาติพัฒนา
ปราจิณราษฎรอารุง
ปราจีนกัลยาณี
กบินทร์วิทยา
สระแก้ว
อรัญประเทศ
กาญจนานุเคราะห์
เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี
ท่าม่วงราษฎร์บารุง
วิสุทธรังษี
ท่ามะกาวิทยาคม
ร่มเกล้า กาญจนบุรี
คู่มือตัวชี้วัด 59

ตามแผนปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

ที่
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176

60

จังหวัด
กาญจนบุรี
ราชบุรี
ราชบุรี
ราชบุรี
ราชบุรี
ราชบุรี
นครปฐม
นครปฐม
นครปฐม
นครปฐม
นครปฐม
นครปฐม
นครปฐม
นครปฐม
นครปฐม
สุพรรณบุรี
สุพรรณบุรี
สุพรรณบุรี
สุพรรณบุรี
สุพรรณบุรี
สุพรรณบุรี
สุพรรณบุรี
ประจวบคีรีขันธ์
ประจวบคีรีขันธ์
เพชรบุรี
เพชรบุรี
เพชรบุรี
สมุทรสงคราม
สมุทรสงคราม
สมุทรสาคร
คู่มือตัวชี้วัด

เขต
8
8
8
8
8
8
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
10
10
10
10
10
10
10
10

โรงเรียน
ประชามงคล
เบญจมราชูทิศ
ราชโบริกานุเคราะห์
โพธาวัฒนาเสนี
รัตนราษฎร์บารุง
สายธรรมจันทร์
พระปฐมวิทยาลัย
มัธยมฐานบินกาแพงแสน
ราชินีบูรณะ
ศรีวิชัยวิทยา
สิรินธรราชวิทยาลัย
กาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม
ภ.ป.ร.ราชวิทยาลัย
รัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา
วัดไร่ขิงวิทยา
กรรณสูตศึกษาลัย
กาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี
บางปลาม้า"สูงสุมารผดุงวิทย์"
สงวนหญิง
อู่ทอง
บรรหารแจ่มใสวิทยา 3
บรรหารแจ่มใส 1
ประจวบวิทยาลัย
หัวหิน
คงคาราม
เบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี
พรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
ถาวรานุกูล
ศรัทธาสมุทร
เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ สมุทสาคร

ตามแผนปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

ที่
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206

จังหวัด
สมุทรสาคร
สมุทรสาคร
ประจวบคีรีขันธ์
ประจวบคีรีขันธ์
เพชรบุรี
เพชรบุรี
สมุทรสาคร
สมุทรสาคร
ชุมพร
ชุมพร
ชุมพร
สุราษฎร์ธานี
สุราษฎร์ธานี
สุราษฎร์ธานี
สุราษฎร์ธานี
สุราษฎร์ธานี
สุราษฎร์ธานี
สุราษฎร์ธานี
ชุมพร
ชุมพร
นครศรีธรรมราช
นครศรีธรรมราช
นครศรีธรรมราช
นครศรีธรรมราช
นครศรีธรรมราช
นครศรีธรรมราช
นครศรีธรรมราช
นครศรีธรรมราช
นครศรีธรรมราช
พัทลุง

เขต
10
10
10
10
10
10
10
10
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12

โรงเรียน
สมุทรสาครบูรณะ
สมุทรสาครวิทยาลัย
สามร้อยยอดวิทยาคม
บางสะพานวิทยา
วัดจันทราวาส(ศุขประสารราษฎร์)
ชะอา(คุณหญิงเนื่องบุรี)
กระทุ่มแบน"วิเศษสมุทคุณ"
สมุทรสาครวุฒิชัย
ศรียาภัย
สอาดเผดิมวิทยา
สวนศรีวิทยา
สุราษฎร์ธานี
สุราษฎร์พิทยา
กาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานี
เวียงสระ
สุราษฎร์ธานี 2
ทีปราษฎร์พิทยา
เมืองสุราษฎร์ธานี
สวีวิทยา
มาบอามฤตวิทยา
กัลยาณีศรีธรรมราช
เตรียมอุดมศึกษาภาคใต้
เบญจมราชูทิศ
เมืองนครศรีธรรมราช
โยธินบารุง
ทุ่งสง
สตรีทุ่งสง
เชียรใหญ่
ท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษา
พัทลุง
คู่มือตัวชี้วัด 61
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ที่
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236

62

จังหวัด
พัทลุง
พัทลุง
นครศรีธรรมราช
นครศรีธรรมราช
นครศรีธรรมราช
นครศรีธรรมราช
กระบี่
กระบี่
ตรัง
ตรัง
ตรัง
ตรัง
กระบี่
ตรัง
กระบี่
พังงา
พังงา
พังงา
ภูเก็ต
ภูเก็ต
ภูเก็ต
ระนอง
ระนอง
ภูเก็ต
ระนอง
นราธิวาส
นราธิวาส
นราธิวาส
นราธิวาส
ปัตตานี
คู่มือตัวชี้วัด

เขต
12
12
12
12
12
12
13
13
13
13
13
13
13
13
13
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
15
15
15
15
15

โรงเรียน
สตรีพัทลุง
หารเทารังสีประชาสรรค์
ปากพนัง
ชะอวด
ฉวางรัชดาภิเษก
ขอนหาดประชาสรรค์
กาญจนาภิเษกวิทยาลัย กระบี่
อามาตย์พานิชนุกูล
ย่านตาขาวรัฐชนูปถัมภ์
วิเชียรมาตุ
สภาราชินี
ห้วยยอด
เมืองกระบี่
สภาราชินี 2
คลองท่อมราษฎร์รังสรรค์
ดีบุกพังงาวิทยายน
ตะกั่วป่า"เสนานุกูล"
สตรีพังงา
เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต
ภูเก็ตวิทยาลัย
สตรีภูเก็ต
พิชัยรัตนาคาร
สตรีระนอง
กะทู้วิทยา
กระบุรีวิทยา
นราธิวาส
นราสิกขาลัย
สุไหงโก-ลก
ตันหยงมัส
เดชะปัตตนยานุกูล
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ที่
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266

จังหวัด
ปัตตานี
ปัตตานี
ปัตตานี
ยะลา
ยะลา
ยะลา
ยะลา
สงขลา
สงขลา
สงขลา
สงขลา
สงขลา
สงขลา
สงขลา
สงขลา
สตูล
สตูล
สงขลา
สงขลา
สตูล
จันทบุรี
จันทบุรี
จันทบุรี
จันทบุรี
ตราด
ตราด
ตราด
จันทบุรี
จันทบุรี
จันทบุรี

เขต
15
15
15
15
15
15
15
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17

โรงเรียน
เบญจมราชูทิศ จังหวัดปัตตานี
โพธิ์คีรีราชศึกษา
สายบุรี"แจ้งประชาคาร"
คณะราษฎรบารุง จังหวัดยะลา
สตรียะลา
ยะหาศิรยานุกูล
เบตง"วีระราษฎร์ประสาน"
นวมินทราชูทิศ ทักษิณ
มหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา
วรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา
หาดใหญ่รัฐประชาสรรค์
หาดใหญ่วิทยาลัย
หาดใหญ่วิทยาลัย 2
หาดใหญ่วิทยาลัยสมบูรณ์กุลกันยา
สะเดา "ขรรค์ชัยกัมพลานนท์อนุสรณ์"
พิมานพิทยาสรรค์
สตูลวิทยา
หาดใหญ่พิทยาคม
พะตงประธานคีรีวัฒน์
กาแพงวิทยา
ท่าใหม่"พูลสวัสดิ์ราษฎร์นุกูล"
เบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี
ศรียานุสรณ์
ขลุงรัชดาภิเษก
ตราษตระการคุณ
สตรีประเสริฐศิลป์
คลองใหญ่วิทยาคม
เบญจมานุสรณ์
สอยดาววิทยา
ทุ่งขนานวิทยา
คู่มือตัวชี้วัด 63
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ที่
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296

64

จังหวัด
ชลบุรี
ชลบุรี
ชลบุรี
ชลบุรี
ชลบุรี
ชลบุรี
ชลบุรี
ระยอง
ระยอง
ระยอง
ระยอง
ระยอง
ชลบุรี
ชลบุรี
ชลบุรี
ระยอง
ระยอง
ระยอง
ชลบุรี
ระยอง
ระยอง
ระยอง
ชลบุรี
เลย
เลย
เลย
หนองบัวลาภู
หนองบัวลาภู
หนองบัวลาภู
อุดรธานี
คู่มือตัวชี้วัด

เขต
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
19
19
19
19
19
19
20

โรงเรียน
จุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี
ชลกันยานุกูล
ชลราษฎรอารุง
พนัสพิทยาคาร
โพธิสัมพันธ์พิทยาคาร
ศรีราชา
สิงห์สมุทร
เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ระยอง
ระยองวิทยาคม
วัดป่าประดู่
แกลง"วิทยสถาวร"
มกุฎเมืองราชวิทยาลัย
บางละมุง
สัตหีบวิทยาคม
บ้านบึง"อุตสาหกรรมนุเคราะห์"
บ้านฉางกาญจนกุลวิทยา
นิคมวิทยา
ระยองวิทยาคมปากน้า
ชลบุรี "สุขบท"
บ้านค่าย
มาบตาพุดพันพิทยาคาร
ชานาญสามัคคีวิทยา
บ้านสวน (จั่นอนุสรณ์)
เลยพิทยาคม
ศรีสงครามวิทยา
ภูเรือวิทยา
ศรีบุญเรืองวิทยาคาร
หนองบัวพิทยาคาร
คาแสนวิทยาสรรค์
สตรีราชินูทิศ

ตามแผนปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

ที่
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326

จังหวัด
อุดรธานี
อุดรธานี
อุดรธานี
อุดรธานี
อุดรธานี
อุดรธานี
อุดรธานี
หนองคาย
หนองคาย
หนองคาย
นครพนม
นครพนม
มุกดาหาร
นครพนม
มุกดาหาร
สกลนคร
สกลนคร
สกลนคร
สกลนคร
สกลนคร
สกลนคร
กาฬสินธุ์
กาฬสินธุ์
กาฬสินธุ์
กาฬสินธุ์
ขอนแก่น
ขอนแก่น
ขอนแก่น
ขอนแก่น
ขอนแก่น

เขต
20
20
20
20
20
20
20
21
21
21
22
22
22
22
22
23
23
23
23
23
23
24
24
24
24
25
25
25
25
25

โรงเรียน
อุดรพัฒนาการ
อุดรพิชัยรักษ์พิทยา
อุดรพิทยานุกูล
กุมภวาปี
หนองหานวิทยา
บ้านผือพิทยาสรรค์
บ้านเชียงวิทยา
ปทุมเทพวิทยาคาร
ชุมพลโพนพิสัย
บึงกาฬ
ปิยะมหาราชาลัย
สหราษฎร์รังสฤษดิ์
มุกดาหาร
เรณูนครวิทยานุกูล
ดอนตาลวิทยา
ธาตุนารายณ์วิทยา
สกลราชวิทยานุกูล
เตรียมอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
สว่างแดนดิน
มัธยมวานรนิวาส
มัธยมวาริชภูมิ
กาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์
อนุกูลนารี
ท่าคันโทวิทยาคาร
เขาวงพิทยาคาร
กัลยาณวัตร
แก่นนครวิทยาลัย
ขอนแก่นวิทยายน
ขามแก่นนคร
นครขอนแก่น
คู่มือตัวชี้วัด 65

ตามแผนปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

ที่
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356

66

จังหวัด
ขอนแก่น
ขอนแก่น
ขอนแก่น
ขอนแก่น
ขอนแก่น
ขอนแก่น
ขอนแก่น
ขอนแก่น
ขอนแก่น
ขอนแก่น
ขอนแก่น
ขอนแก่น
มหาสารคาม
มหาสารคาม
มหาสารคาม
มหาสารคาม
มหาสารคาม
ร้อยเอ็ด
ร้อยเอ็ด
ร้อยเอ็ด
ร้อยเอ็ด
ร้อยเอ็ด
ร้อยเอ็ด
ร้อยเอ็ด
ร้อยเอ็ด
ร้อยเอ็ด
ยโสธร
ยโสธร
ศรีสะเกษ
ศรีสะเกษ
คู่มือตัวชี้วัด

เขต
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
26
26
26
26
26
27
27
27
27
27
27
27
27
27
28
28
28
28

โรงเรียน
บ้านไผ่
พล
หนองสองห้องวิทยา
ศรีกระนวนวิทยาคม
ชุมแพศึกษา
ภูเวียงวิทยาคม
หนองเรือวิทยา
มัญจาศึกษา
น้าพองศึกษา
บัวใหญ่พิทยาคม
ขอนแก่นวิทยายน 2(สมาน สุเมโธ)
สาวะถีพิทยาสรรพ์
ผดุงนารี
สารคามพิทยาคม
วาปีปทุม
โกสุมวิทยาสรรค์
เขวาไร่ศึกษา
เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ร้อยเอ็ด
ร้อยเอ็ดวิทยาลัย
สตรีศึกษา
สุวรรณภูมิพิทยไพศาล
โพนทองพัฒนาวิทยา
เสลภูมิพิทยาคม
ปทุมรัตต์พิทยาคม
พลาญชัยพิทยาคม
หนองพอกวิทยาลัย
ยโสธรพิทยาคม
เลิงนกทา
เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ศรีสะเกษ
ศรีสะเกษวิทยาลัย

ตามแผนปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

ที่
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386

จังหวัด
ศรีสะเกษ
ศรีสะเกษ
ศรีสะเกษ
ศรีสะเกษ
ยโสธร
ศรีสะเกษ
ศรีสะเกษ
ยโสธร
อานาจเจริญ
อุบลราชธานี
อุบลราชธานี
อุบลราชธานี
อุบลราชธานี
อุบลราชธานี
อุบลราชธานี
อานาจเจริญ
อานาจเจริญ
อุบลราชธานี
ชัยภูมิ
ชัยภูมิ
ชัยภูมิ
ชัยภูมิ
ชัยภูมิ
ชัยภูมิ
ชัยภูมิ
ชัยภูมิ
นครราชสีมา
นครราชสีมา
นครราชสีมา
นครราชสีมา

เขต
28
28
28
28
28
28
28
28
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
30
30
30
30
30
30
30
30
31
31
31
31

โรงเรียน
สตรีสิริเกศ
กาแพง
ขุขันธ์
กันทรลักษ์วิทยา
มหาชนะชัยวิทยาคม
กันทรารมณ์
ปรางค์ภู่
คาเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์
อานาจเจริญ
นารีนุกูล
เบ็ญจะมะมหาราช
มัธยมตระการพืชผล
ศรีเมืองวิทยาคาร
ลือคาหาญวารินชาราบ
เดชอุดม
หัวตะพานวิทยาคม
ปทุมราชวงศา
โพธิ์ไทรวิทยาคาร
กาญจนาภิเษกวิทยาลัย ชัยภูมิ
ชัยภูมิภักดีชุมพล
สตรีชัยภูมิ
แก้งคร้อวิทยา
ภูเขียว
จัตุรัสวิทยาคาร
บ้านเขว้าวิทยายน
โนนคูณวิทยาคารรัชมังคลาภิเษก
บุญวัฒนา
ราชสีมาวิทยาลัย
ราชสีมาวิทยาลัย2
สุรนารีวิทยา
คู่มือตัวชี้วัด 67

ตามแผนปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

ที่
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416

68

จังหวัด
นครราชสีมา
นครราชสีมา
นครราชสีมา
นครราชสีมา
นครราชสีมา
นครราชสีมา
นครราชสีมา
นครราชสีมา
นครราชสีมา
นครราชสีมา
นครราชสีมา
นครราชสีมา
บุรีรัมย์
บุรีรัมย์
บุรีรัมย์
บุรีรัมย์
สุรินทร์
สุรินทร์
สุรินทร์
สุรินทร์
สุรินทร์
สุรินทร์
เชียงใหม่
เชียงใหม่
เชียงใหม่
เชียงใหม่
เชียงใหม่
เชียงใหม่
เชียงใหม่
เชียงใหม่
คู่มือตัวชี้วัด

เขต
31
31
31
31
31
31
31
31
31
31
31
31
32
32
32
32
33
33
33
33
33
33
34
34
34
34
34
34
34
34

โรงเรียน
จักราชวิทยา
ปักธงชัยประชานิรมิต
ปากช่อง
มัธยมด่านขุนทด
เมืองคง
พิมายวิทยา
ชุมพวงศึกษา
โชคชัยสามัคคี
พิมายดารงวิทยา
สุรนารีวิทยา 2
สุรธรรมพิทักษ
มหิศราธิบดี
บุรีรัมย์พิทยาคม
ลาปลายมาศ
ประโคนชัยพิทยาคม
นางรอง
สิรินธร
สุรวิทยาคาร
รัตนบุรี
ประสาทวิทยาคาร
ท่าตูมประชาเสริมวิทย์
เบิดพิทยาสรรค์
ยุพราชวิทยาลัย
วัฒโนทัยพายัพ
สันกาแพง
นวมินทราชูทิศ พายัพ
ฝางชนูปถัมภ์
สันป่าตองวิทยาคม
ฮอดพิทยาคม
จอมทอง

ตามแผนปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

ที่
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446

จังหวัด
แม่ฮ่องสอน
แม่ฮ่องสอน
เชียงใหม่
เชียงใหม่
เชียงใหม่
เชียงใหม่
เชียงใหม่
ลาปาง
ลาปาง
ลาปาง
ลาปาง
ลาพูน
ลาพูน
ลาพูน
ลาพูน
ลาปาง
ลาปาง
ลาปาง
ลาปาง
ลาปาง
ลาพูน
ลาพูน
ลาพูน
ลาปาง
ลาพูน
ลาปาง
ลาปาง
เชียงราย
เชียงราย
เชียงราย

เขต
34
34
34
34
34
34
34
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
36
36
36

โรงเรียน
ห้องสอนศึกษา
แม่สะเรียง"บริพัตรศึกษา"
กาวิละวิทยาลัย
สะเมิงพิทยาคม
หอพระ
สันทรายวิทยาคม
แม่ริมวิทยาคม
บุญวาทย์วิทยาลัย
ลาปางกัลยาณี
เถินวิทยา
แจ้ห่มวิทยา
จักรคาคณาทร
ส่วนบุญโญปถัมภ์ ลาพูน
ธีรกานท์บ้านโฮ่ง
เวียงเจดีย์วิทยา
เสด็จวนชยางค์กูลวิทยา
ห้างฉัตรวิทยา
วังเหนือวิทยา
เขลางค์นคร
ทุ่งกว๋าววิทยาคม
ทาขุมเงินวิทยาคาร
ทุ่งหัวช้างวิทยาคม
วชิรป่าซาง
แม่ทะพัฒนศึกษา
อุโมงค์วิทยาคม
แม่สันวิทยา
แม่ทะประชาสามัคคี
ดารงราษฎร์สงเคราะห์
สามัคคีวิทยาคม
พานพิทยาคม
คู่มือตัวชี้วัด 69
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ที่
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476

70

จังหวัด
เชียงราย
เชียงราย
เชียงราย
พะเยา
พะเยา
พะเยา
พะเยา
พะเยา
เชียงราย
พะเยา
พะเยา
เชียงราย
เชียงราย
เชียงราย
น่าน
น่าน
น่าน
แพร่
แพร่
แพร่
น่าน
ตาก
ตาก
ตาก
สุโขทัย
สุโขทัย
สุโขทัย
พิษณุโลก
พิษณุโลก
พิษณุโลก
คู่มือตัวชี้วัด

เขต
36
36
36
36
36
36
36
36
36
36
36
36
36
36
37
37
37
37
37
37
37
38
38
38
38
38
38
39
39
39

โรงเรียน
แม่จันวิทยาคม
แม่สายประสิทธิ์ศาสตร์
เทิงวิทยาคม
เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา
พะเยาพิทยาคม
เชียงคาวิทยาคม
จุนวิทยาคม
เชียงม่วนวิทยาคม
เวียงป่าเป้าวิทยาคม
ภูซางวิทยาคม
ดอกคาใต้วิทยาคม
พญาเม็งราย
แม่เจดีย์วิทยาคม
สามัคคีวิทยาคม 2
ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
สตรีศรีน่าน
ปัว
นารีรัตน์จังหวัดแพร่
พิริยาลัยจังหวัดแพร่
สูงเม่นชนูปถัมภ์
สา
ตากพิทยาคม
ผดุงปัญญา
สรรพวิทยาคม
สุโขทัยวิทยาคม
อุดมดรุณี
สวรรค์อนันต์วิทยา
จ่านกร้อง
เฉลิมขวัญสตรี
พิษณุโลกพิทยาคม

ตามแผนปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

ที่
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506

จังหวัด
พิษณุโลก
พิษณุโลก
พิษณุโลก
อุตรดิตถ์
อุตรดิตถ์
อุตรดิตถ์
พิษณุโลก
พิษณุโลก
อุตรดิตถ์
เพชรบูรณ์
เพชรบูรณ์
เพชรบูรณ์
เพชรบูรณ์
เพชรบูรณ์
เพชรบูรณ์
เพชรบูรณ์
กาแพงเพชร
กาแพงเพชร
กาแพงเพชร
กาแพงเพชร
พิจิตร
พิจิตร
พิจิตร
พิจตร
พิจิตร
กาแพงเพชร
กาแพงเพชร
กาแพงเพชร
นครสวรรค์
นครสวรรค์

เขต
39
39
39
39
39
39
39
39
39
40
40
40
40
40
40
40
41
41
41
41
41
41
41
41
41
41
41
41
42
42

โรงเรียน
พุทธชินราชพิทยา
เนินมะปรางศึกษาวิทยา
นครไทย
อุตรดิตถ์
อุตรดิตถ์ดรุณี
ท่าปลาประชาอุทิศ
บางกระทุ่มพิทยาคม
เตรียมอุดมศึกษา ภาคเหนือ
เตรียมอุดมศึกษา น้อมเกล้า
เพชรพิทยาคม
วิทยานุกูลนารี
หล่มเก่าพิทยาคม
หล่มสักวิทยาคม
นิยมศิลป์อนุสรณ์
กาญจนาภิเษกวิทยาลัย เพชรบูรณ์
หนองไผ่
กาแพงเพชรพิทยาคม
เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาแพงเพชร
วัชรวิทยา
ขาณุวิทยา
พิจิตรพิทยาคม
บางมูลนากภูมิวิทยาคม
ตะพานหิน
สามง่ามชนูปถัมภ์
ราษฎร์ปรีชาวิทยาคม
คลองขลุงราษฎร์รังสรรค์
วชิรปราการวิทยาคม
คลองลานวิทยา
นครสวรรค์
นวมินทราชูทิศ มัชฌิม
คู่มือตัวชี้วัด 71
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ที่
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517

72

จังหวัด
นครสวรรค์
นครสวรรค์
นครสวรรค์
อุทัยธานี
อุทัยธานี
นครสวรรค์
อุทัยธานี
นครสวรรค์
อุทัยธานี
นครสวรรค์
กาญจนบุรี

คู่มือตัวชี้วัด

เขต
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
สศศ

โรงเรียน
สตรีนครสวรรค์
เทพศาลาประชาสรรค์
ตาคลีประชาสรรค์
อุทัยวิทยาคม
บ้านไร่วิทยา
หนองบัว
หนองฉางวิทยา
ชุมแสงชนูทิศ
พุทธมงคลวิทยา
ไพศาลีพิทยา
สมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต
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ตัตัววชีชี้ว้วัดัดทืทื่่ 44
หน่
วชีดด้วัดทื:: ่
หน่ววตัยวั
ยวั
ตั
ว
ชี
ว
้
่ 4ด:
น้น้้า้าหนั
หน่ัดกกวทืยวั
หนั
:
วน้ยวั
ดายก: :
ค้ค้หน่าาอธิ
บ
า
้
หนั
น้้าอธิ
หนับก าย : :

ร้ร้ออยละของสถานศึ
ยละของสถานศึกกษาที
ษาที่ม่มีีนนักักเรี
เรียยนระดั
นระดับบปฐมวั
ปฐมวัยยได้
ได้รรับับการเตรี
การเตรียยมความพร้
มความพร้ออมม
4ร้ร้ออร้ยละ
อยละของสถานศึกษาที่มีนักเรียนระดับปฐมวัยได้รับการเตรียมความพร้อม
ยละ
ร้: ร้ออยละของสถานศึ
กษาที่มีนักเรียนระดับปฐมวัยได้รับการเตรียมความพร้อม
ยละ
อยละ33
ร้อร้ยละ
นระดั
:ร้นันัอกกยละ
ร้เรี
3 บ ปฐมวัยที่ได้ รับ การเตรียมความพร้อม หมายถึง นั กเรียนชั้น ปฐมวัยทุ กคน
เรีอยยยละ
ร้อยละ
3นระดับ ปฐมวัยที่ได้ รับ การเตรียมความพร้อม หมายถึง นั กเรียนชั้น ปฐมวัยทุ กคน

ในโรงเรี
รรัับบ การเตรี
ออ มทั
้้ งง ย44มความพร้
ด้ด้ าานน คืคื ออ อด้ด้มาา นร่
าางกาย
ตต ใจ
สัสัยงงทุคม
ค้าอธิยย นสั
บายงงกักั:ดด สพฐ.
นักเรียได้
บ ปฐมวัยย มความพร้
ยที่ได้ รับการเตรี
หมายถึ
ง นัอารมณ์
กเรียนชั้นจิจิปฐมวั
กคนและ
ในโรงเรี
นสั
สพฐ.
ได้นระดั
การเตรี
มความพร้
มทั
นร่
งกาย
อารมณ์
ใจ
คม
และ
ค้
า
อธิ
บ
าย
:
นั
ก
เรี
ย
นระดั
บ
ปฐมวั
ย
ที
่
ไ
ด้
ร
ั
บ
การเตรี
ย
มความพร้
อ
ม
หมายถึ
ง
นั
ก
เรี
ย
นชั
้
น
ปฐมวั
ย
ทุ
ก
คน
ย นสั งกัด สพฐ.ณ
ับ การเตรี
ย มความพร้
4 ด้ านกกษาปฐมวั
คื อ ด้ า นร่ยยางกาย อารมณ์ จิ ต ใจ สั งคม และ
สติ
ัญ
ทที่พี่พึงึงประสงค์
ใในหลั
สติปปในโรงเรี
ัญญา
ญา ตามมาตรฐานคุ
ตามมาตรฐานคุ
ณได้ลัลักกรษณ์
ษณ์
ประสงค์
นหลัอกกมทัสูสูตต้ งรการศึ
รการศึ
ษาปฐมวั
ในโรงเรี
ด สพฐ. ได้ รับณการเตรี
มทั้ งก4สูตด้รการศึ
าน คื อกษาปฐมวั
ด้ า นร่างกาย
สติปยัญนสั
ญางกัตามมาตรฐานคุ
ลักษณ์ทยี่พมความพร้
ึงประสงค์อในหลั
ย อารมณ์ จิ ต ใจ สั งคม และ

สถานศึ
หมายถึ
นที
สอนระดั
บบปฐมวั
ยย (อ.1-อ.2)
สติปัญญากกษา
ตามมาตรฐานคุ
ณลักยยษณ์
ในหลั
กสูตรการศึ
กษาปฐมวัในสั
ย งงกักัดด สพฐ.
สถานศึ
ษา
หมายถึงง โรงเรี
โรงเรี
นทีท่เ่เีพปิปิึงดดประสงค์
สอนระดั
ปฐมวั
(อ.1-อ.2)
ในสั
สพฐ.
สถานศึกษา หมายถึง โรงเรียนที่เปิดสอนระดับปฐมวัย (อ.1-อ.2) ในสังกัด สพฐ.
ผลการประเมิ
นน คุคุณ
ฒ
้้ งง บ44ปฐมวั
ด้ด้ าา นในระดั
บบ ดีดี ขขในสั
ึ้ึ้นน ไป
สถานศึกษา หมายถึ
โรงเรียนที
่เปิดสอนระดั
ย (อ.1-อ.2)
งกัดหมายถึ
สพฐ. งง การพิ
หมายถึ
การพิ จจ ารณาผลการประเมิ
ารณาผลการประเมิ นน
ผลการประเมิ
ณง ภาพพั
ภาพพั
ฒ นาการทั
นาการทั
นในระดั
ไป

หมายถึ
ง การพิจิตจใจ
ารณาผลการประเมิ
น
ผลการประเมิ
น คุนณรายพั
ภาพพั
ฒ นาการทั
้ งานคื
4 ด้อา นในระดั
บางกาย
ดี ขึ้น ไป
พัพัผลการประเมิ
ฒ
44 ด้ด้าานนนคุณ
เป็
ฒนาการทั
นาการแต่
ลละด้
(1)
ด้ด้าาบนร่
(2)
ด้ด้าานอารมณ์
(3)
ด้ด้าานสั
งงคม
และ(4)
ฒนาการ
นาการ
เป็
น
รายพั
นาการแต่
ะด้
า
นคื
อ
(1)
นร่
า
งกาย
(2)
นอารมณ์
จิ
ต
ใจ
(3)
นสั
คม
และ(4)
หมายถึ
ง
การพิ
จ
ารณาผลการประเมิ
น
ภาพพั
ฒ
้
ง
4
ด้
า
นในระดั
ดี
ข
้
ึ
น
ไป
พัฒปนาการ
4 ด้ลาะด้
น เป็านมี
นรายพั
ฒนาการแต่นผ่ละด้
านคื
อ (1) ด้านร่
(2) ด้อาร้นอารมณ์
จิตใจ
(3) มิด้าใช่นสันงาผลพั
คม และ(4)
ด้ด้พัาาฒนสติ
ผผฒลการประเมิ
าานคุ
ภาพระดั
บบ า33งกาย
ขึ้น้นไปหรื
อยละ
้น้นไป
ฒ
นสติ
ปัญ
ัญญา
ญา
แต่
านมีานมี
ลการประเมิ
นนผ่าผ่นคื
ณ(1)
ไปหรื
ยละจิ75ต75
75ใจขึ้นขึขึ(3)ไป
ไปด้มิานสั
นาผลพั
ฒนาการ
นาการ
นาการ
าแต่
น ลเป็
นลรายพั
นาการแต่
ละด้
อณ
ด้านร่างกาย
ด้านอารมณ์
และ(4)
ด้านสติ
ป4 ัญด้ญา
แต่ะด้
ะด้
ผลการประเมิ
านคุ
นคุ
ณภาพระดั
ภาพระดั
บ 3 ขึขึ(2)
้นไปหรื
ออร้ร้ออยละ
ใมิช่ในงช่คม
าผลพั
ฒนาการ
ทัทัด้้ง้งานสติ
44 ด้ด้ปาานมารวมเพื
ย
่
ันมารวมเพื
ญญา แต่ละด้่อ่อหาค่
าหาค่
นมีผาาเฉลี
ลการประเมิ
น
ผ่
า
นคุ
ณ
ภาพระดั
บ
3
ขึ
น
้
ไปหรื
อ
ร้
อ
ยละ
75
ขึ
น
้
ไป
มิ
ใ
ช่
น
าผลพั
ฒ
นาการ
เฉลี่ย
ทั้ง 4 ด้านมารวมเพื่อหาค่าเฉลี่ย

สูสูทัตต้ง รการค้
าานวณ
จ้จ้: าาจ้านวนสถานศึ
กกกษาที
ปฐมวั
การเตรี
ยยมความพร้
ออมทั
4สูตด้รการค้
านมารวมเพื
่อ:: หาค่
เฉลี
่ย
รการค้
นวณ
นวนสถานศึ
ษาที
เรีเรียยยนระดั
นระดั
ปฐมวัยยยได้ได้
ได้รรรับับับการเตรี
การเตรียมความพร้
มความพร้
มทั
านวณ
านวนสถานศึ
ษาที่ม่ม่มีีนนีนักักักเรี
นระดับบปฐมวั
อมทั
้ง 4้้งง ด้44านด้ด้าานน
สูสูตตรที
รทีสู่่ ต11รที่ 1
สูตรที่ 1

สูตรการค้านวณ : จ้านวนสถานศึกษาที่มีนักเรียนระดับปฐมวัยได้รับการเตรียมความพร้อมทั้ง 4 ด้าน

จจานวนสถานศึ
กกษาที
การเตรี
มความพร้
xx 100
จานวนสถานศึ
กษาที่ม่มีีนน่มีัันกกัเรี
กเรียยยนชั
นชั้น้น้นปฐมวั
ปฐมวัยยยได้
านวนสถานศึ
ษาที
เรี
นชั
ปฐมวั
ได้รรับับการเตรี
การเตรียยยมความพร้
มความพร้อออมทัมทั
มทั้ง ้ง้ง4 44ด้าด้ด้นาานนx 100
100
จานวนสถานศึจจกานวนสถานศึ
ษาที
ม
่
ี
น
ั
ก
เรี
ย
นชั
น
้
ปฐมวั
ย
ได้
ร
บ
ั
การเตรี
ย
มความพร้
อ
มทั
ง
้
4
ด้
า
น
x
100
ก
ษาที
เ
่
ปิ
ด
สอนระดั
บ
ปฐมวั
ย
ทั
้
ง
หมดในเขตพื
้
น
ที
่
จ
านวนสถานศึ
ก
ษาที
เ
่
ปิ
ด
สอนระดั
บ
ปฐมวั
ย
ทั
้
ง
หมดในเขตพื
้
น
ที
่
านวนสถานศึกษาที่เปิดสอนระดับปฐมวัยทั้งหมดในเขตพื้นที่
จานวนสถานศึกษาที่เปิดสอนระดับปฐมวัยทั้งหมดในเขตพื้นที่

สูสูตตรที
รทีสู่่ 22ตรที่ 2 จานวนสถานศึ
กษาที
่มนี ่มักนี เรีักยเรีนชั
มทั้ง้ง44ด้ด้านในระดั
านในระดั
x 100
จานวนสถานศึ
กษาที
ยนชั้นปฐมวั
้นปฐมวัยยได้ได้รรับับการเตรี
การเตรียมความพร้
มความพร้ออมทั
บดีบขดีึ้นขไปึ้นไปx 100
สูตรที่ 2

จจานวนสถานศึ
ษาที่ม่มนี นี ักักเรีเรียนชั
ยนชั้นปฐมวั
้นปฐมวั
ยรได้ับรการเตรี
ับการเตรี
ยมความพร้
อ้ง มทั
ด้านในระดั
ไป x 100
านวนสถานศึกกษาที
ยกได้
ยมความพร้
อมทั
4หมดในเขตพื
ด้้งา4นในระดั
บที้นดี่ ทีข่ ึ้นบไปดีขxึ้น100
จ
านวนสถานศึ
ก
ษาที
เ
่
ปิ
ด
สอนระดั
ปฐมวั
ย
ทั
้
ง
หมดในเขตพื
้
น
จจานวนสถานศึ
ษาที
เ
่
ปิ
ด
สอนระดั
บ
ปฐมวั
ย
ทั
้
ง
านวนสถานศึ
กษาที
ดสอนระดั
บปฐมวั
ยทั้งหมดในเขตพื
จานวนสถานศึ
กษาที
่เปิด่เปิสอนระดั
บปฐมวั
ยทั้งหมดในเขตพื
้นที่ ้นที่
เกณฑ์
การให้ะแนน
คะแนน :
เกณฑ์
กการให้
เกณฑ์
ารให้คคคะแนน
ะแนน: ::
เกณฑ์
ก
ารให้
ช่วงการปรั
บเกณฑ์ารให้
การให้ะแนน
คะแนน +/-…..…..หน่
หน่ววยย ต่ต่ออ 11 คะแนน
คะแนน โดยก
การให้
คะแนน
ช่ช่ววงการปรั
บเกณฑ์
โดยกาหนดเกณฑ์
าหนดเกณฑ์
การให้
คะแนนดังนีดัดั้ งงนีนี้้
เกณฑ์กกการให้
ารให้คคคะแนน
ะแนน+/-+/+/-…..…..หน่หน่
1 คะแนน
าหนดเกณฑ์
ช่วงการปรั
งการปรับบเกณฑ์
วย วยต่อ ต่1อคะแนน
โดยกโดยก
าหนดเกณฑ์
การให้กคารให้
ะแนนคะแนน
ดังนี้

ระดับ 2
ระดับบ 33
ระดั
บ บ4 4
ระดับระดั5 บ 5
ระดั
บระดั1 บ 1
ระดั
ระดั
ระดั
ระดั
ระดับ บบ2 22 กษา
บ5
ระดับ 1 กษา
ระดั
ระดัระดั
บ 3 บก3ษา
ระดับ ระดั
4 กบษา4
ระดับ 5 ระดั
จ
านวนสถานศึ
จ
านวนสถานศึ
จ
านวนสถานศึ
จ
านวนสถานศึ
จ
านวนสถานศึ
กษา
จจจานวนสถานศึ
ก
ษา
จ
านวนสถานศึ
ก
ษา
จ
านวนสถานศึ
ก
ษา
จ
านวนสถานศึ
ก
ษา
จ
านวนสถานศึ
กษา
กษา
านวนสถานศึ
กษา90 – 99 จจานวนสถานศึ
านวนสถานศึ
านวนสถานศึ
กษา
จร้านวนสถานศึ
จานวนสถานศึ
ตั้งแต่ร้อยละ
ทุกโรงเรียนหรื
อร้อยละ จานวนสถานศึ
อยละ 100กษา
มีนกักษาเรียน จานวนสถานศึ
ร้จอานวนสถานศึ
ยละ 100กษา
มีนักกเรีษายน จานวนสถานศึ
ร้อยละ
100กษา
มีนักเรีกยษา
น
ตัตัตั้ง้ง้งแต่
90
– 99
99
ทุทุกกกโรงเรี
โรงเรี
ยยนหรื
อออร้ร้ยละ
ออยละ
ร้ร้ออยละ
100
มีมีเรีนนยักักนเรี
ยยนน ร้อยละร้ร้ออ100
ยละ
100
มีมียนนักักเรี
ยยนนร้อยละ ร้ร้100
ออยละ
100
มีมีนนักักเรี
ยน
ทุ
ย
นหรื
อ
ร้
ร้
อ
ยละ
100
มี
น
ก
ั
มี
น
ก
ั
เรี
มี
น
ก
ั
เรี
ย
น
แต่มีรรนร้อ้อ้อักยละ
ยละ
–
แต่
ยละ
90
99
โรงเรี
นหรื
ยละ
ยละ
100
เรี
ยละ
100
เรี
ยละ
100
เรียนชั้นปฐมวัย
100 มีนักเรียนชั้น
ชั้นปฐมวัยทุกคน ได้รับ ชั้นปฐมวัยทุกคน ได้รับ ชั้นปฐมวัยทุกคน ได้รับเรียน
มีมีมีนนนักักักเรี
นชั
100
ยยคน
นชั
้น้น รับการชั้นชัชัปฐมวั
้น้นปฐมวั
ทุทุกกได้
คน
ชัชั้น้นปฐมวั
ชัชั้น้นยทุปฐมวั
มีมีมีนนนักเรีักักยทุเรี
้น ได้
ยทุยกยยมความพร้
คน
ยทุยกมความพร้
คนยยทุทุได้กกคน
รับ อได้
คน ยยได้ทุทุรกกับคน
นชั้น้น้นปฐมวั
ยยย ยม 100
เรีทุเรีกยยยคนได้
นชั
ปฐมวั
100ปฐมวั
เรียกนชั
นชั
ปฐมวั
คนรับได้
ได้อรรมทัับับ ้งชั้นปฐมวั
ปฐมวั
คน
ได้
ปฐมวั
คน
ได้รรับับ
รปฐมวั
ับการเตรี
การเตรี
การเตรี
มทัรร้งับับชั้นปฐมวั
การเตรี
ยกมความพร้
อมได้
ทุทุทุกกกคนได้
รรรับับการเตรี
ปฐมวั
กกคน
ับับมทัการ
การเตรี
ออ้ง มทั
้ง้ง 4การเตรี
้ง้ง ทั้ง การเตรี
คน
รับอรรการ
้ง ออมทั
การเตรี
ย4มความพร้
คนได้
ความพร้
อมทั้ง ย4ยยมมมด้าน ปฐมวั
เตรียยยทุทุทุกมความพร้
้ง การเตรี
4 ด้ยามความพร้
น ยยคืมความพร้
อ ด้านร่อมทั
างกาย
ด้ยามความพร้
น คือยยมความพร้
ด้านร่อมทั
างกาย
ด้านคืยยอมความพร้
ด้อามน ออมม
คนได้
การเตรี
ปฐมวั
คนได้ได้
ได้
การ
การเตรี
มความพร้
มทัการเตรี
การเตรี
มความพร้
มทั
การเตรี
มความพร้
ความพร้
เตรี
มทั
้ง้ง 4 ด้44าอารมณ์
นร่
ออใจาด้ด้งกาย
ทัทัานคื
้ง้ง 44ออารมณ์
ด้ด้ด้าานคื
าานน
นด้ด้าาคืนนอ คืคืด้จิออาตนร่ด้ด้ใจาางกาย
น44 คืด้ด้อาานนด้จิาคืคืตนร่
้งางกาย
น ออจิด้ด้ตใจ
ความพร้
44 ด้ด้าาานนนอารมณ์เตรี
คือ ด้อออามทั
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ด้มความพร้
าน คือ อด้มทั
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สังาาคมงกาย
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ความพร้
มทั
เตรีย4ยยมความพร้
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มทั
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สติอารมณ์
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สังคม
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ใจ สังคม และ
อารมณ์ จิตใจ สังคม
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มาตรฐานคุ
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ตามมาตรฐานคุ
ณกลัลัสูกกตษณ์
ษณ์
ในหลั
รการศึ
ษา ปฐมวัในหลั
ในหลั
รการศึกกษา
ษา การศึกษาปฐมวั
ประสงค์
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ปฐมวั
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และมี
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ำนวน
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ษาปฐมวั
ย
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ยละ
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ก
ษำตั
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้
ยละ
จ
ำนวนสถำนศึ
ก
ษำ
ประสงค์
ใในหลั
ทีที่พ่พึงึงประสงค์
ใในหลั
กกสูสูตตรร ปฐมวั
ยยและมี
จำนวน
ปฐมวั
ยยและมี
จำนวน
การศึ
ประสงค์
นหลักกสูสูยตตรร
ปฐมวักษำตั
และมี
ปฐมวั
และมี
ำนวน จำนวนสถำนศึ
การศึกกษาปฐมวั
ษาปฐมวัยยและม
และม
สถำนศึ
แต่จ้งรำนวน
้อยละ
กษำตั
แต่รจ้อ้งยละ
การศึกกษาปฐมวั
ษาปฐมวั
การศึ
กประสงค์
ษาปฐมวั
ยนหลั
50-59 กมีษำตั
ผ้งลกำรประเมิ
นสถำนศึ
60-69
มีผก้งลกำรประเมิ
นยละตั้งแต่
ร้อยละกษำ
70 ขึ้นกไป
การศึ
ย
การศึ
ก
ษาปฐมวั
ย
สถำนศึ
แต่
ร
อ
้
ยละ
สถำนศึ
ษำตั
แต่
ร
อ
้
จ
ำนวนสถำนศึ
ษำ
การศึกษาปฐมวัย
การศึกษาปฐมวัย
สถำนศึ
กษำตั
้งแต่รน้อ้งยละ
สถำนศึ
กฒษำตั
้งแต่นร้ง้อ4ยละ
จยละ
ำนวนสถำนศึ
50-59
ผลกำรประเมิ
ผลกำรประเมิ
ตั้งแต่มีผร้อลกำรประเมิ
70 ขึ้นนไปกษำ
คุณมีภำพพั
ฒ
นำกำรทั
4น60-69
คุ60-69
ณมีภำพพั
นำกำรทั
50-59
มี
ผ
ลกำรประเมิ
มี
ผ
ลกำรประเมิ
น
ตั
ง
้
แต่
ร
ยละ
ผลกำรประเมิ
60-69
มีผบลกำรประเมิ
ตัภำพพั
้งแต่รฒ้อ้อนนำกำรทั
ยละ 70
70้งขึขึ้น้นไไ
คุณ50-59
ภำพพั
ฒมีนำกำรทั
้งไป4 นคุณภำพพั
ฒนำกำรทั
้งไป4 มีผนลกำรประเมิ
ด้
ำ
นในระดั
บ
ดี
ข
น
้
ึ
ด้
ำ
นในระดั
ดี
ข
น
้
ึ
คุ
ณ
คุคุณ
คุคุณ
มีมีผผฒลกำรประเมิ
ณภำพพั
ภำพพั
ฒขึ้นนำกำรทั
นำกำรทั
ณภำพพั
ภำพพั
ฒไปนำกำรทั
นำกำรทั้ง้งคุณ44ภำพพั
ลกำรประเมิ
ด้ำนในระดั
บดีฒ
ไป ้ง้ง ด้44ำนในระดั
บดีขึ้นฒ
นำกำรทั
้งขึ้นนนไป
4
ด้
ำ
น
ในระดั
บ
ดี
ด้ด้ำำนในระดั
ด้ด้ำำนในระดั
ณ
้ง้ง
นในระดับบดีดีขขึ้นึ้นไป
ไป
นในระดับบดีดีขขึ้นึ้นไป
ไป 4 ด้ำน คุคุในระดั
ณภำพพั
ภำพพั
ฒึ้นนำกำรทั
นำกำรทั
บดีขฒ
ไป

44 ด้ด้ำำนน ในระดั
ในระดับบดีดีขขึ้นึ้นไไ
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เงื่อนไข : รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน :
ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด

หน่วย
วัด

ร้อยละของสถานศึกษาที่มีนักเรียนปฐมวัยได้รับ
การเตรียมความพร้อม
ร้อยละของสถานศึกษาที่มีนักเรียนปฐมวัยได้รับ
การเตรียมความพร้อมทั้ง 4 ด้านในระดับดีขึ้นไป

ร้อยละ

ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด

หน่วยวัด

ร้อยละพัฒนาการในระดับดีของนักเรียนปฐมวัย
ในภาพรวมของประเทศ
1) ด้านร่างกาย
2) ด้านอารมณ์ จิตใจ
3) ด้านสังคม
4) ด้านสติปัญญา

ร้อยละ

ร้อยละ

หมายเหตุ : * (ถ้ามี)

ผลการด้าเนินงานในอดีต ปีงบประมาณ
2556
2557
2558
-

100

100

-

-

-

ผลการด้าเนินงานในอดีต ปีงบประมาณ
2551
2553
2555
71.67
93.86
98.00
59.17

75.23
92.66
98.97
65.53

73.39
95.95
99.46
74.12

แหล่งข้อมูล / วิธีการจัดเก็บข้อมูล :
1 ผลการประเมินพัฒนาการนักเรียนชั้นปฐมวัยใน อบ.02 (ปีการศึกษา 2558)
2. แผนการจัดประสบการณ์ เอกสาร หลักฐาน ร่องรอยที่แสดงว่าเด็กได้รับการเตรียมความพร้อมด้าน
ร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญา ตามมาตรฐานคุณลักษณ์ที่พึงประสงค์ในหลักสูตร
การศึกษาปฐมวัย
แนวทางการด้าเนินงาน :
ระดับ สพฐ.
1. กาหนดนโยบายให้ สพป.จัดทาโครงการ/กิจกรรมในการพัฒนาคุณภาพนักเรียนปฐมวัยในสังกัดให้
มีคุณภาพมาตรฐานคุณลักษณะพึงประสงค์ที่กาหนดในหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย
2. ส่งเสริม สนับสนุน กากับ ติดตามการดาเนินงานโครงการ/กิจกรรมในการพัฒนาคุณภาพนักเรียน
ปฐมวัยของ สพป.ให้เป็นไปตามโครงการจัดการศึกษาปฐมวัย
ระดับ สพป.
1.ดาเนินการส่งเสริม สนับสนุน ช่วยเหลือในการพัฒนาโครงการ/กิจกรรมของสถานศึกษาเพื่อ พัฒนา
คุณภาพนักเรียนปฐมวัยให้มีมาตรฐานคุณลักษณะพึงประสงค์ที่กาหนดในหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย
2.สรุปและรายงานผลการดาเนินงานโครงการพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัยส่ง สพฐ.
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ระดับสถานศึกษา
1.จัดประสบการณ์การเรียนรู้ตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย
2.พัฒนาคุณภาพนักเรียนปฐมวัยให้ได้มาตรฐานคุณลักษณ์ที่พึงประสงค์ตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย
ผู้ก้ากับดูแลตัวชี้วัด :
ผู้จัดเก็บข้อมูล
:

ผู้อานวยการสานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา เบอร์ติดต่อ : 02 288 5739
นางสาวจันทรา ตันติพงศานุรักษ์
เบอร์ติดต่อ : 02 288 5774
นางภาวิณี แสนทวีสุข
เบอร์ติดต่อ : 02 288 5774
นางนภานันท์ อาจผักปัง
เบอร์ติดต่อ : 02 288 5774
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แบบฟอร์มตัวชี้วัด ARS 4 (1)
รายการอ้างอิง ตัวชี้วัดตามแผนการปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
ตัวชี้วัดทื่ 4 ร้อยละของสถานศึกษาที่มีนักเรียนระดับปฐมวัยได้รับการเตรียมความพร้อม
ระดับส้านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ส้านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา......................................................................................
แบบสรุปรายงานร้อยละของสถานศึกษาที่มีนักเรียนระดับปฐมวัยได้รับการเตรียมความพร้อมในระดับดีขึ้นไป
ชื่อสถานศึกษา
ลาดับที่ (ให้กรอกผลทุกโรงเรียน)

จานวนโรงเรียนที่มีผลการประเมิน
ผลการประเมินพัฒนาการนักเรียนทีไ่ ด้รับการเตรียม
พัฒนาการด้านร่างกาย ด้านอารมณ์ จิตใจ
ความพร้อมในแต่ละด้าน
ด้านสังคม และด้านสติปญ
ั ญา
(ระดับคุณภาพหรือค่าร้อยละ)*
แต่ละด้านมีผลการประเมิน
ร่างกาย อารมณ์จิตใจ สังคม สติปัญญา
ในระดับดีขึ้นไป
(ร้อยละ 75 หรือคุณภาพระดับ 3 ขึ้นไป)
85
80
81
77
1

a.

ตย.โรงเรียน ก....

b.

ตย.โรงเรียน ข....

75

80

81

71

0

c.

ตย.โรงเรียน ค....

74

80

81

67

0

1.

โรงเรียน….

2.

โรงเรียน….

....
รวม
คิดเป็นร้อยละของโรงเรียนทั้งหมด

สรุปผลการด้าเนินงาน
1) สถานศึกษาที่เปิดสอนระดับปฐมวัยทั้งหมดในเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา จานวน…………………..โรง
2) สถานศึกษาที่มนี ักเรียนชั้นปฐมวัยทุกคน ได้รับการเตรียมความพร้อมทั้ง 4 ด้านจานวน…………โรง

(ข้อมูลนี้ให้นับจำนวนโรงเรียนจำกแบบฟอร์มตัวชี้วัด ARS4(2) สรุปผลกำรดำเนินงำนข้อ 2 ที่มีค่ำร้อยละ 100 เท่ำนั้น)

3) สถานศึกษาที่มนี ักเรียนชั้นปฐมวัยได้รับการเตรียมความพร้อมทั้ง 4 ด้านในระดับดีขึ้นไปทุกด้าน (ผ่านคุณภาพ
ระดับ 3 ขึ้นไป หรือร้อยละ 75 ขึ้นไป) จานวน………… โรง คิดเป็นร้อยละ…….. (ให้นาผลจากตารางข้างต้นมา
กรอก)

หมายเหตุ 1.*ข้อมูลนี้ให้น้าผลค่าเฉลี่ยระดับคุณภาพหรือร้อยละของพัฒนาการรายด้านของแต่ละโรงเรียนจากแบบฟอร์ม
ตัวชี้วัด ARS 4 (2) สรุปผลกำรดำเนินงำนข้อ 3 มากรอก)
2. การส่งแนบส่งเอกสารแบบฟอร์มตัวชี้วัด ARS 4 (1) ขอให้เป็น file โปรแกรม word หรือ excel เท่านั้น
ผู้รายงานข้อมูล
ลงชื่อ.....................................................
(............................................)
ตาแหน่ง................................................
โทรศัพท์...............................................
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ผู้รับรองข้อมูล
ลงชื่อ................................................
(............................................)
ตาแหน่ง...........................................
โทรศัพท์............................................

แบบฟอร์มตัวชี้วัด ARS 4 (2)
รายการอ้างอิง ตัวชี้วัดตามแผนการปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
ตัวชี้วัดทื่ 4 ร้อยละของสถานศึกษาที่มีนักเรียนระดับปฐมวัยได้รับการเตรียมความพร้อม
ระดับ สถานศึกษา
ระดับสถานศึกษา
โรงเรียน..............................................ส้านักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษาประถมศึกษา.................................
แบบสรุปรายงานผลนักเรียนที่ได้รับการพัฒนาในแต่ละด้าน
ผลการประเมินพัฒนาการนักเรียนรายด้าน

ที่
a.
b.
c.

1
...

ชื่อ-สกุลนักเรียน
ตย.ด.ช.ก
ตย.ด.ช.ข.
ตย.ด.ช.ค.

ร่างกาย

อารมณ์ จิตใจ

สังคม

สติปัญญา

30
0
45

85
75
60

100
85
65

45
70
25

สรุปผลการประเมินคุณภาพ
พัฒนาการของนักเรียน
รายบุคคลครบทุกด้าน
(ไม่ผ่าน=0, ผ่าน=1)
1
0
1

สรุปค่าเฉลี่ยระดับคุณภาพหรือร้อยละ
ของพัฒนาการรายด้าน

รวมจ้านวนนักเรียนที่ผ่านการประเมินคุณภาพพัฒนาการครบทุกด้าน (คน)
คิดเป็นร้อยละของนักเรียนทั้งหมด

สรุปผลการด้าเนินการ
1) นักเรียนปฐมวัยทั้งหมดในสถานศึกษา จานวน………………คน
2) นักเรียนปฐมวัยในสถานศึกษาที่ได้รับการเตรียมความพร้อมครบทุกด้านคือ ด้านร่างกาย ด้านอารมณ์
จิตใจ ด้านสังคม และด้านสติปัญญา รวมทั้งหมดจานวน………………คน คิดเป็นร้อยละ..................
3) ค่าเฉลี่ยระดับคุณภาพหรือร้อยละของพัฒนาการรายด้าน
3.1) พัฒนาการด้านร่างกาย
ระดับคุณภาพหรือร้อยละ ....................
3.2) พัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจ ระดับคุณภาพหรือร้อยละ ....................
3.3) พัฒนาการด้านสังคม
ระดับคุณภาพหรือร้อยละ ....................
3.4) พัฒนาการด้านสติปัญญา ระดับคุณภาพหรือร้อยละ ....................
ผู้รายงานข้อมูล
ลงชื่อ............................................
(............................................)
ตาแหน่ง................................................
โทรศัพท์...............................................

ผู้รับรองข้อมูล
ลงชื่อ....................................................
(................................................)
ตาแหน่ง..............................................
โทรศัพท์...............................................
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ตัวชี้วัดที่ 5 ร้อยละของโรงเรียนกลุ่มเป้าหมายที่ผ่านการประเมินโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย
ประเทศไทย
หน่วยวัด : ร้อยละ
น้้าหนัก : ร้อยละ 2
ค้าอธิบาย :
โรงเรียนกลุ่มเป้าหมายในโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ในปีการศึกษา 2558
ประกอบด้วย
1. โรงเรียนที่ขอรับการประเมินรอบที่ 1 โรงเรียนที่มีสิทธิ์ ได้แก่ โรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ รุ่นที่
5ปีการศึกษา 2558 และรุ่นที่ 1 (ปีการศึกษา 2554) รุ่นที่ 2 (ปีการศึกษา 2555) รุ่นที่ 3 (ปีการศึกษา
2556) และรุ่นที่ 4 (ปีการศึกษา 2557) ที่ยังไม่ผ่านการประเมินหรือไม่เคยขอรับการประเมินรอบที่
1
2. โรงเรียนที่ขอรับการประเมินรอบที่ 2 (คงสภาพ) โรงเรียนที่มีสิทธิ์ ได้แก่ โรงเรียนที่เข้าร่วม
โครงการ รุ่นที่ 2 (ปีการศึกษา 2555) ซึ่งตราพระราชทานบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย จะ
หมดอายุ ในปี 2558 และรุ่นที่ 1 (ปีการศึกษา 2554) ที่ยังไม่ผ่ านการประเมิน หรื อไม่เคยขอรั บการ
ประเมินรอบที่ 2 (คงสภาพ)
ผลการดาเนินงานได้จากการเปรียบเทียบจานวนโรงเรียนกลุ่มเป้าหมายที่ผ่านการประเมินรอบที่
1 และรอบที่ 2 (คงสภาพ) กับจานวนโรงเรียนกลุ่มเป้าหมายที่ขอรับการประเมินทั้งหมด ในปีการศึกษา
2558
สูตรการค้านวณ :
จานวนโรงเรียนกลุ่มเป้าหมายที่ผ่านการประเมิน × 100
จานวนโรงเรียนกลุ่มเป้าหมายที่ขอรับการประเมิน
เกณฑ์การให้คะแนน :
ช่วงการปรับเกณฑ์การให้คะแนน +/- 5 หน่วย ต่อ 1 คะแนน โดยกาหนดเกณฑ์การให้คะแนน
ดังนี้
ระดับ 1

ระดับ 2

ระดับ 3

ระดับ 4

ระดับ 5

80

85

90

95

100

รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน :
ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด
ร้อยละของโรงเรียนกลุ่มเป้าหมายที่ผ่านการ
ประเมินโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย
ประเทศไทย
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หน่วยวัด

ผลการด้าเนินงานในอดีต ปีงบประมาณ พ.ศ.
2556
2557
2558
5
5

ค้าชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ด้าเนินการ
โรงเรียนที่มีสิทธิ์ขอรับการประเมิน เพื่อรับตราพระราชทานบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย
ปีการศึกษา 2558
1. โรงเรีย นที่เข้าโครงการบ้ านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย รุ่นที่ 2 ที่ผ่านการประเมินปี
2555 ประเมินรอบ 2 เพื่อคงสภาพ
2. โรงเรียนที่เข้าโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย รุ่นที่ 5 ปีการศึกษา 2558
3. โรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการฯ ในรุ่นที่ 1 ที่ยังไม่ผ่านการประเมินคงสภาพ และรุ่นอื่นที่ยังไม่ผ่าน
การประเมิน หรือที่ยังไม่ส่งขอรับการประเมิน
วิธีการประเมินเพื่อขอรับตราพระราชทานบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย
วิธีการประเมินในปีการศึกษา 2558 ประกอบด้วย 2 ส่วน ดังนี้
1. ประเมินผ่านระบบประเมินออนไลน์
2. ประเมินโครงงานตามรูปแบบวัฏจักรวิจัย
เงื่อนไขการประเมินส้าหรับโรงเรียนภายใต้สังกัดส้านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
1. เสนอขอรับการประเมินเพื่อรับตราพระราชทานฯ ตามแบบหน้า 5-6 ใน logbook
2. ครูผู้สอนผ่านการอบรมปฏิบัติการขั้นที่ 1 และขั้นที่ 2 (เกียรติบัตรสีม่วง)
3. ผ่านการประเมินผลการจัดกิจกรรมการทดลอง 20 กิจกรรม
4. ผ่านการประเมินในระบบออนไลน์ (ได้ 55 % ขึ้นไป) จึงมีสิทธิ์ส่งโครงงานขอรับการประเมิน
5. ผ่านการประเมินโครงงานตามรูปแบบวัฏจักรวิจัย จานวน 1 โครงงาน
แนวทางการด้าเนินงาน :
1. ระดับส้านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
1. ภายในเดือน พ.ค. 2559 สพฐ. แต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินการตรวจสอบข้อมูลและประเมิน
โครงงานตามรูปแบบวัฏจักรวิจัย
2. ภายในเดื อ น มิ . ย. 2559 สพฐ. สรุ ป ผลการประเมิ น โรงเรี ย นที่ ข อรั บ ตราพระราชทาน
บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย
3. ภายในเดือน ก.ค. 2559 สพฐ. ประกาศรายชื่อโรงเรียนที่ผ่านการประเมิน และแจ้งกาหนดพิธี
รับตราพระราชทานบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยให้ สพป./โรงเรียนทราบ และส่งข้อมูลให้มูลนิธิฯ
4. เดือน ส.ค. 2559 จัดพิธีรับตราพระราชทานบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย
2. ระดับส้านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประมมศึกษา
1. จัดอบรมการใช้งานระบบประเมินออนไลน์ให้โรงเรียน ภายใน ส.ค. 58
2. สพป.ลงทะเบียนเข้าสู่ระบบประเมินออนไลน์ ภายใน ก.ย. 58 – 31 ธ.ค. 58
3. ระบบประเมินออนไลน์ ปิดระบบการประเมินวันสุดท้าย วันที่ 29 ก.พ. 59
4. รับรองผลการประเมินให้โรงเรียนทราบ แจ้ง สพป. (LN) ส่งผลการประเมินให้ รร.ทราบ ภายใน
วันที่ 1 มี.ค. 59
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5. สพป.แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจประเมินผลงาน ดังนี้
- แบบสรุป 20 กิจกรรม พร้อมแนบสาเนาวุฒิบัตรผ่านการอบรมขั้นที่ 1 และขั้นที่ 2 ท้ายเล่ม
- รายงานโครงงานตามรูปแบบวัฏจักรวิจัย 2 รอบ จานวน 1 เล่ม พร้อมสาเนาข้อมูลลง CD
- ตรวจสอบการบันทึกในแบบประเมินขอรับตราพระราชทานฯ
6. รวบรวมเอกสารตามแนวทางฯและแบบฟอร์มส่ง สพฐ.ภายใน 30 เม.ย. 59
3. ระดับสมานศึกษา
1. โรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการฯ ทุกรุ่นทุกโรงเรียนลงทะเบียนในระบบการประเมินออนไลน์
2. โรงเรียนที่มีสิทธิ์ขอรับการประเมิน เพื่อรับตราพระราชทานบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย
ปีการศึกษา 2558 ตอบแบบประเมินผ่านระบบออนไลน์ ก่อน 29 ก.พ. 2559
3. โรงเรียนที่มีสิทธิ์ขอรับการประเมิน เพื่อรับตราพระราชทานบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย
ปีการศึกษา 2558 รวบรวมผลงานต่อไปนี้ ส่ง สพป. ภายใน วันที่ 18 มี.ค. 2559
3.1 แบบสรุป 20 กิจกรรม (รูปแบบการเขียน ตามเอกสารหมายเลข 2) พร้อมแนบสาเนาเกียรติ
บัตรผ่านการอบรมขั้นที่ 1 และขั้นที่ 2 แนบไว้ท้ายเล่มเอกสารและเข้าเล่มให้เรียบร้อย
3.2 รายงานโครงงานตามรูปแบบวัฏจักรวิจัย รวมภาคผนวก มีจานวนหน้า ระหว่าง 15-20 หน้า
จานวน 1 เล่ม พร้อมสาเนาข้อมูลลง CD และแนบ CD และสาเนาเกียรติบัตรสีม่วง อบรมขั้นที่ 1-2 ใส่ไว้
ท้ายเล่มเอกสาร
3.3 แบบประเมินขอรับตราพระราชทานฯ (เอกสารหมายเลข 7)
ผู้ก้ากับดูแลตัวชี้วัด : ผู้อานวยการสานักงานการศึกษาภาคบังคับ
ผู้จัดเก็บข้อมูล
นางจินตนา เหนือเกาะหวาย
นางกชพร นวลสุวรรณ
นางสาวพรเพ็ญ ทองสิมา
นางสาวหนึ่งฤทัย ใจนิ่ม
นายชานุวัฒณ์ โภคา
ว่าที่ ร.ต. หญิงปัญจา ปาเบ้า
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เบอร์ติดต่อ : 02 288 5601
เบอร์ติดต่อ : 02 288 5601
เบอร์ติดต่อ : 02 288 5601
เบอร์ติดต่อ : 081 833 6526
เบอร์ติดต่อ : 02 288 5601
เบอร์ติดต่อ : 095 810 9956
เบอร์ติดต่อ : 02 288 5601

แบบฟอร์มอ้างอิง ARS 5
รายการอ้างอิง ตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
ตัวชี้วัดที่ 5 ร้อยละของโรงเรียนกลุ่มเป้าหมายที่ผ่านการประเมินโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย
ประเทศไทย
แบบฟอร์มการจัดเก็บข้อมูล ระดับ สพป.
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา....................................................................
ผลการ
ด้าเนินงาน
จานวน รร.
ที่ขอรับการ
ประเมินปี
การศึกษา
2558
จานวน รร.
ที่ผ่านการ
ประเมินปี
การศึกษา
2558

ลงชื่อ

(
ตาแหน่ง
โทรศัพท์

การประเมินรอบที่ 2
(คงสภาพ)
รุ่นที่ 1
รุ่นที่ 2
รุ่นที่ 3
รุ่นที่ 4
รุ่นที่ 5
รุ่นที่ 1
รุ่นที่ 2
(ปี 2554) (ปี 2555) (ปี 2556) (ปี 2557) (ปี 2558) (ปี 2554) (ปี 2555)
การประเมินรอบที่ 1

รวม

ร้อยละของโรงเรียนทีผ่ ่านการประเมินจากโรงเรียนที่ขอรับการประเมินทั้งหมด

ผู้รายงานข้อมูล
)

ลงชื่อ

ผู้รับรองข้อมูล

(
ตาแหน่ง
โทรศัพท์

)
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ตัวชี้วัดที่ 6 ระดับความสาเร็จของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามีการดาเนินการส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน
และพัฒนาห้องสมุดโรงเรียน และมีโรงเรียนที่สามารถเป็นต้นแบบได้
หน่วยวัด : ระดับ
น้าหนัก : ร้อยละ 2
คาอธิบาย :
· เป็นการพัฒนาและสร้างนิสัยรักการอ่าน การค้นคว้า ใฝ่หาความรู้ ให้เกิดแก่นักเรียน โดย
ดาเนินการทั้งด้านการพัฒนาห้องสมุดโรงเรียนให้เป็นแหล่งเรียนรู้สาคัญของโรงเรียน มีบรรยากาศที่เอื้อต่อ
การอ่านและการเรียนรู้ มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่านอย่างสม่าเสมอ และหลากหลาย โดย
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเป็นหน่วยงานที่รับนโยบายจากสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ลงไปขับเคลื่อนการดาเนินงานสู่ระดับโรงเรียน
· วัดประสิทธิภาพการดาเนินงานใน 2 ประเด็น คือ
1) การดาเนินงานของโรงเรียนต้นแบบ เขตพื้นที่การศึกษาละอย่างน้อย 1 โรงเรียน ในด้าน
การจัดกิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่านและพัฒนาห้องสมุด
- การจัดกิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน (1.1 – 1.3)
- ผู้บริหารส่งเสริมสนับสนุนการดาเนินงานส่งเสริมนิสัยรักการอ่านและพัฒนาห้องสมุด (1.4)
- มีการบูรณาการการใช้ห้องสมุดกับการจัดการเรียนการสอนในกลุ่มสาระการเรียนรู้ (1.5 – 1.6)
- ห้องสมุดมีสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการอ่าน การค้นคว้า และการเรียนรู้ (1.7)
2) การดาเนินงานของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ในด้านการส่งเสริมสนับสนุนโรงเรียน
ดาเนินการจัดกิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่านและการพัฒนาห้องสมุด (นิเทศติดตาม ให้คาแนะนาโรงเรียน
สม่าเสมอ / ส่งเสริมสนับสนุน/ มีข้อมูลพื้นฐานด้านห้องสมุดและการจัดกิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน
ของโรงเรียน / ใช้โรงเรียนต้นแบบในการพัฒนาและขยายผลด้านการส่งเสริมนิสั ยรักการอ่านและพัฒนา
ห้องสมุดโรงเรียนไปยังโรงเรียนอื่นๆ ในเขตพื้นที่การศึกษา)
สูตรการคานวณ :
ประเด็นการวัด
ประเด็นที่ 1.1
ประเด็นที่ 1.2
ประเด็นที่ 1.3
ประเด็นที่ 1.4
ประเด็นที่ 1.5
ประเด็นที่ 1.6
ประเด็นที่ 1.7
ประเด็นที่ 2
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น้าหนัก
(W)
W1.1
W1.2
W1.3
W1.4
W1.5
W1.6
W1.7
W2
∑W1.1-2 =
8

เกณฑ์การให้คะแนนเทียบกับ
ระดับ
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
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คะแนนที่
ได้
(SM)
SM1.1
SM1.2
SM1.3
SM1.4
SM1.5
SM1.6
SM1.7
SM2

คะแนนถ่วง
น้าหนัก
(W x SM)
(W1.1 x SM1.1)
(W1.2 x SM1.2)
(W1.3 x SM1.3)
(W1.3 x SM1.3)
(W1.4 x SM1.4)
(W1.5 x SM1.5)
(W1.6 x SM1.6)
(W2 x SM2)
∑ (W1.1-2 x
SM1.1-2)

ผลรวมคะแนนเฉลี่ยถ่วงน้าหนัก เท่ากับ
(W1.1 x SM1.1) + (W1.2 x SM1.2) + (W1.3 x SM1.3) + (W1.4 x SM1.4) + (W1.5 x SM1.5) + (W1.6 x SM1.6) + (W1.7 x SM1.7) + (W2 x SM2)
W1.1+ W1.2+ W1.3+ W1.4+ W1.5+ W1.6+ W1.7+ W2

โดยที่
W

หมายถึง น้าหนักความสาคัญที่แต่ละประเด็นกาหนดขึ้น โดยผลรวมของน้าหนักของทุกประเด็น
เท่ากับ 8
SM
หมายถึง คะแนนที่ได้จากการเทียบกับระดับความสาเร็จตามเป้าหมายของแต่ละประเด็น
1.1 – 2 หมายถึง ลาดับที่ของประเด็นที่กาหนดขึ้น
เกณฑ์การให้คะแนน : เป็นการประเมินคะแนนแบบระดับ กาหนดเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้
ประเด็นที่ 1 การดาเนินงานของโรงเรียนต้นแบบ
1.1 ความสม่าเสมอของการจัดกิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน
ระดับคะแนน
เกณฑ์การให้คะแนน
1
มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน ปีละ 1 ครั้ง
2
มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน ภาคเรียนละ 1 ครั้ง
3
มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน ภาคเรียนละ 2 – 3 ครั้ง
4
มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน เดือนละ 1 – 2 ครั้ง
5
มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่านสม่าเสมอ อย่างน้อยสัปดาห์ละ 1 ครั้ง
1.2 จานวนนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน
ระดับคะแนน
เกณฑ์การให้คะแนน
1
นักเรียนทั้งโรงเรียนเข้าร่วมกิจกรรมฯ น้อยกว่าร้อยละ 50
2
นักเรียนทั้งโรงเรียนเข้าร่วมกิจกรรมฯ ร้อยละ 50 - 59
3
นักเรียนทั้งโรงเรียนเข้าร่วมกิจกรรมฯ ร้อยละ 60 - 69
4
นักเรียนทั้งโรงเรียนเข้าร่วมกิจกรรมฯ ร้อยละ 70 - 79
5
นักเรียนทั้งโรงเรียนเข้าร่วมกิจกรรมฯ ร้อยละ 80 ขึ้นไป
1.3 ความพึงพอใจของนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน
ระดับคะแนน
เกณฑ์การให้คะแนน
1
นักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมฯ มีความพึงพอใจ น้อยกว่าร้อยละ 50
2
นักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมฯ มีความพึงพอใจ ร้อยละ 50 - 59
3
นักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมฯ มีความพึงพอใจ ร้อยละ 60 - 69
4
นักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมฯ มีความพึงพอใจ ร้อยละ 70 - 79
5
นักเรียนทีเ่ ข้าร่วมกิจกรรมฯ มีความพึงพอใจ ร้อยละ 80 ขึ้นไป
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1.4 การสนับสนุนของผู้บริหารโรงเรียน
1) มีแผนพัฒนาห้องสมุดและการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านไว้ในแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของ
โรงเรียน
2) มีการจัดสรรงบประมาณประจาปี เพื่อสนับสนุน การดาเนินงานพัฒนาห้องสมุดและส่งเสริม
นิสัยรักการอ่าน
3) มีการกาหนดนโยบายให้นักเรียน ครู บุคลากร ใช้ห้องสมุดเพื่อส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน การ
ค้นคว้า
4) มีการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารงาน/ คณะกรรมการ ดาเนินงานห้องสมุด
5) มีการแต่งตั้งครูหรือบุคลากรทาหน้าที่บรรณารักษ์เป็นคณะกรรมการฝ่ายวิชาการของโรงเรียน
6) มีการส่ งเสริมสนับสนุนและให้ โอกาสแก่ครู ห รื อบุ คลากรทาหน้ าที่บรรณารั กษ์และเจ้ าหน้ าที่
ห้องสมุดได้รับการพัฒนา
ระดับคะแนน
1
2
3
4
5

ปฏิบัติได้ น้อยกว่า 3 ข้อ
ปฏิบัติได้ 3 ข้อ
ปฏิบัติได้ 4 ข้อ
ปฏิบัติได้ 5 ข้อ
ปฏิบัติได้ 6 ข้อ

เกณฑ์การให้คะแนน

1.5 มีการบูรณาการการใช้ห้องสมุดกับการจัดการเรียนการสอนในกลุ่มสาระการเรียนรู้
ระดับคะแนน
เกณฑ์การให้คะแนน
1
ครูน้อยกว่าร้อยละ 50 จัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใช้ห้องสมุดเป็นแหล่งเรียนรู้
2
ครูร้อยละ 50 – 59 จัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใช้ห้องสมุดเป็นแหล่งเรียนรู้
3
ครูร้อยละ 60 – 69 จัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใช้ห้องสมุดเป็นแหล่งเรียนรู้
4
ครูร้อยละ 70 – 79 จัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใช้ห้องสมุดเป็นแหล่งเรียนรู้
5
ครูร้อยละ 80 ขึ้นไป จัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใช้ห้องสมุดเป็นแหล่งเรียนรู้
1.6 ครูมีส่วนร่วมในการเสนอหรือคัดเลือกทรัพยากรสารสนเทศห้องสมุด
ระดับคะแนน
เกณฑ์การให้คะแนน
1
ครูน้อยกว่าร้อยละ 50 มีการปฏิบัติ
2
ครูร้อยละ 50 – 59 มีการปฏิบัติ
3
ครูร้อยละ 60 – 69 มีการปฏิบัติ
4
ครูร้อยละ 70 – 79 มีการปฏิบัติ
5
ครูร้อยละ 80 ขึ้นไป มีการปฏิบัติ
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1.7 ห้องสมุดมีสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการอ่าน การค้นคว้า และการเรียนรู้
1) มีห้องสมุดสาหรับให้ผู้ใช้สะดวกในการเข้าใช้บริการ
2) ห้องสมุดมีหนังสืออ้างอิง
3) ห้องสมุดมีหนังสือสารคดี บันเทิงคดี หนังสือภาษาต่างประเทศ วารสาร/นิตยสาร หนังสือพิมพ์
จุลสาร
เอกสารหลักสูตรที่เหมาะสม สอดคล้องกับหลักสูตรและความต้องการของผู้ใช้บริการ
4) ห้องสมุดมีหนังสือสารคดี บันเทิงคดี หนังสือภาษาต่างประเทศ วารสาร/นิตยสาร หนังสือพิมพ์
จุลสาร เอกสารหลักสูตรที่ทันสมัย เป็นปัจจุบัน
5) ห้องสมุดมีหนังสืออย่างน้อย 10 เล่ม ต่อนักเรียน 1 คน
ระดับคะแนน
1
2
3
4
5

ปฏิบัติได้ 1 ข้อ
ปฏิบัติได้ 2 ข้อ
ปฏิบัติได้ 3 ข้อ
ปฏิบัติได้ 4 ข้อ
ปฏิบัติได้ 5 ข้อ

เกณฑ์การให้คะแนน

ประเด็นที่ 2 การดาเนินงานของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
2. การดาเนินงานของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ในด้านการส่งเสริมสนับสนุนโรงเรียนดาเนินการจัด
กิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่านและการพัฒนาห้องสมุด
1) นิเทศติดตาม ให้คาแนะนาโรงเรียนสม่าเสมอ อย่างน้อยภาคเรียนละ 1 ครั้ง
2) มีข้อมูลพื้นฐานด้านห้องสมุดและการจัดกิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่านของโรงเรียน
3) ใช้โ รงเรีย นต้นแบบในการพัฒนาและขยายผลด้านการส่งเสริมนิ สัยรักการอ่านและพัฒนา
ห้องสมุดโรงเรียนไปยังโรงเรียนอื่นๆ ในเขตพื้นที่การศึกษา
ระดับคะแนน
1
2
3
4
5

ปฏิบัติข้อ 1 ได้
ปฏิบัติข้อ 1 และข้อ 2
ปฏิบัติได้ 3 ข้อ

เกณฑ์การให้คะแนน

เงื่อนไข : ไม่มี
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รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน :
ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด
1. จานวนโรงเรียนในโครงการพัฒนา
ห้องสมุดมีชีวิตต้นแบบ
2. จ านวนเขตพื้นที่การศึกษาที่ได้รับ
จัดสรรงบประมาณดาเนินงานส่งเสริม
นิ สั ยรั ก การอ่า นและพัฒ นาห้ อ งสมุ ด
โรงเรี ย น/ ทราบเป้ า หมาย แนวทาง
ดาเนินงาน
3. เอกสาร “มาตรฐานห้ อ งสมุ ด
โรงเรียนสังกัดสานักงานคณะกรรมการ
การศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน พุ ท ธศั ก ราช
2556”
เผยแพร่ไปยังเขตพื้นที่
การศึก ษาและโรงเรี ย นเพื่อ เป็น แนว
ทางการนิเทศ ให้คาปรึกษาโรงเรียน
4. เอกสาร “แนวทางการดาเนินงาน
ส่ ง เสริ ม นิ สั ย รั ก การอ่ า นและพั ฒ นา
ห้ อ ง ส มุ ด โ ร ง เ รี ย น ส า นั ก ง า น
คณะกรรมการการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน
พ.ศ. 2557 – 2561” เผยแพร่ไปยัง
เขตพื้ น ที่การศึก ษาและโรงเรีย นเพื่ อ
เป็ น แนวทางการนิ เทศ ให้ ค าปรึ กษา
โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด

โรงเรียน

ผลการดาเนินงานในอดีต ปีงบประมาณ พ.ศ
2555
2556
2557
196 โรงเรียน 256 โรงเรียน 328 โรงเรียน

เขต

225 เขต

225 เขต

225 เขต

เขต

225 เขต

225 เขต

225 เขต

เขต

225 เขต

225 เขต

225 เขต

หน่วยวัด

ผลการดาเนินงานในอดีต ปีงบประมาณ พ.ศ
2555
2556
2557
225 เขต
225 เขต
225 เขต

หน่วยวัด

5. เอกสาร “รายละเอีย ดการจัดสรร เขต
งบประมาณโครงการส่งเสริมนิสั ย รัก
การอ่ า นประจ าปี ง บประมาณ ...”
เผยแพร่ไปยั งเขตพื้นที่การศึกษาเพื่อ
เป็ น แนว ทางกา รขั บ เค ลื่ อ นกา ร
ดาเนินงานส่งเสริมนิสัยรักการอ่านและ
พัฒนาห้องสมุด
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แหล่งข้อมูล/ วิธีการจัดเก็บข้อมูล :
1. ส านั กงานเขตพื้น ที่การศึกษาประถมศึกษาและมัธ ยมศึกษา 225 เขต รายงานผลการ
ดาเนินงานส่ งเสริมนิสั ยรักการอ่านและพัฒ นาห้ องสมุด มายั ง ส านั กวิช าการและมาตรฐานการศึกษา
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณละ 1 ครั้ง
2. ศึกษานิเทศก์ที่รับผิดชอบโครงการส่งเสริ มนิสั ย รักการอ่านและพัฒนาห้องสมุด นิ เทศ
ติ ด ตามโรงเรี ย น และรายงานผลการด าเนิ น งานส านั ก วิ ช าการและมาตรฐานการศึ ก ษา ส านั ก งาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
3. โรงเรียนในโครงการพัฒนาห้องสมุดมีชีวิตต้นแบบในโรงเรียนรุ่นที่ 1 – 7 จานวน 328
โรงเรียน ตอบแบบสารวจข้อมูลด้านการดาเนินงานส่งเสริมนิสัยรักการอ่านและพัฒนาห้องสมุดที่จัดทาขึ้น
โดยสานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สพฐ.
แนวทางการดาเนินงาน
ระดับ สพฐ.
1. กาหนดเป้าหมาย แนวทางการดาเนินงานส่งเสริมนิสัยรั กการอ่านและพัฒ นาห้องสมุด
เพื่อให้การดาเนินงานสอดคล้องตามนโยบายรัฐบาล กระทรวงศึกษาธิการ และเป็นไปในทิศทางเดียวกัน
ทั้งในระดับส่วนกลาง สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา และโรงเรียน
2. จัดสรรงบประมาณสาหรับสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาในการดาเนินงานขับเคลื่อนนิสัยรัก
การอ่านและพัฒนาห้องสมุดทั้งในระดับเขตพื้นที่การศึกษาและโรงเรียน
3. ชี้แจงเป้าหมาย แนวทางการดาเนินงาน จานวนงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ให้ศึกษานิเทศก์
ที่รับผิดชอบโครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านและพัฒนาห้องสมุดทราบเพื่อนาไปขับเคลื่อนการดาเนินงาน
ส่งเสริมนิสัยรักการอ่านและพัฒนาห้องสมุดในระดับเขตพื้นที่การศึกษาและโรงเรียน
4. ติดตาม ประเมินผลการดาเนินงาน
5. สรุปผลการดาเนินงานในภาพรวม
ระดับ สพป./ สพม.
1. รับทราบเป้าหมาย แนวทางการดาเนินงาน งบประมาณที่ได้รับจัดสรร เพื่อขับเคลื่อนการ
ดาเนินงานส่งเสริมนิสัยรักการอ่านและการพัฒนาห้องสมุดโรงเรียน
2. จัดทาโครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านและพัฒนาห้องสมุด
3. นิเทศ ติดตาม ให้คาปรึกษาโรงเรียน
4. สารวจข้อมูลพื้นฐานด้านห้องสมุดและการจัดกิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่านของโรงเรียน
5. ใช้โรงเรียนต้นแบบในการพัฒนาและขยายผลด้านการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านและพัฒนา
ห้องสมุดโรงเรียนไปยังโรงเรียนอื่นๆ ในเขตพื้นที่การศึกษา
6. จัดทารายงานผลการดาเนินงานส่งเสริมนิสัยรักการอ่านและพัฒนาห้องสมุดโรงเรียน และ
ส่งรายงานมายังสานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สพฐ.
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โรงเรียน

ระดับสถานศึกษา
1. รับทราบเป้าหมาย แนวทางการดาเนินงาน ส่งเสริมนิสัยรักการอ่านและพัฒนาห้องสมุด

2. จัดทาแผนพัฒนาห้องสมุดไว้ในแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน
3. ก าหนดโครงสร้ า งการบริ ห ารงานห้ อ งสมุ ด แต่ ง ตั้ ง คณะกรรมการบริ ห ารงาน/
คณะกรรมการดาเนินงานห้องสมุด
4. ประชุมคณะกรรมการบริหารงาน/คณะกรรมการดาเนินงานห้องสมุด
5. กาหนดให้มีการบูรณาการการใช้ห้องสมุดในกลุ่มสาระการเรียนรู้
6. จัดกิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่านอย่างสม่าเสมอ และหลากหลาย
7. จัดเก็บข้อมูลพื้นฐานห้องสมุด /สถิติการใช้ห้องสมุด/ การยืมหนังสือ/ การเข้าร่วมกิจกรรม
ส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน
8. รายงานผลการดาเนินงานส่งเสริมนิสัยรักการอ่านและพัฒนาห้องสมุด
9. ส่งรายงานไปยังสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ผู้กากับดูแลตัวชี้วัด : ผู้อานวยการสานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา
ผู้จัดเก็บข้อมูล : นางศกุนตลา สุขสมัย
นางสาวอังคณา ผิวเกลี้ยง
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เบอร์ติดต่อ: 02-288-5732/ 081-345-7556
เบอร์ติดต่อ: 02-288-5730/ 089-2345566

แบบสารวจ
เรื่อง การดาเนินงานโครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน
สานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ปีงบประมาณ 2559
(สารวจข้อมูลระดับสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา)
คาชี้แจง
1. แบบสารวจนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อรวบรวมข้อมูลสภาพและผลการดาเนินงานโครงการส่งเสริมนิสัย
รักการอ่าน
ปีงบประมาณ 2559 แบบสารวจนี้ มี 3 ตอน ได้แก่
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
ตอนที่ 2 สภาพการดาเนินงาน
ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะ ปัญหาอุปสรรคและแนวทางการแก้ไขปัญหา
2. ขอความกรุณาศึกษานิเทศก์ที่รับผิดชอบโครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านตอบแบบสารวจ และ
ส่งกลับมายัง กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมวิทยบริการ สานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน อาคาร สพฐ. 3 ชั้น 3 กระทรวงศึกษาธิการ
ดุสิต กรุงเทพฯ 10300 หรือไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ jiab1414@yahoo.com ภายใน
เดือนสิงหาคม 2559
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
1. สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษา .........................................................................................
 มัธยมศึกษา เขต.......................................................................................
2. จานวนโรงเรียนในเขตพื้นที่การศึกษา
 ประถมศึกษา จานวน ....................................................... โรงเรียน
 ขยายโอกาสทางการศึกษา จานวน ................................... โรงเรียน
 มัธยมศึกษา จานวน ........................................................... โรงเรียน
3. ศึกษานิเทศก์ในเขตพื้นที่การศึกษาของท่านที่รับผิดชอบโครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านมีจานวน........คน
คือ 1. ..............................................................................โทรศัพท์...........................................
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์..................................................................................................
2. ............................................................................โทรศัพท์............................................
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์..................................................................................................
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ตอนที่ 2 สภาพการดาเนินงาน
คาชี้แจง

กรุณาพิจารณาการดาเนินงานของท่านว่า 1) แต่ละรายการมีการดาเนินการในระดับใด ได้แก่
ดาเนินการได้ครบทุกโรงเรียน ดาเนินการได้แต่ไม่ครบทุกโรงเรียน ไม่ได้ดาเนินการ โดยเขียนเครื่องหมาย 
ในช่องว่างที่ตรงกับผลการดาเนินการ และ 2) กรุณาระบุเหตุผล ในกรณีที่ท่านดาเนินการได้แต่ไม่ครบทุก
โรงเรียน หรือไม่ได้ดาเนินการ

รายการ

1. นิเทศติดตาม
ให้คาแนะนาโรงเรียน
อย่างน้อยภาคเรียนละ
1 ครั้ง
2. จัดเก็บสถิตินักเรียนด้าน
เวลาและประเภทการอ่าน
หนังสืออื่นที่นอกเหนือจาก
หนังสือเรียน (***โปรดส่ง
ข้อมูล***)
3. ส ารวจสภาพห้ อ งสมุ ด
โรงเรี ย น ตามมาตรฐาน
ห้ อ งสมุ ด โรงเรี ย น สพฐ.
(***โปรดส่งข้อมูล***)
4 . ใ ช้ โ ร ง เ รี ย น ต้ น แ บ บ
ส่งเสริมนิสัยรักการอ่านและ
พั ฒ น า ห้ อ ง ส มุ ด มี ชี วิ ต /
ห้องสมุด 3 ดี ในการขยาย
เครื อ ข่ า ยขั บ เคลื่ อ นการ
ดาเนินงาน
5 ส่งเสริมให้โรงเรียน
กาหนดเวลาการอ่านหนังสือ
อื่น ที่นอกเหนือจากหนังสือ
เรียน (***โปรดส่ง
ข้อมูล***)
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ดาเนินการได้
ครบทุก
โรงเรียน

การดาเนินการ
ดาเนินการได้ไม่ครบทุกโรงเรียนหรือ ไม่ได้ดาเนินการ
ดาเนินการได้แต่ไม่ครบทุก
ระบุเหตุผล
โรงเรียน
ไม่ได้
(กรณีที่ดาเนินการ
มากกว่า
น้อยกว่า ดาเนินการ ได้ไม่ครบทุกโรงเรียน
หรือไม่ได้ดาเนินการ)
ร้อยละ 50 ร้อยละ 50
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รายการ

6. ส่ ง เส ริ มใ ห้ โ ร ง เรี ย น
จัดเก็บสถิตินักเรียนในด้าน
การเข้าใช้ห้องสมุด
7. ส่งเสริมให้มีการ
บูรณาการการส่งเสริมนิสัย
รักการอ่านและการใช้
ห้องสมุดในการจัดการเรียน
การสอนในกลุ่มสาระการ
เรียนรู้
8. จัดประกวดและยกย่อง
เชิดชูเกียรติบุคลากรด้าน
การส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน
และการพัฒนาห้องสมุด
โรงเรียน (***โปรดส่ง
ข้อมูล***)

ดาเนินการได้
ครบทุก
โรงเรียน

การดาเนินการ
ดาเนินการได้ไม่ครบทุกโรงเรียนหรือ ไม่ได้ดาเนินการ
ดาเนินการได้แต่ไม่ครบทุก
ระบุเหตุผล
โรงเรียน
ไม่ได้
(กรณีที่ดาเนินการ
มากกว่า
น้อยกว่า ดาเนินการ ได้ไม่ครบทุกโรงเรียน
หรือไม่ได้ดาเนินการ)
ร้อยละ 50 ร้อยละ 50

9. สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาของท่านมี งานวิจัย/พัฒนา/ถอดประสบการณ์ รูปแบบการจัดกิจกรรมส่งเสริม
นิสัยรักการอ่านและการบริหารงานห้องสมุดโรงเรียนเรื่องใดบ้าง
..............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
10. ท่านได้นิเทศ กากับ ติดตาม และประเมินผลการดาเนินงานส่งเสริมนิสัยรักการอ่านและพัฒ นาห้องสมุด
โรงเรียนมากน้อยเพียงใด
 เดือนละครั้ง

 2 – 3 เดือนครั้ง  ปีละครั้ง

 ปีละ 2 – 3 ครั้ง

 อื่นๆ (โปรดระบุ)..................................................
ดาเนินการโดย (โปรดระบุ
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
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11. โปรดระบุรายชื่อโรงเรียนในเขตพื้นที่การศึกษาของท่านที่สามารถเป็นต้นแบบได้
11.1 ในด้านการจัดกิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน
.............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
11.2 ในด้านการพัฒนาห้องสมุด
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
11.3 ในด้านผู้บริหารเป็นผู้นาในการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านและการใช้ห้องสมุด
..........................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
11.4 ในด้านการบูรณาการนิสัยรักการอ่านและการใช้ห้ องสมุดกับการจัดการเรียนการสอนใน
กลุ่มสาระการเรียนรู้.........................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
12. สภาพห้องสมุดโรงเรียนในเขตพื้นที่การศึกษาของท่าน
18.1 เป็นอาคารเฉพาะ......................................................................โรงเรียน
18.2 ใช้ห้องเรียนขนาด 1 ห้องเรียนเป็นห้องสมุด..............................โรงเรียน
18.3 ใช้ห้องเรียนขนาด 2 ห้องเรียนเป็นห้องสมุด..............................โรงเรียน
18.4 ใช้ห้องเรียนขนาดมากกว่า 2 ห้องเรียนเป็นห้องสมุด.................โรงเรียน
18.5 ใช้ห้องสมุดร่วมกับห้องอื่นๆ.......................................................โรงเรียน
18.6 ไม่มีห้องสมุดแต่จัดเป็นมุมหนังสือภายในห้องเรียน....................โรงเรียน
18.7 อื่นๆ (โปรดระบุ).........................................................................................
13. สัดส่วนของงบประมาณพัฒนาห้องสมุดจากโรงเรียนต่องบประมาณทั้งหมด
19.1 ร้อยละ 10..........................................โรงเรียน
19.2 ร้อยละ 20..........................................โรงเรียน
19.3 ร้อยละ 30..........................................โรงเรียน
19.4 มากกว่าร้อยละ 30..............................โรงเรียน
19.5 น้อยกว่าร้อยละ 10 ............................โรงเรียน
19.6 อื่นๆ (โปรดระบุ).................................................................................
14. สัดส่วนของจานวนหนังสือต่อนักเรียนที่โรงเรียนมี
14.1 น้อยกว่า 5 เล่มต่อนักเรียน 1 คน.........................................โรงเรียน
14.2 จานวน 5 เล่มต่อนักเรียน 1 คน............................................โรงเรียน
14.3 จานวน 10 เล่มต่อนักเรียน 1 คน..........................................โรงเรียน
14.4 จานวนมากกว่า 10 เล่ม ต่อนักเรียน 1 คน...........................โรงเรียน
14.5 อืน่ ๆ ......................................................
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15. ครูบรรณารักษ์ในเขตพื้นที่การศึกษาของท่านได้รับการพัฒนาความรู้ความสามารถด้านการดาเนินงาน
ห้องสมุดและการจัดกิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน อย่างน้อยปีละครั้ง
จานวน....................................โรงเรียน
16. วุฒิการศึกษาของผู้รับผิดชอบห้องสมุด
16.1 จบการศึกษาสาขาวิชาบรรณารักษ์ศาสตร์/ สารสนเทศศาสตร์...................โรงเรียน
16.2 ไม่ได้จบการศึกษาสาขาวิชาบรรณารักษ์ศาสตร์/ สารสนเทศศาสตร์............โรงเรียน
17. ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ร่วมมือกับครูบรรณารักษ์ในการจัดการเรียนรู้โดยใช้ห้องสมุดเป็นแหล่งเรียนรู้
..............................................................โรงเรียน
18. ครูบรรณารักษ์ร่วมมือกับครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ในการบูรณาการกิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่านกับการ
จัดการเรียนรู้.........................................โรงเรียน
18. สถิตินักเรียนใช้เวลานอกเวลาเรียนในการอ่านหนังสืออื่นที่นอกเหนือจากหนังสือเรียน
18.1 นักเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ 1 – 3 ใช้เวลาเฉลี่ยในการอ่านหนังสืออื่นนอกเหนือจาก
หนังสือเรียนวันละ..................................................นาที
18.2 นักเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ 4 – 6 ใช้เวลาเฉลี่ยในการอ่านหนังสืออื่นนอกเหนือจาก
หนังสือเรียนวันละ..................................................นาที
18.3 นักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 6 ใช้เวลาเฉลี่ยในการอ่านหนังสืออื่นนอกเหนือจาก
หนังสือเรียนวันละ....................................................นาที
19. สถิตินักเรียนอ่านหนังสืออื่นที่นอกเหนือจากหนังสือเรียน
19.1 นั ก เรี ย นระดั บ ประถมศึ ก ษาปี ที่ 1 – 3 อ่ า นหนั ง สื อ อื่ น นอกเหนื อ จากหนั ง สื อ เรี ย น
ปีละ....................................................เล่มต่อปี
19.2 นั ก เรี ย นระดั บ ประถมศึ ก ษาปี ที่ 4 – 6 อ่ า นหนั ง สื อ อื่ น นอกเหนื อ จากหนั ง สื อ เรี ย น
ปีละ....................................................เล่มต่อปี
19.3 นั ก เรี ย นระดั บ มั ธ ยมศึ ก ษาปี ที่ 1 – 3 อ่ า นหนั ง สื อ อื่ น นอกเหนื อ จากหนั ง สื อ เรี ย น
ปีละ....................................................เล่มต่อปี
19.4 นั ก เรี ย นระดั บ มั ธ ยมศึ ก ษาปี ที่ 4 – 6 อ่ า นหนั ง สื อ อื่ น นอกเหนื อ จากหนั ง สื อ เรี ย น
ปีละ....................................................เล่มต่อปี
ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะ ปัญหาอุปสรรคและแนวทางการแก้ไขปัญหา
โปรดระบุปัญหาอุปสรรค และแนวทางการแก้ไขปัญหาในการดาเนินงานโครงการส่งเสริม นิสัยรักการอ่าน
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้
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แบบสารวจ
เรื่อง การดาเนินงานโครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน
สานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ปีงบประมาณ 2559
(สารวจข้อมูลระดับโรงเรียนในโครงการพัฒนาห้องสมุดมีชีวิตต้นแบบ)
คาชี้แจง
3. แบบสารวจนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อรวบรวมข้อมูลสภาพและผลการดาเนินงานโครงการส่งเสริมนิสัยรัก
การอ่าน ปีงบประมาณ 2559 แบบสารวจนี้ มี 3 ตอน ได้แก่
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
ตอนที่ 2 สภาพการดาเนินงาน
ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะ ปัญหาอุปสรรคและแนวทางการแก้ไขปัญหา
4. ขอความกรุณาผู้อานวยการโรงเรียนหรือครูบรรณารักษ์ หรือครูหรือเจ้าหน้าที่ ที่รับผิดชอบโครงการ
ส่งเสริมนิสัยรักการอ่านและพัฒนาห้องสมุด ตอบแบบสารวจ และส่งกลับมายัง กลุ่มพัฒนาและ
ส่งเสริมวิทยบริการ สานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน อาคาร สพฐ. 3 ชั้น 3 กระทรวงศึกษาธิการ ดุสิต กรุงเทพฯ 10300 หรือไปรษณีย์
อิเล็กทรอนิกส์ jiab1414@yahoo.com ภายในเดือนสิงหาคม 2559
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
1. ชื่อโรงเรียน..........................................................................................................................................
2. สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา  ประถมศึกษา ..........................................
 มัธยมศึกษา เขต........................................
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ตอนที่ 2 สภาพการดาเนินงาน
รายการ

1. จานวนนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมนิสัย
รักการอ่าน
2. ความพึงพอใจของนักเรียนที่เข้าร่ว มกิจกรรม
ส่งเสริม
นิสัยรักการอ่าน
3. มีการบูรณาการการใช้ห้องสมุดกับการจัดการ
เรียนการสอนในกลุ่มสาระการเรียนรู้
4. ครู มี ส่ ว นร่ ว มเสนอหรื อ คั ด เลื อ กทรั พ ยากร
สารสนเทศห้องสมุด

น้อย
กว่า
ร้อย
ละ
50

รายการ
5. โรงเรียนมีแผนพัฒนาห้องสมุดและการส่งเสริมนิสัยรัก
การอ่าน ไว้ในแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน
6. มีการจัดสรรงบประมาณประจาปี เพื่อสนับสนุนการ
ดาเนินงานพัฒนาห้องสมุดและส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน
7. มี ก ารก าหนดนโยบายให้ นั ก เรี ย น ครู บุ ค ลากร ใช้
ห้องสมุดเพื่อส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน การค้นคว้า
8 . มี ก า ร แ ต่ ง ตั้ ง ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร บ ริ ห า ร ง า น /
คณะกรรมการดาเนินงานห้องสมุด
9. มีการแต่งตั้งครูหรือบุคลากรทาหน้าที่บรรณารักษ์เป็น
คณะกรรมการฝ่ายวิชาการของโรงเรียน
10. มีการส่งเสริมสนับสนุนและให้โอกาสแก่ครูหรือบุคลากร
ทาหน้าที่บรรณารักษ์และเจ้าหน้าที่ห้องสมุดได้รับการ
พัฒนา
11. ห้ อ งสมุ ด มี ม าตรการรั ก ษาความปลอดภั ย ของ
ห้องสมุดและผู้ใช้บริการ

การดาเนินการ
ร้อย ร้อย ร้อย
ละ ละ ละ
50 - 60 - 70 59 69 79

การปฏิบัติ
มีการ ไม่มีการ
ปฏิบัติ ปฏิบัติ

ร้อย
ละ
80
ขึ้นไป

หมายเหตุ

ระบุเหตุผล
(กรณีที่
ไม่ได้ดาเนินการ)
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12. จานวนครั้งในการจัดกิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน
 สัปดาห์ละ 1 ครั้ง

 เดือนละ 1 – 2 ครั้ง

 ภาคเรียนละ 2 – 3 ครั้ง

 ภาคเรียนละ 1 ครั้ง

 ปีละ 1 ครั้ง

 อื่นๆ (โปรดระบุ).............................

13. สภาพห้องสมุดโรงเรียนของท่าน
 เป็นอาคารเฉพาะ  ใช้ห้องเรียนขนาด 1 ห้องเรียน  ใช้ห้องเรียนขนาด 2 ห้องเรียน
 ใช้ห้องเรียนขนาดมากกว่า 2 ห้องเรียน

 ใช้ห้องสมุดร่วมกับห้องอื่นๆ

 ใช้ห้องสมุดร่วมกับห้องอื่นๆ

 อื่นๆ (โปรดระบุ).............................

14. สัดส่วนของงบประมาณพัฒนาห้องสมุดจากโรงเรียนต่องบประมาณทั้งหมด
 ร้อยละ 10
 ร้อยละ 20
 ร้อยละ 30
 มากกว่าร้อยละ 30
 น้อยกว่าร้อยละ 10
 อื่นๆ (โปรดระบุ)..........................................
15. สัดส่วนของจานวนหนังสือต่อนักเรียนที่โรงเรียนมี
 น้อยกว่า 5 เล่มต่อนักเรียน 1 คน
 จานวน 5 เล่มต่อนักเรียน 1 คน
 จานวน 10 เล่มต่อนักเรียน 1 คน
 จานวนมากกว่า 10 เล่ม ต่อนักเรียน 1 คน
 อื่นๆ (โปรดระบุ)..........................................
16. งบประมาณที่ใช้ในการซื้อหนังสือเข้าห้องสมุดปีละ (ระบุจานวน)....................................................บาท
17. ระยะเวลาในการจัดซื้อหนังสือใหม่เข้าห้องสมุด
 สัปดาห์ละ 1 ครั้ง

 เดือนละ 1

 ภาคเรียนละ 1 ครั้ง

 ปีละ 1 ครั้ง

 2 – 3 ปีต่อครั้ง

 อื่นๆ (โปรดระบุ).............................

18. การได้รับการพัฒนาความรู้ความสามารถด้านการดาเนินงานห้องสมุดและการจัดกิจกรรมส่งเสริมนิสัย
รักการอ่านของครูบรรณารักษ์
 สัปดาห์ละ 1 ครั้ง

 เดือนละ 1

 ภาคเรียนละ 1 ครั้ง

 ปีละ 1 ครั้ง

 2 – 3 ปีต่อครั้ง

 อื่นๆ (โปรดระบุ).............................

19. วุฒิการศึกษาของผู้รับผิดชอบห้องสมุด
 จบการศึกษาสาขาวิชาบรรณารักษ์ศาสตร์/ สารสนเทศศาสตร์
 ไม่ได้จบการศึกษาสาขาวิชาบรรณารักษ์ศาสตร์/ สารสนเทศศาสตร์
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20. ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ร่วมมือกับครูบรรณารักษ์ในการจัดการเรียนรู้โดยใช้ห้องสมุดเป็นแหล่งเรียนรู้
 มีการดาเนินการ
 ไม่ได้ดาเนินการ
21. สถิตินักเรียนใช้เวลานอกเวลาเรียนในการอ่านหนังสืออื่นที่นอกเหนือจากหนังสือเรียน
18.1 นักเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ 1 – 3 ใช้เวลาเฉลี่ยในการอ่านหนังสืออื่นนอกเหนือจาก
หนังสือเรียนวันละ..................................................นาที
20. ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ร่วมมือกับครูบรรณารักษ์ในการจัดการเรียนรู้โดยใช้ห้องสมุดเป็นแหล่งเรียนรู้
18.2มีกนัารด
กเรีาเนิยนระดั

นการ บประถมศึกษาปีที่ 4 – 6 ใช้เวลาเฉลี่ยในการอ่านหนังสืออื่นนอกเหนือจาก
งสืนอการ
เรียนวันละ..................................................นาที
 ไม่ได้หนั
ดาเนิ
กเรีเวลานอกเวลาเรี
ยนระดับมัธยมศึ
กษาปีาทนหนั
ี่ 1 ง–สือ6อื่นใช้ที่นเวลาเฉลี
่ยในการอ่
21. สถิต18.3
ินักเรียนันใช้
ยนในการอ่
อกเหนือจากหนั
งสือเรีานหนั
ยน งสืออื่นนอกเหนือจาก
หนันังกสืเรีอยเรีนระดั
ยนวับนประถมศึ
ละ....................................................นาที
18.1
กษาปีที่ 1 – 3 ใช้เวลาเฉลี่ยในการอ่านหนังสืออื่นนอกเหนือจาก
หนังสือเรียนวันละ..................................................นาที

22. สถิตินักเรียนอ่า18.2
นหนันังกสืเรีอยอืนระดั
่นที่นบประถมศึ
อกเหนือกษาปี
จากหนั
เรีเยวลาเฉลี
น ่ยในการอ่านหนังสืออื่นนอกเหนือจาก
ที่ 4 ง–สื6อใช้
19.1 นั ก เรีหนัยงนระดั
บนประถมศึ
ก ษาปี ที่ 1 – 3 อ่ า นหนั ง สื อ อื่ น นอกเหนื อ จากหนั ง สื อ เรี ย น
สือเรียนวั
ละ..................................................นาที
18.3
กเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 6 ใช้เวลาเฉลี
ปีลนัะ....................................................เล่
มต่่ยอในการอ่
ปี านหนังสืออื่นนอกเหนือจาก
หนั
ง
สื
อ
เรี
ย
นวั
น
ละ....................................................นาที
19.2 นั ก เรี ย นระดั บ ประถมศึ ก ษาปี ที่ 4 – 6 อ่ า นหนั ง สื อ อื่ น นอกเหนื อ จากหนั ง สื อ เรี ย น
22. สถิตินักเรียนอ่
งสืออื่นที่นอกเหนือจากหนังสือเรียน มต่อปี
ปีลานหนั
ะ....................................................เล่
19.1
นั
ก
เรี
ย นระดับบมัประถมศึ
ษาปีทที่ ี่ 1 –1 3–อ่3า นหนั
ง สื อ อื่ นง สืนอกเหนื
อ จากหนัอง สืจากหนั
อ เรี ย น ง สื อ เรี ย น
19.3 นั ก เรี ย นระดั
ธ ยมศึ กกษาปี
อ่ า นหนั
อ อื่ น นอกเหนื
ปีละ....................................................เล่มต่อปี
ปีละ....................................................เล่
มต่อปี
19.2 นั ก เรี ย นระดั บ ประถมศึ ก ษาปี ที่ 4 – 6 อ่ า นหนั ง สื อ อื่ น นอกเหนื อ จากหนั ง สื อ เรี ย น
19.4 นั ก เรีปีลยะ....................................................เล่
นระดั บ มั ธ ยมศึ ก ษาปี ที่ 4 ม–ต่อ6ปี อ่ า นหนั ง สื อ อื่ น นอกเหนื อ จากหนั ง สื อ เรี ย น
ปีละ....................................................เล่
ต่อปีงสื อ อื่ น นอกเหนื อ จากหนั งสื อ เรี ย น
19.3
นั ก เรี ย นระดั บ มั ธ ยมศึ ก ษาปี ที่ 1 – 3 อ่มา นหนั

ปีละ....................................................เล่มต่อปี
19.4
นั
ย นระดั
ก ษาปี
ที่ 4 า– 16 ข้อ่อา)นหนั ง สื อ อื่ น นอกเหนื อ จากหนั ง สื อ เรี ย น
23. ประเภทของหนังสือทีก่มเรีีในห้
องสมุบ มัดธ ยมศึ
(ตอบได้
มากกว่
ปีละ....................................................เล่มต่อปี

 หนังสืออ้างอิง

 สารานุกรม

 เอกสารหลักสูตร

 วารสาร/นิตยสาร

 พจนานุกรม

23. ประเภทของหนังสือที่มีในห้องสมุด (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
 หนังสืออ้างอิง

 หนังสือพิมพ์

 วรรณกรรมเยาวชน
 เอกสารหลักสูตร

 สารานุกรม

 พจนานุกรม

 หนั
อการ์ตูน
งสืวรรณกรรมเยาวชน


วรรณกรรมต่
งสือหนั
 วารสาร/นิ
ตยสารางประเทศ
 หนั
พิมงพ์สือพระราชนิพนธ์/พระนิพนธ์

หนังสือรวมเรื
่องสั้น  หนั
งสือหนั
งสือภาษาต่
างประเทศ
 วรรณกรรมต่
างประเทศ
พระราชนิ
พนธ์/พระนิ
พนธ์

 กวีนิพหนันธ์งสือการ์ตูน

 หนั
่องสั้น

หนังงสืสืออรวมเรื
นิทาน

 หนั
ภาษาต่
งประเทศ
งสือหนั
งสือาภาพส
าหรับเด็ก

 กวีนิพนธ์

 หนังสือนิทาน

 หนังสือภาพสาหรับเด็ก

ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะ ปัญหาอุปสรรคและแนวทางการแก้ไขปัญหา
ตอนที
ข้อปเสนอแนะ
ปัญหาอุปสรรคและแนวทางการแก้
ไขปัญหาาเนินงานโครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน
โปรดระบุ
ปัญ่ 3หาอุ
สรรค และแนวทางการแก้
ไขปัญหาในการด
โปรดระบุ ปัญหาอุปสรรค และแนวทางการแก้ไขปัญหาในการดาเนินงานโครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้
ขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้
กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมวิทยบริการ สานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา
กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมวิทยบริ
านักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา
พฤศจิกการ
ายนส2558

พฤศจิกายน 2558
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รายชื่อโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ
“พัฒนาห้องสมุดมีชีวิตต้นแบบในโรงเรียน”
รุ่นที่ 1
ลาดับที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9

ชื่อโรงเรียน
ชุมชนบ้านวังพิกุล
บ้านโกตาบารู
วัดท่าไชย (ประชานุกูล)
ท่าแร่วิทยา
ชุมชนวัดหนองโพ
รัตนโกสินทร์ 9
แม่ออนวิทยาลัย จ.เชียงใหม่
ทุ่งกะโล่วิทยา จ.อุตรดิตถ์
ชุมแสงชนูทิศ จ.นครสวรรค์

สพท.
สพป. เพชรบูรณ์ เขต 3
สพป. ยะลา เขต 1
สพป.สุพรรณบุรี เขต 2
สพป. สกลนคร เขต 1
สพป.ราชบุรี เขต 2
สพป.สมุทรปราการ เขต 2
สพม.เขต 34
สพม. เขต 39
สพม. เขต 42

หมายเหตุ
ขยายโอกาส
ขยายโอกาส
ขยายโอกาส
ประถมศึกษา
ประถมศึกษา
ประถมศึกษา
มัธยมศึกษา
มัธยมศึกษา
มัธยมศึกษา

รายชื่อโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ
“พัฒนาห้องสมุดมีชีวิตต้นแบบในโรงเรียน” รุ่นที่ 2
ลาดับที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

98

ชื่อโรงเรียน
บ้านดอนสูง
บ้านซรายอ
ไทยรัฐวิทยา 93
อนุบาลปราณบุรี (บ้านเมืองเก่า)
วัดถนน
บ้านในไร่
เบญจมราชูทิศ จ.ปัตตานี
อุดรธรรมานุสรณ์ จ.อุดรธานี
ประสานมิตรวิทยา จ.ศรีสะเกษ
โนนคูณวิทยาคาร รัชมังคลาภิเษก
จ.ชัยภูมิ
แม่ทาวิทยาคม จ. ลาพูน
วังทองพิทยาคม จ.พิษณุโลก
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สพท.
สพป.ตราด
สพป.นราธิวาส เขต 2
สพป.ปราจีนบุรี เขต 2
สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2
สพป.อ่างทอง
สพป.พังงา
สพม. เขต 15
สพม. เขต 20
สพม. เขต 28
สพม. เขต 30

หมายเหตุ
ขยายโอกาส
ขยายโอกาส
ขยายโอกาส
ประถมศึกษา
ขยายโอกาส
ประถมศึกษา
มัธยมศึกษา
มัธยมศึกษา
มัธยมศึกษา
มัธยมศึกษา

สพม. เขต 35
สพม. เขต 39

มัธยมศึกษา
มัธยมศึกษา

ลาดับที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37

รายชื่อโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ
“พัฒนาห้องสมุดมีชีวิตต้นแบบในโรงเรียน”
เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
เนื่องในวโรกาสทรงเจริญพระชนมายุ 55 พรรษา รุ่นที่ 3
ชื่อโรงเรียน

ชุมชนวัดไทรม้า
อนุบาลเมืองเชียงราย
อนุบาลคลองท่อม
วัดมหาบุศย์ (พิทักษ์ถาวรคุณ)
วัดตะคร้าเอน
บึงวิชัยสงเคราะห์
บ้านหนองหลวง
วัดแสลง
ประกอบราษฎร์บารุง
ชุมชนวัดหนองรี
อนุบาลสรรคบุรี
ไทยรัฐวิทยา 76 (บ้านพละ)
บ้านแม่กื้ดหลวงกัญไชยมิตรภาพที่ 182
บ้านดอนกลาง (กิดารีศึกษาคาร)
วัดบางหลวง
บ้านดอนกลาง
บ้านสองแพรกมิตรภาพที่ 92
บ้านหนองโบสถ์
ชุมชนวัดจันทร์กระพ้อ
วัดนาค
วัดทะเลน้อย
บ้านดอนขุนห้วย
บ้านหัวดง
บ้านท่าเรือ
บ้านบรบือ (บรบือราษฎร์ผดุง)
บ้านนาถ่อน
ชุมชนบ้านผาผ่า
บ้านทรายมูล (ทรายมูลประชาราษฎร์)
บ้านหมูม้น
บ้านบางเบน
วัดเกาะลอย
อนุบาลจังหวัดทหารบกลพบุรี
ชุมชนหนองหิน
ชุมชนบ้านบ่อประดู่
วัดแก่นจันทร์
วัดใหม่หนองพะอง (ทับทองวิทยาธาร)
ร่มเกล้า

สพท.
นนทบุรี เขต 1
สพป. เชียงราย เขต 1
สพป.กระบี่
สพป.กรุงเทพมหานคร
สพป.กาญจนบุรี เขต 2
สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
สพป.กาแพงเพชร เขต 1
สพป.จันทบุรี เขต 1
สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
สพป.ชลบุรี เขต 1
สพป.ชัยนาท
สพป.ชุมพร เขต 1
สพป.ตาก เขต 2
สพป.นครนายก
สพป.นครปฐม เขต 2
สพป.นครพนม เขต 2
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4
สพป.บุรีรัมย์ เขต 3
สพป.ปทุมธานี เขต 1
สพป.พระนครศรีอยุธยาเขต 1
สพป.พัทลุง เขต 1
สพป.เพชรบุรี เขต 2
สพป.แพร่ เขต 2
สพป.ภูเก็ต
สพป.มหาสารคาม เขต 1
สพป.มุกดาหาร
สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2
สพป.ยโสธร เขต 2
สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1
สพป.ระนอง
สพป.ระยอง เขต 2
สพป.ลพบุรี เขต 1
สพป.เลย เขต 2
สพป.สงขลา เขต 1
สพป.สมุทรสงคราม
สพป.สมุทรสาคร
สพป.สระแก้ว เขต 2

หมายเหตุ
ขยายโอกาส
ขยายโอกาส
ประถมศึกษา
ประถมศึกษา
ขยายโอกาส
ขยายโอกาส
ขยายโอกาส
ประถมศึกษา
ประถมศึกษา
ขยายโอกาส
ขยายโอกาส
ขยายโอกาส
ขยายโอกาส
ขยายโอกาส
ประถมศึกษา
ขยายโอกาส
ประถมศึกษา
ขยายโอกาส
ประถมศึกษา
ประถมศึกษา
ขยายโอกาส
ขยายโอกาส
ประถมศึกษา
ประถมศึกษา
ประถมศึกษา
ประถมศึกษา
ประถมศึกษา
ประถมศึกษา
ขยายโอกาส
ขยายโอกาส
ขยายโอกาส
ขยายโอกาส
ขยายโอกาส
ประถมศึกษา
ประถมศึกษา
ประถมศึกษา
ขยายโอกาส
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ลาดับที่
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51

52 (พิเศษ)
53
54
55
56

ชื่อโรงเรียน

อนุบาลวิหารแดง
อนุบาลค่ายบางระจัน
บ้านเขาดินไพรวัน
บ้านน้าฉา
บ้านดอนเสียด
บ้านวังหินซา
นาแต้โคกสาราญ
อนุบาลสว่างอารมณ์
นาโยงวิทยาคม
สาครพิทยาคาร
ชุมแพพิทยาคม
นารีนุกูล 2
เกล็ดลิ้นวิทยา
บุแกรงวิทยาคม
นวมินทราชูทิศพายัพ
เมืองมายวิทยา
ปงพัฒนาวิทยาคม
แม่จริม
กาแพงดินพิทยาคม

รายชื่อโรงเรียนโครงการ
“พัฒนาห้องสมุดมีชีวิต้นแบบในโรงเรียน” รุ่นที่ 4
จานวน 61 โรงเรียน

ลาดับที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

สพท.
สพป.สระบุรี เขต 2
สพป.สิงห์บุรี
สพป.สุโขทัย เขต 2
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
สพป.หนองคาย เขต 3
สพป.หนองบัวลาภู เขต 2
สพป.อานาจเจริญ
สพป.อุทัยธานี เขต 1
สพม. เขต 13
สพม. เขต 16
สพม. เขต 25
สพม. เขต 29
สพม. เขต 31
สพม. เขต 33
สพม. เขต 34
สพม. เขต 35
สพม. เขต 36
สพม. เขต 37
สพม. เขต 41

ชื่อโรงเรียน

ทุ่งตะโกวิทยา
ธงชัยวิทยา
หนองม่วงประชานุกูล
บ้านมะขาม (สาครมะขามราษฎร์)
บ้านหนองประโยชน์
เพชรราษฎร์บารุง
บ้านราษฎร์ภักดี
สันป่าตอง (สุวรรณราษฎร์วิทยา)
บ้านหนองสองพี่น้อง
วัดหุบรัก (ไพรประชาอุปถัมภ์)
บ้านผักขะย่านาคอยโนนแดง
อนุบาลมณีราษฎร์คณาลัย
วัดหนองตางู
บ้านบูกิ๊ตยือแร
บ้านนาวงศ์
บ้านโคกสูง

100 คู่มือตัวชี้วัด
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จังหวัด/สังกัด

จ.ชุมพร สพม. เขต 11
จ.ประจวบคีรีขันธ์ สพม.เขต 10
สพป. ขอนแก่น เขต 5
สพป. จันทบุรี เขต 2
สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 2
สพป. ชัยภูมิ เขต 2
สพป. เชียงราย เขต 4
สพป. เชียงใหม่ เขต 4
สพป. ตรัง เขต 2
สพป. นครปฐม เขต 1
สพป. นครพนม เขต 1
สพป. นครราชสีมา เขต 2
สพป. นครสวรรค์ เขต 2
สพป. นราธิวาส เขต 1
สพป. น่าน เขต 2
สพป. บุรีรมั ย์ เขต 2

หมายเหตุ
ประถมศึกษา
ขยายโอกาส
ประถมศึกษา
ประถมศึกษา
ประถมศึกษา
ประถมศึกษา
ประถมศึกษา
ประถมศึกษา
มัธยมศึกษา
มัธยมศึกษา
มัธยมศึกษา
มัธยมศึกษา
มัธยมศึกษา
มัธยมศึกษา
มัธยมศึกษา
มัธยมศึกษา
มัธยมศึกษา
มัธยมศึกษา
มัธยมศึกษา

ระดับที่สอน
มัธยมศึกษา
มัธยมศึกษา
ขยายโอกาส
ประถมศึกษา
ขยายโอกาส
ประถมศึกษา
ประถมศึกษา
ประถมศึกษา
ขยายโอกาส
ประถมศึกษา
ประถมศึกษา
ประถมศึกษา
ขยายโอกาส
ประถมศึกษา
ขยายโอกาส
ขยายโอกาส

ลาดับที่
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56

ชื่อโรงเรียน
ทองพูลอุทิศ
บ้านควนแปลงงู
ชุมชนวัดกัมภาวาส
บ้านถ้าประชานุเคราะห์
บุรพรัตน์วิทยาคาร
ชุมชน 8 ราษฎร์อุทิศพิทยา
อนุบาลเทพสุนทรินทร์
อนุบาลเมืองเสลภูมิ
ชุมชนบ้านวังดิน
บ้านหนองหัวหมู
วัดเนินพิชัย
บ้านสุเหร่า
วัดสวนส้ม (สุประชานุกูล)
วัดโนนสภาราม (นารถวาจาวุทธอุปถัมภ์)
ไทยรัฐวิทยา 20 (บ้านหนองมะค่าโมง)
บ้านโตนยาง
บ้านลาชี (วุฒิวงศ์ราษฎร์สงเคราะห์)
สุมเส้าวิทยา
บ้านน้าพุ
บ้านปะอาว
บ้านใสยูงปัก
บ้านลาหัก
วัดลาตะเคียน (วิรยิ ะศึกษา)
บ้านโพธิ์
แม่ก๋งวิทยา
ราชวินิตนนทบุรี (นนทกิจพิศาล)
บ้านข่อยวิทยา
ศรีสโมสรวิทยา
โพธิ์ทอง “จินดามณี”
เลาขวัญราษฎร์บารุง
สระยายโสมวิทยา
คลองพนสฤษดิ์พิทยา
ตากใบ
ภูเรือวิทยา
บุ่งคล้านคร
คาเตยอุปถัมภ์
โคกสีวิทยาสรรค์
ทรายทองวิทยา
ดงสว่างวิทยา
ถิ่นโอภาสวิทยา

จังหวัด/สังกัด
สพป. ปทุมธานี เขต 2
สพป. ปัตตานี เขต 2
สพป. ปัตตานี เขต 3
สพป. พะเยา เขต 1
สพป. พิจิตร เขต 2
สพป. พิษณุโลก เขต 3
สพป. แพร่ เขต 1
สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3
สพป. ลาพูน เขต 2
สพป. ศรีสะเกษ เขต 2
สพป. สงขลา เขต 2
สพป. สงขลา เขต 3
สพป. สมุทรปราการ เขต 1
สพป. สระบุรี เขต 1
สพป. สุพรรณบุรี เขต 3
สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2
สพป. สุรินทร์ เขต 1
สพป. อุดรธานี เขต 1
สพป. อุทัยธานี เขต 2
สพป. อุบลราชธานี เขต 1
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3
สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2
สพป.พัทลุง เขต 2
สพป.ลาปาง เขต 1
สพม. เขต 3 จ.นนทบุรี
สพม. เขต 5 จ. ลพบุรี
สพม. เขต 5 จ.ชัยนาท
สพม. เขต 5 จ.อ่างทอง
สพม. เขต 8 จ. กาญจนบุรี
สพม. เขต 9 จ.สุพรรณบุรี
สพม. เขต 13 จ.กระบี่
สพม. เขต 15 จ.นราธิวาส
สพม. เขต 19 จ.เลย
สพม. เขต 21 จ.บึงกาฬ
สพม. เขต 22 จ. นครพนม
สพม. เขต 23 จ. สกลนคร
สพม. เขต 27 จ. ร้อยเอ็ด
สพม. เขต 29 จ.อุบลราชธานี
สพม. เขต 37 จ. แพร่

ระดับที่สอน
ประถมศึกษา
ประถมศึกษา
ประถมศึกษา
ประถมศึกษา
ขยายโอกาส
ขยายโอกาส
ประถมศึกษา
ประถมศึกษา
ประถมศึกษา
ขยายโอกาส
ขยายโอกาส
ประถมศึกษา
ประถมศึกษา
ขยายโอกาส
ขยายโอกาส
ขยายโอกาส
ประถมศึกษา
ขยายโอกาส
ขยายโอกาส
ขยายโอกาส
ประถมศึกษา
ประถมศึกษา
ขยายโอกาส
ประถมศึกษา
ขยายโอกาส
มัธยมศึกษา
มัธยมศึกษา
มัธยมศึกษา
มัธยมศึกษา
มัธยมศึกษา
มัธยมศึกษา
มัธยมศึกษา
มัธยมศึกษา
มัธยมศึกษา
มัธยมศึกษา
มัธยมศึกษา
มัธยมศึกษา
มัธยมศึกษา
มัธยมศึกษา
มัธยมศึกษา
คู่มือตัวชี้วัด 101
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ลาดับที่
57
58
59
60
61

ชื่อโรงเรียน
ยกกระบัตรวิทยาคม
ผาเมืองวิทยาคม
มัธยมพัชรกิตติยาภา 2
ห้วยคตพิทยาคม
ทองแสนขันวิทยา

จังหวัด/สังกัด
สพม. เขต 38 จ.ตาก
สพม. เขต 40 จ.เพชรบูรณ์
สพม. เขต 41 จ.กาแพงเพชร
สพม. เขต 42 จ.อุทัยธานี
สพม.เขต 39 จ.อุตรดิตถ์

รายชื่อโรงเรียนโครงการ
“พัฒนาห้องสมุดมีชีวิตต้นแบบในโรงเรียน”
รุ่นที่ 5 ประเภทที่ 1 จานวน 30 โรงเรียน

ลาดับที่

ชื่อโรงเรียน

จังหวัด/สังกัด

ระดับที่สอน
มัธยมศึกษา
มัธยมศึกษา
มัธยมศึกษา
มัธยมศึกษา
มัธยมศึกษา

ระดับที่สอน

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

บ้านหนองกระทุ่ม
ชุมชนบ้านหัวขัว
บ้านสันติคาม
สันมหาพนวิทยา
ผาผึ้งวิทยาคม
บ้านโนนสมบูรณ์
ท่าลาด
บ้านดอนตะลุมพุก (เจริญจิตต์วิทยา)
บ้านเจาะเกาะ
บ้านวังยาว
บ้านวังน้าเขียว
ชุมชนบ้านกะมิยอ
บ้านสบขาม
บ้านเข็กน้อย
บ้านวนาหลวง

สพป. กาญจนบุรี เขต 4
สพป. ขอนแก่น เขต 2
สพป. ชลบุรี เขต 3
สพป. เชียงใหม่ เขต 2
สพป. ตาก เขต 1
สพป. นครราชสีมา เขต 3
สพป. นครราชสีมา เขต 7
สพป. นนทบุรี เขต 2
สพป. นราธิวาส เขต 3
สพป. น่าน เขต 1
สพป. ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1
สพป. ปัตตานี เขต 1
สพป. พะเยา เขต 2
สพป. เพชรบูรณ์ เขต 2
สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 1

ขยายโอกาส
ขยายโอกาส
ประถมศึกษา
ขยายโอกาส
ขยายโอกาส
ประถมศึกษา
ขยายโอกาส
ขยายโอกาส
ขยายโอกาส
ประถมศึกษา
ขยายโอกาส
ขยายโอกาส
ประถมศึกษา
ขยายโอกาส
ขยายโอกาส

16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

บ้านแหร
บ้านสานักทอง
บ้านละลม
บ้านบันนังปุเลา
บ้านเขาแหลม
ท่าตูม (สนิทราษฎร์วิทยาคม)
บ้านในเมือง
วัดธรรมจริยาภิรมณ์
พระพรหมพิทยานุสรณ์
นิคมวิทยา
วังม่วงพิทยาคม
แม่สะเรียง “บริพัตรศึกษา”

สพป. ยะลา เขต 3
สพป. ระยอง เขต 1
สพป. ศรีสะเกษ เขต 3
สพป. สตูล
สพป. สระแก้ว เขต 1
สพป. สุรินทร์ เขต 2
สพป. อุตรดิตถ์ เขต 1
สพม. เขต 10 จ. สมุทรสาคร
สพม. เขต 12 จ. นครศรีธรรมราช
สพม. เขต 18 จ. ระยอง
สพม. เขต 21 จ. หนองคาย
สพม. เขต 34 จ. แม่ฮ่องสอน

ประถมศึกษา
ขยายโอกาส
ขยายโอกาส
ประถมศึกษา
ขยายโอกาส
ประถมศึกษา
ประถมศึกษา
มัธยมศึกษา
มัธยมศึกษา
มัธยมศึกษา
มัธยมศึกษา
มัธยมศึกษา

102 คู่มือตัวชี้วัด
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ลาดับที่
28
29
30

ชื่อโรงเรียน
สันติครี ีวิทยาคม
ราชประชานุเคราะห์ 31
ราชประชานุเคราะห์ 28

จังหวัด/สังกัด
สพม. เขต 36 จ. เชียงราย
สศศ. จ. เชียงใหม่
สศศ. จ. ยโสธร

ระดับที่สอน
มัธยมศึกษา
ศึกษาสงเคราะห์
ศึกษาสงเคราะห์

รายชื่อโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ
“พัฒนาห้องสมุดมีชีวิตต้นแบบในโรงเรียน” รุ่นที่ 5
ประเภทที่ 2 จานวน 28 โรงเรียน
ลาดับที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

ชื่อโรงเรียน
อุตรกิจ
ดาราคาม
บ้านไผ่ล้อมสามัคคี
ขุนขวากพิทยา
บ้านเหล่าเป้า
บ้านต้นปรง
บ้านบางประแดง
บ้านคลองสมบูรณ์
นิคมพัฒนา 10
วัดเปรมประชากร
บ้านบางม่วง
อนุบาลควนขนุน
โสภโณประชาสรรค์
ชุมชนวังสะพุง
บ้านห้วยบอน
หันคาราษฎร์รังสฤษดิ์
ปิยะบุตร์
วิเศษไชยชาญ “ตันติวิทยาภูมิ”
ปะทิววิทยา
ปะเหลียนผดุงศิษย์
ศรีชมภูวิทยา
คาตากล้าราชประชาสงเคราะห์
จตุรมิตรวิทยาคาร
เทพสถิตย์วิทยา
ห้วยน้าหอมวิทยาคาร
บางมูลนากภูมิวิทยาคม
ศึกษาสงเคราะห์นางรอง
ราชประชานุเคราะห์ 23

จังหวัด/สังกัด
สพป. กระบี่
สพป. กรุงเทพมหานคร
สพป. จันทบุรี เขต 2
สพป. เชียงราย เขต 4
สพป. เชียงใหม่ เขต 4
สพป. ตรัง เขต 2
สพป. นครปฐม เขต 2
สพป. นครสวรรค์ เขต 2
สพป. นราธิวาส เขต 2
สพป. ปทุมธานี เขต 1
สพป. พังงา
สพป. พัทลุง เขต 1
สพป. ร้อยเอ็ด เขต 1
สพป. เลย เขต 2
สพป. สงขลา เขต 3
สพม. เขต 5 จ. ชัยนาท
สพม. เขต 5 จ. ลพบุรี
สพม. เขต 5 จ. อ่างทอง
สพม. เขต 11 จ. ชุมพร
สพม. เขต 13 จ. ตรัง
สพม. 21 จ. บึงกาฬ
สพม. 23 จ. สกลนคร
สพม. เขต 25 จ. ขอนแก่น
สพม. 30 จ. ชัยภูมิ
สพม. 42 จ. นครสวรรค์
สพม. เขต 41 จ. พิจิตร
สศศ. จ. บุรีรัมย์
สศศ. จ. พิษณุโลก

ระดับที่สอน
ประถมศึกษา
ประถมศึกษา
ประถมศึกษา
ขยายโอกาส
ขยายโอกาส
ประถมศึกษา
ประถมศึกษา
ขยายโอกาส
ขยายโอกาส
ประถมศึกษา
ขยายโอกาส
ประถมศึกษา
ขยายโอกาส
ประถมศึกษา
ประถมศึกษา
มัธยมศึกษา
มัธยมศึกษา
มัธยมศึกษา
มัธยมศึกษา
มัธยมศึกษา
มัธยมศึกษา
มัธยมศึกษา
มัธยมศึกษา
มัธยมศึกษา
มัธยมศึกษา
มัธยมศึกษา
ศึกษาสงเคราะห์
ศึกษาสงเคราะห์
คู่มือตัวชี้วัด 103
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รายชื่อโรงเรียนที่ได้รับคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ
“พัฒนาห้องสมุดมีชีวิตต้นแบบในโรงเรียน” รุ่นที่ 6
ประเภทที่ 1 (สนับสนุนงบประมาณในการพัฒนาห้องสมุด)
จานวน 30 โรงเรียน

ลาดับที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

ชื่อโรงเรียน

บ้านพรหมมาสามัคคี
พยุหะศึกษาศึกษาคาร
อนุบาลแม่พริก
บ้านเนินรัก
ชุมชนบ้านฝาง
โนนสังวิทยาสรรค์
วัดทุ่งสว่าง
อนุบาลนครจัมปาศรี
ร่มเกล้า 2
บ้านบาโงยซิแน
บ้านสามแยกวังชมภู
บ้านปางอุ๋ง
อนุบาลวังทรายพูน
บ้านโป่งกระทิงบน
บ้านเกาะโพธิ์ (วันครู 2500)
บ้านหนองชุมแสง
บ้านดงเจริญ
บ้านสร้างม่วงส้มเสี้ยว
ฉิมพลีวิทยา
วัดควนสีนวล
สวนอนันต์
ท่าช้างวิทยาคาร
พุนพินพิทยาคม
กงหราพิชากร
คลองใหญ่วิทยาคม
ยางหล่อวิทยาคาร
สามชัย
ตระกูลประเทืองวิทยาคม
นางรองพิทยาคม
บ้านไร่พิทยาคม

104 คู่มือตัวชี้วัด
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จังหวัด/สังกัด

สพป. กาแพงเพชร เขต 2
สพป. นครสวรรค์ เขต 1
สพป. ลาปาง เขต 2
สพป. เพชรบุรี เขต 1
สพป. ขอนแก่น เขต 1
สพป. หนองบัวลาภู เขต 1
สพป. นครราชสีมา เขต 1
สพป. มหาสารคาม เขต 2
สพป. อุดรธานี เขต 3
สพป. ยะลา เขต 2
สพป. เพชรบูรณ์ เขต 1
สพป. เชียงใหม่ เขต 6
สพป. พิจิตร เขต 1
สพป. ราชบุรี เขต 1
สพป. ชลบุรี เขต 2
สพป. กาฬสินธิ์ เขต 2
สพป. ยโสธร เขต 1
สพป. อุบลราชธานี เขต 5
สพป. ชัยภูมิ เขต 1
สพป. ตรัง เขต 1
สพม.เขต 1 กรุงเทพมหานคร
สพม. เขต 5 จ. สิงห์บุรี
สพม. เขต 11 จ. สุราษฎร์ธานี
สพม. เขต 12 จ. พัทลุง
สพม. เขต 17 จ. ตราด
สพม. เขต 19 จ. หนองบัวลาภู
สพม. เขต 24 จ. กาฬสินธ์
สพม. เขต 28 จ. ยโสธร
สพม. เขต 32 จ. บุรีรัมย์
สพม. เขต 38 จ. สุโขทัย

ระดับที่สอน
ประถมศึกษา
ประถมศึกษา
ประถมศึกษา
ประถมศึกษา
ประถมศึกษา
ประถมศึกษา
ประถมศึกษา
ประถมศึกษา
ประถมศึกษา
ประถมศึกษา
ขยายโอกาส
ขยายโอกาส
ขยายโอกาส
ขยายโอกาส
ขยายโอกาส
ขยายโอกาส
ขยายโอกาส
ขยายโอกาส
ขยายโอกาส
ขยายโอกาส
มัธยมศึกษา
มัธยมศึกษา
มัธยมศึกษา
มัธยมศึกษา
มัธยมศึกษา
มัธยมศึกษา
มัธยมศึกษา
มัธยมศึกษา
มัธยมศึกษา
มัธยมศึกษา

ลาดับที่

รายชื่อโรงเรียนที่ได้รับคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ
“พัฒนาห้องสมุดมีชีวิตต้นแบบในโรงเรียน” รุ่นที่ 6
ประเภทที่ 2 (สนับสนุนเฉพาะด้านองค์ความรู้ห้องสมุดมีชีวิต)
จานวน 30 โรงเรียน
ชื่อโรงเรียน

จังหวัด/สังกัด

1
2

วัดหัวสาโรง (ศรีราษฎร์บารุง)
บ้านดอนไทรงาม

สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 2
สพป. ชุมพร เขต 1

ขยายโอกาส
ขยายโอกาส

3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

บ้านดู่ (สหราษฎร์พัฒนาการ)
วัดคิรีวิหาร (สมด็จพระวันรัตอุปถัมภ์)
อนุบาลองครักษ์
บ้านโพนเพ็ก
ชุมชนบ้านตะขบ
อนุบาลนราธิวาส
อนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อานวยศิลป์
บ้านปางป้อม
อนุบาลกงหรา
อนุบาลหล่มเก่า
วัดสุวรรณคีรีวงก์
บ้านโต
อนุบาลโพนทอง
วัดน้อยแสงจันทร์ (จันทร์ศริ ิวิทยาคาร)
บ้านด่าน (ราษฎร์บารุง)
หินกอง (พิบูลอนุสรณ์)
บ้านห้วยด่าน
บ้านทุ่งมน
มัธยมวัดดาวคนอง
อุดมสิทธิศึกษา
กุยบุรีวิทยา
สตรีปากพนัง
กัลยาณีศรีธรรมราช
ร่มเกล้า
ท่าลี่วิทยา
กัณทรลักษ์วิทยาคม
สนมวิทยาคาร
แม่ริมวิทยาคม
พญาเม็งราย
เมืองราดวิทยาคม

สพป. เชียงราย เขต 1
สพป. ตราด
สพป. นครนายก
สพป. นครพนม เขต 2
สพป. นครราชสีมา เขต 3
สพป. นราธิวาส เขต 1
สพป. บึงกาฬ
สพป. พะเยา เขต 2
สพป. พัทลุง เขต 2
สพป. เพชรบูรณ์ เขต 2
สพป. ภูเก็ต
สพป. ยะลา เขต 3
สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3
สพป. สมุทรสงคราม
สพป. สระแก้ว เขต 1
สพป. สระบุรี เขต 2
สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 1
สพป. อุทัยธานี เขต 1
สพม. เขต 1 กทม.
สพม. เขต 8 จ. กาญจนบุรี
สพม. เขต 10 จ. ประจวบคีรีขันธ์
สพม. เขต 12 จ. นครศรีธรรมราช
สพม. เขต 12 จ. นครศรีธรรมราช
สพม. เขต 15 จ. นราธิวาส
สพม. เขต 19 จ. เลย
สพม . เขต 28 จ. ศรีสะเกษ
สพม. เขต 33 จ. สุรินทร์
สพม. เขต 34 จ. เชียงใหม่
สพม. เขต 36 จ. เชียงราย
สพม. เขต 40 จ. เพชรบูรณ์

ขยายโอกาส
ประถมศึกษา
ประถมศึกษา
ขยายโอกาส
ขยายโอกาส
ประถมศึกษา
ประถมศึกษา
ประถมศึกษา
ประถมศึกษา
ประถมศึกษา
ขยายโอกาส
ขยายโอกาส
ประถมศึกษา
ประถมศึกษา
ขยายโอกาส
ขยายโอกาส
ประถมศึกษา
ขยายโอกาส
มัธยมศึกษา
มัธยมศึกษา
มัธยมศึกษา
มัธยมศึกษา
มัธยมศึกษา
มัธยมศึกษา
มัธยมศึกษา
มัธยมศึกษา
มัธยมศึกษา
มัธยมศึกษา
มัธยมศึกษา
มัธยมศึกษา

30
31
32

ระดับที่สอน

คู่มือตัวชี้วัด 105
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รายชื่อโรงเรียนที่ได้รับคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ
“พัฒนาห้องสมุดมีชีวิตต้นแบบในโรงเรียน”
รุ่นที่ 7 จานวน 68 โรงเรียน

ลาดับที่

ชื่อโรงเรียน

จังหวัด/สังกัด

ระดับที่สอน

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

วัดอินทาราม “โกวิทอินทราทร”
บ้านกุยแหย่
คาบงพิทยาคม
บ้านหนองแขมอีโล
ชุมชนหนองกุงวิทยา
ชุมชนบ้านเพชร (วันครู 2500)
อนุบาลพะโต๊ะ
อนุบาลเวียงป่าเป้า
บ้านแม่จัน (เชียงแสนประชานุสาสน์)
สันกาแพงคันธาอนุสรณ์
บ้านเชียงดาว
ชุมชนบ้านอมก๋อย
บ้านวังโรงใหญ่สามัคคี
บ้านหนองสรวง
บ้านหนองขามนาดี
วัดทุ่งแย้
วัดดอนคา
อนุบาลเมืองบุรรี ัมย์ (บ้านบัว)
บ้านหัวฝาย
วัดราษฎร์เจริญศรัทธาธรรม
วัดยางเอน (ประชานุเคราะห์)
บ้านเนินมะปราง
บ้านวังโพน
เมืองปทุมรัตต์
บ้านบัวชุม
อนุบาลแจ้ห่ม
บ้านศรีย้อย
บ้านนาโป่ง

สพป.กาญจนบุรี เขต 1
สพป.กาญจนบุรี เขต 3
สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
สพป.ขอนแก่น เขต 3
สพป.ขอนแก่น เขต 4
สพป.ชัยภูมิ เขต 3
สพป.ชุมพร เขต 2
สพป.เชียงราย เขต 2
สพป.เชียงราย เขต 3
สพป.เชียงใหม่ เขต 1
สพป.เชียงใหม่ เขต 3
สพป.เชียงใหม่ เขต 5
สพป.นครราชสีมา เขต 4
สพป.นครราชสีมา เขต 5
สพป.นครราชสีมา เขต 6
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1
สพป.นครสวรรค์ เขต 3
สพป.บุรีรมั ย์ เขต 1
สพป.บุรีรมั ย์ เขต 4
สพป.ปราจีนบุรี เขต 1
สพป.พิษณุโลก เขต 1
สพป.พิษณุโลก เขต 2
สพป.มหาสารคาม เขต 3
สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2
สพป.ลพบุรี เขต 2
สพป.ลาปาง เขต 3
สพป.ลาพูน เขต 1
สพป.เลย เขต 1

ประถมศึกษา
ขยายโอกาส
ขยายโอกาส
ขยายโอกาส
ขยายโอกาส
ประถมศึกษา
ประถมศึกษา
ประถมศึกษา
ขยายโอกาส
ขยายโอกาส
ขยายโอกาส
ประถมศึกษา
ขยายโอกาส
ขยายโอกาส
ประถมศึกษา
ขยายโอกาส
ประถมศึกษา
ประถมศึกษา
ขยายโอกาส
ประถมศึกษา
ขยายโอกาส
ขยายโอกาส
ขยายโอกาส
ประถมศึกษา
ขยายโอกาส
ประถมศึกษา
ประถมศึกษา
ขยายโอกาส

29
30
31
32
33
34
35
36
37

บ้านโคกงาม
อนุบาลกันทรารมย์
บ้านสาโรงเกียรติ
บ้านง่อนหนองพะเนาว์มิตรภาพที่ 126
บ้านห้วยน้าเที่ยง
วัดปากพระ
เมืองสุพรรณบุรี
วัดบ้านส้อง
บ้านรุน

สพป.เลย เขต 3
สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
สพป.ศรีสะเกษ เขต 4
สพป.สกลนคร เขต 2
สพป.สกลนคร เขต 3
สพป.สุโขทัย เขต 1
สพป.สุพรรณบุรี เขต 1
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3
สพป.สุรินทร์ เขต 3

ประถมศึกษา
ขยายโอกาส
ขยายโอกาส
ประถมศึกษา
ประถมศึกษา
ขยายโอกาส
ขยายโอกาส
ประถมศึกษา
อ. 1 - ม.6

106 คู่มือตัวชี้วัด
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ลาดับที่
38

ชื่อโรงเรียน

จังหวัด/สังกัด

ระดับที่สอน

สพป.หนองคาย เขต 1
สพป.หนองคาย เขต 2
สพป.อุดรธานี เขต 2
สพป.อุดรธานี เขต 4
สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2
สพป.อุบลราชธานี เขต 2
สพป.อุบลราชธานี เขต 3
สพป.อุบลราชธานี เขต 4
สพม. เขต 2 กทม.
สพม. เขต 3 จ.พระนครศรีอยุธยา
สพม.เขต 4 จ.ปทุมธานี
สพม.เขต 4 จ.สระบุรี
สพม.เขต 4 จ.ปทุมธานี
สพม.เขต 6 จ.ฉะเชิงเทรา
สพม. เขต 6 จ.สมุทรปราการ

ประถมศึกษา
ประถมศึกษา
ประถมศึกษา
ขยายโอกาส
ขยายโอกาส
ประถมศึกษา
ขยายโอกาส
ขยายโอกาส
มัธยมศึกษา
มัธยมศึกษา
มัธยมศึกษา
มัธยมศึกษา
มัธยมศึกษา
มัธยมศึกษา
มัธยมศึกษา

53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66

อนุบาลดารณีท่าบ่อ
บ้านพระบาทนาหงส์
อนุบาลศรีธาตุ
บริบาลภูมิเขตต์
บ้านห้วยยาง
อนุบาลบ้านเหนือเขมราฐ
บ้านนกเต็น
บ้านหนองกินเพล
เจ้าพระยาวิทยาคม
วิเชียรกลิ่นสุคนธ์อุปถัมภ์
เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า ปทุมธานี
บ้านหมอ “พัฒนานุกูล”
เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า ปทุมธานี
เบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2
นวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย
สมุทรปราการ
เลขธรรมกิตติ์วิทยาคม
ประจันตราษฎร์บารุง
คลองหาดพิทยาคม
มัธยมวัดดอนตูม
งิ้วรายบุญมีรังสฤษดิ์
บ้านแหลมวิทยา
อัมพวันวิทยาลัย
ทุ่งมะพร้าววิทยา
เชิงทะเลวิทยาคม “จุติ-ก้อง อนุสรณ์
กระบุรีวิทยา
สตรียะลา
หาดใหญ่เจริญราษฎร์พิทยา
แก่งหางแมวพิทยาคาร
หนองใหญ่ศิริวาทวิทยา

สพม.เขต 7 จ.นครนายก
สพม.เขต 7 จ.ปราจีนบุรี
สพม.เขต 7 จ.สระแก้ว
สพม.เขต 8 จ.ราชบุรี
สพม.เขต 9 จ.นครปฐม
สพม.เขต 10 จ.เพชรบุรี
สพม.เขต 10 จ.สมุทรสงคราม
สพม.เขต 14 จ.พังงา
สพม.เขต 14 จ.ภูเก็ต
สพม.เขต 14 จ.ระนอง
สพม.เขต 15 จ.ยะลา
สพม.เขต 16 จ.สงขลา
สพม.เขต 17 จ.จันทบุรี
สพม.เขต 18 จ.ชลบุรี

มัธยมศึกษา
มัธยมศึกษา
มัธยมศึกษา
มัธยมศึกษา
มัธยมศึกษา
มัธยมศึกษา
มัธยมศึกษา
มัธยมศึกษา
มัธยมศึกษา
มัธยมศึกษา
มัธยมศึกษา
มัธยมศึกษา
มัธยมศึกษา
มัธยมศึกษา

67
68

ดงมอนวิทยาคม
บรบือ

สพม.เขต 22 จ.มุกดาหาร
สพม.เขต 26 จ.มหาสารคาม

มัธยมศึกษา
มัธยมศึกษา

69

คึมใหญ่วิทยา

สพม.เขต 29 จ.อานาจเจริญ

มัธยมศึกษา

39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
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ตัวชี้วัดที่ 7 ระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
หน่วยวัด : ระดับ
น้าหนัก : ร้อยละ 2
คาอธิบาย :
ด้วยยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 2 (พ.ศ.2556-2560)
ได้ ก าหนดวิ สั ย ทั ศ น์ ว่ า “สั ง คมไทยมี วิ นั ย โปร่ ง ใส ยึ ด มั่ น ในคุ ณ ธรรม จริ ย ธรรมและร่ ว มกั น ป้ อ งกั น
และปราบปรามการทุ จ ริ ต เป็ น ที่ ย อมรั บ ในระดั บ สากล” มี เ ป้ า หมายหลั ก เพื่ อ ลดปั ญ หาการทุ จ ริ ต
ในสังคมไทยและยกระดับคุณธรรมจริยธรรมของคนไทยให้สูงขึ้น อันจะส่งผลต่อค่าดัชนีชี้วัดภาพลักษณ์
คอร์รัปชั่น (Corruption Perception Index: CPI) ของประเทศไทยสูงขึ้น โดยตั้งค่าเป้าหมายไว้ที่
ร้อยละ 50 ในปี พ.ศ. 2560 (โดยในปี 2558 ที่ผ่านมา ประเทศไทยได้คะแนนความโปร่งใสร้อยละ 38
อยู่อันดับที่ 76 จากการจัดอันดับทั้งหมด 168 ประเทศทั่วโลก) นอกจากนี้ สานักงานคณะกรรมการป้องกั น
และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สานักงาน ป.ป.ช.) ยัง ได้กาหนดแนวทางเพื่อยกระดับมาตรฐานความ
สุจริต ระดับคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐไว้ในยุทธศาสตร์ที่ 4 “พัฒนาระบบบริหาร
และเครื่ องมือในการป้องกันและปราบปรามการทุจ ริต ” เนื่ องจากเป็ น ประเด็น ที่ ส่ งผลต่อค่าดัช นี ชี้วัด
ภาพลักษณ์คอร์รัปชั่น (Corruption Perception Index: CPI)
ส านั ก งานคณะกรรมการการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน (สพฐ.) โดยส านั ก พั ฒ นานวั ต กรรม
การจัดการศึกษา (สนก.) ได้ดาเนินโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา
(โครงการโรงเรียนสุจริต) เพื่อยกระดับมาตรฐานความสุจริต คุณธรรม และความโปร่งใสให้เป็นแนวทาง
ที่สอดคล้องกับแนวนโยบาย การบริหารประเทศของรัฐบาลที่ได้แถลงต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.)
เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2557 ข้อ 10 การส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาลและการป้องกัน
ปราบปรามการทุ จ ริ ต และประพฤติ มิ ช อบในภาครั ฐ ได้ ร่ ว มมื อ กั บ ส านั ก งานคณะกรรมการป้ อ งกั น
และปราบปรามการทุจริ ตแห่งชาติ (สานักงาน ป.ป.ช.) พัฒนาระบบประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
การดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) โดยบูรณาการ
และปรับปรุงเครื่องมือการประเมินคุณธรรมการดาเนินงาน (Integrity Assessment) หน่วยงานภาครัฐ
ที่นามาจากแนวคิดของสาธารณรัฐเกาหลี และดัชนีวัดความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐเข้าด้วยกัน เพื่อให้
การประเมินคุณธรรมมีประสิ ทธิภาพมากยิ่งขึ้น และเป็น การสร้ างเครื่องมือการประเมินที่ผนวกหลักการ
ประเมินเชิงภาพลักษณ์ (Perception based) เข้ากับหลักฐานเชิงประจักษ์ (Evidence based) โดยมุ่งหวัง
ให้เกิดการบริหารงานที่โปร่งใสและเป็นธรรมในสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา โดยให้ มี
การจัดระดับ Integrity Assessment ตามผลที่ได้รับจากการประเมินดังกล่าว เพื่อให้แต่ละหน่วยงาน
น าข้อ มูล ผลการประเมินไปช่ว ยในการพัฒ นาและยกระดับ คุณธรรมและความโปร่ งใสการดาเนิ น งาน
ของหน่วยงานตนเองได้อย่างเหมาะสม รวมถึงสามารถใช้เป็นเครื่องมือในการป้องกันการทุจริตของประเทศ
ได้อีกทางหนึ่ง
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การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and
Transparency Assessment : ITA) แบ่งเป็น 5 ดัชนี ดังนี้
5.1 ความโปร่งใส (Transparency) ประเมินจากความคิดเห็นของประชาชนผู้รับบริการ
หรื อ ผู้มีส่ วนได้ส่ วนเสี ยตามประสบการณ์ในการรับบริ การจากหน่ วยงานภาครั ฐ และจากข้อมูล เอกสาร/
หลักฐานเชิงประจักษ์ (Evidence - Based) บนพื้นฐานของข้อเท็จจริงในการดาเนินงานของหน่วยงาน
5.2 ความพร้ อ มรั บ ผิ ด (Accountability) ประเมิ น จากความคิ ดเห็ น ของประชาชน
ผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียตามประสบการณ์ในการรับบริการจากหน่วยงานภาครัฐ
5.3 คุณธรรมการให้บริการของหน่วยงาน (Integrity in Service Delivery) ประเมินจาก
การรั บรู้ และประสบการณ์โดยตรงของประชาชนผู้ รั บบริ การหรื อผู้ มี ส่ วนได้ ส่ วนเสี ยที่ มี ต่ อการให้ บริ การ
ของหน่วยงานภาครัฐ
5.4 วัฒนธรรมคุ ณธรรมในองค์กร (Integrity Culture) ประเมินจากความคิดเห็ น
ของเจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานภาครัฐ และจากข้อมูลเอกสาร/หลักฐานเชิงประจักษ์ (Evidence - Based)
บนพื้นฐานของข้อเท็จจริงในการดาเนินงานของหน่วยงาน
5.5 คุณธรรมการทางานในหน่วยงาน (Work Integrity) ประเมินจากความคิดเห็ น
ของเจ้าหน้าทีภ่ ายในหน่วยงานภาครัฐที่มีต่อการดาเนินงานของหน่วยงาน
เกณฑ์การให้คะแนน :
เกณฑ์ ก ารให้ ค ะแนนการประเมิ น คุ ณ ธรรมและความโปร่ ง ใส ในการด าเนิ น งาน
ของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) แบ่งเป็น 5 ระดับ ดังนี้
ระดับ
5

ค่าคะแนน
80 – 100 คะแนน

ผลการดาเนินงาน
มีระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานสูงมาก

4

60 – 79.99 คะแนน

มีระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานสูง

3

40 – 59.99 คะแนน

มีระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานปานกลาง

2

20 – 39.99 คะแนน

มีระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานต่า

1

0 – 19.99 คะแนน

มีระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานต่ามาก
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รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน :
ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด

หน่วยวัด

ระดั บ คุ ณ ธรรมและความโปร่ ง ใส
ในการด าเนินงานของสานักงานเขต
พื้นที่การศึกษา

ระดับ

แหล่งข้อมูล:

ผลการดาเนินงานในอดีตปีงบประมาณ พ.ศ.
2556
2557
2558
-

-

A/W

- สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา (สพป./ สพม.)
- คู่มื อ การประเมิ นคุ ณ ธรรมและความโปร่ ง ใสในการด าเนิ น งานของหน่ ว ยงานภาครั ฐ
(Integrity and Transparency Assessment : ITA)
- แบบส่งรายชื่อผู้ประสานงาน ITA ระดับสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา (แบบ ITA 001.1)
- แบบส่งข้อมูลบุคลากรเพื่อใช้ในการสารวจ ITA ระดับสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา (แบบ
ITA 002.1)
- แบบส่งข้อมูลผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพื่อใช้ในการสารวจ ITA ระดับสานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษา (แบบ ITA 003.1)

วิธีการจัดเก็บข้อมูล :
1. รูปแบบหรือวิธีการประเมิน
1.1 ผู้ประเมิน ประกอบด้วย
1) คณะกรรมการประเมิน ที่สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พิจารณา
แต่งตั้ง ประกอบด้ว ย ผู้ อานวยการสานัก ผู้เชี่ยวชาญ ผู้ รับ ผิ ดชอบโครงการ ผู้ผ่ านการอบรบหลั กสู ตร
การประเมิน ITA จากสานักงาน ป.ป.ช. ฯลฯ จานวน 3 - 5 คน เพื่อประเมินตามเครื่องมือที่ใช้ประเมิน
จานวน 3 แบบ
2) คณะกรรมการตรวจสอบ ที่สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พิจารณา
แต่งตั้งบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ จานวน 5 - 10 คน เพื่อตรวจสอบและประเมินผลคะแนน
3) คณะกรรมการแปลผลคะแนน ที่ส านั กงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น พื้น ฐาน
พิจารณาแต่งตั้งบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ ด้านการวิจัย จานวน 3 - 5 คน เพื่อแปลผลคะแนน
และสรุปผลการประเมินเป็นเอกสาร
1.2 เครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ใช้แบบประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ดาเนินงานของหน่วยงานของภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) จานวน
3 แบบ (ตามแบบของสานักงาน ป.ป.ช. ซึ่งสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้ดาเนินการปรับ
เครื่องมือเพื่อให้สอดคล้องกับบริบทของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา) โดยมีรายละเอียด ดังนี้
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แบบที่ 1 แบบสารวจความคิดเห็น Internal Integrity & Transparency Assessment สาหรับ
การประเมิน คุณ ธรรมและความโปร่ งใสในการดาเนิ น งานของส านั กงานเขตพื้น ที่ การศึก ษา ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2559 (IIT-Office) เป็ นการส ารวจความคิ ดเห็ น ของบุ ค ลากรในส านั ก งานเขตพื้ น ที่
การศึกษานั้ นๆ เกี่ยวกับวัฒนธรรม คุณธรรม ภายในสานั กงานเขตพื้นที่การศึกษา จากการสุ่มตัวอย่าง
(Sample Survey Research) ด้วยวิธีการสัมภาษณ์แบบเผชิญหน้า (Face-to Face) หรือสัมภาษณ์
ทางโทรศัพท์
แบบที่ 2 แบบสารวจความคิดเห็น External Integrity & Transparency Assessment สาหรับ
การประเมิน คุณ ธรรมและความโปร่ งใสในการดาเนิ น งานของส านั กงานเขตพื้น ที่ การศึก ษา ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2559 (EIT-Office) เป็นการสารวจความคิดเห็นสาหรับผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
เกี่ยวกับความโปร่งใส ความรับผิดชอบ และการทุจริตคอร์รัปชัน จากการสุ่ม ตัวอย่าง (Sample Survey
Research) ด้วยวิธีการสัมภาษณ์แบบเผชิญหน้า (Face-to Face) สัมภาษณ์ทางโทรศัพท์ หรือส่งเอกสาร
ทางไปรษณีย์
แบบที่ 3 แบบสารวจใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ Evidence-based Integrity &Transparency
Assessment ส าหรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่ งใสในการดาเนิ นงานของสานักงานเขตพื้น ที่
การศึกษาประจาปี พ.ศ. 2559 (EBIT-Office)
2. วิธีการจัดส่งข้อมูล
2.1 ส่งรายชื่อผู้ประสานงานประจาสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา (ตามแบบ ITA 001.1) ให้แก่
ผู้รับผิดชอบโครงการโรงเรียนสุจริต ทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์
2.2 ส่งข้อมูลบุคลากร เพื่อประกอบการประเมินตาม แบบที่ 1 (ตามแบบ ITA 001.2) ให้แก่
ผู้รับผิดชอบโครงการโรงเรียนสุจริต ทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์
การจัดเก็บแบบสารวจความคิดเห็น Internal Integrity & Transparency Assessment สาหรับ
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา (IIT-Office)
บุคลากรในสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่ตอบแบบประเมิน ส่งโดยตรงกับคณะกรรมการผู้ประเมินในวันรับ
การประเมิน
2.3 ส่งข้อมูลผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพื่อประกอบการประเมินตาม แบบที่ 2 (ตามแบบ
ฟอร์ม ITA 003.1) ให้แก่ผู้รับผิดชอบโครงการโรงเรียนสุจริต ทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์
การจัดเก็บแบบสารวจความคิดเห็น External Integrity & Transparency Assessment สาหรับ
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของสานักงานเขตพื้นที่ การศึกษา (EIT-Office)
ผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ส่งโดยตรงกับคณะกรรมการผู้ประเมิน หรือปิดผนึกและส่งทางไปรษณีย์
ให้แก่ผู้รับผิดชอบโครงการโรงเรียนสุจริตที่ สานักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา อาคาร สพฐ. 5 ชั้น 10
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เขตดุสิต กทม. 10300
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2.4 การจัดเก็บแบบสารวจใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ Evidence-based Integrity &Transparency
Assessment สาหรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษา (EBIT-Office) สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่เข้ารับการประเมิน ส่งเอกสารหลักฐาน ประกอบ
ข้อคาถาม ให้ผู้รับผิดชอบโครงการโรงเรียนสุจริต ที่ สานักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา อาคาร สพฐ. 5
ชั้น 10 ส านั ก งานคณะกรรมการการศึ กษาขั้นพื้ นฐาน เขตดุสิ ต กทม. 10300 และหรื อมอบให้
คณะกรรมการประเมิน

ผู้กากับดูแลตัวชี้วัด:
ผู้จัดเก็บข้อมูล:
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ผู้อานวยการสานักพัฒนานวัตกรรม
การจัดการศึกษา
นายภูธร จันทะหงษ์ ปุณยจรัสธารง
นายจักรพงษ์ วงค์อ้าย
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เบอร์ติดต่อ : 02 281 1958
เบอร์ติดต่อ : 02 282 1311
เบอร์ติดต่อ : 02 288 5888

ตัวชี้วัดที่ 8 ร้อยละของโรงเรียนวิถีพุทธที่ผ่านการประเมินผลการดาเนินการ 29 ประการสู่ค วามเป็น
โรงเรียนวิถีพุทธ
หน่วยวัด : ร้อยละ
น้าหนัก : ร้อยละ 2
คาอธิบาย :
โรงเรียนวิถีพุทธ เริ่มดาเนินการมาเมื่อปี 2545 โดยมีโรงเรียนเข้าร่วมโครงการ ณ พ.ศ. 2558
จานวนกว่า 20,000 โรงเรียน ซึ่งจากแนวทางการดาเนินการที่รับทราบร่วมกันตั้งแต่เริ่มต้น คณะผู้บริหาร
ครู และพระอาจารย์ จากมหาวิ ท ยาลั ย มหาจุ ฬาลงกรณราชวิท ยาลั ย ได้ร่ ว มกั น วิ เ คราะห์ สั งเคราะห์
แนวทางดาเนินการเดิม ยกร่างเป็นแนวทางดาเนิ นการที่เป็นรูปธรรมอีกครั้ง สอดคล้องกับตั วชี้วัดแนว
ทางการดาเนินงานโรงเรียนวิถีพุทธ พ.ศ. 2548 แบ่งเป็น 5 ด้าน รวม 29 ประการ และคณะยกร่างได้นา
ร่ า งฯไปสอบถามความเห็ น ของผู้ เ กี่ ย วข้ อ ง หลายครั้ ง รวมทั้ ง ผ่ า นความเห็ น ชอบของคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2553 จึงประกาศให้โรงเรียนวิถี พุทธทราบและเป็นแนวทางใน
การประเมินตนเองตั้งแต่ พ.ศ. 2553 เป็นต้นมา แนวทางดาเนินการ 29 ประการสู่ความเป็นโรงเรียน
วิถีพุทธ ประกอบด้วย (เป็นการประเมินแบบ ผ่าน/ไม่ผ่าน)
1. ด้านกายภาพ 7 ประการ
1.1 มีป้ายโรงเรียนวิถีพุทธ
1.2 มีพระพุทธรูปหน้าโรงเรียน
1.3 มีพระพุทธรูปประจาห้องเรียน
1.4 มีพระพุทธศาสนสุภาษิต วาทะธรรม พระราชดารัสติดตามที่ต่างๆ
1.5 มีความสะอาด สงบ ร่มรื่น
1.6 มีห้องพระพุทธศาสนาหรือลานธรรม
1.7 ไม่มีสิ่งเสพติดเหล้าบุหรี่ 100 %
2. ด้านกิจกรรมประจาวันพระ 4 ประการ
2.1 ใส่เสื้อขาวทุกคน
2.2 ทาบุญใส่บาตร ฟังเทศน์
2.3 รับประทานอาหารมังสวิรัติในมื้อกลางวัน
2.4 สวดมนต์แปล
3. ด้านการเรียนการสอน 5 ประการ
3.1 บริหารจิต เจริญปัญญา ก่อนเข้าเรียน เช้า บ่าย ทั้งครู และ นักเรียน
3.2 บูรณาการวิถีพุทธ ทุกกลุ่มสาระ และในวันสาคัญทางพระพุทธศาสนา
3.3 ครู พานักเรียนทาโครงงานคุณธรรม กิจกรรมจิตอาสาสัปดาห์ละ 1 ครั้ง
3.4 ครู ผู้บริหาร และ นักเรียน ทุกคน ไปปฏิบัติศาสนกิจที่วัดเดือนละ 1 ครั้ง
มีวัดเป็นแหล่งเรียนรู้
3.5 ครู ผู้บริหาร และ นักเรียนทุกคน เข้าค่ายปฏิบัติธรรมอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
4. ด้านพฤติกรรม ครู ผู้บริหารโรงเรียนและนักเรียน 5 ประการ
4.1 รักษาศีล 5
4.2 ยิ้มง่าย ไหว้สวย กราบงาม
4.3 ก่อนรับประทานอาหารจะมีการพิจารณาอาหาร รับประทานอาหารไม่ดัง ไม่หก ไม่เหลือ
4.4 ประหยัด ออม ถนอมใช้ เงิน และ สิ่งของ
4.5 มีนิสัยใฝ่รู้ สู้สิ่งยาก
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5 ด้านการส่งเสริมวิถีพุทธ 8 ประการ
5.1 .ไม่มีอาหารขยะขายในโรงเรียน
5.2 ไม่ดุ ด่า นักเรียน
5.3 ชื่นชมคุณความดี หน้าเสาธงทุกวัน
5.4 โฮมรูมเพื่อสะท้อนความรู้สึก เช่นความรู้สึกที่ได้ทาความดี
5.5 ครู ผู้บริหาร และนักเรียน มีสมุดบันทึกความดี
5.6 ครู ผู้บริหาร และนักเรียน(ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ขึ้นไป) สอบได้ธรรมศึกษาตรีเป็นอย่างน้อย
5.7 บริหารจิต เจริญปัญญา ก่อนการประชุมทุกครั้ง
5.8 มีพระมาสอนอย่างสม่าเสมอ
สูตรการคานวณ:
โรงเรียนวิถีพุทธที่ได้ระดับคะแนนรายโรงเรียนตั้งแต่ 3 ขึ้นไป
โรงเรียนวิถีพุทธทั้งหมดตามเป้าหมาย

X 100

เกณฑ์การให้คะแนนระดับเขตพื้นที่การศึกษา :
คะแนน
ความหมาย
ระดับ 1 โรงเรียนวิถีพุทธ ร้อยละ 80 ของเขตพื้นที่แห่งนี้ได้ระดับคะแนนรายโรงเรียน ตั้งแต่ 3 ขึ้นไป
ระดับ 2 โรงเรียนวิถีพุทธ ร้อยละ 85 ของเขตพื้นที่แห่งนี้ได้ระดับคะแนนรายโรงเรียน ตั้งแต่ 3 ขึ้นไป
ระดับ 3 โรงเรียนวิถีพุทธ ร้อยละ 90 ของเขตพื้นที่แห่งนี้ได้ระดับคะแนนรายโรงเรียน ตั้งแต่ 3 ขึ้นไป
ระดับ 4 โรงเรียนวิถีพุทธ ร้อยละ 95 ของเขตพื้นที่แห่งนี้ได้ระดับคะแนนรายโรงเรียน ตั้งแต่ 3 ขึ้นไป
ระดับ 5 โรงเรียนวิถีพุทธ ร้อยละ 100 ของเขตพื้นที่แห่งนี้ได้ระดับคะแนนรายโรงเรียน ตั้งแต่ 3 ขึ้นไป
เกณฑ์การให้คะแนนระดับสถานศึกษา : เป็นการประเมินแบบ ผ่าน/ไม่ผ่าน
คะแนน
ความหมาย
ระดับ 1 1.ด้านกายภาพ ดาเนินการครบทุกประการ และ
2.ด้านกิจกรรมประจาวันพระ ดาเนินการได้ไม่น้อยกว่า 1 ประการ
3.ด้านการเรียนการสอน ดาเนินการได้ไม่น้อยกว่า 2 ประการ
4.ด้านพฤติกรรมครู ผู้บริหารโรงเรียน และ นักเรียน ดาเนินการได้ไม่น้อยกว่า 2 ประการ
5.ด้านการส่งเสริมวิถีพุทธ ดาเนินการได้ไม่น้อยกว่า 4 ประการ
ระดับ 2 1.ด้านกายภาพ ดาเนินการครบทุกประการ และ
2.ด้านกิจกรรมประจาวันพระ ดาเนินการได้ไม่น้อยกว่า 2 ประการ
3.ด้านการเรียนการสอน ดาเนินการได้ไม่น้อยกว่า 2 ประการ
4.ด้านพฤติกรรมครู ผู้บริหารโรงเรียน และ นักเรียน ดาเนินการได้ไม่น้อยกว่า 2 ประการ
5.ด้านการส่งเสริมวิถีพุทธ ดาเนินการได้ไม่น้อยกว่า 5 ประการ
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ระดับ 3 1.ด้านกายภาพ ดาเนินการครบทุกประการ และ
2.ด้านกิจกรรมประจาวันพระ ดาเนินการได้ไม่น้อยกว่า 3 ประการ
3.ด้านการเรียนการสอน ดาเนินการได้ไม่น้อยกว่า 3 ประการ
4.ด้านพฤติกรรมครู ผู้บริหารโรงเรียน และ นักเรียน ดาเนินการได้ไม่น้อยกว่า 3 ประการ
5.ด้านการส่งเสริมวิถีพุทธ ดาเนินการได้ไม่น้อยกว่า 6 ประการ
ระดับ 4 1.ด้านกายภาพ ดาเนินการครบทุกประการ และ
2.ด้านกิจกรรมประจาวันพระ ดาเนินการครบทุกประการ
3.ด้านการเรียนการสอน ดาเนินการได้ไม่น้อยกว่า 4 ประการ
4.ด้านพฤติกรรมครู ผู้บริหารโรงเรียน และ นักเรียน ดาเนินการได้ไม่น้อยกว่า4 ประการ
5.ด้านการส่งเสริมวิถีพุทธ ดาเนินการได้ไม่น้อยกว่า 7 ประการ
ระดับ 5 1.ด้านกายภาพ ดาเนินการครบทุกประการ และ
2.ด้านกิจกรรมประจาวันพระ ดาเนินการครบทุกประการ
3.ด้านการเรียนการสอน ดาเนินการครบทุกประการ
4.ด้านพฤติกรรมครู ผู้บริหารโรงเรียน และ นักเรียน ดาเนินการครบทุกประการ
5.ด้านการส่งเสริมวิถีพุทธ ดาเนินการครบทุกประการ
สรุปเกณฑ์การให้คะแนนระดับสถานศึกษา เป็นการประเมินแบบ ผ่าน/ไม่ผ่าน
ตัวชี้วัด 29 ประการ แบ่งเป็น 5 ด้าน
ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5
1. ด้านกายภาพ
7 ประการ
ครบ 7 ครบ 7 ครบ 7 ครบ 7 ครบ 7
2. ด้านกิจกรรมประจาวันพระ 4 ประการ
1
2
3
ครบ 4 ครบ 4
3. ด้านการเรียนการสอน
5 ประการ
2
2
3
4
ครบ 5
4. ด้านพฤติกรรม ครู ผู้บริหารโรงเรียนและนักเรียน 5 ประการ
2
2
3
4
ครบ 5
5 ด้านการส่งเสริมวิถีพุทธ 8 ประการ
4
5
6
7
ครบ 8

รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน :
ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด

หน่วยวัด

ร้อยละของโรงเรียนวิถีพุทธที่ผ่านการ
ประเมินผลการดาเนินการ 29 ประการสู่
ความเป็นโรงเรียนวิถีพุทธ

โรงเรียน

ผลการดาเนินงานในอดีต ปีงบประมาณ พ.ศ.
2555
2556
2557
2558
80
80
80
80
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แหล่งข้อมูล / วิธีการจัดเก็บข้อมูล :
1.แบบฟอร์มตัวชี้วัด ARS 8 (2) แบบประเมินตามหลักเกณฑ์โรงเรียนวิถีพุทธ ของระดับ
สถานศึกษา
2.แบบฟอร์มตัวชี้วัด ARS 8 (1) แบบประเมินตามหลักเกณฑ์โรงเรียนวิถีพุทธ ของระดับเขต
พื้นที่การศึกษา
3. ข้อมูลจากเว็บไซต์ www.vitheebuddha.com
แนวทางการดาเนินงาน:
ระดับสพฐ.
1. ประกาศ สื่ อสารสร้างความเข้าใจ จัดทาสื่อประกอบเรื่อง แนวทางด าเนิน การ 29 ประการสู่
ความเป็นโรงเรียนวิถีพุทธ ให้ผู้เกี่ยวข้อง เช่น ศึกษานิเทศก์ ผู้รั บผิดชอบโครงการโรงเรียนวิถีพุทธของ
ทุก สพป. สพม. ผู้บริหารโรงเรียน ครู นักเรียน พระสอนศีลธรรมในโรงเรียนได้รับทราบ
2. ประสานงานกับ สพป. สพม. คัดเลือกโรงเรียนตัวอย่าง ที่สามารถดาเนินการได้ และโรงเรียน
ที่ไม่สามารถดาเนินการมาแลกเปลี่ยนวิธีการแนวทาง เพื่อทราบปัญหาอุปสรรคของโรงเรียน
3. ประสานงานกั บ สพป. สพม. มหาวิ ท ยาลั ย มหาจุ ฬ าลงกรณราชวิ ท ยาลั ย ประกาศรายชื่ อ
ยกย่อง มอบเกียรติบัตรและรางวัลเพื่อเป็นขวัญกาลังใจแก่โรงเรียน
4. ประสานงานกับ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จัดทาแนวทางการประเมินตนเองของ
โรงเรียน โดยผ่านเว็บไซต์ www.vitheebuddha.com เพื่อเป็นสื่อกลางการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
5. ประสานงาน กับ สพป. สพม. มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย สุ่มในการเยี่ยมเยียน และ
ให้ข้อเสนอแนะการดาเนินงาน
6. สรุปประมวลผลการดาเนินงาน
ระดับ สพป./สพม.
1. เผยแพร่ แนวทางดาเนินการ 29 ประการสู่ความเป็นโรงเรียนวิถีพุทธ ให้โรงเรียนและผู้เกี่ยวข้อง
ได้รับทราบ
2. จัดทาเอกสารแนวทาง หรือคู่มือดาเนินการ
3. จัดให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ แนวทางดาเนินการ
4. นิเทศ ตรวจเยี่ยม ให้กาลังใจแก่โรงเรียน สอบถามปัญหาอุปสรรค และวิธีแก้ไข
5. สรุปประมวลผลการดาเนินงาน
ระดับโรงเรียน
1. ศึกษา ทาความเข้าใจ แนวทางดาเนินการ 29 ประการสู่ความเป็นโรงเรียนวิถีพุทธ
2. บริหารจัดการ วางแผน ปรับปรุงการดาเนินงานของโรงเรียนให้สอดคล้อง
3. แลกเปลี่ยนเรียนรู้ แก้ไขปัญหาอุปสรรค
4. สรุปประมวลผลการดาเนินงาน
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ปัจจัยสนับสนุนต่อการดาเนินงาน :
1. อัตราส่วนประชากรประเทศไทย นับถือศาสนาพุทธ กว่าร้อยละ 95 ดังนั้นการนาเรื่องการเรียนรู้
พระพุทธศาสนา และนามาใช้จริงในการดาเนินชีวิตอย่างปกติในโรงเรียนสังกัด สพฐ. ที่สมัครเข้าร่วม
โครงการโรงเรียนวิถีพุทธ โดยมีจานวนประมาณร้อยละ 55 ของโรงเรียนในสังกัด สพฐ. จึงเป็นปัจจัยที่
สนับสนุนที่สาคัญ
2. พระราชบัญญัติการศึกษาแห่ งชาติ พุทธศักราช 2542 หมวด 1 บททั่ว ไป ความมุ่งหมายและ
หลักการ มาตรา 6 การจัดการศึกษาต้องเป็นไปเพื่อพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกาย จิตใจ
สติปัญญา ความรู้และคุณธรรม มีจริยธรรม และวัฒนธรรม ในการดารงชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้
อย่างมีความสุข
3. จุ ด เน้ น การขั บ เคลื่ อ นนโยบายรั ฐ บาลด้ า นการศึ ก ษา ของกระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร ภายใต้
การบริหารงาน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
4. องค์ภายนอกทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ที่ส นับสนุ น เป็ นภาคีเครือข่ายกับ การดาเนินการโครงการ
โรงเรียนวิถีพุทธมาตลอดเวลากว่า 10 ปี อาทิ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย มหาวิทยาลัย
มหามกุฏราชวิทยาลัย หอจดหมายเหตุพุทธทาสภิกขุ สถาบันอาศรมศิลป์ ศูนย์คุณธรรม ฯลฯ
อุปสรรคต่อการดาเนินงาน:
1.เพื่อให้ โ รงเรียนไม่ต้องทางานสองครั้งในการรายงานแต่ล ะรอบ ( 9 เดือน และ 12 เดือน )
จึ ง ก า ห น ด ใ ห้ โ ร ง เ รี ย น ก ร อ ก ข้ อ มู ล ก า ร ป ร ะ เ มิ น ต น เ อ ง ใ น เ ว็ บ ไ ซ ต์ โ ร ง เ รี ย น วิ ถี พุ ท ธ
www.vitheebuddha.com แล้วให้ผู้รับผิดชอบการรายงานผลตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติราชการ ของ
สพท. ใช้ข้ อมู ล ที่ โ รงเรี ยนกรอกไว้แ ล้ ว ในเว็บไซต์ โ รงเรี ย นวิถี พุทธ www.vitheebuddha.comมาใช้
รายงานผล ARS ได้เลย ซึ่ง สพฐ.ได้ประกาศกาหนดการรายงานผลในเว็บไซต์โรงเรียนวิถีพุทธ
รอบที่ 1 ระหว่างวันที่ 1 พ.ค.-15 มิ.ย. ( 45 วัน ) ผู้รับผิดชอบรายงาน ARS ของสพท.
สามารถนาข้อมูลมาใช้รายงานผล ARS รอบ 9 เดือน ระหว่างวันที่ 1 - 10 ก.ค.
รอบที่ 2 ระหว่างวันที่ 1 ส.ค.-15 ก.ย. ( 45 วัน ) ผู้รับผิดชอบรายงาน ARS ของสพท.
สามารถนาข้อมูลมาใช้รายงานผลARS รอบ 12 เดือน ระหว่างวันที่ 1 - 15 ต.ค.
แต่พบว่าบางโรงเรียนไม่ได้รายงานข้อมูลการประเมิน ในเว็บไซต์โรงเรียนวิถีพุทธตามกาหนดเวลา
ข้างต้น เมื่อถึงเวลาที่ สพท ต้องรายงานผล ARS รอบ 9 เดือน รอบ 12 เดือน สพท. จึงเร่งให้โรงเรียน
ไปประเมินตนเองในขณะที่เว็บไซต์โรงเรียนวิถีพุทธปิดสาหรับการประเมินตนเองแล้ว ทาให้สพท. ได้ข้อมูล
ไม่ครบถ้วน
2. เมื่อมีการเปลี่ยนผู้รับผิดชอบโรงเรียนวิถีพุทธของ สพท ทาให้ข้อมูลโรงเรียนวิถีพุทธไม่ถูกส่งไป
ยังผู้รับผิดชอบคนใหม่ อย่างครบถ้วน
3.การรายงานข้อมูล ARS ของ สพท ที่ส่ งมายั งส่ ว นกลางเกินกาหนดระยะเวลาที่ให้ส่ งผลการ
ประเมิน จึงไม่ได้รับการรับรองข้อมูลจากส่วนกลาง
4.หนึ่งในปัจจัยสาคัญในการพัฒนาโรงเรียนวิถีพุทธ ที่เป็นรูปธรรม ง่ายต่อการดาเนินการที่สุ ด
ประเมินได้ชัดเจนที่สุด คือปัจจัยทางกายภาพ แต่หากโรงเรียนไม่ผ่านการประเมินด้านกายภาพ ทาให้ผล
การประเมินในภาพรวมไม่ผ่าน
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ข้อเสนอแนะสาหรับการดาเนินงานในปีต่อไป :
1. ควรให้ผู้บริหาร และ ผู้รับผิดชอบโครงการโรงเรียนวิถีพุทธ ทุกระดับ เอาใจใส่ จริงจัง มุ่งมั่นกับ
การดาเนิน การมากขึ้น พยายามติดตาม นิเทศ ให้ กาลั งใจ และชี้ให้ เห็น ประโยชน์ แท้ของการพัฒ นา
ปรับปรุงการดาเนินการของโรงเรียนตามแนวทาง 29 ประการสู่ความเป็นโรงเรียนวิถีพุท ธ เนื่องจากงาน
ด้านการปลูกฝังคุณธรรมเป็นงานที่จะเห็นผลระยะยาว
2. ควรมีงบประมาณเพิ่มขึ้นสาหรับดาเนินการ
3.สพท. ควรมีการสร้างความเข้าใจให้เห็นคุณค่าแท้ของการประเมินตนเองและชี้แจงเกี่ยวกับการ
ดาเนินการประเมินอัตลักษณ์ 29 ประการสู่การเป็นโรงเรียนวิถีพุทธให้กับโรงเรียนในสังกัด
4.สพท. ควรกระตุ้ น ให้ โ รงเรี ย นในสั ง กั ด เข้ า ประเมิ น ในรอบ 9 เดื อ นและ 12 เดื อ น
ตามระยะเวลาที่กาหนด
หากสถานศึกษา สงสัยกรุณาสอบถามจากผู้รับผิดชอบใน สพท.ต้นสังกัด
ผู้กากับดูแลตัวชี้วัด : ผู้อานวยการสานักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา
ผู้จัดเก็บข้อมูลสพฐ : นางบรรเจอดพร สู่แสนสุข
นางสาวอัมพร หุตะสิทธิ์
นางสาวอภิษฎา ขาวสุทธิ์
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เบอร์ตดิ ต่อ : 02 288 5888
เบอร์ติดต่อ : 02 288 5879
เบอร์ติดต่อ : 02 280 5560
เบอร์ติดต่อ : 02 288 5890

แบบฟอร์มตัวชี้วัด ARS 8 (2)
รายการอ้างอิง ตัวชี้วัดตามแผนการปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
ตัวชี้วัดที่ 8 ร้อยละของโรงเรียนวิถีพุทธที่ผ่านการประเมินผลการดาเนินการ 29 ประการ
สู่ความเป็นโรงเรียนวิถีพุทธ
แบบฟอร์มการจัดเก็บข้อมูลระดับสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประจารอบ ............. เดือน
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา........................
* ให้แนบแบบฟอร์มนี้ โดยใช้ file Word เท่านั้น ไม่รับ PDF
** โปรดใช้แบบฟอร์มปี 2559 เท่านั้น
สรุป
ภาพรวม หลักฐาน( ให้copy
ลาดับ
รายชื่อโรงเรียนวิถีพุทธทั้ง 100%
หมาย
โรงเรียน
link จากเวป
ที่
เหตุ
แห่งนี้ได้ vitheebuddha.com)
ระดับใด
1
2
3
4
5
สรุปผลภาพรวมเขตพื้นที่การศึกษาดาเนินการ
รอบ 9 เดือน ภายในวันที่ 10 กรกฎาคม 2559
โรงเรียนวิถีพุทธตามเป้าหมาย (จานวนทั้งหมด100 %) ……………………โรง
โรงเรียนวิถีพุทธได้ระดับคะแนนรายโรงเรียน ตั้งแต่ 3 ขึ้นไป จานวน...…......โรง คิดเป็น............%
สรุปภาพรวมเขตพื้นที่การศึกษาแห่งนี้ได้คะแนนระดับ.................(ดูเกณฑ์ของเขตพื้นที่การศึกษา)
รอบ 12 เดือน ภายในวันที่ 15 ตุลาคม 2559
โรงเรียนวิถีพุทธตามเป้าหมาย (จานวนทั้งหมด100 %) ……………………โรง
โรงเรียนวิถีพุทธได้ระดับคะแนนรายโรงเรียน ตั้งแต่ 3 ขึ้นไป จานวน...…โรง คิดเป็น............%
สรุปภาพรวมเขตพื้นที่การศึกษาแห่งนี้ได้คะแนนระดับ.................. (ดูเกณฑ์ของเขตพื้นที่การศึกษา)
ผู้รายงานข้อมูล (ต้องเติมให้ครบ)
ลงชื่อ.....................................................
(...............................................)
ตาแหน่ง................................................
โทรศัพท์................................................
............../............/..............

ผู้รับรองข้อมูล(ต้องเติมให้ครบ)
ลงชื่อ..........................................................
(........................................................)
ตาแหน่ง.....................................................
โทรศัพท์....................................................
................/.............../..............
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1.2 มี

1. ด้านกายภาพ 7 ประการ
1.1 มีป้าย
โรงเรียนวิถีพุทธ

มีป้ายโรงเรียน
วิถีพุทธ ติดไว้ภายใน
ห้องใดห้องหนึ่ง
มีพระพุทธรูป

มีป้ายโรงเรียนวิถีพุทธ
ติดไว้หน้าอาคารใด
อาคารหนึ่ง
มีพระพุทธรูปอยู่ในซุ้ม

มีป้ายโรงเรียนวิถีพุทธ มีป้ายโรงเรียนวิถีพุทธ ติดไว้หน้า
ติดไว้หน้าบริเวณ
บริเวณโรงเรียน เห็นเด่นชัด
โรงเรียน
มีพระพุทธรูปอยู่ในซุ้ม มีพระพุทธรูปอยู่ในซุ้มบริเวณ

โรงเรียน.............................สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา.....................................ประจารอบ O 6 เดือน O 9 เดือน O 12 เดือน
ลาดับ
กิจกรรม
ไม่
ดาเนินการผ่านในระดับ
ผ่า
น
0
1
2
3
4
ควรปรับปรุง
พอใช้
ดี
ดีมาก

ผ
ล
ก
า
ร
ป
ร
ะเ
มิ
น

ตัวชี้วัดที่ 8 ร้อยละของโรงเรียนวิถีพุทธที่ผ่านการประเมินผลการดาเนินการ 29 ประการสู่ความเป็นโรงเรียนวิถีพุทธ

หลักฐาน

* โปรดใช้แบบฟอร์มปี 2559 เท่านั้น
** (หากโรงเรียนได้ประเมินตนเองในเวปไซด์โรงเรียนวิถีพุทธ รอบที่ 1 ระหว่างวันที่ 1 พ.ค.-15 มิ.ย. ( 45 วัน ) รอบที่ 2 ระหว่างวันที่ 1 ส.ค.-15 ก.ย. ( 45 วัน )
ครบถ้วนตามเวลาแล้ว ไม่ต้องทาแบบฟอร์มตัวชี้วัด ARS 8 (1) เพราะ สพท.ใช้ผลการประเมินจากเว็บไซต์ มารายงาน ARS ได้เลย

รายการอ้างอิง ตัวชี้วัดตามแผนการปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

แบบฟอร์มตัวชี้วัด ARS 8 (1)
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ลาดับ

มีพุทธศาสนสุภาษิต
วาทะธรรม
พระราชดารัส
ติดตามที่ต่างๆ

มีความสะอาด สงบ

1.4 มีพุทธศาสน
สุภาษิต
วาทะธรรม
พระราชดารัส
ติดตามที่ต่างๆ

1.5 มีความ

บริเวณหน้าโรงเรียน

1
ควรปรับปรุง

มีพระพุทธรูป
ประจาห้องเรียน

ไม่
ผ่า
น
0

1.3 มี
พระพุทธรูป
ประจาห้องเรียน

พระพุทธรูป
หน้าโรงเรียน

กิจกรรม

มีความสะอาด สงบ

มีพระพุทธรูป
ประจาห้องเรียน
อยู่ด้านหน้าในที่
ที่สมควร
มีพุทธศาสนสุภาษิต
วาทะธรรม
พระราชดารัส
ติดตามที่ต่างๆ และมี
การปรับปรุงอยู่เสมอ

บริเวณหน้าโรงเรียน

2
พอใช้

มีพระพุทธรูปประจา
ห้องเรียนอยูด่ ้านหน้า
ในที่ที่สมควร และมี
การทาความสะอาด
มีพุทธศาสนสุภาษิต
วาทะธรรม พระราช
ดารัส ติดตามที่ต่างๆ
และมีการปรับปรุง อยู่
เสมอ โดยนักเรียนมี
ส่วนร่วมในการจัดทา
มีความสะอาด สงบ

บริเวณหน้าโรงเรียน
และเครื่องบูชา

3
ดี

ดาเนินการผ่านในระดับ

มีความสะอาด สงบ ร่มรื่น

มีพระพุทธรูปประจาห้องเรียน
อยู่ด้านหน้าในที่ที่สมควร มีการทา
ความสะอาด และมีการเคารพ
พระพุทธรูปเป็นประจา
มีพุทธศาสนสุภาษิต วาทะธรรม
พระราชดารัส ติดตามที่ต่างๆ และ
มีการปรับปรุงอยู่เสมอ โดยนักเรียน
มีส่วนร่วมในการจัดทาอย่าง
ต่อเนื่อง

หน้าโรงเรียน เครื่องบูชา
และให้นักเรียนไหว้ทุกวัน

4
ดีมาก

ผ
ล
ก
า
ร
ป
ร
ะเ
มิ
น

หลักฐาน
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ลาดับ

1.7 ไม่มีสิ่ง
เสพติด เหล้า
บุหรี่ 100 %

3
ดี

ร่มรื่นในห้องเรียน
บริเวณโรงเรียน
โดยดาเนินการ
อย่างต่อเนื่อง

ร่มรื่นในห้องเรียน
บริเวณโรงเรียน
โดยดาเนินการ
อย่างต่อเนื่อง
และนักเรียนมีส่วนร่วม
มีห้องพระพุทธศาสนา มีห้องพระพุทธศาสนา
หรือลานธรรม
หรือลานธรรม
และมีตารางการใช้

2
พอใช้

ดาเนินการผ่านในระดับ

ในห้องเรียน บริเวณโรงเรียน
โดยดาเนินการอย่างต่อเนื่อง
และนักเรียนมีส่วนร่วมทุกคน

4
ดีมาก

มีห้องพระพุทธศาสนาหรือลาน
ธรรม และมีตารางการใช้ มีการใช้
จริงและนักเรียนมีส่วนร่วมในการ
ดูแลรักษา
มีสิ่งเสพติด เหล้า
มีสิ่งเสพติด เหล้า บุหรี่ มีสิ่งเสพติด เหล้า บุหรี่ ไม่มีสิ่งเสพติด เหล้า บุหรี่ใน
บุหรี่ในโรงเรียน
ในโรงเรียน
ในโรงเรียน
โรงเรียน 100%
มากกว่า 40%
ระหว่าง 20-39%
ระหว่าง 10-19%
รวมด้านกายภาพ O ไม่ครบ
O ครบ

มีห้อง
พระพุทธศาสนา
หรือลานธรรม

1.6 มีห้อง
พระพุทธศาสนา
หรือลานธรรม

1
ควรปรับปรุง

ร่มรื่นในห้องเรียน
และบริเวณโรงเรียน

ไม่
ผ่า
น
0

สะอาด สงบ
ร่มรื่น

กิจกรรม
ผ
ล
ก
า
ร
ป
ร
ะเ
มิ
น
หลักฐาน
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กิจกรรม

ไม่
ผ่า
น
0

1
ควรปรับปรุง

2. ด้านกิจกรรมประจาวันพระ 4 ประการ
2.1 ใส่เสื้อสีขาว
ครู ผู้บริหารและ
นักเรียนต่ากว่า
ทุกคน
ร้อยละ 50 ปฏิบัติ
2.2 ทาบุญ
ครู ผู้บริหารและ
ใส่บาตร ฟังเทศน์
นักเรียน ต่ากว่า
ร้อยละ 50 ปฏิบัติ
2.3 รับประทาน
ครู ผู้บริหารและ
อาหารมังสวิรัติ
นักเรียน ต่ากว่า
ในมื้อกลางวัน
ร้อยละ 50 ปฏิบัติ
2.4 สวดมนต์
ครู ผู้บริหารและ
แปล
นักเรียนต่ากว่า
ร้อยละ 50 ปฏิบัติ

ลาดับ
3
ดี

4
ดีมาก

ครู ผู้บริหารและ
ครู ผู้บริหารและ
ครู ผู้บริหารและ นักเรียนต่ากว่า
นักเรียนต่ากว่าร้อยละ นักเรียนต่ากว่าร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ 90-100 ปฏิบตั ิ
50-69 ปฏิบัติ
ร้อยละ 70-89 ปฏิบัติ
ครู ผู้บริหารและ
ครู ผู้บริหารและ
ครู ผู้บริหารและ นักเรียน ร้อยละ
นักเรียน ร้อยละ
นักเรียน ร้อยละ
90-100 ปฏิบัติ
50-69 ปฏิบัติ
70-89 ปฏิบัติ
ครู ผู้บริหารและ
ครู ผู้บริหารและ
ครู ผู้บริหารและ นักเรียน ร้อยละ
นักเรียน ร้อยละ
นักเรียน ร้อยละ
90-100 ปฏิบัติ
50-69 ปฏิบัติ
70-89 ปฏิบัติ
ครู ผู้บริหารและ
ครู ผู้บริหารและ
ครู ผู้บริหารและ นักเรียน ร้อยละ
นักเรียนร้อยละ 50-69 นักเรียน ร้อยละ
90-100 ปฏิบัติ
ปฏิบัติ
70-89 ปฏิบัติ
รวมด้านกิจกรรมวันพระ ดาเนินการได้ผ่าน....... ประการ

2
พอใช้

ดาเนินการผ่านในระดับ
ผ
ล
ก
า
ร
ป
ร
ะเ
มิ
น

หลักฐาน
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กิจกรรม

ไม่
ผ่า
น
0

1
ควรปรับปรุง

3.2 บูรณาการ
วิถีพุทธ ทุกกลุ่ม
สาระ และในวัน
สาคัญทางพุทธ
ศาสนา
3.3 ครูพา
นักเรียนทา

มีครู ร้อยละ 50-69
ปฏิบัติ

มีครู ร้อยละ 50-69
ปฏิบัติ

มีครู ต่ากว่าร้อยละ
50 ปฏิบัติ

ครูและนักเรียน
ร้อยละ 50-69 ปฏิบัติ

2
พอใช้

4
ดีมาก

มีครู ร้อยละ 70-89
ปฏิบัติ

มีครู ร้อยละ 70-89
ปฏิบัติ

มีครู ร้อยละ 90-100 ปฏิบัติ

มีครู ร้อยละ 90-100 ปฏิบัติ

ครูและนักเรียน ร้อยละ ครูและนักเรียน ร้อยละ 90-100
70-89 ปฏิบัติ
ปฏิบัติ

3
ดี

ดาเนินการผ่านในระดับ

มีครู ต่ากว่าร้อยละ
50 ปฏิบัติ

3. ด้านการเรียนการสอน 5 ประการ
3.1 บริหารจิต
ครูและนักเรียน
เจริญปัญญา
ต่ากว่าร้อยละ 50
ก่อนเข้าเรียน
ปฏิบัติ
เช้า บ่าย ทั้งครู
และ นักเรียน

ลาดับ
ผ
ล
ก
า
ร
ป
ร
ะเ
มิ
น

หลักฐาน
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ลาดับ

3.5 ครู ผู้บริหาร
และ นักเรียน

โครงงาน
คุณธรรม
กิจกรรมจิตอาสา
สัปดาห์ละ 1 ครั้ง
3.4 ครู ผู้บริหาร
และ นักเรียน ทุก
คน ไปปฏิบัติ
ศาสนกิจที่วัด
เดือนละ 1 ครั้ง มี
วัดเป็นแหล่ง
เรียนรู้

กิจกรรม

ไม่
ผ่า
น
0

ครู ผู้บริหารและ
นักเรียน ต่ากว่า

ครู ผู้บริหารและ
นักเรียน ต่ากว่า
ร้อยละ 50 ปฏิบัติ

1
ควรปรับปรุง

ครู ผู้บริหารและ
นักเรียน ร้อยละ

ครู ผู้บริหารและ
นักเรียน ร้อยละ
50-69 ปฏิบัติ

2
พอใช้

4
ดีมาก

ครู ผู้บริหารและ
ครู ผู้บริหารและ นักเรียน ร้อยละ
นักเรียน ร้อยละ 70-89 90-100 ปฏิบัติ

ครู ผู้บริหารและ นักเรียน ร้อยละ
ครู ผู้บริหารและ
นักเรียน ร้อยละ 70-89 90-100 ปฏิบัติ
ปฏิบัติ

3
ดี

ดาเนินการผ่านในระดับ
ผ
ล
ก
า
ร
ป
ร
ะเ
มิ
น

หลักฐาน
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ทุกคน เข้าค่าย
ปฏิบัติธรรม อย่าง
น้อยปีละ 1 ครั้ง

กิจกรรม

ไม่
ผ่า
น
0

ร้อยละ 50 ปฏิบัติ

1
ควรปรับปรุง

ปฏิบัติ

3
ดี

4
ดีมาก

ครู ผู้บริหารและ
นักเรียน ร้อยละ
70-89 ปฏิบัติ

ครู ผู้บริหารและ นักเรียน ร้อยละ
90-100 ปฏิบัติ

ครู ผู้บริหารและ
ครู ผู้บริหารและ นักเรียน ร้อยละ
นักเรียน ร้อยละ 70-89 90-100 ปฏิบัติได้ครบ 5 ข้อ
ปฏิบัติได้ครบ 5 ข้อ

รวมด้านการเรียนการสอน ดาเนินการได้ผ่าน....... ประการ

50-69 ปฏิบัติ

2
พอใช้

ดาเนินการผ่านในระดับ

4. ด้านพฤติกรรม ครู ผู้บริหารโรงเรียนและนักเรียน 5 ประการ
4.1 รักษาศีล 5
ครู ผู้บริหารและ
ครู ผู้บริหารและ
นักเรียน ต่ากว่า
นักเรียน ร้อยละ
ร้อยละ 50 ปฏิบัติได้ 50-69 ปฏิบัติได้ครบ
ครบ 5 ข้อ
5 ข้อ
4.2 ยิ้มง่าย ไหว้
ครู ผู้บริหารและ
ครู ผู้บริหารและ
สวย กราบงาม
นักเรียน ต่ากว่า
นักเรียน ร้อยละ
ร้อยละ 50 ปฏิบัติ
50-69 ปฏิบัติ

ลาดับ
ผ
ล
ก
า
ร
ป
ร
ะเ
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ลาดับ

ครู ผู้บริหารและ
นักเรียน ต่ากว่า
ร้อยละ 50 ปฏิบัติ

ครู ผู้บริหารและ
นักเรียน ต่ากว่า

4.4 ประหยัด
ออม ถนอมใช้
เงิน และ สิ่งของ

4.5 มีนิสัยใฝ่รู้
สู้สิ่งยาก

1
ควรปรับปรุง

ครู ผู้บริหารและ
นักเรียน ต่ากว่า
ร้อยละ 50 ปฏิบัติ

ไม่
ผ่า
น
0

4.3 ก่อน
รับประทาน
อาหารจะมีการ
พิจารณาอาหาร
รับประทาน
อาหารไม่ดัง
ไม่หก ไม่เหลือ

กิจกรรม

ครู ผู้บริหารและ
นักเรียน ร้อยละ

ครู ผู้บริหารและ
นักเรียน ร้อยละ
50-69 ปฏิบัติ

ครู ผู้บริหารและ
นักเรียน ร้อยละ
50-69 ปฏิบัติ

2
พอใช้

4
ดีมาก

ครู ผู้บริหารและ นักเรียน ร้อยละ
90-100 ปฏิบัติ
ครู ผู้บริหารและ
ครู ผู้บริหารและ นักเรียน ร้อยละ
นักเรียน ร้อยละ 70-89 90-100 ปฏิบัติ

ครู ผู้บริหารและ
นักเรียน ร้อยละ
70-89 ปฏิบัติ

ครู ผู้บริหารและ นักเรียน ร้อยละ
ครู ผู้บริหารและ
นักเรียน ร้อยละ 70-89 90-100 ปฏิบัติ
ปฏิบัติ

3
ดี

ดาเนินการผ่านในระดับ
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า
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น

หลักฐาน
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กิจกรรม

ไม่
ผ่า
น
0

50-69 ปฏิบัติ

ร้อยละ 50 ปฏิบัติ

5.2 ไม่ดุ ด่า
นักเรียน
5.3 ชื่นชมคุณ
ความดี หน้าเสา
ธงทุกวัน
5.4 โฮมรูมเพื่อ

ปฏิบัติ

3
ดี

ดาเนินการผ่านในระดับ
4
ดีมาก

ครู ผู้บริหาร ร้อยละ
50-69 ปฏิบัติ
ปฏิบัติ โดยไม่เต็มใจ
และทาตามคาสั่ง
ปฏิบัติ โดยไม่เต็มใจ

ครู ผู้บริหาร ต่ากว่า
ร้อยละ 50 ปฏิบัติ
ปฏิบัติ โดยไม่เต็มใจ

ปฏิบัติ โดยไม่เต็มใจ

ไม่มีอาหารขยะขายใน
โรงเรียนทุกวัน

ไม่มีอาหารขยะขายในโรงเรียนทุก
วัน และปลูกฝังให้นักเรียนไม่ซื้อ
อาหารขยะนอกโรงเรียน

ปฏิบัติ ด้วยความเต็มใจ ปฏิบัติ ด้วยความเต็มใจ เห็นคุณค่า

ครู ผู้บริหาร ร้อยละ
ครู ผู้บริหาร ร้อยละ 90-100
70-89 ปฏิบัติ
ปฏิบัติ
ปฏิบัติ ด้วยความเต็มใจ ปฏิบตั ิ ด้วยความเต็มใจ เห็นคุณค่า
และโน้มน้าวให้นักเรียนทาความดี

ไม่มีอาหารขยะขายใน
โรงเรียนทุกวัน แต่
นักเรียนนามาเอง

รวมด้านพฤติกรรม ครู ผู้บริหารโรงเรียน และนักเรียน ดาเนินการได้ผ่าน....... ประการ

2
พอใช้

1
ควรปรับปรุง

5. ด้านการส่งเสริมวิถีพุทธ 8 ประการ
5.1 ไม่มีอาหาร
ไม่มีอาหารขยะขาย
ขยะขายใน
ในโรงเรียนเป็นบาง
โรงเรียน
วัน

ลาดับ
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หลักฐาน
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ลาดับ

5.5 ครู ผู้บริหาร
และนักเรียน
มีสมุดบันทึก
ความดี
5.6 ครู ผู้บริหาร
และนักเรียน
(ป.4ขึ้นไป)สอบ
ได้ธรรมศึกษาตรี
เป็นอย่างน้อย

สะท้อน
ความรู้สึก เช่น
ความรู้สึกที่ได้ทา
ความดี

กิจกรรม

ไม่
ผ่า
น
0

ครู ผู้บริหารและ
นักเรียน ร้อยละ
50-69 ปฏิบัติ
ครู ผู้บริหารและ
นักเรียน ร้อยละ
50-69 ปฏิบัติ

ครู ผู้บริหารและ
นักเรียน ต่ากว่า
ร้อยละ 50 ปฏิบัติ

และทาตามคาสั่ง

2
พอใช้

ครู ผู้บริหารและ
นักเรียน ต่ากว่า
ร้อยละ 50 ปฏิบัติ

1
ควรปรับปรุง

และโน้มน้าวให้นักเรียนทาความดี

4
ดีมาก

ครู ผู้บริหารและ
ครู ผู้บริหารและ นักเรียน ร้อยละ
นักเรียน ร้อยละ 70-89 90-100 ปฏิบัติ
ปฏิบัติ

ครู ผู้บริหารและ
ครู ผู้บริหารและ นักเรียน ร้อยละ
นักเรียน ร้อยละ 70-89 90-100 ปฏิบัติ
ปฏิบัติ

3
ดี

ดาเนินการผ่านในระดับ
ผ
ล
ก
า
ร
ป
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น

หลักฐาน
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ลาดับ

5.7 บริหารจิต
เจริญปัญญา
ก่อนการประชุม
ทุกครั้ง
5.8 มีพระมา
สอนอย่าง
สม่าเสมอ

กิจกรรม

ไม่
ผ่า
น
0

ครู ผู้บริหารและ
นักเรียน ร้อยละ
50-69 ปฏิบัติ

2
พอใช้

4
ดีมาก

ครู ผู้บริหารและ
ครู ผู้บริหารและ นักเรียน ร้อยละ
นักเรียน ร้อยละ 70-89 90-100 ปฏิบัติ
ปฏิบัติ

3
ดี

มีนักเรียนได้เรียนกับ มีนักเรียนได้เรียนกับ มีนักเรียนได้เรียนกับ มีนักเรียนได้เรียนกับพระ ร้อยละ
พระต่ากว่าร้อยละ
พระ ร้อยละ 50-69
พระ ร้อยละ 70-89
90-100
50
รวมด้านการส่งเสริมวิถีพุทธ ดาเนินการได้ผ่าน....... ประการ

ครู ผู้บริหารและ
นักเรียน ต่ากว่า
ร้อยละ 50 ปฏิบัติ

1
ควรปรับปรุง

ดาเนินการผ่านในระดับ
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ผู้รับรองข้อมูล(ต้องเติมให้ครบ)
ลงชื่อ.............................................
(............................................)
ตาแหน่ง...........................................
โทรศัพท์...........................................
............../............/.............

ผู้รายงานข้อมูล (ต้องเติมให้ครบ)

ลงชื่อ...................................................
(...................................................)
ตาแหน่ง..............................................
โทรศัพท์..............................................
............../............/..............

สรุปภาพรวมสถานศึกษาแห่งนี้ได้คะแนนระดับ............... ( โปรดดูเกณฑ์การให้คะแนนระดับสถานศึกษา)

สรุปผลสถานศึกษาดาเนินการ
1. ด้านกายภาพ 7 ประการ
O ไม่ครบ
O ครบ
และ
2. ด้านกิจกรรมประจาวันพระ 4 ประการ
ดาเนินการได้....... ประการ
3. ด้านการเรียนการสอน 5 ประการ
ดาเนินการได้....... ประการ
4. ด้านพฤติกรรม ครู ผู้บริหารโรงเรียน และนักเรียน 5 ประการ
ดาเนินการได้....... ประการ
5. ด้านการส่งเสริมวิถีพุทธ 8 ประการ
ดาเนินการได้....... ประการ

ตัวชี้วัดที่ 9 ระดับความสาเร็จของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่ดาเนินงานภายใต้โครงการเสริมสร้าง
คุณธรรมจริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษาผ่านกิจกรรม ลูกเสือ
หน่วยวัด : ร้อยละ
น้าหนัก : ร้อยละ 2
คาอธิบาย :
พิจารณาจากผลการดาเนินงานภายใต้แ ผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ 2559 ในโครงการ
เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษาผ่านกิจกรรม ลูกเสือ
เกณฑ์การให้คะแนน:
คะแนน
ระดับ 1
ระดับ 2

ความหมาย
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามีการดาเนินโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล
ในสถานศึกษาผ่านกิจกรรม ลูกเสือ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามีโรงเรียนที่ชนะเลิศการแข่งขัน กิจกรรมลูกเสือในงาน ศิลปหัตถกรรม
นักเรียน ระดับภูมิภาค ครั้งที่ 65

ระดับ 3

สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่มีคุณสมบัติ 1 ใน 3 ประการ ดังต่อไปนี้
- มีโรงเรียนที่ชนะเลิศการแข่งขันกิจกรรมลูกเสือในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับประเทศ ครั้งที่ 65
- มีโรงเรียนต้นแบบลูกเสือ ระดับประเทศ
- เป็นสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาดีเด่นระดับประเทศ (ของ สพฐ.) ในการจัดกิจกรรมลูกเสือ

ระดับ 4

สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่มีคุณสมบัติ 2 ใน 3 ประการ ดังต่อไปนี้
- มีโรงเรียนที่ชนะเลิศการแข่งขันกิจกรรมลูกเสือในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับประเทศ ครั้งที่ 65
- มีโรงเรียนต้นแบบลูกเสือ ระดับประเทศ
- เป็นสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาดีเด่นระดับประเทศ (ของ สพฐ.) ในการจัดกิจกรรมลูกเสือ

ระดับ 5

สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่มีการดาเนินการครบทุกประการ ดังต่อไปนี้
- มีโรงเรียนที่ชนะเลิศการแข่งขันกิจกรรมลูกเสือในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับประเทศ ครั้งที่ 65
- มีโรงเรียนต้นแบบลูกเสือ ระดับประเทศ
- เป็นสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาดีเด่นระดับประเทศ (ของ สพฐ.) ในการจัดกิจกรรมลูกเสือ
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รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน :
ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด
ระดั บ ความส าเร็ จ ของส านั ก งานเขตพื้ น ที่
การศึ ก ษาที่ ด าเนิ น งานภายใต้ โ ครงการ
เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม และธรรมาภิบาล
ในสถานศึกษาผ่านกิจกรรม ลูกเสือ

หน่วยวัด
ระดับ

ผลการดาเนินงานในอดีต ปีงบประมาณ พ.ศ.
2556

2557

2558

-

-

-

วิธีจัดเก็บข้อมูล
1. โรงเรียนกรอกข้อมูลส่ง สพป./สพม.
2. สพป./สพม. สรุปข้อมูลส่ง สพฐ.
3. สพฐ. สังเคราะห์ข้อมูลผลการดาเนินงานของ สพป./สพม.
แหล่งข้อมูล
1. โรงเรียนทุกโรงเรียน
2. สพป./สพม.
แนวทางการดาเนินงาน
ระดับ สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
1. จัดตั้งของบประมาณปี 2559 ภายใต้ชื่อโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล
ในสถานศึกษา
2. ปรับปรุงแผนปฏิบัติการตามวงเงินที่ได้รับจัดสรร
3. ประชุมจัดทาหลักเกณฑ์ ภารกิจของแต่ละกิจกรรม
4. สนับสนุนงบประมาณการดาเนินงาน แจ้งแนวทางพร้อมตัวชี้วัดตามภารกิจต่าง ๆ ไปยังสานักงาน
เขตพื้นทีก่ ารศึกษา
5. จัดกิจกรรมตามแผนปฏิบัติการ
6. ติดตาม ประเมินผล การดาเนินงานทุกกิจกรรม
ระดับสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
1. ส่ งเสริ ม สนั บ สนุ น ให้ ส ถานศึ ก ษาด าเนิ น การตามภารกิ จ ที่ ได้ รั บ มอบหมายให้ ส ามารถ
พัฒนากิจกรรมต่าง ๆ ไปตามวัตถุประสงค์ เป้าหมาย ที่ สพฐ. กาหนด
2. ควบคุม ดูแล การใช้งบประมาณ
3. กากับ ติดตาม ประเมินผลรายงานผลการดาเนิน งาน พร้อมทั้งประชาสัมพัน ธ์ผลงานของ
สานักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษา
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ระดับสถานศึกษา
1. ด าเนิ น การตามโครงการเสริม สร้างคุ ณ ธรรม จริ ย ธรรม และธรรมาภิ บ าลในสถานศึก ษา
ผ่านกิจกรรม ลูกเสือ ตามนโยบายของ สพฐ. สพป./สพม.
2. รายงานผลการดาเนินงาน
ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด

ผู้อานวยการสานักพัฒนากิจกรรมนักเรียน

เบอร์ติดต่อ 02 288 5863

ผู้จัดเก็บข้อมูล

นางสาวกุลธิดา อ่วมอิ่ม

เบอร์ติดต่อ 02 281 1955

นายราชศักดิ์ พยัคฆา

เบอร์ติดต่อ 02 281 1955
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แบบฟอร์มตัวชี้วัด ARS 9 (1)
รายการอ้างอิง ตัวชี้วัดตามแผนการปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
ตัวชี้วัดที่ 9 ระดับความสาเร็จของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่ดาเนินงานภายใต้โครงการเสริมสร้าง
คุณธรรมจริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษาผ่านกิจกรรม ลูกเสือ
ระดับสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา/มัธยมศึกษา
ลาดับที่

1

2

3

4
5

กิจกรรม

โรงเรียนจัดกิจกรรมเสริมสร้าง
คุณธรรม จริยธรรม และธรรมมาภิบาล
ในสถานศึกษา ผ่านกิจกรรม
ลูกเสือ
มีโรงเรียนชนะเลิศในการแข่งขัน
กิจกรรมลูกเสือในงาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน
ระดับภูมิภาค ครั้งที่ 65
มีโรงเรียนชนะเลิศในการแข่งขัน
กิจกรรมลูกเสือในงาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน
ระดับประเทศ ครั้งที่ 65
มีโรงเรียนต้นแบบลูกเสือ
ระดับประเทศ
เป็นสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ดีเด่น ระดับประเทศ ในกิจกรรม
ลูกเสือ

ลงชื่อ

(
ตาแหน่ง
โทรศัพท์

ผู้รายงานข้อมูล
)

การ
ดาเนินงาน
มี/ ไม่มี/
เป็น ไม่เป็น

หลักฐาน

หมายเหตุ

จานวนโรงเรียน/รายชื่อ
โรงเรียน/ปี พ.ศ.

ลงชื่อ

ผู้รับรองข้อมูล

(
ตาแหน่ง
โทรศัพท์

)
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แบบฟอร์มตัวชี้วัด ARS 9 (2)
รายการอ้างอิง ตัวชี้วัดตามแผนการปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
ตั ว ชี้ วัด ที่ 9 ระดั บ ความส าเร็ จ ของส านั ก งานเขตพื้ น ที่ การศึ ก ษาที่ ด าเนิ น งานภายใต้ โครงการ
เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษาผ่านกิจกรรมลูกเสือ
ระดับสถานศึกษา
รายชื่อโรงเรียน..............................................................................................................
ให้สถานศึกษาตอบแบบสอบถาม ดังนี้
ลาดับ
กิจกรรม
ที่
1 โรงเรียนมีการจัดการเรียนการสอน และ
สนับสนุนการจัดกิจกรรมลูกเสือ
2 โรงเรียนชนะเลิศการแข่งขันกิจกรรมลูกเสือ
ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับประเทศ
ครั้งที่ 65

มี / เป็น

ไม่มี / เป็น

รางวัลที่ได้รับ /
ปี พ.ศ.

เป็นโรงเรียนต้นแบบลูกเสือ ระดับประเทศ

3

ลงชื่อ

ผู้รายงานข้อมูล

(
ตาแหน่ง
โทรศัพท์
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ลงชื่อ

(
ตาแหน่ง
โทรศัพท์

ผู้รับรองข้อมูล
)

ตัวชี้วัดที่ 10 ระดั บความส าเร็ จของส านั กงานเขตพื้ นที่ การศึ กษาที่ ด าเนิ นงานภายใต้ โครงการเสริ มสร้ าง
คุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษาผ่านกิจกรรม ดังนี้
- กิจกรรมศิลปหัตถกรรมนักเรียน (ดนตรี นาฏศิลป์ ศิลปะ)
- กิจกรรมสภานักเรียน
หน่วยวัด : ร้อยละ
น้าหนัก : ร้อยละ 2.5
คาอธิบาย :
พิจารณาจากผลการดาเนินงานภายใต้แ ผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ 2559 ในโครงการ
เสริ ม สร้ า งคุ ณ ธรรม จริ ย ธรรม และธรรมาภิ บ าลในสถานศึ ก ษาให้ แ ก่ ส ถานศึ ก ษาผ่ า นกิ จ กรรม
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน (ดนตรี นาฏศิลป์ ศิลปะ) และ กิจกรรมสภานักเรียน
เกณฑ์การให้คะแนน:
คะแนน
ระดับ 1
ระดับ 2
ระดับ 3

ความหมาย
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามีการดาเนินงานกิจกรรมในโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม
และธรรมาภิบาลในสถานศึกษาผ่านกิจกรรม ศิลปหัตถกรรมนักเรียน (ดนตรี นาฏศิลป์ ศิลปะ)
และกิจกรรม สภานักเรียน
ส านั กงานเขตพื้ นที่ การศึ กษามี การด าเนิ นงานในกิ จกรรมโครงการฯ ศิ ลปหั ตถกรรมนั กเรี ยน
และมี โรงเรี ย นที่ ช นะเลิ ศ การแข่ งขั น (ดนตรี นาฏศิ ล ป์ ศิ ล ปะ) ระดั บ ภู มิ ภ าคครั้ งที่ 65
จานวน 1 กิจกรรม
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามีการดาเนินงานในกิจกรรมโครงการฯ ศิลปหัตถกรรมนักเรียน และ
มีโรงเรียนที่ชนะเลิศการแข่งขัน (ดนตรี นาฏศิลป์ ศิลปะ) ระดับประเทศ จานวน 1 กิจกรรม ในงาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65

ระดับ 4

สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามีการดาเนินงานในกิจกรรมโครงการฯ ศิลปหัตถกรรมนักเรียน และ
มีโรงเรียนที่ชนะเลิศการแข่งขัน (ดนตรี นาฏศิลป์ ศิลปะ) ระดับประเทศจานวน 2 กิจกรรม ในงาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 หรือ มีโรงเรียนต้นแบบกิจกรรมสภานักเรียน ระดับประเทศ

ระดับ 5

สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามีการดาเนินงานในกิจกรรมโครงการฯ ศิลปหัตถกรรมนักเรียน และ
มีโรงเรียนที่ชนะเลิศการแข่งขัน (ดนตรี นาฏศิลป์ ศิลปะ) ระดับประเทศจานวน 2 กิจกรรม ในงาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 และ มีโรงเรียนต้นแบบกิจกรรมสภานักเรียน ระดับประเทศ
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รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน :
ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด
ระดับความสาเร็จของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ที่ดาเนิ นงานภายใต้ โครงการเสริมสร้างคุณ ธรรม
จริย ธรรม และธรรมาภิ บ าลในสถานศึ กษาผ่ า น
กิ จ กรรม ศิ ล ป หั ต ถ กรรม นั กเรี ย น (ด น ต รี
นาฏศิลป์ ศิลปะ) และ กิจกรรมสภานักเรียน

หน่วยวัด
ระดับ

ผลการดาเนินงานในอดีต ปีงบประมาณ พ.ศ.

2556

2557

2558

-

-

-

วิธีจัดเก็บข้อมูล
1. โรงเรียนกรอกข้อมูลส่ง สพป./สพม.
2. สพป./สพม. สรุปข้อมูลส่ง สพฐ.
3. สพฐ. สังเคราะห์ข้อมูลผลการดาเนินงานของ สพป./สพม.
แหล่งข้อมูล

1. โรงเรียนทุกโรงเรียน
2. สพป./สพม.

แนวทางการดาเนินงาน
ระดับ สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
1. จัดตั้งของบประมาณปี 2559 ภายใต้ชื่อโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล
ในสถานศึกษา
2. ปรับปรุงแผนปฏิบัติการตามวงเงินที่ได้รับจัดสรร
3. ประชุมจัดทาหลักเกณฑ์ ภารกิจของแต่ละกิจกรรม
4. สนับสนุนงบประมาณการดาเนิ นงาน แจ้งแนวทางพร้อมตัวชี้วัด ตามภารกิจต่าง ๆ ไปยัง
สานักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษา
5. จัดกิจกรรมตามแผนปฏิบัติการ
6. ติดตาม ประเมินผล การดาเนินงานทุกกิจกรรม
ระดับสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
1. ส่ งเสริม สนับสนุน ให้ ส ถานศึกษาดาเนิ น การตามภารกิจที่ได้รับ มอบหมายให้ ส ามารถ
พัฒนากิจกรรมต่าง ๆ ไปตามวัตถุประสงค์ เป้าหมาย ที่ สพฐ. กาหนด
2. ควบคุม ดูแล การใช้งบประมาณ
3. กากับ ติดตาม ประเมิน ผล รายงานผลการดาเนิ นงาน พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์ผลงาน
ของสานักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษา
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ระดับสถานศึกษา
1.ด าเนิ น การตามโครงการส่ งเสริ ม คุ ณ ธรรม จริ ย ธรรม และธรรมาภิ บ าลในสถานศึ ก ษา
ผ่านกิจกรรมศิลปหัตถกรรมนักเรียน (ดนตรี นาฏศิลป์ ศิลปะ) และกิจกรรมสภานักเรียน ตามนโยบายของ
สพฐ. สพป. และ สพม.
2. รายงานผลการดาเนินงาน
ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด

ผู้อานวยการสานักพัฒนากิจกรรมนักเรียน

เบอร์ติดต่อ 02 288 5863

ผู้จัดเก็บข้อมูล

นางสาวกุลธิดา อ่วมอิ่ม

เบอร์ติดต่อ 02 281 1955

นายราชศักดิ์ พยัคฆา

เบอร์ติดต่อ 02 281 1955
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แบบฟอร์มตัวชี้วัด ARS10 (1)
แบบฟอร์
มมตัตัวว2559
ชีชี้ว้วัดัด ARS10
แบบฟอร์
ARS10 (1)
(1)
รายการอ้างอิง ตัวชี้วัดตามแผนการปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ.
รายการอ้าางอิ
งอิงง ตัตัววชีชี้ว้วัดัดตามแผนการปฏิ
ตามแผนการปฏิบบัตัติริราชการ
าชการ ปีปีงงบประมาณ
บประมาณ พ.ศ.
พ.ศ. 2559
2559
รายการอ้

ตัวชี้วัดที่ 10 ระดับความสาเร็จของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่ดาเนินงานภายใต้โครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม
ตัตัววและธรรมาภิ
ชีชี้้ววััดดทีที่่ 10
บบความส
ของส
งานเขตพื
่่กการศึ
นนงานภายใต้
งคุ
10 ระดั
ระดั
ความสาเร็
าเร็กจจษาผ่
ของส
านัจกกกรรมศิ
งานเขตพื
ารศึกกษาที
ษาที
าเนิ
งานภายใต้
ครงการเสริ
สร้
งคุณ
ณธรรมจริ
ธรรมจริ
ธรรม
บาลในสถานศึ
านกิานั
ลปหั้้นนตทีทีถกรรมนั
กเรีย่่ดดนาเนิ
(ดนตรี
นาฏศิลป์โโครงการเสริ
ศิลปะ) และมมสร้
กิจาากรรมสภานั
กเรียยยธรรม
น
และธรรมาภิ
บ
าลในสถานศึ
ก
ษาผ่
า
นกิ
จ
กรรมศิ
ล
ปหั
ต
ถกรรมนั
ก
เรี
ย
น
(ดนตรี
นาฏศิ
ล
ป์
ศิ
ล
ปะ)
และ
กิ
จ
กรรมสภานั
ก
เรี
ย
น
และธรรมาภิบาลในสถานศึกษาผ่านกิจกรรมศิลปหัตถกรรมนักเรียน (ดนตรี นาฏศิลป์ ศิลปะ) และ กิจกรรมสภานักเรียน

ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
ระดั
บบเขตพื
้น้นทีที่ก่การศึ
เขตพื
ารศึกกกษา
ษา
สานักงานเขตพื้นทีระดั
่การศึ
กษาประถมศึ
ษา/มัธยมศึกษา
สสานั
ก
งานเขตพื
น
้
ที
ก
่
ารศึ
ก
ษาประถมศึ
ก
ษา/มั
ธธยมศึ
านักิกจงานเขตพื
น
้
ที
ก
่
ารศึ
ก
ษาประถมศึ
ก
ษา/มั
ยมศึกกษา
ษา หลักฐาน
กรรม
การ

ลาดับที่
ลลาดั
าดับบทีที่่

กิกิจจกรรม
กรรม

โรงเรียนจัดกิจกรรมส่งเสริม
โรงเรี
นจั
กิกิจจยกรรมส่
งงเสริ
โรงเรี
นจัดดจริ
กรรมส่
เสริมม บาล
คุณยยธรรม
ธรรม และธรรมมาภิ
คุคุณ
ธรรม
ณในสถานศึ
ธรรม จริ
จริยยกธรรม
ธรรม
และธรรมมาภิ
าล
ษาผ่าและธรรมมาภิ
นกิจกรรม บบาล
ในสถานศึ
ก
ษาผ่
า
นกิ
จ
กรรม
ในสถานศึ
ษาผ่านกิกจเรีกรรม
ศิลปหัตกถกรรมนั
ยน
ศิศิลล(ดนตรี
ปหั
ต
ถกรรมนั
ก
เรี
ย
น
ปหัตถกรรมนั
ก
เรี
ย
น
นาฏศิลป์ ศิลปะ) และ
(ดนตรี
นาฏศิ
ปะ) และ
และ
(ดนตรี
นาฏศิ
ศิศิลลปะ)
โรงเรียนที่จัดลลกิป์ป์จกรรมสภานั
กเรียน
โรงเรี
ยยนที
่จ่จัดัด กิกิจจกรรมสภานั
กกเรี
ยน
โรงเรี
นที
กรรมสภานั
เรี
2 มีโรงเรียนชนะเลิศในการแข่งยขันน
22 มีมีโโศิรงเรี
งงขัขันน
รงเรี
นชนะเลิ
ในการแข่
ลปหัยยตนชนะเลิ
ถกรรมนัศศในการแข่
กเรียน (ดนตรี
ศิศิลลนาฏศิ
ปหั
กกเรี
ยยนน บ(ดนตรี
ปหัตตถกรรมนั
ถกรรมนั
เรีระดั
(ดนตรี
ลป์ ศิลปะ)
ภูมิภาค
นาฏศิ
ล
ป์
ศิ
ล
ปะ)
ระดั
บ
ภู
ม
าค
นาฏศิ
ล
ป์
ศิ
ล
ปะ)
ระดั
บ
ภู
ม
ิภิภาค
ครั้งที่ 65
ครั้งที่่ 65
65ยนชนะเลิศในการแข่งขัน
3 ครัมี้งโทีรงเรี
33 มีมีโโศิรงเรี
รงเรี
นชนะเลิ
ในการแข่
ลปหัยยตนชนะเลิ
ถกรรมนัศศในการแข่
กเรียน งงขัขันน
ศิศิลล(ดนตรี
ปหั
ปหัตตถกรรมนั
ถกรรมนั
เรีศิยยลนนปะ)
นาฏศิลกกป์เรี
(ดนตรี
ลลป์ป์ ครั
ศิศิลล้งปะ)
(ดนตรี
นาฏศิ
ปะ)
ระดับนาฏศิ
ประเทศ
ที่ 65
ระดั
บ
ประเทศ
ครั
ง
้
ที
่
65
ระดั
บ
ประเทศ
ครั
ง
้
ที
่
65
1) กิจกรรมที่ 1.............................
1)
กิ
จ
กรรมที
่
1.............................
1) กิจโรงเรี
กรรมที
่ 1.............................
ยน.....................................
โรงเรี
ย
น.....................................
น.....................................
2)โรงเรี
กิจยกรรมที
่ 2.............................
2)
กรรมที
่
2.............................
2) กิกิจจโรงเรี
กรรมที
่
2.............................
ยน.....................................
โรงเรี ยยน.....................................
น.....................................
โรงเรี
3) กิจกรรมที่ 3.............................
3) กิกิจจโรงเรี
กรรมที
3.............................
3)
กรรมที
่่ 3.............................
ยน.....................................
โรงเรี ยยน.....................................
น.....................................
4)โรงเรี
กิจกรรมที
่ 4.............................
4)
กิ
จ
กรรมที
่
4.............................
4) กิจโรงเรี
กรรมที
่ 4.............................
ยน.....................................
โรงเรี
โรงเรี ยยน.....................................
น.....................................
4 มีโรงเรียนต้นแบบกิจกรรมสภานักเรียน
44 มีมีโโระดั
รงเรี
นต้
รงเรีบยยประเทศ
นต้นนแบบกิ
แบบกิจจกรรมสภานั
กรรมสภานักกเรีเรียยนน
ระดั
ระดับบประเทศ
ประเทศ
11

1

การ
ดการ
าเนินงาน
ดดาเนิ
นงาน
าเนิ
มี/ นงาน
ไม่มี/
มีมีเป็
// น ไม่
ไม่ไม่มมเี/ี/ป็น
เป็
เป็นน ไม่
ไม่เเป็ป็นน

ผู้รายงานข้อมูล
ผูผู้ร้รายงานข้
ายงานข้ออมูมูลล

ลงชื่อ
ลงชื่อ่อ (
ลงชื
(( ง
ตาแหน่
ตตาแหน่
ง
าแหน่
โทรศังพท์
โทรศั
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หมายเหตุ
หมายเหตุ
หมายเหตุ

หลั
หลักกฐาน
ฐาน
จานวนโรงเรียน/รายชื่อ
จจานวนโรงเรี
ยยน/รายชื
านวนโรงเรี
น/รายชื
โรงเรียน/ปี
พ.ศ.่อ่อ
โรงเรี
โรงเรียยน/ปี
น/ปี พ.ศ.
พ.ศ.

ลงชื่อ
ลงชื
ลงชื่อ่อ (
(( ง
ตาแหน่
ตตาแหน่
ง
าแหน่
โทรศังพท์
โทรศั
โทรศัพพท์ท์

ผู้รับรองข้อมูล
ผูผู้ร้รับับรองข้
รองข้ออมูมูลล
))

)

แบบฟอร์มตัวชี้วัด ARS10 (2)
รายการอ้างอิง ตัวชี้วัดตามแผนการปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
ตัวชี้วัดที่ 10 ระดั บความสาเร็จของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่ดาเนินงานภายใต้โครงการเสริมสร้าง

คุณ ธรรมจริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษาผ่ านกิจกรรมศิลปหั ตถกรรมนักเรียน (ดนตรี นาฏศิลป์
ศิลปะ) และ กิจกรรมสภานักเรียน

ระดับสถานศึกษา
รายชื่อโรงเรียน..............................................................................................................
ให้สถานศึกษาตอบแบบสอบถาม ดังนี้
ลาดับ
กิจกรรม
ที่
1 โรงเรียนมีการจัดการเรียนการสอน และ
สนับสนุนการจัดกิจกรรมศิลปหัตถกรรม
นักเรียน (ดนตรี นาฏศิลป์ ศิลปะ) และ
กิจกรรมสภานักเรียน
2 มีโรงเรียนชนะเลิศการแข่งขันกิจกรรมในงาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน (ดนตรี นาฏศิลป์ ศิลปะ)
ระดับภูมิภาค ครั้งที่65
3 มีโรงเรียนชนะเลิศการแข่งขันกิจกรรมในงาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน (ดนตรี นาฏศิลป์ ศิลปะ)
ระดับประเทศ ครั้งที่65
4 มีโรงเรียนต้นแบบกิจกรรมสภานักเรียน
ระดับประเทศ

มีการ
ดาเนินงาน

ผู้รายงานข้อมูล
ลงชื่อ

(
ตาแหน่ง
โทรศัพท์

ไม่มีการ
ดาเนินงาน

รางวัลที่ได้รับ

ผู้รับรองข้อมูล
)

ลงชื่อ

(
ตาแหน่ง
โทรศัพท์

)
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ตัวชี้วัดที่ 11 ระดับความสาเร็จของสถานศึกษาจัดกิจกรรมพัฒนาด้านสุขภาวะของนักเรียน
หน่วยวัด : ระดับ
น้าหนัก : ร้อยละ 2
คาอธิบาย :
พิ จ ารณาจากการด าเนิ น งานภายใต้ แ ผนปฏิ บั ติ ก ารประจ าปี ง บประมาณ 2559 ในโครงการ
เสริ ม สร้ า งคุ ณ ธรรมจริ ย ธรรม และธรรมาภิ บ าลในสถานศึ ก ษา ผ่ า นกิ จ กรรมนั ก เรี ย นไทยสุ ข ภาพดี
โดยโรงเรี ย นจั ดกิจ กรรมส่งเสริมการดาเนินงานที่เกี่ย วกับการพัฒ นา สุ ขภาพ เช่น การออกกาลั งกาย
ทันตสุขภาพ การให้ความรู้เกี่ยวกับการโภชนาการและการพัฒนาสุขภาวะต่างๆ
สูตรการคานวณ :
จานวนโรงเรียนที่ดาเนินการผ่านเกณฑ์นักเรียนไทยสุขภาพดีของ สพฐ.
จานวนโรงเรียนทั้งหมดตามเป้าหมาย

X 100

เกณฑ์การให้คะแนน:
คะแนน
ระดับ 1
ระดับ 2
ระดับ 3
ระดับ 4
ระดับ 5

ความหมาย
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาส่งเสริมและสนับสนุนให้โรงเรียนในสังกัดมีการดาเนินงานโครงการ
นักเรียนไทยสุขภาพดีของ สพฐ.
ร้อยละ 85 ของโรงเรียนในสังกัดดาเนินงานตามโครงการนักเรียนไทยสุขภาพดีของ สพฐ. มีการ
ออกกาลังกาย ทันตสุขภาพ มีการตรวจสุขภาพนักเรียนอย่างสม่าเสมอ
ร้อยละ 90 ของโรงเรียนในสังกัดดาเนินงานตามโครงการนักเรียนไทยสุขภาพดี ของ สพฐ. มีการ
ออกกาลังกาย ทันตสุขภาพ มีการตรวจสุขภาพนักเรียนอย่างสม่าเสมอ
ร้อยละ 95 ของโรงเรียนในสังกัดดาเนินงานตามโครงการนักเรียนไทยสุขภาพดี ของ สพฐ. มีการ
ออกกาลังกาย ทันตสุขภาพ มีการตรวจสุขภาพนักเรียนอย่างสม่าเสมอและมีโรงเรียนต้นแบบ
นักเรียนไทยสุขภาพดี หรือ โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชร
ร้อยละ 100 ของโรงเรียนในสังกัดดาเนิน งานตามโครงการนักเรียนไทยสุขภาพดี ของ สพฐ.
มีการออกกาลังกาย ทันตสุขภาพ มีการตรวจสุขภาพนักเรียนอย่างสม่าเสมอ และมีโรงเรียน
ต้นแบบนักเรียนไทยสุขภาพดี ระดับประเทศ และโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชร
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รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน
ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด

หน่วยวัด

จ านวนโรงเรี ยนต้นแบบนั กเรี ยนไทยสุ ขภาพดี
ระดับประเทศ

จานวน

2556

ผลการดาเนินงาน
2557
2558
122 โรงเรียน

วิธีจัดเก็บข้อมูล
1. โรงเรียนกรอกข้อมูลส่ง สพป.
2. สพป.สรุปข้อมูลส่ง สพฐ.
3. สพฐ. สังเคราะห์ข้อมูลผลการดาเนินงานของ สพป.
แหล่งข้อมูล
1. โรงเรียนทุกโรงเรียน
2. สพป.
แนวทางการดาเนินงาน
ระดับ สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
1. จั ด ตั้ ง ของบประมาณปี 2559 ภายใต้ ชื่ อ โครงการเสริ ม สร้ า ง คุ ณ ธรรม จริ ย ธรรมและ
ธรรมาภิบาลในสถานศึกษา
2. ปรับปรุงแผนปฏิบัติการตามวงเงินที่ได้รับจัดสรร
3. ประชุมจัดทาหลักเกณฑ์ ภารกิจของแต่ละกิจกรรม
4. สนับ สนุนงบประมาณการด าเนิน งาน แจ้ ง แนวทางพร้ อมตั ว ชี้วั ดตามภารกิ จ ต่า ง ๆ ไปยั ง
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
5. ติดตาม ประเมินผล การดาเนินงานทุกกิจกรรม
ระดับสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
1. ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาดาเนินการตามภารกิจที่ได้รับมอบหมายให้สามารถพัฒนา
กิจกรรมต่าง ๆ ไปตามวัตถุประสงค์ เป้าหมาย ที่ สพฐ. กาหนด
2. ควบคุม ดูแล การใช้งบประมาณ
3. ก ากั บ ติ ด ตาม รายงานผลการด าเนิ น งาน พร้ อ มทั้ ง ประชาสั ม พั น ธ์ ผ ลงานของส านั ก งาน
เขตพื้นที่การศึกษา
ระดับสถานศึกษา
1. ดาเนินการตามนโยบาย สพฐ. / สพป.
2. รายงานผลการดาเนินงาน
ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด
ผู้จัดเก็บข้อมูล

ผู้อานวยการสานักพัฒนากิจกรรมนักเรียน
นางสาวกุลธิดา อ่วมอิ่ม
นายราชศักดิ์ พยัคฆา

เบอร์ติดต่อ 02 288 5863
เบอร์ติดต่อ 02 281 1955
เบอร์ติดต่อ 02 281 1955
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แบบฟอร์มตัวชี้วัด ARS 11 (1)
รายการอ้างอิง ตัวชี้วัดตามแผนการปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
ตัวชี้วัดที่ 11 ระดับความสาเร็จของสถานศึกษาจัดกิจกรรมพัฒนาด้านสุขภาวะของนักเรียน
ระดับสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ลาดับที่
1

2
3
4

กิจกรรม

ดาเนินการ

ไม่ดาเนินการ

หมายเหตุ

สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสนับสนุน
ให้โรงเรียนจัดกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับ
การพัฒนาสุขภาพนักเรียน เช่น
ทันตสุขภาพ ออกกาลังกาย ให้ความรู้
เกี่ยวกับการบริโภคอาหารที่ถูก
สุขลักษณะ
ติดตามผลการดาเนินงานในกิจกรรม
ที่ส่งเสริมสุขภาวะ
มีโรงเรียนต้นแบบนักเรียนไทยสุขภาพดี จานวน.............(โรงเรียน)
ของ สพฐ. ระดับประเทศ รุ่นที่..............
มีโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชร โรงเรียน...............................ปี..........................
1.โรงเรียน................................................................................ปี.................................
2.โรงเรียน................................................................................ปี..................................
3.โรงเรียน................................................................................ปี..................................

หมายเหตุ :
- โรงเรียนในสังกัดดาเนินงานตามโครงการนักเรียนไทยสุขภาพดีของ สพฐ. ตามเกณฑ์ (มีการออกกาลังกาย
ทันตสุขภาพ มีการตรวจสุขภาพนักเรียนอย่างสม่าเสมอ) จานวน.........(โรงเรียน)
- โรงเรียนในสังกัดดาเนินงานตามโครงการตามเป้าหมายทั้งหมด จานวน.........(โรงเรียน)
- คิดเป็นร้อยละ...................

ลงชื่อ

ผู้รายงานข้อมูล

(
ตาแหน่ง
โทรศัพท์
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ลงชื่อ

(
ตาแหน่ง
โทรศัพท์

ผู้รับรองข้อมูล
)

แบบฟอร์มตัวชี้วัด ARS 11 (2)
รายการอ้างอิง ตัวชี้วัดตามแผนการปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
ตัวชี้วัดที่ 11 ระดับความสาเร็จของสถานศึกษาจัดกิจกรรมพัฒนาด้านสุขภาวะของนักเรียน
ระดับสถานศึกษา
รายชื่อโรงเรียน..............................................................................................................
ให้สถานศึกษาตอบแบบสอบถาม ดังนี้
ลาดับ
ที่
1
2
3
4
5
6
7

กิจกรรม

ดาเนินการ

ไม่ดาเนินการ

หมายเหตุ

โรงเรียนสนับสนุนการจัดกิจกรรมทันตสุขภาพ
โรงเรียนสนับสนุนการจัดกิจกรรมการออกกาลัง
กาย
โรงเรียนมีการตรวจสุขภาพนักเรียนอย่าง
สม่าเสมอ
โรงเรียนจัดอาหารกลางวันให้แก่นักเรียน
โรงเรียนปลอดน้าอัดลม และไม่มีอาหารขยะ
จาหน่ายในโรงเรียน
เป็นโรงเรียนต้นแบบนักเรียนไทยสุขภาพดีของ
สพฐ. ระดับประเทศรุ่นที่...............................
เป็นโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชร ปี.........

ลงชื่อ

(
ตาแหน่ง
โทรศัพท์

ผู้รายงานข้อมูล

ลงชื่อ
)

ผู้รับรองข้อมูล

(
ตาแหน่ง
โทรศัพท์

)
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ตัวชี้วัดที่ 12 ร้อยละของนักเรียนชั้น ป.1 ที่อ่านออกเขียนได้
หน่วยวัด : ร้อยละ
น้้าหนัก : ร้อยละ 3
ค้าอธิบาย :
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ที่อ่านออกเขียนได้ จากผลการประเมินการอ่านออกเขียนได้ของสานัก
ทดสอบทางการศึกษา สพฐ.
สูตรการค้านวณ :

จานวนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ที่อ่านออกเขียนได้
จานวนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ทั้งหมด

X 100

เกณฑ์การให้คะแนน :
ช่วงการปรับเกณฑ์ การให้ คะแนน +/- 0.5 หน่ วย ต่ อ 1 คะแนน โดยกาหนดเกณฑ์ การให้
คะแนนดังนี้
ระดับ 1

ระดับ 2

ระดับ 3

ระดับ 4

ระดับ 5

70

75

80

85

90

รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน :
ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด
ร้อยละของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
อ่านออกเขียนได้

หน่วยวัด
ระดับ
ความสาเร็จ

ผลการด้าเนินงานในอดีต ปีงบประมาณ
พ.ศ.
2556
2557
2558
-

หมายเหตุ : * ข้อมูลจากการรายงานผลการประเมินการอ่านออกเขียนได้ของสานักทดสอบทางการศึกษา สพฐ.
แหล่งข้อมูล / วิธีการจัดเก็บข้อมูล :
1. โรงเรียนสังกัด สพฐ. ที่มีนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 รายงานผลจากการประเมินการอ่าน
ออกเขียนได้ของสานักทดสอบทางการศึกษา สพฐ.
2. สพฐ.สรุปภาพรวมของ สพป./สพม.
แนวทางการด้าเนินงาน :
ระดับ สพฐ.
สพฐ. ก าหนดนโยบายตามมาตรการของกระทรวงศึ ก ษาธิก าร ให้ สพป./สพม. ที่ มี นั ก เรี ย น
ประถมศึกษาปีที่ 1 รายงานผลจากประเมินการอ่านออกเขียนได้ของสานักทดสอบทางการศึกษา สพฐ.
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ระดับ สพป./สพม.
1. แต่งตั้งกรรมการ/คณะทางาน เพื่อกาหนดแนวทางและแผนการปฏิบัติงาน
2. ดาเนินการประเมินนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ทุกคน ในโรงเรียนสังกัด สพฐ.ทุกโรง
ระดับสถานศึกษา
โรงเรียนรายงานผลการประเมินนักเรียน ด้วยกระบวนการทดสอบของสานักทดสอบทางการศึกษา สพฐ.
ตามที่ สพฐ. กาหนด
หมายเหตุ : หากสถานศึกษาไม่เข้าใจเกี่ยวกับการเข้าระบบหรือการรายงานออนไลน์ สามารถ
สอบถามได้ที่ศึกษานิเทศก์ที่รับผิดชอบการรายงานผลการอ่านออกเขียนได้ของสานักทดสอบทางการศึกษา
สพฐ.
ผู้ก้ากับดูแลตัวชี้วัด :
ผู้จัดเก็บข้อมูล :
:
:

ผู้อานวยการสานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา
นางสาวนิจสุดา อภินันทาภรณ์ เบอร์ติดต่อ 02 288 5746 , 081 581 1483
นางสาวดวงใจ บุญยะภาส
เบอร์ติดต่อ 02 288 5747
นางสาวพัชรา ตระกูลสิริพันธุ์ เบอร์ติดต่อ 02 288 5747
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ตัวชี้วัดที่ 13 ระดับความสาเร็จของการดาเนินการตามโรงเรียนมาตรฐานสิ่งแวดล้อมศึกษา
ด้านการสร้างจิตสานึกการบริหารจัดการขยะ น้าเสีย และมลพิษทางอากาศ
หน่วยวัด : ระดับ
น้าหนัก : ร้อยละ 1.5
คาอธิบาย :
การดาเนิ นงานกิจกรรมการสร้างวินัยด้านการบริหารจัดการขยะ นาเสียและมลพิษทางอากาศ
มีจุดประสงค์เน้นการสร้างวินัยให้เกิดขึนในสถานศึกษา ให้กับนักเรียน เยาวชนเป็นสาคัญ เพราะเยาวชน
เป็นพลเมืองแห่งอนาคต ดังนัน การที่พลเมืองที่ดี มีวินัย ใส่ ใจเรื่องสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะปัญหาเรื่องขยะ
ที่เน้นวินัยเรื่องการจัดการขยะ แยกขยะ ธนาคารขยะ และการมีจิตสานึกด้านการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม
ปี งบประมาณ 2559 รัฐ บาลได้มี น โยบาย เน้ น ด้ านการบริห ารจั ด การจั ด การขยะ น า น าเสี ย
พลั งงานและความหลากหลายทางชีวภาพ ที่มุ่งเน้นการทางานบู รณาการกับ หน่ วยงานที่เกี่ยวข้อง สผ.
จึงดาเนิน การจัดทาแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้ อมเป็ นแผนต่อเนื่ องตังแต่ปีพ.ศ. 2559-2563
เน้นด้านการสร้างวินัยและจิตสานึกให้พลเมืองด้านการคัดแยกขยะ การใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพและ
การมีส่วนร่วมในการดูแลและอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขันพืนฐานเป็นหน่วยงานหลัก ที่เกี่ยวข้องในการสร้างพลเมือง
ที่มีคุณภาพในการให้ความรู้ สร้างเจตคติ นาไปสู่การมีค วามตระหนักและมีจิตสานึกที่ดี ในด้านการจัดการ
ขยะ นา นาเสีย มลพิษทางอากาศ พลังงานและอนุรักษ์ความหลากหลายทางธรรมชาติ โดยมีเป้าหมาย
เชิงนโยบาย ให้ทุกโรงเรียนทั่วประเทศ ดาเนินการเรื่องการสร้างวินัยด้านการจัดการขยะ นาเสีย มลพิษ
ทางอากาศ
แนวทางดาเนินการ ตัวชีวัด สู่ความสาเร็จของโรงเรียนการสร้างจิตสานึกด้านการจัดการขยะ
นาเสีย และมลพิษทางอากาศ ประกอบด้วย

1. มาตรฐาน ด้านการบริหารจัดการ (2 มาตรฐาน 6 ตัวชีวัด)
มาตรฐานที่ 1 สถานศึกษามีระบบการบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อมศึกษา (ขยะ มลพิษ น า
พลังงาน อนามัย) ที่มีประสิทธิภาพ
ตัวชีวัดที่ 1.1 มีการกาหนดนโยบาย /วิสัยทัศน์ /พันธกิจ /เป้าประสงค์ และแผนงาน/
โครงการด้านสิ่งแวดล้อมศึกษา (ขยะ มลพิษ นา พลังงาน อนามัย
เป็นระบบ

ตัวชีวัดที่ 1.2 มีการดาเนินงานตามแผนงานโครงการและนิเทศ ติดตาม ประเมินผลอย่าง
ตัวชีวัดที่ 1.3 มีการส่งเสริม สนับสนุน งบประมาณและทรัพยากรด้านสิ่งแวดล้อมศึกษา
ตัวชีวัดที่ 1. 4 มีการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์งานด้านสิ่งแวดล้อมศึกษา
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มาตรฐานที่ 2 ครูแ ละบุ ค ลากรในสถานศึ ก ษาได้ รั บ การพั ฒ นาด้ านสิ่ งแวดล้ อ มศึ ก ษาอย่ าง
สม่าเสมอ
สิ่งแวดล้อมศึกษา

ตั ว ชี วั ด ที่ 2.1 มี ก ารส่ งเสริ ม ให้ ค รู แ ละบุ ค ลากรในสถานศึ ก ษาได้ รั บ การพั ฒ นาด้ า น

ตั ว ชี วั ด ที่ 2.2 มี การก ากั บ ติ ดต าม ป ระเมิ น ผ ลแ ละนิ เท ศ การป ฏิ บั ติ งาน
ด้านสิ่งแวดล้อมศึกษาอย่างต่อเนื่อง

2. มาตรฐานด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ (2 มาตรฐาน 5 ตัวชีวัด)
มาตรฐานที่ 3 สถานศึกษามีห ลั กสู ตรและจั ดการเรีย นรู้ด้านสิ่ งแวดล้ อมศึกษาที่ส อดคล้ องกับ
บริบทของท้องถิ่น
ตัวชีวัดที่ 3.1 มีการพัฒ นาหลั กสูตรเพิ่มเติม/สาระการเรียนรู้ท้องถิ่น ด้านสิ่ งแวดล้ อม
ศึกษาที่สอดคล้องกับสภาพบริบทของชุมชน (ด้านการจัดการขยะ มลพิษ นา พลังงาน อนามัย)
ตัวชีวัดที่ 3.2 มีการจัดการเรียนรู้ตามหน่วย/แผนการเรียนรู้สิ่งแวดล้อมศึกษาด้านการ
จัดการขยะ นาเสีย มลพิษทางอากาศ และพลังงาน
หลากหลาย

ตัวชีวัดที่ 3.3 มีสื่อ นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ แหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่นอย่าง

มาตรฐานที่ 4 สถานศึ ก ษามี ก ารส่ งเสริ ม การจั ด กิ จ รรม ด้ านทรั พ ยากรธรรมชาติ พลั งงาน
สิ่งแวดล้อมและสุขอนามัย (นา ขยะ พลังงาน มลพิษ)
สุขอนามัย

ตัวชีวัดที่ 4.1 มีโครงการ/กิจกรรม ด้านทรัพยากรธรรมชาติ พลังงาน สิ่งแวดล้อม และ
ตัวชีวัดที่ 4.2 มีฐานข้อมูลด้านทรัพยากรธรรมชาติ พลังงาน สิ่งแวดล้อมและสุขอนามัย

3. มาตรฐานด้านการมีส่วนร่วมและการสร้างเครือข่าย (2 มาตรฐาน 4 ตัวชีวัด)

มาตรฐานที่ 5 สถานศึกษามีการสร้างเครือข่ายการมีส่วนร่วมภายในสถานศึกษา
ตัวชีวัดที่ 5.1 มีการจัดตังชุมนุม/ชมรม/สภานักเรียน ที่ดาเนินงาน สิ่งแวดล้อมศึกษา
ภายในโรงเรียนอย่างชัดเจน
ตัวชีวัดที่ 5.2 มีการขยายเครือข่ายชมรม ชุมนุมกิจกรรมสิ่งแวดล้อมภายในสถานศึกษา
มาตรฐานที่ 6 สถานศึกษามีสร้างเครือข่ายการมีส่วนร่วมจากบุคคลและหน่วยงานภายนอก
ตัวชีวัดที่ 6.1 จัดกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อมศึกษาโดยให้ภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องมีส่วนร่วม
ตัวชีวัดที่ 6.2 มีภาคีเครือข่ายสนับสนุนการดาเนินงานของสถานศึกษา
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4. มาตรฐานด้านผลที่เกิดขึ้นจากการดาเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมศึกษา
(4 มาตรฐาน 6 ตัวชีวัด)

มาตรฐานที่ 7 สถานศึกษามีสภาพแวดล้อมที่สวยงาม สะอาด ร่มรื่น ปลอดภัย และเอือต่อการ
จัดการเรียนรู้สิ่งแวดล้อมศึกษา (Green School)
ตัวชีวัดที่ 7.1 มีสภาพแวดล้อมที่เอือต่อการจัดการเรียนรู้สิ่งแวดล้อมศึกษา
ตัวชีวัดที่ 7.2 มีห้องเรียนที่สะอาด สวยงาม เอือต่อการจัดการเรียนรู้และเป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม
มาตรฐานที่ 8 ครูและบุคลากรทางการศึกษาเป็นแบบอย่างที่ดีด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมศึกษา
ตัวชีวัดที่ 8.1 มีพฤติกรรมที่แสดงถึงความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและ
เป็นแบบอย่างดีแก่นักเรียนและชุมชน
ตัวชีวัดที่ 8.2 มีสื่อ/นวัตกรรม/ผลงานสิ่งแวดล้อมศึกษา ที่ได้รับการยอมรับ
มาตรฐานที่ 9 ผู้เรียนมีพฤติกรรมที่รับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม
ตัวชีวัดที่ 9.1 ผู้เรียนมีคุณลักษณะตามวัตถุประสงค์ของสิ่งแวดล้อมศึกษา
มาตรฐานที่ 10 ชุมชน/เครือข่าย มีสภาพแวดล้อมที่ สะอาด สวยงาม ปราศจากขยะและมลพิษ
ตัวชีวัดที่ 10.1 สภาพแวดล้อมชุมชน/เครือข่าย สะอาด สวยงาม ปราศจากขยะและ
มลพิษ
สูตรการคานวณ :
จานวนโรงเรียนมาตรฐานสิ่งแวดล้อมศึกษาที่ผ่านเกณฑ์ระดับ 3 x 100
จานวนโรงเรียนกลุ่มเป้าหมาย
เกณฑ์การให้คะแนน
ช่วงการปรับเกณฑ์การให้คะแนน +/- 10 หน่วย ต่อ 1 คะแนน โดยกาหนดเกณฑ์การให้คะแนนดังนี
ระดับ สพท.
ระดับ 1

ระดับ 2

ระดับ 3

ระดับ 4

ระดับ 5

60

70

80

90

100

เงื่อนไข :
โรงเรียนมาตรฐานสิ่งแวดล้อมศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ด้านการจัดการขยะ นาเสีย มลพิษทาง
อากาศ ต้องผ่านระดับ 3 ขันไป ทังนี โรงเรียนที่ผ่านในระดับ 4 จะได้เป็นโรงเรียนมาตรฐานสิ่งแวดล้อม
ศึกษาด้านการจัดการขยะ ระดับดีมาก และโรงเรียนโรงเรียนที่ผ่านในระดับ 5 จะได้เป็นโรงเรียนมาตรฐาน
สิ่งแวดล้อมศึกษาด้านการจัดการขยะ ระดับยอดเยี่ยม
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รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน :
ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด

หน่วยวัด

ระดับความสาเร็จของการดาเนินการตาม
โรงเรียนมาตรฐานสิ่งแวดล้อมศึกษา
ด้านการสร้างจิตสานึกการบริหารจัดการขยะ
นาเสีย และมลพิษทางอากาศ

ระดับ

ผลการดาเนินงานในอดีต ปีงบประมาณ พ.ศ.
2555
2556
2557
-

แหล่งข้อมูล / วิธีการจัดเก็บข้อมูล :
แนวทางการประเมิน
ประเมินผลจากข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์บุคคลที่เกี่ยวข้องต่างๆ
- ผู้กากับดูแลตัวชีวัด
- ผู้จัดเก็บข้อมูล
- ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
การสังเกตการณ์
การจัดเก็บข้อมูลผลการดาเนินงานตามตัวชีวัด
1. ความถูกต้อง เช่น มีการจัดเก็บข้อมูลอย่างเป็นระบบโดยมีเจ้าหน้าที่ของข้อมูลได้
2. ความน่าเชื่อถือ เช่น วิธีการลงบันทึกข้อมูลในแบบฟอร์มและวิธีการที่เจ้าหน้าที่รับผิดชอบ
ตรวจสอบ ข้อมูลก่อนและหลังการจัดเก็บ รวมทังวิธีการในการเก็บข้อมูลต่างๆจากเจ้าของข้อมูล
3. ความเป็นปัจจุบันของข้อมูล โดยได้รับการปรับปรุงข้อมูลอย่างสม่าเสมอ
4. ความสามารถในการตรวจสอบได้ เช่น ส่วนราชการมีความพร้อมให้คณะกรรมการฯส่วน
ราชการ ภาคเอกชนและประชาชนตรวจสอบข้อมูลได้
5. สภาพแวดล้อมของสถานที่และกิจกรรมที่ปรากฏตามกิจกรรมและโครงการหลัก
6. การเก็บรักษาและดูแลเอกสาร/ข้อมูล
7. การมีส่วนร่วมของผู้บริหารของส่วนราชการและชุมชนท้องถิ่น
แนวทางการดาเนินงาน :
ระดับ สพฐ.
1. กาหนดเกณฑ์และนโยบายในการดาเนินงานเรื่อง การจัดการขยะ
2. พัฒนาสานักงานเขตพืนที่การศึกษาแกนนา 5 ภูมิภาค ในการติดตามการสร้างจิตสานึกในการ
จัดการขยะ ธนาคารขยะ และ ZERO WASTE
3. จั ด สรรงบประมาณให้ โ รงเรี ย นด าเนิ น การเรื่ อ งการสร้ า งจิ ต ส านึ ก ในการจั ด การขยะใน
สถานศึกษา
4. ประชุมชีแจงศึกษานิเทศก์ในระดับประเทศ 225 เขต
5. ประเมินผลและติดตามผล
6. สรุปรายงานการดาเนินงานโรงเรียนจัดการขยะ
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ระดับ สพป./สพม.
1. เผยแพร่ แนวทางด าเนิ น การ ให้ โ รงเรีย นและผู้ เกี่ ย วข้ อ งได้ รั บ ทราบแนวทางด าเนิ น การ
การสร้างจิตสานึกในการจัดการขยะ ดาเนินการสร้างจิตสานึกด้านการจัดการขยะ นาเสียและมลพิษทาง
อากาศ ในสถานศึกษา
2. จัดทาเอกสารแนวทางหรือคู่มือดาเนินการ
3. จัดให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
4. ดาเนินการโครงการคัดแยกขยะในสานักงาน
5. ขยายเครือข่ายโรงเรียนเครือข่ายทุกสถานศึกษาใน สพป.ที่รับผิดชอบ
6. นิเทศ ติดตาม ประเมินผล และสรุปรายงานการดาเนินงานของโรงเรียน
7. จัดทารายงานการดาเนินงานของโรงเรียนส่งให้ สพฐ. ทุก 6 เดือน
ระดับสถานศึกษา
1. โรงเรี ย นด าเนิ น การด้ า นการสร้า งจิ ต ส านึ ก การจั ด การขยะ น าเสี ย และมลพิ ษ ทางอากาศ
ทังระบบโรงเรียนตามตัวชีวัดที่กาหนด
2. โรงเรี ย มี ก ารบู ร ณาการกิ จ กรรมด้ า นสร้ า งวิ นั ย และการจั ด การขยะในสาระและกิ จ กรรม
ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้
3. มีการดาเนินงานขยายผลการคัดแยกขยะหรือโรงเรียนปลอดขยะสู่เครือข่ายและชุมชน
4. สรุปรายงานการดาเนินงานทุก 6 เดือนให้ สพท.
ผู้กากับดูแลตัวชี้วัด : ผู้อานวยการสานักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา เบอร์ติดต่อ : 081 2662329
ผู้จัดเก็บข้อมูล : นางณัฐชยา เม็นไธสง
เบอร์ติดต่อ : 083-2985981
นางสุดาพร หลวงนิหาร
เบอร์โทรติดต่อ 086 9376926
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แบบฟอร์มตัวชี้วัด ARS 13 (1)
รายการอ้างอิง ตัวชี้วัดตามแผนการปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
ตัวชี้วัดที่ 13 ระดับความสาเร็จของโรงเรียน ที่ผ่านการประเมินผลการดาเนินการตัวชีวัดสู่ความเป็นโรงเรียน
มาตรฐานสิ่งแวดล้อมศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ด้านการจัดการขยะ นาเสีย มลพิษทางอากาศ
แบบรายงานผลการดาเนินการโรงเรียนมาตรฐานสิ่งแวดล้อมศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
ด้านการจัดการขยะ น้าเสีย มลพิษทางอากาศ
ระดับสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
สานักงานเขตพืนที่การศึกษา......................................................................
ที่
1
2

โรงเรียน
โรงเรียน.....................................
โรงเรียน.....................................

ผลการดาเนินการตามเกณฑ์
หลักฐาน
จานวนตัวชีวัด คิดเป็น คิดเป็น เอกสารอ้างอิง
ที่ผ่านเกณฑ์ ร้อยละ ระดับ

หมายเหตุ

1. โรงเรียนสิ่งแวดล้อมศึกษาที่ผ่านเกณฑ์ระดับ 3 ขึนไป จานวน………..โรง
2. โรงเรียนสิ่งแวดล้อมศึกษาตามเป้าหมายทังหมด จานวน…… โรง
หมายเหตุ : แนบแบบฟอร์มรายงานผลฯ ในโปรแกรมรายงานผลการดาเนินการระบบ ARS
ลงชื่อ..................................................ผู้รายงาน
(..................................................)
ตาแหน่ง..................................................
วันที่........................................................

ลงชื่อ.........................................ผู้รับรอง
(.........................................)
ตาแหน่ง..........................................
วันที่.................................................
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แบบฟอร์มตัวชี้วัด ARS 13 (2)
รายการอ้างอิง ตัวชี้วัดตามแผนการปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
ตัวชี้วัดที่ 13 ระดับความสาเร็จของโรงเรียน ที่ผ่านการประเมินผลการดาเนินการตัวชีวัดสู่ความเป็น
โรงเรียนมาตรฐานสิ่งแวดล้อมศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ด้านการจัดการขยะ นาเสีย มลพิษทางอากาศ
ระดับ สถานศึกษา
โรงเรียน............................................................สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา.................................
ลาดับ

กิจกรรม

1

ด้านการบริหารจัดการ (2 มาตรฐาน 6 ตัวชี้วัด)
มาตรฐานที่ 1 สถานศึกษามีระบบการบริหาร
จัดการด้านสิ่งแวดล้อมศึกษา (ขยะ มลพิษ นา พลังงาน
อนามัย) ที่มีประสิทธิภาพ
ตัวชีวัดที่ 1.1 มีการกาหนดนโยบาย /วิสัยทัศน์
/พันธกิจ /เป้าประสงค์ และแผนงาน/โครงการด้าน
สิ่งแวดล้อมศึกษา (ขยะ มลพิษ นา พลังงาน อนามัย)
ตัวชีวัดที่ 1.2 มีการดาเนินงานตามแผนงาน
โครงการและนิเทศ ติดตาม ประเมินผลอย่างเป็นระบบ
ตัวชีวัดที่ 1.3 มีการส่งเสริม สนับสนุน
งบประมาณและทรัพยากรด้านสิ่งแวดล้อมศึกษา
ตัวชีวัดที่ 1.4 มีการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์งาน
ด้านสิ่งแวดล้อมศึกษา
มาตรฐานที่ 2 ครูและบุคลากรในสถานศึกษา
ได้รับการพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมศึกษาอย่างสม่าเสมอ
ตัวชีวัดที่ 2.1 มีการส่งเสริมให้ครูและบุคลากร
ในสถานศึกษาได้รับการพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมศึกษา
ตัวชีวัดที่ 2.2 มีการกากับ ติดตาม ประเมินผล
และนิเทศการปฏิบัติงานด้านสิ่งแวดล้อมศึกษาอย่าง
ต่อเนื่อง
รวม
คิดเป็นร้อยละ
มาตรฐานด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้
2 มาตรฐาน 5 ตัวชี้วัด)
มาตรฐานที่ 3 สถานศึกษามีหลักสูตรและจัดการ
เรียนรู้ด้านสิ่งแวดล้อมศึกษาที่สอดคล้องกับบริบทของ
ท้องถิ่น

2
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ดาเนินการ

ไม่ได้ หลักฐาน
ดาเนินการ

หมายเหตุ

ลาดับ

3

กิจกรรม
ตัวชีวัดที่ 3.1 มีการพัฒนาหลักสูตรเพิ่มเติม/
สาระการเรียนรู้ท้องถิ่น ด้านสิ่งแวดล้อมศึกษาที่
สอดคล้องกับสภาพบริบทของชุมชน (ด้านการจัดการ
ขยะ มลพิษ นา พลังงาน อนามัย)
ตัวชีวัดที่ 3.2 มีการจัดการเรียนรู้ตามหน่วย/
แผนการเรียนรู้สิ่งแวดล้อมศึกษาด้านการจัดการขยะ นา
เสีย มลพิษทางอากาศ และพลังงาน
ตัวชีวัดที่ 3.3 มีสื่อ นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้
แหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่นอย่างหลากหลาย
มาตรฐานที่ 4 สถานศึกษามีการส่งเสริมการจัดกิ
จรรม ด้านทรัพยากรธรรมชาติ พลังงาน สิ่งแวดล้อมและ
สุขอนามัย (นา ขยะ พลังงาน มลพิษ)
ตัวชีวัดที่ 4. 1 มีโครงการ/กิจกรรม ด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติ พลังงาน สิ่งแวดล้อม และสุขอนามัย
ตัวชีวัดที่ 4.2 มีฐานข้อมูลด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติ พลังงาน สิ่งแวดล้อมและสุขอนามัย
รวม
คิดเป็นร้อยละ
มาตรฐานด้านการมีส่วนร่วมและการสร้างเครือข่าย
(2 มาตรฐาน 4 ตัวชีวัด)
มาตรฐานที่ 5 สถานศึกษามีการสร้างเครือข่ายการมี
ส่วนร่วมภายในสถานศึกษา
ตัวชีวัดที่ 5.1 มีการจัดตังชุมนุม/ชมรม/สภา
นักเรียน ที่ดาเนินงาน สิ่งแวดล้อมศึกษาภายในโรงเรียน
อย่างชัดเจน
ตัวชีวัดที่ 5.2 มีการขยายเครือข่ายชมรม ชุมนุม
กิจกรรมสิ่งแวดล้อมภายในสถานศึกษา
มาตรฐานที่ 6 สถานศึกษามีสร้างเครือข่ายการมีส่วน
ร่วมจากบุคคลและหน่วยงานภายนอก
ตัวชีวัดที่ 6.1 จัดกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อมศึกษา
โดยให้ภาคีเครือข่าย ที่เกี่ยวข้องมีส่วนร่วม
ตัวชีวัดที่ 6. 2 มีภาคีเครือข่ายสนับสนุนการ
ดาเนินงานของสถานศึกษา
รวม

ดาเนินการ

ไม่ได้ หลักฐาน
ดาเนินการ

หมายเหตุ

คู่มือตัวชี้วัด 155

ตามแผนปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

ลาดับ

กิจกรรม

4

มาตรฐานด้านผลที่เกิดขึนจากการดาเนินงานด้าน
สิ่งแวดล้อมศึกษา (4 มาตรฐาน 6 ตัวชีวัด)
มาตรฐานที่ 7 สถานศึกษามีสภาพแวดล้อมที่สวยงาม
สะอาด ร่มรื่น ปลอดภัย และเอือต่อการจัดการเรียนรู้
สิ่งแวดล้อมศึกษา (Green School)
ตัวชีวัดที่ 7.1 มีสภาพแวดล้อมที่เอือต่อการ
จัดการเรียนรู้สิ่งแวดล้อมศึกษา
ตัวชีวัดที่ 7.2 มีห้องเรียนที่สะอาด สวยงาม
เอือต่อการจัดการเรียนรู้และเป็นมิตรกับ สิ่งแวดล้อม
มาตรฐานที่ 8 ครูและบุคลากรทางการศึกษาเป็น
แบบอย่างที่ดีด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมศึกษา
ตัวชีวัดที่ 8.1 มีพฤติกรรมที่แสดงถึงความ
รับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและเป็นแบบอย่างดีแก่นักเรียน
และชุมชน
ตัวชีวัดที่ 8.2 มีสื่อ/นวัตกรรม/ผลงาน
สิ่งแวดล้อมศึกษา ที่ได้รับการยอมรับ
มาตรฐานที่ 9 ผู้เรียนมีพฤติกรรมที่รับผิดชอบต่อ
สิ่งแวดล้อม
ตัวชีวัดที่ 9.1 ผู้เรียนมีคุณลักษณะตาม
วัตถุประสงค์ของสิ่งแวดล้อมศึกษา
มาตรฐานที่ 10 ชุมชน/เครือข่าย มีสภาพแวดล้อมที่
สะอาด สวยงาม ปราศจากขยะและมลพิษ
ตัวชีวัดที่ 10.1 สภาพแวดล้อมชุมชน/
เครือข่าย สะอาด สวยงาม ปราศจากขยะและมลพิษ
รวม
คิดเป็นร้อยละ
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ดาเนินการ

ไม่ได้ หลักฐาน
ดาเนินการ

หมายเหตุ

สรุปผลการดาเนินการ
1. ด้าน ด้านการบริหารจัดการ (2 มาตรฐาน 6 ตัวชีวัด)
ดาเนินการได้ ...................ตัวชีวัด
คิดเป็นร้อยละ ...................................
2. ด้านมาตรฐานด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ (2 มาตรฐาน 5 ตัวชีวัด)
ดาเนินการได้.........ตัวชีวัด
คิดเป็นร้อยละ ..................................
3. ด้านมาตรฐานด้านการมีส่วนร่วมและการสร้างเครือข่าย (2 มาตรฐาน 4 ตัวชีวัด 6 ตัวชีวัด
ดาเนินการได้.........................ตัวชีวัด คิดเป็นร้อยละ .........................
4. ด้าน มาตรฐานด้านผลที่เกิดขึนจากการดาเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมศึกษา (4 มาตรฐาน 6 ตัวชีวัด)
ดาเนินการได้........................
คิดเป็นร้อยละ ............................
ลงชื่อ..................................................ผู้รายงาน
(..................................................)
ตาแหน่ง..................................................
วันที่.......................................................

ลงชื่อ.........................................ผู้รับรอง
(.........................................)
ตาแหน่ง.........................................
วันที่................................................

คู่มือตัวชี้วัด 157

ตามแผนปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

ตัวชี้วัดที่ 14 ร้อยละของนักเรียน และครู ที่ได้รับการพัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษตามกิจกรรมส่งเสริม
การเรียนการสอนภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน
หน่วยวัด : ร้อยละ
น้้าหนัก : ร้อยละ 1.5
ค้าอธิบาย :
กิจกรรมส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียนเป็นกิจกรรม
ตามแผนปฏิบัติราชการของสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
แผนงานขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา ผลผลิตที่ 2 ผู้จบการศึกษาภาคบังคับ กิจกรรมหลัก การจัด
การศึกษาประถมศึกษาสาหรับโรงเรียนปกติ โดยดาเนินกิจกรรม/โครงการด้านการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ
แก่กลุ่มเป้าหมายหลัก ได้แก่ นักเรียน และครู ผ่านการพัฒนาสถานศึกษา หลักสูตร สื่อการเรียนการสอน เพื่อขับเคลื่อน
นโยบายสู่การปฏิบัติในระดับสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา สถานศึกษา และหน่วยงานในสังกัด เพื่อให้เกิดผล
อย่างเป็นรูปธรรมตามเป้าหมายของนโยบายการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
พิจารณาจากร้อยละของนักเรียน และครู ที่เข้าร่วมกิจกรรมการพัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษ ซึ่งจัดโดย
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาตามที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณจากสถาบันภาษาอังกฤษ สานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ดังนี้
1. กิจกรรมการพัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษส้าหรับนักเรียน
1.1 เสริมทักษะภาษาอังกฤษแบบเข้ม (O-NET) สาหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มัธยมศึกษาปีที่ 3
และมัธยมศึกษาปีที่ 6
1.2 การแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษ Spelling Bee, Storytelling, Speech Contest
2. กิจกรรมการพัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษส้าหรับครู
2.1 การอบรมเกี่ยวกับ Phonics, English Proficiency และการใช้แผนการเรียนรู้ในวิชาวิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา และศิลปะเพื่อจัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ สาหรับครูผู้สอนในโครงการจัดการเรียนการสอน
วิชาอื่นเป็นภาษาอังกฤษโดยรูปแบบ English Bilingual Education (EBE) ระดับประถมศึกษา
2.2 โครงการแลกเปลี่ ยนเรียนรู้ สร้างความเข้มแข็งความร่วมมือศูน ย์พัฒ นาการเรียนการสอน
ภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษา (Primary Education English Resource Center: PEER Center)
2.3 การขยายผลการอบรมการวัดและประเมินผลภาษาอังกฤษ โดยผ่านศูนย์พัฒนาการเรียนการสอน
ภาษาอังกฤษ (ERIC)
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สูตรการค้านวณ :
คานวณจากภาพรวมจานวนคนที่ได้รับการพัฒนาทั้ง 2 กลุ่ม ทั้งนี้ นักเรียน และครู แต่ละคนสามารถ
เข้าร่วมกิจกรรมได้มากกว่า 1 กิจกรรม (นับซ้าได้)
1. ร้อยละของนักเรียนที่ได้รับการพัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษ
จานวนนักเรียนที่ได้รับการพัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษ (คน)
X 100
จานวนนักเรียนตามเป้าหมายที่กาหนด (คน)
2. ร้อยละของครูที่ได้รับการพัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษ
จานวนครูทไี่ ด้รับการพัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษ (คน)
จานวนครูตามเป้าหมายที่กาหนด (คน)

X 100

3. ภาพรวมจ้านวนคนที่ได้รับการพัฒนาทั้ง 2 กลุ่ม
จานวนนักเรียนและครูที่ได้รับการพัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษ (คน)
X 100
จานวนนักเรียนและครูตามเป้าหมายที่กาหนด (คน)
เกณฑ์การให้คะแนน :
พิจารณาจากร้อยละของภาพรวมจานวนคนที่ได้รับการพัฒนาทั้ง 2 กลุ่ม ช่วงการปรับเกณฑ์การ
ให้คะแนน +/-10 ต่อ 1 คะแนน โดยกาหนดเกณฑ์การให้คะแนนดังนี้
ระดับ 1

ระดับ 2

ระดับ 3

ระดับ 4

ระดับ 5

ร้อยละ 60

ร้อยละ 70

ร้อยละ 80

ร้อยละ 90

ร้อยละ 100

รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน :
ข้อมูลพืน้ ฐานประกอบตัวชี้วัด

หน่วยวัด

ร้อยละของนักเรียน และครู ที่ได้รับ
การพัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษ
ตามกิจกรรมส่งเสริมการเรียนการสอน
ภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมความพร้อมสู่
ประชาคมอาเซียน

ร้อยละ

ผลการด้าเนินงานในอดีต ปีงบประมาณ พ.ศ.
2556
2557
2558
100

แหล่งข้อมูล / วิธีการจัดเก็บข้อมูล :
1. สานักงานเขตพื้นที่การศึกษากรอกข้อมูลผ่านระบบรายงานตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติราชการ (Action
Plan Report System : ARS) http://ars.psdg-obec.go.th พร้อมแนบแบบฟอร์มการจัดเก็บข้อมูลตัวชี้วัดที่กาหนด
(แบบฟอร์มอ้างอิง ARS) โดยอาจแนบหลักฐานอื่น ๆ ประกอบ เช่น สรุปผลการทดสอบ Pre-test/Post-test
หรือสรุปผลการสอบถามความพึงพอใจ แบบทดสอบ Pre-test/Post-test หรือแบบสอบถามความพึงพอใจ
ภาพประกอบกิจกรรม สาหรับรายงานผลการดาเนินงานโครงการ/กิจกรรมให้บันทึกข้อมูลลงในแผ่น CD/DVD
และส่งไปที่สถาบันภาษาอังกฤษ สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยตรง
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แนวทางการด้าเนินงาน :
ระดับ สพฐ.
1. จัดทาแผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 กิจกรรมส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ
เพื่อเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน
2. ประชุมวางแผนการดาเนินกิจกรรมตามโครงการ
3. จัดสรรงบประมาณให้สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเพื่อดาเนินกิจกรรม โดยแจ้งแนวดาเนินการ พร้อม
กลุ่มเป้าหมายของแต่ละกิจกรรม
4. แต่งตั้งคณะทางานรับผิดชอบโครงการ พร้อมทั้งติดตามประเมินผลโครงการ
5. ดาเนินกิจกรรมตามโครงการ
6. นิเทศ กากับ และติดตามผลการดาเนินกิจกรรมของกลุ่มเป้าหมาย
7. สรุปผลการดาเนินกิจกรรมตามโครงการ
ระดับ สพป./สพม./ศูนย์พัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษระดับมัธยมศึกษา (ERIC)/ศูนย์พัฒนา
การเรียนการสอนภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษา (PEER Center)
1. แต่งตั้งคณะทางานผู้รับผิดชอบโครงการ
2. ประชุมวางแผนการดาเนินกิจกรรมตามโครงการ
3. ดาเนินกิจกรรมตามโครงการ
4. นิเทศ กากับ และติดตามผลการดาเนินกิจกรรมของกลุ่มเป้าหมาย
5. สรุปผลการดาเนินกิจกรรมตามโครงการ และรายงานต่อสถาบันภาษาอังกฤษ สานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
6. กรอกข้อมูลผ่านระบบรายงานตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติราชการ (Action Plan Report System : ARS)
http://ars.psdg-obec.go.th พร้อมแนบแบบฟอร์มการจัดเก็บข้อมูลตัวชี้วัดที่กาหนด (แบบฟอร์มอ้างอิง ARS)
โดยอาจแนบหลักฐานอื่น ๆ ประกอบ เช่น สรุปผลการทดสอบ Pre-test/Post-test หรือสรุปผลการสอบถาม
ความพึงพอใจ แบบทดสอบ Pre-test/Post-test หรือแบบสอบถามความพึงพอใจ ภาพประกอบกิจกรรม สาหรับ
รายงานผลการดาเนินงานโครงการ/กิจกรรมให้บันทึกข้อมูลลงในแผ่น CD/DVD และส่งไปที่สถาบันภาษาอังกฤษ
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยตรง
ระดับสถานศึกษา
1. แต่งตั้งคณะทางานผู้รับผิดชอบโครงการ
2. ประชุมวางแผนการดาเนินกิจกรรมตามโครงการ
3. ดาเนินกิจกรรมตามโครงการ
4. นิเทศ กากับ และติดตามผลการดาเนินกิจกรรมของกลุ่มเป้าหมาย
5. สรุปผลการดาเนินกิจกรรมตามโครงการ และรายงานต่อ สพป. / สพม. และ สพฐ.
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แนวทางการประเมินผล:
ประเมินผลจากข้อมูล เอกสาร หลักฐานต่าง ๆ ที่แสดงให้เห็นว่าการดาเนินการของตัวชี้วัดดังกล่าว
ได้บรรลุผลตามข้อมูลที่แจ้งมาจริง ได้แก่
1. แบบฟอร์มการจัดเก็บข้อมูลตัวชี้วัด ร้อยละของนักเรียน และครู ที่ได้รับ การพัฒ นาทักษะด้าน
ภาษาอังกฤษ
2. รายงานผลการดาเนินงานกิจกรรม
3. สรุ ป จานวนผู้ ผ่ านการทดสอบ ผลการทดสอบ Pre-test/Post-test หรือ สรุป ผลการสอบถาม
ความพึงพอใจ
4. แบบทดสอบ Pre-test/Post-test ที่ ใช้ ในการทดสอบผู้ เข้ า ร่ ว มกิ จ กรรม หรื อ แบบสอบถาม
ความพึงพอใจ
5. ภาพประกอบกิจกรรม
ผู้ก้ากับดูแลตัวชี้วัด :
ผู้จัดเก็บข้อมูล :

ผู้อานวยการสถาบันภาษาอังกฤษ
นางสาวสุวรรณณา พวงลัดดา
นางสาวรพีพร แตงสุวรรณ

เบอร์ติดต่อ : 02 288 5904
เบอร์ติดต่อ : 02 288 5891
เบอร์ติดต่อ : 02 288 5891
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แบบฟอร์มอ้างอิง ARS 14
รายการอ้างอิง ตัวชี้วัดตามแผนการปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
ตัวชี้วัดที่ 14 ร้อยละของนักเรียน และครู ที่ได้รับการพัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษตามกิจกรรมส่งเสริมการเรียน
การสอนภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน
แบบฟอร์มการจัดเก็บข้อมูล
 สพป. ...................................................... เขต ...................
 สพม. เขต ...................
ล้าดับ
ที่

ชื่อกิจกรรม

จ้านวนที่ได้รับ
การพัฒนาฯ
(คน)

จ้านวนตาม
เป้าหมาย
ที่ก้าหนด (คน)

คิดเป็น
ร้อยละ

กิจกรรมการพัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษส้าหรับนักเรียน
1 เสริมทักษะภาษาอังกฤษแบบเข้ม (O-NET) สาหรับนักเรียนชั้น ป. 6
2 เสริมทักษะภาษาอังกฤษแบบเข้ม (O-NET) สาหรับนักเรียนชั้น ม. 3
3 เสริมทักษะภาษาอังกฤษแบบเข้ม (O-NET) สาหรับนักเรียนชั้น ม. 6
4 การแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษ Spelling Bee
5 การแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษ Storytelling
6 การแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษ Speech Contest
รวมจ้านวนนักเรียน
กิจกรรมการพัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษส้าหรับครู
1 การอบรมเกี่ ย วกั บ Phonics, English Proficiency และการใช้
แผนการเรียนรู้ ในวิชาวิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา และศิลปะ เพื่อ
จัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ สาหรับครูผู้สอนในโครงการ
จั ดการเรี ยนการสอนวิ ชาอื่ นเป็ นภาษาอั งกฤษโดยรู ปแบบ English
Bilingual Education (EBE) ระดับประถมศึกษา
2 โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ สร้างความเข้มแข็งความร่วมมือ
ศูนย์พัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษา
(Primary Education English Resource Center: PEER Center)
3 การขยายผลการอบรมการวัดและประเมินผลภาษาอังกฤษ โดยผ่าน
ศูนย์พัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ (ERIC)
รวมจ้านวนครู
รวมจ้านวนนักเรียน และครู
* หมายเหตุ รายงานผลการดาเนินงานโครงการ/กิจกรรมให้จดั ทาเป็นรูปเล่ม และส่งมาที่สถาบันภาษาอังกฤษ สพฐ. โดยตรง

ลงชื่อ

ผู้รายงานข้อมูล

(
ตาแหน่ง
โทรศัพท์
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ลงชื่อ

(
ตาแหน่ง
โทรศัพท์

ผู้รับรองข้อมูล
)

กลยุทธ์ที่ 2 การเพิ่มโอกาสการเข้าถึงบริการการศึกษาขั้นพื้นฐานให้ทั่วถึงครอบคลุมผู้เรียนให้ได้รับ
โอกาสในการพัฒนาเต็มตามศักยภาพและมีคุณภาพ
ตัวชี้วัดที่ 15 ร้อยละของโรงเรียนคุณภาพระดับตาบลจัดกิจกรรมเรียนรู้งานอาชีพเหมาะสมกับ
ศักยภาพส่งผลให้นักเรียนมีรายได้ระหว่างเรียน
หน่วยวัด ร้อยละ
น้าหนัก : ร้อยละ 2
คาอธิบาย :
ร้อยละของโรงเรียนคุณภาพระดับตาบลจั ดกิจ กรรมที่เรี ย นรู้ งานอาชีพเหมาะสมกับ ศักยภาพ
หมายถึง โรงเรีย นระดั บ ตาบลที่จั ดกิจ กรรมการเรี ยนงานอาชีพเหมาะสมกับศั กยภาพของตนเองและ
นักเรียนสามารถดาเนินกิจกรรมและมีรายได้ระหว่างโรงเรียน กิจกรรมการเรียนรู้งาน ได้แก่ กิจกรรมที่อยู่
ในหมวดงานอาชีพ 5 อาชีพ คือ
1. ด้านเกษตรกรรม
2. ด้านอุตสาหกรรม
3. ด้านบริหารจัดการและบริการ
4. ด้านความคิดสร้างสรรค์
5. ด้านวิชาการและวิชาชีพ
เกณฑ์ในการพิจารณาโรงเรียนดีประจาตาบลปี 2559 (1,000 ร.ร.) โรงเรียนดีประจาตาบล
ต้องจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีรายได้ระหว่างเรียน โดยนักเรียนต้องมีรายได้ คิดเป็นร้อยละ 20
ของนักเรียนทั้งหมดจึงถือว่าโรงเรียนนั้นผ่านเกณฑ์
สูตรการคานวณ :
จานวนโรงเรียนคุณภาพระดับตาบลกิจกรรมงานเรียนรู้งานอาชีพเหมาะสมกับศักยภาพ
ส่งผลให้นักเรียนมีรายได้ระหว่างเรียน

X 100

จานวนกลุ่มเป้าหมาย

เกณฑ์การให้คะแนน
ช่วงปรับเกณฑ์การให้คะแนน+/-5 หน่วย ต่อ 1 คะแนน โดยกาหนดเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้
ระดับที่ 1
ระดับที่ 2
ระดับที่ 3
ระดับที่ 4
ระดับที่ 5
50
55
60
65
70
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รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน :
ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด
โรงเรียนระดับตาบลที่จัดกิจกรรมการ
เรียนงานอาชีพเหมาะสมกับศักยภาพ
ของตนเองและนักเรียนสามารถ
ดาเนินกิจกรรมและมีรายได้ระหว่าง
โรงเรียน 1 โรงเรียน 1 อาชีพ 1
ผลิตภัณฑ์

หน่วยวัด
ร้อยละ

ผลการดาเนินงานในอดีต ปีงบประมาณพ.ศ.
2556
2557
2558
-

แหล่งข้อมูล /วิธีการจัดเก็บข้อมูล :
โรงเรียนในสังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานที่เป็นโรงเรียนคุณภาพ
แนวทางการดาเนินงาน :
ระดับ สพฐ. :
1. แต่งตั้งคณะกรรมการ/คณะทางาน เพื่อกาหนดมาตรการ/แนวทาง/แผนปฏิบัติการในระดับ
สพฐ.
2. จัดทามาตรฐาน/แนวทาง/แผนปฏิบัติการจัดกิจกรรมการเรียนรู้งานอาชีพเหมาะสมกับศักยภาพ
ส่งผลให้นักเรียนมีรายได้ระหว่างเรียน และสามารถนาไปประกอบอาชีพได้จบการศึกษา
3. จัดทาปฏิทินการปฏิบัติงานและกาหนดรายงานของสพป.สพม.
4. สนับสนุน ส่งเสริม กากับดูแลและให้คาแนะนา สพป. สพม.ในการดาเนินงาน
5. สรุปผลการดาเนินงานของสพฐ.และจัดทารายงานการดาเนินงาน
ระดับสพป./สพม. :
1. กาหนดผู้รับผิดชอบดูแลการดาเนินงานจัดกิจกรรมเรียนรู้งานอาชีพเหมาะสมกับศักยภาพส่งผล
ให้นักเรียนมีรายได้ระหว่างเรียน พร้อมทั้งมอบหมายผู้ดูแลตัวชี้วัดและบันทึกข้อมูลระดับ สพม./สพป.
2. แต่งตั้งคณะกรรมการ/คณะทางาน เพื่อกาหนดมาตรการ/แนวทาง/แผนปฏิบัติการในระดับ
สพป.สพม. ที่สอดคล้องกับมาตรการ/แนวทางนิเทศการดาเนินงานของ สพฐ.
3. จัดทาแผน/โครงการเพื่อดาเนินการตามมาตรการ/แนวทางที่กาหนด
4. ประเมินผลการดาเนินงานของโรงเรียนด้านงานอาชีพที่เกี่ยวข้อง
5. จัดทาสรุปผลรายงานการดาเนินงาน
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ระดับสถานศึกษา :
1. แต่งตั้งคณะกรรมการ/คณะทางาน เพื่อกาหนดมาตรการ/แนวทาง/แผนปฏิบัติการในระดับ
โรงเรียนให้สอดคล้องกับมาตรการ/แนวทางการดาเนินงานของสพป./สพม.และสพฐ.
2. ดาเนินการพัฒ นาโรงเรีย นคุณภาพระดับตาบลจั ดกิจ กรรมที่เรี ยนรู้งานอาชีพเหมาะสมกับ
ศักยภาพโรงเรียนระดับตาบลที่จัดกิจกรรมการเรียนงานอาชีพเหมาะสมกับศักยภาพของตนเองและนักเรียน
สามารถดาเนินกิจกรรมและมีรายได้ระหว่างโรงเรียน
3. จัดทาแนวทางความร่วมมือกับสถานประกอบการจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชนในท้องถิ่นนั้น
4. สรุปผลจัดทาสรุปผลรายงานการดาเนินงานด่านอาชีพ
ผู้กากับดูแลตัวชี้วัด : นายภาสกร พงษ์สิทธากร
ผู้จัดเก็บข้อมูล : นางสาวบุญญลักษณ์ พิมพา
นางนัทธมน บุญประกอบ

เบอร์โทร : 091-882-7907
เบอร์โทร : 081-956-1945
เบอร์โทร : 088-979-9141
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แบบฟอร์มอ้างอิง ARS 15 (1)
รายการอ้างอิง ตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
ตัวชี้วัดที่ 15 ร้อยละของโรงเรียนคุณภาพระดับตาบลจัดกิจกรรมเรียนรู้งานอาชีพเหมาะสมกับศักยภาพ
ส่งผลให้นักเรียนมีรายได้ระหว่างเรียน
แบบสรุปผลงานของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
(ขยายกรอบได้ตามความเหมาะสม)

ที่

สถานศึกษา

ผลการดาเนินการ
ผ่านเกณฑ์

ระบุอาชีพ

ไม่ผ่านเกณฑ์

1
2
3
4
** หมายเหตุ สถานศึกษาที่ผ่านเกณฑ์การประเมิน พิจารณาจาก “โรงเรียนดีประจาตาบลปี 2559”
จัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีรายได้ระหว่างเรียน โดยนักเรียนต้องมีรายได้ คิดเป็นร้อยละ 20
ของนักเรียนทั้งหมดจึงถือว่าโรงเรียนนั้นผ่านเกณฑ์
ผู้รายงานข้อมูล

ผู้รับรองข้อมูล

ลงชื่อ

(
ตาแหน่ง
โทรศัพท์

166 คู่มือตัวชี้วัด
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ลงชื่อ

(
ตาแหน่ง
โทรศัพท์

)

ตัวชี้วัดที่ 16 ร้อยละของโรงเรียนคุณภาพระดับตาบลที่มีผลการปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice)
หน่วยวัด ร้อยละ
น้าหนัก : ร้อยละ 2
คาอธิบาย : ร้อยละของโรงเรียนคุณภาพระดับตาบลจัดกิจกรรมที่เรียนรู้งานอาชีพเหมาะสมกับศักยภาพ
หมายถึง โรงเรียนระดับตาบลที่จัดกิจกรรมการเรียนงานอาชีพเหมาะสมกับศักยภาพของ
ตนเองและนักเรียนสามารถดาเนินกิจกรรมและมีรายได้ระหว่างเรียน 1 โรงเรียน 1 อาชีพ 1 ผลิตภัณฑ์
กิจกรรมการเรียนรู้งาน ได้แก่ กิจกรรมที่อยู่ในหมวดงานอาชีพ 5 อาชีพ คือ
1. ด้านเกษตรกรรม
2. ด้านอุตสาหกรรม
3. ด้านบริหารจัดการและบริการ
4. ด้านความคิดสร้างสรรค์
5. ด้านวิชาการและวิชาชีพ
เกณฑ์ในการพิจารณาโรงเรียนดีประจาตาบลปี 2558 -2559 (300 ร.ร.) โรงเรียนดีประจา
ตาบลต้องจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมให้โรงเรียนจัดให้มี อาชีพ 1 อาชีพ 1 ผลิตภัณฑ์ จึงถือว่าโรงเรียนนั้นผ่าน
เกณฑ์
สูตรการคานวณ :
จานวนโรงเรียนคุณภาพระดับตาบลกิจกรรมงานเรียนรู้งานอาชีพเหมาะสมกับศักยภาพ
ส่งผลให้นักเรียนมีรายได้ระหว่างเรียน มีอาชีพ 1 อาชีพ 1 ผลิตภัณฑ์

X 100

จานวนกลุ่มเป้าหมาย

เกณฑ์การให้คะแนน
ช่วงปรับเกณฑ์การให้คะแนน+/-5 หน่วย ต่อ 1 คะแนน โดยกาหนดเกณฑ์การให้คะแนนดังนี้
ระดับที่ 1
50

ระดับที่ 2
55

ระดับที่ 3
60

ระดับที่ 4
65

ระดับที่ 5
70
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รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน :
ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด หน่วยวัด
ร้อยละของโรงเรียนคุณภาพ
ระดับตาบลที่มีผลการปฏิบัติที่
เป็นเลิศ (Best Practice)

ร้อยละ

ผลการดาเนินงานในอดีต ปีงบประมาณพ.ศ.
2556
2557
2558
-

แหล่งข้อมูล /วิธีการจัดเก็บข้อมูล :
โรงเรียนในสังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานที่เป็นโรงเรียนคุณภาพ แนวทางการ
ดาเนินงาน :
ระดับ สพฐ.
1. แต่งตั้งคณะกรรมการ/คณะทางาน เพื่อกาหนดมาตรการ/แนวทาง/แผนปฏิบัติการในระดับ
สพฐ.
2. จัดทามาตรฐาน/แนวทาง/แผนปฏิบัติการจัดกิจกรรมการเรียนรู้งานอาชีพเหมาะสมกับศักยภาพ
ส่งผลให้นักเรียนมีรายได้ระหว่างเรียน และสามารถนาไปประกอบอาชีพได้จบการศึกษา
3. จัดทาปฏิทินการปฏิบัติงานและกาหนดรายงานของสพป. สพม.
4. สนับสนุน ส่งเสริม กากับดูแลและให้คาแนะนา สพป. สพม.ในการดาเนินงาน
5. สรุปผลการดาเนินงานของสพฐ.และจัดทารายงานการดาเนินงาน
ระดับสพป./สพม.
1. กาหนดผู้รับผิดชอบดูแลการดาเนินงานจัดกิจกรรมเรียนรู้งานอาชีพเหมาะสมกับศักยภาพส่งผล
ให้นักเรียนมีรายได้ระหว่างเรียน พร้อมทั้งมอบหมายผู้ดูแลตัวชี้วัดและบันทึกข้อมูลระดับ สพม./สพป.
2. แต่งตั้งคณะกรรมการ/คณะทางาน เพื่อกาหนดมาตรการ/แนวทาง/แผนปฏิบัติการในระดับ
สพป.สพม. ที่สอดคล้องกับมาตรการ/แนวทางการดาเนินงานของสพฐ.
3. จัดทาแผน/โครงการเพื่อดาเนินการตามมาตรการ/แนวทางที่กาหนด
4. การประเมินผล การดาเนินงานของโรงเรียนด้านงานอาชีพที่รับผิดชอบในโรงเรียน 1 โรงเรียน
1 อาชีพ 1 ผลิตภัณฑ์
5. สรุปจัดทารายงานผลการดาเนินงานและรายงานผลการดาเนินงานของโรงเรียนคุณภาพระดับ
ตาบลที่มีผลการปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) ผ่านระบบรายงาน ARS: Action plan Report System
และส่งรูปเล่มฉบับสมบูรณ์มาที่ ศูนย์พัฒนาการนิเทศและเร่งรัดคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน สพฐ.
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ระดับสถานศึกษา :
1. แต่งตั้งคณะกรรมการ/คณะทางาน เพื่อกาหนดมาตรการ/แนวทาง/แผนปฏิบัติการในระดับ
โรงเรียนให้สอดคล้องกับมาตรการ/แนวทางการดาเนินงานของสพป./สพม.และสพฐ.
2. ดาเนินการพัฒ นาโรงเรีย นคุณภาพระดับตาบลจั ดกิจ กรรมที่เรี ยนรู้งานอาชีพเหมาะสมกับ
ศักยภาพโรงเรียนระดับตาบลที่จัดกิจกรรมการเรียนงานอาชีพเหมาะสมกับศักยภาพของตนเองและนักเรียน
สามารถดาเนินกิจกรรมและมีรายได้ระหว่างโรงเรียน
3. จัดทาแนวทางความร่วมมือกับสถานประกอบการจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชนในท้องถิ่นนั้น
4. สรุปผลจัดทาสรุปผลรายงานการดาเนินงานด้ านอาชีพ และรายงานผลการดาเนินงานของ
โรงเรียนคุณภาพระดับตาบลที่มีผลการปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) ส่งสานักเขตพื้นที่การศึกษา
ผู้กากับดูแลตัวชี้วัด : นายภาสกร พงษ์สิทธากร
ผู้จัดเก็บข้อมูล : นางสาวบุญญลักษณ์ พิมพา
นางนัทธมน บุญประกอบ

เบอร์โทร : 091-882-7907
เบอร์โทร : 081-956-1945
เบอร์โทร : 088-979-9141
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แบบฟอร์มอ้างอิง ARS 16 (1)
รายการอ้างอิง ตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
ตัวชี้วัดที่ 16 สพฐ. มีโรงเรียนที่มีผลการปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice)

แบบสรุปผลงานของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
(ขยายกรอบได้ตามความเหมาะสม)
ที่

สถานศึกษา

ผลการดาเนินการ
ผ่านเกณฑ์

หลักฐาน

หมายเหตุ

ไม่ผ่านเกณฑ์

1
2
3
4
** หมายเหตุ สถานศึกษาที่ผ่านเกณฑ์การประเมิน พิจารณาจากเกณฑ์ในการพิจารณาโรงเรียนดี
ประจาตาบลปี 2558 -2559 (300 ร.ร.) โรงเรียนดีประจาตาบลต้องจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมให้โรงเรียน
จัดให้มี 1 โรงเรียน 1 อาชีพ 1 ผลิตภัณฑ์
***ทั้งนี้ให้รายงานผลการดาเนินงานของโรงเรียนคุณภาพระดับตาบลที่มีผลการปฏิบัติที่เป็น
เลิศ (Best Practice) ผ่านระบบรายงาน ARS: Action plan Report System และส่งเป็น CD
ผลการดาเนินงานของโรงเรียนคุณภาพระดับตาบลที่มีผลการปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) มาที่
ศูนย์พัฒนาการนิเทศและเร่งรัดคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน สพฐ.
ผู้รายงานข้อมูล

ผู้รับรองข้อมูล

ลงชื่อ
(
ตาแหน่ง
โทรศัพท์
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ลงชื่อ
(
ตาแหน่ง
โทรศัพท์

)

ตั วชี้วัด ที่ 17 ร้ อยละของนักเรี ยนโรงเรี ยนจุ ฬาภรณราชวิทยาลัยได้ รั บการพัฒนาความสามารถด้ า น
วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
ตั วชี้วัด ที่ 17 ร้ อยละของนักเรี ยนโรงเรี ยนจุ ฬาภรณราชวิทยาลัยได้ รั บการพัฒนาความสามารถด้ า น
หน่วยวัด : ร้อยละ
วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
น้ตั้าหนั
วชี้วกัด:ทีร้่ อ17ยละร้ อ2ยละของนักเรี ยนโรงเรี ยนจุ ฬาภรณราชวิทยาลัยได้ รั บการพัฒนาความสามารถด้า น
หน่วยวัด : ร้อยละ
ทยาศาสตร์
ค้าวิอธิ
บาย : และคณิตศาสตร์
น้หน่
้าหนัวยวั
ก :ดร้:อร้ยละ
2
อยยละ
โรงเรี
นจุ
ฬาภรณราชวิทยาลัย เป็นกลุ่มโรงเรียนวิทยาศาสตร์ที่จัดตั้งขึ้น เพื่อสนองพระราชประสงค์
ค้าน้อธิ
้าหนับาย
ก : :ร้อยละ 2
ของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ที่ทรงมุ่งมั่นจะส่งเสริมคุณภาพชีวิต
ค้าอธิบาย
: ยนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เป็นกลุ่มโรงเรียนวิทยาศาสตร์ที่จัดตั้งขึ้น เพื่อสนองพระราชประสงค์
โรงเรี
ในด้านความเป็นอยู่และการศึกษาของเยาวชน ให้มีคุณภาพระดับเดียวกับโรงเรียนวิทยาศาสตร์ชั้นนาของ
ของสมเด็โรงเรี
จพระเจ้
าฬลูาภรณราชวิ
กเธอ เจ้าฟ้ทายาลั
จุฬยาภรณวลั
ลักษณ์ อัครราชกุมทารีี่จัดทีตั้ง่ทขึรงมุ
่นจะส่งเสริมคุณภาพชีวิต
ยนจุ
เป็กนษากลุส่มยโรงเรี
้น เพื่งมั่อเสนองพระราชประสงค์
นานาชาติ โดยมี
ภารกิ
จในการจัดการศึ
าหรับยนันวิกทเรียาศาสตร์
ยนที่มีความสามารถพิ
ศษด้านคณิตศาสตร์และ
ในด้
านความเป็
นอยูาลู่แกละการศึ
กฟ้ษาของเยาวชน
ให้
มีคุณอัคภาพระดั
บารีเดีทีย่ทวกัรงมุ
บโรงเรี
ยนวิงทเสริยาศาสตร์
ชั้นนาของ
ของสมเด็
จ
พระเจ้
เธอ
เจ้
า
า
จุ
ฬ
าภรณวลั
ย
ลั
ก
ษณ์
รราชกุ
ม
่
ง
มั
่
น
จะส่
มคุณกภาพชี
วิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1- 6 ในลักษณะของโรงเรีย นประจ าและเพิ่มโอกาสให้
ับ นักเรีวิตย นผู้ มี
นานาชาติ
โดยมีนภอยูารกิ
จในการจั
ดการศึกษา สให้
าหรั
กเรียนทีบ่มเดีีคยวามสามารถพิ
เศษด้านคณิตศาสตร์และ
ในด้านความเป็
่และการศึ
กษาของเยาวชน
มีคบุณนัประกอบด้
ภาพระดั
วกับแห่
โรงเรี
ความสามารถพิ
เศษตามภู
มิภาคต่
างๆ ของประเทศไทย
วย 12
ง ได้ยแนวิก่ทยาศาสตร์ชั้นนาของ
วิทนานาชาติ
ยาศาสตร์โดยมี
ระดัภบารกิ
มัธจยมศึ
กษาปีดการศึ
ที่ 1- ก6ษาในลัสาหรั
กษณะของโรงเรี
นประจ าและเพิ
่มโอกาสให้
กับ นักแเรีละย นผู้ มี
ในการจั
บนักเรียนที่มีคยวามสามารถพิ
เศษด้
านคณิตศาสตร์
1) โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี อาเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี (สพม.4)
วิทยาศาสตร์ ระดั
บมัธยมศึ
ษาปีางๆ
ที่ 1-ของประเทศไทย
6 ในลักษณะของโรงเรี
ย นประจ
กับนักเรียนผู้ มี
ความสามารถพิ
เศษตามภู
มิภกาคต่
ประกอบด้
วย 12าและเพิ
แห่ง ได้่มแโอกาสให้
ก่
2)
โรงเรี
ย
นจุ
ฬ
าภรณราชวิ
ท
ยาลั
ย
ลพบุ
ร
ี
อ
าเภอโคกส
าโรง
จั
ง
หวั
ด
ลพบุ
ร
ี
(สพม.5)
ความสามารถพิ
เศษตามภู
มิภาคต่างๆทของประเทศไทย
วย 12มแก้
แห่วง ได้
1) โรงเรี
ยนจุฬาภรณราชวิ
ยาลัย ปทุมธานีประกอบด้
อาเภอลาดหลุ
จังแหวัก่ ดปทุมธานี (สพม.4)
3)1) โรงเรี
ย
นจุ
ฬ
าภรณราชวิ
ท
ยาลั
ย
เพชรบุ
ร
ี
อ
าเภอชะอ
า
จั
ง
หวั
ด
เพชรบุ
โรงเรียยนจุ
นจุฬฬาภรณราชวิ
าภรณราชวิททยาลั
มธานี
าเภอลาดหลุ
มแก้จัวงหวั
จังดหวัลพบุ
ดปทุรรี มี (สพม.10)
ธานี (สพม.4)
2) โรงเรี
ยาลัยยปทุ
ลพบุ
รี ออาเภอโคกส
าโรง
(สพม.5)
4)2) โรงเรี
ย
นจุ
ฬ
าภรณราชวิ
ท
ยาลั
ย
นครศรี
ธ
รรมราช
อ
าเภอเมื
อ
งนครศรี
ธ
รรมราช
โรงเรียยนจุ
นจุฬฬาภรณราชวิ
าภรณราชวิททยาลั
รี อราเภอโคกส
าโรงา จัจังงหวั
รี (สพม.5)
3) โรงเรี
ยาลัยยลพบุ
เพชรบุ
ี อาเภอชะอ
หวัดดลพบุ
เพชรบุ
รี (สพม.10)
จั
ง
หวั
ด
นครศรี
ธ
รรมราช
(สพม.
12)
3)
โรงเรี
ย
นจุ
ฬ
าภรณราชวิ
ท
ยาลั
ย
เพชรบุ
ร
ี
อ
าเภอชะอ
า
จั
ง
หวั
ด
เพชรบุ
ร
ี
(สพม.10)
4) โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช อาเภอเมืองนครศรีธรรมราช
5)4) โรงเรี
ยนจุ
ทยาลัยยนครศรี
ตรัง อาเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง (สพม.13)
นจุฬฬาภรณราชวิ
าภรณราชวิ
จัโรงเรี
งหวัดยนครศรี
ธรรมราชทยาลั
(สพม. 12) ธรรมราช อาเภอเมืองนครศรีธรรมราช
6) โรงเรี
นจุ
ฬาภรณราชวิ
ยาลัย สตูล อาเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล (สพม.16)
จังหวัยยดนจุ
นครศรี
ธรรมราช ทท(สพม.
5) โรงเรี
ฬาภรณราชวิ
ยาลัย12)
ตรัง อาเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง (สพม.13)
7)5) โรงเรี
ยาลัยยตรัชลบุ
ี อาเภอบ้
านบึ
จังดหวัตรัดงชลบุ
รี (สพม.18)
โรงเรียยนจุ
นจุฬาภรณราชวิ
าภรณราชวิททยาลั
ง อราเภอเมื
องตรั
ง จังงหวั
(สพม.13)
6) โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล อาเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล (สพม.16)
8)6) โรงเรี
ยาลัยยสตูเลยล ออาเภอเมื
าเภอเชีอยงสตู
งคาน
งหวัดสตู
ดเลย
(สพม.19)
โรงเรียยนจุ
นจุฬาภรณราชวิ
าภรณราชวิททยาลั
ล จังจัหวั
ล (สพม.16)
7)7) โรงเรี
ย
นจุ
ฬ
าภรณราชวิ
ท
ยาลั
ย
ชลบุ
ร
ี
อ
าเภอบ้
า
นบึ
ง
จั
ง
หวั
ด
ชลบุ
รี (สพม.18)
โรงเรียยนจุ
นจุฬาภรณราชวิ
าภรณราชวิททยาลั
รี อาเภอบ้
านบึง จัองงมุ
หวักดดาหาร
ชลบุรี (สพม.18)
9) โรงเรี
ยาลัยยชลบุ
มุกดาหาร
อาเภอเมื
จังหวัดมุกดาหาร (สพม.22)
8)8) โรงเรี
นจุ
าภรณราชวิ
ยาลัย เลยออาเภอเชี
าเภอเชียงคาน
ยงคานจังจัหวังหวั
ดเลย
(สพม.19)
โรงเรียยยนจุ
นจุฬฬาภรณราชวิ
าภรณราชวิทททยาลั
10)
โรงเรี
ยาลัยยเลย
บุรีรัมย์ อาเภอสตึ
ก จังหวัดดเลย
บุรีร(สพม.19)
ัมย์ (สพม.32)
9)9) โรงเรี
นจุ
าภรณราชวิ
ยาลัย มุกดาหารอาเภอเมื
อาเภอเมืองมุ
กดาหาร จังหวัดมุกดาหาร
(สพม.22)
โรงเรียยยนจุ
นจุฬฬฬาภรณราชวิ
าภรณราชวิทททยาลั
กดาหาร
11)
โรงเรี
ยาลัยยมุเชีกดาหาร
ยงราย อาเภอเมือองมุงเชี
ยงราย จัจังงหวัหวัดดมุกเชีดาหาร
ยงราย(สพม.22)
(สพม.36)
10)
โรงเรี
นจุ
าภรณราชวิ
ยาลัย บุรีรัมย์อาเภอสตึ
อาเภอสตึ
งหวัดบุรีรัมย์ (สพม.32)
10)โรงเรี
โรงเรียยยนจุ
นจุฬฬฬาภรณราชวิ
าภรณราชวิทททยาลั
ก กจังอจัหวั
12)
ยาลัยยบุพิรีรษัมณุย์โลก
อาเภอเมื
งพิดษบุณุรีรโัมลกย์ (สพม.32)
จังหวัดพิษณุโลก (สพม.39)
11)
ยาลัยยเชีเชียยงราย
งรายอาเภอเมื
อาเภอเมื
องเชี
ยงราย
จังดหวัเชีดยเชี
ยงราย
(สพม.36)
11)โรงเรี
โรงเรียยนจุ
นจุฬฬาภรณราชวิ
าภรณราชวิททยาลั
องเชี
ยงราย
จังหวั
งราย
(สพม.36)
โรงเรี
ยาลัยยพิพิษษณุณุโลก
โลกอาเภอเมื
อาเภอเมื
องพิ
จังดหวัพิษดณุพิษโลก
ณุโ(สพม.39)
ลก (สพม.39)
12)
โรงเรียย:นจุ
นจุฬาภรณราชวิ
าภรณราชวิททยาลั
องพิ
ษณุษโณุลกโลก
จังหวั
สูตรการค้12)
านวณ
สูตสูตรการค้
รการค้จาานวนนั
านวณ
นวณกเรี:ย: นโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยทีไ่ ด้รับการพัฒนาความสามารถด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
จานวนนักเรียนโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยทีไ่ ด้รับการพัฒนาความสามารถด้านวิทยาศาสตร์
านวนนักกเรีเรียยนโรงเรี
นโรงเรียนจุฬาภรณราชวิ
ับรการพั
ฒตามเป้
นาความสามารถด้
ยาศาสตร์
และคณิ
ตศาสตร์
จจานวนนั
าภรณราชวิททยาลั
ยาลัยยทีทีไ่ ด้ไ่ตรด้ศาสตร์
ับการพั
ฒนาความสามารถด้
ทยาศาสตร์
และคณิ
ตศาสตร์
และคณิ
าหมาย านวิาทนวิ
านวนนักกเรีเรียยนโรงเรี
นโรงเรียยนจุ
ฒนาความสามารถด้
านวิาทนวิ
ยาศาสตร์
จจานวนนั
นจุฬฬาภรณราชวิ
าภรณราชวิททยาลั
ยาลัยทียไ่ ทีด้ไ่ รด้ับรการพั
ับการพั
ฒนาความสามารถด้
ทยาศาสตร์
และคณิ
ตามเป้
าหมาย
และคณิตศาสตร์
ตศาสตร์
ตามเป้
าหมาย

X 100
X 100X 100

เกณฑ์การให้คะแนน :
ช่วเกณฑ์
งการปรั
บเกณฑ์
การให้
คะแนน +/-...หน่วย ต่อ 1 คะแนน โดยกาหนดเกณฑ์การให้คะแนนดังนี้
ารให้
ะแนน
เกณฑ์
กการให้
คคะแนน
::
ระดับบเกณฑ์
1 การให้คะแนน
ระดับ+/-...หน่
2 วย ต่อ 1 คะแนน
ระดับ 3โดยกาหนดเกณฑ์
ระดัการให้
บ 4 คะแนนดังนี้ ระดับ 5
ช่วงการปรั
ช่วงการปรับเกณฑ์การให้คะแนน +/-...หน่วย ต่อ 1 คะแนน โดยกาหนดเกณฑ์การให้คะแนนดังนี้
ระดั
ระดั85บ 2
ระดับ903
ระดับ95
4
ระดับ 100
5
80บ 1
ระดั80
บ1
ระดั85บ 2
ระดั
บ
3
ระดั
บ
4
ระดั
บ5
90
95
100
80
85
90
95
100
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รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน :
ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด

หน่วยวัด

ร้อยละของนักเรียนโรงเรียนจุฬาภรณ
ราชวิทยาลัยที่ได้รับการพัฒนา
ความสามารถด้านวิทยาศาสตร์และ
คณิตศาสตร์

ร้อยละ
(คน)

ผลการดาเนินงานในอดีต ปีงบประมาณ พ.ศ.
2555
2556
2557
100
100
100
(3,456 คน) (6,912 คน) (8,640 คน)

แหล่งข้อมูล / วิธีการจัดเก็บข้อมูล :
ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษามั ธ ยมศึ ก ษาที่ มี โ รงเรี ย นจุ ฬ าภรณราชวิ ท ยาลั ย สั ง กั ด
ดาเนินการสารวจ ตรวจสอบ และรวบรวมข้อมูลนักเรียนโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยที่ได้รับการพัฒนา
ความสามารถด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ และรายงานข้อมูล ผ่ านระบบ KRS พร้ อมแนบ ไฟล์
แบบฟอร์มอ้างอิง 5.6
แนวทางการประเมินผล :
1. ประเมินผลจากข้อมูล เอกสาร หลักฐานต่างๆ
1.1 รายละเอียดแผนการดาเนินงาน ดังนี้
- ผลผลิ ต เชิ ง ปริ ม าณของส่ ว นราชการตาม “เอกสารงบประมาณรายจ่ า ยประจ าปี งบประมาณ
พ.ศ. 2559” ของสานักงบประมาณ
- เป้าหมายเชิงปริมาณที่ต้องดาเนินการให้แล้วเสร็จในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
- ไม่นับรวมผลผลิตเชิงปริมาณที่ได้นาไปเป็นตัวชี้วัดเพื่อการประเมินผลสาเร็จตามแผนยุทธศาสตร์ของ
กระทรวง กลุ่มภารกิจ หรือกรม
1.2 รายละเอียดผลการดาเนินงานของผลผลิตเชิงปริมาณ ดังนี้
- รายงานสรุปปริมาณผลผลิตที่สามารถดาเนินการได้จริงของผลผลิตเชิงปริมาณแต่ละผลผลิต
1.3 เอกสาร หลักฐานที่แสดงให้เห็นว่าการดาเนินการของผลผลิตได้บรรลุผลตามข้อมูลที่แจ้งมาจริง ได้แก่
- สาเนารายงาน แผน/ผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ตามแบบ สงป.301 ที่จัดส่งให้กับ
สานักงบประมาณ ณ งวดสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
1.4 กรณีส่วนราชการเปลี่ยนเป้าหมายของผลผลิตตามเอกสารงบประมาณรายจ่าย ต้องได้รับความเห็นชอบ
จาก สานักงบประมาณจึงสามารถนาเป้าหมายที่ปรับเปลี่ยนแล้วมาใช้ในการประเมินผลได้ พร้อมแนบเอกสาร
หลักฐานที่สานักงบประมาณให้ความเห็นชอบดังกล่าว
2. ประเมินผลจากข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์บุคคลที่เกี่ยวข้องต่างๆ
- ผู้กากับดูแลตัวชี้วัด
- ผู้จัดเก็บข้อมูล
3. การสังเกตการณ์
3.1 กระบวนการรวบรวมข้อมูลผลการดาเนินงานของผลผลิตควรมีคุณสมบัติ ดังนี้
- ความถูกต้อง เช่น แบบฟอร์มและเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบในการตรวจสอบข้อมูลก่อนและหลังการจัดเก็บ
ทุกครั้งรวมทั้งแบบฟอร์มและเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบในการสอบถามข้อมูลต่างๆ จากเจ้าของข้อมูลทุก 1
เดือน
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- ความน่าเชื่อถือ เช่น ระบุแหล่งที่มาได้ชัดเจน สามารถสอบยันข้อมูลกับหน่วยงานเจ้าของข้อมูลได้มีการ
จัดเก็บเป็นระบบและมีเจ้าหน้าที่รับผิดชอบในการจัดเก็บ
- ความทันสมัย เช่น ความถี่ในการปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบันทุกครั้งที่ข้อมูลมีการเปลี่ยนแปลงลงใน
ระบบฐานข้อมูล
- ความสามารถในการตรวจสอบได้ เช่น ส่ว นราชการมีความพร้อมให้คณะกรรมการฯ ส่ว นราชการ
ภาคเอกชนและประชาชนตรวจสอบข้อมูลได้
3.2 สภาพแวดล้อมของสถานที่ที่ดาเนินการตามกิจกรรมหรือโครงการหลัก
3.3 การเก็บรักษาและดูแลเอกสาร/ข้อมูล
ผู้ก้ากับดูแลตัวชี้วัด : ผู้อานวยการศูนย์บริหารโครงการพัฒนาโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยฯ
เบอร์ติดต่อ : 0-2288-5739
ผู้จัดเก็บข้อมูล : นายภูริวรรษ คาอ้ายกาวิน
เบอร์ติดต่อ : 089-924-5744
นายปรเมศวร์ ชรอยนุช
เบอร์ติดต่อ : 088-7687174
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แบบฟอร์มอ้างอิง ARS 17 (1)
รายการอ้างอิง ตัวชี้วัดตามแผนการปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
ตัวชี้วัดที่ 17 ร้อยละของนักเรียนโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยได้รับการพัฒนาความสามารถด้าน
วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
ส้านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต...............

ชื่อโรงเรียน

จ้านวนนักเรียนที่ได้รับการ
พัฒนาความสามารถด้าน
วิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์

จ้านวนนักเรียนที่ได้รับการ
พัฒนาความสามารถด้าน
วิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์
ทั้งหมด
(ตามเป้าหมาย)

โรงเรียน.................................

..............................คน

..............................คน

ให้ สพม. แบบฟอร์มอ้างอิง ARS 17 (1) ในระบบรายงานผลตัวชีว้ ัดตามแผนการปฏิบัติราชการ (ARS)

ลงชื่อ..................................................ผู้รายงาน
(..................................................)
ตาแหน่ง..................................................
วันที่........................................................
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ลงชื่อ.........................................ผู้รับรอง
(.........................................)
ตาแหน่ง..........................................
วันที่.................................................

คิดเป็นร้อยละ

ตัวชี้วัดที่ 18 อัตราส่วนผู้เรียนระดับก่อนประถมศึกษา/ประชากรกลุ่มอายุ 3 – 5 ปี
หน่วยวัด : ร้อยละ
น้้าหนัก : ร้อยละ 1
ค้าอธิบาย : อัตราส่วนผู้เรียนระดับก่อนประถมศึกษา/ประชากรกลุ่มอายุ 3 – 5 ปี หมายถึง จานวน
ผู้เข้ารับการศึกษาระดับอนุบาลต่อจานวนประชากรกลุ่มอายุ 3 – 5 ปี
สูตรการค้านวณ :
จานวนผู้เข้าเรียนระดับก่อนประถมศึกษา ปีการศึกษา 2559 X 100
จานวนประชากรกลุ่มอายุ 3 - 5 ปี ในปี พ.ศ. 2558*
หมายเหตุ : * ใช้ข้อมูลจ้านวนประชากรจากกระทรวงมหาดไทย ณ ธันวาคม 2558
เกณฑ์การให้คะแนน :
ช่วงการปรับเกณฑ์การให้คะแนน +/- 0.01 หน่วย ต่อ 1 คะแนน โดยกาหนดเกณฑ์การให้
คะแนนดังนี้
ระดับ 1
42.43

ระดับ 2
42.44

ระดับ 3
42.45

รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน :
ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด

หน่วยวัด

อัตราส่วนผู้เรียนระดับก่อนประถม ศึกษา/
ประชากรกลุ่มอายุ 3 – 5 ปี

ร้อยละ

ระดับ 4
42.46

ระดับ 5
42.47

ผลการด้าเนินงานในอดีต ปีงบประมาณ พ.ศ.

2556
74.06

2557
-

2558
-

แหล่งข้อมูล / วิธีการจัดเก็บข้อมูล :
ระดับ สพฐ.
1. ศึกษาวิเคราะห์และวางแผนพัฒนาระบบการบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา
2. พัฒนาบุคลากรระดับ สพป. สพม. ให้มีความรู้ความสามารถในการจัดการข้อมูลสารสนเทศ
3. กากับ ติดตาม ส่งเสริม สนับสนุนให้หน่วยงานระดับ สพป. สพม. และ สถานศึกษา ดาเนินการ
4. จัดทาข้อมูลพื้นฐานทางการศึกษาด้วยระบบ DMC และ ให้เป็นไปตามที่กาหนด
5. ตรวจสอบ ประมวลผล และสรุปรายงานข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาระดับสถานศึกษา
สพป. สพม. และ สพฐ.
ระดับ สพป. สพม.
1. ศึกษาวิเคราะห์และวางแผนการบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา
2. พัฒนาบุคลากรระดับสถานศึกษาให้มีความรู้ความสามารถในการจัดการข้อมูลสารสนเทศ
3. กากับ ติดตาม ส่งเสริม สนับสนุนให้หน่วยงานระดับสถานศึกษาดาเนินการจัดทาข้อมูล
พื้นฐานทางการศึกษาด้วยระบบ DMC ให้เป็นไปตามที่กาหนด
4. เก็บข้อมูลนักเรียนนอกสังกัด สพฐ. ตามที่ สพฐ. กาหนด
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ที่
1
2
3
4
5

ระดับสถานศึกษา
1. ศึกษาวิเคราะห์และวางแผนการบริหารจัดการการจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล
2. บันทึกข้อมูลนักเรียนรายบุคคลระบบ DMC ตามที่ สพฐ.กาหนด
โดยตรวจสอบความถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ และรับรองข้อมูล 36 รายการ ดังนี้
รายการข้อมูลสาคัญ 36 รายการ ปีการศึกษา 2559
ข้อมูลนักเรียน (17 รายการ)
ข้อมูลครู (10 รายการ) ข้อมูลโรงเรียน (9 รายการ)
ชื่อ-สกุล
ชื่อ – สกุล
ระบบอินเทอร์เน็ต
เลขประจาตัวประชาชน
เลขประจาตัวประชาชน
เป็นที่ตั้งศูนย์เครือข่าย
วันเดือนปีเกิด
วันเดือนปีเกิด
ระบบไฟฟ้า
ชั้นเรียนปัจจุบัน
วิชาเอก
ระบบโทรศัพท์
เลขประจาตัวนักเรียน
วุฒิที่จบ
น้าประปา
โครงการที่เข้าร่วม และ
น้าหนัก/ส่วนสูง
วันเดือนปีที่เริ่มเป็นครู
งบประมาณที่ได้รับ
รหัสประจาบ้าน
วันเดือนปีที่บรรจุครั้งแรก
ค่าไฟฟ้า
เชื้อชาติ
ตาแหน่งปัจจุบัน
ค่าน้าประปา
สัญชาติ
ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน
ค่าพิกัดภูมิศาสตร์
ศาสนา
ประเภทบุคลากร
ประเภทความพิการ
วิธีการเดินทางมาเรียน
ระยะทางจากบ้านถึงโรงเรียน
รหัสตาบลที่อยู่
ชื่อ-สกุล บิดา, มารดา

6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16 เลขบัตรประจาตัวประชาชน บิดา- มารดา
17 รายได้ผู้ปกครอง
แนวทางการด้าเนินการ :

ระดับ สพฐ.
1.กาหนดนโยบาย โดยการออกประกาศสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เรื่อง นโยบาย
และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน สังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อให้เด็ก
ทุกคนได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึงและได้รับการพัฒนาอย่างเต็มตามศักยภาพ สอดคล้องกับเจตนารมณ์ของ
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 แก้ไข
เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 พระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. 2545 นโยบายรัฐบาล นโยบาย
กระทรวงศึกษาธิการ และความต้องการของประชาชน
2.จัดและส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานให้ประชากรวัยเรียนอย่างทั่วถึง มีคุณธรรม
นาความรู้ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงและมีคุณภาพตามมาตรฐาน
3.เพิ่มโอกาสทางการศึกษาให้แก่ประชากรวัยเรียนทุกคนได้รั บการพัฒนาให้เป็นบุคคลที่มีคุณธรรม
นาความรู้ และคุณลักษณะตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน ด้วยระบบการจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ
176 คู่มือตัวชี้วัด
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4. ปรับปรุงและพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา ข้อมูลนักเรียนรายคน เพื่อเป็นข้อมูล
ส่งเสริมและสนับสนุนการบริหารจัดการการศึกษา และการวางแผนพัฒนาการศึกษา
ระดับ สพป. สพม.
1. ตรวจสอบข้อมูล จานวนประชากรวัยเรียนกลุ่มอายุ 3-5 ปี ของเขตพื้นที่การศึกษาจากข้อมูล
กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย และข้อมูลจากการสามะโนประชากรวัยเรียนของสถานศึกษา
2. ประกาศการรับนักเรียนและประชาสัมพันธ์และรณรงค์ให้ผู้ปกครองและผู้เกี่ยวข้องได้รับทราบ
เกี่ยวกับกฎหมายการจัดการศึกษาภาคบังคับ
3. ร่วมกับสถานศึกษาทุกสังกัดวางแผนการรับนักเรียนชั้นก่อนประถมศึกษาประถมศึกษาปีที่ 1
มัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ให้มีสิทธิและโอกาสในการเข้าเรียนทุกคน
4. สารวจข้อมูลจานวนนักเรียนกลุ่มอายุ 3-5 ปี ที่เรียนในสถานศึกษาในสังกัดและนอกสังกัด สพฐ.
และการจัดการเรียนโดยครอบครัวและองค์กร จัดสรุปรายงานผลการรับนักเรียนและการจัดการศึกษา
ระดับก่อนประถมศึกษาประจาปีการศึกษา
5. รายงานผลการจัดการศึกษาระดับก่อนประถมศึกษาหรือเทียบเท่า โดยใช้ข้อมูล ณ วันที่ 10
มิถุนายน 2558
6. สรุปสภาพปัญหาอุปสรรคในการรับเด็กเข้าเรียนชั้นก่อนประถมศึกษา และการรณรงค์ให้เรียน
ต่อชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 หรือการศึกษาภาคบังคับ และหาแนวทางแก้ไขร่วมกับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ได้แก่
สถานศึกษาในสังกัดและนอกสังกัด สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ระดับสถานศึกษา
1. ตรวจสอบข้อมูล จานวนประชากรวัยเรียนกลุ่มอายุ 3-5 ปี ในเขตบริการ จากข้อมูลกรมการ
ปกครอง กระทรวงมหาดไทย และข้อมูลจากการสามะโนประชากรวัยเรียนในเขตบริการ
2.ประชาสัมพันธ์ประกาศการรับนักเรียน รณรงค์ให้ผู้ปกครองและผู้เกี่ยวข้องได้รับทราบเกี่ยวกับ
นโยบายกระทรวงศึกษาธิการในการเรียนระดับก่อนประถมศึกษา
3. วางแผนการรับนักเรียนระดับก่อนประถมศึกษาให้มีสิทธิและโอกาสในการเข้าเรียนอย่าง
เท่าเทียมและเสมอภาค
4. สารวจข้อมูลจานวนนั กเรียนกลุ่มอายุ 3-5 ปี ในเขตบริการที่เรียนในสถานศึกษา และส่วนที่ไป
เรียนนอกสังกัด สพฐ. และเรียนโดยครอบครัวและองค์กรอื่นจัด สรุปรายงานผลการรับนักเรียนและการจัด
การศึกษาระดับก่อนประถมศึกษาประจาปีการศึกษา
5. สรุปสภาพปัญหาอุปสรรคในการรับเด็กเข้าเรียนระดับก่อนประถมศึกษา และการรณรงค์ให้เรียน
ต่อการศึกษาภาคบังคับ และหาแนวทางแก้ไขร่วมกับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง
6. กาหนดหน่วยงานประสานงานการรับนักเรียน
7. กาหนดปฏิทินการรับนักเรียน
8. รายงานข้ อ มู ล พื้ น ฐานการศึ ก ษา ปี ก ารศึ ก ษา 2559 ตามระบบ DMC
ผ่ า นเว็ บ ไซด์
http://portal.bopp-obec.info/obec589 ระบบออนไลน์ 24 ชั่วโมง และ สพฐ. ตัดยอดนักเรียน 3 ครั้ง
8.1 ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2559 รายงาน ภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2559
8.2 ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2559 รายงาน ภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2559
8.3 ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2560 รายงาน ภายในวันที่ 30 เมษายน 2560
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แนวทางการประเมินผล :
แนวทางการประเมินผล
1. ประเมินผลจากข้อมูล เอกสาร หลักฐานต่างๆ

เอกสารหลักฐานที่แสดงให้เห็นว่าการด้าเนินการของตัวชี้วัดดังกล่าวได้บรรลุผลตามข้อมูลที่แจ้งมาจริง เช่น
- รายงานการบันทึกและยืนยันข้อมูลในระบบ DMC
- รายงานข้อมูลสารสนเทศในระบบ DMC
- แผนการดาเนินงานทีได้รับความเห็นชอบจากผู้มีอานาจ
- คาสั่งแต่งตั้งคณะทางาน
- บันทึกผลการดาเนินงานที่เกี่ยวข้องกับตัวชี้วัด
- เอกสารอื่นๆที่เกี่ยวกับการดาเนินงานของตัวชี้วัด
การคิดคะแนนของแต่ละตัวชี้วัดจะพิจารณาจากผลการดาเนินงานตามคานิยามของตัวชี้วัด เปรียบเทียบกับเกณฑ์
การให้คะแนนของตัวชี้วัดนั้นๆที่ระบุในคารับรองการปฏิบัติราชการ

2. ประเมินผลจากข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์บุคคลทีเกี่ยวข้องต่างๆ
- ผู้กากับดูแลตัวชี้วัด
- ผูจ้ ัดเก็บข้อมูล
- ผู้มสี ่วนได้ส่วนเสียกับการดาเนินการของส่วนราชการ

3. การสังเกตการณ์

3.1 การจัดเก็บข้อมูลผลการดาเนินงานตามตัวชี้วัด
- ความถูกต้อง เช่น มีการจัดเก็บข้อมูลอย่างเป็นระบบโดยมีเจ้าหน้าที่รับผิดชอบและระบุแหล่งที่มาได้ชัดเจน
สามารถสอบยันความถูกต้องกับหน่วยงานเจ้าของข้อมูลได้
- ความน่าเชื่อถือ เช่น วิธีการลงบันทึกข้อมูลในแบบฟอร์มและวิธีการที่เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบตรวจสอบ ข้อมูล
ก่อน และหลังการจัดเก็บ รวมทั้งวิธีการในการเก็บข้อมูลต่างๆ จากเจ้าของข้อมูล
- ความทันสมัย เช่น ข้อมูลได้รับการปรับปรุงให้เป็นปัจจุบัน หรือทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลง
- ความสามารถในการตรวจสอบได้ เช่น ส่วนราชการมีความพร้อมให้คณะกรรมการฯ ส่วนราชการ
ภาคเอกชนและประชาชนตรวจสอบข้อมูลได้
3.2 สภาพแวดล้อมของสถานที่ที่ดาเนินการตามกิจกรรมหรือโครงการหลัก
3.3 การเก็บรักษาและดูแลเอกสาร/ข้อมูล
3.4 การมีส่วนร่วมของผู้บริหารระดับสูงของส่วนราชการ

ผู้ก้ากับดูแลตัวชี้วัด : ผู้อานวยการสานักนโยบายและแผนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ผู้จัดเก็บข้อมูล
: นางสาวเสริมสุข ธรรมกิจไพโรจน์
เบอร์ติดต่อ : 081-648-7529
นางสาวสุประวีณ์ มาโยง
เบอร์ติดต่อ : 0-2280-5512
นางทัศนีย์ วัชราไทย
เบอร์ติดต่อ : 0-2281-5246
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ตัวชี้วัดที่ 19 อัตราส่วนผู้เรียนระดับประถมศึกษา/ประชากร กลุ่มอายุ 6 – 11 ปี
หน่วยวัด : ร้อยละ
น้้าหนัก : ร้อยละ 1
ค้าอธิบาย : อัตราส่วนผู้เรียนระดับประถมศึกษา/ประชากร กลุ่มอายุ 6 – 11 ปี หมายถึง จานวนผู้เข้า
รับการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 6 หรือเทียบเท่า ในสถานศึกษาที่จัดการศึกษาในระบบและนอก
ระบบต่อจานวนประชากรกลุ่มอายุ 6 – 11 ปี
สูตรการค้านวณ :
จานวนผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 6 ปีการศึกษา 2559 X 100
จานวนประชากรกลุ่มอายุ 6 - 11 ปี ในปี พ.ศ. 2558*
หมายเหตุ : * ใช้ข้อมูลจ้านวนประชากรจากกระทรวงมหาดไทย ณ ธันวาคม 2558
เกณฑ์การให้คะแนน :
ช่วงการปรับเกณฑ์การให้คะแนน +/-0.01 สาเร็จ/ไม่สาเร็จ โดยกาหนดเกณฑ์การให้คะแนน
ดังนี้
ระดับ 1
ระดับ 2
ระดับ 3
ระดับ 4
ระดับ 5
71.25
71.26
71.27
71.28
71.29
รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน :
ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด
อัตราส่วนผู้เรียนระดับประถมศึกษา/
ประชากร กลุ่มอายุ 6 – 11 ปี

หน่วยวัด
ร้อยละ

ผลการด้าเนินงานในอดีต ปีงบประมาณ พ.ศ.

2556
102.20

2557
-

2558
-

แหล่งข้อมูล :
สถานศึกษาทุกแห่งที่จัดการศึกษาในระบบและนอกระบบ ระดับประถมศึกษาหรือเทียบเท่า
ยกเว้นที่จัดการศึกษาโดย กศน.
วิธีการจัดเก็บข้อมูล
ระดับ สพฐ.
1. ศึกษาวิเคราะห์และวางแผนพัฒนาระบบการบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา
ระบบจัดเก็บข้อมูลพื้นฐานและนักเรียนรายบุคคล Data Management Center : DMC
2. พัฒนาบุคลากรระดับ สพป. สพม. ให้มีความรู้ความสามารถในการจัดการข้อมูลสารสนเทศ
3. กากับ ติดตาม ส่งเสริม สนับสนุนให้หน่วยงานระดับ สพป. สพม. และ สถานศึกษา ดาเนินการ
จัดทาข้อมูลพื้นฐานทางการศึกษาด้วยโปรแกรม DMC ให้เป็นไปตามที่กาหนด
4. ตรวจสอบ ประมวลผล และสรุปรายงานข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาระดับสถานศึกษา
สพป. สพม. และ สพฐ.
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ระดับ สพป. สพม.
1. ศึกษาวิเคราะห์และวางแผนการบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา
2. พัฒนาบุคลากรระดับสถานศึกษาให้มีความรู้ความสามารถในการจัดการข้อมูลสารสนเทศ
3. กากับ ติดตาม ส่งเสริม สนับสนุนให้หน่วยงานระดับสถานศึกษาดาเนินการจัดทาข้อมูลพื้นฐาน
ทางการศึกษาด้วยระบบ DMC ให้เป็นไปตามที่กาหนด
ระดับสถานศึกษา
1. ศึกษาวิเคราะห์และวางแผนการบริหารจัดการการจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล
2. บันทึกข้อมูลนักเรียนรายบุคคลด้วยระบบ DMC ตามที่ สพฐ.กาหนด โดยตรวจสอบความ
ถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ และรับรองข้อมูล 36 รายการ ดังนี้
รายการข้อมูลสาคัญ 36 รายการ ปีการศึกษา 2559
ที่
ข้อมูลนักเรียน (18 รายการ)
ข้อมูลครู (10 รายการ)
ข้อมูลโรงเรียน (9 รายการ)
1 ชื่อ-สกุล
ชื่อ – สกุล
ระบบอินเทอร์เน็ต
2 เลขประจาตัวประชาชน
เลขประจาตัวประชาชน เป็นที่ตั้งศูนย์เครือข่าย
3 วันเดือนปีเกิด
วันเดือนปีเกิด
ระบบไฟฟ้า
4 ชั้นเรียนปัจจุบัน
วิชาเอก
ระบบโทรศัพท์
5 เลขประจาตัวนักเรียน
วุฒิที่จบ
น้าประปา
6 น้าหนัก/ส่วนสูง
วันเดือนปีที่เริ่มเป็นครู
โครงการที่เข้าร่วม และงบประมาณที่ได้รับ
7 รหัสประจาบ้าน
วันเดือนปีที่บรรจุครั้งแรก ค่าไฟฟ้า
8 เชื้อชาติ
ตาแหน่งปัจจุบัน
ค่าน้าประปา
9 สัญชาติ
ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน
ค่าพิกัดภูมิศาสตร์
10 ศาสนา
ประเภทบุคลากร
11 ประเภทความพิการ
12 วิธีการเดินทางมาเรียน
13 ระยะทางจากบ้านถึงโรงเรียน
14 รหัสตาบลที่อยู่
15 ชื่อ-สกุล บิดา, มารดา
16 เลขบัตรประจาตัวประชาชน บิดา- มารดา
17 รายได้ผู้ปกครอง
แนวทางการด้าเนินการ :
ระดับ สพฐ.
1. กาหนดนโยบาย โดยการออกประกาศสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เรื่อง
นโยบายและแนวปฏิบั ติเกี่ยวกับการรับนักเรียน สั งกัดส านั กงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น พื้น ฐาน
เพื่อให้ เด็กทุกคนได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึงและได้รับการพัฒ นาอย่างเต็มตามศักยภาพ สอดคล้องกับ
เจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ
พ.ศ.2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 พระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. 2545 นโยบาย
รัฐบาล นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ และความต้องการของประชาชน
180 คู่มือตัวชี้วัด
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2. จั ด และส่ ง เสริ ม สนั บ สนุ น การจั ด การศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐานให้ ป ระชากรวั ย เรี ย นอย่ า งทั่ ว ถึ ง
มีคุณธรรมนาความรู้ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงและมีคุณภาพตามมาตรฐาน
3. เพิ่มโอกาสทางการศึกษาให้แก่ประชากรวัยเรียนทุกคนได้รับการพัฒนาให้เป็นบุคคลที่มีคุณธรรม
นาความรู้ และคุณลักษณะตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน ด้วยระบบการจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภา
4. ปรับปรุงและพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา ข้อมูลนักเรียนรายคน เพื่อเป็นข้อมูล
ส่งเสริมและสนับสนุนการบริหารจัดการการศึกษา และการวางแผนพัฒนาการศึกษา
ระดับ สพป. สพม.
1. ตรวจสอบข้อมูล จานวนประชากรวัยเรียนกลุ่มอายุ 6-11 ปี ของเขตพื้นที่การศึกษาจากข้อมูล
กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย และข้อมูลจากการสามะโนประชากรวัยเรียนของสถานศึกษา
2. ประกาศการรับนักเรียนและประชาสัมพันธ์และรณรงค์ให้ผู้ปกครองและผู้เกี่ยวข้อง ได้รับทราบ
เกี่ยวกับกฎหมายการจัดการศึกษาภาคบังคับ
3. ร่วมกับสถานศึกษาทุกสังกัดวางแผนการรับนักเรียนชั้นก่อนประถมศึ กษา ประถมศึกษาปีที่ 1
มัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ให้มีสิทธิและโอกาสในการเข้าเรียนทุกคน
4. สารวจข้อมูลจานวนนักเรียน กลุ่มอายุ 6-11 ปี ที่เรียนในสถานศึกษาในสังกัดนอกสังกัด สพฐ.
และการจัดการเรียนโดยครอบครัวและองค์กร จัดสรุปรายงานผลการรับนั กเรียนและการจัดการศึกษา
ประจาปีการศึกษา
5. รายงานผลการจัดการศึกษาระดับประถมศึกษาหรือเทียบเท่า โดยใช้ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2559
6. สรุปสภาพปัญหาอุปสรรคในการรับเด็กเข้าเรียนชั้นประถมศึกษา และหาแนวทางแก้ไขร่วมกับ
ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ สถานศึกษาในสังกัดและนอกสังกัด สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ระดับสถานศึกษา
1. ตรวจสอบข้ อ มู ล จ านวนประชากรวั ย เรี ย นกลุ่ ม อายุ 6 - 11 ปี ในเขตบริ ก าร จากข้ อ มู ล
กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย และข้อมูลจากการสามะโนประชากรวัยเรียนในเขตบริการ
2. ประชาสัมพันธ์ประกาศการรับนักเรียน รณรงค์ให้ผู้ปกครองและผู้เกี่ยวข้องได้รับทราบเกี่ยวกับ
นโยบายกระทรวงศึกษาธิการในการเรียนระดับประถมศึกษา
3. วางแผนการรับนักเรียนระดับประถมศึกษา ให้มีสิทธิและโอกาสในการเข้าเรียนอย่างเท่าเทียม
และเสมอภาค
4. สารวจข้อมูลจานวนนักเรียนกลุ่มอายุ 6-11 ปี ในเขตบริการที่เรียนในสถานศึกษา และส่วนที่
ไปเรียนนอกสังกัด สพฐ. และเรียน โดยครอบครัวและองค์กรอื่นจัด สรุปรายงานผลการรับนักเรียนและการ
จัดการศึกษาระดับประถมศึกษา ประจาปีการศึกษา
5. สรุปสภาพปัญหาอุปสรรคในการรับเด็กเข้าเรียนระดับประถมศึกษา และการรณรงค์ให้เรียนต่อ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน และหาแนวทางแก้ไขร่วมกับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง
6. กาหนดหน่วยงานประสานงานการรับนักเรียน
7. กาหนดปฏิทินการรับนักเรียน
8. รายงานข้อมูลพื้นฐานการศึกษา ปีการศึกษา 2559 ตามระบบ DMC ผ่านเว็บไซด์
http://portal.bopp-obec.info/obec589 ระบบออนไลน์ 24 ชั่วโมง และ สพฐ. ตัดยอดนักเรียน 3 ครั้ง
8.1 ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2559 รายงาน ภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2559
8.2 ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2559 รายงาน ภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2559
8.3 ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2560 รายงาน ภายในวันที่ 30 เมษายน 2560
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แนวทางการประเมินผล :
แนวทางการประเมินผล
1. ประเมินผลจากข้อมูล เอกสาร หลักฐานต่างๆ

เอกสารหลักฐานที่แสดงให้เห็นว่าการด้าเนินการของตัวชี้วัดดังกล่าวได้บรรลุผลตามข้อมูลที่แจ้งมาจริง เช่น
- รายงานการบันทึกและยืนยันข้อมูลในระบบ DMC
- รายงานข้อมูลสารสนเทศในระบบ DMC
- แผนการดาเนินงานทีได้รับความเห็นชอบจากผู้มีอานาจ
- คาสั่งแต่งตั้งคณะทางาน
- บันทึกผลการดาเนินงานที่เกี่ยวข้องกับตัวชี้วัด
- เอกสารอื่นๆที่เกี่ยวกับการดาเนินงานของตัวชี้วัด
การคิดคะแนนของแต่ละตัวชี้วัดจะพิจารณาจากผลการดาเนินงานตามคานิยามของตัวชี้วัด เปรียบเทียบกับเกณฑ์การ
ให้คะแนนของตัวชี้วัดนั้นๆที่ระบุในคารับรองการปฏิบัติราชการ

2. ประเมินผลจากข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์บุคคลทีเกี่ยวข้องต่างๆ
- ผู้กากับดูแลตัวชี้วัด
- ผูจ้ ัดเก็บข้อมูล
- ผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสียกับการดาเนินการของส่วนราชการ

3. การสังเกตการณ์

3.1 การจัดเก็บข้อมูลผลการดาเนินงานตามตัวชี้วัด
- ความถูกต้อง เช่น มีการจัดเก็บข้อมูลอย่างเป็นระบบโดยมีเจ้าหน้าที่รับผิดชอบและระบุแหล่งที่มาได้ชัดเจน
สามารถสอบยันความถูกต้องกับหน่วยงานเจ้าของข้อมูลได้
- ความน่าเชื่อถือ เช่น วิธีการลงบันทึกข้อมูลในแบบฟอร์มและวิธีการที่เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบตรวจสอบ ข้อมูล
ก่อน และหลังการจัดเก็บ รวมทั้งวิธีการในการเก็บข้อมูลต่างๆ จากเจ้าของข้อมูล
- ความทันสมัย เช่น ข้อมูลได้รับการปรับปรุงให้เป็นปัจจุบัน หรือทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลง
- ความสามารถในการตรวจสอบได้ เช่น ส่วนราชการมีความพร้อมให้คณะกรรมการฯ ส่วนราชการ
ภาคเอกชนและประชาชนตรวจสอบข้อมูลได้
3.2 สภาพแวดล้อมของสถานที่ที่ดาเนินการตามกิจกรรมหรือโครงการหลัก
3.3 การเก็บรักษาและดูแลเอกสาร/ข้อมูล
3.4 การมีส่วนร่วมของผู้บริหารระดับสูงของส่วนราชการ

ผู้ก้ากับดูแลตัวชี้วัด : ผู้อานวยการสานักนโยบายและแผนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ผู้จัดเก็บข้อมูล
: นางสาวเสริมสุข ธรรมกิจไพโรจน์
เบอร์ติดต่อ : 081-648-7529
นางสาวสุประวีณ์ มาโยง
เบอร์ติดต่อ : 0-2280-5512
นางทัศนีย์ วัชราไทย
เบอร์ติดต่อ : 0-2281-5246
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ตัวชี้วัดที่ 20 ร้อยละของนักเรียนที่จบการศึกษาระดับก่อนประถมศึกษา
หน่วยวัด : ร้อยละ
น้้าหนัก : ร้อยละ 1
ค้าอธิบาย : ผู้จบการศึกษาระดับก่อนประถมศึกษา หมายถึง นักเรี ยนสังกัดส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐานที่เข้าเรียนระดับปฐมวัย และเรียนจบหลักสูตรระดับปฐมวัย หรือเทียบเท่า
สูตรการค้านวณ :
จานวนนักเรียนที่จบการศึกษาระดับก่อนประถมศึกษา ปีการศึกษา 2558 X 100
จานวนนักเรียนต้นปีในชั้นสูงสุดของระดับก่อนประถมศึกษาทั้งหมด ปีการศึกษา 2558
เกณฑ์การให้คะแนน :
ช่วงการปรับเกณฑ์การให้คะแนน +/- 5 หน่วย ต่อ 1 คะแนน โดยกาหนดเกณฑ์การให้คะแนน
ดังนี้
ระดับ 1
80

ระดับ 2
85

ระดับ 3
90

ระดับ 4
95

ระดับ 5
100

เป้าหมาย : ระดับ 5
รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน :
ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด

หน่วยวัด

ร้อยละของนักเรียนที่จบการศึกษาระดับก่อน
ประถมศึกษา

ร้อยละ

ผลการด้าเนินงานในอดีต ปีงบประมาณ พ.ศ.

2556
99.13

2557
-

2558
-

แหล่งข้อมูล / วิธีการจัดเก็บข้อมูล :
โรงเรียนในสังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานที่จัดการศึกษาระดับก่อนประถมศึกษา
ระดับ สพฐ.
ตรวจสอบ ประมวลผล และรายงานผลการดาเนินการจัดการศึกษาระดับก่อนประถมศึกษา
ระดับ สพป. สพม.
ตรวจสอบ ประสานกับโรงเรียนเพื่อให้ได้ข้อมูลนักเรียนระดับก่อนประถมศึกษาที่ถูกต้องสมบูรณ์
ระดับสถานศึกษา
จัดเก็บ/ตรวจสอบ/ปรับปรุง/แก้ไข ข้อมูลนักเรียนรายคนด้วยระบบ Data Center ระยะที่ 2
แนวทางการด้าเนินการ :
ระดับ สพฐ.
1. สพฐ. วางแผนดาเนินการดาเนินการเพื่อขับเคลื่ อนตัวชี้วัดให้บรรลุผลตามเป้าหมายและรวบรวม
ข้อมูลจากโรงเรียนเพื่อ ตรวจสอบ แก้ไขปรับปรุง และรายงานข้อมูลนักเรียนระดับก่อนประถมศึกษา
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2. ส่งเสริม สนับสนุนให้ประชากรปฐมวัยทุกคนได้รับการเตรียมความพร้อม ก่อนเข้าเรียนในระดับ
ก่อนประถมศึกษา
3. ให้ สพป. สพม. ติดตามและดูแลให้จานวนนักเรียนต่อห้องเรียนมีความเหมาะสมไม่เป็นอุปสรรค
ต่อการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญและมีประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ
4. ส่งเสริม สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนระดับก่อนประถมศึกษาให้มีคุณภาพ ประสิทธิภาพ
5. ส่งเสริมให้มีการประชาสัมพันธ์การรับนักเรียนระดับก่อนประถมศึกษาอย่างหลากหลาย
6. ส่งเสริม และสนับสนุนให้นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ ผู้ด้อยโอกาส และผู้พิการได้รับการศึกษา
ระดับก่อนประถมอย่างทั่วถึงและเต็มตามศักยภาพ
7. บริหารจัดการข้อมูลนักเรียนรายคนตามระบบ DMC ระยะที่ 2 เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการส่งเสริม
สนับสนุนการจัดการศึกษาระดับก่อนประถมศึกษาให้เกิดประสิทธิภาพ
ระดับ สพป. สพม.
1. สพป. สพม. วางแผนด าเนิ นการด าเนินกรเพื่อขั บเคลื่ อ นตัว ชี้วั ดให้ บ รรลุ ต ามเป้ า หมาย และ
รวบรวมข้อมูลจากโรงเรียนเพื่อตรวจสอบ แก้ไขปรับปรุง และรายงานข้อมูลนักเรียนระดับก่อนประถมศึกษา
2. ส่งเสริม สนับสนุนให้ประชากรปฐมวัยในเขตพื้นที่การศึกษาได้รับการเตรียมความพร้อมก่อนเข้า
เรียนในระดับก่อนประถมศึกษา
3. กากับ ติดตาม และดูแลให้จานวนนักเรียนต่อห้องเรียนมีความเหมาะสมไม่เป็นอุปสรรคต่อการ
จัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ และมีประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ
4. ส่งเสริม สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนระดับก่อนประถมศึกษาให้มีคุณภาพประสิทธิภาพ
5. ส่งเสริมให้มีการประชาสัมพันธ์การรับนักเรียนระดับก่อนประถมศึกษาอย่างหลากหลาย
6. ส่งเสริมและสนับสนุนให้นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ ผู้ด้อยโอกาส และผู้พิการ ได้รับการศึกษา
ระดับก่อนประถมศึกษาอย่างทั่วถึง และเต็มตามศักยภาพ
7. บริหารจัดการข้อมูลนักเรียนรายคนตามระบบ DMC ระยะที่ 2 เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการส่งเสริม
สนับสนุน การจัดการศึกษาระดับก่อนประถมศึกษาให้เกิดประสิทธิภาพ
ระดับสถานศึกษา
1. วางแผนดาเนินการดาเนินการเพื่อขับเคลื่อนตัวชี้วัดให้บรรลุผลตามเป้าหมาย และจัดทาข้อมูล
และรายงานนักเรียนระดับก่อนประถมศึกษารายคน
2. ส่งเสริม สนับสนุนให้ประชากรปฐมวัยในเขตบริการโรงเรียนได้รับการเตรียมความพร้อมก่อนเข้า
เรียนในระดับก่อนประถมศึกษา
3. จัดห้องเรียนให้มีความเหมาะสมไม่เป็นอุปสรรคต่อการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
และมีประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ
4. ส่งเสริม สนับสนุน การจัดการเรียนการสอนระดับก่อนประถมศึกษาให้มีคุณภาพประสิทธิภาพ
5. ประกาศการรับนักเรียนระดับก่อนประถมศึกษา และรายงานผลการรับนักเรียน
6. ส่งเสริมและสนับสนุนให้นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ ผู้ด้อยโอกาส และผู้พิการได้รับการศึกษา
ระดับก่อนประถมศึกษาอย่างทัว่ ถึงและเต็มตามศักยภาพ
7. บริหารจัดการข้อมูลนักเรียนรายคนตาม DMC เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการส่งเสริมสนับสนุนการจัด
การศึกษาระดับก่อนประถมศึกษาให้เกิดประสิทธิภาพ
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แนวทางการประเมินผล :
แนวทางการประเมินผล
1. ประเมินผลจากข้อมูล เอกสาร หลักฐานต่างๆ

1.1 รายละเอียดแผนการดาเนินงาน ดังนี้
- ผลผลิตเชิงปริมาณของส่วนราชการตาม “เอกสารงบประมาณรายจ่ายประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2559”
ของสานักงบประมาณ
- เป้าหมายเชิงปริมาณที่ต้องดาเนินการให้แล้วเสร็จในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
- ไม่นับรวมผลผลิตเชิงปริมาณทีไ่ ด้นาไปเป็นตัวชีว้ ัดเพื่อการประเมินผลสาเร็จตามแผนยุทธศาสตร์ของ
กระทรวง กลุ่มภารกิจ หรือกรม
1.2 รายละเอียดผลการดาเนินงานของผลผลิตเชิงปริมาณ ดังนี้
- รายงานสรุปปริมาณผลผลิตที่สามารถดาเนินการได้จริงของผลผลิตเชิงปริมาณแต่ละผลผลิต
1.3 เอกสาร หลักฐานที่แสดงให้เห็นว่าการดาเนินการของผลผลิตได้บรรลุผลตามข้อมูลที่แจ้งมาจริง ได้แก่
- สาเนารายงาน แผน/ผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ตามแบบ สงป.301 ที่จัดส่งให้กับ
สานักงบประมาณ ณ งวดสิน้ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
1.4 กรณีส่วนราชการเปลี่ยนเป้าหมายของผลผลิตตามเอกสารงบประมาณรายจ่าย ต้องได้รับความเห็นชอบจาก
สานักงบประมาณจึงสามารถนาเป้าหมายทีป่ รับเปลี่ยนแล้วมาใช้ในการประเมินผลได้ พร้อมแนบเอกสาร หลักฐาน
ที่สานักงบประมาณให้ความเห็นชอบดังกล่าว

2. ประเมินผลจากข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์บุคคลที่เกี่ยวข้องต่างๆ
- ผู้กากับดูแลตัวชี้วัด
- ผูจ้ ัดเก็บข้อมูล

3. การสังเกตการณ์

3.1 กระบวนการรวบรวมข้อมูลผลการดาเนินงานของผลผลิตควรมีคุณสมบัติ ดังนี้
- ความถูกต้อง เช่น แบบฟอร์มและเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบในการตรวจสอบข้อมูลก่อนและหลังการจัดเก็บทุก
ครั้งรวมทั้งแบบฟอร์มและเจ้าหน้าที่ที่รบั ผิดชอบในการสอบถามข้อมูลต่างๆ จากเจ้าของข้อมูลทุก 1 เดือน
- ความน่าเชื่อถือ เช่น ระบุแหล่งที่มาได้ชัดเจน สามารถสอบยันข้อมูลกับหน่วยงานเจ้าของข้อมูลได้ มีการ
จัดเก็บเป็นระบบและมีเจ้าหน้าที่รับผิดชอบในการจัดเก็บ
- ความทันสมัย เช่น ความถี่ในการปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบันทุกครั้งที่ข้อมูลมีการเปลี่ยนแปลงลงในระบบ
ฐานข้อมูล
- ความสามารถในการตรวจสอบได้ เช่น ส่วนราชการมีความพร้อมให้คณะกรรมการฯ ส่วนราชการ
ภาคเอกชนและประชาชนตรวจสอบข้อมูลได้
3.2 สภาพแวดล้อมของสถานทีท่ ี่ดาเนินการตามกิจกรรมหรือโครงการหลัก
3.3 การเก็บรักษาและดูแลเอกสาร/ข้อมูล

ผู้ก้ากับดูแลตัวชี้วัด : ผู้อานวยการสานักนโยบายและแผนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ผู้จัดเก็บข้อมูล
: นางสาวเสริมสุข ธรรมกิจไพโรจน์
เบอร์ติดต่อ : 081-648-7529
นางสาวสุประวีณ์ มาโยง
เบอร์ติดต่อ : 0-2280-5512
นางทัศนีย์ วัชราไทย
เบอร์ติดต่อ : 0-2281-5246
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ตัวชี้วัดที่ 21 ร้อยละของนักเรียนที่จบการศึกษาภาคบังคับ
หน่วยวัด : ร้อยละ
น้้าหนัก : ร้อยละ 1
ค้าอธิบาย : ผู้จบการศึกษาภาคบังคับ หมายถึง นักเรียนสังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานที่
เรียนจบชั้น ม.3 หรือ เทียบเท่า
สูตรการค้านวณ :
จานวนนักเรียนที่จบ ม.3 ปีการศึกษา 2558 X 100
จานวนนักเรียนต้นปี ชั้น ม.3 ทั้งหมด ปีการศึกษา 2558
เกณฑ์การให้คะแนน :

ช่วงการปรับเกณฑ์การให้คะแนน +/- 5 หน่วย ต่อ 1 คะแนน โดยกาหนดเกณฑ์การให้คะแนนดังนี้

ระดับ 1
80

ระดับ 2
85

ระดับ 3
90

ระดับ 4
95

ระดับ 5
100

เป้าหมาย : ระดับ 5
รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน :
ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด

หน่วยวัด

ร้อยละของนักเรียนที่จบการศึกษาภาคบังคับ

ร้อยละ

ผลการด้าเนินงานในอดีต ปีงบประมาณ พ.ศ.

2556
92.05

2557
-

2558
-

แหล่งข้อมูล / วิธีการจัดเก็บข้อมูล :
โรงเรียนในสังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานที่จัดการศึกษาระดับ ม.3 หรือ
เทียบเท่า
ระดับ สพฐ.
ตรวจสอบ ประมวลผล และรายงานผลการดาเนินการจัดการศึกษาระดับ ม.3
ระดับ สพป. สพม.
ตรวจสอบ ประสาน ติดตาม กากับโรงเรียนเพื่อให้ได้ข้อมูลนักเรียน ม.3 ที่ถูกต้องสมบูรณ์
ระดับสถานศึกษา
จัดเก็บ/ตรวจสอบ/ปรับปรุง/แก้ไข ข้อมูลนักเรียนรายคนในระบบ DMC
แนวทางการด้าเนินการ :
ระดับ สพฐ.
1. สพฐ. วางแผนดาเนินการดาเนินการเพื่อขับเคลื่อนตัวชี้วัดให้บรรลุผลตามเป้าหมายและรวบรวม
ข้อมูลจากโรงเรียนเพื่อ ตรวจสอบ แก้ไขปรับปรุง และรายงานข้อมูลนักเรียนระดับชั้น ม.3
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2. ส่ ง เสริ ม สนับสนุนให้ ประชากรวัยการศึ กษาภาคบั งคั บ ทุก คนได้รั บ การศึก ษาจนจบหลั ก สู ต ร
(ระดับชั้น ม.3 หรือเทียบเท่า)
3. ให้ สพป. สพม. ติดตามและดูแลให้จานวนนักเรียนต่อห้องเรียนมีความเหมาะสมไม่เป็นอุปสรรคต่อ
การจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญและมีประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ
4. ส่งเสริม สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนการศึกษาภาคบังคับ ให้มีคุณภาพ ประสิทธิภาพ
5. ส่งเสริมให้มีการประชาสัมพันธ์การรับนักเรียนระดับก่อน ประถมศึกษา และมัธยมศึกษาอย่าง
หลากหลาย
6. ส่งเสริม และสนับสนุนให้นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ ผู้ด้อยโอกาส และผู้พิการได้รับการศึกษา
ระดับก่อนประถมอย่างทั่วถึงและเต็มตามศักยภาพ
7. บริหารจัดการข้อมูลนักเรียนรายคนในระบบ DMC เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการส่งเสริมสนับสนุนการ
การศึกษาระดับก่อนประถมศึกษาให้เกิดประสิทธิภาพ
ระดับ สพป. สพม.
1. สพป. สพม. วางแผนด าเนิ นการด าเนิ น กรเพื่อขั บเคลื่ อ นตัว ชี้วั ดให้ บ รรลุ ต ามเป้ า หมาย และ
รวบรวมข้อมูลจากโรงเรียนเพื่อตรวจสอบ แก้ไขปรับปรุง และรายงานข้อมูลนักเรียนการศึกษาภาคบังคับ
2. ส่งเสริม สนับสนุนให้ประชากรวัยการศึกษาภาคบังคับทุกคนในเขตพื้นที่การศึกษาได้รับการศึกษา
ภาคบังคับ
3. ก ากั บ ติ ด ตาม และดู แ ลให้ จ านวนนั ก เรี ย นต่ อ ห้ องเรี ย นมี ค วามเหมาะสมไม่ เ ป็ น อุ ป สรรคต่ อ
การจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ และมีประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ
4. ส่งเสริม สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนการศึกษาภาคบังคับให้มีคุณภาพประสิทธิภาพ
5. ส่งเสริมให้มีการประชาสัมพันธ์การรับนักเรียนอย่างหลากหลาย
6. ส่งเสริมและสนับสนุนให้นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ ผู้ด้อยโอกาส และผู้พิการ ได้รับการศึกษา
ภาคบังคับอย่างทั่วถึง และเต็มตามศักยภาพ
7. บริหารจัดการข้อมูลนักเรียนรายคนระบบDMC ระยะที่ 2 เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการส่งเสริม
สนับสนุน การจัดการศึกษาภาคบังคับให้เกิดประสิทธิภาพ
ระดับสถานศึกษา
1. วางแผนดาเนินการดาเนินการเพื่อขับเคลื่อนตัวชี้วัดให้บรรลุผลตามเป้าหมาย และจัดทาข้อมูล
และรายงานนักเรียนรายคนระดับการการศึกษาภาคบังคับ
2. ส่งเสริม สนับสนุนให้ประชากรวัยการศึกษาภาคบังคับในเขตบริการโรงเรียนได้รับการศึกษา
และเรียนจบการศึกษาภาคบังคับหรือเทียบเท่า
3. จัดห้องเรียนให้มีความเหมาะสมไม่เป็นอุปสรรคต่อการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
และมีประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ
4. ส่งเสริม สนับสนุน การจัดการเรียนการสอนระดับการศึกษาภาคบังคับให้มีคุณภาพประสิทธิภาพ
5. ประกาศการรับนักเรียนระดับการศึกษาภาคบังคับ และรายงานผลการรับนักเรียน
6. ส่งเสริมและสนับสนุนให้นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ ผู้ด้อยโอกาส และผู้พิการได้รับการศึกษา
ภาคบังคับอย่างทั่วถึงและเต็มตามศักยภาพ
7. บริหารจัดการข้อมูลนักเรียนรายคนตามระบบ DMC เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการส่งเสริมสนับสนุน
การจัดการศึกษาภาคบังคับให้เกิดประสิทธิภาพ
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แนวทางการประเมินผล :
แนวทางการประเมินผล
1. ประเมินผลจากข้อมูล เอกสาร หลักฐานต่างๆ
1.1 รายละเอียดแผนการดาเนินงาน ดังนี้

- แผนการดาเนินงานทีได้รับความเห็นชอบจากผู้มีอานาจ
- ปฏิทินกาหนดกรอบการทางาน

-

ผลผลิตเชิงปริมาณของส่วนราชการ
เป้าหมายเชิงปริมาณที่ต้องดาเนินการให้แล้วเสร็จในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
ผลผลิตเชิงปริมาณที่ได้นาไปเป็นตัวชี้วัดเพื่อการประเมินผลสาเร็จตามแผนยุทธศาสตร์ของกระทรวง กลุ่มภารกิจ
หรือกรม
1.2 รายละเอียดผลการดาเนินงานของผลผลิตเชิงปริมาณ ดังนี้
- รายงานสรุปปริมาณผลผลิตที่สามารถดาเนินการได้จริงของผลผลิตเชิงปริมาณแต่ละผลผลิต
1.3 เอกสาร หลักฐานที่แสดงให้เห็นว่าการดาเนินการของผลผลิตได้บรรลุผลตามข้อมูลที่แจ้งมาจริง ได้แก่
- สาเนารายงาน แผน/ผลการปฏิบตั ิงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ตามแบบ สงป.301 ที่จดั ส่งให้กับ สานัก
งบประมาณ ณ งวดสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
1.4 กรณีส่วนราชการเปลี่ยนเป้าหมายของผลผลิตตามเอกสารงบประมาณรายจ่าย ต้องได้รับความเห็นชอบจาก สานัก
งบประมาณจึงสามารถนาเป้าหมายที่ปรับเปลี่ยนแล้วมาใช้ในการประเมินผลได้ พร้อมแนบเอกสาร หลักฐานที่สานัก
งบประมาณให้ความเห็นชอบดังกล่าว

2. ประเมินผลจากข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์บุคคลที่เกี่ยวข้องต่างๆ
-

ผู้กากับดูแลตัวชี้วัด
ผู้จัดเก็บข้อมูล

3. การสังเกตการณ์

3.1 กระบวนการรวบรวมข้อมูลผลการดาเนินงานของผลผลิตควรมีคุณสมบัติ ดังนี้
- ความถูกต้อง เช่น แบบฟอร์มและเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบในการตรวจสอบข้อมูลก่อนและหลังการจัดเก็บทุกครั้ง
รวมทั้งแบบฟอร์มและเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบในการสอบถามข้อมูลต่างๆ จากเจ้าของข้อมูลทุก 1 เดือน
- ความน่าเชื่อถือ เช่น ระบุแหล่งที่มาได้ชัดเจน สามารถสอบยันข้อมูลกับหน่วยงานเจ้าของข้อมูลได้ มีการจัดเก็บ
เป็นระบบและมีเจ้าหน้าทีร่ ับผิดชอบในการจัดเก็บ
- ความทันสมัย เช่น ความถี่ในการปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบันทุกครั้งที่ข้อมูลมีการเปลีย่ นแปลงลงในระบบ
ฐานข้อมูล
- ความสามารถในการตรวจสอบได้ เช่น ส่วนราชการมีความพร้อมให้คณะกรรมการฯ ส่วนราชการ ภาคเอกชนและ
ประชาชนตรวจสอบข้อมูลได้
3.2 สภาพแวดล้อมของสถานที่ที่ดาเนินการตามกิจกรรมหรือโครงการหลัก
3.3 การเก็บรักษาและดูแลเอกสาร/ข้อมูล

ผู้ก้ากับดูแลตัวชี้วัด : ผู้อานวยการสานักนโยบายและแผนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ผู้จัดเก็บข้อมูล
: นางสาวเสริมสุข ธรรมกิจไพโรจน์
เบอร์ติดต่อ : 081-648-7529
นางสาวสุประวีณ์ มาโยง
เบอร์ติดต่อ : 0-2280-5512
นางทัศนีย์ วัชราไทย
เบอร์ติดต่อ : 0-2281-5246
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ตัวชี้วัดที่ 22 ร้อยละของนักเรียนที่จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
หน่วยวัด : ร้อยละ
น้้าหนัก : ร้อยละ 1
ค้าอธิบาย : ผู้จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หมายถึง นั กเรียนสังกัดสานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐานที่เข้าเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย และ เรียนจบหลักสูตรระดับมัธยมศึกษาตอน
ปลาย หรือ เทียบเท่า
สูตรการค้านวณ :
จานวนนักเรียนที่จบการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย ปีการศึกษา 2558 X 100
จานวนนักเรียนต้นปี ม.6 ทั้งหมด ปีการศึกษา 2558
เกณฑ์การให้คะแนน :

ช่วงการปรับเกณฑ์การให้คะแนน +/- 5 หน่วย ต่อ 1 คะแนน โดยกาหนดเกณฑ์การให้คะแนนดังนี้

ระดับ 1
80

ระดับ 2
85

ระดับ 3
90

ระดับ 4
95

ระดับ 5
100

เป้าหมาย : ระดับ 5
รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน :
ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด
ร้อยละของนักเรียนที่จบการศึกษา
มัธยมศึกษาตอนปลาย

หน่วยวัด
ร้อยละ

ผลการด้าเนินงานในอดีต ปีงบประมาณ พ.ศ.

2556
94.73

2557
-

2558
-

แหล่งข้อมูล / วิธีการจัดเก็บข้อมูล :
โรงเรียนในสังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานที่จัดการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอน
ปลาย
ระดับ สพฐ.
ตรวจสอบ ประมวลผล และรายงานผลการดาเนินการจัดการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
ระดับ สพป. สพม.
ตรวจสอบ ประสานกับโรงเรียนเพื่อให้ได้ข้อมูลนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายที่ถูกต้องสมบูรณ์
ระดับสถานศึกษา
จัดเก็บ/ตรวจสอบ/ปรับปรุง/แก้ไข ข้อมูลนักเรียนรายคนระบบDMC
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แนวทางการด้าเนินการ :
ระดับ สพฐ.
1. สพฐ. วางแผนดาเนินการดาเนินการเพื่อขับเคลื่อนตัวชี้วัดให้บรรลุผลตามเป้าหมายและรวบรวม
ข้อมูลจากโรงเรียนเพื่อ ตรวจสอบ แก้ไขปรับปรุง และรายงานข้อมูลนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
2. ส่งเสริม สนับสนุนให้ประชากรที่จบการศึกษาภาคบังคับได้รับการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
3. ให้ สพป. สพม. ติดตามและดูแลให้จานวนนักเรียนต่อห้องเรียนมีความเหมาะสมไม่เป็นอุปสรรค
ต่อการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญและมีประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ
4. ส่งเสริม สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายให้มีคุณภาพ ประสิทธิภาพ
5. ส่งเสริมให้มีการประชาสัมพันธ์การรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายอย่างหลากหลาย
6. ส่งเสริม และสนับสนุนให้นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ ผู้ด้อยโอกาส และผู้พิการได้รับการศึกษา
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายอย่างทั่วถึงและเต็มตามศักยภาพ
7. บริหารจัดการข้อมูลนักเรียนรายคนระบบ DMC เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการส่งเสริมสนับสนุนการจัด
การศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายให้เกิดประสิทธิภาพ
ระดับ สพป. สพม.
1. สพป. สพม. วางแผนด าเนิ น การด าเนิ น กรเพื่ อ ขั บ เคลื่ อ นตั ว ชี้ วั ด ให้ บ รรลุ ต ามเป้ า หมาย
และรวบรวมข้อมูลจากโรงเรียนเพื่อตรวจสอบ แก้ไขปรับปรุง และรายงานข้อมูลนักเรียนการศึกษาระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย
2. ส่งเสริม สนับสนุนให้นักเรียนที่จบการศึกษาภาคบังคับในเขตพื้นที่การศึ กษาได้รับการศึกษาระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย
3. จัดห้องเรียนให้มีความเหมาะสมไม่เป็นอุปสรรคต่อการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
และมีประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ
4. ส่งเสริม สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายให้มีคุณภาพประสิทธิภาพ
5. ส่งเสริมให้มีการประชาสัมพันธ์การรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายอย่างหลากหลาย
6. ส่งเสริมและสนับสนุนให้นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ ผู้ด้อยโอกาส และผู้พิการ ได้รับการศึกษา
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายอย่างทั่วถึง และเต็มตามศักยภาพ
7. บริหารจัดการข้อมูลนักเรียนรายคนระบบ DMC เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการส่งเสริมสนับสนุน การจัด
การศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายให้เกิดประสิทธิภาพ
ระดับสถานศึกษา
1. วางแผนดาเนินการดาเนินการเพื่อขับเคลื่อนตัวชี้วัดให้บรรลุผลตามเป้าหมาย และจัดทาข้อมูล
และรายงานนักเรียนรายคนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
2. ส่งเสริม สนับสนุนให้ประชากรวัยการศึกษาภาคบังคับในเขตบริการโรงเรียนได้รับการศึกษาระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย
3. จัดห้องเรียนให้มีความเหมาะสมไม่เป็นอุปสรรคต่อการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
และมีประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ
4. ส่งเสริม สนับสนุน การจัดการเรียนการสอนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายให้มีคุณภาพประสิทธิภาพ
5. ประกาศการรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย และรายงานผลการรับนักเรียน
6. ส่งเสริมและสนับสนุนให้นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ ผู้ด้อยโอกาส และผู้ พิการได้รับการศึกษา
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายอย่างทั่วถึงและเต็มตามศักยภาพ
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7. บริหารจัดการข้อมูลนักเรียนรายคนระบบ DMC เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการส่งเสริมสนับสนุนการจัด
การศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายให้เกิดประสิทธิภาพ
แนวทางการประเมินผล :

แนวทางการประเมินผล
1. ประเมินผลจากข้อมูล เอกสาร หลักฐานต่างๆ

1.1 รายละเอียดแผนการดาเนินงาน ดังนี้
- ผลผลิตเชิงปริมาณของส่วนราชการ
- เป้าหมายเชิงปริมาณที่ต้องดาเนินการให้แล้วเสร็จในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
- ผลผลิตเชิงปริมาณที่ได้นาไปเป็นตัวชี้วัดเพื่อการประเมินผลสาเร็จตามแผนยุทธศาสตร์ของกระทรวง กลุ่มภารกิจหรือกรม
1.2 รายละเอียดผลการดาเนินงานของผลผลิตเชิงปริมาณ ดังนี้
- รายงานสรุปปริมาณผลผลิตที่สามารถดาเนินการได้จริงของผลผลิตเชิงปริมาณแต่ละผลผลิต
1.3 เอกสาร หลักฐานที่แสดงให้เห็นว่าการดาเนินการของผลผลิตได้บรรลุผลตามข้อมูลที่แจ้งมาจริง ได้แก่
- รายงานผลการจบการศึกษานักเรียนรายบุคคลในระบบ DMC

2. ประเมินผลจากข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์บุคคลที่เกี่ยวข้องต่างๆ
-

ผู้กากับดูแลตัวชี้วัด
ผู้จัดเก็บข้อมูล

3. การสังเกตการณ์

3.1 กระบวนการรวบรวมข้อมูลผลการดาเนินงานของผลผลิตควรมีคุณสมบัติ ดังนี้
- ความถูกต้อง เช่น แบบฟอร์มและเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบในการตรวจสอบข้อมูลก่อนและหลังการจัดเก็บทุกครั้งรวม
ทั้งแบบฟอร์มและเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบในการสอบถามข้อมูลต่างๆ จากเจ้าของข้อมูลทุก 1 เดือน
- ความน่าเชื่อถือ เช่น ระบุแหล่งที่มาได้ชัดเจน สามารถสอบยันข้อมูลกับหน่วยงานเจ้าของข้อมูลได้ มีการจัดเก็บเป็น
ระบบและมีเจ้าหน้าที่รับผิดชอบในการจัดเก็บ
- ความทันสมัย เช่น ความถี่ในการปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบันทุกครั้งที่ข้อมูลมีการเปลีย่ นแปลงลงในระบบฐานข้อมูล
- ความสามารถในการตรวจสอบได้ เช่น ส่วนราชการมีความพร้อมให้คณะกรรมการฯ ส่วนราชการ ภาคเอกชนและ
ประชาชนตรวจสอบข้อมูลได้
3.2 การเก็บรักษาและดูแลเอกสาร/ข้อมูล

ผู้ก้ากับดูแลตัวชี้วัด : ผู้อานวยการสานักนโยบายและแผนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ผู้จัดเก็บข้อมูล
: นางสาวเสริมสุข ธรรมกิจไพโรจน์
เบอร์ติดต่อ : 081-648-7529
นางสาวสุประวีณ์ มาโยง
เบอร์ติดต่อ : 0-2280-5512
นางทัศนีย์ วัชราไทย
เบอร์ติดต่อ : 0-2281-5246
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ตัวชี้วัดที่ 23 ร้อยละของนักเรียนประถมศึกษาออกกลางคัน
หน่วยวัด : ร้อยละ
น้้าหนัก : ร้อยละ 1
ค้าอธิบาย :
นักเรียนประถมศึกษาออกกลางคัน หมายถึง นักเรียนในสังกัดสานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ชั้นประถมศึกษาศึกษา (ป.1 – ป. 6) หรือเทียบเท่าที่เข้าเรียนในระดับประถมศึกษาแต่
ต้องยุติการเรียนลง หรือการที่นักเรียนไม่สาเร็จการศึกษาตามหลักสูตรและต้องออกจากโรงเรียนไป โดยไม่
กลับเข้ามาเรียน และไม่สามารถติดตามให้นักเรียนกลับมาเข้าเรียนได้
สูตรการค้านวณ :
จานวนนักเรียนออกกลางคันระดับประถมศึกษา ปีการศึกษา 2558 x 100
จานวนนักเรียนระดับประถมศึกษา ปีการศึกษา 2558

เกณฑ์การให้คะแนน :
ช่วงการปรับเกณฑ์การให้คะแนน +/- 0.1 หน่วย ต่อ 1 คะแนน โดยกาหนดเกณฑ์การให้คะแนนดังนี้
ระดับ 1
ระดับ 2
ระดับ 3
ระดับ 4
ระดับ 5
0.10
0.08
0.07
0.06
0.05
หมายเหตุ:
รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน :
ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด
ร้อยละของนักเรียนประถมศึกษา
ออกกลางคันลดลง

หน่วยวัด
ร้อยละ

ผลการด้าเนินงานในอดีตปีงบประมาณ พ.ศ.
2556
2557
2558
0.09
-

แหล่งข้อมูล / วิธีการจัดเก็บข้อมูล :
1. สถานศึกษาในสั งกัด สพฐ. จั ดเก็บ/ตรวจสอบ/ตรวจสอบ/ปรับปรุงแก้ไข/รายงานข้อมูลนักเรียน
ออกกลางคันเป็นรายบุคคล ปีการศึกษา 2558 เป็นรายบุคคลด้วยระบบ DMC ผ่านทาง http://portal.boppobec.info/obec58
2. สพท. ส่งเสริม สนับสนุน ชี้แจง และกากับ ติดตาม ตรวจสอบการรายงานข้อมูลนักเรียนออกกลางคัน
เป็นรายบุคคล ของโรงเรียนในสังกัด ให้ครบถ้วน ถูกต้อง ตามกาหนด
3. สพฐ. ประมวลผลและสรุปรายงานผลเป็นภาพรวมต่อไป
แนวทางด้าเนินงาน
1. สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาเพื่อกาหนด
มาตรการแก้ไขการอกกกลางคันของนักเรียน
2. แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามการออกกลางคันของนักเรียน
3. ประชุมชี้แจงผู้บริหารสถานศึกษา ครู ผู้ปกครอง เร่งรัดติดตามการเกณฑ์เด็กเข้าเรียน
192 คู่มือตัวชี้วัด
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4. ประสานงานกับหน่วยงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และภาคส่วนต่างๆ เพื่อติดตามการ
เกณฑ์ เ ด็ ก เข้ า เรี ย นสถานศึ ก ษารายงานการออกกลางคั น ของนั ก เรี ย นเป็ น รายบุ ค คล ด้ วยระบบ DMC
ผ่านเว็บไซต์ http://portal.bopp-obec.info/obec589
5. สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ติดตามการแก้ไขปัญหานักเรียนออกกลางคัน
6. ประสานการทางานร่ วมกันระหว่างจังหวัด สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา สถานศึกษาศูน ย์
เฉพาะกิจดูแลช่วยเหลือนักเรียน สพฐ. และทุกภาคส่วนเพื่อสนับสนุนช่วยเหลือไม่ให้เด็กนักเรียนกลุ่มเสี่ยงออก
กลางคัน
7. ส่งเสริมให้นักเรียนมีรายได้ระหว่างเรียน สนับสนุนทุนการศึกษา
ผู้ก้ากับดูแลตัวชี้วัด : ผู้อานวยการสานักนโยบายและแผนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ผู้จัดเก็บข้อมูล
: นางสาวเสริมสุข ธรรมกิจไพโรจน์
เบอร์ติดต่อ : 081-648-7529
นางสาวสุประวีณ์ มาโยง
เบอร์ติดต่อ : 0-2280-5512
นางทัศนีย์ วัชราไทย
เบอร์ติดต่อ : 0-2281-5246
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ตัวชี้วัดที่ 24 ร้อยละของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้นออกกลางคัน
หน่วยวัด : ร้อยละ
น้้าหนัก : ร้อยละ 1
ค้าอธิบาย :
นั ก เรี ย นมั ธ ยมศึ ก ษาตอนต้ น ออกกลางคั น หมายถึ ง นั ก เรี ย นในสั ง กั ด ส านั ก งาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (ม. 1 – ม. 3) หรือเทียบเท่าที่เข้าเรียน แต่ต้องยุติ
การเรียนลง หรือการที่นักเรียนไม่สาเร็จการศึกษาตามหลักสูตรและต้องออกจากโรงเรียนไป โดยไม่ กลับเข้ามา
เรียน
สูตรการค้านวณ :
จานวนนักเรียนออกกลางคันระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ปีการศึกษา 2558 x 100
จานวนนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ปีการศึกษา 2558

เกณฑ์การให้คะแนน :
ช่วงการปรับเกณฑ์การให้คะแนน +/- 0.2 หน่วย ต่อ 1 คะแนน โดยกาหนดเกณฑ์การให้คะแนนดังนี้
ระดับ 1
ระดับ 2
ระดับ 3
ระดับ 4
ระดับ 5
0.73
0.72
0.71
0.70
0.69
หมายเหตุ:
รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน :
ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด
ร้อยละของนักเรียนมัธยมศึกษา
ตอนต้นออกกลางคันลดลง

หน่วยวัด
ร้อยละ

ผลการด้าเนินงานในอดีตปีงบประมาณ พ.ศ.
2556
2557
2558
0.73
-

แหล่งข้อมูล / วิธีการจัดเก็บข้อมูล :
1. สถานศึกษาในสังกัด สพฐ. จัดเก็บ/ตรวจสอบ/ตรวจสอบ/ปรับปรุงแก้ไข/รายงานข้อมูลนักเรียนออก
กลางคันเป็นรายบุคคล ปีการศึกษา 2558 เป็นรายบุคคลด้วยระบบ DMC ผ่านทางเว็บไซต์ http://portal.boppobec.info/obec58
2. สพท. ส่งเสริม สนับสนุน ชี้แจง และกากับ ติดตาม ตรวจสอบการรายงานข้อมูลนักเรียนออกกลางคัน
เป็นรายบุคคล ของโรงเรียนในสังกัด ให้ครบถ้วน ถูกต้อง ตามกาหนด
3. สพฐ. ประมวลผลและสรุปรายงานผลทั้งระดับโรงเรียน สพท. และ สพฐ.
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แนวทางด้าเนินงาน
1. สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการเขตพื้น ที่การศึกษา เพื่อกาหนด
มาตรการแก้ไขการอกกกลางคันของนักเรียน
2. แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามการออกกลางคันของนักเรียน
3. ประชุมชี้แจงผู้บริหารสถานศึกษา ครู ผู้ปกครอง เร่งรัดติดตามการเกณฑ์เด็กเข้าเรียน
4. ประสานงานกับหน่วยงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และภาคส่วนต่างๆ เพื่อติดตามการเกณฑ์เด็ก
เข้าเรียน
5. สถานศึกษารายงานการออกกลางคันของนักเรียน
6. สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ติดตามการแก้ไขปัญหานักเรียนออกกลางคัน
7. ประสานการท างานร่ ว มกั น ระหว่ า งจั ง หวั ด ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ สถานศึ ก ษา และทุ ก ภาคส่ ว น
เพื่อสนับสนุนช่วยเหลือไม่ให้เด็กนักเรียนกลุ่มเสี่ยงออกกลางคัน
8. ส่งเสริมให้นักเรียนมีรายได้ระหว่างเรียน สนับสนุนทุนการศึกษา
ผู้ก้ากับดูแลตัวชี้วัด : ผู้อานวยการสานักนโยบายและแผนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ผู้จัดเก็บข้อมูล
: นางสาวเสริมสุข ธรรมกิจไพโรจน์
เบอร์ติดต่อ : 081-648-7529
นางสาวสุประวีณ์ มาโยง
เบอร์ติดต่อ : 0-2280-5512
นางทัศนีย์ วัชราไทย
เบอร์ติดต่อ : 0-2281-5246
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ตัวชี้วัดที่ 25 ร้อยละของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายออกกลางคัน
หน่วยวัด : ร้อยละ
น้้าหนัก : ร้อยละ 1
ค้าอธิบาย :
นัก เรีย นมัธ ยมศึ ก ษาตอนปลายออกกลางคั น หมายถึ ง นั กเรี ย นในสั ง กั ดส านั ก งาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4 – ม.6) หรือเทียบเท่าที่เข้าเรียนในระดับ
แต่ต้องยุติการเรียนลง หรือการที่นักเรียนไม่สาเร็จการศึกษาตามหลักสูตรและต้องออกจากโรงเรียนไป โดยไม่
กลับเข้ามาเรียน
สูตรการค้านวณ :
จานวนนักเรียนออกกลางคันระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ปีการศึกษา 2558 x 100
จานวนนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ปีการศึกษา 2558

เกณฑ์การให้คะแนน :
ช่วงการปรับเกณฑ์การให้คะแนน +/- 0.2 หน่วย ต่อ 1 คะแนน โดยกาหนดเกณฑ์การให้คะแนนดังนี้
ระดับ 1
ระดับ 2
ระดับ 3
ระดับ 4
ระดับ 5
0.79
0.78
0.77
0.76
0.75
หมายเหตุ:
รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน :
ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด

หน่วยวัด

ร้อยละของนักเรียนมัธยมศึกษาตอน
ปลายออกกลางคัน

ร้อยละ

ผลการด้าเนินงานในอดีตปีงบประมาณ พ.ศ.
2556
2557
2558
0.79
-

แหล่งข้อมูล / วิธีการจัดเก็บข้อมูล :
1. สถานศึกษาในสั งกัด สพฐ. จัดเก็บ/ตรวจสอบ/ตรวจสอบ/ปรั บปรุ งแก้ไข/รายงานข้อมูลนั กเรียน
ออกกลางคั นเป็ น รายบุ คคล ปี การศึ กษา 2558 เป็ นรายบุ คคลด้ ว ยระบบ DMC
ผ่ านทางเว็ บ ไซต์
http://portal.bopp-obec.info/obec58
2. สพท. ส่งเสริม สนับสนุน ชี้แจง และกากับ ติดตาม ตรวจสอบการรายงานข้อมูลนักเรียนออกกลางคัน
เป็นรายบุคคล ของโรงเรียนในสังกัด ให้ครบถ้วน ถูกต้อง ตามกาหนด
3. สพฐ. ประมวลผลและสรุปรายงานผลเป็นภาพรวมต่อไป
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แนวทางด้าเนินงาน
1.สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อกาหนด
มาตรการแก้ไขการออกกลางคันของนักเรียน
2.แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามการออกกลางคันของนักเรียน
3.ประชุมชี้แจงผู้บริหารสถานศึกษา ครู ผู้ปกครอง เร่งรัดติดตามการเกณฑ์เด็กเข้าเรียน
4.ประสานงานกับหน่วยงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และภาคส่วนต่างๆ เพื่อติดตามการเกณฑ์
เด็กเข้าเรียน
5.สถานศึกษารายงานการออกกลางคันของนักเรียน
6.สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ติดตามการแก้ไขปัญหานักเรียนออกกลางคัน
7.ประสานการทางานร่วมกันระหว่างจังหวัด สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา สถานศึกษา และทุกภาค
ส่วนเพื่อสนับสนุนช่วยเหลือไม่ให้เด็กนักเรียนกลุ่มเสี่ยงออกกลางคัน
8.ส่งเสริมให้นักเรียนมีรายได้ระหว่างเรียน สนับสนุนทุนการศึกษา
ผู้ก้ากับดูแลตัวชี้วัด : ผู้อานวยการสานักนโยบายและแผนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ผู้จัดเก็บข้อมูล
: นางสาวเสริมสุข ธรรมกิจไพโรจน์ เบอร์ติดต่อ : 081-648-7529
นางสาวสุประวีณ์ มาโยง
เบอร์ติดต่อ : 0-2280-5512
นางทัศนีย์ วัชราไทย
เบอร์ติดต่อ : 0-2281-5246
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ตัวชี้วัดที่ 26 ระดับความส้าเร็จของการด้าเนินการจัดเก็บข้อมูลผลการเรียนรายบุคคลระบบออนไลน์
หน่วยวัด : ระดับ
น้้าหนัก : ร้อยละ 1
ค้าอธิบาย : สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานสร้างระบบเพื่อให้สถานศึกษาทุกแห่งรายงานผล
การเรียน โดยประมวลผลผ่านระบบ SchoolMIS สาหรับโรงเรียนสังกัด สพป. และสานักงานบริหารการศึกษา
พิเ ศษ และผ่ า นระบบ SGS ส าหรั บ โรงเรี ย นมั ธ ยมศึ ก ษา โดยโรงเรี ย นยื น ยั น ข้อ มู ล สมบู ร ณ์ต ามก าหนด
การจัดเก็บข้อมูลผลการเรียนอย่างเป็นระบบ เป็นกลไกในการพัฒนา ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล
การดาเนินงานด้านการสอนของสถานศึกษา ทั้งในระดับประถมศึกษา และมัธยมศึกษา
หมายเหตุ : - ประเมินผลโดยใช้ระบบ SchoolMIS สาหรับสังกัด สพป. และ ระบบ SGS Online สาหรับ
โรงเรียนสังกัด สพม. เมื่อโรงเรียนยืนยันข้อมูลสมบูรณ์ตามกาหนดกรอบเวลา
เกณฑ์การให้คะแนน :
ระดับ 1
1 ไม่ครบถ้วน

ระดับ 2
-

ระดับ 3
-

รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน :
ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด

หน่วยวัด

อัตราส่วนผู้เข้าเรียนระดับชั้นประถมศึกษา ปีที่ 1 –
มัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2559 หรือเทียบเท่า
ที่ยืนยันผลการเรียนในระบบ / จานวนนักเรียน
ระดับชั้นประถมศึกษา ปีที่ 1 – มัธยมศึกษาปีที่ 6
หรือเทียบเท่า ปีการศึกษา 2559

ราย

ระดับ 4
-

ระดับ 5
5 ครบถ้วน

ผลการด้าเนินงานในอดีต ปีงบประมาณ พ.ศ.

2558
-

2559
-

2560
-

แหล่งข้อมูล / วิธีการจัดเก็บข้อมูล :
ระดับ สพฐ.
1. ศึกษาวิเคราะห์และวางแผนพัฒนาระบบการบริหารจัดการข้อมูล ผลการเรียนและระบบการออก
หลักฐานทางการศึกษา และการจัดทาสารสนเทศทางการศึกษาด้านวิชาการ
2. พัฒนาบุคลากรระดับ สพป. สพม. และโรงเรียน ให้มีความรู้ความสามารถในการจัดการข้อมูล
สารสนเทศ
3. กากับ ติดตาม ส่งเสริม สนับสนุนให้หน่วยงานระดับ สพป. สพม. และ สถานศึกษาดาเนินการ
จัดทาข้อมูลพื้นฐานทางการศึกษาด้วยโปรแกรม SchoolMIS และ SGS ให้เป็นไปตามที่กาหนด
4. ตรวจสอบ ประมวลผล และสรุปรายงานข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาระดับสถานศึกษาสพป.
สพม. และ สพฐ. 5 ภาคเรียน และ 6 ภาคเรียน
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ศึกษา

ระดับ สพป. สพม.
1. ศึกษาวิเคราะห์และวางแผนการบริหารจัดการข้อมูล ผลการเรียนและการออกหลักฐานทางการ

2. พัฒนาบุคลากรระดับสถานศึกษาให้มีความรู้ความสามารถในการจัดการข้อมูลสารสนเทศ
3. กากับ ติดตาม ส่งเสริม สนับสนุนให้หน่วยงานระดับสถานศึกษาดาเนินการจัดทาข้อมูลพื้นฐานทาง
การศึกษาด้วยโปรแกรม SchoolMIS และ SGS ให้เป็นไปตามที่กาหนด

ศึกษา

ระดับสถานศึกษา
1. ศึกษาวิเคราะห์และวางแผนการบริหารจัดการการจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล
2. แต่งตั้งคาสั่งกาหนดตัวบุคคลในการรับผิ ดชอบข้อมูลผลการเรียนและการออกหลักฐานทางการ

3. บันทึกข้อมูลผลการเรียนของนักเรียนรายบุคคลด้วย SchoolMIS หรือ SGS onlineหรือโปรแกรม
อื่นใดที่โรงเรียนใช้งานในปัจจุบัน และส่งฐานข้อมูลโดยอาจแปลงฐานข้อมูลจากโปรแกรมที่ใช้งาน แปลงเป็น
ฐานโปรแกรม SGS Offline และคานวณค่า GPA และ PR แล้ว upload ฐานข้อมูลขึ้นประมวลผลรวบรวมบน
SGS
online
ตามที่ สพฐ.ก าหนด
โดยตรวจสอบความถู ก ต้ อ ง ครบถ้ ว น สมบู ร ณ์
และรับรองข้อมูล 15 รายการตามกาหนดกรอบเวลา มีรายการข้อมูลดังนี้
ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

ข้อมูลนักเรียน ( 26 รายการ)
รหัสสถานศึกษา
รหัสนักเรียน
คานาหน้าชื่อ
ชือ่
นามสกุล
GPAX
PR
รหัสหลักสูตร
รหัสประเภทวิชา
รหัสสาขาวิชา
เลขบัตรประชาชน
ปีการศึกษาทีจ่ บ
ภาคเรียนทีจ่ บ
เพศ
รหัสกลุ่มสาระการเรียนรูภ้ าษาไทย
GPA
รหัสกลุ่มสาระการเรียนรูค้ ณิตศาสตร์
GPA
รหัสกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
GPA

ข้อมูลครู (4 รายการ)
ชื่อ – สกุล
เลขประจาตัวประชาชน
วันเดือนปีเกิด
ตาแหน่งปัจจุบัน
วิชาที่สอน
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ที่
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35

ข้อมูลนักเรียน ( 26 รายการ)
รหัสกลุ่มสาระการเรียนรูส้ ังคมศึกษา
GPA
รหัสกลุ่มสาระการเรียนรูส้ ุขศึกษาและพลศึกษา
GPA
รหัสกลุ่มสาระการเรียนรูศ้ ิลปะ
GPA
รหัสกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
GPA
รหัสกลุ่มสาระการเรียนรูภ้ าษาต่างประเทศ
GPA
รหัสกลุ่มวิชา IS
GPA
วันเกิดนักเรียน
ชื่อบิดา
ชื่อมารดา

ข้อมูลครู (4 รายการ)

แนวทางการด้าเนินการ :
ระดับ สพฐ.
1. สพฐ. ก าหนดนโยบายในการจั ด เก็ บ ข้ อ มู ล ผลการเรี ย น วางแผนด าเนิ น การด าเนิ น การ
เพื่อขับเคลื่อนตัวชี้วัดให้บรรลุผลตามเป้าหมายและรวบรวมข้อมูลจากโรงเรียนเพื่อ ตรวจสอบ แก้ไขปรับปรุง
และรายงานข้อมูลผลการเรียนของนักเรียนทุกระดับ
2. สร้างแนวทางการดาเนินการจัดเก็บข้อมูลในระดับ สพฐ. สพท. และโรงเรียน ชี้แจงแนวทางการ
ดาเนินงานให้ สพท. และโรงเรียน
3. สพฐ. แจ้งปฏิทินกรอบการดาเนินงาน ระยะเวลาการตัดยอดข้อมูล เพื่อการใช้บริหารจัดการศึกษา
4. บริหารจัดการข้อมูลนักเรียนรายคนระบบ SchoolMIS และ SGS ระบบ Online และ Offline
เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาทุกระดับให้เกิดประสิทธิภาพ
ระดับ สพป. สพม.
1. สพป. สพม. วางแผนด าเนิ น การด าเนิ น กรเพื่ อ ขั บ เคลื่ อ นตั ว ชี้ วั ด ให้ บ รรลุ ต ามเป้ า หมา ย
ชี้แจงแนวทางการดาเนินงาน ให้คาปรึกษา ติดตามให้โรงเรียนดาเนินการกรอกข้อมูล และยืนยันข้อมูล
2. ส่ ง เสริ ม สนั บ สนุ น ให้ โ รงเรี ย นด าเนิ น การจั ด เก็ บ ข้ อ มู ล ผลการเรี ย นด้ ว ยระบบ SchoolMIS
และระบบ SGS หรื อ หากโรงเรี ย นใช้ โ ปรแกรมอื่ น ใดนอกเหนื อ จากที่ สพฐ. ก าหนด ให้ เ ขตพื้ น ที่ ส ร้ า ง
ความเข้าใจแนวทางการจัดส่งข้อมูลให้ครบถ้วนตามกาหนด
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ระดับสถานศึกษา
1. วางแผนดาเนินการดาเนินการเพื่อขับเคลื่อนตัวชี้วัดให้บรรลุผลตามเป้าหมาย และจัดทาข้อมูลผล
การเรียนนักเรียนรายบุคคล
2. บันทึกข้อมูลผลการเรียนของนักเรียนรายบุคคลด้วย SchoolMIS สาหรับโรงเรียนประถมศึกษา
หรือ SGS online สาหรับโรงเรียนมัธยม หรือโปรแกรมอื่นใดที่โรงเรียนใช้งานในปัจจุบัน และส่งฐานข้อมูล
โดยอาจแปลงฐานข้อมูลจากโปรแกรมที่ใช้งาน แปลงเป็นฐานโปรแกรม SGS Offline และคานวณค่า GPA
และ PR แล้ว upload ฐานข้อมูลขึ้นประมวลผลรวบรวมบน SGS online ตามที่ สพฐ.กาหนด
3. โดยตรวจสอบความถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ และยืนยันข้อมูลตามกรอบเวลาที่กาหนด
แนวทางการประเมินผล :
แนวทางการประเมินผล
1. ประเมินผลจากข้อมูล เอกสาร หลักฐานต่างๆ

เอกสารหลักฐานที่แสดงให้เห็นว่าการด้าเนินการของตัวชี้วัดดังกล่าวได้บรรลุผลตามข้อมูลที่แจ้งมาจริง เช่น
- แผนการดาเนินงานทีได้รับความเห็นชอบจากผู้มีอานาจ
- คาสั่งแต่งตั้งคณะทางาน และบันทึกผลการดาเนินงานที่เกี่ยวข้องกับตัวชี้วัด
- เอกสารอื่นๆที่เกี่ยวกับการดาเนินงานของตัวชี้วัด
การคิดคะแนนของแต่ละตัวชี้วัดจะพิจารณาจากผลการดาเนินงานตามคานิยามของตัวชี้วัด เปรียบเทียบกับเกณฑ์การ
ให้คะแนนของตัวชี้วัดนั้นๆที่ระบุในคารับรองการปฏิบัติราชการ

2. ประเมินผลจากข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์บุคคลทีเกี่ยวข้องต่างๆ
- ผู้กากับดูแลตัวชี้วัด
- ผูจ้ ัดเก็บข้อมูล
- ผู้มสี ่วนได้ส่วนเสียกับการดาเนินการของส่วนราชการ

3. การสังเกตการณ์

3.1 การจัดเก็บข้อมูลผลการดาเนินงานตามตัวชี้วัด
- ความถูกต้อง เช่น มีการจัดเก็บข้อมูลอย่างเป็นระบบโดยมีเจ้าหน้าที่รับผิดชอบและระบุแหล่งที่มาได้ชัดเจน
สามารถสอบยันความถูกต้องกับหน่วยงานเจ้าของข้อมูลได้
- ความน่าเชื่อถือ เช่น วิธีการลงบันทึกข้อมูลในแบบฟอร์มและวิธีการที่เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบตรวจสอบ ข้อมูล
ก่อน และหลังการจัดเก็บ รวมทั้งวิธีการในการเก็บข้อมูลต่างๆ จากเจ้าของข้อมูล
- ความทันสมัย เช่น ข้อมูลได้รับการปรับปรุงให้เป็นปัจจุบัน หรือทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลง
- ความสามารถในการตรวจสอบได้ เช่น ส่วนราชการมีความพร้อมให้คณะกรรมการฯ ส่วนราชการ
ภาคเอกชนและประชาชนตรวจสอบข้อมูลได้
3.2 การเก็บรักษาและดูแลเอกสาร/ข้อมูล
3.3 การมีส่วนร่วมของผู้บริหารระดับสูงของส่วนราชการ

ผู้ก้ากับดูแลตัวชี้วัด : ผู้อานวยการสานักนโยบายและแผนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ผู้จัดเก็บข้อมูล
: นางสาวเสริมสุข ธรรมกิจไพโรจน์
เบอร์ติดต่อ : 081-648-7529
นางสาวสุประวีณ์ มาโยง
เบอร์ติดต่อ : 0-2280-5512
นางทัศนีย์ วัชราไทย
เบอร์ติดต่อ : 0-2281-5246
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ตัวชี้วัดที่ 27 ร้อยละของนักเรียนที่ได้รับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
หน่วยวัด : ร้อยละ
น้้าหนัก : ร้อยละ 1
ค้า อธิ บาย : เป็ นการประเมินผลเพื่อให้ ทราบว่านักเรีย นได้รับการสนั บสนุ น ค่าใช้จ่ ายในการจั ดการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน (ตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน) สาหรับรายการ
(1) ค่าจัดการเรียนการสอน
(2) ค่าหนังสือเรียน
(3) ค่าอุปกรณ์การเรียน
(4) ค่าเครื่องแบบนักเรียน
(5) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
สูตรการค้านวณ :
จานวนนักเรียนที่ได้รับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
จานวนนักเรียนทั้งหมด

X 100

เกณฑ์การให้คะแนน :
ช่วงการปรับเกณฑ์การให้คะแนน +/- 5 หน่วย ต่อ 1 คะแนน โดยกาหนดเกณฑ์การให้คะแนนดังนี้
ระดับ 1

ระดับ 2

ระดับ 3

ระดับ 4

ระดับ 5

80

85

90

95

100

เป้าหมาย : ระดับ 5
รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน :
ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด

หน่วยวัด

ร้อยละของนักเรียนที่ได้รับการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ผลการด้าเนินงานในอดีต ปีงบประมาณ พ.ศ.
2556
2557
2558
100
100
100
(7,788,044) (7,686,871)

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ตั้งแต่ระดับอนุบาล
จนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน) ได้รับงบประมาณค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน 5 รายการ ประกอบด้วย
1) ค่าจัดการเรียนการสอน
1.1) อุดหนุนรายหัว
1.2) ปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน
1.3) ค่าอาหารนักเรียนพักนอน
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2) ค่าหนังสือเรียน
3) ค่าอุปกรณ์การเรียน
4) ค่าเครื่องแบบนักเรียน
5) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
แหล่งข้อมูล / วิธีการจัดเก็บข้อมูล :
1. แหล่งข้อมูลนักเรียนรายบุคคล 10 มิถุนายน 2559 (ข้อมูล Data Center)
2. ข้อมูลจานวนนักเรียนปีการศึกษา 2558 ที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณปี 2559 ครบถ้วน ในภาค
เรียนที่ 2/2558 และได้รับชดเชยในภาคเรียน 1/2559 ในส่วนที่ยังขาด
3. ข้ อ มู ล จ านวนนั ก เรี ย นที่ ไ ด้ รั บ จั ด สรรงบประมาณปี 2559 ส าหรั บ ภาคเรี ย นที่ 1/2559 โดย
การคาดคะเนนักเรียนเข้าใหม่ ชั้น อ.1 / ป.1 / ม.1 (70% ของนักเรียนปีการศึกษา 2558) และนักเรียนเดิมปี
การศึกษา 2557 ชั้น อ.1 /ป.1 / ป. 4 / ป.5 / ม.1 / ม.2 / ม.4 / ม.5 คิดเลื่อนชั้นไปอีกระดับชั้นหนึ่ง (ชั้น อ.2 /ป.2
/ ป.5 / ป.6 / ม.2 / ม.3 / ม.5 / ม.6) 70%
แนวทางการด้าเนินงาน :
ระดับ สพป. สพม.
1. ใช้ข้อมูล 10 มิถุนายน 2559
2. สรุปรายงานการการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ระดับสถานศึกษา
1. ใช้ข้อมูล 10 มิถุนายน 2559
2. สรุปรายงานการการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ผู้ก้ากับดูแลตัวชี้วัด :
ผู้จัดเก็บข้อมูล :

ผู้อานวยการสานักนโยบายและแผนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
นางสาวเสริมสุข ธรรมกิจไพโรจน์
นางสาวลิลิน ทรงผาสุก
นางสาวกัลยา ชูโชติ
นางสาวเพ็ญศรี จิตสินธุนันท์
นางเบญจวรรณ ดวงใจ
นางวรรณา จิตกระแส
นางสาวไพรินทร์ สุขกาบัง

เบอร์ติดต่อ :
เบอร์ติดต่อ :
เบอร์ติดต่อ :
เบอร์ติดต่อ :
เบอร์ติดต่อ :
เบอร์ติดต่อ :
เบอร์ติดต่อ :

02 288 5831-2
02 288 5841
02 288 5841
02 288 5841
02 288 5841
02 288 5841
02 288 5841

ทัง้ นี้เพื่อให้สอดรับกับการดาเนินการประเมินผลการปฏิบัติงานของส่วนราชการ (FL) จึงใคร่ขอความ
อนุเคราะห์สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษาได้ตอบแบบสอบถามในการประเมินความพึงพอใจและ
ความไม่พึงพอใจในการดาเนินโครงการด้วย ดังแนบ
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แบบฟอร์มการจัดเก็บข้อมูล ระดับสพป./สพม. และระดับสถานศึกษา (ถ้ามี)
แบบรายงานผลการด้าเนินงานโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาล
จนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ภาคเรียนที่ 2/2558 และ ภาคเรียนที่ 1/2559
************************
ส้านักงานเขตพื้นที่การศึกษา....................................................................................................................
วัตถุประสงค์
เพื่อให้นักเรียนทุกคนมีความพร้อมที่จะได้รับการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐานที่มี
คุณภาพและมาตรฐาน โดยการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ มีส่วนร่วมและรัฐสนับสนุนค่าใช้จ่ายอย่างเสมอภาค
และเป็นธรรมในรายการพื้นฐาน ได้แก่ ค่าจัดการเรียนการสอน ค่าหนังสือเรียน ค่าอุปกรณ์การเรียน ค่าเครื่องแบบ
นักเรียน ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
เป้าหมาย (ของส้านักงานเขตพื้นที่การศึกษา)
ด้านปริมาณ
............................................................................................................................. ..................................................
........................................................................................................................................... ....................................
ด้านคุณภาพ
...............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................. ..................................................
การติดตาม ควบคุม ก้ากับของสถานศึกษาและเขตพื้นที่การศึกษา
การติดตาม ควบคุม ก้ากับของสถานศึกษา
1. คณะกรรมการภาคี 4 ฝ่าย ร่วมพิจารณาให้ความเห็นชอบการคัดเลือกหนังสือเรียน
ร่วมกาหนดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนและให้ความเห็นชอบการใช้เงินเหลือจ่าย
จากการจัดซื้อหนังสือเรียนและเงินกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน และร่วมพัฒนา
แนวทางการดาเนินงาน
2. คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานให้ความเห็นชอบ ประเมินและปรับปรุงการ
คัดเลือกหนังสือเรียน
3. คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานร่วมกาหนดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้
สอดคล้องกับความต้องการของนักเรียนและสถานศึกษา
4. คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานให้ความเห็นชอบการใช้เงินที่เหลือจากการ
ดาเนินการจัดซื้อหนังสือเรียนและกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
5. สถานศึกษามีการตรวจสอบให้นักเรียนมีเครื่องแบบนักเรียน และอุปกรณ์การเรียน
จริงตามทีไ่ ด้รับจัดสรร
6. สถานศึกษาจัดทาแผนปฏิบัติการประจาปีของสถานศึกษาที่สอดคล้องกับภารกิจของสถานศึกษา
นโยบายและจุดเน้นของสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานสาหรับงบเงินอุดหนุน
รายการค่าจัดการเรียนการสอน (ค่าใช้จา่ ยรายหัว) และนาเสนอให้คณะกรรมการสถานศึกษาขั้น
พื้นฐานเห็นชอบ
7. สถานศึกษามีการตรวจสอบการใช้จา่ ยงบประมาณให้สอดคล้องกับแผนปฏิบตั ิการประจาปี และ
รายงานผลให้สาธารณชนได้รับทราบ
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มี (จ้านวน โรง)

ไม่มี (จ้านวน โรง)

การติดตาม ควบคุม ก้ากับของสถานศึกษาและส้านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
การติดตาม ควบคุม ก้ากับของส้านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
1. ตั้งคณะกรรมการประสานงาน ติดตามตรวจสอบและประเมินผลการ
ดาเนินงานภายในเขตพื้นที่การศึกษา
2. สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามีการติดตามตรวจสอบและประเมินผลการ
ดาเนินงานของโครงการฯภายในเขตพื้นที่การศึกษา เชิงประจักษ์
3. สานักงานเขตพื้นที่การศึกษากากับ ติดตาม สถานศึกษาผ่านช่องทาง
อิเล็กทรอนิกส์ เป็นรายสถานศึกษา

มี

ไม่มี

สถานศึกษา
ติดตาม ควบคุม ก้ากับของสถานศึกษาและส้านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ข้อเสนอแนะในการด้าเนินการติดตาม ควบคุม ก้ากับของสถานศึกษาและส้านักงานเขตพื้นที่การศึกษา

....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
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ผลการด้าเนินงานในภาพรวมของส้านักงานเขตพื้นที่การศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
(ภาคเรียนที่ 2/2558 และ ภาคเรียนที่ 1/2559)
ด้านปริมาณ
ตัวชี้วัดที่ 1 ร้อยละของนักเรียนที่ได้รับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานตามโครงการ
(ใช้ข้อมูลจาก สพฐ.ภาคเรียนที่ 2/2558 และ ภาคเรียนที่ 1/2559 )
ด้านคุณภาพ

ตัวชี้วัด
ตัวชี้วัดที่ 1 ร้อยละของนักเรียนที่มีความรู้ ความสามารถ ทักษะการเรียนรู้ตลอด
ชีวิต มีสติรู้ทัน มีปัญญารู้คิด มีสมรรถนะ และมีคุณธรรม รับผิดชอบต่อครอบครัว
ประเทศชาติ และเป้นพลเมืองดีของโลก
ตัวชี้วัดที่ 2 ร้อยละของผู้ปกครองมีความพึงพอใจที่ได้รับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายใน
การจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ด้านการมีส่วนร่วม

ระดับการมีส่วนร่วม

ระดับการมีส่วนร่วมของ นักเรียน ผู้ปกครอง คณะกรรมการ
ภาคี 4 ฝ่าย และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานใน
ขั้นตอนต่างๆของการดาเนินงานตามโครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาล จนจบ
การศึกษาขั้นพื้นฐานของสถานศึกษา

มาก
ที่สุด

มาก

ผลการด้าเนินงาน

ปาน น้อย น้อยที่สุด
กลาง

ปัญหาและอุปสรรค
..............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................. .................................................
ข้อเสนอแนะ
............................................................................................................................. .................................................
............................................................................................................................. .................................................

ลงชื่อ

ผู้รายงานข้อมูล

(
ตาแหน่ง
โทรศัพท์
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ลงชื่อ

(
ตาแหน่ง
โทรศัพท์

ผู้รับรองข้อมูล
)

แบบสอบถามความพึงพอใจและความไม่พึงพอใจของสถานศึกษาในการด้าเนินงาน
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
รายการ

มาก
ที่สุด

ความพึงพอใจ
มาก ปาน น้อย
กลาง

น้อย
ที่สุด

มาก
ที่สดุ

ความไม่พงึ พอใจ
มาก ปาน น้ อย
กลาง

น้ อย
ที่สดุ

1) วิธีการเก็บข้อมูลและรายงานจานวนนักเรียน
2) เกณฑ์การจัดสรรงบประมาณแต่ละรายการ
(5 รายการ/ปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน/ค่าอาหาร
นักเรียนพักนอน)
3) ระยะเวลาในการแจ้งการจัดสรรเงินอุดหนุน 5
รายการ
4) ระยะเวลาในการแจ้งโอนเงินอุดหนุน
5) การแจ้งแนวทางการดาเนินงานโครงการ
สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับ
อนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐานทางเว็บไซด์ของ
สนผ.
6) แนวทางการใช้จ่าย
6.1 ค่าจัดการเรียนการสอน
6.2 ค่าหนังสือเรียน
6.3 ค่าเครื่องแบบนักเรียนและอุปกรณ์การเรียน
6.4 ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
6.5 เงินปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน (ถ้ามี)
6.6 ค่าอาหารนักเรียนพักนอน(ถ้ามี)
7) การใช้เงินอุดหนุนได้สองปีงบประมาณ
8) การส่งคืนเงินอุดหนุนเมื่อครบสองปีงบประมาณ
9) การรายงานผลการดาเนินงานของโรงเรียน(SAR)

ข้อเสนอแนะการดาเนินงาน
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
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แบบสอบถามความพึงพอใจและความไม่พึงพอใจของส้านักงานเขตพื้นที่การศึกษาในการด้าเนินงาน
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
รายการ

มาก
ที่สุด

ความพึงพอใจ
มาก ปาน น้อย
กลาง

น้อย
ที่สุด

มาก
ที่สดุ

ความไม่พงึ พอใจ
มาก ปาน น้ อย
กลาง

น้ อย
ที่สดุ

1) วิธีการเก็บข้อมูลและรายงานจานวนนักเรียน
2) เกณฑ์การจัดสรรงบประมาณแต่ละรายการ
(5 รายการ/ปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน/ค่าอาหาร
นักเรียนพักนอน)
3) ระยะเวลาในการแจ้งการจัดสรรเงินอุดหนุน 5
รายการ
4) ระยะเวลาในการแจ้งโอนเงินอุดหนุน
5) การแจ้งแนวทางการดาเนินงานโครงการ
สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับ
อนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐานทางเว็บไซด์ของ
สนผ.
6) แนวทางการใช้จ่าย
6.1 ค่าจัดการเรียนการสอน
6.2 ค่าหนังสือเรียน
6.3 ค่าเครื่องแบบนักเรียนและอุปกรณ์การเรียน
6.4 ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
6.5 เงินปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน (ถ้ามี)
6.6 ค่าอาหารนักเรียนพักนอน(ถ้ามี)
7) การใช้เงินอุดหนุนได้สองปีงบประมาณ
8) การส่งคืนเงินอุดหนุนเมื่อครบสองปีงบประมาณ
9) การรายงานผลการดาเนินงานของโรงเรียน(SAR)

ข้อเสนอแนะการดาเนินงาน
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
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ตัวชี้วัดที่ 28 ระดับความสาเร็จของการส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนางานแนะแนวให้มีความเข้มแข็ง
หน่วยวัด : ระดับ
น้าหนัก : ร้อยละ 3
คาอธิบาย :
ความสาเร็จของการส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนางานแนะแนวให้มีความเข้มแข็ง พิจารณาจาก
การดาเนินงานของสานักงานเขตพื้นที่ การศึกษาภายใต้แผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
ในโครงการพัฒนาความเข้มแข็งการดาเนินงานแนะแนวในสถานศึกษา ดังนี้
1. จัดทาโครงการ/กิจกรรมส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนางานแนะแนวการศึกษาและอาชีพ ใน
ระดับเขตพื้นที่การศึกษาให้สอดคล้องกับนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ กลยุทธ์/จุดเน้นของ สพฐ. และ
มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2558 เรื่อง การเตรียมความพร้อมแก่กาลังแรงงานก่อนเข้าสู่
ตลาดแรงงาน
2. พัฒนาครูแนะแนวทุกโรงเรียนให้มีความรู้ ความเข้าใจ และสามารถจัดกระบวนการแนะแนว
ครบทุกขั้นตอนได้ โดยเฉพาะสาหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 และมัธยมศึกษาตอนปลายทุกคน
3. ก าหนดให้ ก ารแนะแนวการศึ ก ษาและอาชี พ แก่ นั ก เรี ย นระดั บ มั ธ ยมศึ ก ษาปี ที่ 3 และ
มัธยมศึกษาตอนปลาย เป็นเป้าหมายและตัวชี้วัดผลการดาเนินงานประจาปีของเขตพื้นที่การศึกษา
4. ส่ งเสริ ม สนั บ สนุ น สถานศึ ก ษาทุ ก แห่ งให้ ก าหนดการแนะแนวการศึ ก ษาและอาชี พ แก่
นักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 และมัธยมศึกษาตอนปลาย เป็นเป้าหมายและตัวชี้วัดผลการดาเนินงาน
ประจาปีของสถานศึกษา
5. นิเทศ ติดตาม การดาเนินงานแนะแนวการศึกษาและอาชีพในสถานศึกษาทุกแห่ง
6. รายงานผลการดาเนิ นงานแนะแนวการศึกษาและอาชีพ ข้อ 1 – 5 แก่สานักวิชาการและ
มาตรฐานการศึกษา สพฐ.
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เกณฑ์การให้คะแนน : ระดับสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ระดับ
ระดับขั้นของการปฏิบัติงาน
1 - จัดทาโครงการ/กิจกรรมส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนางานแนะแนวการศึกษาและอาชีพใน
ระดับเขตพื้นที่การศึกษาให้สอดคล้องกับนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ กลยุทธ์/จุดเน้นของ สพฐ.
และมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2558 เรื่อง การเตรียมความพร้อมแก่กาลังแรงงานก่อน
เข้าสู่ตลาดแรงงาน
2 - จัดทาโครงการ/กิจกรรมส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนางานแนะแนวการศึกษาและอาชีพใน
ระดับเขตพื้นที่การศึกษาให้สอดคล้องกับนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ กลยุทธ์/จุดเน้นของ สพฐ.
และมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2558 เรื่อง การเตรียมความพร้อมแก่กาลังแรงงานก่อน
เข้าสู่ตลาดแรงงาน
- พัฒนาครูแนะแนวทุกโรงเรียนให้มีความรู้ ความเข้าใจ และสามารถจัดกระบวนการแนะแนว
ครบทุกขั้นตอนได้ โดยเฉพาะสาหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 และมัธยมศึกษาตอนปลายทุกคน
3 - จัดทาโครงการ/กิจกรรมส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนางานแนะแนวการศึกษาและอาชีพใน
ระดับเขตพื้นที่การศึกษาให้สอดคล้องกับนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ กลยุทธ์/จุดเน้นของ สพฐ.
และมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2558 เรื่อง การเตรียมความพร้อมแก่กาลังแรงงานก่อน
เข้าสู่ตลาดแรงงาน
- พัฒนาครูแนะแนวทุกโรงเรียนให้มีความรู้ ความเข้าใจ และสามารถจัดกระบวนการแนะแนว
ครบทุกขั้นตอนได้ โดยเฉพาะสาหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 และมัธยมศึกษาตอนปลายทุกคน
- กาหนดให้การแนะแนวการศึกษาและอาชีพแก่นักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 และมัธยม
ศึกษาตอนปลาย เป็นเป้าหมายและตัวชี้วัดผลการดาเนินงานประจาปีของเขตพื้นที่การศึกษา
4 - จัดทาโครงการ/กิจกรรมส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนางานแนะแนวการศึกษาและอาชีพใน
ระดับเขตพื้นที่การศึกษาให้สอดคล้องกับนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ กลยุทธ์/จุดเน้นของ สพฐ.
และมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2558 เรื่อง การเตรียมความพร้อมแก่กาลังแรงงานก่อน
เข้าสู่ตลาดแรงงาน
- พัฒนาครูแนะแนวทุกโรงเรียนให้มีความรู้ ความเข้าใจ และสามารถจัดกระบวนการแนะแนว
ครบทุกขั้นตอนได้ โดยเฉพาะสาหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 และมัธยมศึกษาตอนปลาย
ทุกคน
- กาหนดให้การแนะแนวการศึกษาและอาชีพแก่นักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 และมัธยมศึกษา
ตอนปลาย เป็นเป้าหมายและตัวชี้วัดผลการดาเนินงานประจาปีของเขตพื้นที่การศึกษา
- ส่งเสริม สนับสนุนสถานศึกษาทุกแห่งให้กาหนดการแนะแนวการศึกษาและอาชีพแก่นักเรียน
ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 และมัธยมศึกษาตอนปลาย เป็นเป้าหมายและตัวชี้วัดผลการดาเนินงาน
ประจาปีของสถานศึกษา
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ระดับ
ระดับขั้นของการปฏิบัติงาน
5 - จัดทาโครงการ/กิจกรรมส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนางานแนะแนวการศึกษาและอาชีพใน
ระดับเขตพื้นที่การศึกษาให้สอดคล้องกับนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ กลยุทธ์/จุดเน้นของ
สพฐ. และมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2558 เรื่อง การเตรียมความพร้อมแก่กาลัง
แรงงานก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงาน
- พัฒนาครูแนะแนวทุกโรงเรียนให้มีความรู้ ความเข้าใจ และสามารถจัดกระบวนการแนะแนว
ครบทุกขั้นตอนได้ โดยเฉพาะสาหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 และมัธยมศึกษาตอนปลาย
ทุกคน
- กาหนดให้การแนะแนวการศึกษาและอาชีพแก่นักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 และมัธยม
ศึกษาตอนปลาย เป็นเป้าหมายและตัวชี้วัดผลการดาเนินงานประจาปีของเขตพื้นที่การศึกษา
- ส่งเสริม สนับสนุนสถานศึกษาทุกแห่งให้กาหนดการแนะแนวการศึกษาและอาชีพแก่นักเรียน
ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 และมัธยมศึกษาตอนปลาย เป็นเป้าหมายและตัวชี้วัดผลการดาเนินงาน
ประจาปีของสถานศึกษา
- นิเทศ ติดตาม การดาเนินงานแนะแนวการศึกษาและอาชีพในสถานศึกษาทุกแห่ง
- รายงานผลการดาเนินงานแนะแนวการศึกษาและอาชีพแก่สานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา
สพฐ.
รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน :
ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด
ระดับความสาเร็จของสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาในการส่งเสริม สนับสนุน และ
พัฒนางานแนะแนวให้มีความเข้มแข็ง

หน่วยวัด
ระดับ

ผลการดาเนินงานในอดีต ปีงบประมาณ พ.ศ.
2556
2557
2558
88

วิธีการจัดเก็บข้อมูล
1. สพป./สพม. สังเคราะห์ข้อมูลและสรุปผลส่งให้ สพฐ.
2. สพฐ. สังเคราะห์ข้อมูลผลการดาเนินงานของ สพป./สพม.
แหล่งข้อมูล
1. แบบฟอร์มตัวชี้วัด ARS ที่ 28 ระดับความสาเร็จของการส่งเสริม สนับสนุน และพัฒ นางาน
แนะแนวให้มีความเข้มแข็ง
2. รายงานผลการการส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนางานแนะแนวให้มีความเข้มแข็ง
แนวทางการดาเนินงาน :
ระดับ สพฐ.
1. กาหนดนโยบายให้ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาจัดแนะแนวการศึกษาและอาชีพก่อนสาเร็จ
การศึกษาตามในระดับเขตพื้นที่การศึกษาให้ สอดคล้ องกับ นโยบายของกระทรวง ศึกษาธิการ กลยุทธ์/
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จุดเน้นของ สพฐ. และมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2558 เรื่อง การเตรียมความพร้อมแก่กาลัง
แรงงานก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงาน
2. จัดสรรงบประมาณสนับสนุน
3. จัดประชุมสร้างความเข้าใจแนวทางการขับเคลื่อนการดาเนินงานแนะแนวการศึกษาและอาชีพ
4. ส่งเสริม สนับสนุน กากับ ติดตามการดาเนินงานแนะแนวการศึกษาและอาชีพ
ระดับ สพป./สพม.
1. จัดทาโครงการ/กิจกรรมส่งเสริม สนับสนุ น และพัฒ นางานแนะแนวการศึกษาและอาชีพใน
ระดับเขตพื้นที่การศึกษาให้สอดคล้องกับนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ กลยุทธ์/จุดเน้นของ สพฐ. และ
มติคณะรัฐ มนตรี เมื่อ วัน ที่ 29 ธันวาคม 2558 เรื่อง การเตรี ย มความพร้ อมแก่ก าลั งแรงงานก่อนเข้าสู่
ตลาดแรงงาน
2. พัฒนาครูแนะแนวทุกโรงเรียนให้มีความรู้ ความเข้าใจ และสามารถจัดกระบวนการแนะแนว
ครบทุกขั้นตอนได้ โดยเฉพาะสาหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 และมัธยมศึกษาตอนปลายทุกคน
3. กาหนดให้การแนะแนวการศึกษาและอาชีพแก่นักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 และมัธยมศึกษา
ตอนปลาย เป็นเป้าหมายและตัวชี้วัดผลการดาเนินงานประจาปีของเขตพื้นที่การศึกษา
4. ส่งเสริม สนับสนุนสถานศึกษาทุกแห่งให้กาหนดการแนะแนวการศึกษาและอาชีพแก่นักเรียน
ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 และมัธยมศึกษาตอนปลาย เป็นเป้าหมายและตั วชี้วัดผลการดาเนินงานประจาปี
ของสถานศึกษา
5. นิเทศ ติดตาม การดาเนินงานแนะแนวการศึกษาและอาชีพในสถานศึกษาทุกแห่ง
6. รายงานผลการด าเนิ น งานแนะแนวการศึ ก ษาและอาชี พ ข้ อ 1 – 5 แก่ ส านั ก วิช าการและ
มาตรฐานการศึกษา สพฐ.
ระดับสถานศึกษา
1. จั ดกิ จกรรมแนะแนวในกิ จกรรมพั ฒ นาผู้ เ รี ยน ตามหลั กสู ตรแกนกลางการศึ กษาขั้ นพื้ น ฐาน
พุทธศักราช 2551 ชั้น ป.1 – ม.6 และตามนโยบายลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ กาหนดให้กิจกรรมแนะแนวเป็น
ส่วนหนึ่งในกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ เพื่อการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนใน 4 ด้าน คือ Head (พัฒนา
สมอง) Heart (พัฒนาจิตใจ) Hand (พัฒนาทักษะการปฏิบัติ) และ Health (พัฒนาสุขภาพ) จัดบริการแนะ
แนว 5 บริการ โดยจัดบริการนอกเวลาเรียน/ห้องเรียน ได้แก่ บริการรวบรวมข้อมูลบริการสนเทศ บริการให้
คาปรึกษา บริการจัดวางตัวบุคคล และบริการติดตามและประเมินผล
2. จัดทาโครงการแนะแนวการศึกษาและอาชีพ
3. สรุปและรายงานผลการดาเนินงานโครงการ/กิจกรรมส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนางานแนะ
แนวการศึกษาและอาชีพ
ผู้กากับดูแลตัวชี้วัด : ผู้อานวยการสานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา
ผู้จัดเก็บข้อมูล : นางสาวจีระวรรณ ปักกัดตัง
นางสุนิดา เดชเสน
นางสาวชุลีกร โชติดี
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เบอร์ติดต่อ : 0-2288-5739
เบอร์ติดต่อ : 0-2288-5942
เบอร์ติดต่อ : 0-2288-5753
เบอร์ติดต่อ : 0-2288-5753

แบบฟอร์มตัวชี้วัด ARS 28
รายการอ้างอิง ตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
ตัวชี้วัดทื่ 28 ระดับความสาเร็จของการส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนางานแนะแนวให้มีความเข้มแข็ง
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ..................................................................เขต......................
ผลการปฏิบัติงาน
หลักฐาน
การปฏิบัติงาน
มี ไม่มี
(แนบไฟล์)
1. โครงการ/กิจกรรมส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนางาน
หลักฐาน เช่น
แนะแนวการศึกษาและอาชีพในระดับเขตพื้นที่การศึกษา
(1) คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการฯ
(2) รายละเอียดโครงการ/กิจกรรมฯ
2. พัฒนาครูแนะแนวทุกโรงเรียนให้มีความรู้ ความเข้าใจ และ
(3) แบบสารวจความพึงพอใจต่อ
สามารถจัดกระบวนการแนะแนวครบทุกขั้นตอนได้
โครงการ/กิจกรรม
3. กาหนดให้การแนะแนวการศึกษาและอาชีพแก่นักเรียน
(4) ภาพถ่าย
ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 และมัธยมศึกษาตอนปลาย
(5) เอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
เป็นเป้าหมายและตัวชี้วัดผลการดาเนินงานประจาปี
(6) แผนการนิเทศ
ของเขตพื้นที่การศึกษา
(7) รายงานผลการนิเทศ ติดตาม
4. ส่งเสริม สนับสนุนสถานศึกษาทุกแห่งให้กาหนดการ
(8) รายงานผลการดาเนินงาน
แนะแนวการศึกษาและอาชีพแก่นักเรียนระดับมัธยมศึกษา
แนะแนวต่อ สพฐ.
ปีที่ 3 และมัธยมศึกษาตอนปลาย เป็นเป้าหมายและตัวชี้วัด
ฯลฯ
ผลการดาเนินงานประจาปีของสถานศึกษา
5. นิเทศ ติดตามการดาเนินงานแนะแนวการศึกษาและอาชีพ
ในสถานศึกษาทุกแห่ง
6. รายงานผลการดาเนินงานแนะแนวการศึกษาและอาชีพ
ข้อ 1 – 5 แก่สานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สพฐ.
หมายเหตุ

ลงชื่อ

(
ตาแหน่ง
โทรศัพท์

- กรอกข้อมูลและหลักฐานผ่านระบบ ARS และส่งรายงานผลการดาเนินงานแนะแนว
การศึกษาและอาชีพ มาที่สานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษาโดยตรง

ผู้รายงานข้อมูล
)

ลงชื่อ

(
ตาแหน่ง
โทรศัพท์

ผู้รับรองข้อมูล
)
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ตัวชี้วัดที่ 29 ร้อยละของสถานศึกษาที่มีความเข้มแข็งในการดาเนินงานแนะแนวการศึกษาและอาชีพ
หน่วยวัด : ร้อยละ
น้าหนัก : ร้อยละ 3
คาอธิบาย :
ความสาเร็จของสถานศึกษาที่มีความเข้มแข็งในการดาเนินงานแนะแนวการศึกษาและอาชีพ
คือ การดาเนินงานแนะแนวการศึกษาและอาชีพ โดยเฉพาะสาหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 – 6 สอดคล้องตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2558 เรื่อง การเตรียม
ความพร้อมแก่กาลังแรงงานก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงาน โดย
1. จัดกิจกรรมแนะแนว ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
2. จัดกิจกรรมแนะแนว ตามนโยบายลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ เพื่อการพัฒ นาศักยภาพ
ผู้ เรี ย นใน 4 ด้ าน คื อ Head (พั ฒนาสมอง) Heart (พั ฒ นาจิ ตใจ) Hand (พั ฒ นาทั กษะการปฏิ บั ติ ) และ
Health (พัฒนาสุขภาพ)
3. จัดบริการแนะแนว 5 บริการ ได้แก่ บริการรวบรวมข้อมูลนักเรียน บริการสนเทศ
การบริการให้คาปรึกษา บริการจัดวางตัวบุคคล และบริการติดตามและประเมินผล
4. โครงการแนะแนวการศึกษาและอาชีพ
สูตรการคานวณ :
สถานศึกษาที่มีความเข้มแข็งในการดาเนินงานแนะแนวการศึกษาและอาชีพ
สถานศึกษาทั้งหมดตามเป้าหมาย

X 100

เกณฑ์การให้คะแนนระดับเขตพื้นที่การศึกษา :
คะแนน
ระดับ 1
ระดับ 2
ระดับ 3
ระดับ 4
ระดับ 5

ความหมาย
สถานศึกษา ร้อยละ 40 ขึ้นไป ของเขตพื้นที่การศึกษาได้ระดับคะแนนรายสถานศึกษา ตั้งแต่ 4 ขึ้นไป
สถานศึกษา ร้อยละ 50 ขึ้นไป ของเขตพื้นที่การศึกษาได้ระดับคะแนนรายสถานศึกษา ตั้งแต่ 4 ขึ้นไป
สถานศึกษา ร้อยละ 60 ขึ้นไป ของเขตพื้นที่การศึกษาได้ระดับคะแนนรายสถานศึกษา ตั้งแต่ 4 ขึ้นไป
สถานศึกษา ร้อยละ 70 ขึ้นไป ของเขตพื้นที่การศึกษาได้ระดับคะแนนรายสถานศึกษา ตั้งแต่ 4 ขึ้นไป
สถานศึกษา ร้อยละ 80 ขึ้นไป ของเขตพื้นที่การศึกษาได้ระดับคะแนนรายสถานศึกษา ตั้งแต่ 4 ขึ้นไป
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เกณฑ์การให้คะแนนระดับสถานศึกษา :
ระดับ
ความหมาย
คุณภาพ
1
- สถานศึกษาจัดแนะแนวการศึกษาและอาชีพ โดยเฉพาะสาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 - 6 ทุกคน ผ่านกิจกรรมแนะแนว หรือบริการแนะแนว 5 บริการ หรือ
โครงการแนะแนวการศึกษาและอาชีพ ครอบคลุมด้านการศึกษา อาชีพ และส่วนตัวและสังคม
2
- ผ่านระดับคุณภาพที่ 1 และ
- สถานศึกษาดาเนินงานแนะแนวโดยมีแผนการดาเนินงาน กระบวนการ และผลการดาเนินงานที่
ชัดเจน ทั้งนี้ มีเอกสาร/หลักฐานแสดงข้อมูลที่อ้างอิงได้
3
- สถานศึกษาจัดแนะแนวการศึกษาและอาชีพ โดยเฉพาะสาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 - 6 ทุกคน ผ่านกิจกรรมแนะแนว บริการแนะแนว 5 บริการ และโครงการ
แนะแนวการศึกษาและอาชีพ ครอบคลุมด้านการศึกษา อาชีพ และส่วนตัวและสังคม
- สถานศึกษาดาเนินงานแนะแนวโดยมีแผนการดาเนินงาน กระบวนการ และผลการดาเนินงานที่
ชัดเจน ทั้งนี้ มีเอกสาร/หลักฐานแสดงข้อมูลที่อ้างอิงได้
- สรุปผลการจัดกิจกรรมแนะแนว บริการแนะแนว และโครงการการศึกษาและอาชีพ ฯ
ทั้งนี้ มีเอกสาร/หลักฐานที่อ้างอิงได้
4
- ผ่านระดับคุณภาพที่ 3 และ
- หน่วยงานภายนอกมีส่วนร่วมในการดาเนินงานแนะแนว
5
- ผ่านระดับคุณภาพที่ 4 และ
- สรุปพัฒนาการ/บันทึกการวางแผนการศึกษาและอาชีพ/เป้าหมายในการศึกษาและอาชีพ
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 – 6 เป็นรายบุคคล หรือรายห้อง
หรือรายโรงเรียน ทั้งนี้ มีเอกสาร/หลักฐานที่อ้างอิงได้
รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน :
ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด
ร้อยละของสถานศึกษาที่มีความเข้มแข็ง
ในการดาเนินงานแนะแนวการศึกษา
และอาชีพ

หน่วย
วัด
ร้อยละ

ผลการดาเนินงานในอดีต ปีงบประมาณ พ.ศ.
2556
2557
2558
-

วิธีการจัดเก็บข้อมูล
1. โรงเรียนจัดส่งข้อมูลให้ สพป./สพม.
2. สพป./สพม. สังเคราะห์ข้อมูลของโรงเรียน และสรุปผลส่งให้ สพฐ.
3. สพฐ. จัดทารายงานสรุปผลการดาเนินงานของ สพป./สพม.

คู่มือตัวชี้วัด 215

ตามแผนปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

แหล่งข้อมูล
1. มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2558 เรื่อง การเตรียมความพร้อมแก่กาลังแรงงาน
ก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงาน
2. รายละเอียดการจัดสรรงบประมาณตามโครงการของสานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา
ปีงบประมาณ 2559
แนวทางการดาเนินงาน :
ระดับ สพฐ.
1. จัดทาแนวปฏิบัติและชี้แจงสร้างความเข้าใจแก่ สพป./สพม. และสถานศึกษาในดาเนินงานแนะ
แนวการศึกษาและอาชีพ สอดคล้องตามมติคณะรัฐมนตรี
2. ส่ งเสริม สนั บสนุ นให้ สพป./สพม. และสถานศึ กษาด าเนิ นงานแนะแนวการศึ กษาและอาชี พ
โดยเฉพาะสาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 – 6
3. นิเทศ กากับ และติดตามการดาเนินงานแนะแนวการศึกษาและอาชีพ โดยเฉพาะสาหรับนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 – 6
4. จัดทารายงานสรุปผลการดาเนินงาน
ระดับ สพป./สพม.
1. ชี้แจงสร้างความเข้าใจและแจ้งแนวปฏิบัติแก่สถานศึกษาในการดาเนินงานแนะแนวการศึกษา
และอาชีพ สอดคล้องตามมติคณะรัฐมนตรี
2. ส่งเสริม สนับสนุ น และพัฒนาการจัดแนะแนวการศึกษาและอาชีพในสถานศึกษา โดยเฉพาะ
สาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 – 6
3. กากับและติดตามการดาเนินงานแนะแนวการศึกษาและอาชีพ
4. รวบรวมผลการดาเนินงาน สรุปรายงานผลในระบบ ARS โดยกาหนดค่าตัวแปรเพื่อกรอกข้อมูล
ร้อยละของสถานศึกษาที่มีความเข้มแข็งในการดาเนินงานแนะแนวการศึกษาและอาชีพ
5. จัดทาเอกสารประกอบการรายงาน โดยแนบไฟล์เอกสารหลักฐาน ตามแบบรายงานตัวชี้วัดเพื่อ
ใช้เป็นหลักฐานอ้างอิงต่อ สพฐ.
6. ผู้ รับผิดชอบตัวชี้วัดรายงานผลการดาเนินงานระบบออนไลน์ และแนบไฟล์ ข้อมูลเอกสารอ้างอิง
ตามแบบฟอร์มคู่มือในระบบ ARS ของ สพฐ. จานวน 2 รอบ ได้แก่ รอบ 9 เดือน และรอบ 12 เดือน
7. จัดทารายงานสรุปผลการดาเนินงาน
ระดับสถานศึกษา
1. แต่งตั้งคณะกรรมการ/คณะทางาน/ผู้รับผิดชอบในการดาเนินงานแนะแนวการศึกษาและอาชีพ
สอดคล้องตามมติคณะรัฐมนตรี
2. ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาการจัดโครงการ/กิจกรรมแนะแนวการศึกษาและอาชีพ โดยเฉพาะ
สาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 – 6 ได้แก่
2.1 จัดกิจกรรมแนะแนวในกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พุทธศักราช 2551 สัปดาห์ละ 1 ชั่วโมง ภาคเรียนละ 20 ชั่วโมง
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2.2 จัดกิจกรรมแนะแนวตามนโยบายลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ เพื่อการพัฒนาศักยภาพผู้เรียน
ใน 4 ด้าน คือ Head (พัฒนาสมอง) Heart (พัฒนาจิตใจ) Hand (พัฒนาทักษะการปฏิบัติ) และ Health
(พัฒนาสุขภาพ)
2.3 จั ด บริ ก ารแนะแนว 5 บริ ก าร ได้ แ ก่ บริ ก ารรวบรวมข้ อ มู ล นั ก เรี ย น บริ ก ารสนเทศ
การบริการให้คาปรึกษา บริการจัดวางตัวบุคคล และบริการติดตามและประเมินผล
2.4 จัดทาโครงการแนะแนวการศึกษาและอาชีพ
3. กากับและติดตามการแนะแนวการศึกษาและอาชีพ
4. รวบรวมผลการดาเนินงานสรุปรายงานผลให้สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาตามรายละเอียด
เอกสารแนบ ARS
ผู้กากับดูแลตัวชี้วัด : ผู้อานวยการสานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา
ผู้จัดเก็บข้อมูล : นางสาวจีระวรรณ ปักกัดตัง
นางสุนิดา เดชเสน
นางสาวชุลีกร โชติดี

เบอร์ติดต่อ : 0-2288-5739
เบอร์ติดต่อ : 0-2288-5942
เบอร์ติดต่อ : 0-2288-5753
เบอร์ติดต่อ : 0-2288-5753
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แบบฟอร์มอ้างอิง ARS 29(1)
รายการอ้างอิง ตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
ตัวชี้วัดที่ 29 ร้อยละของสถานศึกษาที่มีความเข้มแข็งในการดาเนินงานแนะแนวการศึกษาและอาชีพ
แบบฟอร์มการจัดเก็บข้อมูลระดับสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประจารอบ .......................... เดือน
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ..................................................................เขต......................
ลาดับ
ที่

ดาเนินการได้
ตามเกณฑ์
(คิดเป็นระดับ)

โรงเรียน

1
2
3

หลักฐาน

หมายเหตุ

รวม

สรุปผลภาพรวมเขตพื้นที่การศึกษาดาเนินการ
รอบ 9 เดือน สถานศึกษาได้ระดับคะแนนรายสถานศึกษา ตั้งแต่ 4 ขึ้นไป จานวน………………………โรง
สถานศึกษาตามเป้าหมายทั้งหมด จานวน…………………………………….โรง
รอบ 12 เดือน สถานศึกษาได้ระดับคะแนนรายสถานศึกษา ตั้งแต่ 4 ขึ้นไป จานวน………………………โรง
สถานศึกษาตามเป้าหมายทั้งหมด จานวน…………………………………….โรง
หมายเหตุ

ลงชื่อ

แนบเอกสาร/หลักฐานการจัดกิจกรรมแนะแนว บริการแนะแนว โครงการแนะแนวการศึกษาและ
อาชีพ สาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 – 6 ของสถานศึกษา
(อย่างน้อย 1 โรงเรียน)
ผู้รายงานข้อมูล

(
ตาแหน่ง
โทรศัพท์
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(
ตาแหน่ง
โทรศัพท์

ผู้รับรองข้อมูล
)

แบบฟอร์มอ้างอิง ARS 29(2)
รายการอ้างอิง ตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
ตัวชี้วัดที่ 29 ร้อยละของสถานศึกษาที่มีความเข้มแข็งในการดาเนินงานแนะแนวการศึกษาและอาชีพ
แบบรายงานของสถานศึกษา
โรงเรียน……………………………………………………สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา………………………………….
การดาเนินการ
ข้อ
การจัดการแนะแนวการศึกษาและอาชีพ
มี ไม่มี
ที่
1 จัดกิจกรรมแนะแนวในกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พุทธศักราช 2551
- ด้านการศึกษา
- ด้านอาชีพ
- ด้านสังคมและชีวิต
2 จั ด กิ จ กรรมแนะแนวตามนโยบายลดเวลาเรีย น
เพิ่ ม เวลารู้ เพื่ อ การพั ฒ นาศั กยภาพผู้ เรีย น ใน 4
ด้าน คือ
- Head (พัฒนาสมอง)
- Heart (พัฒนาจิตใจ)
- Hand (พัฒนาทักษะการปฏิบัติ)
- Health (พัฒนาสุขภาพ)
3 จัดบริการแนะแนว 5 บริการ ได้แก่
- บริการรวบรวมข้อมูลนักเรียน
- บริการสนเทศ
- บริการให้คาปรึกษา
- บริการจัดวางตัวบุคคล
- บริการติดตามผล

รายละเอียด/
หลักฐานประกอบ
เช่น แผนการจัดกิจกรรมแนะ
แนว แฟ้มสะสมงาน

เช่น แผนการจัดกิจกรรมแนะ
แนวตามนโยบายลดเวลาเรียน
เพิ่มเวลารู้

เช่น ระเบียนสะสม
แฟ้มสะสมงาน
บันทึกการเข้าร่วมกิจกรรม
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การดาเนินการ
ข้อ
การจัดการแนะแนวการศึกษาและอาชีพ
มี ไม่มี
ที่
4 โครงการแนะแนวการศึกษาและอาชีพ
- สาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
- สาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 – 6
5 หน่วยงานภายนอกมีส่วนร่วมในการดาเนินงาน
แนะแนว ได้แก่
............................................................................
.............................................................................
โดย
..............................................................................
..............................................................................
6 ประเมินผลการจัดกิจกรรมแนะแนว บริการ
แนะแนว และโครงการการศึกษาและอาชีพ สาหรับ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 4 – 6
7 สรุปผลการจัดกิจกรรมแนะแนว บริการแนะแนว
และโครงการการศึกษาและอาชีพ สาหรับนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่
4–6
8 เอกสารแสดงพัฒนาการ/บันทึกการวางแผน
การศึกษาและอาชีพ/เป้าหมายในการศึกษาและ
อาชีพ สาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 – 6
- รายบุคคล
- รายห้อง
- รายโรงเรียน

รายละเอียด/
หลักฐานประกอบ
เช่น โครงการ/กิจกรรม
ภาพถ่าย
เช่น โครงการ ภาพถ่าย

เช่น แบบประเมิน

เช่น สรุปผลการจัดกิจกรรม
ภาพถ่าย
เช่น ระเบียนสะสม แฟ้มสะสม
งาน บันทึก

หมายเหตุ :
1. แนบแผนการจัดกิจกรรมแนะแนว ส าหรับนั กเรีย นชั้ น มัธ ยมศึก ษาปี ที่ 3 และชั้ น มั ธ ยมศึ กษา
ปีที่ 4 – 6
2. แนบแผนการจัดกิจกรรมแนะแนวตามนโยบายลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้เพื่อการพัฒนาศักยภาพ
ผู้เรียน ใน 4 ด้าน สาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 – 6
3. แนบเอกสาร/หลักฐานการจัดบริการแนะแนวทั้ง 5 บริการ สาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 – 6
5. แนบเอกสาร/หลักฐานโครงการแนะแนวการศึกษาและอาชีพ สาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 – 6
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6. แนบเอกสารประเมิน และสรุปผลการจัดกิจกรรมแนะแนว บริการแนะแนว โครงการการศึกษา
และอาชีพ สาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 – 6
7. แนบเอกสารแสดงพัฒนาการ/บันทึกการวางแผนการศึกษาและอาชีพ/เป้าหมายในการศึกษาและ
อาชีพ สาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 – 6
8. แนบเอกสารแสดงการมีส่วนร่วมในการดาเนินงานแนะแนวของหน่วยงานภายนอก

ลงชื่อ

(
ตาแหน่ง
โทรศัพท์

ผู้รายงานข้อมูล

ลงชื่อ
)

(
ตาแหน่ง
โทรศัพท์

ผู้รับรองข้อมูล
)
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ตัวชี้วัดที่ 30
หน่วยวัด : ร้อยละ
น้้าหนัก : ร้อยละ 3
ค้าอธิบาย :
เจตนา

ในฝัน

เ
น
และในปีงบประมาณ 2556 โรงเรียนในโครงการมีจานวนทั้งสิ้น 2,366 โรงเรียน
ผลการพัฒนาอยู่ในระดับที่น่าพอใจ แต่อย่างไรก็ตามโรงเรียนในฝัน มีความเข้มแข็งและมีความโดดเด่น
เฉพาะด้านแตกต่างกัน มีโรงเรียนเพียงบางส่วนที่โดดเด่นในการพัฒนาทั้งระบบโรงเรี ยน ดังนั้นเพื่อให้มีการ
พัฒนาที่ต่อเนื่องและยังยืน สามารถพัฒนาต่อยอดสู่มาตรฐานสากล ปีงบประมาณ 2559 จึงมุ่นเน้นการพัฒนา
ประสิทธิภาพการัดการเรียนรู้และการบริหารจัดการเพื่อความยั่งยืน การเตรียมสู่มาตรฐานสากล การพัฒนา
ศูนย์เครือข่ายโรงเรียนตัวอย่าง เพื่อเป็นแหล่ง เรียนรู้ให้กับโรงเรียนอื่น ๆ ทั้งในประเทศ และต่างประเทศ
โดยเฉพาะประเทศสมาชิกอาเซียน การนาเสนอผลงาน/นวัตกรรม การนิเทศติดตามและการเผยแพร่ผลงาน
โดยมีคณะนิเทศเขตตรวจราชการ (Roving Teams) และ ศึกษานิเทศก์ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา เป็น
กลไกในการขับเคลื่อนและร่วมรับผิดชอบ
การประเมินผล พิจารณาจากจานวนโรงเรียนในฝัน ที่มีระดับผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียนสูงขึ้นจากเดิม
ของฐานข้อมูลโรงเรียน ปีการศึกษา 2556 ร้อยละ 3 หรือมากกว่า โดยการสุ่มกลุ่มตัวอย่างของ ยามาเน่ (1973) ที่
ระดับความเชื่อมั่น 0.3 จานวน 769 โรง
สูตรการค้านวณ :

จานวนโรงเรียนในฝันที่ผ่านเกณฑ์
จานวนโรงเรียนในฝันทั้งหมดตามเป้าหมาย

เกณฑ์การให้คะแนน :
การศึกษา 2557 ร้อยละ 3 หรือมากกว่า โดยให้โ
ต
ระดับ
1
2
3
4
5

จานวนโรงเรียนใ
จานวนโรงเรียนใ
จานวนโรงเรียนใ
จานวนโรงเรียนใ
จานวนโรงเรียนใ
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ต

ต

สูง จากเดิมของฐานข้อมูลโรงเรียน ปี
ทุกรุ่น ต

เกณฑ์การให้คะแนน
ผ่านเกณฑ์ ร้อยละ 40 เท่ากับ 1 คะแนน
ผ่านเกณฑ์ ร้อยละ 50 เท่ากับ 2 คะแนน
ผ่านเกณฑ์ ร้อยละ 60 เท่ากับ 3 คะแนน
ผ่านเกณฑ์ ร้อยละ 70 เท่ากับ 4 คะแนน
ผ่านเกณฑ์ ร้อยละ 80 เท่ากับ 5 คะแนน
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X 100

รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน :
ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด

หน่วยวัด
ในฝัน

ร้อยละ

ผลการด้าเนินงานในอดีต ปีงบประมาณ พ.ศ.
2556
2557
2558
-

แหล่งข้อมูล / วิธีการจัดเก็บข้อมูล :
โรงเรียนในฝัน รายงานผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ประกอบด้วย วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ลงใน ็ ไซต์ www.labschools.com ของโครงการ ใน
ปี 2557 และ 2558 โดยสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จะใช้ข้อมูลจากเว็บไซต์ดังกล่าวเป็นหลัก
แนวทางการด้าเนินงาน :
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
- จัดทาแผนปฏิบัติการของโครงการโรงเรียนในฝัน ประกอบด้วยงบดาเนินงานโดยขออนุมัติหลักการ
ในการดาเนินงาน
- ดาเนินงานกิจกรรมสนับสนุนต่อการยกระดับทางวิชาการของโครงการโรงเรียนในฝัน
- จัดทาประกาศและคู่มือในการกรอก ARS
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา/มัธยมศึกษา
- สนับสนุนและส่งเสริมกิจกรรมการดาเนินงาน
- ประสานงานกับโรงเรียนในการกรอกฐานข้อมูลของเว็บไซด์ของโครงการ คือ
http://www.labschools.com
- น าข้ อมู ลของโรงเรี ยนในเว็ บไซต์ http://www.labschools.com มากรอกในแบบฟอร์ มรายงาน
ในรายวิชา (โดยจะ upload ไฟล์แบบฟอร์มลงในเว็บไซต์ของ กพร. สพฐ.) และ upload ไฟล์แบบฟอร์มรายงานขึ้น
ในเว็บไซด์ของ กพร. สพฐ.
โรงเรียน
กรอกข้อมูลผลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้ในปีการศึกษา 2557 และ 2558 ใน
เว็บไซต์ ของโครงการ คือ http://www.labschools.com โดยให้กรอกข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ของ
นักเรียนในระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6 และระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3
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สพฐ. ประชุมชี้แจง (สพป./สพม.)
สพป./สพม. แจ้งโรงเรียนกรอกข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ในเว็บไซต์ www.labschools.com
โรงเรียน
ยังไม่กรอกข้อมูล

โรงเรียนกรอกข้อมูลผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้
ในเว็บไซต์www.labschools.com
(หมายเหตุ ข้อที่ 1)
โรงเรียนกรอกข้อมูลแล้ว

สพป./สพม. นาข้อมูลโรงเรียนจาก www.labschools.com กรอกลงแบบรายงาน
(
ต
2)
สพป./สพม. ส่งไฟล์ข้อมูลแบบรายงานใน http://ars.psdg-obec.go.th
แผนภูมิแสดงขั้นตอนการด้าเนินงาน

ต 1.
www.labschools.net
2.
ต
www.labschools.net
3.
ARS ( excel)
เอกสารอ้างอิง http://ars.psdg-obec.go.th

ต

ต
ต

ต

นางสาวธัญนันท์ แก้วเกิด
นางสาวฐานิตา นพฤทธิ์
นางธนิตา สุขสมบูรณ์
นางสาวนภัสสรณ์ ฐิตวิ ัฒนานันท์
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ไซต์

ตามแผนปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

เบอร์ติดต่อ
เบอร์ติดต่อ
เบอร์ติดต่อ
เบอร์ติดต่อ

เอกสารประกอบ /

089 2002167
089 1522167
02 281 1959
02 281 1959

แบบฟอร์มตัวชี้วัด ARS 30 (1)
รายการอ้างอิง ตัวชี้วัดตามแผนการปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
ตัวชี้วัดที่ 30

ในฝัน
ส้าหรับ สพป.
แบบรายงานโรงเรียนในฝันที่กรอกข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ในเว็บไซต์ www.labschools.com แล้ว
สังกัด สพป............................................................เขต..........
้ ที่ 2)
ผลสัมฤทธิท
์ างการเรียน ระดับประถมศึกษาปี ท ี่ 6 (ช่วงชัน

ค่าเฉลีย
่

สังคม

ภาษาอังกฤษ

วิทยาศาสตร์

คณิตศาสตร์

ภาษาไทย

ค่าเฉลีย
่

ปี 2558

สังคม

รุน
่ ที่

ภาษาอังกฤษ

่ ร.ร.
รายชือ

วิทยาศาสตร์

รหัส ร.ร.

คณิตศาสตร์

ที่

ภาษาไทย

ปี 2557

ค่าเฉลีย
่
ปี 2558
ต ้อง
มากกว่า
หรือ
เท่ากับ

1
2
3
4
5

สรุป
1. โรงเรียนในฝันที่เขตพื้นที่รับผิดชอบทั้งหมด จานวน ..................................โรงเรียน
2. โรงเรียนในฝันที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้ของนักเรียน สูงขึ้น ร้อยละ 3 หรือ
มากกว่า จานวน ..........................โรงเรียน
ผู้รายงาน……………………………..
เบอร์โทร.ติดต่อ…………………………………
หมายเหตุ แบบสรุปรายงาน ARS และคู่มือการกรอกแบบสรุปรายงาน ARS สาหรับเขตพื้นที่ จะทาการ
อัพโหลดไฟล์ให้ในเอกสารประกอบ/เอกสารอ้างอิง ในเว็บไซต์ของ กพร.
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แบบฟอร์มตัวชี้วัด ARS 30 (2)
รายการอ้างอิง ตัวชี้วัดตามแผนการปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
ตัวชี้วัดที่ 30

ในฝัน

ส้าหรับ สพม.
แบบรายงานโรงเรียนในฝันที่กรอกข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ในเว็บไซต์ www.labschools.com แล้ว
สังกัด สพม เขต.......... จังหวัด..............................................................................
้ ที่ 3)
ผลสัมฤทธิท
์ างการเรียน ระดับมัธยมศึกษาปี ท ี่ 3 (ช่วงชัน

ค่าเฉลีย
่

สังคม

ภาษาอังกฤษ

วิทยาศาสตร์

คณิตศาสตร์

ภาษาไทย

ค่าเฉลีย
่

ปี 2558

สังคม

รุน
่ ที่

ภาษาอังกฤษ

่ ร.ร.
รายชือ

วิทยาศาสตร์

รหัส ร.ร.

คณิตศาสตร์

ที่

ภาษาไทย

ปี 2557

ค่าเฉลีย
่
ปี 2558
ต ้อง
มากกว่า
หรือ
เท่ากับ

1
2
3
4
5

สรุป
1. โรงเรียนในฝันที่เขตพื้นที่รับผิดชอบทัง้ หมด จานวน ..................................โรงเรียน
2. โรงเรียนในฝันที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้ของนักเรียน สูงขึ้น ร้อยละ 3 หรือ
มากกว่า จานวน ..........................โรงเรียน
ผู้รายงาน……………………………..
เบอร์โทร.ติดต่อ…………………………………
หมายเหตุ แบบสรุปรายงาน ARS และคู่มือการกรอกแบบสรุปรายงาน ARS สาหรับเขตพื้นที่ จะทาการ
อัพโหลดไฟล์ให้ในเอกสารประกอบ/เอกสารอ้างอิง ในเว็บไซต์ของ กพร.
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ตัวชี้วัดที่ 31 ร้อยละของนักเรียนพิการได้รับคูปอง สื่อ สิ่งอานวยความสะดวกบัญชี ข. และ ค.
หน่วยวัด : ร้อยละ
น้าหนัก : ร้อยละ 1
คาอธิบาย :

“คูปอง” หมายความว่า เอกสารที่ใช้แทนจานวนเงินอุดหนุนทางการศึกษา เพื่อนาไปขอรับหรือซื้อ
สิ่งอานวยความสะดวก สื่อ บริการ และความช่ วยเหลืออื่นใดทางการศึกษาซึ่งเป็นไปตามรายการที่กาหนด
ตามบัญชีแนบท้ายกฎกระทรวงกาหนดหลักเกณฑ์และวิธีการให้คนพิการมีสิทธิได้รั บสิ่งอานวยความสะดวก
สื่ อ บริ การ และความช่วยเหลื ออื่ นใดทางการศึกษา พ.ศ.2550 ตามบัญชี ข. และ ค. เพื่อให้ ส ถานศึ กษา
ใช้บริหารจัดการตามกฎกระทรวงกาหนดหลักเกณฑ์และวิธีการให้คนพิการมีสิทธิได้รั บสิ่งอานวยความ
สะดวก สื่อ บริการ และความช่วยเหลืออื่นใดทางการศึกษา พ.ศ. 2550 จานวนนักเรียนพิการ 100,000 คน
หมายเหตุ : การยื่นแบบคาขอของนักเรียนพิการในภาคเรียนที่ 2 ต้องยื่นภายในวันที่ 10 พฤศจิกายน
สูตรการคานวณ :
จานวนนักเรียนพิการได้รับคูปอง สื่อ สิ่งอานวยความสะดวกบัญชี ข. และ ค. X 100
จานวนนักเรียนพิการตามเป้าหมาย
เกณฑ์การให้คะแนน :
ช่วงการปรับเกณฑ์การให้คะแนน +/- 5 หน่วย ต่อ 1 คะแนน โดยกาหนดเกณฑ์การให้คะแนน
ดังนี้
ระดับ 1

ระดับ 2

ระดับ 3

ระดับ 4

ระดับ 5

80%

85%

90%

95%

100%

เงื่อนไข :
งบประมาณงบเงินอุดหนุนสื่ อ สิ่งอานวยความสะดวกเป็น งบประมาณที่จัดตั้งตามเจตนารมณ์
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 มาตรา 10 วรรคสอง
วรรคสาม และมาตรา 60 (3) เพื่อให้สถานศึกษาใช้สาหรับบริหารจัดการศึกษาให้กับนักเรียนพิการที่จัดทา
แผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล และผ่านการอนุมัติ โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย และให้บุคคลดังกล่าวมีสิทธิ
ได้รับสิ่งอานวยความสะดวก สื่อ บริการและความช่วยเหลืออื่นใดทางการศึกษา ตามหลักเกณฑ์และวิธีการ
ที่กาหนดในกฎกระทรวง
รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน :
ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด
ร้อยละของนักเรียนพิการได้รับคูปอง สื่อ
สิ่งอานวยความสะดวกบัญชี ข. และ ค.

หน่วยวัด
ร้อยละ
(คน)

ผลการดาเนินงานในอดีต ปีงบประมาณ พ.ศ.
2555
2556
2557
63.64
86.96
92.14
78,572 (คน) 114,990 (คน) 108,527 (คน)
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แหล่งข้อมูล / วิธีการจัดเก็บข้อมูล :
รวบรวมข้อมูลคนพิการ สพฐ. ทั้งระดับก่อนประถมศึกษา ประถมศึกษา และมัธยมศึกษา โดย
พิจารณาจากแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP) ที่ผ่านการอนุมัติ สรุปรายงานในระบบฐานข้อมูลจาก
โปรแกรมระบบบริหารการให้บริการสิ่งอานวยความสะดวก สื่อ บริการ และความช่วยเหลืออื่นใดทาง
การศึกษาสาหรับคนพิการ
แนวทางการดาเนินงาน :
ระดับ สพฐ.
1. ส่งเสริม สนับสนุน และประสานความร่วมมือในการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล
2. รวบรวมข้อมูลนักเรียนพิการ
3. จัดตั้งงบประมาณ เพื่อการขออนุมัติ
4. ดาเนินการจัดสรรเงินงบประมาณ
5. ติดตามผล และสรุปผลการดาเนินการ
ระดับ สพป./สพม.
1. ประสานการดาเนินงานการจัดการศึกษาเพื่อเด็กพิการ กับศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจาจังหวัด
2. กากับ ติดตามประสานงานให้ สถานศึกษาที่จัดการเรียนร่วมในสังกัดได้รับเงินอุดหนุนและ
ความช่วยเหลือเป็นพิเศษ
3. ให้สถานศึกษาที่จัดการเรียนร่วมจัดทาแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล โดยให้สอดคล้องกับ
ความต้องการจาเป็นพิเศษของคนพิการ และต้องมีการปรับปรุงแผนการจัดการศึกษาเฉพาะ
บุคคลอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กาหนดในประกาศกระทรวง
4. นิเทศ กากับ ติดตามให้สถานศึกษาจัดการเรียนการสอนกับเด็กพิการเรียนร่วมโดยใช้แผนการ
จัดการศึกษาเฉพาะบุคคล
5. นิเทศ กากับ ติดตามให้สถานศึกษาดาเนินการการให้บริการตามระบบคูปองให้เกิดความเป็นธรรม
โปร่งใส ตรวจสอบได้และเกิดประโยชน์อย่างแท้จริงแก่เด็กพิการเรียนร่วม
ระดับสถานศึกษา
1. สถานศึ กษาด าเนิ นการคั ดกรองเด็ กนั กเรี ย นที่ มี ความบกพร่ องในแต่ ล ะด้ าน และแต่ งตั้ ง
คณะกรรมการเพื่อจัดทาแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP) ให้กับนักเรียนกลุ่มดังกล่าว
เพื่อใช้ IEP สาหรับประกอบในการยื่นคาขอรับเงินอุดหนุนในรูปแบบคูปองจากศูนย์การศึกษา
พิเศษ
2. คนพิการที่ประสงค์จะขอรับเงินอุดหนุน (คูปอง) จะต้องยื่นแบบคาขอพร้อมกับแนบ IEP และ
เอกสารหลักฐานต่างๆ ต่อสถานศึกษาที่เข้าเรียน โดยสถานศึกษาจะเป็นผู้รวบรวมแบบคาขอ
ทั้งหมดจัดส่งให้ศูนย์การศึกษาพิเศษ
3. ศูนย์การศึกษาพิเศษต้องแต่งตั้งคณะทางาน เพื่อตรวจสอบและคัดกรองแผนการจัดการศึกษา
เฉพาะบุคคล (IEP) ที่ได้รับจากสถานศึกษา พร้อมทั้งแต่งตั้งคณะกรรมการสถานศึกษาของศูนย์
การศึกษาพิเศษนั้นๆ เพื่อทาหน้าที่พิจารณาอนุมัติให้ศูนย์การศึกษาพิเศษดาเนินการออกคูปอง
ให้แก่ คนพิการในสถานศึกษาที่จัดการเรียนร่วมทุกแห่งภายในจังหวัด โดยส่งคูปองที่อนุมัติ
แล้วให้กับสถานศึกษา เพื่อให้สถานศึกษาส่งมอบต่อคนพิการ
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4. คนพิการที่ได้รับคูปองแล้ว สามารถจะนาคูปองไปขอรับบริการ จากหน่วยบริการ หรือผู้ให้บริการ
ที่ได้ขึ้นทะเบียนไว้กับทางศูนย์การศึกษาพิเศษ โดยคูปอง (บัญชี ข.) ใช้ขอรับสื่อ สิ่งอานวยความ
สะดวกและสื่อ จาก “หน่วยบริการ” และคูปอง (บัญชี ค.) ใช้ขอรับบริการทางการศึกษา จาก
“ผู้ให้บริการ”
หลังจากหน่วยบริการ หรือ ผู้ให้บริการ ได้ให้บริการกับคนพิการแล้ว หน่วยบริการจะเป็นผู้รวบรวม
คูปองจากคนพิการมาตั้งเรื่องเบิกเงินกับทางศูนย์การศึกษาพิเศษ ตามแนวปฏิบัติวิธีการเบิกจ่ายเงินและ
ระเบียบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องต่อไป
.
ผู้กากับดูแลตัวชี้วัด :
ผู้จัดเก็บข้อมูล :

ผู้อานวยการสานักบริหารการศึกษาพิเศษ
นางน้องนุช ธราดลรัตนากร
เบอร์ติดต่อ : 089 188 8286
นางสาวปาริชาติ ศรีงาม
เบอร์ติดต่อ : 089 047 9022
นางสาวรุ่งทิวา ปฐมอารีย์
เบอร์ติดต่อ : 081 806 7291
นางสาวพงษ์นภัส ผดุงจิต
เบอร์ติดต่อ : 090 189 9570
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ตั ว ชี้ วั ด ที่ 32 ร้ อ ยละของนั ก เรี ย นพิ ก ารเรี ย นรวมผ่ า นเกณฑ์ ก ารพั ฒ นาสมรรถภาพตามแผนการ
จัดการศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP)
หน่วยวัด : ร้อยละ
น้้าหนัก : ร้อยละ 1
ค้าอธิบาย : สถานศึกษาที่มเี ด็กพิการเรียนรวม (9 ประเภท) ได้รับการพัฒนาและส่งเสริมให้มีความเข้มแข็ง
ในการบริหารจัดการเรียนรวม ตามกรอบกิจกรรม 5 กิจกรรม ประกอบด้วย
1. เพิ่มโอกาสให้เด็กพิการในวัยเรียนในเขตบริการเข้าเรียนในโรงเรียน
2. สถานศึกษาจัดให้มีการคัดกรอง/วินิจฉัยเด็กพิการทุกคน เพื่อวางแผนในการจัดการศึกษาให้
สอดคล้องกับความแตกต่างเป็นรายบุคคล
3. สถานศึกษาจัดทาแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP) เด็กพิการทุกคน และพัฒ นา
สมรรถภาพตามที่กาหนดใน IEP
4. ครูและบุคลากรที่เกี่ยวข้องได้รับการพัฒนาให้มีความรู้ความสามารถ และทักษะในการจัดการ
เรียนการสอน สาหรับเด็กพิการเรียนรวม
5. สถานศึกษาจัดสื่อ สิ่งอานวยความสะดวก บริการ และความช่วยเหลืออื่นใดทางการศึกษาให้แก่
เด็กพิการเรียนรวม สอดคล้องกับความต้องการจาเป็นพิเศษเป็นรายบุคคล
สูตรการค้านวณ :
จานวนนักเรียนพิการเรียนรวมที่ผ่านเกณฑ์การพัฒนาสมรรถภาพตามแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล

X 100

จานวนนักเรียนพิการเรียนรวมทั้งหมด ปีการศึกษา 2559

เกณฑ์การให้คะแนน :
ช่วงการปรับเกณฑ์การให้คะแนน +/- 10 หน่วย ต่อ 1 คะแนน โดยกาหนดเกณฑ์การให้คะแนน
ดังนี้
นักเรียนพิการเรียนรวม ผ่านเกณฑ์การพัฒนาตาม IEP ร้อยละ 60
เท่ากับ 1 คะแนน
นักเรียนพิการเรียนรวม ผ่านเกณฑ์การพัฒนาตาม IEP ร้อยละ 70
เท่ากับ 2 คะแนน
นักเรียนพิการเรียนรวม ผ่านเกณฑ์การพัฒนาตาม IEPร้อยละ 80
เท่ากับ 3 คะแนน
นักเรียนพิการเรียนรวม ผ่านเกณฑ์การพัฒนาตาม IEP ร้อยละ 90
เท่ากับ 4 คะแนน
นักเรียนพิการเรียนรวม ผ่านเกณฑ์การพัฒนาตาม IEP ร้อยละ 100
เท่ากับ 5 คะแนน
เงื่อนไข : เป้าหมายร้อยละ 100 (ระดับ 5)
รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน :
ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด
จานวนนักเรียนพิการ 9 ประเภท เรียนรวม
ในโรงเรียนปกติตั้งแต่ระดับก่อนประถม –
ม.6
230 คู่มือตัวชี้วัด

หน่วยวัด
คน
(โรงเรียน)
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ผลการด้าเนินงานในอดีต ปีงบประมาณ พ.ศ.
2556
2557
2558
282,766
368,494
383,196
(18,507)
(22,751)
(23,877)

แหล่งข้อมูล/วิธีการจัดเก็บข้อมูล
1. โรงเรียนที่มีเด็กพิการเรียนรวมจัดเก็บข้อมูลนักเรียนพิการเรียนรวมเป็นรายคน จาแนกตาม
ประเภทความพิการและระดับชั้น
2. โรงเรีย นจัดทาแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุ คคล (IEP) ของนักเรี ยนพิการเรียนรวมทุ กคน
จัดการเรียนรู้ และประเมินผลการผ่านเกณฑ์การประเมินตาม IEP
3. สพป./สพม. แจ้งสถานศึกษาจัดเก็บข้อมูล บันทึกในโปรแกรมสารสนเทศด้านการศึกษาพิเศษ
และการศึกษาสงเคราะห์ (Special Education Technology : SET) พิการเรียนรวม ปีละ 2 ครั้ง (ภาค
เรียนที่ 1 ณ วันที่ 10 มิถุนายน และภาคเรียนที่ 2 ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน) และ ประมวลผล และรายงาน
ผลการดาเนินงานการจัดการศึกษาสาหรับนักเรียนพิการเรียนรวมของโรงเรียนทุกโรง
4. สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประมวลและสรุปรายงานผลการดาเนิ นการจัด
การศึกษาสาหรับนักเรียนพิการเรียนรวมของ สพป./สพม.
แนวทางการด้าเนินงาน:
ระดับ สพฐ.
1. ชี้แจงนโยบายและแนวทางการดาเนินงานเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในการดาเนินงานแก่
ผู้รับผิดชอบก่อนที่จะนาไปดาเนินงานในทุกเขตพื้นที่
2. จัดสรรงบประมาณเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนินการบริหารจัดการเรียนรวมในโรงเรียนสังกัด
สพป./สพม.
3. พัฒนาครูผู้สอนและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความรู้ความสามารถ และทักษะในการจัดการ
เรียนการสอน สาหรับเด็กพิการเรียนรวม
4. ประมวลผล สรุปข้อมูลสารสนเทศนักเรียนพิการเรียนรวมจาแนกตามประเภทความพิการ เพศ
และระดับชั้น เป็นรายเขตพื้นที่การศึกษา และสรุปผลการพัฒนาสมรรถภาพตาม IEP
ระดับ สพป./สพม.
1. นิเทศให้ความช่วยเหลือ ติดตามและประเมินผลการดาเนินงานจัดการเรียนรวม
2. รวบรวมและจัดส่งข้อมูลนักเรียนพิการเรียนรวมรายบุคคล จาแนกตามประเภทความพิการและ
ระดับชั้นทุกโรงเรียนในสังกัด และรายงานผลการพัฒนาสมรรถภาพตาม IEP ให้ สพฐ.
ระดับสถานศึกษา
1. จัดเก็บข้อมูลนักเรียนพิการเรียนรวมรายบุคคล จาแนกตามประเภทความพิการและระดับชั้น
2. จัดทาแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP)/แผนการสอนเฉพาะบุคคล (IIP) นักเรียนพิการ
รายบุคคล จัดการเรียนรู้ และประเมินผลการผ่านเกณฑ์การพัฒนาสมรรถภาพตาม IEP
3. รวบรวมข้อมูลนักเรียนพิการรายบุคคลจาแนกตามประเภทความพิการและระดับชั้น บันทึกใน
โปรแกรมสารสนเทศด้านการศึกษาพิเศษและการศึกษาสงเคราะห์ (Special Education Technology :
SET) พิการเรียนรวม ปีละ 2 ครั้ง (ภาคเรีย นที่ 1 ณ วันที่ 10 มิถุนายน และ ภาคเรียนที่ 2 ณ วันที่ 10
พฤศจิกายน) และจัดส่งให้ สพป./สพม.
ผู้ก้ากับดูแลตัวชี้วัด : ผู้อานวยการสานักบริหารการศึกษาพิเศษ
ผู้จัดเก็บข้อมูล : นางสาวอนงค์ ผดุงชีวิต
เบอร์ติดต่อ : 0-2228 5543-4
นางจิรัฐยา ไชยสาร
เบอร์ติดต่อ : 0-2228 5543-4
นางสาวภัทร์นรินทร์ อานวยศรี เบอร์ติดต่อ : 0-2228 5543-4
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ตั ว ชี้ วั ด ที่ 33.1 ร้ อ ยละของนั ก เรี ย นพิ ก ารและผู้ ด้ อ ยโอกาสได้ รั บ การพั ฒ นาทั ก ษะวิ ช าชี พ ทั ก ษะ
การดารงชีวิตสามารถพึ่งพาตนเองได้
หน่วยวัด : ร้อยละ
น้าหนัก : ร้อยละ 1
คาอธิบาย :
การจัดการศึกษาสาหรับคนพิการให้จัดตั้งแต่แรกเกิดหรือพบความพิการ โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย และ
ให้บุคคลดังกล่าวมีสิทธิได้รับสิ่งอานวยความสะดวก สื่อ บริการ และความช่วยเหลืออื่นใดทางการศึกษาตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการที่กาหนดในกฎกระทรวง ซึ่งการจัดการศึกษาต้องจัดให้บุคคลมีสิทธิและโอกาสเสมอกัน
ในการรับการศึกษาขั้นพื้นฐานไม่น้อยกว่าสิ บสองปีที่รัฐต้องจัดให้อย่างทั่วถึงและมีคุณภาพโดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย
และการจัดการศึกษาสาหรับบุคคลซึ่งมีความบกพร่องทางร่างกาย จิตใจ สติปัญญา อารมณ์ สังคม การสื่อสาร
และการเรียนรู้ หรือมีร่างกายพิการ หรือทุพพลภาพ หรือบุคคลซึ่งไม่สามารถพึ่งตนเองได้ หรือไม่มี ผู้ดูแลหรือ
ด้อยโอกาส ต้องจัดให้บุคคลดังกล่าวมีสิทธิและโอกาสได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นพิเศษ ซึ่งการจัดการศึกษา
ทั้ ง การศึ ก ษาในระบบ การศึ ก ษานอกระบบและการศึ ก ษาตามอั ธ ยาศั ย ต้ อ งเน้ น ความส าคั ญ
ทั้งความรู้ คุณธรรม กระบวนการเรียนและบูรณาการตามความเหมาะสมของแต่ล ะระดับการศึกษา การจัด
กระบวนการเรี ย นรู้ ใ ห้ ส ถานศึ ก ษาและหน่ ว ยงานที่ เ กี่ ย วข้ อ งจั ด เนื้ อ หาสาระและกิ จ กรรมให้ ส อดคล้ อ ง
กับความสนใจและความถนัดของผู้เรียน โดยคานึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล ฝึกทักษะ กระบวนการคิด
การจัดการ การเผชิญสถานการณ์และการประยุกต์ความรู้มาใช้เพื่ อป้องกันและแก้ไขปัญหา การจัดกิจกรรม
ให้ผู้ เรีย นได้เรี ยนรู้ จากประสบการณ์จริง ฝึกการปฏิบัติให้ ทาได้คิดเป็ น ทาเป็นรั กการอ่านและเกิดการใฝ่ รู้
อย่างต่อเนื่อง ซึ่งการจัดการเรียนการสอนโดยผสมผสานสาระความรู้ด้านต่าง ๆ อย่างได้สัดส่วนสมดุลกัน
รวมทั้งปลูกฝังคุณธรรม ค่านิยมที่ดีงาม คุณลักษณะอันพึงประสงค์ไว้ในทุกวิชาการส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้สอน
สามารถจั ด บรรยากาศ สภาพแวดล้ อ ม สื่ อ การเรี ย นการสอน และอ านวยความสะดวกเพื่ อ ให้ ผู้ เ รี ย น
เกิดการเรียนรู้และมีความรอบรู้ ซึ่งคนพิการ คือ บุคคลซึ่งมีข้อจากัดในการปฏิบัติกิจกรรมในชีวิ ตประจาวัน
หรือเข้าไปมีส่วนร่วมทางสังคม เนื่องจากมีความบกพร่องทางการได้เห็น การได้ยิน การเคลื่อนไหว การสื่อสาร
จิตใจ อารมณ์ พฤติกรรม สติปัญญา การเรียนรู้ หรือความบกพร่องอื่นใด ประกอบกับมีอุปสรรคในด้านต่าง ๆ
และมีความต้องการจาเป็นพิเศษทางการศึกษาที่จะต้ องได้รับความช่วยเหลือ เพื่อให้สามารถปฏิบัติกิจกรรม
ในชีวิตประจาวันหรือเข้าไปมีส่วนร่วมทางสังคมได้อย่างบุคคลทั่วไป การพัฒนาอาชีพสาหรับเด็กพิการและ
เด็กด้อยโอกาส จึงเป็ นการพัฒ นาความรู้ ความสามารถและทักษะการประกอบอาชีพให้ กับเด็กพิการและ
เด็กด้อยโอกาสให้มีการฝึกทักษะอาชีพ การเข้าสู่อาชีพ สร้างกลุ่มเพื่อพัฒนาอาชีพ เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้โดยกระบวนการ กลุ่มการพัฒนาด้านเทคโนโลยีเพื่อนาไปใช้ในกระบวนการผลิตเพื่อเพิ่มมูลค่าของสินค้า
ที่ผ ลิ ต มากยิ่ งขึ้น ปั จ จุ บัน คนพิก ารที่อ ยู่ในวัยทางานยังขาดโอกาสในการทางานเป็ น จ านวนมาก แม้จะมี
พระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2550 ที่กาหนดให้สถานประกอบการต้องรับ
คนพิการเข้าทางานในอัตราส่วนคนพิการ 1 คนต่อลูกจ้าง 100 คน หรือเลือกส่งเงินเข้ากองทุนส่งเสริมและ
พัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการเท่ากับร้อยละห้าสิบของเงินค่า จ้างขั้นต่าทั้งปีแล้วก็ตาม ทั้งนี้เนื่องจาก คนพิการ
และผู้ด้อยโอกาสที่จบการศึกษาขั้นพื้นฐานขาดทักษะวิชาชีพที่สาคัญที่มีความจาเป็นสาหรับการค้นหางาน และ
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การรั ก ษาอาชี พ ของตนเองให้ ยั่ ง ยื น และมี ค วามสุ ข ในการท างาน เนื่ อ งจากระบบการศึ ก ษายั ง คงขาด
การวางแผนการจัดการศึ กษาร่วมกับสถานประกอบการและชุมชน เพื่อเตรี ยมความพร้ อมนั กเรี ยนในระยะ
เปลี่ยนผ่านจากการศึกษาขั้นพื้นฐานสู่การประกอบอาชีพ สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจึงได้
กาหนดจุดเน้นด้านผู้เรียนในกลุ่มนักเรียนที่มีความต้องการจาเป็นพิเศษให้ได้รับโอกาสทางการศึกษาที่ มีคุณภาพ
ตามมาตรฐาน ด้วยระบบการศึกษาตามหลักการจัดการศึกษาเพื่อการประกอบอาชีพ อันจะเป็นการส่งเสริม
สนับสนุนให้ผู้เรียนมีความคิดเป็นเหตุเป็นผลในการทางาน สั่งสมความรู้และทักษะที่จาเป็นในการทางาน
สูตรการคานวณ:
จานวนนักเรียนพิการและด้ อยโอกาสมีองค์ความรู้ มีทกั ษะในการประกอบอาชีพ
จานวนนักเรี ยนพิการและด้ อยโอกาสตามเป้าหมาย

X 100

เกณฑ์การให้คะแนน :
ช่วงการปรับเกณฑ์การให้คะแนน +/- 5 หน่วย ต่อ 1 คะแนน โดยกาหนดเกณฑ์การให้คะแนนดังนี้
จานวนนักเรียนพิการและด้อยโอกาสมีองค์ความรู้ มีทักษะในการประกอบอาชีพ
เท่ากับ 1 คะแนน
(ร้อยละ 80)
จานวนนักเรียนพิการและด้อยโอกาสมีองค์ความรู้ มีทักษะในการประกอบอาชีพ
เท่ากับ 2 คะแนน
(ร้อยละ 85)
จานวนนักเรียนพิการและด้อยโอกาสมีองค์ความรู้ มีทักษะในการประกอบอาชีพ
เท่ากับ 3 คะแนน
(ร้อยละ 90)
จานวนนักเรียนพิการและด้อยโอกาสมีองค์ความรู้ มีทักษะในการประกอบอาชีพ
เท่ากับ 4 คะแนน
(ร้อยละ 95)
จานวนนักเรียนพิการและด้อยโอกาสมีองค์ความรู้ มีทักษะในการประกอบอาชีพ
เท่ากับ 5 คะแนน
(ร้อยละ 100)
รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน :
ข้อมูลพื้นฐานประกอบการชี้วัด
ร้อยละของนักเรียนพิการและผู้ด้อยโอกาสได้รับ
การพัฒนาทักษะวิชาชีพ ทักษะการ
ดารงชีวิตสามารถพึ่งพาตนเองได้

หน่วยวัด
ร้อยละ

ผลการดาเนินงานในอดีต ปีงบประมาณ
2556
2557
2558
100
100
100
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แหล่งข้อมูล/วิธีจัดเก็บข้อมูล :
- โรงเรียนเฉพาะความพิการ จานวน 46 แห่ง
- โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์/ราชประชานุเคราะห์ จานวน 51 แห่ง
- ประเมินผลการดาเนินงานโดยใช้เครื่องมือ
- สรุปผลการดาเนินงาน/รายงานผลการดาเนินงานต่อสานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
แนวทางการดาเนินงาน :
ระดับ สพฐ.
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานมีนโยบายในการส่งเสริมให้เด็กทุกคนได้เข้าเรียน
ในโรงเรียนที่มีคุณภาพ ตลอดจนส่งเสริมและสนับสนุนให้เด็กพิการและผู้ด้อยโอกาสได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึง
และได้ รั บ การพั ฒ นาเต็ ม ตามศั ก ยภาพ ซึ่ ง จุ ด เน้ น ด้ า นผู้ เ รี ย นที่ มี ค วามต้ อ งการพิ เ ศษของเด็ ก พิ ก าร
คือให้ได้รับการพัฒนาศักยภาพเป็นรายบุคคลด้วยรูปแบบที่หลากหลายตามหลักวิชา และเด็กด้อยโอกาสได้รับ
โอกาสทางการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรู้ของหลักสูตรและอัตลักษณ์แห่งตน
ระดับสถานศึกษา
1. สถานศึกษามีศักยภาพในการจัดการศึกษาที่ส่งเสริมให้นักเรียนมีความพร้อมในการประกอบอาชีพ
และดารงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างปกติสุข
2. สถานศึกษาจัดทา MOU กับสถานประกอบการ
3. สถานศึ ก ษาพั ฒ นาหลั ก สู ต รวิ ช าชี พ ที่ เ หมาะสมกั บ นั ก เรี ย นพิ ก ารและนั ก เรี ย นด้ อ ยโอกาส
ในสถานศึกษาของตนเอง
4. สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุนให้นักเรียนฝึกอาชีพกับสถานประกอบการ
5. ครูอาชีพและครูแนะแนว ให้ความร่วมมือในการส่งเสริมและสนับสนุนให้นักเรียนมีงานทา
6. รายงานผลการดาเนินงานต่อสานักบริหารงานการศึกษาพิเศษตามกาหนด
ผู้กากับดูแลตัวชี้วัด
ผู้จัดเก็บข้อมูล
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: ผู้อานวยการสานักบริหารการศึกษาพิเศษ เบอร์ติดต่อ : 0-2282-5820
: นางสาวลดา เย็นใจ
เบอร์ติดต่อ : 0-2282-6396
: นางสาวพัชราดา เรืองสุทธิ
เบอร์ติดต่อ : 0-2282-6396
: นางสาวปัทมา นามปัญญา
เบอร์ติดต่อ : 0-2288-5545
: นางสาวกนกพร มินทะขัติ
เบอร์ติดต่อ : 0-2288-5545
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ตัวชี้วัดที่ 33.2 ร้อยละของนักเรียนด้อยโอกาสได้รับการสนับสนุนการศึกษา
หน่วยวัด :
ร้อยละ
น้้าหนัก :
ร้อยละ 1
ค้าอธิบาย :
จานวนเด็กด้อยโอกาสได้รับการศึกษาในโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ หมายถึง ความสาเร็จตามเป้าหมาย
ผลผลิ ตเด็กด้อยโอกาสได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในโรงเรี ยนศึกษาสงเคราะห์ (13 โรง) และโรงเรี ยน
ราชประชานุเคราะห์ (38 โรง) ในสังกัดสานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ของสานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ รวม 51 โรง ใน 43 จังหวัด ที่มีภารกิจจัดการศึกษาทุกระดับการศึกษา (อนุบาล มัธยมศึกษาตอนปลาย) ในรูปแบบโรงเรียนประจาให้กับกลุ่มเด็กและเยาวชนด้อยโอกาสในวัยเรียน 10 ประเภท
ตามที่ ค ณะกรรมการปฏิ รู ป การศึ ก ษาเพื่ อ คนพิ ก าร ผู้ ด้ อ ยโอกาส และผู้ มี ค วามต้ อ งการพิ เ ศษของ
กระทรวงศึกษาธิการ ได้แบ่งเด็กด้อยโอกาสเป็น 10 ประเภท คือ
1) เด็กถูกบังคับให้ขายแรงงานหรือแรงงานเด็ก
2) เด็กเร่ร่อน
3) เด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ หรือโสเภณีเด็ก
4) เด็กถูกทอดทิ้ง / กาพร้า
5) เด็กที่ถูกทาร้ายทารุณ
6) เด็กยากจน(มากเป็นพิเศษ)
7) เด็กในชนกลุ่มน้อย
8) เด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับสารเสพติด
9) เด็กที่ได้รับผลกระทบจากโรคเอดส์หรือโรคติดต่อร้ายแรงที่สังคมรังเกียจ
10) เด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน
สูตรการค้านวณ :
จานวนนักเรียนด้อยโอกาสที่ได้รับการสนับสนุนทางการศึกษา X 100
จานวนนักเรียนด้อยโอกาสตามแผนชั้นเรียนในโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์
เกณฑ์การให้คะแนน :
ช่วงการปรับเกณฑ์การให้คะแนน +/-1 หน่วย ต่อ 1 คะแนน โดยกาหนดเกณฑ์การให้คะแนนดังนี้
ระดับ 1
ระดับ 2
ระดับ 3
ระดับ 4
ระดับ 5
88
89
90
91
92
รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน :

ผลการดาเนินงานในอดีต ปีงบประมาณ พ.ศ.
หน่วย
วัด
2557
2558
2559
ร้อยละนักเรียนด้อยโอกาสได้รับการ ร้อยละ
82.60
90.43
สนับสนุนการศึกษา
(คน) 36,415 (คน)
36,897 (คน)
40,785 (คน)
ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด
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แหล่งข้อมูล / วิธีการจัดเก็บข้อมูล :
สศศ. ประมวลผลข้อมูลนักเรียนด้อยโอกาสจากโปรแกรมระบบบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศ สานัก
บริหารงานการศึกษาพิเศษ Special Education Technology (SET) ของโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ 51 โรง และ
ดาเนินการวิเคราะห์และประมวลผลเป็นข้อมูลสารสนเทศ ณ 10 มิถุนายน 2559
แนวทางการด้าเนินงาน :
ระดับ สศศ.
1. จัดสรรงบประมาณสนับสนุนการจัดการศึกษาสาหรับ นั กเรียนด้อยโอกาส โดยให้เป็นไปตามที่
กฎกระทรวงหรือระเบียบวิธีการที่กระทรวงศึกษาธิการกาหนด และ สพฐ. กาหนด
2. ประสานส่ งเสริม สนั บสนุนให้ เด็กด้อยโอกาสได้เข้ารั บการศึกษาขั้นพื้นฐานตามวัตถุประสงค์และ
ความเหมาะสม
3. รายงานผลการจัดการศึกษาสาหรับนักเรียนด้อยโอกาสตามแบบฟอร์มและระยะเวลาที่กาหนด
ระดับสถานศึกษา
1. สารวจข้อมูลเด็กด้อยโอกาสในเขตบริการ จาแนกตามประเภทด้อยโอกาส
2. วางแผน/ดาเนินการให้นักเรียนด้อยโอกาสรับการศึกษาในสถานศึกษา
3. จั ดการศึ กษาส าหรับ นักเรียนด้อ ยโอกาสและรั กษาอัตราการคงอยู่ เพื่อให้ ผู้ ด้ อยโอกาสได้รั บ
การศึกษาอย่างต่อเนื่องจนจบหลักสูตร
4. รายงานผลการรับนักเรียนต่อ สศศ. ตามกาหนด
แนวทางการประเมินผล :

แนวทางการประเมินผล
1. ประเมินผลจากข้อมูล เอกสาร หลักฐานต่างๆ

1.1 รายละเอียดแผนการดาเนินงาน ดังนี้
- ผลผลิตเชิงปริมาณของส่วนราชการตาม “เอกสารงบประมาณรายจ่ายประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2559” ของ
สานักงบประมาณ
- เป้าหมายเชิงปริมาณที่ต้องดาเนินการให้แล้วเสร็จในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
- ไม่นับรวมผลผลิตเชิงปริมาณทีไ่ ด้นาไปเป็นตัวชี้วัดเพื่อการประเมินผลสาเร็จตามแผนยุทธศาสตร์ของกระทรวง
กลุ่มภารกิจ หรือกรม
1.2 รายละเอียดผลการดาเนินงานของผลผลิตเชิงปริมาณ ดังนี้
- รายงานสรุปปริมาณผลผลิตที่สามารถดาเนินการได้จริงของผลผลิตเชิงปริมาณแต่ละผลผลิต
1.3 เอกสาร หลักฐานที่แสดงให้เห็นว่าการดาเนินการของผลผลิตได้บรรลุผลตามข้อมูลที่แจ้งมาจริง ได้แก่
- สาเนารายงาน แผน/ผลการปฏิบตั ิงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ตามแบบ สงป.301 ที่จัดส่งให้กับ สานัก
งบประมาณ ณ งวดสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
1.4 กรณีส่วนราชการเปลี่ยนเป้าหมายของผลผลิตตามเอกสารงบประมาณรายจ่าย ต้องได้รับความเห็นชอบจาก สานัก
งบประมาณจึงสามารถนาเป้าหมายที่ปรับเปลี่ยนแล้วมาใช้ในการประเมินผลได้ พร้อมแนบเอกสาร หลักฐานที่สานัก
งบประมาณให้ความเห็นชอบดังกล่าว

2. ประเมินผลจากข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์บุคคลที่เกี่ยวข้องต่างๆ
-

ผู้กากับดูแลตัวชี้วัด
ผู้จัดเก็บข้อมูล

236 คู่มือตัวชี้วัด

ตามแผนปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

3. การสังเกตการณ์

แนวทางการประเมินผล

3.1 กระบวนการรวบรวมข้อมูลผลการดาเนินงานของผลผลิตควรมีคุณสมบัติ ดังนี้
- ความถูกต้อง เช่น รายละเอียดข้อมูลนักเรียนรายบุคคล และเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบในการตรวจสอบข้อมูลก่อนและ
หลังการจัดเก็บทุกครั้ง 2 ภาคเรียน/ปี
- ความน่าเชื่อถือ เช่น ระบุแหล่งที่มาได้ชัดเจน สามารถสอบยันข้อมูลกับหน่วยงานเจ้าของข้อมูลได้ มีการจัดเก็บ
เป็นระบบและมีเจ้าหน้าทีร่ ับผิดชอบในการจัดเก็บ
- ความทันสมัย เช่น ความถี่ในการปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบันทุกครั้งที่ข้อมูลมีการเปลีย่ นแปลงลงในระบบ
ฐานข้อมูล
- ความสามารถในการตรวจสอบได้ เช่น ส่วนราชการมีความพร้อมให้คณะกรรมการฯ ส่วนราชการ ภาคเอกชนและ
ประชาชนตรวจสอบข้อมูลได้
3.2 สภาพแวดล้อมของสถานที่ที่ดาเนินการตามกิจกรรมหรือโครงการหลัก
3.3 การเก็บรักษาและดูแลเอกสาร/ข้อมูล

ผู้ก้ากับดูแลตัวชี้วัด : ผู้อานวยการสานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ
: นางสาวสอางค์ จงสวัสดิ์พัฒนา
ผู้จัดเก็บข้อมูล : นางสาวอัญชลี ถนอมวา
: นางสาวปาณิศา ณะกัณฑ์
: นายสื่อซาง วัฒนาสกุลลี

เบอร์ติดต่อ : 0-2288-5559
เบอร์ติดต่อ : 0 2288 5547
เบอร์ติดต่อ : 0 2288 5547
เบอร์ติดต่อ : 0 2288 5547
เบอร์ติดต่อ : 0 2288 5547
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ตัวชี้วัดที่ 33.3 ร้อยละของนักเรียนพิการได้รับการสนับสนุนการศึกษา
หน่วยวัด :
ร้อยละ
น้้าหนัก :
ร้อยละ 1
ค้าอธิบาย :
จ านวนเด็ก พิการที่ได้ รับการศึก ษาในโรงเรี ย นเฉพาะความพิก าร หมายถึ ง ความส าเร็ จ
ตามเป้าหมายผลผลิตเด็กพิการได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในโรงเรียนที่จัดการศึกษาพิเศษ ในสังกัด สานัก
บริหารงานการศึกษาพิเศษของสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ รวม 46 โรง
ใน 37 จั งหวัด ที่มีภารกิจจัดการศึกษาทุกระดับการศึกษา (อนุบ าล - มัธ ยมศึกษาตอนปลาย) ในรู ปแบบ
โรงเรี ย นประจ าให้ กับ กลุ่ มเด็ก และเยาวชนคนพิก ารในวัยเรี ยน 9 ประเภทความพิ การตามประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง กาหนดประเภทและหลักเกณฑ์ของคนพิการทางการศึกษา พ.ศ.2522 ดังนี้
1) บุคคลที่มีความบกพร่องทางการเห็น
2) บุคคลที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน
3) บุคคลที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา
4) บุคคลที่มีความบกพร่องทางร่างกาย หรือการเคลื่อนไหว หรือสุขภาพ
5) บุคคลที่มคี วามบกพร่องทางการเรียนรู้
6) บุคคลที่มีความบกพร่องทางการพูดและภาษา
7) บุคคลที่มีปัญหาทางพฤติกรรมหรืออารมณ์
8) บุคคลออทิสติก
9) บุคคลพิการซ้อน
สูตรการค้านวณ :
จานวนนักเรียนพิการที่ได้รับการสนับสนุนทางการศึกษา X 100
จานวนนักเรียนพิการตามแผนชั้นเรียนในโรงเรียนเฉพาะความพิการ
เกณฑ์การให้คะแนน :
ช่วงการปรับเกณฑ์การให้คะแนน +/-1 หน่วย ต่อ 1 คะแนน โดยกาหนดเกณฑ์การให้คะแนนดังนี้
ระดับ 1
ระดับ 2
ระดับ 3
ระดับ 4
ระดับ 5
88
89
90
91
92
รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน :
ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด

หน่วยวัด

ร้อยละของนักเรียนพิการได้รับการ
สนับสนุนการศึกษา

ร้อยละ
(คน)
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ผลการดาเนินงานในอดีต ปีงบประมาณ พ.ศ.

2557
93.38
12,984 (คน)

2558
90.75
13,031 (คน)

2559
14,313 (คน)

แหล่งข้อมูล / วิธีการจัดเก็บข้อมูล :
สศศ. ประมวลผลข้อมูล นักเรียนพิการจากโปรแกรมระบบบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศ สานัก
บริหารงานการศึกษาพิเศษ Special Education Technology (SET) ของโรงเรียนเฉพาะความพิการ 46 โรง และ
ดาเนินการวิเคราะห์ และประมวลผลเป็นข้อมูลสารสนเทศ ณ 10 มิถุนายน 2559
แนวทางการด้าเนินงาน :
ระดับ สพฐ.
ได้กาหนดนโยบายให้ประชากรวัยเรียนทุกคนได้รับสิทธิ โอกาสและความเสมอภาคในการที่จะได้รับ
การศึกษาขั้นพื้นฐานโดยเท่าเทียมกัน ทั้งผู้ด้อยโอกาสและผู้พิการประเภทต่างๆ ทั้ง 9 ประเภท และเพื่อส่งเสริมให้
ผู้ พิ ก ารได้ รั บ สิ่ ง อ านวยความสะดวกส าหรั บ ผู้ พิ ก ารให้ เ หมาะสม กระทรวงศึ ก ษาธิ ก ารและส านั ก งาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จึงได้จัดสรรงบประมาณสนับสนุนให้นักเรียนพิการสูงมากกว่าคนปกติ
ทั่วไปในวัยเดียวกัน รวมทั้งให้สิทธิโอกาสและเสรี ภาพในการเลือกศึ กษาได้ตามความต้องการจาเป็นพิเศษ
เฉพาะบุคคล
ระดับ สศศ.
1. จัดสรรงบประมาณสนับสนุนการจัดการศึกษาสาหรับนักเรียนพิการ โดยให้เป็นไปตามที่กฎกระทรวง
หรือระเบียบวิธีการที่กระทรวงศึกษาธิการและสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกาหนด
2. ประสาน ส่งเสริม สนับสนุนให้นักเรียนพิการที่ตกหล่น ได้เข้ารับการศึกษาตามความประสงค์และความ
เหมาะสม หรือดาเนินการส่งต่อให้นักเรียนพิการได้รับการศึกษาจากหน่วยงานที่จัดการศึกษาอย่างเหมาะสม
3. รายงานผลการจัดการศึกษา สาหรับผู้พิการตามแบบฟอร์มและระยะเวลาที่กาหนด
ระดับสถานศึกษา
1. สารวจข้อมูลเด็กพิการในวัยเรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานในเขตบริการ จาแนกตามประเภทพิการ
2. วางแผน/ด าเนิ นการให้ นั กเรี ยนพิ การรั บการศึ กษาในสถานศึ กษาหรื อส่ งต่ อไปให้ ห น่ ว ยงาน/
สถานศึกษาเฉพาะด้านตามความเหมาะสมหรือตามความต้องการจาเป็นพิเศษเฉพาะบุคคล
3. จั ดการศึ ก ษาส าหรั บนั ก เรี ย นพิ การและรั ก ษาอั ต ราการคงอยู่ เ พื่ อ ให้ ผู้ พิ การได้ รั บ การศึ ก ษา
อย่างต่อเนื่องจนจบหลักสูตร
4. รายงานผลการรับนักเรียนต่อ สศศ. ตามกาหนด
แนวทางการประเมินผล :
แนวทางการประเมินผล
1. ประเมินผลจากข้อมูล เอกสาร หลักฐานต่างๆ
1.1 รายละเอียดแผนการดาเนินงาน ดังนี้
- ผลผลิตเชิงปริมาณของส่วนราชการตาม “เอกสารงบประมาณรายจ่ายประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2559” ของ
สานักงบประมาณ
- เป้าหมายเชิงปริมาณที่ต้องดาเนินการให้แล้วเสร็จในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
- ไม่นับรวมผลผลิตเชิงปริมาณทีไ่ ด้นาไปเป็นตัวชี้วัดเพื่อการประเมินผลสาเร็จตามแผนยุทธศาสตร์ของกระทรวง
กลุ่มภารกิจ หรือกรม
1.2 รายละเอียดผลการดาเนินงานของผลผลิตเชิงปริมาณ ดังนี้
- รายงานสรุปปริมาณผลผลิตที่สามารถดาเนินการได้จริงของผลผลิตเชิงปริมาณแต่ละผลผลิต
1.3 เอกสาร หลักฐานที่แสดงให้เห็นว่าการดาเนินการของผลผลิตได้บรรลุผลตามข้อมูลที่แจ้งมาจริง ได้แก่
- สาเนารายงาน แผน/ผลการปฏิบตั ิงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ตามแบบ สงป.301 ที่จัดส่งให้กับ สานัก
งบประมาณ ณ งวดสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
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แนวทางการประเมินผล

1.4 กรณีส่วนราชการเปลี่ยนเป้าหมายของผลผลิตตามเอกสารงบประมาณรายจ่าย ต้องได้รับความเห็นชอบจาก สานัก
งบประมาณจึงสามารถนาเป้าหมายที่ปรับเปลี่ยนแล้วมาใช้ในการประเมินผลได้ พร้อมแนบเอกสาร หลักฐานที่สานัก
งบประมาณให้ความเห็นชอบดังกล่าว

2. ประเมินผลจากข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์บุคคลที่เกี่ยวข้องต่างๆ
-

ผู้กากับดูแลตัวชี้วัด
ผู้จัดเก็บข้อมูล

3. การสังเกตการณ์

3.1 กระบวนการรวบรวมข้อมูลผลการดาเนินงานของผลผลิตควรมีคุณสมบัติ ดังนี้
- ความถูกต้อง เช่น รายละเอียดข้อมูลนักเรียนรายบุคคล และเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบในการตรวจสอบข้อมูลก่อนและ
หลังการจัดเก็บทุกครั้ง 2 ภาคเรียน/ปี
- ความน่าเชื่อถือ เช่น ระบุแหล่งที่มาได้ชัดเจน สามารถสอบยันข้อมูลกับหน่วยงานเจ้าของข้อมูลได้ มีการจัดเก็บ
เป็นระบบและมีเจ้าหน้าทีร่ ับผิดชอบในการจัดเก็บ
- ความทันสมัย เช่น ความถี่ในการปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบันทุกครั้งที่ข้อมูลมีการเปลีย่ นแปลงลงในระบบ
ฐานข้อมูล
- ความสามารถในการตรวจสอบได้ เช่น ส่วนราชการมีความพร้อมให้คณะกรรมการฯ ส่วนราชการ ภาคเอกชนและ
ประชาชนตรวจสอบข้อมูลได้
3.2 สภาพแวดล้อมของสถานที่ที่ดาเนินการตามกิจกรรมหรือโครงการหลัก
3.3 การเก็บรักษาและดูแลเอกสาร/ข้อมูล

ผู้ก้ากับดูแลตัวชี้วัด : ผู้อานวยการสานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ
: นางสาวสอางค์ จงสวัสดิ์พัฒนา
ผู้จัดเก็บข้อมูล : นางสาวนพศร พรมณีพิศมัย
: นางสาวปาณิศา ณะกัณฑ์
: นายสื่อซาง วัฒนาสกุลลี
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เบอร์ติดต่อ : 0-2288-5559
เบอร์ติดต่อ : 0 2288 5547
เบอร์ติดต่อ : 0 2288 5547
เบอร์ติดต่อ : 0 2288 5547
เบอร์ติดต่อ : 0 2288 5547

ตัวชี้วัดที่ 33.4 ร้อยละของนักเรียนพิการที่ได้รับการพัฒนาสมรรถภาพ
หน่วยวัด : ร้อยละ
น้้าหนัก : ร้อยละ 1
ค้าอธิบาย :
จานวนเด็กพิการที่ได้รับการบริการพัฒนาสมรรถภาพที่ศูนย์การศึกษาพิเศษ 77 แห่ง (ศูนย์การศึกษาพิเศษ
เขตการศึกษา 13 แห่ง และศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจาจังหวัด 64 แห่ง) ใน 2 รูปแบบ ดังนี้
1. จ านวนเด็ กพิ การที่ เข้ ารั บการพั ฒนาสมรรถภาพภายในศู นย์ การศึ กษาพิ เศษแบบไป-กลั บ
หมุนเวียน และแบบประจาหมุนเวียน
2. จานวนเด็กพิการที่เข้ารับการพัฒนาสมรรถภาพภายนอกศูนย์การศึกษาพิเศษ ได้แก่
1) เด็กพิการในสังกัดศูนย์การศึกษาพิเศษรับบริการที่บ้าน
2) เด็กพิการเจ็บป่วยเรื้อรังในโรงพยาบาล
3) เด็กพิการเรียนรวม ซึ่งศูนย์การศึกษาพิเศษเป็นสถานศึกษาของรัฐมีฐานะไม่เป็นนิติบุคคล
สังกัดสานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานทาหน้าที่ให้บ ริการ
ทางการศึกษาแก่เด็กพิการทุกประเภทใน 4 รูปแบบ ดังนี้
(1) จัดบริการช่วยเหลือระยะแรกเริ่ม (EI : Early Intervention) ตั้งแต่แรกเกิดหรือ
แรกพบความพิการทั้งที่ศูนย์ฯ และที่บ้าน
(2) จัดบริการประสานส่งต่ อแก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยกระบวนการพัฒนาจะมี
การจัดทาแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล
(3) จัดระบบให้บริการสื่อ สิ่งอานวยความสะดวกและความช่วยเหลืออื่นใด แก่เด็กพิการ
ให้เหมาะสมกับระดับและประเภทความพิการ ตามระบุไว้ในแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคลของเด็กแต่ละคน
โดยระบบนี้บริหารด้วยการใช้ระบบคูปองการศึกษารองรับ การใช้สื่อสิ่งอานวยความสะดวก ตามบัญชี ก ข และ ค
ตามกฎกระทรวงฯ และระบบการผลิต พัฒนาบุคลากรตามหลักสูตรฝึกอบรมระยะสั้นของแต่ละประเภทความพิการ
ให้เป็นผู้ให้บริการแก่เด็กพิการ
(4) จัดระบบการพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมระยะสั้นและพัฒนาบุคลากรที่เกี่ยวข้อง
กับเด็กพิการทุกกลุ่ม
สูตรการค้านวณ :
จานวนนักเรียนพิการที่ได้รับการพัฒนาสมรรถภาพ X 100
จานวนนักเรียนตามแผนการพัฒนาสมรรถภาพโดยศูนย์การศึกษาพิเศษ
เกณฑ์การให้คะแนน :
ช่วงการปรับเกณฑ์การให้คะแนน +/-1 หน่วย ต่อ 1 คะแนน โดยกาหนดเกณฑ์การให้คะแนนดังนี้
ระดับ 1
ระดับ 2
ระดับ 3
ระดับ 4
ระดับ 5
84
85
86
87
88
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รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน :
ข้อมูลพืน้ ฐานประกอบตัวชี้วัด

หน่วยวัด

ร้อยละของเด็กพิการได้รับโอกาสพัฒนา
สมรรถภาพในศูนย์การศึกษาพิเศษ
ร้อยละของเด็กพิการได้รับโอกาสพัฒนา
สมรรถภาพนอกศูนย์การศึกษาพิเศษ

ร้อยละ
(คน)
ร้อยละ
(คน)
ร้อยละ
(คน)

รวม

แผน/ผลการด้าเนินงานในอดีต ปีงบประมาณ พ.ศ.
2557
2558
2559
แผน
ผล
แผน
ผล
แผน
ผล
107
50.16
11,299 7,141 11,302 7,985 8,001
n/a
19
105.73
8,585
8,585
13,027 n/a
6,589
13,198
34
86.44
19,921
19,924
21,028 n/a
13,730
21,183

แหล่งข้อมูล / วิธีการจัดเก็บข้อมูล :
1. ศูนย์การศึกษาพิเศษ 77 แห่ง ใน 77 จังหวัด ได้กาหนดแผนการให้บริการเด็กพิการ ดังนี้
1) เข้ารั บการพัฒ นาสมรรถภาพในศูน ย์ การศึ กษาพิเ ศษ จ านวน 15,920 คน โดยศู น ย์ การศึ ก ษาพิเ ศษ
เขตการศึกษา 13 แห่ง ให้บริการเด็กพิการประเภทประจาแบบหมุนเวียน เฉลี่ย 40 คน/ศูนย์/เดือน จานวน 520 คน
และไป–กลับ แบบหมุนเวียน เฉลี่ย 200 คน/ศูนย์/เดือน รวม 2,600 คน รวมประจาและไป-กลับ จานวน 3,120 คน
และ ศูนย์การศึกษาพิเศษประจาจังหวัด 64 แห่ง ให้บริการเด็กพิการไป-กลับ เฉลี่ย 200 คน/ศูนย์/เดือน
รวม 12,800 คน รวมทั้งสิ้ น 15,920 คน 2) จ านวนเด็กพิการที่เข้ารั บการพัฒนาสมรรถภาพภายนอก
ศูนย์การศึกษาพิเศษ รวมทั้งสิ้น 3,850 คน
2. ส านั ก บริ ห ารงานการศึ ก ษาพิ เ ศษประมวลผลการให้ บ ริ ก ารพั ฒ นาสมรรถภาพเด็ ก พิ ก าร
จากโปรแกรมระบบบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศ สานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ Special Education
Technology (SET) ทั้ง 77 แห่ง เป็นรายเดือน
การรายงาน - ให้ศูนย์การศึกษาพิเศษจัดทาข้อมูลเป็นประจาทุกวัน ในโปรแกรมระบบบริหารจัดการข้อมูล
สารสนเทศ โดยสานักบริหารงานการศึกษาพิเศษประมวลผลการให้บริการประจาวันจากโปรแกรมระบบบริหาร
จัดการข้อมูลสารสนเทศ Special Education Technology (SET) ภายใน 5 วัน นับจากทุกสิ้นเดือน
แนวทางการประเมินผล :

แนวทางการประเมินผล
1. ประเมินผลจากข้อมูล เอกสาร หลักฐานต่างๆ

1.1 รายละเอียดแผนการดาเนินงาน ดังนี้
- ผลผลิตเชิงปริมาณของส่วนราชการตาม “เอกสารงบประมาณรายจ่ายประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2559” ของสานัก
งบประมาณ
- เป้าหมายเชิงปริมาณที่ต้องดาเนินการให้แล้วเสร็จในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
1.2 รายละเอียดผลการดาเนินงานของผลผลิตเชิงปริมาณ ดังนี้
- รายงานสรุปปริมาณผลผลิตที่สามารถดาเนินการได้จริงของผลผลิตเชิงปริมาณแต่ละผลผลิต
1.3 เอกสาร หลักฐานที่แสดงให้เห็นว่าการดาเนินการของผลผลิตได้บรรลุผลตามข้อมูลที่แจ้งมาจริง ได้แก่
- สาเนารายงาน แผน/ผลการปฏิบตั ิงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ตามแบบ สงป.301 ที่จัดส่งให้กับ สานัก
งบประมาณ ณ งวดสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
1.4 กรณีส่วนราชการเปลี่ยนเป้าหมายของผลผลิตตามเอกสารงบประมาณรายจ่าย ต้องได้รับความเห็นชอบจาก สานัก
งบประมาณจึงสามารถนาเป้าหมายที่ปรับเปลี่ยนแล้วมาใช้ในการประเมินผลได้ พร้อมแนบเอกสาร หลักฐานที่สานัก
งบประมาณให้ความเห็นชอบดังกล่าว
242 คู่มือตัวชี้วัด
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แนวทางการประเมินผล
2. ประเมินผลจากข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์บุคคลที่เกี่ยวข้องต่างๆ
-

ผู้กากับดูแลตัวชี้วัด
ผู้จัดเก็บข้อมูล

3. การสังเกตการณ์

3.1 กระบวนการรวบรวมข้อมูลผลการดาเนินงานของผลผลิตควรมีคุณสมบัติ ดังนี้
- ความถูกต้อง เช่น รายละเอียดข้อมูลของนักเรียนพิการรายบุคคล การจัดทาแผน IEP , IIP , IFSP ฯลฯ การให้บริการ
ประจาวัน และเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบในการสอบถามข้อมูลต่างๆ จากเจ้าของข้อมูลทุก 1 เดือน
- ความน่าเชื่อถือ เช่น ระบุแหล่งที่มาได้ชัดเจน สามารถสอบยันข้อมูลกับหน่วยงานเจ้าของข้อมูลได้ มีการจัดเก็บเป็น
ระบบและมีเจ้าหน้าที่รับผิดชอบในการจัดเก็บ
- ความทันสมัย เช่น โปรแกรมระบบบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศ สานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ Special
Education Technology (SET) และความถี่ในการปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน
- ความสามารถในการตรวจสอบได้ เช่น ส่วนราชการมีความพร้อมให้คณะกรรมการฯ ส่วนราชการ ภาคเอกชนและ
ประชาชนตรวจสอบข้อมูลได้
3.2 สภาพแวดล้อมของสถานที่ที่ดาเนินการตามกิจกรรมหรือโครงการหลัก
3.3 การเก็บรักษาและดูแลเอกสาร/ข้อมูล

ผู้ก้ากับดูแลตัวชี้วัด : ผู้อานวยการสานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ
: นางสาวสอางค์ จงสวัสดิ์พัฒนา
ผู้จัดเก็บข้อมูล : นางสาวนพศร พรมณีพิศมัย
: นางสาวปาณิศา ณะกัณฑ์
: นายสื่อซาง วัฒนาสกุลลี

เบอร์ติดต่อ : 0-2288-5559
เบอร์ติดต่อ : 0 2288 5547
เบอร์ติดต่อ : 0 2288 5547
เบอร์ติดต่อ : 0 2288 5547
เบอร์ติดต่อ : 0 2288 5547
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ตัวชี้วัดที่ 34 ร้อยละของครูในโครงการมีการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนตามแนวทางของวอลดอร์ฟ
ที่เหมาะสมสอดคล้องกับวิธีการเรียนรู้ของนักเรียน
หน่วยวัด : ร้อยละ
น้้าหนัก : ร้อยละ 1
ค้าอธิบาย : โรงเรียนโสตศึกษาของประเทศไทย เริ่มต้นมาตั้งแต่ปี 2494 และเริ่มต้นโดยใช้วิธีสอน แบบรวม
(Combined Method) ตามปรัชญาการสื่อสารระบบรวม (Total Communication หรือ T.C.) ผลลัพธ์ที่ได้
จากการศึกษาดังกล่าว พบว่า เด็กหูหนวกมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแตกต่างจากเด็กทั่วไปที่อยู่ในวัยเดียวกัน
และระดับชั้นเดียวกัน ผลกระทบดังกล่า วทาให้คนหูหนวกไม่ประสบความสาเร็จในการศึกษา การประกอบ
อาชีพและการใช้ชีวิตในสังคม นักการศึกษาของไทยในอดีต และปัจจุบันได้หาหนทางที่จะแก้ปัญหาดังกล่าว
ซึ่งในปีการศึกษา ๒๕๔๗ สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้ร่วมมือทางวิชาการและการวิจัย
กับวิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล ดาเนินโครงการโรงเรียนต้นแบบการทดลองสอนแบบสองภาษากับ
โรงเรียนโสตศึกษา 5 แห่ง ผลของการดาเนินงานดังกล่าว พบว่า การจัดการเรียนการสอนแบบสองภาษา
สาหรับเด็กหูหนวก จะต้องใช้กระบวนการจัดการเรียนรู้ตามแนวการศึกษาวอลดอร์ฟ ซึ่งเป็นการศึกษาเพื่อ
พัฒ นาศักยภาพของมนุษย์ โดยองค์ร วมตามแนวทางมนุ ษย์ ปรั ช ญา ผสมผสานกับวิธีส อนแบบสองภาษา
ส าหรั บ เด็ ก หู ห นวก จึ ง จะสอดคล้ อ งกั บ วิ ถี ชี วิ ต ของเด็ ก หู ห นวกและผลการจั ด การศึ ก ษาดั ง กล่ า ว
พบว่า เด็กหูหนวกในชั้นอนุบาล มีพัฒนาการทางภาษาใกล้เคียงกับเด็กปกติ โดยเด็กหูหนวกได้เรียนภาษามือ
จากครู หู ห นวกผู้ ใ หญ่ ผู้ เ ป็ น แม่ แ บบของการถ่ า ยทอดภาษาและวั ฒ นธรรมของคนหู ห นวก เด็ ก สามารถ
ใช้ภาษามือเป็นเครื่องมือในการเรียนภาษาไทย และเป็นเครื่องมือ ในการเรียนรู้วิชาอื่นๆ และเด็กหูหนวก
ชั้น ประถมศึกษาปี ที่ 3 มีความสามารถในการอ่านภาษาไทย ด้วยการสะกดนิ้ วมือและอ่านออกเสี ยงได้
เด็กมีพัฒนาการในการเรียนรู้ มีกระบวนการคิดมีจินตนาการ มีความมั่นใจ มีบุคลิ กภาพดี ยิ้มแย้มแจ่มใส
มีความสุข มีทักษะในทางสังคมและการดารงชีวิต มีความมุ่งมั่นที่จะเรียนรู้
ในปี 2556 โครงการพั ฒ นาการจัด การเรี ยนการสอนแบบสองภาษาส าหรั บเด็ กหู ห นวก
ตามแนวการจัดการศึกษาของวอลดอร์ฟ มีโรงเรียนที่จัดการเรียนการสอนเด็กที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน
และศูนย์การศึกษาพิเศษ ขอส่งครูเข้าร่วมการฝึกอบรมจานวนหนึ่ง จึงทาให้มีโรงเรียน และชั้นเรียนในโครงการ
เพิ่ ม ขึ้ น ด้ ว ย โครงการฯจึ ง ได้ จั ด กิ จ กรรมพั ฒ นาครู ผู้ นิ เ ทศภายในโรงเรี ย นขึ้ น เพื่ อ ให้ ค รู ที่ มี คุ ณ ภาพและ
มีประสบการณ์ได้ช่วยส่งเสริมการพัฒนาครูผู้สอนในโรงเรียนต่างๆต่อไป จากผลการดาเนินงานที่ผ่านมา โรงเรียน
ที่ร่วมในโครงการ ครู นักเรียนมีผลสะท้อนเชิงประจักษ์เกิดขึ้นที่ยอมรับทั้ งภายในและภายนอกในผลที่เกิดขึ้น
กับเด็กหูหนวกอย่างเหมาะสมและสวยงาม สมควรได้รับการเผยแพร่ ไปยังโรงเรียนที่ยังไม่ได้เข้าร่วมโครงการ
เนื่องจากหากสามารถดาเนินการได้ตามโรงเรียนในโครงการจะส่งผลดีต่อการพัฒนาผู้เรียนและคุณภาพของ
ผู้สอนต่อไป ต่อมาสานักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน อนุมัติให้ดาเนินโครงการพัฒนาการจัดการเรียน
การสอน ตามแนวทางของวอลดอร์ ฟ โดยให้ ข ยายผลไปยั ง โรงเรี ย นที่ ส อนบุ ค คลที่ มี ค วามบกพร่ อ งทาง
สติปัญญา และโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์หรือราชประชานุเคราะห์ ซึ่งเป็นตัวแทนภูมิภาค นอกจากนี้ยังมีศูนย์
การศึกษาพิเศษขอเข้าร่วมโครงการดังกล่าวด้วย ซึ่งในปัจจุบันมีโรงเรียนและศูนย์การศึกษาพิเศษ และในปี
2557 ได้มีการรวมโครงการที่ ดาเนินการในโรงเรีย นโสตศึกษาและโครงการที่ดาเนิ นการขยายผลเข้าเป็ น
โครงการเดียวกัน ใช้ชื่อว่า “โครงการพัฒนาการจัดการเรียนการสอน ตามแนวทางของวอลดอร์ฟ ” โดยมี
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วัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาบุคลากรในสถานศึกษาที่เข้าร่วมโครงการให้มีความรู้ ความเข้าใจ มีทักษะ เจตคติที่
เหมาะสมกับการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ และพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนที่
เหมาะสมและสามารถตอบสนองความต้องการจาเป็นและสอดคล้องกับวิถีชีวิตของนักเรียนในโรงเรียนที่เข้า
ร่วมโครงการ
สูตรการค้านวณ :
จำนวนครูมีพฒ
ั นำกำรด้ ำนกำรจัดกำรเรี ยนกำรสอนตำมแนวทำงของวอลดอร์ ฟ
จำนวนครูตำมเป้ำหมำย

X 100

เกณฑ์การให้คะแนน :
ช่วงการปรับเกณฑ์การให้คะแนน +/- 5 หน่วย ต่อ 1 คะแนน โดยกาหนดเกณฑ์การให้คะแนนดังนี้
จานวนครูมีพัฒนาการด้านการจัดการเรียนการสอนตามแนวทางของวอลดอร์ฟ
(ร้อยละ 80)
จานวนครูมีพัฒนาการด้านการจัดการเรียนการสอนตามแนวทางของวอลดอร์ฟ
(ร้อยละ 85)
จานวนครูมีพัฒนาการด้านการจัดการเรียนการสอนตามแนวทางของวอลดอร์ฟ
(ร้อยละ 90)
จานวนครูมีพัฒนาการด้านการจัดการเรียนการสอนตามแนวทางของวอลดอร์ฟ
(ร้อยละ 95)
จานวนครูมีพัฒนาการด้านการจัดการเรียนการสอนตามแนวทางของวอลดอร์ฟ
(ร้อยละ 100)
รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน :
ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด

หน่วยวัด

ร้อยละของครูในโครงการมีการพัฒนาการ
จัดการเรียนการสอนตามแนวทางของวอ
ลดอร์ฟ ที่เหมาะสมสอดคล้องกับวิธีการ
เรียนรู้ของนักเรียน

ร้อยละ

เท่ากับ 1 คะแนน
เท่ากับ 2 คะแนน
เท่ากับ 3 คะแนน
เท่ากับ 4 คะแนน
เท่ากับ 5 คะแนน

ผลการดาเนินงานในอดีต ปีงบประมาณ พ.ศ.
2556
2557
2558
90

แหล่งข้อมูล / วิธีการจัดเก็บข้อมูล :
1. โสตศึกษาจังหวัดอุดร
2. ฉะเชิงเทราปัญญานุกูล
3. โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารี
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4. ศูนย์การศึกษาพิเศษ จังหวัดลาพูน
แนวทางการด้าเนินงาน :
ระดับ สพฐ.
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้ดาเนินการ โครงการพัฒนาการจัดการเรียน
การสอน ตามแนวทางของวอลดอร์ฟต่อเนื่อง โดยมีกจิกรรมสาคัญดังนี้
1. ประชุมคณะทางานบริหารโครงการ
2. อบรมเชิงปฏิบัติการพร้อมแสดงนวัตกรรม
3. นิเทศติดตามผลการดาเนินงาน
4. สุ่มติดตามการจัดการเรียนการสอน
ระดับสถานศึกษา
- จัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใช้แนวทางของวอลดอร์ฟในการพัฒนาการเรียนรู้ ของเด็กที่มีความ
ต้องการจาเป็นพิเศษ และเด็กด้อยโอกาส
- จัดทาแผนการจัดการเรียนรู้และสื่ออุปกรณ์ให้เด็กระดับชั้น เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาผู้เรียน
- นิเทศในโครงการเพื่อเป็นผลการดาเนินงาน
- สรุปผลการดาเนินงานตามประเภทของสถานศึกษา
ผู้ก้ากับดูแลตัวชี้วัด
ผู้จัดเก็บข้อมูล
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: ผู้อานวยการสานักบริหารการศึกษาพิเศษ
: นางลาพึง ศรีมีชัย
: นายวิทวัส สุฤทธิกุล
: นายสุวัฒน์ชัย สุฤทธิ์

ตามแผนปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

เบอร์ติดต่อ : 02-288-5560
เบอร์ติดต่อ : 02-288-5545
เบอร์ติดต่อ : 02-288-5545
เบอร์ติดต่อ : 02-288-5545

ตัวชี้วัดที่ 35 ระดับคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)
ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้
หน่วยวัด : ระดับ
น้้าหนัก : ร้อยละ 2
ค้าอธิบาย :
 พิจารณาจากค่าคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)
ปีการศึกษา 2557 เปรีย บเทียบกับ ผลคะแนนเฉลี่ย ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับ ชาติขั้น พื้นฐาน
(O-NET) ปีการศึกษา 2558 ระดับสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ในรายวิชาภาษาไทย สังคมศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ และ วิทยาศาตร์ ที่เพิ่มขึ้นหรือลดลง ของนักเรี ยนระดับชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 6 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่เข้าศึกษาในสถานศึกษาสังกัด
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ คือ จังหวัดนราธิวาส จังหวัด
ปัตตานี จังหวัดยะลา สี่อาเภอของจังหวัดสงขลา คือ อาเภอนาทวี อาเภอจะนะ อาเภอเทพา และอาเภอ
สะบ้าย้อย และจังหวัดสตูล ซึง่ ดาเนินการโดย สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
สูตรการค้านวณ :
X = A-B

โดยที่
X = ส่วนต่างที่เพิ่มขึ้นหรือลดลงของค่าคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้น
พื้นฐาน (O-NET)
2557
2558

A = ค่าคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา
B = ค่าคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา

เกณฑ์การให้คะแนน :
ช่วงการปรับเกณฑ์การให้คะแนน +/- 2.5 หน่วย ต่อ 1 คะแนน โดยกาหนดเกณฑ์การให้คะแนนดังนี้
ส่ว นต่างของค่าคะแนนเฉลี่ ย ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้น พื้นฐาน เท่ากับ 1 คะแนน
(O-NET) ปีการศึกษา 2557 และปีการศึกษา 2558 น้อยกว่าหรือเท่ากับ -5
ส่ว นต่างของค่าคะแนนเฉลี่ ย ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้น พื้นฐาน เท่ากับ 2 คะแนน
(O-NET) ปีการศึกษา 2557 และปีการศึกษา 2558 น้อยกว่าหรือเท่ากับ -2.5 แต่
น้อยกว่า 0
ส่ว นต่างของค่าคะแนนเฉลี่ ย ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้น พื้นฐาน เท่ากับ 3 คะแนน
(O-NET) ปีการศึกษา 2557 และปีการศึกษา 2558 มากกว่าหรือเท่ากับ 0 แต่
น้อยกว่า 2.5
คู่มือตัวชี้วัด 247
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ส่ว นต่ างของค่าคะแนนเฉลี่ ย ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้น พื้น ฐาน เท่ากับ 4 คะแนน
(O-NET) ปีการศึกษา 2557 และปีการศึกษา 2558 มากกว่าหรือเท่ากับ 2.5 แต่
น้อยกว่า 5
ส่ว นต่างของค่าคะแนนเฉลี่ ย ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้น พื้น ฐาน เท่ากับ 5 คะแนน
(O-NET) ปีการศึกษา 2557 และปีการศึกษา 2558 มากกว่าหรือเท่ากับ 5
รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน :

ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด

หน่วยวัด

ระดับคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทาง
การศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)
พื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้

ร้อยละ

ผลการด้าเนินงานในอดีต
ปีงบประมาณ พ.ศ.
2557
2558
-

หมายเหตุ : * (ถ้ามี)
แหล่งข้อมูล / วิธีการจัดเก็บข้อมูล :
1. สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาดาเนินการรายงานข้อมูล ตามแบบรายงานที่กาหนดผ่าน
ทางระบบรายงานผลการปฏิบัติร าชการตามแผนปฏิบัติราชการ (ARS) จากผลการทดสอบทาง
การศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ที่สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
จะเป็นผู้ดาเนินการสอบ ประมวลผล และแจ้งผลการประเมินไปให้สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
2. สานักพัฒนาการศึกษาเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็นหน่วยงาน
รับรองรายงานข้อมูล และสรุปผลการดาเนินงาน รอบ 6 เดือน 9 เดือน และ 12 เดือน ตามที่
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาดาเนินการรายงาน
ผู้ก้ากับดูแลตัวชี้วัด : ผู้อานวยการสานักพัฒนาการศึกษาเขตพัฒนาพิเศษ เบอร์ติดต่อ : 0-2288-5911
เฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้
ผู้จัดเก็บข้อมูล : นายฉัตรชัย แก้วจันทา
เบอร์ติดต่อ : 0-2288-5942
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แบบฟอร์มอ้างอิง ARS 35
รายการอ้างอิง ตัวชี้วัด ตามแผนปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
ส้านักงานเขตพื้นที่การศึกษา..................................................เขต......................................
ตัวชี้วัดที่ 35 ระดับคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)
ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้
ระดับส้านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
แบบสรุปค่าคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
รายวิชา
ภาษาไทย
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
ภาษาอังกฤษ
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์

2557

ปีการศึกษา
2558

ผลต่าง

คะแนนรวมเฉลี่ย
ผู้รายงานข้อมูล
ลงชื่อ................................................
(............................................)
ตาแหน่ง................................................
โทรศัพท์...............................................

ผู้รับรองข้อมูล
ลงชื่อ...............................................
(......................................)
ตาแหน่ง................................................
โทรศัพท์...............................................
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แบบสรุปค่าคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
รายวิชา
ภาษาไทย
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
ภาษาอังกฤษ
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์

2557

ปีการศึกษา
2558

ผลต่าง

คะแนนรวมเฉลี่ย
ผู้รายงานข้อมูล
ลงชื่อ................................................
(............................................)
ตาแหน่ง................................................
โทรศัพท์...............................................
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ผู้รับรองข้อมูล
ลงชื่อ...............................................
(......................................)
ตาแหน่ง................................................
โทรศัพท์...............................................

แบบสรุปค่าคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
รายวิชา
ภาษาไทย
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
ภาษาอังกฤษ
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์

2557

ปีการศึกษา
2558

ผลต่าง

คะแนนรวมเฉลี่ย
ผู้รายงานข้อมูล
ลงชื่อ................................................
(............................................)
ตาแหน่ง................................................
โทรศัพท์...............................................

ผู้รับรองข้อมูล
ลงชื่อ...............................................
(......................................)
ตาแหน่ง................................................
โทรศัพท์...............................................
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ตัวชี้วัดที่ 36 ระดับคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอิสลามศึกษา (I-NET)
ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้
หน่วยวัด : ระดับ
น้้าหนัก : ระดับ 2
ค้าอธิบาย :
 พิจารณาจากค่าคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ด้านอิสลามศึกษา
(I-NET) ปีการศึกษา 2557 เปรียบเทียบกับผลคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ด้าน
อิสลามศึกษา (I-NET) ปีการศึกษา 2558 ระดับสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ที่เพิ่มขึ้นหรือลดลง ของ
นักเรียนที่เข้าศึกษาในสถานศึกษาสังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามหลักสูตรอิสลาม
ศึกษา ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ คือ จังหวัดนราธิวาส จังหวัดปัตตานี จังหวัดยะลา สี่ อาเภอของ
จั ง หวั ด สงขลา คื อ อ าเภอนาทวี อ าเภอจะนะ อ าเภอเทพา และอ าเภอสะบ้ า ย้ อ ย และจั ง หวั ด สตู ล
ซึง่ ดาเนินการโดยสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
สูตรการค้านวณ :
X = A-B

โดยที่

X = ส่วนต่างที่เพิ่มขึ้นหรือลดลงของค่าคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษา ระดับชาติ
ด้านอิสลามศึกษา (I-NET)
2557
2558

A = ค่าคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอิสลามศึกษา (I-NET) ปีการศึกษา
B = ค่าคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอิสลามศึกษา (I-NET) ปีการศึกษา

เกณฑ์การให้คะแนน :
ช่วงการปรับเกณฑ์การให้คะแนน +/- 2.5 หน่วย ต่อ 1 คะแนน โดยกาหนดเกณฑ์การให้คะแนนดังนี้
ส่ว นต่างของค่าคะแนนเฉลี่ ยผลการทดสอบทางการศึกษา ระดั บชาติ ด้านอิสลาม เท่ากับ 1 คะแนน
ศึกษา (I-NET) ปีการศึกษา 2557 และปีการศึกษา 2558 น้อยกว่าหรือเท่ากับ -5
ส่ว นต่างของค่าคะแนนเฉลี่ ยผลการทดสอบทางการศึกษา ระดั บชาติ ด้านอิสลาม เท่ากับ 2 คะแนน
ศึกษา (I-NET) ปีการศึกษา 2557 และปีการศึกษา 2558 น้อยกว่าหรือเท่ากับ -2.5
แต่น้อยกว่า 0
ส่วนต่างของค่าคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ด้านอิสลาม เท่ากับ 3 คะแนน
ศึกษา (I-NET) ปีการศึกษา 2557 และปีการศึกษา 2558 มากกว่าหรือเท่ากับ 0 แต่
น้อยกว่า 2.5
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ส่ว นต่างของค่าคะแนนเฉลี่ ยผลการทดสอบทางการศึกษา ระดั บชาติ ด้านอิสลาม เท่ากับ 4 คะแนน
ศึกษา (I-NET) ปีการศึกษา 2557 และปีการศึกษา 2558 มากกว่าหรือเท่ากับ 2.5
แต่น้อยกว่า 5
ส่ว นต่างของค่าคะแนนเฉลี่ ยผลการทดสอบทางการศึกษา ระดั บชาติ ด้านอิสลาม เท่ากับ 5 คะแนน
ศึกษา (I-NET) ปีการศึกษา 2557 และปีการศึกษา 2558 มากกว่าหรือเท่ากับ 5
รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน :

ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด

หน่วยวัด

ระดับคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทาง
การศึกษาระดับชาติด้านอิสลามศึกษา
(I-NET) พื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้

ร้อยละ

ผลการด้าเนินงานในอดีต
ปีงบประมาณ พ.ศ.
2557
2558
-

แหล่งข้อมูล / วิธีการจัดเก็บข้อมูล :
1. สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาดาเนินการรายงานข้อมูล พร้อมเอกสารอ้างอิง ตามแบบ
รายงานที่กาหนด ผ่านทางระบบรายงานผลการปฏิบัติราชการตามแผนปฏิบัติราชการ (ARS) จากผล
การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ด้านอิสลามศึกษา (I-NET) ที่สถาบันทดสอบทางการศึกษา
แห่ ง ชาติ (องค์การมหาชน) จะเป็นผู้ ดาเนินการสอบ ประมวลผล และแจ้งผลการประเมินไปให้
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
2. สานักพัฒนาการศึกษาเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็นหน่วยงาน
รับรองรายงานข้อมูล และสรุปผลการดาเนินงาน รอบ 6 เดือน 9 เดือน และ 12 เดือน ตามที่
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาดาเนินการรายงาน พร้อมเอกสารอ้างอิง
ผู้ก้ากับดูแลตัวชี้วัด : ผู้อานวยการสานักพัฒนาการศึกษาเขตพัฒนาพิเศษ เบอร์ติดต่อ : 0-2288-5911
เฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้
ผู้จัดเก็บข้อมูล : นายฉัตรชัย แก้วจันทา
เบอร์ติดต่อ : 0-2288-5942
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แบบฟอร์มอ้างอิง ARS 36
รายการอ้างอิง ตัวชี้วัด ตามแผนปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
ส้านักงานเขตพื้นที่การศึกษา..................................................เขต......................................
ตัวชี้วดั ที่ 36 ระดับคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอิสลามศึกษา
(I-NET) ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้
ระดับส้านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
แบบสรุปค่าคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอิสลามศึกษา (I-NET)
ระดับอิสลามศึกษาตอนต้น (อิบติดาอียะฮฺ)
รายวิชา

2557

ปีการศึกษา
2558

ผลต่าง

อัลกุรฺอาน-อัลตัฟซีร
อัลหะดีษ
อัลอากีดะฮฺ
อัลฟิกฮฺ
อัตตารีค
อัลอัคลาก
ภาษาอาหรับ
ภาษามลายู
คะแนนรวมเฉลี่ย
ผู้รายงานข้อมูล
ลงชื่อ..................................................
(.................................................)
ตาแหน่ง................................................
โทรศัพท์...............................................
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ผู้รับรองข้อมูล
ลงชื่อ......................................................
(....................................................)
ตาแหน่ง.................................. ..............
โทรศัพท์.................................. .............

แบบสรุปค่าคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอิสลามศึกษา (I-NET)
ระดับอิสลามศึกษาตอนกลาง (มุตตะวัซซีเฏาะฮฺ)
รายวิชา

2557

ปีการศึกษา
2558

ผลต่าง

อัลกุรอฺ าน-อัลตัฟซีร
อัลหะดีษ
อัลอากีดะฮฺ
อัลฟิกฮฺ
อัตตารีค
อัลอัคลาก
ภาษาอาหรับ
ภาษามลายู
คะแนนรวมเฉลี่ย
ผู้รายงานข้อมูล
ลงชื่อ..................................................
(.................................................)
ตาแหน่ง................................................
โทรศัพท์...............................................

ผู้รับรองข้อมูล
ลงชื่อ......................................................
(....................................................)
ตาแหน่ง...................................................
โทรศัพท์..................................................
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แบบสรุปค่าคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอิสลามศึกษา (I-NET)
ระดับอิสลามศึกษาตอนกลาง (ซานาวียะฮฺ)
รายวิชา

2557

ปีการศึกษา
2558

ผลต่าง

อัลกุรฺอาน-อัลตัฟซีร
อัลหะดีษ
อัลอากีดะฮฺ
อัลฟิกฮฺ
อัตตารีค
อัลอัคลาก
ภาษาอาหรับ
ภาษามลายู
คะแนนรวมเฉลี่ย

ผู้รายงานข้อมูล
ลงชื่อ..................................................
(.................................................)
ตาแหน่ง................................................
โทรศัพท์...............................................
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ผู้รับรองข้อมูล
ลงชื่อ......................................................
(....................................................)
ตาแหน่ง.................................................
โทรศัพท์................................................

ข้อมูลสถานศึกษาที่จัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรอิสลามศึกษา
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
สังกัดส้านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ที่

ส้านักงานเขตพื้นที่การศึกษา

จ้านวน
สถานศึกษา

ระดับการศึกษาหลักสูตรอิสลามศึกษา
อิสลามศึกษา
อิสลามศึกษา
อิสลามศึกษา
ตอนต้น
ตอนกลาง
ตอนปลาย
(อิบติดาอียะฮฺ)

(มุตตาวัซซีเฎาะฮฺ)

(ซานาวียะฮฺ)

1 สพป. นราธิวาส เขต 1

40

/

/

-

2 สพป. นราธิวาส เขต 2

31

/

/

-

3 สพป. นราธิวาส เขต 3

35

/

/

-

4 สพป. ปัตตานี เขต 1

44

/

/

-

5 สพป. ปัตตานี เขต 2

36

/

/

-

6 สพป. ปัตตานี เขต 3

26

/

/

-

7 สพป. ยะลา เขต 1

35

/

/

-

8 สพป. ยะลา เขต 2

42

/

/

-

9 สพป. ยะลา เขต 3

12

/

/

-

10 สพป. สงขลา เขต 3

20

/

/

-

11 สพป. สตูล

2

/

/

-

12 สพม. เขต 15

23

-

/

/

13 สพม. เขต 16

4

-

/

/

รวมทั้งหมด

350
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ตัวชี้วัดที่ 37 ร้อยละของนักเรียนที่เข้ารับการศึกษาสายสามัญควบอิสลามศึกษาเพิ่มขึ้น
หน่วยวัด : ร้อยละ
น้้าหนัก : ร้อยละ 2
ค้าอธิบาย :
นั ก เรี ย นเข้ ารั บการศึก ษาสายสามั ญควบอิส ลามศึก ษาเพิ่ ม ขึ้ น หมายถึง นั กเรี ย นที่ ศึก ษา
ในสถานศึกษาสังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัด
ชายแดนภาคใต้ คือ จังหวัดนราธิวาส จังหวัดปัตตานี จังหวัดยะลา สี่อาเภอของจังหวัดสงขลา คือ อาเภอ
นาทวี อาเภอจะนะ อาเภอเทพา และอาเภอสะบ้าย้อย และจังหวัดสตูล เข้ารับการศึกษาสายสามัญควบ
อิสลามศึกษาในโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการเพิ่มขึ้น ดาเนินการตาม แผนงานแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัด
ชายแดนภาคใต้ โครงการพัฒนารูปแบบการจัดการศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดน
ภาคใต้ งบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 กิจกรรม ส่งเสริมการจัดการเรียนการสอน
อิสลามศึกษาในโรงเรียนของรัฐในจังหวัดชายแดนภาคใต้
สูตรการค้านวณ :
จานวนนักเรียนที่เข้ารับการศึกษาสายสามัญควบอิสลามศึกษา ประจาปีการศึกษา 2559
จานวนนักเรียนในสถานศึกษากลุ่มเป้าหมายทั้งหมด

X 100

เกณฑ์การให้คะแนน :
ช่วงการปรับเกณฑ์การให้คะแนน +/- 5 หน่วย ต่อ 1 คะแนน โดยกาหนดเกณฑ์การให้คะแนนดังนี้
ระดับ 1
ระดับ 2
ระดับ 3
ระดับ 4
ระดับ 5
80
85
90
95
100
รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน :
ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด

หน่วยวัด

ร้อยละของนักเรียนที่เข้ารับการศึกษาสาย
สามัญควบอิสลามศึกษาเพิ่มขึ้น

ร้อยละ

ผลการด้าเนินงานในอดีต ปีงบประมาณ พ.ศ.
2556
2557
2558
-

แหล่งข้อมูล / วิธีการจัดเก็บข้อมูล :
1. สพป./สพม.ดาเนินการสารวจ ตรวจสอบ และรวบรวมข้อมูลจากสถานศึกษาในสังกัด และรายงาน
ข้อมูลต่อสานักพัฒนาการศึกษาเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ ตามแบบรายงาน
ที่กาหนดกาหนด ผ่านทางระบบรายงานผลการปฏิบัติราชการตามแผนปฏิบัติราชการ (ARS)
2. สานักพัฒนาการศึกษาเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็นหน่วยงานรับรองรายงาน
ข้อมูล และสรุปผลการดาเนินงาน รอบ 6 เดือน 9 เดือน และ 12 เดือน
ผู้ก้ากับดูแลตัวชี้วัด : ผู้อานวยการสานักพัฒนาการศึกษาเขตพัฒนาพิเศษ เบอร์ติดต่อ : 0-2288-5911
เฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้
ผู้จัดเก็บข้อมูล : นายฉัตรชัย แก้วจันทา
เบอร์ติดต่อ : 0-2288-5942
258 คู่มือตัวชี้วัด

ตามแผนปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

แบบฟอร์มอ้างอิง ARS 37
รายการอ้างอิง ตัวชี้วัด ตามแผนปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
ส้านักงานเขตพื้นที่การศึกษา..................................................เขต......................................
ตัวชี้วดั ที่ 37 ร้อยละของนักเรียนที่เข้ารับการศึกษาสายสามัญควบอิสลามศึกษาเพิ่มขึ้ น

แบบสรุปจ้านวนนักเรียนที่เข้ารับการศึกษาสายสามัญควบอิสลามศึกษาเพิ่มขึ้น
ระดับ ส้านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
.
โปรดกรอกข้อมูลลงในตารางที่ก้าหนด
จ้านวนนักเรียนที่เข้ารับ
จ้านวนนักเรียน
ที่
โรงเรียน
การศึกษาสายสามัญควบ คิดเป็นร้อยละ
ทั้งหมด
อิสลามศึกษา
1
…………………….
…….
…………………….
…….
…………………….
…….
…………………….
…….
…………………….
รวม
ผู้รายงานข้อมูล
ลงชื่อ....................................................
(..................................................)
ตาแหน่ง................................................
โทรศัพท์...............................................

ผู้รับรองข้อมูล
ลงชื่อ...................................................
(.................................................)
ตาแหน่ง................................................
โทรศัพท์...............................................

คู่มือตัวชี้วัด 259
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ตัวชี้วัดที่ 38 ร้อยละของสถานศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่ผู้ปกครอง
และชุมชนมีส่วน ร่วมในกิจกรรมของสถานศึกษา
หน่วยวัด : ร้อยละ
น้้าหนัก : ร้อยละ 1.5
ค้าอธิบาย :
โรงเรียนที่มีผู้ปกครองและชุมชนมีส่วนร่วมในกิจกรรมของโรงเรียน หมายถึ ง โรงเรียนสังกัด
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในเขตพัฒ นาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ คือ
จังหวัด ยะลา ปัตตานี นราธิวาส สตูล และสงขลา เขต 3 ดาเนินการจัดกิจกรรมส่งเสริมความสัมพันธ์
โรงเรียนกับชุมชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดี ระหว่างโรงเรียน ผู้ปกครอง และ
ชุมชน ในรูปแบบต่าง ๆ โดยเน้นกระบวนการส่งเสริมการมีส่วนร่วมระหว่างผู้ปกครอง ชุมชน และโรงเรียน
ในด้านต่าง ๆ เช่น การส่งเสริมการเรียนการสอน การแสดงผลงานนักเรียน การประชุมสัมมนาทางวิชาการ
กิจกรรมส่งเสริมด้านศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม การกีฬา กิจกรรมการสร้างความสามัคคี เป็นต้น ดาเนินการ
ตาม แผนงานแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ โครงการพัฒนารูปแบบการจัดการศึกษาในเขต
พัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ กิจกรรมส่งเสริมความสัมพันธ์โรงเรียนกับชุมชนในจังหวัด
ชายแดนภาคใต้ งบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
สูตรการค้านวณ :
จานวนโรงเรียนในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้
ที่มีผู้ปกครองและชุมชนมีส่วนร่วมในกิจกรรมของโรงเรียน
จานวนโรงเรียนทั้งหมด

X 100

เกณฑ์การให้คะแนน :
ช่วงการปรับเกณฑ์การให้คะแนน +/- 5 หน่วย ต่อ 1 คะแนน โดยกาหนดเกณฑ์การให้คะแนนดังนี้
ระดับ 1
ระดับ 2
ระดับ 3
ระดับ 4
ระดับ 5
80
85
90
95
100
เงื่อนไข :
ภาคใต้

โดยวัดจากปริมาณผู้เข้าร่วมโครงการส่งเสริมความสัมพันธ์โรงเรียนกับชุมชนในจังหวัดชายแดน

รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน :
ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด

หน่วยวัด

โรงเรียนในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัด ร้อยละ
ชายแดนภาคใต้ ที่ มี ผู้ ป กครองและชุ ม ชน
มีส่วนร่วมในกิจกรรมของโรงเรียน

260 คู่มือตัวชี้วัด
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ผลการด้าเนินงานในอดีต ปีงบประมาณ พ.ศ.
2556
2557
2558
-

แหล่งข้อมูล / วิธีการจัดเก็บข้อมูล :
1. กาหนดให้สถานศึกษาในสังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ
จังหวัดชายแดนภาคใต้ รายงานผลต่อสพป./สพม.
2. สพป./สพม.ดาเนินการสารวจ ตรวจสอบ และรวบรวมข้อมูลจากสถานศึกษาในสังกัด และรายงานข้อมูลต่อ
สานักพัฒนาการศึกษาเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ ตามแบบฟอร์มที่กาหนด ผ่านทาง
ระบบรายงานผลการปฏิบัติราชการตามแผนปฏิบัติราชการ (ARS)
3. สานักพัฒนาการศึกษาเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็นหน่วยงานรับรองรายงานข้อมูล
และสรุปผลการดาเนินงาน รอบ 6 เดือน 9 เดือน และ 12 เดือน
ผู้ก้ากับดูแลตัวชี้วัด : ผู้อานวยการสานักพัฒนาการศึกษาเขตพัฒนาพิเศษ เบอร์ติดต่อ : 0-2288-5911
เฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้
ผู้จัดเก็บข้อมูล : นายฉัตรชัย แก้วจันทา
เบอร์ตดิ ต่อ : 0-2288-5942
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แบบรายงานอ้างอิง ARS 38
รายการอ้างอิง ตัวชี้วัด ตามแผนปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
ส้านักงานเขตพื้นที่การศึกษา..................................................เขต......................................
ตัวชี้วัดที่ 38 ร้อยละของสถานศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่ผู้ปกครองและ
ชุมชนมีส่วนร่วมในกิจกรรมของสถานศึกษา
แบบรายงานจ้านวนผู้ปกครองและชุมชนที่มีส่วนร่วมในกิจกรรม
การสร้างความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนและชุมชน
ระดับ ส้านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
1. โปรดกรอกจ้านวนลงในตารางที่ก้าหนด
การมีส่วนร่วมใน
จ้านวน กิจกรรมส่งเสริม
ความสัมพันธ์
ร้อยละของการมีส่วนร่วมใน
ชุมชน
จ้านวน
กิจกรรม
ใน โรงเรียนกับชุมชน
ที่
โรงเรียน
ผู้ปกครอง
พื้นที่ ในจังหวัดชายแดน
(คน)
ภาคใต้
บริการ
(แห่ง) ผู้ปกครอง ชุมชน
ผู้ปกครอง ชุมชน
รวม
(คน) (แห่ง)
1. …………………….
..
..
รวม
.........คน .. แห่ง ..........คน ...แห่ง ร้อยละ.... ร้อยละ.. ร้อยละ..
2.ประเภท/ลักษณะ/รูปแบบ กิจกรรมที่ผู้ปกครองและชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมจัดกิจกรรม
1………………………………
2…………………………….
3……………………………..
ฯลฯ
ผู้รายงานข้อมูล
ลงชื่อ.................................................
(...............................................)
ตาแหน่ง................................................
โทรศัพท์...............................................
262 คู่มือตัวชี้วัด
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ผู้รับรองข้อมูล
ลงชื่อ.................................................
(...............................................)
ตาแหน่ง...............................................
โทรศัพท์..............................................

ฒนาคุ
ณภาพครู
และบุคลากรทางการศึ
กษา
กลยุทธ์ที่ 3 พัการพั
ฒนาครู
และบุ
คลากรทางการศึ
กษา

ตัวชี้วัดที่ 39 ร้อยละของโรงเรียนได้รับการจัดสรรอัตราจ้างสามารถปฏิบัติงานสนับสนุนการสอนได้
อย่างมีประสิทธิภาพ และอัตราจ้างนักการภารโรงสามารถปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ (อัตราจ้างวุฒิ
ปริญญาตรีทปี่ ฏิบัติงานสนับสนุนการสอนให้สถานศึกษา)
หน่วยวัด : ร้อยละ
น้้าหนัก : ร้อยละ 1
ค้าอธิบาย :
ร้อยละของสถานศึกษาที่ครูสามารถกลับไปปฏิบัติงานสอนเพิ่มขึ้น หมายถึง สถานศึกษาใน
สังกัด สพฐ. ที่ได้รับการจัดสรรอัตราจ้างและสามารถจ้างได้ตามเป้าหมายที่ได้รับการจัดสรรตามนโยบายคืน
ครูให้นักเรียน
- จานวนอัตราจ้างวุฒิปริญญาตรี ที่ได้รับการจัดสรรเพื่อปฏิบัติงานสนับสนุนการสอนให้โรงเรียน
(ครูธุรการ) จานวน 14,532 อัตรา (งบปกติ)
สูตรการค้านวณ:
จานวนอัตราจ้างวุฒิปริญญาตรีทปี่ ฏิบัติงานสนับสนุนการสอนให้สถานศึกษาที่จ้างได้
จานวนอัตราจ้างวุฒิปริญญาตรีที่ได้รับการจัดสรรเพื่อปฏิบัติงานสนับสนุนการสอน ทั้งหมด

X 100

เกณฑ์การให้คะแนน :
ช่วงการปรับเกณฑ์การให้คะแนน +/- 5 หน่วย ต่อ 1 คะแนน โดยกาหนดเกณฑ์การให้คะแนนดังนี้
ร้อยละของจานวนอัตราจ้างวุฒิปริญญาตรีทปี่ ฏิบัติงานสนับสนุนการสอนให้
เท่ากับ 1 คะแนน
สถานศึกษาที่จ้างได้ ร้อยละ 80
ร้อยละของจานวนอัตราจ้างวุฒิปริญญาตรีทปี่ ฏิบัติงานสนับสนุนการสอนให้
เท่ากับ 2 คะแนน
สถานศึกษาที่จ้างได้ ร้อยละ 85
ร้อยละของจานวนอัตราจ้างวุฒิปริญญาตรีทปี่ ฏิบัติงานสนับสนุนการสอนให้
เท่ากับ 3 คะแนน
สถานศึกษาที่จ้างได้ ร้อยละ 90
ร้อยละของจานวนอัตราจ้างวุฒิปริญญาตรีทปี่ ฏิบัติงานสนับสนุนการสอนให้
เท่ากับ 4 คะแนน
สถานศึกษาที่จ้างได้ ร้อยละ 95
ร้อยละของจานวนอัตราจ้างวุฒิปริญญาตรีทปี่ ฏิบัติงานสนับสนุนการสอนให้
เท่ากับ 5 คะแนน
สถานศึกษาที่จ้างได้ ร้อยละ 100
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รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน :
ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด

หน่วยวัด

ร้อยละของจานวนอัตราจ้างวุฒิ
ปริญญาตรีทปี่ ฏิบัติงาน
สนับสนุนการสอนให้
สถานศึกษา

ร้อยละ

ผลการด้าเนินงานในอดีต ปีงบประมาณ พ.ศ.
2556
2557
2558
100.00
100.00
100.00

แหล่งข้อมูล ;
บัญชีจัดสรร ตามแผนปฏิบัติการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
วิธีการเก็บข้อมูล:
สถานศึกษาสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา รวบรวมผลการดาเนินงานตามนโยบายคืนครู
ให้นักเรียน สรุปและรายงานผลให้ สพฐ. ทราบ เพื่อใช้เป็นหลักฐานอ้างอิง
แนวทางการด้าเนินงาน
ระดับ สพฐ.
อนุมัติจัดสรรงบประมาณตามแผนปฏิบัติการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 โครงการคืน
ครูให้นักเรียน ให้แก่สถานศึกษา และสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ระดับ ส้านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษารวบรวมผลการดาเนินงาน และสรุปรายงานผล เพื่อใช้เป็น
หลักฐานอ้างอิง
ระดับสถานศึกษา
สถานศึกษาที่สังกัดเขตพื้นที่ การศึกษารายงานผลการดาเนินงานไปให้เขตพื้นที่การศึกษา
รวบรวม
ผู้ก้ากับดูแลตัวชี้วัด: ผู้อานวยการสานักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ
ผู้จัดเก็บข้อมูล: นางสุวารี เคียงประพันธ์
เบอร์ติดต่อ : 0 2288 5638
นางศรีสุดา ศรีขาว
เบอร์ติดต่อ : 0 2288 5638
นางสาวสุนิสา สุขพูล
เบอร์ติดต่อ : 0 2288 5636
นางสาวกฤติมา สุปน
เบอร์ติดต่อ : 0 2288 5638
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แบบฟอร์มอ้างอิง ARS 39
รายการอ้างอิง ตัวชี้วัด ตามแผนปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
ส้านักงานเขตพื้นที่การศึกษา.................................................................เขต............................................
ระดับ ส้านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ที่

โรงเรียน/กลุ่มโรงเรียน

1
2
3
4
5
6
7
8
9

อัตราจ้างวุฒิปริญญาตรีเพื่อสนับสนุนการสอน
(ธุรการโรงเรียน) งบปกติ
ได้รับจัดสรร
จ้างได้

รวม
หมายเหตุ จานวนอัตราจ้างวุฒิปริญญาตรี(ธุรการโรงเรียน) สพฐ.ได้จัดสรรอัตราจ้างให้กับทุกโรงเรียน และ
ให้ สพท.ดาเนินการบริหารอัตรากาลัง โดยการจัดอัตราจ้างให้กับโรงเรียน/กลุ่มโรงเรียน เพื่อใช้ทรัพยากร
บุคคลร่ว มกัน (ขอให้รายงานชื่อโรงเรียนให้ครบทุกโรง หากกลุ่มโรงเรี ยนใดใช้ทรั พยากรร่ วมกันขอให้
ประสานเซล (Merge cell) มาด้วย)
ผู้รายงานข้อมูล
ลงชื่อ................................................
(............................................)
ตาแหน่ง................................................
โทรศัพท์...............................................

ผู้รับรองข้อมูล
ลงชื่อ...............................................
(......................................)
ตาแหน่ง................................................
โทรศัพท์...............................................
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ตัวขี้วัดที่ 40 ร้อยละของสถานศึกษาที่ครูสามารถกลับไปปฏิบัติการสอนเพิ่มขึ้น โดยการจัดสรรอัตรา
จ้างปฏิบัติงานแทนนักการภารโรง
หน่วยวัด : ร้อยละ
น้้าหนัก : ร้อยละ 1
ค้าอธิบาย :
ร้อยละของสถานศึกษาที่ครูสามารถกลับไปปฏิบัติงานสอนเพิ่มขึ้น หมายถึง สถานศึกษาใน
สังกัด สพฐ. ที่ได้รับการจัดสรรอัตราจ้างและสามารถจ้างได้ตามเป้าหมายที่ได้รับการจัดสรรตามนโยบายคืน
ครูให้นักเรียน
- จานวนอัตราจ้างที่ได้รับการจัดสรรเพื่อปฏิบัติงานแทนนักการภารโรง (8,745 อัตรา)
(งบปกติ)
สูตรการค้านวณ:

จานวนอัตราจ้างทีป่ ฏิบัติงานแทนนักการภารโรงที่จ้างได้

จานวนอัตราจ้างที่ได้รับการจัดสรรเพื่อปฏิบัติงานแทนนักการภารโรง ทั้งหมด

X 100

เกณฑ์การให้คะแนน :
ช่วงการปรับเกณฑ์การให้คะแนน +/- 5 หน่วย ต่อ 1 คะแนน โดยกาหนดเกณฑ์การให้คะแนนดังนี้
ร้อยละของอัตราจ้างปฏิบัติงานแทนนักการภารโรงที่จ้างได้ ร้อยละ 80
เท่ากับ 1 คะแนน
ร้อยละของอัตราจ้างปฏิบัติงานแทนนักการภารโรงที่จ้างได้ ร้อยละ 85
เท่ากับ 2 คะแนน
ร้อยละของอัตราจ้างปฏิบัติงานแทนนักการภารโรงที่จ้างได้ ร้อยละ 90
เท่ากับ 3 คะแนน
ร้อยละของอัตราจ้างปฏิบัติงานแทนนักการภารโรงที่จ้างได้ ร้อยละ 95
เท่ากับ 4 คะแนน
ร้อยละของอัตราจ้างปฏิบัติงานแทนนักการภารโรงที่จ้างได้ ร้อยละ 100
เท่ากับ 5 คะแนน
รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน :
ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด

หน่วยวัด

ร้อยละของโรงเรียนที่ครู
สามารถกลับไปปฏิบัติงานสอน
เพิ่มขึ้น(สพท.)

ร้อยละ
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ผลการด้าเนินงานในอดีต ปีงบประมาณ พ.ศ.
2556
2557
2558
100.00
100.00
100.00

แหล่งข้อมูล ;
บัญชีจัดสรร ตามแผนปฏิบัติการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
วิธีการเก็บข้อมูล:
สถานศึกษาสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา รวบรวมผลการดาเนินงานตามนโยบายคืนครู
ให้นักเรียน สรุปและรายงานผลให้ สพฐ. ทราบ เพื่อใช้เป็นหลักฐานอ้างอิง
แนวทางการด้าเนินงาน
ระดับ สพฐ.
อนุมัติจัดสรรงบประมาณตามแผนปฏิบัติการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 โครงการคืน
ครูให้นักเรียนให้แก่สถานศึกษา และสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ระดับ ส้านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาการศึกษารวบรวมผลการดาเนินงาน และสรุปรายงานผล เพื่อ
ใช้เป็นหลักฐานอ้างอิง
ระดับสถานศึกษา
สถานศึกษาที่สังกัดเขตพื้นที่รายงานผลการดาเนินงานไปให้เขตพื้นที่การศึกษารวบรวม
ผู้ก้ากับดูแลตัวชี้วัด: ผู้อานวยการสานักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ
ผู้จัดเก็บข้อมูล: นางสุวารี เคียงประพันธ์
เบอร์ติดต่อ : 0 2288 5638
นางศรีสุดา ศรีขาว
เบอร์ติดต่อ : 0 2288 5638
นางสาวสุนิสา สุขพูล
เบอร์ติดต่อ : 0 2288 5636
นางสาวกฤติมา สุปน
เบอร์ติดต่อ : 0 2288 5638
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แบบฟอร์มอ้างอิง ARS 40
รายการอ้างอิง ตัวชี้วัด ตามแผนปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
ส้านักงานเขตพื้นที่การศึกษา...........................................เขต................................
ระดับ ส้านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
อัตราจ้างปฏิบัติงานแทนนักการภารโรง (งบปกติ)
ที่
โรงเรียน
ได้รับจัดสรร
จ้างได้
1
2
3
4
5
6
7
8
9
รวม
หมายเหตุ รายงานเฉพาะโรงเรียนที่ได้รับจัดสรรอัตราจ้างปฏิบัติงานแทนนักการภารโรง
ผู้รายงานข้อมูล
ลงชื่อ..............................................
(............................................)
ตาแหน่ง................................................
โทรศัพท์...............................................
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ผู้รับรองข้อมูล
ลงชื่อ........................................
(......................................)
ตาแหน่ง..................................
โทรศัพท์..................................

ตัวชี้วัดที่ 41.1 ร้อยละของบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2) ที่ได้รับการพัฒนา
หน่วยวัด : ร้อยละ
น้้าหนัก : ร้อยละ 1
ค้าอธิบาย : สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำนับเป็นหน่วยงำนหลักในกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำและขับเคลื่อน
นโยบำยกำรจัดกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนของสำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนไปสู่เป้ำหมำยที่ กำหนด
ซึ่งครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำที่ปฏิบัติงำนในเขตพื้นที่กำรศึกษำเป็นผู้มีส่วนสำคัญในกำรขับเคลื่อนกำร
พัฒนำคุณภำพกำรศึกษำไปสู่เป้ำหมำยดังกล่ำว หำกบุคลำกำรทำงกำรศึกษำเหล่ำนี้มีควำมรู้ควำมสำมำรถ
อย่ำงเหมำะสมตำมระดับสมรรถนะและทักษะที่กำหนดตำมมำตรฐำนกำหนดตำแหน่ง ก็จะส่งผลให้กำรจัด
กำรศึกษำขั้นพื้นฐำนเป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ โครงกำรที่จัดทำขึ้นเพื่อกำรพัฒนำสมรรถนะและศักยภำพ
กำรปฏิบัติงำนของบุคลำกรทำงกำรศึกษำอื่นตำมมำตรำ 38 ค.(2) จึงเป็นกำรตอบโจทย์ดังกล่ำว
สูตรการค้านวณ :
X =(จำนวนผู้เข้ำรับกำรพัฒนำ)x100
จำนวนเป้ำหมำยกำรพัฒนำ
เกณฑ์การให้คะแนน :
ช่วงกำรปรับเกณฑ์กำรให้คะแนน +/- 10 หน่วย ต่อ 1 คะแนน โดยกำหนดเกณฑ์กำรให้คะแนน
ดังนี้
ระดับ 1

ระดับ 2

ระดับ 3

ระดับ 4

ระดับ 5

ร้อยละ 60

ร้อยละ 70

ร้อยละ 80

ร้อยละ 90

ร้อยละ 100

รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน :
ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด

หน่วยวัด

ผลการด้าเนินงานในอดีต ปีงบประมาณ พ.ศ.
2556
2557
2558
681
864
996

6.โครงกำรพัฒนำสมรรถนะและศักยภำพกำร
คน
ปฏิบัติงำนสำหรับบุคลำกรทำงกำรศึกษำอื่น
ตำมมำตรำ 38 ค.(2) ในสำนักงำนเขตพื้นที่
กำรศึกษำ
หมำยเหตุ : ในปีงบประมำณ พ.ศ. 2559 ปรับเป้ำหมำยกำรพัฒนำเป็น 1,150 คน (ทั้งนี้ เพื่อให้สอดคล้องกับ
กรอบวงเงินที่ได้รับอนุมัติ
แหล่งข้อมูล / วิธีการจัดเก็บข้อมูล :
1.ผลกำรประเมิน ประสิทธิภำพกำรปฏิบัติรำชกำรเพื่อเลื่อนเงินเดือน 2 รอบ/ปี ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด
ในแต่ละ สพท.เป็นผู้รวบรวมข้อมูลรำยงำน สพฐ.ผ่ำนระบบรำย
2.บันทึกขออนุมัติโครงกำรและหนังสือแจ้ง สพท.เรื่องกำรจัดสรรโควตำกำรเข้ำรับกำรอบรมตำม
โครงกำร
3.บั น ทึ ก ขออนุ มั ติ ก ำรจั ด อบรมตำมโครงกำรและหนั ง สื อ แจ้ ง สพท.เรื่ อ งประกำศรำยชื่ อ และ
กำหนดกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำร
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4.บันทึกเสนอเลขำธิกำร กพฐ. เรื่อง รำยงำนผลกำรดำเนินงำนโครงกำร
แนวทางการด้าเนินงาน :
ระดับ สพฐ.
1.ศึก ษำ วิเ ครำะห์ วิจั ยและพั ฒ นำหลั กสู ตรกำรพัฒ นำสมรรถนะและศั กยภำพส ำหรั บ บุ ค ลำกร
ทำงกำรศึกษำอื่นตำมมำตรำ 38 ค.(2) ที่ปฏิบัติงำนในสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
2.วำงแผนกำรจัดกำรพัฒนำ จัดสรรโควตำและจัดสรรงบประมำณให้สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
ตำมควำมต้ อ งกำรจ ำเป็ น โดยค ำนึ ง ถึง ปริ ม ำณงำน จ ำนวนบุ ค คลกร กลุ่ ม เป้ ำ หมำยที่ มี คุณ สมบั ติเ ข้ ำ รั บ
กำรพัฒนำในแต่ละสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
3.ดำเนินกำรจัด กำรพัฒนำสมรรถนะและศักยภำพตำมหลักสูตรและแผนกำรพัฒนำที่กำหนดและ
จัดเก็บข้อมูลจำนวนผู้เข้ำรับกำรพัฒนำ/ผู้ผ่ำนกำรพัฒนำในแต่ละหลักสูตร
4.กำกับ ติดตำมและประเมินผลกำรดำเนินงำนโครงกำรที่ สพฐ.เป็นผู้ดำเนินกำรจัดกำรพัฒนำ
5.วิเครำะห์ ประมวลผล สรุปผลกำรดำเนินงำนและจัดทำรำยงำนผลกำรดำเนินงำนตำมตัวชี้วัด และ
เป้ำหมำยที่กำหนดเมื่อสิ้นปีงบประมำณ
ระดับส้านักงานเขตพื้นที่การศึกษา:
1.จั ด ท ำข้ อ มู ล พื้ น ฐำนควำมต้ อ งกำรจ ำเป็ น ในกำรพั ฒ นำสมรรถนะและศั ก ยภำพของบุ ค ลำกร
ทำงกำรศึกษำอื่นตำมมำตรำ 38 ค.(2) ที่ปฏิบัติงำนในสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
2. พิจำรณำส่งรำยชื่อผู้มีคุณสมบัติเหมำะสมเข้ำรับกำรพัฒนำตำมโครงกำรในจำนวนโควตำที่ได้รับ
จัดสรร
3.สนั บ สนุ น บุ ค ลำกรทำงกำรศึก ษำอื่น ตำมำตรำ 38 ค.(2) ในสั งกั ดร่ ว มเป็ น คณะกรรมกำรหรื อ
คณะทำงำนดำเนินกำรจัด กำรพัฒนำ กรณีเป็นสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำที่เป็นจุดพัฒนำ หรือตำมที่ สพฐ.
ได้ร้องขอควำมร่วมมือ
4.อำนวยควำมสะดวก สนับสนุนทรัพยำกรและจัดส่งบุคลำกรทำงกำรศึกษำอื่นตำมำตรำ 38 ค.(2 )
ในสังกัดเข้ำรับกำรพัฒนำตำมกำหนดวัน เวลำและสถำนที่ที่ สพฐ.กำหนด
5.ให้ควำมร่วมมือ สพฐ.จัดเก็บข้อมูลในส่วนที่เกี่ยวข้องหรือรับผิดชอบ ในกำรกำกับ ติดตำม และ
ประเมินผลกำรดำเนินงำนโครงกำร
ผู้ก้ากับดูแลตัวชี้วัด : ผู้อำนวยกำรสำนักพัฒนำระบบบริหำรงำนบุคคลและนิติกำร
ผู้จัดเก็บข้อมูล
: นำยสังคม จันทร์วิเศษ
นำยพิษณุ เก่งกสิวิทย์
นำยกันตภณ พิมพำลัย
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เบอร์ติดต่อ :
เบอร์ติดต่อ :
เบอร์ติดต่อ :
เบอร์ติดต่อ :

0-2288-5647
0-2288-5651
0-2288-5651
0-2288-5651

เอกสารอ้างอิง ARS 41.1
แบบฟอร์มการจัดเก็บข้อมูล ระดับสพป./สพม.
แบบรายงานผลการประเมินสมรรถนะของผู้เข้ารับการพัฒนาตามโครงการ
ล้าดับ

สมรรถนะหลัก
ผลประเมิน ผลประเมิน
รอบที่ 1
รอบที่ 2

ชื่อ-ชื่อสกุล
ผู้เข้ารับการพัฒนา

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

สมรรถนะประจ้าสายงาน/ต้าแหน่ง
ผลประเมิน
ผลประเมิน
รอบที่ 1
รอบที่ 2

ผู้รายงานข้อมูล
ลงชื่อ

(
ตำแหน่ง
โทรศัพท์

หมายเหตุ

ผู้รับรองข้อมูล
)

ลงชื่อ

(
ตำแหน่ง
โทรศัพท์

)
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ตัวชี้วัดที่ 41.2 ร้ อยละของบุ คลากรทางการศึ กษาได้ รั บการพัฒนาบุ คลากรด้ านการบริ หารงานบุคคล
สานั กงานเขตพื้ น ที่ก ารศึ กษา (โครงการพัฒนาบุคลากรด้ านการบริ หารงานบุคคลสานัก งานเขตพื้น ที่
การศึกษา)
หน่วยวัด : ร้อยละ
น้าหนัก : ร้อยละ 1
คาอธิบาย :
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และแก้ไขเพิ่มเติม ได้กาหนดให้กระทรวงศึกษาธิการ
กระจายอานาจการบริหารและการจัดการศึกษาทั้งด้านวิชาการ งบประมาณ การบริหารงานบุคคล และการ
บริหารทั่วไป ไปยังคณะกรรมการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษาโดยตรง เพื่อให้การบริหาร
จัดการเป็นไปด้วยความรู้คู่คุณธรรมและมีประสิทธิภาพ จึงได้กาหนดรูปแบบการกระจายอานาจตามกฎหมาย
จากส่วนกลางไปสู่เขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา โดยการกระจายอานาจให้ผู้ปฏิบัติราชการแทน
การกระจายอานาจการบริหารงานบุคคลในเรื่องการบรรจุและแต่งตั้ง การเสริมสร้างประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติราชการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาไปยังคณะอนุกรรมการข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาประจาเขตพื้นที่การศึกษา (อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา) ซึ่งเป็นภารกิจสาคัญของการ
บริหารงานบุคคลของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา จึงจาเป็นต้องให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ผู้รับผิดชอบและปฏิบัติงานด้านการบริหารงานบุคคลของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาได้รับความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับหลักเกณฑ์แนวปฏิบัติและขั้นตอนการปฏิบัติงานบุคคลได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพี่อให้เกิดคุณภาพ มี
ขวัญกาลังใจในการปฏิบัติราชการให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
จึงได้กาหนดให้มีโครงการพัฒนาบุคลากรด้านการบริหารงานบุคคลสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาขึ้น
สูตรการคานวณ
ร้อยละของบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนา =

จานวนผู้เข้ารับการพัฒนา x 100
จานวนเป้าหมายผู้เข้ารับการพัฒนาที่โครงการกาหนด

เกณฑ์การให้คะแนน :
ช่วงการปรับเกณฑ์การให้คะแนน +/-10 หน่วยต่อ 1 คะแนน โดยกาหนดเกณฑ์การให้คะแนนดังนี้
ระดับ 1
ระดับ 2
ระดับ 3
ระดับ 4
ระดับ 5
ร้อยละ 60
ร้อยละ 70
ร้อยละ 80
ร้อยละ 90
ร้อยละ 100
เงื่อนไข :
ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาทุ ก เขตส่ ง รอง ผอ.สพท. (ที่ รั บ ผิ ด ชอบกลุ่ ม บริ ห ารงานบุ ค คล)
ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล หัวหน้างานในกลุ่มบริหารงานบุคคล เข้ารับการพัฒนาฯ ตามหลักสูตร
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รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน :
ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด
ร้อยละของบุคลากรทางการศึกษาที่เข้ารับ
การพัฒนา และผ่านการพัฒนาตามหลักสูตร

หน่วยวัด
ร้อยละ

ผลการดาเนินงานในอดีต
ปีงบประมาณ พ.ศ.
2556
2557
2558
-

แหล่งข้อมูล/วิธีการจัดเก็บข้อมูล
1. หนังสือ สพท. แจ้งรายชื่อผู้เข้ารับการพัฒนาฯ
2. การสนับสนุนการพัฒนาตามหลักสูตรที่กาหนด
แนวทางการดาเนินงาน
ระดับสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
1. การมอบหมายสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาดาเนินการ
2. การดาเนินการตามหลักสูตร
3. ติดตาม และประเมินโครงการ
ระดับสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา/มัธยมศึกษา
1. การจัดทาฐานข้อมูลผู้เข้ารับการพัฒนาฯ
2. การสนับสนุนและส่งเสริมการพัฒนาตามหลักสูตรที่กาหนด
ผู้กากับดูแลตัวชี้วัด : ผู้อานวยการสานักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ
ผู้จัดเก็บข้อมูล : 1. ว่าที่เรืออากาศตรีเจริญ สุขทรัพย์
2. นางสาเนียง เขียวแก้ว

เบอร์ติดต่อ 02 288 5650
เบอร์ติดต่อ 02 288 5650
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แบบฟอร์มอ้างอิง ARS 41.2
รายการอ้างอิง ตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
ตัวชี้วัดที่ 41.2 ร้อยละของบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาบุคลากรด้านการบริหารงานบุคคล
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา (โครงการพัฒนาบุคลากรด้านการบริหารงานบุคคลสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษา)
ระดับ สพป. / สพม.
สพป. / สพม. .......................................................................... เขต ..........
ลาดับที่

ชื่อ - สกุล

ตาแหน่ง

หมายเหตุ

หมายเหตุ : รายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการพัฒนาบุคลากรด้านการบริหารงานบุคคลสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ผู้รายงานข้อมูล
ลงชื่อ ............................................................
( ................................................ )

ผู้รับรองข้อมูล
ลงชื่อ ...........................................................
( ................................................ )

ตาแหน่ง .......................................................

ตาแหน่ง .......................................................

โทรศัพท์ .......................................................

โทรศัพท์ .......................................................
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ตัวชี้วัดที่ 41.3 ระดับความสาเร็จในการฝึกอบรมครูผู้ช่วยสู่การเป็นครูมืออาชีพในประชาคมอาเซียน
(โครงการฝึกอบรมครูผู้ช่วยสู่การเป็นครูมืออาชีพในประชาคมอาเซียน)
หน่วยวัด : ระดับ
น้าหนัก : ร้อยละ 1
คาอธิบาย :
ส ำนั กงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้น ฐำนได้ตระหนั กถึงควำมส ำคัญของกำรพัฒ นำคุณภำพ
กำรศึกษำโดยรวม จึงกำหนดกำรสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ำรับรำชกำรเป็นข้ำรำชกำรครูและ
บุคลำกรทำงกำรศึกษำ ตำแหน่งครูผู้ช่วย โดยกำรสอบแข่งขันฯ และสอบคัดเลือกฯ กรณีที่มีควำมจำเป็นหรือมี
เหตุพิเศษ ซึ่ง ก.ค.ศ. ได้มีมติกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีกำรคัดเลือกบุ คคลเพี่อบรรจุเข้ำรับรำชกำรครูและ
บุคลำกรทำงกำรศึกษำ ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน ดังนั้น เพื่อให้
ภำรกิจดังกล่ำวดำเนินไปตำมนโยบำยกำรศึกษำกำรปฏิรูประบบและกำรพัฒนำครู ให้มีจำนวนกำรผลิตที่
สอดคล้องกับควำมต้องกำร มีควำมรู้ควำมสำมำรถในกำรพัฒ นำกำรเรี ยนกำรสอนตำมหลักสู ตรปั จ จุ บัน
รองรับหลักสูตรใหม่และกำรเรียนรู้ในโลกยุคใหม่ สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนจึงกำหนด
ภำรกิจเร่งด่วนเพื่อเร่งพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำพัฒนำระบบควำมก้ำวหน้ำของครู จัดระบบกำรศึกษำและ
ฝึกอบรมเพื่อพัฒนำคุณภำพครูอย่ำงต่อเนื่อง ให้ข้ำรำชกำรครูที่ปฏิบัติหน้ำที่มีควำมรู้ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับควำม
ประพฤติและกำรปฏิบัติของวิชำชีพครู อำทิ วินัยและกำรรักษำวินัย คุณธรรม จริยธรรมและค่ำนิยม มำตรฐำน
วิช ำชี พ จรรยำบรรณวิช ำชี พ สมรรถนะวิช ำชีพ รวมทั้ง เจตคติ ต่อ วิช ำชี พ ครู สิ ทธิ ป ระโยชน์ อัน พึง ได้ รั บ
ตลอดจนควำมก้ำวหน้ำในกำรปฏิบัติรำชกำรในวิชำชีพครูและองค์ควำมรู้ทำงด้ำนวิชำกำรที่จำเป็นต่อวิชำชีพ
ได้แก่ หลักสูตรและกำรพัฒนำหลักสูตร หลักกำรจัดกระบวนกำรเรียนรู้ กำรพัฒนำผู้เรียน กำรบริหำรจัดกำร
ชั้นเรียน กำรวิจัยทำงกำรศึกษำ สื่อและเทคโนโลยีทำงกำรศึกษำ กำรวัดและประเมินผลทำงกำรศึกษำ ซึ่งจะ
ทำให้ ข้ ำ รำชกำรครู บ รรจุ ใ หม่ มี ศั ก ยภำพพร้ อ มที่ จ ะเป็ น ผู้ น ำในกำรขั บ เคลื่ อ นกำรศึ ก ษำอย่ ำ งมี คุ ณ ภำพ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน โดยสำนักพัฒนำระบบบริ หำรงำนบุคคลและนิติกำร จึงเห็นควร
จัดทำโครงกำรประชุมปฏิบัติกำรข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย สู่กำรเป็นครู
มืออำชีพ
เกณฑ์การให้คะแนน :
ช่วงกำรปรับเกณฑ์กำรให้คะแนน +/-5 หน่วยต่อ 1 คะแนน โดยกำหนดเกณฑ์กำรให้คะแนนดังนี้
คะแนน
รายการ
1
มีกำรจัดทำฐำนข้อมูลผู้สอบแข่งขัน/คัดเลือก
2
มีกำรจัดส่งรำยชื่อผู้ได้รับกำรบรรจุและแต่งตั้งเข้ำรับรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำร
ศึกษำ ตำแหน่งครูผู้ช่วย ในปีงบประมำณ พ.ศ. 2558 เข้ำรับกำรพัฒนำฯ
3
มีกำรตั้งเจ้ำหน้ำที่ผู้ประสำนงำนกำรพัฒนำฯ
4
มีกำรจัดส่งผู้ได้รับกำรบรรจุและแต่งตั้งเข้ำรับรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ
ตำแหน่งครูผู้ช่วย ในปีงบประมำณ พ.ศ. 2558 เข้ำรับกำรพัฒนำฯ ตำมหลักสูตร
5
มีกำรประสำนและสนับสนุนกำรพัฒนำตำมหลักสูตร ตำมกำหนด
เงื่อนไข :
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำส่งครูผู้ช่วยที่ได้รับกำรบรรจุและแต่งตั้งเข้ำรับรำชกำรครูและบุคลำกร
ทำงกำรศึกษำ ในปีงบประมำณ พ.ศ. 2558 เข้ำรับกำรพัฒนำฯ ตำมหลักสูตร
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รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน :
ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด
จำนวนข้ำรำชกำรครูที่เข้ำรับกำรพัฒนำ
และผ่ำนกำรพัฒนำตำมหลักสูตร

หน่วยวัด
ร้อยละ

ผลการดาเนินงานในอดีต
ปีงบประมาณ พ.ศ.
2556
2557
2558
-

แหล่งข้อมูล/วิธีการจัดเก็บข้อมูล
1. กำรส่งรำยชื่อตำมฐำนข้อมูลที่จัดทำไว้
2. กำรสนับสนุนกำรพัฒนำตำมหลักสูตรที่กำหนด
แนวทางการดาเนินงาน
ระดับสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
1. กำรมอบหมำยสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำดำเนินกำร
2. กำรดำเนินกำรตำมหลักสูตรและมีกำรประเมินโครงกำร
ระดับสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา/มัธยมศึกษา
1. กำรจัดทำฐำนข้อมูลที่เป็นปัจจุบัน
2. กำรสนับสนุนและส่งเสริมกำรพัฒนำตำมหลักสูตรที่กำหนด
ระดับสถานศึกษา
1. กำรบริหำรจัดกำรในกรณีกำรเข้ำรับกำรพัฒนำในช่วงที่ไม่ใช่วันหยุดรำชกำร
2. กำรจัดส่งรำยชื่อข้ำรำชกำรครูเข้ำรับกำรพัฒนำตำมระยะเวลำที่กำหนด
ผู้กากับดูแลตัวชี้วัด : ผู้อำนวยกำรสำนักพัฒนำระบบบริหำรงำนบุคคลและนิติกำร
ผู้จัดเก็บข้อมูล : 1. ว่ำที่เรืออำกำศตรีเจริญ สุขทรัพย์
2. นำงสำเนียง เขียวแก้ว
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เบอร์ติดต่อ 02 288 5650
เบอร์ติดต่อ 02 288 5650

แบบฟอร์มอ้างอิง ARS 41.3
รายการอ้างอิง ตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
ตัวชี้วัดที่ 41.3 ระดับความสาเร็จในการฝึกอบรมครูผู้ช่วยสู่การเป็นครูมืออาชีพในประชาคมอาเซียน
(โครงการฝึกอบรมครูผู้ช่วยสู่การเป็นครูมืออาชีพในประชาคมอาเซียน)
ระดับ สพป. / สพม.
ลาดับ
ที่

สพป. / สพม. .......................................................................... เขต ..........
การ
หลักฐาน
ดาเนินงาน
กิจกรรม
ข้อมูล/เอกสาร
มี ไม่มี

1

มีกำรจัดทำฐำนข้อมูลผู้สอบแข่งขัน/คัดเลือก

2

มีกำรจัดส่งรำยชื่อผู้ได้รับกำรบรรจุและแต่งตั้งเข้ำ
รับรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ
ตำแหน่งครูผู้ช่วย ในปีงบประมำณ พ.ศ. 2558
เข้ำรับกำรพัฒนำฯ

3

มีกำรตั้งเจ้ำหน้ำที่ผู้ประสำนงำนกำรพัฒนำฯ

4

มีกำรจัดส่งผู้ได้รับกำรบรรจุและแต่งตั้งเข้ำรับ
รำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ
ตำแหน่งครูผู้ช่วย ในปีงบประมำณ พ.ศ. 2558
เข้ำรับกำรพัฒนำฯ ตำมหลักสูตร

5

มีกำรประสำนและสนับสนุนกำรพัฒนำตำม
หลักสูตร ตำมกำหนด

ผู้รายงานข้อมูล
ลงชื่อ ............................................................
( ................................................ )

หมายเหตุ

ผู้รับรองข้อมูล
ลงชื่อ ...........................................................
( ................................................ )

ตำแหน่ง .......................................................

ตำแหน่ง .......................................................

โทรศัพท์ .......................................................

โทรศัพท์ .......................................................
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ตัวชี้วัดที่ 42 ระดับความสาเร็จของหน่วยงานและผู้มีผลงานดีเด่นประสพผลสาเร็จเป็นที่ประจักษ์เพื่อ
รับรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) ครั้งที่ 5 ประจาปีการศึกษา 2558
หน่วยวัด : ระดับ
น้าหนัก : ร้อยละ 2
คาอธิบาย :
1. เพื่อส่งเสริมให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีความก้าวหน้าในวิชาชีพ
2. เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลงานหน่วยงาน ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาที่มี
คุณภาพต่อสาธารณชนในระดับเขตพื้นที่การศึกษา ระดับภาค และระดับชาติ
3. เพื่อให้ผู้ได้รับรางวัลสามารถนาผลการประกวดมาขอรับการประเมินเพื่อให้มีหรือเลื่อนวิทย
ฐานะตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. กาหนด
4. เพื่อสร้างความภาคภูมิใจให้กับหน่วยงาน ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ได้รับการ
คัดเลือกเข้าร่วมโครงการและแสดงผลงาน
เกณฑ์การให้คะแนน :
ช่วงการปรับเกณฑ์การให้คะแนน +/-1 หน่วยต่อ 1 คะแนน โดยกาหนดเกณฑ์การให้คะแนนดังนี้
คะแนน
รายการ
1
มีการส่งเสริม ประชาสัมพันธ์ โครงการประกาศเกียรติคุณหน่วยงานและผู้มีผลงาน
ดีเด่นประสพผลสาเร็จเป็นที่ประจักษ์ เพื่อรับรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS)
ครั้งที่ 5 ประจาปีการศึกษา 2558
2
มีการส่งเสริม ประชาสัมพันธ์โครงการฯ และมีผลงานประเภทหน่วยงาน
(ผลงานของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา หรือสถานศึกษา) หรือประเภทบุคคล
(ผลงานของบุคลากรในสังกัด) ส่งเข้าประกวดในระดับภาค ประเภทใดประเภทหนึ่ง
อย่างน้อย 1 รายการ
3
มีการส่งเสริม ประชาสัมพันธ์โครงการฯ มีผลงานประเภทหน่วยงาน
(ผลงานของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา หรือสถานศึกษา) และประเภทบุคคล
(ผลงานของบุคลากรในสังกัด) ส่งเข้าประกวดในระดับภาค ทั้ง 2 ประเภท
ประเภทละ 1 รายการขึ้นไป
4
มีการส่งเสริม ประชาสัมพันธ์โครงการฯ อย่างเป็นรูปธรรม มีผลงานประเภทหน่วยงาน
(ผลงานของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา หรือสถานศึกษา) และประเภทบุคคล
(ผลงานของบุคลากรในสังกัด) ส่งเข้าประกวดในระดับภาค ทั้ง 2 ประเภท
ประเภทละ 2 รายการขึ้นไป และผลงานนั้นได้รับรางวัลในระดับภาค
อย่างน้อย 1 รางวัล (ชนะเลิศเหรียญทอง, เหรียญทอง หรือ เหรียญเงิน
รางวัลใดรางวัลหนึ่ง)
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5

มีการส่งเสริม ประชาสัมพันธ์โครงการฯ อย่างเป็นรูปธรรม มีผลงานประเภทหน่วยงาน
(ผลงานของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา หรือสถานศึกษา) และประเภทบุคคล
(ผลงานของบุคลากรในสังกัด) ส่งเข้าประกวดในระดับภาค ทั้ง 2 ประเภท
ประเภทละ 2 รายการขึ้นไป และผลงานนั้นได้รับรางวัลในระดับภาค
อย่างน้อย 2 รางวัล (ชนะเลิศเหรียญทอง, เหรียญทอง หรือ เหรียญเงิน
รางวัลใดรางวัลหนึ่ง) หรือได้รับรางวัลในระดับชาติตั้งแต่เหรียญเงินขึ้นไป

เงื่อนไข :
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาส่งผลงานของหน่วยงาน และบุคลากรในสังกัด ซึ่งเป็นผลงานดีเด่น
ประสพผลสาเร็จเป็นที่ประจักษ์ เพื่อรับรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) ครั้งที่ 5 ประจาปี
การศึกษา 2558 (ในระดับภาค)
รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน :
ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด

หน่วยวัด

ระดับความสาเร็จของหน่วยงานและผู้มีผลงานดีเด่น
ประสพผลสาเร็จเป็นที่ประจักษ์
เพื่อรับรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS)
ครั้งที่ 5 ประจาปีการศึกษา 2558

ระดับ

ผลการดาเนินงานในอดีต
ปีงบประมาณ พ.ศ.
2556
2557
2558
2

แหล่งข้อมูล/วิธีการจัดเก็บข้อมูล
1. สพป./สพม. ดาเนินการจัดส่งผลงานของหน่วยงานและบุคลากรในสังกัด เข้าร่วมการประกวด
รางวัล หน่ ว ยงานและผู้ มีผ ลงานดีเด่น ประสพผลส าเร็ จ เป็ น ที่ป ระจั กษ์ เพื่อรั บ รางวัล ทรงคุณค่า สพฐ.
(OBEC AWARDS) ครั้งที่ 5 ประจาปีการศึกษา 2558 ในระดับภาค
2. สพฐ. รวบรวมข้อมูล หน่วยงานและผู้มีผลงานดีเด่น ประสพผลสาเร็จเป็นที่ประจักษ์ ที่ได้รับ
รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) ครั้งที่ 5 ประจาปีการศึกษา 2558 ในระดับชาติ และจัดทาบัญชี
สรุปเมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
แนวทางการดาเนินงาน
ระดับสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
1. ศึกษาวิเคราะห์ วิจัยและพัฒนาหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผล
2. ขอตั้งงบประมาณปี พ.ศ. 2559 เพื่อจัดทาโครงการ
3. ดาเนินการชี้แจง ทาความเข้าใจให้กับสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
4. กากับ ติดตาม และประเมินผลการดาเนินโครงการ
5. วิเคราะห์ ประมวลผล และจัด ทารายงานผลการด าเนิ น งานตามตัว ชี้วัด และเป้ าหมาย
เมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
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ระดับสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา/มัธยมศึกษา
1. ศึกษา วิเคราะห์ คู่มือการดาเนินงานของ สพฐ.
2. ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการตามขอบข่ายที่กาหนด
3. สนับสนุนการดาเนินการคัดเลือกหน่วยงาน หรือบุคลากรที่ ผลงานดีเด่นประสพผลสาเร็จ
เป็ น ที่ประจั กษ์ เพื่อรับรางวัล ทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) ในระดับจั งหวัด ระดับภาค และ
ระดับชาติ
4. ให้ความร่วมมือ สพฐ. ในการให้ข้อมูลหรือประชาสัมพันธ์ให้กับหน่วยงานหรือบุคลากรใน
สังกัด
ผู้กากับดูแลตัวชี้วัด : ผู้อานวยการสานักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ
เบอร์ติดต่อ 02 288 5646
ผู้จัดเก็บข้อมูล : 1. นายสังคม จันทร์วิเศษ
เบอร์ติดต่อ 02 288 5651
2. นายกันตภณ พิมพาลัย
เบอร์ติดต่อ 02 288 5651
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แบบฟอร์มอ้างอิง ARS 42
รายการอ้างอิง ตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
ตัวชี้วัดที่ 42 ระดับความสาเร็จของหน่วยงานและผู้มีผลงานดีเด่นประสพผลสาเร็จเป็นที่ประจักษ์
เพื่อรับรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) ครั้งที่ 5 ประจาปีการศึกษา 2558
ระดับ สพป. / สพม.
สพป. / สพม. .......................................................................... เขต ..........
การ
หลักฐาน
ลาดับ
ดาเนินงาน ระบุชื่อผลงาน/
กิจกรรม
ที่
มี ไม่มี ผู้ส่งระดับภาค
1 มีการส่ งเสริม ประชาสั มพันธ์ โครงการประกาศ
เกี ยร ติ คุ ณห น่ ว ยง าน แล ะผู้ มี ผ ลง าน ดี เ ด่ น
ประสพผลส าเร็ จ เป็ น ที่ ป ระจั ก ษ์ เพื่ อ รั บ รางวั ล
ทรงคุณ ค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) ครั้ งที่ 5
ประจาปีการศึกษา 2558
2

มี ก ารส่ ง เสริ ม ประชาสั ม พั น ธ์ โ ครงการฯ และมี
ผลงานประเภทหน่วยงาน (ผลงานของสานักงาน
เขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา หรื อ สถานศึ ก ษา ) หรื อ
ประเภทบุ ค คล (ผลงานของบุ ค ลากรในสั ง กั ด )
ส่ ง เ ข้ า ป ร ะ ก ว ด ใ น ร ะ ดั บ ภ า ค ป ร ะ เ ภ ท ใ ด
ประเภทหนึ่ง อย่างน้อย 1 รายการ

3

มีการส่งเสริม ประชาสัมพันธ์โครงการฯ มีผลงาน
ประเภทหน่วยงาน (ผลงานของสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษา หรือสถานศึกษา) และประเภทบุคคล
(ผลงานของบุคลากรในสังกัด ) ส่ งเข้าประกวดใน
ระดับภาค ทั้ง 2 ประเภท ประเภทละ 1 รายการ
ขึ้นไป

หมายเหตุ
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ลาดับ
ที่

กิจกรรม

4

มีการส่งเสริม ประชาสัมพันธ์โครงการฯ อย่างเป็น
รูปธรรม มีผลงานประเภทหน่วยงาน (ผลงานของ
ส านั กงานเขตพื้น ที่ ก ารศึ กษา หรื อ สถานศึก ษา)
และประเภทบุคคล (ผลงานของบุคลากรในสังกัด)
ส่ ง เข้ า ประกวดในระดั บ ภาค ทั้ ง 2 ประเภท
ประเภทละ 2 รายการขึ้นไป และผลงานนั้นได้รับ
รา ง วั ล ใ นร ะ ดั บ ภ าค อย่ า งน้ อ ย 1 รา ง วั ล
(ชนะเลิศเหรียญทอง, เหรียญทอง หรือ เหรียญเงิน
รางวัลใดรางวัลหนึ่ง)

5

มีการส่งเสริม ประชาสัมพันธ์โครงการฯ อย่างเป็น
รูปธรรม มีผลงานประเภทหน่วยงาน (ผลงานของ
ส านั กงานเขตพื้น ที่ ก ารศึ กษา หรื อ สถานศึก ษา)
และประเภทบุคคล (ผลงานของบุคลากรในสังกัด)
ส่ ง เข้ า ประกวดในระดั บ ภาค ทั้ ง 2 ประเภท
ประเภทละ 2 รายการขึ้นไป และผลงานนั้นได้รับ
รา ง วั ล ใ นร ะ ดั บ ภ าค อย่ า งน้ อ ย 2 รา ง วั ล
(ชนะเลิศเหรียญทอง, เหรียญทอง หรือ เหรียญเงิน
รางวัลใดรางวัลหนึ่ง) หรือได้รับรางวัลในระดับชาติ
ตั้งแต่เหรียญเงินขึ้นไป
ผู้รายงานข้อมูล

ลงชื่อ ............................................................
( ................................................ )
ตาแหน่ง .......................................................
โทรศัพท์ .......................................................
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การ
ดาเนินงาน
มี ไม่มี

หลักฐาน
ระบุชื่อผลงาน/
ผู้ส่งระดับภาค

หมายเหตุ

ผู้รับรองข้อมูล
ลงชื่อ ...........................................................
( ................................................ )
ตาแหน่ง .......................................................
โทรศัพท์ .......................................................

กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาระบบการบริหารจัดการ

ตัวชี้วดั ที่ 43 ระดับความสาเร็จของการพัฒนาระบบการควบคุมภายใน
หน่วยวัด : ระดับ
น้าหนัก : ร้อยละ 3
คาอธิบาย :

- การควบคุ มภายใน หมายความว่า กระบวนการปฏิ บั ติงานที่ ผู้ กากับ ดูแ ล ฝ่ ายบริ ห ารและ
บุคลากรของหน่วยรับตรวจจัดให้มีขึ้น เพื่อสร้างความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่า การดาเนินงานของหน่วย
รับตรวจจะบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในด้านประสิทธิผ ลและประสิทธิภาพของการดาเนินงาน
ซึ่งรวมถึงการดูแลรักษาทรัพย์สิ น การป้องกัน หรือลดความผิ ดพลาด ความเสี ย หาย การรั่วไหล การ
สิ้นเปลือง หรือการทุจริตในหน่วยรับตรวจด้านความเชื่อถือได้ของรายงานทางการเงิ น และด้านการปฏิบัติ
ตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และมติคณะรัฐมนตรี
- ความสาเร็จของการควบคุมภายในภาคราชการ จะพิจารณาจากความสามารถของหน่วยงานใน
การควบคุมภายในตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยการกาหนดมาตรฐานการควบคุม
ภายใน พ.ศ.2544 (ข้อ 6) และแนวทางการจัดวางระบบการควบคุมภายในและการประเมินผลการควบคุม
ภายในของสานักงานการตรวจเงินแผ่นดินที่ได้กาหนดเป็นแนวทางไว้
- สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้ นฐานกาหนดให้มีหน่วยงานในสังกัด เป็นหน่วยรับตรวจ
และส่วนงานย่อย ดังนี้
หน่วยรับตรวจ
ส่วนงานย่อย
1. สานักงานคณะกรรมการ
1. สานักในส่วนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
2. สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา/ 2. กลุ่มต่างๆ ในสานักงาน
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา/สานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา
3. สถานศึกษา
3. งานต่างๆ ในสถานศึกษา

43.1 เกณฑ์การประเมินระดับสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
เกณฑ์การให้คะแนน

ระดับคะแนน
เกณฑ์การให้คะแนน
1
หน่วยรับตรวจดาเนินการสรุปภาพรวมของรายงานการติดตามประเมินผลการควบคุม
ภายในของโรงเรียนในสังกัด ตามแบบ ปอ.1 ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
แล้วเสนอผู้บริหารทราบ
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ระดับคะแนน
เกณฑ์การให้คะแนน
2
หน่วยรับตรวจดาเนินการติดตามประเมินผล (รอบ 6 เดือน) ตามแผนการปรับปรุง
การควบคุมภายใน (แบบ ปอ.3 ) แล้วสรุปลงในแบบรายงานผลการติดตามการปฏิบัติตาม
แผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน (แบบติดตาม ปอ. 3) และรายงานให้ผู้กากับดูแลทราบ
ภายในวันที่ 30 เมษายน 2559
3
หน่วยรับตรวจดาเนินการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายใน
ให้กับหน่วยงานในสังกัด
4
หน่วยรับตรวจดาเนินการจัดทารายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
ครบทั้ง 5 องค์ประกอบ (แบบ ปอ.2) และจัดทารายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน
(แบบ ปอ.3)
5
หน่วยรับตรวจดาเนินการจัดทาหนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน
(แบบ ปอ.1) ทั้งนี้ ผ่านการสอบทานการประเมินผลการควบคุมภายในจากผู้ตรวจสอบ
ภายใน (แบบ ปส.) แล้วการรายงานต่อคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ผู้กากับดูแล
และคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลประจากระทรวงศึกษาธิการ ภายในวันที่
30 ธันวาคม 2559

43.2 เกณฑ์การประเมินระดับสถานศึกษา (ร้อยละของโรงเรียนที่ส่งรายงานการติดตาม
ประเมินผลการควบคุมภายในประจาปี 2558 ทันตามกาหนดเวลา)
สูตรการคานวณ :
จานวนโรงเรียนทีส่ ่งรายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน ประจาปี 2558 ทันตามกาหนดเวลา X 100
จานวนโรงเรียนทัง้ หมดในสังกัด

เกณฑ์การให้คะแนน
ช่วงการปรับเกณฑ์การให้คะแนน +/- 10 หน่วย ต่อ 1 คะแนน โดยกาหนดเกณฑ์การให้
คะแนน ดังนี้
ระดับที่ 1
ระดับที่ 2
ระดับที่ 3
ระดับที่ 4
ระดับที่ 5
ต่ากว่า 60 %
70 %
80 %
90%
100%
หมายเหตุ สถานศึกษาจะต้องส่งรายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2558 ให้สานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษาทราบภายในวันที่ 30 ธันวาคม 2558
รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน :

ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด

หน่วยวัด

ระดับความสาเร็จของการพัฒนา
ระบบการควบคุมภายใน

ระดับ
ความสาเร็จ
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ผลการดาเนินงานในอดีต ปีงบประมาณ พ.ศ.
2556
2557
2558
5
5
-

แหล่งข้อมูล/วิธีการจัดเก็บข้อมูล :
1. สานักอานวยการ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น พื้น ฐานเป็ น ผู้ รับ ผิ ดชอบระบบการ
ควบคุมภายในของ สพฐ. โดยมีการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายใน แต่งตั้ง
คณะท างานติด ตามประเมิ น ผลการควบคุ ม ภายใน รวบรวมข้ อมู ล และสรุ ป จั ดท ารายงานการติ ด ตาม
ประเมินผลการควบคุมภายในแล้วรายงานให้ คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน/รมว.ศธ. และคณะกรรมการ
ตรวจสอบและประเมินผลประจากระทรวงศึกษาธิการทราบ ภายในวันที่ 30 ธันวาคม 2559
2. ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาและสถานศึ ก ษาทุ ก แห่ ง ด าเนิ น การจั ด ท ารายงานติ ด ตาม
ประเมินผลการควบคุมภายในของหน่วยงานแล้วรายงานให้สานักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาค/ ผู้กากับ
ดูแล/คณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลประจากระทรวงศึกษาธิการ (เฉพาะ สพป.,สพม.) ทราบ
ภายในวันที่ 30 ธันวาคม 2559
3. หน่วยตรวจสอบภายในของสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาดาเนินการสอบทานรายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในของหน่วยงาน
แนวทางการดาเนินงาน
ระดับ สพฐ.
1. แต่งตั้งคณะทางานติดตามประเมินผลการควบคุมภายในของ สพฐ.
2. ติดตามประเมินผล (รอบ 6 เดือน) ตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน (แบบ ปอ.3) แล้ว
สรุปลงในแบบรายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน(แบบติดตาม ปอ.3)
และรายงานให้ รมว.ศธ. /คตป.ศธ. ทราบภายในวันที่ 30 เมษายน 2559
3. เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายในให้กับหน่วยงานในสังกัด
4. จัดทาแบบรายงานตามระเบียบ คตง. ว่าด้วยการกาหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ.
2544 ดังนี้
4.1 หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบ ปอ.1)
4.2 รายงานผลการสอบทานการประเมิน ผลการควบคุมภายในของผู้ตรวจสอบภายใน
(แบบ ปส.)
4.3 รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของมาตรฐานการควบคุมภายใน (แบบ ปอ.2)
4.4 รายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน (แบบ ปอ.3)
4.5 รายงานผลการติ ด ตามการปฏิ บั ติ ต ามแผนการปรั บ ปรุ ง การควบคุ ม ภายใน
(แบบติดตาม ปอ.3)
5. จัดส่งหนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายในให้คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน /รมว.
ศธ. /คตป.ศธ. ทราบภายในวันที่ 30 ธันวาคม 2559
ระดับ สพป./สพม.
1. แต่งตั้งคณะทางานติดตามประเมินผลการควบคุมภายในของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
2. สรุปภาพรวมของรายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในของโรงเรียนในสังกัด (ตาม
แบบ ปอ.1) ประจาปีงบประมาณ 2558 แล้วเสนอผู้บริหารทราบ
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3. ติดตามประเมินผล (รอบ 6 เดือน) ตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน (แบบ ปอ.3) แล้ว
สรุปลงในแบบรายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน (แบบติดตาม ปอ.
3 ) และรายงานให้ สพฐ. ทราบภายในวันที่ 30 เมษายน 2559
4. เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายในให้กับหน่วยงานในสังกัด
5. จัดทาแบบรายงานตามระเบี ยบ คตง. ว่าด้ วยการกาหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ.
2544 ดังนี้
5.1 หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบ ปอ.1)
5.2 รายงานผลการสอบทานการประเมิน ผลการควบคุมภายในของผู้ตรวจสอบภายใน
(แบบ ปส.)
5.3 รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของมาตรฐานการควบคุมภายใน (แบบ ปอ.2)
5.4 รายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน (แบบ ปอ.3)
5.5 รายงานผลการติ ด ตามการปฏิ บั ติ ต ามแผนการปรั บ ปรุ ง การควบคุ ม ภายใน
(แบบติดตาม ปอ.3)
6. จัดส่งหนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายในให้สานักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาค
/สพฐ. /คตป.ศธ. ทราบภายในวันที่ 30 ธันวาคม 2559
ระดับสถานศึกษา
1. แต่งตั้งคณะทางานติดตามประเมินผลการควบคุมภายในของสถานศึกษา
2. จั ด ท าแบบรายงานตามระเบี ย บ คตง. ว่ า ด้ ว ยการก าหนดมาตรฐานการควบคุ ม ภายใน
พ.ศ.2544 ดังนี้
2.1 หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบ ปอ.1)
2.2 รายงานผลการสอบทานการประเมินผลการควบคุมภายในของผู้ตรวจสอบภายใน
(แบบ ปส.)
2.3 รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของมาตรฐานการควบคุมภายใน (แบบ ปอ.2)
2.4 รายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน (แบบ ปอ.3)
2.5 รายงานผลการติ ด ตามการปฏิ บั ติ ต ามแผนการปรั บ ปรุ ง การควบคุ ม ภายใน
(แบบติดตาม ปอ.3)
3. จัดส่งหนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายในให้สานักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาค
/สพป./สพม. ทราบภายในวันที่ 30 ธันวาคม 2559
ผู้กากับดูแลตัวชี้วัด : ผู้อานวยการสานักอานวยการ
ผู้จัดเก็บข้อมูล :
นางสายสนม สนแจ้ง
นายนิพนธ์ พูลศิลป์
นางสาวเบญจวรรณ อันภักดี
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เบอร์โทรศัพท์
เบอร์โทรศัพท์
เบอร์โทรศัพท์
เบอร์โทรศัพท์

0 2288 5567
0 2288 5578
0 2288 5578
0 2288 5578

ตัวชี้วัดที่ 44 ระดับความสาเร็จของส่วนราชการระดับหน่วยเบิกจ่ายสามารถปฏิบัติงานด้านบัญชีได้
ตามเกณฑ์ที่สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกาหนด
หน่วยวัด :ระดับ
น้าหนัก : ร้อยละ 3
คาอธิบาย :
ระดับความสาเร็จของส่วนราชการระดับหน่วยเบิกจ่ายสามารถดาเนินการด้านบัญชีได้ตามเกณฑ์ที่
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกาหนด โดยเป็นการประเมินผลจากจานวนเรื่องของข้อมูลทางบัญชี
ที่ส่วนราชการระดับหน่วยเบิกจ่ายสามารถดาเนินการได้ตามเกณฑ์ที่กาหนด จานวน 6 เรื่อง ประกอบด้วย 19 ข้อ
ย่อย โดยพิจารณาตามหลักเกณฑ์ ดังนี้
เรื่องที่ 1 งบทดลองรายหน่วยเบิกจ่ายในระบบ GFMIS มียอดคงเหลือของบัญชีเงินสดในมือ และมี
ยอดเงินฝากธนาคาร ณ วันสิ้นเดือนทุกบัญชีถูกต้องตามหลักฐาน โดยพิจารณาใน 2 ข้อย่อย ดังนี้
1.1 งบทดลองรายหน่วยเบิกจ่ายในระบบ GFMIS มีบัญชีเงินสดในมือถูกต้องตรงกับรายงาน
เงินสดคงเหลือประจาวัน
คาอธิบาย จานวนเงินในช่อง “ยอดยกไป”ของบัญชีเงินสดในมือ (1101010101) ใน
งบทดลองของหน่วยเบิกจ่ายมียอดเท่ากับรายงานเงินคงเหลือประจาวันที่จัดทาตามระเบียบการเบิกจ่ายเงิน
จากคลัง การเก็บรักษาเงิน และการนาส่งเงินคงคลัง พ.ศ.2551
1.2 ส่วนราชการระดับหน่วยเบิกจ่ายมีการจัดทางบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร ณ วันสิ้น
เดือนทุกบัญชี
คาอธิบาย ส่วนราชการระดับหน่วยเบิกจ่ายมีการจัดทางบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร
ครบทุกบัญชี ณ วันสิ้นเดือนแต่ละเดือน โดยกระทบยอดคงเหลือช่อง ยอดยกไปจากระบบ GFMIS ไปหา
ยอดคงเหลือใน Bank Statement ตามหนังสือกรมบัญชีกลางที่ กค 0423.3/ว 63 ลงวันที่ 21 กุมภาพันธ์
2554
ประเภท)

เรื่องที่ 2 งบทดลองรายหน่วยเบิกจ่ายในระบบ GFMIS ไม่ปรากฏยอดคงค้างบัญชีพักสินทรัพย์ (ระบุ

คาอธิบาย จ านวนเงินในช่อง “ยอดยกไป” ของบัญชีพักสินทรัพย์ (ระบุป ระเภท) ใน
งบทดลองรายหน่วยเบิกจ่ายต้องไม่มียอดคงค้าง โดยปรับปรุงเป็นสินทรัพย์รายตัวหรือเป็นค่าใช้จ่าย ยกเว้น
บัญชีพักงานระหว่างก่อสร้าง (1211010102) ให้ปรับปรุงบัญชีและไม่ให้มียอดคงค้าง ในงบทดลองภายใน
30 วันนับจากวันสิ้นปีงบประมาณ
เรื่องที่ 3 งบทดลองรายหน่วยเบิกจ่ายในระบบ GFMIS ไม่ปรากฏยอดคงค้างของบัญชีพักต่าง ๆ
คาอธิบาย บัญชีพักในงบทดลองรายหน่วยเบิกจ่ายในระบบ GFMIS ไม่มีจานวนเงินคงค้างใน
ช่อง “ยอดยกไป” ของทุกบัญชีดังต่อไปนี้
3.1 บัญชีพักเงินนาส่ง (1101010112) และบัญชีพักเงินสดรับ (1101010110)
3.2 บัญชีพักรอ Clearing (1101010113) ยกเว้นบัญชีพักรอ Clearing ที่เกิดจากเช็คที่
ธนาคารยังไม่สามารถเรียกเก็บได้ทันภายในสิ้นเดือนซึ่งบัญชีพักรอ Clearing ดังกล่าว ต้องมียอดคงค้างด้าน
เครดิตเท่ากับยอดคงค้างของบัญชีพักเงินนาส่ ง ด้านเดบิ ตที่ ห น่ว ยเบิกจ่ ายบัน ทึกการนาส่งเงิน ในระบบ
GFMIS
3.3 บัญชีพักหักล้างการรับโอนสินทรัพย์ (1213010104)
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ถัดไป

3.4 บัญชีพักหักล้างการโอนสินทรัพย์ (5212010103)
3.5 บัญชีลูกหนี้ส่วนราชการ-รายได้รับแทนกัน (1102050125)
3.6 บัญชีเจ้าหนี้ส่วนราชการ-รายได้รับแทนกัน (2101020106)
ยกเว้น กรณีหน่วยเบิกจ่ายรับรายได้แทนหน่วยงานอื่นในวันสิ้นเดือนแล้วนาส่งเงินในเดือน

3.7 บัญชีภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนาส่ง (ระบุประเภท) (21020401xx)
3.8 บัญชีเบิกเกินส่งคืนรอนาส่ง (2116010104)
ยกเว้น กรณีหน่วยเบิกจ่ายบันทึกรับเงินเบิกเกินส่งคืนในวันสิ้นเดือนแล้วนาส่งในเดือน
ถัดไป ทั้งนี้ หากหน่วยเบิกจ่ายมีบัญชีพักคงค้างจากสาเหตุการยกเว้นให้ระบุสาเหตุไว้ในแบบประเมินผลฯหัวข้อคา
ชี้แจงด้วย
3.9 บัญชีพักค่าใช้จ่าย (5301010103)
3.10 บัญชีปรับหมวดรายจ่าย (5301010101)

เรื่องที่ 4 งบทดลองรายหน่วยเบิกจ่ายในระบบ GFMIS แสดงข้อมูลทางบัญชีที่ถูกต้องตามดุลบัญชี
ปกติทุกบัญชี ไม่มีบัญชีที่เกี่ยวข้องกับส่วนราชการที่ใช้เฉพาะภารกิจของหน่วยงาน โดยพิจารณาใน 2 ข้อ
ย่อย ดังนี้
4.1 งบทดลองรายหน่วยเบิกจ่ายในระบบ GFMIS แสดงข้อมูลทางบัญชีที่ถูกต้องตามดุลบัญชี
ปกติทุกบัญชี
คาอธิบาย จานวนเงินในช่อง “ยอดยกไป”ของทุกบัญชีในงบทดลองแสดงตัวเลขถูกต้อง
ตามดุลบัญชีปกติ ยกเว้น
บัญชีแยกประเภท
ดุลบัญชี
เดบิต
เครดิต
1. บัญชีพักรอ Clearing (1101010113)

2. บัญชีรายได้สูง (ต่า)กว่าค่าใช้จ่ายสุทธิ


(3101010101)
3. บัญชีรายได้สูง (ต่า)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม


ยกมา (3102010101)
4. บัญชีผลสะสมจากการแก้ไขข้อผิดพลาด


(3102010102)
5. บัญชีค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน-รายได้


แผ่นดินรอนาส่งคลัง (5210010112)
4.2 งบทดลองรายหน่วยเบิกจ่ายในระบบ GFMIS ไม่มีบัญชีที่เกี่ยวข้องกับส่วนราชการที่ใช้
เฉพาะภารกิจของหน่วยงาน
คาอธิบาย จานวนเงินในช่อง “ยอดยกไป”ของบัญชีในงบทดลองแสดงบัญชีถูกต้อ งตาม
ประเภทของสินทรัพย์และไม่มีบัญชีที่เกี่ยวข้องกับส่วนราชการที่มีภารกิจเฉพาะด้าน เช่น บัญชี สินทรัพย์
ถาวร – ที่ราชพัสดุ บัญชีสินทรัพย์ – Interface บัญชีสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน ประกอบด้วย ถนน
สะพาน เขื่อน อ่างเก็บน้า และสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น
288 คู่มือตัวชี้วัด
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เรื่องที่ 5 ส่วนราชการระดับหน่วยเบิกจ่ายมีการจัดส่งรายงานงบทดลองประจาเดือนให้สานักงาน
การตรวจเงินแผ่นดิน ภายในวันที่ 15 ของเดือนถัดไป การปรับปรุงบัญชีและปิดบัญชีตามเกณฑ์คงค้าง ณ
วันสิ้นปีงบประมาณให้แล้วเสร็จภายใน 30 วัน นับจากวันสิ้นปีงบประมาณ (ประเมินผลเฉพาะรอบที่ 2
(เมษายน – กันยายน))
โดยพิจารณาใน 4 ข้อย่อย ดังนี้
5.1 ส่วนราชการระดับหน่วยเบิกจ่ายมีการจัดส่งงบทดลองประจาเดือนให้สานักงานการตรวจ
เงินแผ่นดิน ภายในวันที่ 15 ของเดือนถัดไป ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0423.3/ว267 ลงวันที่ 3
สิงหาคม 2558
คาอธิบาย หน่วยเบิกจ่ายมีการส่งงบทดลองประจาเดือนจากระบบ GFMIS โดยใช้คาสั่ง
งาน ZGL_MVT_MONTH หรือ GFMIS Web Online รายงานงบทดลองรายเดือน-หน่วยเบิกจ่าย ให้
สานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน หรือสานักงานการตรวจเงินแผ่นดินส่วนภูมิภาค ภายในวันที่ 15 ของเดือน
ถัดไป ซึ่งหากจัดส่งรายงานเกินกาหนดเวลาดังกล่าวและส่งไม่ครบทุกเดือนจะถือว่าไม่สามารถดาเนินการได้
ในข้อนี้
5.2 การปรับปรุงรายการบัญชีตามเกณฑ์คงค้าง
คาอธิบาย ส่วนราชการระดับหน่วยเบิกจ่ายซึ่งเป็นหน่วยเบิกจ่าย บันทึกรายการปรับปรุง
บัญชีตามเกณฑ์คงค้างในระบบ GFMIS ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0423.3/ว 267 ลงวันที่ 3 สิงหาคม 2558
5.3 การคานวณค่าเสื่อมราคาสาหรับส่วนราชการระดับหน่วยเบิกจ่ายที่มีบัญชีสินทรัพย์ไม่ระบุ ฯลฯ
คาอธิบาย กรณีที่ส่วนราชการระดับหน่วยเบิกจ่ายที่มี บัญชีสินทรัพย์ไม่ระบุ เช่น บัญชี
อาคารและสิ่งปลูกสร้างไม่ระบุรายละเอียด บัญชีครุภัณฑ์ไม่ระบุรายละเอียด ฯลฯ ต้องคานวณค่าเสื่อม
ราคาดาเนินการปรับปรุงค่าเสื่อมราคา ณ สิ้นปีงบประมาณเอง
5.4 การปิดบัญชีรายได้สูง/ (ต่า) กว่าค่าใช้จ่ายสุทธิ (3101010101) และบัญชีผลสะสมจาก
การแก้ไขข้อผิดพลาด (3102010102) (ประเมินผลเฉพาะรอบที่ 2 (เมษายน – กันยายน))
คาอธิบาย ส่วนราชการระดับหน่วยเบิกจ่ายเรียกรายงานงบทดลองประจาปี ระบุงวด
1-16 หลังจากการปรับปรุงรายการบัญชีตามเกณฑ์คงค้าง ข้อ 5.2 หรือ ข้อ 5.3 (ถ้ามี) แล้ว โดยปิดบัญชี
รายได้ สู ง /(ต่ า) กว่ า ค่ า ใช้ จ่ า ยสุ ท ธิ (3101010101) และบั ญ ชี ผ ลสะสมจากการแก้ ไ ขข้ อ ผิ ด พลาด
(3102010102) ตามจานวนเงินคงเหลือในช่อง “ยอดยกไป” เข้าบัญชีรายได้สูง/(ต่า) กว่าค่าใช้จ่ายสะสม
ยกมา (3102010101) ภายใน 30 วันนับจากวันสิ้นปีงบประมาณ
เรื่องที่ 6 ความครบถ้วนของสถานศึกษาที่เป็นหน่วยเบิกภายใต้สังกัด เขตพื้นที่การศึกษา ในการ
จัดส่งข้อมูลการปฏิบัติงานด้านบัญชี ให้สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานภายในระยะเวลาที่
กาหนด
คาอธิบาย สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาดาเนินการเร่งรัด ติดตามการปฏิบัติงานด้านบัญชี
ของสถานศึกษาหน่วยเบิกภายใต้สังกัด ให้จัดส่งข้อมูลมายังสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้ นพื้นฐาน
ภายใน 20 วันนับจากวันสิ้นรอบ 6 เดือนและ 30 วันนับจากวันสิ้นรอบ 12 เดือน โดยเมื่อสถานศึกษา
หน่วยเบิกได้จัดส่งเอกสารประกอบการประเมินฯ ให้สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานแล้ว
สถานศึกษาจะสาเนาเอกสารส่งให้สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ภายใน 15 วันนับจากวันสิ้นรอบ 6 เดือน
และ 12 เดือน เพื่อเข้ารายงานผลในระบบ ARS ของ กพร. ต่อไป ซึ่งการรับรองรายงานของสานักงาน
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คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานในข้อนี้ สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้น ฐานจะรั บรองให้
ต่อเมื่อได้รับเอกสารประกอบการประเมินฯ ของสถานศึกษาทุกแห่งครบถ้วนเท่านั้น
เกณฑ์การให้คะแนน :
ช่วงการปรับเกณฑ์การให้คะแนน +/-1 หน่วย ต่อ 1 คะแนน โดยกาหนดเกณฑ์การให้คะแนนดังนี้
ระดับ 1

ระดับ 2

ระดับ 3

ระดับ 4

ระดับ 5

1

2

3

4

5

โดยที่
ขั้นตอน

รายละเอียด

1.

งบทดลองรายหน่ วยเบิ กจ่ ายใน
ระบบ GFMIS มียอดคงเหลือของ
บั ญชีเงินสดในมื อ และมียอดเงิ น
ฝากธนาคาร ณ วั นสิ้ นเดื อนทุ ก
บัญชีถูกต้องตามหลักฐาน

2.

งบทดลองรายหน่วยเบิกจ่ายใน
ระบบ GFMIS ไม่ปรากฏยอด คง
ค้างบัญชีพักสินทรัพย์(ระบุ
ประเภท)

3.

งบทดลองรายหน่ วยเบิ กจ่ ายใน
ระบบ GFMIS ไม่ปรากฏยอด คง
ค้างของบัญชีพักต่าง ๆ

4.

งบทดลองรายหน่ วยเบิ กจ่ ายใน
ระบบ GFMIS แสดงข้อมูลทาง
บั ญชี ที่ ถู กต้ องตามดุ ลบั ญชี ปกติ
ทุกบัญชี ไม่มีบัญชีที่เกี่ยวข้องกับ
ส่วนราชการที่ใช้เฉพาะภารกิจของ
หน่วยงาน
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น้าหนัก หลักฐานที่ต้องแนบในระบบ ARS
(ร้อยละ)
- แบบรายงาน สรก.59-1
20
- สาเนารายงานเงินคงเหลือประจาวัน
ตามแบบที่กรมบัญชีกลาง ณ วันสิ้น
รอบรายงาน
- งบเทียบยอดเงินฝากธนาคาร
- Statement เงินฝากธนาคารของทุก
บัญชี (เฉพาะหน้าสุดท้าย)
- สมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร ประเภท
ออมทรั พย์ และประจา (หน้ าแรกและ
หน้าสุดท้าย)
- แบบรายงาน สรก.59-1
25

รอบการรายงาน
รอบ 6 เดื อนและ
รอบ 12 เดือน

- งบทดลอง

รอบ 6 เดือนและ
รอบ 12 เดือน

15

- แบบรายงาน สรก.59-1
- งบทดลอง

รอบ 6 เดื อนและ
รอบ 12 เดือน

15

- แบบรายงาน สรก.59-1
- งบทดลอง

รอบ 6 เดื อนและ
รอบ 12 เดือน
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ขั้นตอน

รายละเอียด

5.

ส่ ว น ร า ช ก า ร ร ะ ดั บ ห น่ ว ย
เบิ ก จ่ า ยมี การจัด ส่ ง งบทดลอง
ร า ย ง า น ป ร ะ จ า เ ดื อ น ใ ห้
สานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
ภายในวันที่ 15 ของเดือนถัดไป
มี ก ารปรั บ ปรุ ง บั ญ ชี แ ละปิ ด
บั ญ ชี ต ามเกณฑ์ ค งค้ า ง ณ วั น
สิ้ น ปี ง บประมาณให้ แ ล้ ว เสร็ จ
ภายใน 30 วั น นั บ จากวั น สิ้ น
ปีงบประมาณ

6.

ความครบถ้วนของสถานศึกษา
หน่วยเบิกภายใต้สังกัดเขตพื้นที่
การศึ ก ษา ในการจั ด ส่ ง ข้ อ มู ล
การปฏิ บั ติ ง านด้ า นบั ญ ชี ให้
ส า นั ก ง า น ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร
การศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐานภายใน
ระยะเวลาที่กาหนด

น้าหนัก หลักฐานที่ต้องแนบในระบบ ARS
(ร้อยละ)
- แบบรายงาน สรก.59-1
15
- ส าเนาหนั งสื อน าส่ ง รายงาน
ประจาเดือนจากระบบ GFMIS ให้
ส านั ก งานการตรวจเงิ น แผ่ น ดิ น
หรือสานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
ภูมิภาคภายในวันที่ 15 ของเดือน
ถัดไป (รอบ 6 เดือน ส่งของเดือน
ตุลาคม 2558 - มีนาคม 2559
และรอบ 12 เดือน ส่งของเดือน
เมษายน – กันยายน 2559)
- สาเนาการบันทึกรายการปรับปรุง
บั ญ ชี ต ามเกณฑ์ ค งค้ า งในระบบ
GFMIS (ZINF_R09)
-สาเนาการปิดบัญชีรายได้สูง/(ต่า)
กว่ า ค่ า ใช้ จ่ า ยสุ ท ธิ แ ละบั ญ ชี ผ ล
สะสมจากการแก้ ไ ขข้ อ ผิ ด พลาด
เ ข้ า บั ญ ชี ร า ย ไ ด้ สู ง / ( ต่ า ) ก ว่ า
ค่าใช้จ่ายสะสม (ZINF_R09)
- แบบรายงาน สรก.59-1
10
-ส าเนาหนั ง สื อ น าส่ ง รายงานการ
ประเมิ น ฯ ของสถานศึ ก ษาที่ เ ป็ น
ห น่ ว ย เ บิ ก ใ ห้ ส า นั ก ง า น
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน :
ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด

หน่วยวัด

ระดับความสาเร็จของส่วนราชการระดับ
หน่วยเบิกจ่ายสามารถดาเนินการด้านบัญชีได้
ตามเกณฑ์ที่กรมบัญชีกลางกาหนด

ระดับ

รอบการรายงาน
รอบ 6 เดือนและ
รอบ 12 เดือน

รอบ 12 เดือน
รอบ 12 เดือน

รอบ 6 เดือนและ
รอบ 12 เดือน

ผลการดาเนินงานในอดีต ปีงบประมาณ พ.ศ.
2556
2557
2558
5
5
5
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แหล่งข้อมูล / วิธีการจัดเก็บข้อมูล :
1. หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0423.3/ว 22 ลงวันที่ 14 มกราคม 2559
2. ส่วนราชการระดับหน่วยเบิกจ่าย ได้แก่ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา 183 แห่ง
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา 42 แห่ง โรงเรียนที่เป็นหน่วยเบิกจ่าย 157 แห่ง และหน่วยเบิก
ภายใต้ ก ารก ากั บ ดู แ ลของผู้ อ านวยการส านั ก บริ ห ารงานการศึ ก ษาพิ เ ศษ 166 แห่ ง รายงานผลการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีของตนเอง โดยใช้ “แบบรายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานด้าน
บัญชีของส่วนราชการระดับหน่วยเบิกจ่าย” หรือ แบบ สรก.59-1 โดยรายงานผ่านระบบ ARS ของ กพร. ในรอบ
6 และ 12 เดือน
แนวทางการดาเนินงาน :
ระดับ สพฐ.
1. แจ้ งเวีย นเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติง านด้านบั ญชีที่กรมบั ญชีกลางกาหนด ซึ่งเป็ น
ตัวชี้วัดของ สพฐ. ให้ สพป./สพม. โรงเรียนที่เป็นหน่วยเบิกจ่ายและหน่วยเบิกภายใต้การกากับดูแลของ
ผู้อานวยการสานักบริหารงานการศึกษาพิเศษถือปฏิบัติ
2. รายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญ ชีให้กระทรวงต้นสังกัด และกรมบัญชีกลาง
ทราบรอบที่ 1 อย่างช้าไม่เกิน 45 วัน นับจากวันสิ้นเดือนมีนาคม 2559 รอบที่ 2 อย่างช้าไม่เกิน 75 วันนับ
จากวันสิ้นเดือนกันยายน 2559
3. สานั กงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้น ฐานมีการตรวจสอบรายงานการเงิน ระดับกรม
มีรายงานผลการตรวจสอบจากหน่วยงานตรวจสอบภายในของ ตสน. เพื่อแสดงถึงความถูกต้องตามเกณฑ์
การประเมินผลฯ โดยให้หน่วยงานตรวจสอบภายในจัดทาแผนการตรวจสอบหน่วยเบิกจ่ายในแต่ละรอบ
ตามเกณฑ์การประเมินผลฯ และรายงานผลให้เลขาธิการ สพฐ.และสาเนาให้สานักการคลังและสินทรัพย์
4. ส านั ก งานคณะกรรมการการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐานจั ด ท ารายงานการเงิ น ระดั บ กรมของ
ปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0423.3/ว267 ลงวันที่ 3 สิงหาคม 2558 ส่ง
ให้สานักงานการตรวจเงินแผ่นดินตรวจสอบและสาเนารายงานการเงินดังกล่าวให้กรมบัญชีกลางทราบ
ภายใน 60 วัน นับแต่วันสิ้นปีงบประมาณ
ระดับ สพป./สพม. และสถานศึกษาที่เป็นหน่วยเบิก
รายงานผลตามเกณฑ์ ก ารประเมิ น การปฏิ บั ติ งานด้ า นบั ญ ชี ข องตนเองตามแบบรายงานการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการระดับหน่วยเบิกจ่าย (แบบ สรก. 59-1) พร้อมเอกสาร
ประกอบการประเมินเป็นไฟล์ข้อมูลเข้าระบบ ARS ของ กพร.
ผู้กากับดูแลตัวชี้วัด : ผู้อานวยการสานักการเงินและสินทรัพย์
ผู้จัดเก็บข้อมูล
: นางสาวธัชนันท์ บุญวัฒนสุนทร
นางศิรประภา วรพิวุฒิ
นางปวีณา พูลสวัสดิ์
นางจิณาภา โพธิวิจิตร
นางสาวตรีนุช พิพัฒน์
นางสาวมณิสรา พัฒโร
นางสาวสุวนิตย์ สมสืบ
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เบอร์ติดต่อ : 0-2288-5614
เบอร์ติดต่อ : 0-2288-5613
เบอร์ติดต่อ : 0-2628-5104
เบอร์ติดต่อ : 0-2628-5104
เบอร์ติดต่อ : 0-2288-5613
เบอร์ติดต่อ : 02-288-5613
เบอร์ติดต่อ : 02-282-9437

ตัวชี้วัดที่ 45 ระดับความสาเร็จของสถานศึกษาในสังกัดได้รับการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และ
นิเทศการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ
หน่วยวัด : ระดับ
น้าหนัก : ร้อยละ 3
คาอธิบาย :
ระดับความสาเร็จของสถานศึกษาในสังกัดได้รับการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา
ที่มีประสิทธิภาพ ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 มาตรา 20
กาหนดให้สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกเขตมีคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศ
การศึกษาของเขตพื้นที่ การศึ กษา โดยมี บทบาทหน้ าที่ ร่ วมกั บส านั กงานเขตพื้นที่การศึ กษาในการศึก ษา
วิเ คราะห์ วิจ ัย ติด ตาม ตรวจสอบ ประเมิน ผล และนิเ ทศการศึก ษา การบริห ารจัด การและการ
ดาเนินงานโดยมุ่งผลสัมฤทธิ์ของหน่วยงานและสถานศึกษาในสั งกัดให้ มีประสิ ทธิ ภาพเพื่อการปรับปรุง
พัฒนาและเตรียมการรับการติดตามและประเมินผลจากหน่วยงานภายนอก โดย สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มีก ารดาเนิน การติด ตาม ตรวจสอบ ประเมิน ผล และนิเ ทศการศึก ษา ทั้ง 4 ด้า น คือ ด้า นวิช าการ
ด้า นงบประมาณ ด้านการบริหารงานบุคคล และด้านการบริหารทั่วไป ร่วมมือกับคณะกรรมการติดตาม
ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษา (ก.ต.ป.น.) กาหนดยุทธศาสตร์ และ
สร้างเครือข่ายที่เข้มแข็งมีประสิทธิภาพสามารถ เป็นกลไกสาคัญในการเร่งรัดให้การดาเนินงานการติดตาม
ตรวจสอบประเมินผลและนิเทศการศึกษาส่งผลต่อ การยกระดับคุณภาพการศึกษา ในสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาให้บรรลุเป้าหมายเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล
เกณฑ์การให้คะแนน :
ช่วงการปรับเกณฑ์การให้คะแนน +/-10 หน่วย ต่อ 1 คะแนน โดยกาหนดเกณฑ์การให้คะแนนดังนี้
คะแนน
คาอธิบายระดับคุณภาพ
ระดับ
1 สถานศึกษาในสังกัดได้รับการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ
น้อยกว่าร้อยละ 80 ทั้ง 4 ด้าน คือ ด้านวิชาการ ด้านงบประมาณ ด้านการบริหารงานบุคคล และด้าน
การบริหารทั่วไป
2 สถานศึกษาในสังกัดได้รับการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ
ร้อยละ 80-89 ทั้ง 4 ด้าน คือ ด้านวิชาการ ด้านงบประมาณ ด้านการบริหารงานบุคคล และด้าน
การบริหารทั่วไป
3 สถานศึกษาในสังกัดได้รับการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ
ร้อยละ 90-99 ทั้ง 4 ด้าน คือ ด้านวิชาการ ด้านงบประมาณ ด้านการบริหารงานบุคคล และด้าน
การบริหารทั่วไป
4 สถานศึกษาในสังกัดได้รับการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ
ร้อยละ 100 ทั้ง 4 ด้าน คือ ด้านวิชาการ ด้านงบประมาณ ด้านการบริหารงานบุคคล และด้านการ
บริหารทั่วไป
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คะแนน
คาอธิบายระดับคุณภาพ
ระดับ
5 สถานศึกษาในสังกัดได้รับการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ
ร้อยละ 100 ทั้ง 4 ด้าน คือ ด้านวิชาการ ด้านงบประมาณ ด้านการบริหารงานบุคคล และ
ด้านการบริหารทั่วไป และมีรายงานผลการดาเนินงานติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศ
การศึกษาที่ประสบความสาเร็จ (Best practice) อย่างน้อย 2 เรื่อง
เงื่อนไข : กลไกในการดาเนินการให้บรรลุเป้าหมาย
1. ระบบการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา ทั้ง 4 ด้าน ภายในเขตพื้นที่การศึกษา
2. การติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา ทั้ง 4 ด้าน และการช่วยเหลือ ส่งเสริม
สนับสนุน ให้สถานศึกษาบริหารและจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพ
3. การเก็บรวบรวมข้อมูล ประมวลผล สรุปและรายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และ
นิเทศการศึกษา ทั้ง 4 ด้าน
4. รายงานผลการดาเนินงานติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษาที่ประสบผลสาเร็จ
(Best practice)
5. การนาผลของการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา ทั้ง 4 ด้าน ไปใช้พัฒนา
คุณภาพตามเป้าหมายของการจัดการศึกษา
รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน :
ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด

หน่วยวัด

ระดับความสาเร็จของสถานศึกษาในสังกัด
ได้รับการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และ
นิเทศการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ

ระดับ

ผลการดาเนินงานในอดีต ปีงบประมาณ พ.ศ.
2556
2557
2558
-

แหล่งข้อมูล / วิธีการจัดเก็บข้อมูล :
แหล่งข้อมูล
- แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ที่กาหนดไว้ เช่น แผนปฏิบัติการประจาปี แผนการนิเทศ ติดตาม
โครงการต่างๆ แผนพัฒนาคุณภาพ แผนปฏิบัติการ
- เอกสารหรื อสิ่ งที่ แสดงว่ ามี ข้ อมูลสารสนเทศ ที่มี การจั ดจ าแนกหมวดหมู่ เพื่ อใช้ ในงานติ ดตาม
ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศ
- เครื่องมือการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษาทั้ง 4 ด้าน
- บันทึก/ร่องรอย การนาข้อมูลสารสนเทศไปใช้
- บันทึกต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน
- รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศ
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- รายงานการประชุมที่เกี่ยวข้อง
- เอกสารรายงานผลการดาเนินงานติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษาที่ประสบ
ความสาเร็จ (Best practice)
- เอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ
วิธีการจัดเก็บข้อมูล
1. มีร ะบบการติด ตาม ตรวจสอบ ประเมิน ผล และนิ เ ทศการศึ กษา ทั้ง 4 ด้า น ภายในเขตพื้น ที่
การศึกษา โดยพิจารณา
1.1 ร่วมกันวิเคราะห์ สังเคราะห์ และสรุปเป้าหมายของการนิเทศภายในเขตพื้นที่การศึกษา
1.2 เลือกจัดทาแนวทาง แผน คู่มือ หรือการดาเนินงานลักษณะอื่น ๆ เพื่อการติดตาม ตรวจสอบ
ประเมินผล และนิเทศการศึกษาภายในเขตพื้นที่การศึกษา
1.3 ประสานการดาเนินงานติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการจัดการศึกษา ภายในเขต
พื้นที่การศึกษากับคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบประเมินผล และนิเทศการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษา
(ก.ต.ป.น.)
2. มีการติ ดตาม ตรวจสอบ ประเมิน ผล และนิ เทศการศึ กษา ทั้ง 4 ด้ าน และช่ว ยเหลื อส่ งเสริ ม
สนับสนุนให้สถานศึกษาบริหารและจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพ
3. กาหนดให้มีการติดตาม ประเมินผล และนิเทศการศึกษา ภายในเขตพื้นที่การศึกษาตามเป้าหมาย
ของการจัดการศึกษา และความต้องการของสถานศึกษาในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
3.1 จัดทาแนวทางช่วยเหลือ ส่ งเสริม สนับ สนุ นสถานศึกษาให้ บริ ห ารจั ดการศึกษาได้อย่ างมี
คุณภาพ
3.2 จัดทาปฏิทินการติดตามประเมินผลและนิเทศการศึกษา ภายในเขตพื้นที่การศึกษา
4. มีการเก็บรวบรวมข้อมูล ประมวลผล สรุปและรายงานผลการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัด
การศึกษา ทั้ง 4 ด้าน โดยพิจารณา
4.1 กาหนดรูปแบบ วิธีการและเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลที่สอดคล้องกับเป้าหมายและ
วัตถุประสงค์ของการนิเทศการศึกษา
4.2 การวิเคราะห์ผล ประมวลผลและสรุปผลของการนิเทศการศึกษา
4.3 จัดทารายงานผลการนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
5. รายงานผลการดาเนินงานติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษาที่ประสบความสาเร็จ
(Best practice) และนาไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพตามเป้าหมายของการจัดการศึกษา
แนวทางการดาเนินงาน :
1. สพป./สพม. มีการดาเนินการตาม ประเด็นต่อไปนี้
1.1 แต่งตั้งคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษาของสานักงานเขต
พื้นที่การศึกษา
1.2 ระบบการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา ทั้ง 4 ด้าน ภายในเขตพื้นที่
การศึกษา
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1.3 การติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา ทั้ง 4 ด้าน และช่วยเหลือ ส่งเสริม
สนับสนุน ให้สถานศึกษาบริหารและจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพ
1.4 การเก็บรวบรวมข้อมูล ประมวลผล สรุปและรายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล
และนิเทศการศึกษา ทั้ง 4 ด้าน
1.5 การจัดทารายงานผลการดาเนินงานติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษาที่ประสบ
ความสาเร็จ (Best practice) และการนาไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพตามเป้าหมายของการจัดการศึกษา
2. กรอกข้อมูลผลการดาเนินงานรายละเอียดตามแบบฟอร์มรายงานและรายงานแนบไฟล์ดังกล่าว
ในระบบ
ผู้กากับดูแลตัวชี้วัด :
ผู้จัดเก็บข้อมูล
:
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ผู้อานวยการสานักติดตามและประเมินการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
นางสาวกาญจนาภรณ์ มุขดารา
เบอร์ติดต่อ : 086 989 1371
นายชัชวาลย์
ไชยบุญญานุภาพ เบอร์ติดต่อ : 081 329 4734
นางนงลักษณ์
วิไลวงศ์เสถียร เบอร์ติดต่อ : 098 272 1008
นางกนกกร
เอี่ยมกระสินธุ์ เบอร์ติดต่อ : 085 805 5045
นางสาวสิริมา
ขาวมาก
เบอร์ติดต่อ : 081 396 2139
นางสาวศศิร์ภัทร
วรจรรยานุกูล เบอร์ติดต่อ : 093 192 8416
นายอดิสรณ์
ประจันตะเสน เบอร์ติดต่อ : 087 954 3956
นางสาววรรณสุภา
เฉลิมชีพ
เบอร์ติดต่อ : 084 100 1992

ตามแผนปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

เอกสารอ้างอิง ARS 45
รายการอ้างอิง ตัวชี้วัดตามแผนการปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
ตัวชี้วัดที่ 45 ระดับความสาเร็จ ของสถานศึกษาในสังกัด ได้รับการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล
และนิเทศการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ
แบบฟอร์ม การจัดเก็บข้อมูล ระดับสพป./สพม
 สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา......................................เขต..................
 สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต....................(.....................,...............)
ที่

จานวนครั้ง/วัน เดือน ปี
จานวนครั้ง วัน เดือน ปี

ชื่อสถานศึกษา/รายโรง

1
2
3
4
....
โรงเรียนที่ใช้ผลร่วมกับโรงเรียนหลัก
1
2
....

สาเนาบันทึกการติดตาม
มี
ไม่มี

ได้รับการติดตามร่วมกับโรงเรียน........................................
ได้รับการติดตามร่วมกับโรงเรียน........................................

- สถานศึกษาในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา จานวน...........โรง (เฉพาะโรงเรียนหลักไม่นับ
โรงเรียนเรียนร่วมและโรงเรียนสาขา)
- สถานศึกษาที่ได้รับการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ
จานวน.....................โรง คิดเป็นร้อยละ......................... (เฉพาะโรงเรียนหลัก)
- รายงานผลการการดาเนินงานติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา ทั้ง 4 ด้าน
ที่ประสบความสาเร็จ (Best practice) อย่างน้อย 2 เรื่อง (แนบไฟล์ผลงานประกอบ)
1) ...............................................................................................................................................
2) ...............................................................................................................................................
ลงชื่อ

(
ตาแหน่ง
โทรศัพท์

ผู้รายงานข้อมูล
)

ลงชื่อ

(
ตาแหน่ง
โทรศัพท์

ผู้รับรองข้อมูล
)
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ตัวชี้วัดที่ 46 ระดับความสาเร็จของผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษา
ขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551
หน่วยวัด : ระดับ
น้าหนัก : ร้อยละ 2
คาอธิบาย :
ระดับความสาเร็จของผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พุทธศักราช 2551 ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2)
พ.ศ. 2545 มาตรา 6 และมาตรา 7 และหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น พื้น ฐาน พุทธศักราช 2551
ได้มุ่งพัฒ นาให้ผู้เรีย นเป็นคนดี มีปัญญา มีความสุข มีศักยภาพในการศึกษาต่อและประกอบอาชีพ โดย
กาหนดให้ผู้เรียนต้องมีผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ซึ่งระบุไว้ 8 ประการ ได้แก่ 1) รักชาติ
ศาสน์ กษัต ริย์ 2) ซื่อ สัต ย์สุจ ริต 3) มีวินัย 4) ใฝ่เ รีย นรู้ 5) อยู่อ ย่า งพอเพีย ง 6) มุ่ง มั่น ในการทางาน
7) รักความเป็นไทย และ8) มีจิตสาธารณะ โดยผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ของนักเรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่จบหลักสูตรแต่ละระดับชั้นของ
ปีการศึกษา 2558 ผ่านเกณฑ์การประเมินทีม่ ีผลการประเมินระดับดีขึ้นไป
เกณฑ์การให้คะแนน :
ช่วงการปรับเกณฑ์การให้คะแนน +/- 10 หน่วย ต่อ 1 คะแนน โดยกาหนดเกณฑ์การให้คะแนนดังนี้
ระดับคุณภาพ
คาอธิบายระดับคุณภาพ
1
ผู้เรียนที่จบหลักสูตรแต่ละระดับชั้นผ่านเกณฑ์การประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์
ตามหลักสูตร มีผลประเมินระดับดีขึ้นไป น้อยกว่าร้อยละ 60
2
ผู้เรียนที่จบหลักสูตรแต่ละระดับชั้นผ่านเกณฑ์การประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์
ตามหลักสูตร มีผลประเมินระดับดีขึ้นไป ร้อยละ 60 - 69
3
ผู้เรียนที่จบหลักสูตรแต่ละระดับชั้นผ่านเกณฑ์การประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์
ตามหลักสูตร มีผลประเมินระดับดีขึ้นไป ร้อยละ 70 - 79
4
ผู้เรียนที่จบหลักสูตรแต่ละระดับชั้นผ่านเกณฑ์การประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์
ตามหลักสูตร มีผลประเมินระดับดีขึ้นไป ร้อยละ 80 - 89
5
ผู้เรียนที่จบหลักสูตรแต่ละระดับชั้นผ่านเกณฑ์การประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์
ตามหลักสูตร มีผลประเมินระดับดีขึ้นไป ร้อยละ 90 ขึ้นไป
เงื่อนไข : กลไกในการดาเนินการให้บรรลุเป้าหมาย
ผลการประเมิน คุณ ลัก ษณะอัน พึง ประสงค์ต ามหลัก สูต รแกนกลางการศึก ษาขั้น พื้น ฐาน
พุท ธศัก ราช 2551 ของนักเรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่จบหลักสูตรแต่ละระดับชั้น ของปีการศึกษา
2558 ผ่านเกณฑ์การประเมินทีม่ ผี ลการประเมินระดับดีขึ้นไป
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ตามแผนปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน :
ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด

หน่วยวัด

ระดับความสาเร็จของผู้เรียนในสังกัดที่จบ
หลักสูตรแต่ละระดับชั้นผ่านเกณฑ์การประเมิน
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช
2551 ที่มีผลประเมินระดับดีขึ้นไป

ระดับ

ผลการดาเนินงานในอดีต ปีงบประมาณ พ.ศ.
2556
2557
2558
-

-

-

แหล่งข้อมูล / วิธีการจัดเก็บข้อมูล :
แหล่งข้อมูล
- เอกสาร/แผนปฏิบัติการจัดทาโครงการ/กิจกรรมส่งเสริมการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์
- เครื่องมือที่ใช้ในการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์แต่ละด้าน
- สรุปรายงานผลการดาเนินงานที่ส่งเสริมคุณลักษณะอันพึงประสงค์
- สรุปผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนที่จบหลักสูตร
- เอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ
วิธีการจัดเก็บข้อมูล
1. สานักงานเขตพื้นที่การศึกษารวบรวมผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ของนักเรียนที่จบหลักสูตรระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานใน
สังกัด
2. สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาวิเคราะห์ผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ของนักเรียนที่จบหลักสูตรระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน จาแนก
ตามระดับชั้น
3. สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาคานวณค่าร้อยละของผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตาม
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ของนักเรียนที่จบหลักสูตรระดับการศึกษาขั้น
พื้นฐานที่มีผลการประเมินระดับดีขึ้นไปจาแนกตามระดับชั้น
แนวทางการดาเนินงาน :
สพป./สพม. มีการดาเนินการตาม ประเด็นต่อไปนี้
1. สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาวิเคราะห์ผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ของนักเรียนที่จบหลักสูตรระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่มี
ผลการประเมินระดับดีขึ้นไปจาแนกตามระดับชั้น
2. กรอกข้อมูลผลการดาเนินงานรายละเอียดตามแบบฟอร์มรายงานและรายงานแนบไฟล์ดังกล่าว
ในระบบ
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ผู้กากับดูแลตัวชี้วัด :
ผู้จัดเก็บข้อมูล
:
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ผู้อานวยการสานักติดตามและประเมินการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
นางสาวกาญจนาภรณ์ มุขดารา
เบอร์ติดต่อ : 086 989 1371
นายชัชวาลย์
ไชยบุญญานุภาพ เบอร์ติดต่อ : 081 329 4734
นางนงลักษณ์
วิไลวงศ์เสถียร เบอร์ติดต่อ : 098 272 1008
นางกนกกร
เอี่ยมกระสินธุ์ เบอร์ติดต่อ : 085 805 5045
นางสาวสิริมา
ขาวมาก
เบอร์ติดต่อ : 081 396 2139
นางสาวศศิร์ภัทร
วรจรรยานุกูล เบอร์ติดต่อ : 093 192 8416
นายอดิสรณ์
ประจันตะเสน เบอร์ติดต่อ : 087 954 3956
นางสาววรรณสุภา
เฉลิมชีพ
เบอร์ติดต่อ : 084 100 1992

ตามแผนปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

เอกสารอ้างอิง ARS 46
รายการอ้างอิง ตัวชี้วัดตามแผนการปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
ตัวชี้วัดที่ 46 ระดับความสาเร็จของผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551
แบบฟอร์ม การจัดเก็บข้อมูล ระดับสพป./สพม
 สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา......................................เขต..................
 สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต........... (...............................................)
จานวนผู้เรียนที่มีผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 ระดับดีขึ้นไป
ระดับชั้น
จานวนนักเรียน
จานวนนักเรียนมีผล
คิดเป็น
ทั้งหมด
การประเมินระดับดีขึ้นไป
ร้อยละ
ปีการศึกษา 2558
ป.1
ป.2
ป.3
ป.4
ป.5
ป.6
ม.1
ม.2
ม.3
ม.4
ม.5
ม.6
หมายเหตุ : จานวนนักเรียนทั้งหมดปีการศึกษา 2558 หมายถึง นักเรียนที่จบหลักสูตรปีการศึกษา 2558
(ภาคเรียนที่ 2) ทุกคน
ลงชื่อ

(
ตาแหน่ง
โทรศัพท์

ผู้รายงานข้อมูล
)

ลงชื่อ

(
ตาแหน่ง
โทรศัพท์

ผู้รับรองข้อมูล
)

คู่มือตัวชี้วัด 301

ตามแผนปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

ตัวชี้วัดที่ 47 ระดับความสาเร็จของผู้เรียนมีสุขภาพกาย สุขภาพจิต ที่ดี
หน่วยวัด : ระดับ
น้าหนัก : ร้อยละ 2
คาอธิบาย :
ระดับความสาเร็จของผู้เรียนมีสุขภาพกาย สุขภาพจิต ที่ดี ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.
2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 มาตรา 6 ที่ว่า “การจัดการศึกษาต้องเป็นไปเพื่อพัฒนา
คนไทยให้เ ป็น มนุษ ย์ที่ส มบูร ณ์ ทั้ง ร่า งกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้ และคุณ ธรรม มีจ ริยธรรม และ
วัฒนธรรมในการดารงชีวิตสามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข และมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กาหนดให้ผู้เรีย นมีสุขภาพกาย สุขภาพจิต ที่ดี โดยพิจ ารณาผลจากการประเมินพัฒนาการด้า นร่า งกาย
สมรรถภาพทางกาย ตามเกณฑ์มาตรฐาน จาแนกดังนี้ ด้านร่างกายเปรียบเทียบน้าหนัก ส่วนสูงกับอายุ
ตามเกณฑ์มาตรฐานของกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข และด้านสมรรถภาพทางกาย ทดสอบตามเกณฑ์
มาตรฐานของกรมพลศึกษาหรือสานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ของนักเรียนระดับ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่จบหลักสูตรแต่ละระดับชั้นของปีการศึกษา 2558
เกณฑ์การให้คะแนน :
ช่วงการปรับเกณฑ์การให้คะแนน +/- 10 หน่วย ต่อ 1 คะแนน โดยกาหนดเกณฑ์การให้คะแนนดังนี้
ระดับ
คาอธิบายระดับคุณภาพ
คุณภาพ
5
1. ผู้เรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีน้าหนัก ส่วนสูงตามเกณฑ์มาตรฐาน ร้อยละ 90 ขึ้นไป
2. ผู้เรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์มาตรฐาน ร้อยละ 90 ขึ้นไป
4 1. 1. ผู้เรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีน้าหนัก ส่วนสูงตามเกณฑ์มาตรฐาน ร้อยละ 80 – 89
2. ผู้เรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์มาตรฐาน ร้อยละ 80 – 89
3 1. 1. ผู้เรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีน้าหนัก ส่วนสูงตามเกณฑ์มาตรฐาน ร้อยละ 70 – 79
2. ผู้เรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์มาตรฐาน ร้อยละ 70 – 79
2
1. ผู้เรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีน้าหนัก ส่วนสูงตามเกณฑ์มาตรฐาน ร้อยละ 60 – 69
2. ผู้เรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์มาตรฐาน ร้อยละ 60 – 69
1
1. ผู้เรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีน้าหนัก ส่วนสูงตามเกณฑ์มาตรฐาน น้อยกว่าร้อยละ 60
2. ผู้เรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์มาตรฐาน น้อยกว่าร้อยละ 60
เงื่อนไข : กลไกในการดาเนินการให้บรรลุเป้าหมาย
1. ผลการประเมินพัฒนาการของผู้เรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ทีม่ ีน้าหนัก ส่วนสูงตามเกณฑ์
มาตรฐาน
2. ผลการประเมินพัฒนาการของผู้เรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ทีม่ ีสมรรถภาพทางกายตาม
เกณฑ์มาตรฐาน
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รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน :
ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด

หน่วยวัด

ระดับ ความส าเร็จ ของผู้ เรี ย นมี สุ ขภาพกาย
สุขภาพจิตที่ดี

ระดับ

ผลการดาเนินงานในอดีต ปีงบประมาณ พ.ศ.
2556
2557
2558
-

-

-

แหล่งข้อมูล / วิธีการจัดเก็บข้อมูล :
แหล่งข้อมูล
- สรุปผลการบันทึกน้าหนัก ส่วนสูง ตามเกณฑ์มาตรฐาน
- สรุปผลผลการทดสอบสมรรถภาพร่างกายตามเกณฑ์มาตรฐาน
- สรุปข้อมูลมาตรฐานที่ 1 ในระบบประกันคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน
วิธีการจัดเก็บข้อมูล
1. สานักงานเขตพื้นที่การศึกษารวบรวมผลการประเมิน ผลการประเมินน้าหนัก ส่ว นสูง และ
สมรรถภาพทางกาย ของนักเรียนที่จบหลักสูตรระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในสังกัด
2. สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาวิเคราะห์ผลการประเมินผลการประเมินน้าหนัก ส่ว นสูง และ
สมรรถภาพทางกาย ของนักเรียนที่จบหลักสูตรระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในสังกัด
แนวทางการดาเนินงาน :
สพป./สพม. มีการดาเนินการตาม ประเด็นต่อไปนี้
1. สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาวิเคราะห์ผู้เรียนมีสุขภาพกาย สุขภาพจิต ที่ดี ของนักเรียนระดับ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน จาแนกตามระดับการศึกษา
2. กรอกข้อมูล ผลการดาเนินงานรายละเอียดตามแบบฟอร์มรายงานและรายงานแนบไฟล์
ดังกล่าวในระบบ
ผู้กากับดูแลตัวชี้วัด :
ผู้จัดเก็บข้อมูล
:

ผู้อานวยการสานักติดตามและประเมินการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
นางสาวกาญจนาภรณ์ มุขดารา
เบอร์ติดต่อ : 086 989 1371
นายชัชวาลย์
ไชยบุญญานุภาพ เบอร์ติดต่อ : 081 329 4734
นางนงลักษณ์
วิไลวงศ์เสถียร เบอร์ติดต่อ : 098 272 1008
นางกนกกร
เอี่ยมกระสินธุ์ เบอร์ติดต่อ : 085 805 5045
นางสาวสิริมา
ขาวมาก
เบอร์ติดต่อ : 081 396 2139
นางสาวศศิร์ภัทร
วรจรรยานุกูล เบอร์ติดต่อ : 093 192 8416
นายอดิสรณ์
ประจันตะเสน เบอร์ติดต่อ : 087 954 3956
นางสาววรรณสุภา
เฉลิมชีพ
เบอร์ติดต่อ : 084 100 1992
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เอกสารอ้างอิง ARS 47
รายการอ้างอิง ตัวชี้วัดตามแผนการปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
ตัวชี้วัดที่ 47 ระดับความสาเร็จของผู้เรียนมีสุขภาพกาย สุขภาพจิต ที่ดี
แบบฟอร์ม การจัดเก็บข้อมูล ระดับสพป./สพม
 สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา......................................เขต..................
 สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต........... (...............................................)
จานวนผู้เรียนมีสุขภาพกาย สุขภาพจิต ที่ดีตามเกณฑ์มาตรฐาน จาแนกตามระดับชั้นเรียน
ระดับชั้น
ป.1
ป.2
ป.3
ป.4
ป.5
ป.6
ม.1
ม.2
ม.3
ม.4
ม.5
ม.6
รวม

จานวนนักเรียนทั้งหมด
ปีการศึกษา 2558

น้าหนัก ส่วนสูงตามเกณฑ์
จานวน
ร้อยละ

สมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์
จานวน
ร้อยละ

หมายเหตุ : จานวนนักเรียนทั้งหมดปีการศึกษา 2558 หมายถึง นักเรียนที่จบหลักสูตร ปีการศึกษา 2558
(ภาคเรียนที่ 2) ทุกคน
ลงชื่อ

ผู้รายงานข้อมูล

(
ตาแหน่ง
โทรศัพท์
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ลงชื่อ

(
ตาแหน่ง
โทรศัพท์

ผู้รับรองข้อมูล
)

ตัวชี้วัดที่ 48 ระดับความสาเร็จของการนิเทศ ติดตาม การจัดการศึกษาของสถานศึกษาสังกัดสานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษา
หน่วยวัด : ระดับ
น้าหนัก : ร้อยละ 3
คาอธิบาย :
การนิเทศการศึกษา หมายถึง การส่งเสริม สนับสนุนหรือให้ความช่วยเหลือครูในโรงเรียนให้ประสบ
ความสาเร็จในการปฏิบัติงานตามภารกิจหลัก ได้แก่ การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนหรือ การสร้างเสริมพัฒนาการ
ของนักเรียนทุกด้าน ทั้งทางด้านร่างกาย สังคม อารมณ์ จิตใจ และสติปัญญา ให้เต็มตามวัยและศักยภาพ
การวัดและประเมิ นผล โดยพิจารณาจากผลการนิ เทศการศึกษา โดยผู้นิ เทศการศึกษาจะต้อง
ดาเนินการนิเทศการศึกษาของสถานศึกษาในสังกัดให้ครบทุกแห่ง อย่างน้อยแห่งละ 2 ครั้ง พร้อมทั้งรายงานผล
การนิเทศการศึกษาให้สถานศึกษารับทราบ เพื่อสถานศึกษาจะได้ดาเนินการปรับปรุง แก้ไขปัญหาตามรายงานผล
การนิเทศการศึกษา
เกณฑ์การให้คะแนน :
ระดับ
เกณฑ์การให้คะแนน
ระดับ 1
มีการนิเทศการศึกษาสถานศึกษา แต่ไม่ครบทุกแห่ง
ระดับ 2
มีการนิเทศการศึกษาครบทุกแห่งในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ระดับ 3
มีการนิเทศการศึกษาครบทุกแห่ง อย่างน้อยแห่งละ 2 ครั้ง
ระดับ 4
มีการรายงานผลการนิเทศการศึกษาของสถานศึกษาทุกแห่ง
ระดับ 5
มีการปรับปรุง แก้ไขปัญหาจากการนิเทศการศึกษาของสถานศึกษาทุกแห่ง
รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน :
ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด

หน่วยวัด

ระดั บ ความส าเร็ จ ของการนิ เ ทศ
ติ ด ต าม ก าร จั ด ก าร ศึ ก ษา ขอ ง
สถานศึกษาสังกัดสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษา

ระดับ

ผลการดาเนินงานในอดีตปงงบประมาณ พศศศ
2556
2557
2558
5
5
5

แหล่งข้อมูล / วิธีการจัดเก็บข้อมูล :
-สถานศึกษา/สพป. สพม. /สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ระดับ สพฐศ
1. แต่ ง ตั้ ง คณะกรรมการ/คณะท างาน/ผู้ รั บ ผิ ด ชอบ เพื่ อ ก าหนดมาตรการและแนวทางการ
ปฏิบัติการในระดับ สพฐ.
2. จัดทามาตรการและแนวทางการปฏิบัติการตามมาตรฐานสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
3. ชี้แจง สร้างความเข้าใจและให้แนวทางการดาเนินงานตามตัวชี้วัด แก่ผู้กากับและผู้รับผิดชอบ
การรายงานข้อมูลตามตัวชี้วัด ของ สพป./สพม.
4. สนับสนุน ส่งเสริม กากับดูแลและให้คาแนะนา สพป./สพม. ในการดาเนินงาน
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5. สนับสนุนการดาเนินงานของ สพฐ. และจัดทารายงานผลการดาเนินงาน
ระดับ สพปศ/สพมศ
1. กาหนดนโยบายของการนิเทศภายในโรงเรียน เช่น ส่งเสริมให้ใช้กระบวนการกลุ่มในการทางาน
2. ส่งเสริมให้ครูมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องหลักสูตรและเรื่องอื่น ๆ ที่ครูส่วนใหญ่มีความต้องการในการ
พัฒนา ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการปรับปรุงการปฏิบัติงานในหน้าที่ครู ตลอดจนมีเจตคติที่ดีต่อการนิเทศภายใน
โรงเรียน
3. ปฏิบัติการนิเทศ ตามแผนการนิเทศของสถานศึกษา
4. เปิดโอกาสให้สถานศึกษา และคณะครูมีส่วนร่วมในการดาเนินงานนิเทศการศึกษาและมีการ
ประเมินตนเอง
5. สรุปและเผยแพร่งานที่ประสบความสาเร็จ
ระดับสถานศึกษา
1. ร่วมกิจกรรมในการเก็บรวบรวมข้อมูล และการจัดทาแผนการนิเทศภายในโรงเรียน
2. นาแนวทางที่ได้รับจากการนิเทศ ไปแก้ปัญหาหรือพัฒนางาน
3. เสนอปัญหาต่อผู้นิเทศ เมื่อพบปัญหาระหว่างการปฏิบัติงานเพื่อร่วมกันหาแนวทางแก้ไข
4. ให้ความร่วมมือในการประเมินผลการนิเทศ
ผู้กากับดูแลตัวชี้วัด : ผู้อานวยการศูนย์พัฒนาการนิเทศ และเร่งรัดคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ผู้จัดเก็บข้อมูล :
นางรวิภัทร เหล่าคุ้ม
เบอร์โทรศัพท์ : 02 288 5896
นายณภัทร ศรีละมัย
เบอร์โทรศัพท์ : 02 288 5896
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แบบฟอร์มอ้างอิง ARS 48
รายการอ้างอิง ตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติราชการ ปงงบประมาณ พศศศ 2559
ตัวชี้วัดที่ 48 ระดับความสาเร็จของการนิเทศ ติดตาม การจัดการศึกษาของสถานศึกษาสังกัดสานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษา

ที่

โรงเรียน

ระดับ สพปศ/สพมศ หรือสถานศึกษา
แบบสรุปการนิเทศ
มีรายงานผล
สถานศึกษา ปรับปรุงแก้ไข
จานวนครั้ง
การนิเทศ
ตามรายงานผลการนิเทศ
ของการนิเทศ
มี
ไม่มี
ดาเนินการ
ไม่ดาเนินการ

หมายเหตุ :ให้แนบรายงานผลการนิเทศ สพท. ละ 3 แห่ง (จาแนกตามลักษณะโรงเรียน เล็ก, กลาง, ใหญ่)

ลงชื่อ

(
ตาแหน่ง
โทรศัพท์

ผู้รายงานข้อมูล
)

ลงชื่อ

ผู้รับรองข้อมูล

(
ตาแหน่ง
โทรศัพท์

)
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ตัวชี้วัดที่ 49 ระดับความสาเร็จของการตรวจสอบทางด้านการเงินการบัญชีของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
หน่วยวัด : ระดับ
น้าหนัก

: ร้อยละ 3

คาอธิบาย : การตรวจสอบทางด้านการเงินการบัญชี หมายถึง การตรวจสอบการเงินการบัญชีและการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีการเงิน ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
การตรวจสอบการเงินการบัญชี หมายถึง การตรวจสอบการเบิกจ่ายเงิน การควบคุมบัญชี
เงินสด การควบคุมบัญชีเงินฝากธนาคาร การควบคุมบัญชีลูกหนี้เงินยืม และการควบคุมเงินทดรองราชการ
การประเมิน ผลการปฏิบัติง านด้า นบัญ ชีก ารเงิน หมายถึง การประเมิน ความถูก ต้อ ง
ครบถ้ว น เป็น ปัจจุบันและคุณภาพของการจัดทาบัญชีและรายงานการเงินของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ตามเกณฑ์การประเมินที่กรมบัญชีกลางกาหนด โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ประเมินผลการปฏิบัติงานด้าน
บัญชีการเงินของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา จานวน 5 เรื่อง ดังนี้
เรื่องที่ 1 บัญชีเงินสดในมือและบัญชีเงินฝากธนาคาร
เรื่องที่ 2 บัญชีพักสินทรัพย์
เรื่องที่ 3 บัญชีพักที่มียอดคงค้าง
เรื่องที่ 4 งบทดลองแสดงข้อมูลทางบัญชีที่ถูกต้องตามดุลบัญชีปกติทุกบัญชี
เรื่องที่ 5 งบทดลองระดับหน่วยเบิกจ่าย
กระดาษทาการ หมายถึง เอกสารที่ใช้ในการจัดเก็บรวบรวมข้อมูลผลการตรวจสอบ ผลการ
วิเคราะห์และผลการประเมินการปฏิบัติงานด้านบัญชีการเงินของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ซึ่งกระดาษทา
การมีหลายแบบให้เลือกใช้ตามประเด็นที่กาหนดทาการตรวจสอบ รวมจานวน 11 แบบ แต่สาหรับ การ
รายงานผลการตรวจสอบในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 กาหนดให้จัดส่งกระดาษทาการเพื่อประกอบการรายงาน
ผล รวม 6 แบบ ดังนี้
แบบที่ 1 แบบเก็บข้อมูลการประเมินระบบงาน
แบบที่ 2 แบบวิเคราะห์เงินสด
แบบที่ 3 งบเทียบยอดเงินฝากธนาคาร
แบบที่ 4 รายละเอียดเงินฝากธนาคารคงเหลือ
แบบที่ 5 รายละเอียดลูกหนี้เงินยืมคงค้าง
แบบที่ 6 แบบประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีการเงิน (ประเมินผลรอบที่ 1/ 2559)
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เกณฑ์การให้คะแนน :
ระดับ
เกณฑ์การให้คะแนน
1 ผู้ตรวจสอบภายใน สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาไม่ได้ดาเนินการ
ตามแนวทางการดาเนินงานที่กาหนด
2

3

4

1. ผู้ตรวจสอบภายใน สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ดาเนินการ
ตรวจสอบทางด้านการเงินการบัญชี ตามแนวทางการดาเนินงาน
ที่กาหนด
2. จัดทารายงานผลการตรวจสอบแล้วเสร็จ
3. ส่งรายงานการตรวจสอบถึงสานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐานหลังวันที่ 15 มิถุนายน 2559 ซึ่งไม่ทันตามเวลาที่
กาหนดตามแนวทางการดาเนินงาน
1. ผู้ตรวจสอบภายใน สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ดาเนินการ
ตรวจสอบทางด้านการเงินการบัญชี ตามแนวทางการดาเนินงาน
ที่กาหนด
2. จัดทารายงานผลการตรวจสอบแล้วเสร็จ และเสนอผลการ
ตรวจสอบให้ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาทราบ
เพื่อพิจารณาสั่งการ
3. ส่งรายงานผลการตรวจสอบให้ถึงสานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยอย่างช้าไม่เกินวันที่ 15 มิถุนายน 2559
1. ผู้ตรวจสอบภายใน สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ดาเนินการ
ตรวจสอบทางด้านการเงินการบัญชี ตามแนวทางการดาเนินงาน
ที่กาหนด
2. จัดทารายงานผลการตรวจสอบครบตามประเด็นที่กาหนด
ให้ตรวจสอบพร้อมข้อสังเกตและข้อเสนอแนะแล้วเสร็จ
3. เสนอผลการตรวจสอบให้ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาทราบเพื่อพิจารณาสัง่ การ
4. ส่งรายงานการตรวจสอบพร้อมกระดาษทาการแบบที่ 1 - 6
ให้ถึงสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยอย่างช้า
ไม่เกินวันที่ 15 มิถุนายน 2559
5. กระดาษทาการแบบที่ 1 – 6 แสดงข้อมูลผลการตรวจสอบ
พร้อมสรุปผลการตรวจสอบที่ครบถ้วนสมบูรณ์ โดย
5.1 กระดาษทาการแบบที่ 3 และแบบที่ 4 จัดส่งครบทั้งส่วน
ของบัญชีเงินฝากธนาคารในงบประมาณ และบัญชีเงินฝาก
ธนาคารเงินนอกงบประมาณ (ทุกบัญชี)
5.2 กระดาษทาการแบบที่ 5 จัดส่งครบทั้งส่วนของลูกหนี้
เงินยืมในงบประมาณ และลูกหนี้เงินยืมนอกงบประมาณ
5.3 กระดาษทาการแบบที่ 6 ต้องประเมินผลการปฏิบัติงาน

หลักฐานที่ต้องแนบในระบบ ARS
1. รายงานผลการตรวจสอบทางด้านการเงิน
การบัญชี ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
2. หนังสือราชการ ของสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาที่ส่งรายงานผลการตรวจสอบให้
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
1. รายงานผลการตรวจสอบทางด้านการเงิน
การบัญชี ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
โดยรายงานต้องมีประเด็นการรายงานในเรื่องดังนี้
1.1 การเบิกจ่ายเงิน
1.2 การควบคุมบัญชีเงินสด บัญชีเงินฝาก
ธนาคาร (ทุกบัญชี) และบัญชีลูกหนี้เงินยืม
(ทุกบัญชี)
1.3 การควบคุมเงินทดรองราชการ
1.4 การประเมินผลการปฏิบัติงานด้าน
บัญชีการเงิน
2. กระดาษทาการแบบที่ 1- แบบที่ 6 โดยส่ง
ครบทุกแบบและมีการลงนามรับรองผลการ
ตรวจสอบและประเมินจากผู้ตรวจสอบภายใน
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
3. บันทึกเสนอผลการตรวจสอบและข้อสังเกตให้
ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาทราบ
และพิจารณาสั่งการ
4. หนังสือราชการ ของสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาที่จัดส่งรายงานผลการตรวจสอบ
ทางด้านการเงินการบัญชี โดยหนังสือราชการ
ให้ส่งถึงสานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน อย่างช้าไม่เกินวันที่ 15 มิถุนายน
2559
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ระดับ

5

เกณฑ์การให้คะแนน
ด้านบัญชีการเงินของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา งวดเดือน
มีนาคม 2559 โดยประเมินตามเกณฑ์ที่กรมบัญชีกลางกาหนด
ลงในกระดาษทาการให้ครบถ้วนสมบรูณ์
6. กระดาษทาการทุกแบบมีการลงนามรับรองผลการตรวจสอบ
และประเมินโดยผู้ตรวจสอบภายใน สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
1. ผู้ตรวจสอบภายใน สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ดาเนินการ
ตรวจสอบทางด้านการเงินการบัญชี ตามแนวทางการดาเนินงาน
ที่กาหนด
2. จัดทารายงานผลการตรวจสอบครบตามประเด็นที่กาหนด
ให้ตรวจสอบพร้อมข้อสังเกตและข้อเสนอแนะแล้วเสร็จ
3. เสนอผลการตรวจสอบและข้อสังเกตให้ผู้อานวยการสานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาทราบเพื่อพิจารณาสั่งการ
4. ส่งรายงานการตรวจสอบพร้อมกระดาษทาการแบบที่ 1 - 6
ให้ถึงสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยอย่างช้า
ไม่เกินวันที่ 15 มิถุนายน 2559
5. กระดาษทาการแบบที่ 1 – 6 แสดงข้อมูลผลการตรวจสอบ
พร้อมสรุปผลการตรวจสอบที่ครบถ้วนสมบูรณ์ โดย
5.1 กระดาษทาการแบบที่ 3 และแบบที่ 4 จัดส่งครบทั้งส่วน
ของบัญชีเงินฝากธนาคารในงบประมาณ และบัญชีเงินฝาก
ธนาคารเงินนอกงบประมาณ (ทุกบัญชี)
5.2 กระดาษทาการแบบที่ 5 จัดส่งครบทั้งส่วนของลูกหนี้
เงินยืมในงบประมาณ และลูกหนี้เงินยืมนอกงบประมาณ
5.3 กระดาษทาการแบบที่ 6 ต้องประเมินผลการปฏิบัติงาน
ด้านบัญชีการเงินของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา งวดเดือน
มีนาคม 2559 โดยประเมินตามเกณฑ์ที่กรมบัญชีกลางกาหนด
ลงในกระดาษทาการให้ครบถ้วนสมบรูณ์
6. กระดาษทาการทุกแบบมีการลงนามรับรองผลการตรวจสอบ
และประเมินโดยผู้ตรวจสอบภายใน สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
7. ผลการตรวจสอบทุกเรื่องทุกประเด็นในรายงานการตรวจสอบ
มีความสอดคล้องกับสรุปผลการตรวจสอบตามกระดาษทาการที่
กาหนดทุกแบบ
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หลักฐานที่ต้องแนบในระบบ ARS

รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน :
ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด

หน่วยวัด

ระดับความสาเร็จของการตรวจสอบทางด้านการเงินการบัญชี
ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ระดับ

ผลการดาเนินงานในอดีต
ปีงบประมาณ พ.ศ.
2556

2557

2558

5

5

5

แหล่งข้อมูล / วิธีการจัดเก็บข้อมูล
แหล่งข้อมูล จากเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องทั้งในสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา และสานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐา น รวมทั้งเอกสารหลักฐานที่เกี่ย วข้อง บัญชี/ ทะเบียน และรายงานต่างๆ จากระบบ
GFMIS
วิธีการจัดเก็บข้อมูล จัดเก็บข้อมูลการตรวจสอบพร้อมทั้งสรุปผลการตรวจสอบในแต่ละประเด็นลง
ในแบบกระดาษทาการที่กาหนดแต่ละแบบเพื่อนาผลสรุปการตรวจสอบไปจัดทารายงานผลการตรวจสอบ
แนวทางการดาเนินงาน
ระดับสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
1. กลุ่ ม ตรวจสอบภายใน สานั ก งานคณะกรรมการการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐา นจั ด ประชุ ม เชิ ง
ปฏิบัติการด้านการตรวจสอบภายใน สาหรับผู้ตรวจสอบภายในประจาปีงบประมาณ 2559 ให้แก่ผู้ตรวจสอบ
ภายในของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาโดยมีการบรรยายให้ความรู้และแบ่งกลุ่มอภิปราย ดังนี้
1.1 แบ่งกลุ่มอภิปรายการปฏิบัติงานของผู้ตรวจสอบภายใน ในเรื่องดังนี้
1.1.1 การรายงานผลการตรวจสอบของปีที่ผ่านมา และปัญหาอุปสรรค
1.1.2 การจัดทาแผนการตรวจสอบภายในประจาปีและปัญหาอุปสรรค
1.2 แบ่งกลุ่มอภิปรายการปฏิบัติงานของเครือข่ายผู้ตรวจสอบภายในเพื่อกาหนด
เป้ าหมายการพั ฒนางานตรวจสอบภายในและก าหนดโครงการพัฒนาการปฏิ บัติ งานของแต่ละเครื อข่ าย
ในปีงบประมาณ 2559
1.3 ซักซ้อมแนวทางการปฏิบัติงานในปีงบประมาณ 2559 ของผู้ตรวจสอบภายใน
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา โดยให้ดาเนินการตามแผนการตรวจสอบภายในประจาปีงบประมาณ 2559 ที่
ได้รับการอนุมัติจากผู้อานวยการ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา พร้อมทั้งซักซ้อมการตรวจสอบทางด้านการเงิน
การบัญชี ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา โดยกาหนดให้ทุกเขตตรวจตัดยอดพร้อมกัน ณ วันที่ 31 มีนาคม
2559
2. สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กาหนดประเด็นการตรวจสอบทางด้านการเงิน
การบัญชี และกาหนดกระดาษทาการ รวม 11 แบบ ให้ผู้ตรวจสอบภายใน สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ใช้
สาหรับดาเนินการตรวจสอบและเก็บรวบรวมข้อมูล
3. รายงานผลการตรวจสอบทางด้านการเงินการบัญชี ต้องมีประเด็นการรายงานในเรื่อง ดังนี้
3.1 การเบิกจ่ายเงิน
3.2 การควบคุมบัญชีเงินสด บัญชีเงินฝากธนาคาร (ทุกบัญชี) และบัญชีลูกหนี้เงินยืม (ทุก
บัญชี)
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3.3 การควบคุมเงินทดรองราชการ
3.4 การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีการเงิน
4. การจัดส่งรายงานผลการตรวจสอบ ทางด้า นการเงินการบัญชี กาหนดให้ผู้ตรวจสอบ
ภายใน สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา จัดส่งรายงานและกระดาษทาการแบบที่ 1 – แบบที่ 6 ให้ถึงสานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน อย่างช้าไม่เกินวันที่ 15 มิถุนายน 2559 และส่งเข้าทางระบบ ARS รอบ
9 เดือน
ระดับสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
1. ผู้ตรวจสอบภายใน สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ตรวจสอบทางด้านการเงินการบัญชี
ตามประเด็นที่สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกาหนด โดยตรวจตัดยอด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2559
พร้อมทั้งจัดทากระดาษทาการที่แสดงข้อมูลครบถ้วนสมบูรณ์ทุกแบบ
2. ผู้ตรวจสอบภายใน สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา จัดทารายงานผลการตรวจสอบทางด้าน
การเงินการบัญชี และเสนอผลการตรวจสอบและข้อสังเกตให้ผู้อานวยการ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ทราบเพื่อพิจารณาสั่งการ
3. ผู้ตรวจสอบภายใน สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา จัดส่งรายงานผลการตรวจสอบทางด้าน
การเงินการบัญชีพร้อมทั้งแนบกระดาษทาการแบบที่ 1 – แบบที่ 6 และบันทึกที่เสนอผลการตรวจสอบต่อ
ผู้อานวยการ สานักงานเขตพื้น ที่ก ารศึก ษาให้สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยหนังสือ
ราชการให้ส่งถึงสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน อย่างช้าไม่เกินวันที่ 15 มิถุนายน 2559
และส่งเข้าระบบ ARS รอบ 9 เดือน
ผู้กากับดูแลตัวชี้วัด : ผู้อานวยการกลุ่มตรวจสอบภายใน
ผู้จัดเก็บข้อมูล
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แบบที่ 1

แบบเก็บข้อมูลการประเมินระบบงาน
ส่วนที่ 1 การควบคุมทั่วไป
วัตถุประสงค์ : เพื่อทราบโครงสร้างการแบ่งแยกหน้าที่มีความชัดเจน การมอบหมายงานและการปฏิบัติงานภายใน
กลุ่มงานบริหารเงินและสินทรัพย์มีความเหมาะสม
ที่

รายการ

1. การมอบหมายงานทั่วไป มีความชัดเจน เหมาะสม
(1) การแบ่งงานในกลุ่มงานบริหารเงินและสินทรัพย์ มีคาสั่งและ
ชัดเจน
(2) ผู้วางเบิกเงินงบประมาณชดใช้คืนเงินทดรองราชการมิใช่
ผู้ทาหน้าที่ควบคุมเงินทดรองราชการและหรือรับ-จ่ายเงินทดรอง
ราชการ
2. การมอบหมายงาน ผู้ใช้งานในระบบ GFMIS มีลายลักษณ์อักษร
ชัดเจน และเป็นไปตามหลักการควบคุมภายในที่ดี
(1) ผู้มีสิทธิเข้าปฏิบัติงานในระบบ GFMIS
(2) มีผู้เก็บรักษาบัตร GFMIS smart card หรืออุปกรณ์การใช้งาน
ในระบบ GFMIS
(3) ผู้ทาหน้าที่วางเบิกไม่ทาหน้าที่อนุมัติ (ปลดบล็อก)
(4) ผู้ทาหน้าที่จัดซื้อ/จ้าง ไม่ทาหน้าที่บันทึกวางเบิกในระบบ
(5) มีการควบคุมการใช้บัตร Smart Card และรหัสผ่าน
(6) สถานที่ตั้งเครื่อง Terminal ปลอดภัย เป็นสัดส่วน สามารถ
มองเห็นผู้เข้าใช้งานได้ชัดเจน
3 สพท. ได้กาหนดแนวปฏิบตั ิการเข้าใช้งานในระบบ GFMIS
ของผู้มีหน้าที่รับผิดชอบ ตามระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง
การเก็บรักษาเงินและการนาเงินส่งคลัง พ.ศ.2551 ข้อ11

=มี/ใช่
 =ไม่มี/ไม่ใช่

บันทึกเพิ่มเติม
และการวิเคราะห์ สรุปผล

ส่วนที่ 2 การควบคุมเงินสด เงินฝากธนาคาร เงินฝากคลัง และลูกหนี้
วัตถุประสงค์ : เพื่อทราบวิธีการควบคุมของ สพท.ว่าสามารถให้ความมั่นใจว่า เงินสด เงินฝากธนาคาร เงินฝากคลัง และลูกหนี้
มีอยู่จริง ถูกต้อง ครบถ้วน
ที่

รายการ

1.

การควบคุมเงินสด
1.1 ออกใบเสร็จรับเงิน หรือหลักฐานอื่นตามที่ระทรวงการคลัง
กาหนด เพื่อเป็นหลักฐานในการรับเงินสดทุกครั้ง
1.2 การนาส่งเงิน มีการเสนอขออนุมัติก่อนทุกครั้ง
1.3 บันทึกการรับและนาส่งเงินสดในระบบGFMIS ภายในวันที่
ที่เกิดรายการ หรืออย่างช้าวันถัดไป
14 ทุกสิ้นวันมีการส่งมอบเงินสดคงเหลือให้คณะกรรมการเก็บ
รักษาเงิน
1.5 จัดทารายงานเงินคงเหลือประจาวันเป็นปัจจุบัน
1.6 มีการตรวจสอบจานวนเงินรายงานเงินคงเหลือประจาวัน
เปรียบเทียบกับรายงานในระบบGFMIS
1.7 การเก็บรักษาเงินสดคงเหลือ ไม่เกินอานาจการเก็บรักษา
การควบคุมเงินฝากธนาคาร
2.1 จัดทางบพิสูจน์ยอดเงินฝากธนาคารทุกสิ้นเดือน
2.2 จัดทารายละเอียดฎีกาค้างจ่าย สอบทานกับยอดเงินฝาก
ธนาคารคงเหลืออย่างน้อยเดือนละครั้ง

2

=มี/ใช่
 =ไม่มี/ไม่ใช่

บันทึกเพิ่มเติม
และการวิเคราะห์ สรุปผล
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ที่

รายการ

3.

การควบคุมเงินฝากคลัง
3.1 มีการจัดทาบัญชีย่อยหรือทะเบียนคุม เงินประกันสัญญา
และเงินรับฝากอื่น
3.2 มีการสอบทานบัญชีย่อยหรือทะเบียนคุมฯของเงินประกัน
สัญญา และเงินรับฝากอื่นๆ กับบัญชีแยกประเภทตามงบ
ทดลอง GFMIS
3.3 มีการสอบทานยอดคงเหลือบัญชีเงินฝากคลัง ในระบบ
GFMIS กับรายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากคลัง
การควบคุมลูกหนี้
4.1 มีการจัดทาทะเบียนคุมลูกหนีร้ ายตัวหรือมีระบบควบคุม
โดยใช้สาเนาสัญญา
4.2 มีมาตรการกากับ เร่งรัด การส่งใช้คืนเงินยืม โดยวาจา /
ลายลักษณ์อักษร
4.3 การส่งคืนเงินสดหรือใบสาคัญ มีการออกใบเสร็จรับเงิน
หรือใบรับใบสาคัญให้ทันที
4.4 จัดทารายละเอียดลูกหนี้ค้างชาระทุกสิ้นเดือนเปรียบเทียบ
กับบัญชีลูกหนี้ ในระบบ GFMIS

4.

=มี/ใช่
 =ไม่มี/ไม่ใช่

บันทึกเพิ่มเติม
และการวิเคราะห์ สรุปผล

ส่วนที่ 3 การควบคุมการเบิกจ่าย
วัตถุประสงค์ : 1. เพื่อทราบว่า สพท.มีการควบคุมการปฏิบัติงานในระบบ GFMIS ที่มั่นใจได้ว่าเบิกถูกต้องตรงกับหลักฐานที่อนุมัติ
2. เพื่อให้มนั่ ในว่า สพท.มีการควบคุมการเบิกตรงตามแหล่งงบประมาณและถูกต้องตามระเบียบ
3. เพื่อให้มั่นในว่า สพท.มีการควบคุมจ่ายเงินได้ถูกต้องตรงตัวผู้มีสิทธิ และรวดเร็วภายในเวลาที่ระเบียบกาหนด
ที่

รายการ

1.

การควบคุมการปฏิบัติงานในระบบเบิกจ่าย
(1) จัดทาทะเบียนคุมเลขที่เอกสารการวางเบิก ในระบบ GFMIS
(2) พิมพ์รายงานมาเพื่อการตรวจสอบ และเป็นหลักฐาน ได้แก่
- รายงานขอเบิกเงินคงคลัง (ZINF_R09)
- รายงานสรุปรายการขอเบิกเงิน (ZAP_RPT W 01 )
- รายงาน ZF_53 PM
(3) ก่อนอนุมัติมีสอบทานความถูกต้องของรายการเบิกกับ
หลักฐานต้นเรื่อง
การควบคุมการเบิก
2.1 คุมหลักฐานขอเบิกให้ทราบว่ารายการใดได้วางเบิกแล้วตาม
ฎีกาหรือเลขที่เอกสารใด
2.2 ตรวจและเสนอหลักฐานขอเบิกให้ผู้มีอานาจอนุมตั ิก่อนวาง
เบิกในระบบ โดย
(1) ตรวจสอบรายการขอเบิกถูกต้องตามระเบียบที่
เกี่ยวข้อง
(2) ตรวจสอบความถูกต้อง ครบถ้วน ของหลักฐานขอเบิก
(3) ตรวจสอบว่ามีเงินงบประมาณคงเหลือเพียงพอให้เบิก
2.3 สอบทาน รายงานขอเบิกเงินคงคลัง (ZINF_R09) กับ
หลักฐานขอเบิกต้นเรื่อง ว่าตรงกัน ทั้งจานวนเงิน เจ้าหนี้หรือผูม้ ี
สิทธิ รหัสงบประมาณ รหัสหน่วยงาน หมวดรายจ่าย และคู่
บัญชีก่อนเสนอให้อนุมัติในรายงานขอเบิกเงินคงคลัง
2.4 อนุมัติ(ปลดบล็อก) โดยผูม้ ีอานาจหรือผูไ้ ด้รับมอบหมาย
หลังจากผูม้ ีอานาจลงนามในรายงานขอเบิกเงินคงคลัง

2
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=มี/ใช่
 =ไม่มี/ไม่ใช่

บันทึกเพิ่มเติม
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ที่

3

รายการ
2.5 สอบทานความถูกต้องของการเบิกประจาวัน โดยตรวจสอบ
รายงานสรุปรายการขอเบิกเงิน (ZAP_RPT W 01 ) กับ
หลักฐานต้นเรื่อง
การควบคุมการจ่ายเงิน
3.1 กรณีการจ่ายเงินตรงโดยกรมบัญชีกลาง
(1) มีการพิมพ์รายงานแสดงการจ่ายเงินเข้าบัญชีของผู้มี
สิทธิรับเงิน (ZGL_RPT 506) มาตรวจสอบ กับหลักฐานขอเบิก
(ต้นเรื่อง)ว่าตรงกัน
(2) มีการติดตามใบเสร็จรับเงินจากเจ้าหนี/้ ผู้มสี ิทธิที่โอน
เงินให้แล้ว
(3) กรณีไม่ได้รับใบเสร็จรับเงินจากเจ้าหนี/้ ผู้มสี ิทธิ มีการ
จัดทาหนังสือแจ้งสานักงานสรรพากรพื้นที่ในท้องที่ภูมิลาเนา
หรือสถานประกอบการของเจ้าหนี้ หรือผู้มสี ิทธิรับเงินทราบ
ตามหนังสือด่วนทีส่ ุด ที่ กค.0409.3/ ว81 ลงวันที่ 25
พฤษภาคม 2548
3.2 กรณีจ่ายผ่าน สพท.
(1) มีการตรวจสอบรายละเอียดการรับเงินก่อนเตรียม
จ่าย โดยพิมพ์รายงานแสดงรายละเอียดสถานะการเบิกจ่ายเงิน
(ZAP_RPT503) มาตรวจสอบกับรายงานของธนาคาร (Bank
Statement)
(2) มีการกระทบยอดจานวนเงินที่รับกับจานวนเงินที่จะ
จ่ายให้เจ้าหนี/้ ผูม้ ีสิทธิ ให้ถูกต้องตรงกันก่อนเขียนเช็คสั่งจ่าย
(3) มีการสอบทานความถูกต้องของการเขียนเช็คสั่งจ่าย
ว่าจานวนเงินและชื่อผูร้ ับเงินที่ระบุในเช็คตรงกับหลักฐานขอเบิก
(ต้นเรื่อง) ก่อนเสนอผูม้ ีอานาจลงนามในเช็ค
(4) เมื่อจ่ายเช็ค มีการให้เจ้าหนี้/ผู้มีสิทธิ ลงลายมือชื่อ
วันที่รับเงินด้านหลังต้นขั้วเช็คและในทะเบียนคุมเช็คพร้อมเรียก
หลักฐานการจ่ายจากเจ้าหนี้/ผู้มสี ทิ ธิ
3.3 กรณีผู้ขาย/ผูร้ ับจ้าง แสดงเจตนาให้ สพท. โอนเงินเข้า
บัญชีเงินฝากธนาคาร
(1) ได้มีการติดตามใบเสร็จรับเงินจากผู้ขาย/ผู้รับจ้าง
เช่นเดียวกับกรณีการเบิกจ่ายเงินตรงโดยกรมบัญชีกลาง
(2) กรณีไม่ได้รบั ใบเสร็จรับเงิน มีการจัดทาหนังสือ
แจ้งสานักงานสรรพากรพื้นที่ในท้องที่ภูมิลาเนาหรือสถาน
ประกอบการของเจ้าหนี้ หรือผูม้ ีสทิ ธิรับเงินทราบ
3.4 การบันทึกตัดจ่าย ในระบบ GFMIS ตามคาสั่งงาน
(ZF_53_PM) มีการเรียกพิมพ์รายงานมาตรวจสอบความถูกต้อง
ของการบันทึกตัดจ่ายกับหลักฐานการจ่าย (ศูนย์ต้นทุน รหัส
งบประมาณ จานวนเงิน และเลขที่เอกสารการวางเบิกในระบบ)
3.5 มีการตรวจสอบรับ-จ่ายประจาวัน ตามระเบียบการเบิก
จ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงินและการนาเงินส่งคลัง พ.ศ.
2551 ข้อ 38 และ 78
3.6 การปรับปรุงบัญชี เป็นไปตามแนวปฏิบัติที่กรมบัญชีกลาง
กาหนด
- วันที่ทาการปรับปรุงเป็นไปตามแนวทาง
- มีการขออนุมัติปรับปรุงตามแบบที่กาหนด

=มี/ใช่
 =ไม่มี/ไม่ใช่
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ส่วนที่ 4 เงินทดรองราชการ
วัตถุประสงค์ : เพื่อให้ทราบวิธีการควบคุมของ สพท. ว่าสามารถควบคุมเงินทดรองราชการได้ถูกต้อง และเหมาะสม
ตามหลักการควบคุมภายในที่ดี
ที่

รายการ

1

มีการจัดทาทะเบียนคุมเงินทดรองราชการถูกต้องเป็นปัจจุบัน

2

มีการควบคุมการจ่ายเงินทดรองราชการ โดย
(1) มีการตรวจสอบความถูกต้องของหลักฐาน เสนอผู้มี
อานาจอนุมัติก่อนจ่ายเงินให้ผู้รับบริการ
(2) กรณีจ่ายเงิน ในโครงการ One
Stop Service ที่ไม่สามารถเสนอขออนุมัติก่อน มีการรวบรวบ
ใบสาคัญเสนอขออนุมัติทุกสิ้นวันหรืออย่างช้าวันทาการถัดไป
(3) เมื่อจ่ายเงินแล้ว มีการประทับตรา “จ่ายเงินแล้ว”
พร้อมลงลายมือชื่อรับรองการจ่ายเงินไว้ในหลักฐานการจ่าย
มีการควบคุมลูกหนี้ โดย
(1) จัดทาทะเบียนคุมลูกหนีร้ ายตัว หรือมีระบบควบคุม
โดยใช้สาเนาสัญญายืม
(2) มีมาตรการติดตาม เร่งรัด การส่งใช้คืนเงินยืม
โดยวาจา/ลายลักษณ์อักษร
การควบคุมการส่งใช้คืนเงินทดรองราชการ
(1) มีการออกใบเสร็จรับเงินเพื่อรับเงินสดที่ส่งชดใช้
แยกต่างหากจากการรับเงินปกติของ สพท.
(2) มีการออกใบรับใบสาคัญที่ส่งใช้ทันทีที่มีการส่ง
ใบสาคัญชดใช้
กรณียมื เงินทดรองราชการไปจ่ายเงินสวัสดิการ ตามโครงการ
One Stop Service ผู้ยืมมีการควบคุมดังนี้
(1) จัดทาทะเบียนคุมการรับจ่ายเงินและยอดเงินคงเหลือ
(2) ทุกสิ้นวันมีการสรุปปิดยอดการรับจ่าย และยอดเงิน
คงเหลือตรงกับเงินสด
(3) มีการประทับตรา”จ่ายเงินแล้ว” .ในหลักฐานการจ่าย
การควบคุมใบสาคัญ
มีวิธีการควบคุมใบสาคัญ ที่สามารถระบุได้ว่าใบสาคัญใด
ส่งเบิก และได้รับเงินงบประมาณชดใช้เมื่อใดบ้าง (ระบุวิธีการ
หรือหลักเกณฑ์ที่ใช้ในการควบคุม)
ทุกสิ้นวันมีการตรวจสอบรายการเคลื่อนไหวการรับ-จ่ายเงินใน
ทะเบียนคุมเงินทดรองราชการว่าถูกต้องตามหลักฐาน
การจัดทาและส่งรายงาน
(1) ทุกสิ้นเดือนมีการจัดทารายงานฐานะเงินทดรองราชการ
ประจาเดือนเสนอผู้บริหารทราบ พร้อมกับรายงานประกอบ
ได้แก่ รายละเอียดลูกหนี้รายตัว รายละเอียดใบสาคัญค้างเบิก
และงบพิสูจน์ยอดเงินฝากธนาคาร
(2) มีการส่งรายงานฐานะเงินทดรองราชการ พร้อมรายงาน
ประกอบให้ สตง.ทราบทุกเดือน
การเก็บรักษาเงินสดคงเหลือ
มีการเก็บเป็นหีบห่อนาฝากตูน้ ิรภัยของทางราชการ และ
หมายเหตุจานวนเงินไว้ในรายงานเงินคงเหลือประจาวัน

3

4

5

6

7
8

9
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สรุปผลการประเมิน (สรุประบบงานและการควบคุมแต่ละเรื่องเป็นอย่างไร กรณีที่มีความเสี่ยงเป็นเรื่องใดบ้างและเสี่ยงอย่างไร)
1.การควบคุมทั่วไป

_____________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________
2. การควบคุมเงินสด เงินฝากธนาคาร เงินฝากคลัง และลูกหนีเ้ งินยืม
_____________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________
3. การเบิกจ่าย
_____________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________
4. เงินทดรองราชการ
_____________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________

ผู้ประเมิน.......................
วันที่..............................
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แบบที่ 2

1. วัตถุประสงค์

แบบวิเคราะห์เงินสด
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ....................................
เพียงวันที่..................................
เพื่อมั่นใจว่ำเงินสดคงเหลือมีอยู่จริง ถูกต้องครบถ้วน

2. แหล่งที่มา :
เงินสดคงเหลือในมือที่ตรวจนับได้
ประเภทเงินคงเหลือ

จำนวนเงิน
(1)

ยอดคงเหลือ
ตำมรำยงำนเงิน
คงเหลือ
ประจำวันมือ (2)

ยอดคงเหลือ
ตำมรำยงำน
เงินสดคงเหลือ
ประจำวัน
ระบบ GFMIS
(3)

ผลเปรียบเทียบยอดคงเหลือ
ที่ตรวจนับได้กับรำยงำน
เงินคงเหลือฯ (มือ)

รำยงำนคงเหลือฯมือ
กับระบบ GFMIS

(4) = (1)-(2)

(5) =(2)-(3)

เงินรำยได้แผ่นดิน
เงินเบิกเกินส่งคืน
เงินนอกงบประมำณ
อื่นๆ ระบุ
รวม
3. สรุปผลการตรวจสอบ

หมายเหตุ ให้นาผลการตรวจสอบความถูกต้องของการบันทึกบัญชีเงินสดในระบบ GFMIS
มาสรุปในแบบนี้ด้วยเพื่อให้ทราบภาพรวมของการควบคุมเงินสด

ผู้ตรวจสอบ .............................
วันที่ .................................

ผู้สอบทาน ....................................
วันที่ ............................................

อธิบายแบบ (1) ระบุจำนวนเงินสดคงเหลือในมือที่ตรวจนับได้แยกตำมประเภทเงิน (2) ยอดเงินสดคงเหลือตำมรำยงำนคงเหลือประจำวัน
(3) ยอดเงินคงเหลือของบัญชีเงินสดตำมงบทดลองระบบ GFMIS (4) ผลที่เกิดจำกกำรเปรียบเทียบยอดเงินตำมช่อง (1) กับช่อง (2)
(5) ผลที่เกิดจำกกำรเปรียบเทียบยอดเงินตำมช่อง (2) กับช่อง (3)
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งบเทียบยอดเงินฝากธนาคาร
ธนาคาร.......................สาขา.................................บัญชีเลขที่........................
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา...........................................................
ณ วันที่.................................................

แบบที่ 3

เงินในงบประมาณ
เงินนอกงบประมาณ
อื่นๆ ระบุ

วัตถุประสงค์ เพื่อพิสูจน์ความมีอยู่จริงและถูกต้องของเงินฝากธนาคาร
แหล่งที่มา :
ยอดเงินคงเหลือบัญชีเงินฝากธนาคารตามงบทดลองในระบบ GFMIS
บวก

หัก

ยอดเงินคงเหลือบัญชีเงินฝากธนาคารในระบบ GFMIS หลังการปรับปรุง
ยอดเงินฝากธนาคารคงเหลือตามรายงานธนาคาร (Bank Statement)
ผลต่าง
หมายเหตุ 1. ให้นาผลการตรวจสอบความถูกต้องของการบันทึกบัญชีเงินฝากธนาคารในระบบ GFMIS มาสรุปใน
แบบนี้ด้วยเพื่อให้ทราบภาพรวมของการควบคุมเงินฝากธนาคาร
2. ให้พิสูจน์ยอดจากบัญชีเงินฝากธนาคารไปหายอดตามรายงานธนาคาร กรณีมีผลต่างให้หาว่าเกิด
จากสาเหตุใด
สรุปผลการตรวจสอบ
..........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
ผู้ตรวจสอบ .............................
วันที่ ........................................

ผู้สอบทาน ....................................
วันที่ ............................................
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แบบที่ 4

รายละเอียดเงินฝากธนาคารคงเหลือ
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ...........................................................
ณ วันที่.................................................
วัตถุประสงค์ เพื่อให้ทรำบรำยละเอียดเงินฝำกธนำคำรคงเหลือ
แหล่งที่มา :
ลาดับที่ วันที่รับเงิน

เลขที่ฎีกา/

รายการ

เลขเอกสารเบิก

จานวนเงิน
ขอเบิก

เงินงบประมำณ
เงินนอกงบประมำณ

จานวนเงิน
คงค้าง

วันครบกาหนด
ส่งคืนคลัง

หมายเหตุ

รวม
สรุปผลการตรวจสอบ
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
ผู้ตรวจสอบ .............................
วันที่ ........................................

ผู้สอบทาน ..................................
วันที่ ............................................

อธิบายแบบ 1. กรณีจัดทำรำยละเอียดเงินงบประมำณและเงินนอกงบประมำณที่เบิกจำกคลังสำมำรถเก็บยอดได้
จำกทะเบียนคุมฎีกำเบิกจ่ำยเงินหรือทะเบียนคุมกำรเบิก โดยกรอกข้อมูลรำยละเอียดตำมช่องแต่
ละช่องให้ครบทุกช่อง
2. กรณีจัดทำรำยละเอียดเงินนอกงบประมำณอื่นๆ สำมำรถเก็บยอดได้จำกทะเบียนคุมเงินนอก
งบประมำณ โดยกรอกข้อมูลในช่องที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ "ช่องลำดับที่" "ช่องรำยกำร" "ช่องเงินคง
ค้ำง" และ"ช่องหมำยเหตุ" (ถ้ำมีข้อมูล)
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แบบที่ 5
รายละเอียดลูกหนี้เงินยืมคงค้าง
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ...........................................................
เงินงบประมำณ
เพียงวันที่.................................................
เงินนอกงบประมำณ
วัตถุประสงค์ เพื่อมั่นใจว่ำรำยละเอียดของลูกหนี้เงินยืมคงเหลือครบถ้วนถูกต้องตำมบัญชีในระบบ GFMIS
แหล่งที่มา :
ที่

สัญญำยืม
เลขที่ วันที่ยืม

ผู้ยืม

วัตถุประสงค์ที่ยืม

จำนวน
เงินยืม

จำนวน
เงิน
ค้ำงชำระ

วันครบ
กำหนด

หมำยเหตุ

รวม
ยอดคงเหลือตำมงบทดลองระบบ GFMIS
ผลต่ำง

สรุปผลการตรวจสอบ
.................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
หมายเหตุ ให้นาผลการตรวจสอบความถูกต้องของการบันทึกบัญชีลูกหนี้ในระบบ GFMIS มาสรุปในแบบนี้
ด้วยเพื่อให้ทราบภาพรวมของการควบคุมลูกหนี้เงินยืมแต่ละประเภท
ผู้ตรวจสอบ .............................
วันที่ ........................................

ผู้สอบทาน ..................................
วันที่ ............................................

อธิบายแบบ สำมำรถเก็บรำยละเอียดลูกหนี้รำยตัวได้จำกทะเบียนคุมลูกหนี้เงินยืม หรือแฟ้มสัญญำยืมเงินที่ยังไม่
ส่งใช้หรือกำร์ด/บัตรคุมลูกหนี้เงินยืม แล้วแต่กำรควบคุมของ สพท.

คู่มือตัวชี้วัด 321

ตามแผนปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

แบบที่ 6
แบบประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีการเงิน
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา.........................................
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 งวดเดือนมีนาคม 2559
รอบที่ 1

เกณฑ์การ
ประเมินผล

เรื่องที่ 1

เรื่องที่ประเมินด้านบัญชีการเงิน

คะแนน คะแนนที่
เต็ม
ได้

1.1 บัญชีเงินสดในมือ

0.20

บัญชีเงินสดใน
บัญชีเงินสดในมือในระบบ GFMIS มียอดเงินคงเหลือเท่ากับรายงานเงินคงเหลือ
มือและบัญชีเงิน ประจาวัน ณ วันเดียวกัน
ฝากธนาคาร
1.2 บัญชีเงินฝากธนาคาร

0.80

สพป./สพม.จัดทางบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร (จากบัญชีไปหา Bank
Statement) ครบถ้วนถูกต้องทุกบัญชี และทุกเดือน ดังนี้
(1) บัญชีเงินฝากธนาคารในงบประมาณ
(2) บัญชีเงินฝากธนาคารนอกงบประมาณ
(3) บัญชีเงินฝากธนาคารไม่ระบุ
(ให้ใส่เครื่อง / หรือ X ในช่อง
เรื่องที่ 2
บัญชีพัก
สินทรัพย์

ให้ทราบผลการตรวจสอบแต่ละบัญชีด้วย)
รวม

1.00

บัญชีพักสินทรัพย์ (ระบุประเภท) ต้องไม่มียอดคงค้างในงบทดลอง (ปรับปรุงเป็น
สินทรัพย์รายตัวหรือเป็นค่าใช้จ่าย ยกเว้น บัญชีพักงานระหว่างก่อสร้าง ให้ปรับปรุง
บัญชีและไม่ให้มียอดคงค้างในงบทดลองภายใน 30 วัน นับจากวันสิ้นปีงบประมาณ)

1.00

รวม

1.00
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เกณฑ์การ
ประเมินผล

เรื่องที่ 3

รอบที่ 1
เรื่องที่ประเมินด้านบัญชีการเงิน

คะแนน คะแนนที่
เต็ม
ได้

บัญชีดังต่อไปนี้ไม่มียอดคงค้าง (ช่องยอดยกไป) ในงบทดลอง

บัญชีพักที่มียอด (1) บัญชีพักเงินนาส่ง (1101010112) และบัญชีพักเงินสดรับ (1101010110)
คงค้าง

0.10

(2) บัญชีพักรอ Clearing (1101010113)
ยกเว้น กรณีที่เกิดจากเช็คที่ธนาคารยังไม่สามารถเรียกเก็บได้ทันภายในสิ้นเดือน ซึ่ง
บัญชีพักรอ Clearing ต้องมียอดคงค้างด้านเครดิตเท่ากับยอดคงค้างของบัญชีพัก
เงินนาส่งด้านเดบิต

0.10

(3) บัญชีพักหักล้างการรับโอนสินทรัพย์ (1213010104)

0.10

(4) บัญชีพักหักล้างการโอนสินทรัพย์ (521010103)

0.10

(5) บัญชีลูกหนี้ส่วนราชการ - รายได้รับแทนกัน (1102050125)

0.10

(6) บัญชีเจ้าหนี้ส่วนราชการ - รายได้รับแทนกัน (2101020106)
ยกเว้น กรณีรับรายได้แทนหน่วยงานอื่นในวันสิ้นเดือนแล้วนาส่ง
เงินในเดือนถัดไป

0.10

(7) บัญชีภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนาส่ง (ระบุประเภท) (21020401xx)

0.10

(8) บัญชีเบิกเกินส่งคืนรอนาส่ง (2116010104)
ยกเว้น กรณีบันทึกรับเงินเบิกเกินส่งคืนในช่วงสิ้นเดือนแล้วนาส่งเงินในเดือนถัดไป

0.10

(9) บัญชีพักค่าใช้จ่าย (5301010103)

0.10

(10) บัญชีปรับหมวดรายจ่าย (5301010101)

0.10
รวม

1.00
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รอบที่ 1

เกณฑ์การ
ประเมินผล

เรื่องที่ 4
งบทดลองแสดง
ข้อมูล ทางบัญชี
ถูกต้องตาม ดุล
บัญชีปกติทุก
บัญชี

เรื่องที่ประเมินด้านบัญชีการเงิน

คะแนน คะแนนที่
เต็ม
ได้

งบทดลองของ สพป./สพม.แสดงข้อมูลทางบัญชีที่ถูกต้องตามดุลบัญชีปกติทุกบัญชี
ดังนี้ (1) บัญชีประเภทสินทรัพย์ (รหัสบัญชีขึ้นต้นเลข1) มียอดคงเหลือด้านเดบิต

1.00

ยกเว้น บัญชีพักรอ Clearing จะมียอดคงเหลือด้านเครดิต
(2) บัญชีประเภทหนี้สิน (รหัสบัญชีขึ้นต้น เลข 2) มียอดคงเหลือด้านเครดิต
(3) บัญชีประเภททุน (รหัสบัญชีขึ้นต้น เลข 3) มียอดคงเหลือด้านเครดิต
ยกเว้น บัญชีรายได้สูง/(ต่า) กว่าค่าใช้จ่ายสุทธิ (3101010101), บัญชีรายได้สูง/
(ต่า) กว่า ค่าใช้จ่ายสะสม (3102010101) และบัญชีผลสะสมจากการแก้ไข
ข้อผิดพลาด (3102010102) จะมียอดคงเหลือด้านเดบิตหรือเครดิตก็ได้
(4) บัญชีประเภทรายได้ (รหัสบัญชีขึ้นต้นเลข 4) มียอดคงเหลือด้านเครดิต
(5) บัญชีประเภทค่าใช้จ่าย (รหัสบัญชีขึ้นต้นเลข 5) มียอดคงเหลือด้านเดบิต
ยกเว้น บัญชีค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน-รายได้แผ่นดินรอนาส่งคลัง(5210010112)
จะมียอดคงเหลือด้านเดบิตหรือเครดิตก็ได้
รวม

เรื่องที่ 5
สพป./สพม. จัดส่งงบทดลองประจาเดือน (จากระบบ GFMIS คาสั่ง
งบทดลองระดับ ZGL_MVT_MONTH หรือ GFMIS Web Online รายงานงบทดลองรายเดือน หน่วยเบิกจ่าย หน่วยเบิกจ่าย) ให้ สตง.ทุกเดือนภายในวันที่ 15 ของเดือนถัดไป (ตามหนังสือ
กรมบัญชีกลาง ที่ กค 0423.3/ว 267 ลงวันที่ 3 สิงหาคม 2558)

1.00
1.00

1.00
รวมทั้งสิ้น

5.00

(ทั้งนี้รายละเอียดของเรื่องที่ประเมินแสดงตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0423.3/ว 22 ลงวันที่ 14
มกราคม 2559 เรื่อง เกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.
2559 )
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สรุปผลการประเมิน (สรุปให้ทราบผลการปฏิบัติงานของ สพป./สพม.ในแต่ละเรื่อง กรณีมีข้อที่ไม่ถูกต้อง
ให้ระบุด้วยว่าเป็นเรื่องใดและอย่างไร)
............................................................................................................................. .......................................................
....................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................. .......................................................
............................................................................................................................. .......................................................
............................................................................................................................................................................. .......
ข้อเสนอแนะ
............................................................................................................................. .......................................................
....................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................. .......................................................
............................................................................................................................. .......................................................
............................................................................................................................................................................. .......
ทั้งนี้ขอรับรองว่าผลการประเมินการปฏิบัติงานด้านบัญชีการเงินของ สพป./สพม........................
ข้างต้นนี้ถูกต้องตามความเป็นจริง
ลงชื่อ........................................... ผู้ประเมินผลการปฏิบัติงาน ลงชื่อ.......................................... ผู้สอบทาน
(...............................................)
(............................................)
ตาแหน่ง............................................
ตาแหน่ง....................................
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ตัวชี้วัดที่ 50 ระดับความสาเร็จของการจัดทาต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต
หน่วยวัด : ระดับ
น้าหนัก : ร้อยละ 3
คาอธิบาย :
ความสาเร็จของการจัดทาต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต หมายถึง การที่ส่วนราชการสามารถ
จัดทาบัญชีต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตตามที่กรมบัญชีกลางกาหนด และนาเอาผลการคานวณต้นทุนมาใช้ใน
การบริหารราชการอย่างมีประสิทธิภาพ และมีฐานข้อมูลเพื่อสนับสนุนการบริหารงานงบประมาณของ
หน่วยงาน โดยจัดทาแผนเพิ่มประสิทธิภาพการดาเนินงานพร้อมทั้งกาหนดเป้าหมายการเพิ่มประสิทธิภาพ
ให้ชัดเจนสามารถวัดผลได้ (เชิงปริมาณ) รวมทั้งจัดทารายงานสรุปผลการดาเนินงานและผลสาเร็จตามแผน
เพิ่มประสิทธิภาพการดาเนินงานและแผนเพิ่มประสิทธิภาพดังกล่าวได้รับความเห็นชอบจากหัวหน้าส่วน
ราชการ
ส่วนราชการที่จัดทาบัญชีต้นทุน หมายถึง ส่วนราชการส่วนกลางซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบ คือ
สานักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐานและสานักการคลังและสินทรัพย์
เกณฑ์การให้คะแนน :
กาหนดเป็นระดับขั้นของความสาเร็จ (Milestone) แบ่งเกณฑ์การให้คะแนนเป็น 5 ระดับ พิจารณาจาก
ความก้าวหน้าของขั้นตอนการดาเนินงานตามเป้าหมายแต่ละระดับ ดังนี้
ระดับขั้นของความสาเร็จ
ระดับคะแนน
ขั้นตอนที่ 1 ขั้นตอนที่ 2 ขั้นตอนที่ 3 ขั้นตอนที่ 4 ขั้นตอนที่ 5
1

2


3



4




5





โดยที่
ระดับคะแนน
เกณฑ์การให้คะแนน
1
จัดทาบัญชีต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ตามหลักเกณฑ์
และวิธีการที่กรมบัญชีกลางกาหนดได้แล้วเสร็จ และรายงานผลการคานวณต้นทุนตาม
รูปแบบที่กรมบัญชีกลางกาหนด พร้อมทั้งเผยแพร่ข้อมูลผ่านทางเว็บไซต์ของ
หน่วยงาน
2
เปรียบเทียบผลการคานวณต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตระหว่างปีงบประมาณ 2557 และ
ปีงบประมาณ 2558 ว่ามีการเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นหรือลดลงอย่างไร พร้อมทั้งวิเคราะห์
ถึงสาเหตุการณ์เปลี่ยนแปลงดังกล่าว จัดทารายงานการเปรียบเทียบและสรุปผลการ
วิเคราะห์ต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตได้แล้วเสร็จ ตามรูปแบบที่กรมบัญชีกลางกาหนด
พร้อมทั้งเผยแพร่ข้อมูลผ่านช่องทางเว็บไซต์ของหน่วยงาน
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ระดับคะแนน
3

4

5

เกณฑ์การให้คะแนน
จัดทาแผนเพิ่มประสิทธิภาพ การลดค่าใช้จ่ายและการปรับปรุงกิจกรรม ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2559 พร้อมทั้งกาหนดเป้าหมายการเพิ่มประสิทธิภาพ
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ให้ชัดเจน สามารถวัดผลได้ (เชิงปริมาณ) และแผนเพิ่ม
ประสิทธิภาพดังกล่าวได้รับความเห็นชอบจากหัวหน้าของส่วนราชการ
ดาเนินการตามแผนเพิ่มประสิทธิภาพ กรณีลดค่าใช้จ่ายและกรณีปรับปรุงกิจกรรม
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ได้ตามเป้าหมายที่กาหนดไว้ พร้อมทั้งจัดทารายงาน
สรุปผลการดาเนินงาน และผลสาเร็จตามแผนเพิ่มประสิทธิภาพการดาเนินงาน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 และได้รับความเห็นชอบจากหัวหน้าส่วนราชการ
มีการนาข้อมูลต้นทุนมาใช้ประโยชน์ในการบริหารจัดการของหน่วยงาน
นอกเหนือจากการลดค่าใช้จ่ายและการปรับปรุงกิจกรรม พร้อมทั้งจัดทารายงาน
สรุปผลการดาเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2559 และได้รับความเห็นชอบจากหัวหน้า
ส่วนราชการ

เงื่อนไข :

1. ให้ส่วนราชการส่วนกลาง (สคส. สพฐ.) ส่งผลการดาเนินงานในระดับคะแนนที่ 1 ถึง
และระดับคะแนนที่ 2 ส่ งให้กรมบัญชีกลาง ส านั กงบประมาณ และส านั กงาน ก.พ.ร. ภายในวัน ที่ 29
กุมภาพันธ์ 2559
2. ให้ส่วนราชการส่วนกลาง (สนผ. สพฐ.) ส่งผลการดาเนินงานในระดับคะแนนที่ 3
ถึงกรมบัญชีกลางภายในวันที่ 31 มีนาคม 2559
3. ให้ส่วนราชการส่วนกลาง (สนผ. สพฐ.) ส่งผลการดาเนินงานในระดับคะแนนที่ 4 และ
ระดับคะแนนที่ 5 ถึงกรมบัญชีกลางภายในวันที่ 31 ตุลาคม 2559
รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน :
ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด
ระดับความสาเร็จของการจัดทาต้นทุน
ต่อหน่วยผลผลิต

หน่วยวัด
ระดับ

ผลการดาเนินงานในอดีต ปีงบประมาณ พ.ศ.
2556
2557
2558
5
5
5

แหล่งข้อมูล / วิธีการจัดเก็บข้อมูล :
1. พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปีที่แสดงผลผลิต / โครงการ / กิจกรรม
2. แผนปฏิบัติราชการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจาปี พร้อมทั้งเป้าหมายเชิงปริมาณของแต่
ละผลผลิต / โครงการ/กิจกรรม
3. แนวทางการจัดทาบัญชีต้นทุน โดยใช้หลักเกณฑ์และวิธีการตามที่กรมบัญชีกลางกาหนดในคู่มือ
การจัดทาบัญชีต้นทุนของกรมบัญชีกลาง
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4. ข้อมูลที่จัดเก็บเพื่อจัดทาบัญชีต้นทุน ใช้ข้อมูลค่าใช้จ่ายที่หน่วยเบิกทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค
ตั้งเบิกในระบบ GFMIS ได้แก่ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา 183 เขต สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา 42 แห่ง สถานศึกษาที่เป็นหน่วยเบิก จานวน 185 แห่ง ศูนย์การศึกษาพิเศษที่เป็นหน่วยเบิก จานวน
76 แห่ง โรงเรียนการศึกษาพิเศษ 41 เขต โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ 49 แห่ง และส่วนกลาง รวมเป็น 576 แห่ง
5. จานวนปริมาณของแต่ละกิจกรรมย่อยของทุกหน่วยเบิกจ่ายและทุกศูนย์ต้นทุนที่ส่งข้อมูล
ผ่านระบบ ARS ของกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
6. จานวนปริมาณงานแต่ละกิจกรรมย่อยของทุกสานักในส่วนกลาง
แนวทางการดาเนินงาน :
ระดับ สพฐ.
1. เก็บข้อมูลค่าใช้จ่ายทั้งทางตรงและทางอ้อมของหน่วยเบิกในสังกัด 576 แห่ง และส่วนกลางจาก
ระบบ GFMIS เพื่อมาจัดทาบัญชีต้นทุนประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
2. เก็บ ข้อมูล จานวนปริมาณของแต่ละกิจกรรมย่อยของ สพป., โรงเรีย นภายใต้ สพป., สพม.
โรงเรียนภายใต้ สพม., โรงเรียนการศึกษาพิเศษ, โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ และศูนย์การศึกษาพิเศษ ที่อยู่
ในความรับผิดชอบของสานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ รายงานผ่านระบบ ARS 2558 ของกลุ่มพัฒนา
ระบบบริหาร และจากทุกสานักในส่วนกลางแจ้งมาเพื่อมาจัดทาบัญชีต้นทุนต่อหน่วยกิจกรรมย่อย ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2558
3. เรียกรายงานข้อมูลค่าใช้จ่ายจากระบบ GFMIS ประจาปีงบประมาณ 2558 (ด้วยคาสั่งงาน KSB1)
ของทุกศูนย์ต้นทุนและทุกหน่วยเบิก แจ้งกลับไปยังหน่วยเบิกต่าง ๆ ให้ตรวจสอบความถูกต้องของรายงาน
ค่าใช้จ่าย ศูนย์ ต้นทุนและกิจกรรมย่อยผู้ ใช้เงิน และให้ ผู้บ ริหารของหน่ วยงานรับรองความถูกต้องของ
ค่าใช้จ่ายของหน่วยงานตนเอง (ถ้าเป็นสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ให้รับรองค่าใช้จ่ายของหน่วยงาน
ตนเองและโรงเรียนภายใต้กากับเขตพื้นที่การศึกษาด้วย) โดยรวบรวมข้อมูลส่งกรมบัญชีกลาง เพื่อให้เป็นไป
ตามแนวทางการประเมินตามตัวชี้วัด ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ระดับคะแนนที่ 1 ซึ่งได้แจ้งให้หน่วย
เบิกทุกแห่งทราบแล้ว ตามหนังสือ สพฐ. ที่ ศธ 04002/ว 133 ลงวันที่ 14 มกราคม 2559
4. แจ้งหน่วยเบิกทุกแห่งให้รับทราบการเชื่อมโยงกิจกรรมหลักตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจาปี พ.ศ. 2559 กับกิจกรรมย่อยของทุกศูนย์ต้นทุน ที่กรมบัญชีกลางได้ upload เข้าระบบ GFMIS เพี่อใช้ใน
การบันทึกค่าใช้จ่ายเข้าสู่กิจกรรมย่อยในระบบ GFMIS ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 อีกทั้งหน่วยเบิกทุกแห่ง
จะต้องระบุกิจกรรมย่อยเข้าสู่ระบบ GFMIS สาหรับปีงบประมาณ 2559 ด้วย เพื่อให้เป็นไปตามระดับคะแนนที่ 1
ซึ่งได้แจ้งให้หน่วยเบิกทุกแห่งทราบแล้ว ตามหนังสือ สพฐ. ที่ ศธ 04002/ว 3700 ลงวันที่ 8 ธันวาคม 2558
5. หน่วยงานส่วนกลาง (สานักการคลังและสินทรัพย์) จัดทาบัญชีต้นทุนต่อหน่วยของกิจกรรมย่อย
ของทุกหน่วยเบิกทุกศูนย์ต้นทุน ต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตย่อย 6 ผลผลิต ต้นทุนต่อหน่วยกิจกรรมหลัก และ
ต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตหลัก 6 ผลผลิต /8 โครงการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 และเปรียบเทียบผล
การค านวณต้ น ทุ น ต่ อ หน่ ว ยผลผลิ ต ระหว่ า งปี ง บประมาณ 2558 และปี ง บประมาณ 2557 ว่ า มี ก าร
เปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นหรือลดลงอย่างไร พร้อมทั้งวิเคราะห์ถึงสาเหตุการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว ตามรูปแบบ
ที่กรมบัญชีกลางกาหนด โดยเสนอให้กรมบัญชีกลางทราบตามกาหนดเวลา และเผยแพร่ข้อมูลผ่านทาง
Website ของ สพฐ. (www.obec.go.th) เพื่อให้เป็นไปตามตัวชี้วัด ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
ระดับคะแนนที่ 2
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6. ส านักบริ ห ารงานการศึ กษาพิเ ศษรั บ ผิ ดชอบในการก ากับ ติ ดตาม ให้ ศูน ย์ การศึก ษาพิเศษ
โรงเรียนการศึกษาพิเศษ และโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ ดาเนินการระบุค่าใช้จ่ายเข้าสู่กิจกรรมย่อย การตั้ง
เบิกในระบบ GFMIS ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ให้ถูกต้องตามศูนย์ต้นทุน และกิจกรรมย่อยของกลุ่ม
ผู้ใช้จ่ายเงิน รวมถึงการจัดเก็บข้อมูล ปริมาณงานแต่ละกิจ กรรมย่อ ยของศูนย์ การศึกษาพิเศษ โรงเรีย น
การศึกษาพิเศษและโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ โดยรายงานผ่านระบบ ARS ของ กพร. ในรอบ 12 เดือน ที่ กพร.
เปิดระบบให้ทาการรายงาน
7. แต่งตั้งคณะทางานจัดทาต้นทุนต่อหน่ วยผลผลิตของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐานประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 พร้อมทั้งจัดประชุมคณะทางาน ฯ ระหว่างวันที่ 6 – 8 มีนาคม
2559 เพื่อจัดทาแผนเพิ่มประสิทธิภาพการดาเนินงานประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 โดยแผนการลด
ค่าใช้จ่าย 2 เรื่อง โดยต้องลดค่าใช้จ่ายลงได้อย่างน้อยร้อยละ 5 จากค่าใช้จ่ายปี 2557 และแผนการ
ปรับปรุงกิจกรรม โดยต้องแสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพที่เพิ่มขึ้นของกิจกรรมในรูปของต้นทุนและปริมาณ
งานอีก 2 กิจกรรมที่เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานให้ความเห็นชอบ
8. เร่ ง รั ด ติ ด ตามให้ ทุ ก ส านั ก ในส่ ว นกลาง และส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษา /
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามั ธยมศึกษาทุกแห่ง ดาเนินการตามแผนเพิ่มประสิทธิภาพ โดยวางแผนการ
ดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 และรายงานผลการดาเนินงาน ผลสาเร็จที่เกิดขึ้นจากการ
ดาเนินงานตามแบบรายงานที่กาหนด เสนอให้เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเห็นชอบและ
ส่งกรมบัญชีกลางภายในวันที่ 31 ตุลาคม 2559
ระดับ สพป. และ สพม.
1. สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาทุกแห่ง/ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ทุกแห่ง ต้องตรวจสอบความถูกต้องของรายงานค่าใช้จ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ที่สานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้จัดส่งให้ทั้งในส่วนของรายงานค่าใช้จ่ายของหน่วยเบิกตนเอง และ
โรงเรียนภายใต้กากับสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาด้วย โดยให้ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติงานแทนเป็นผู้รับรองความถูกต้องของค่าใช้จ่ายดังกล่าวทั้งของสานักงาน
เขตพื้ น ที่การศึกษาตนเองและโรงเรีย นภายใต้กากั บ และส่ งรายงานค่าใช้จ่ ายดังกล่ าวกลั บ ส านั กงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อรายงานกรมบัญชีกลางภายในวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2559 เพื่อให้
เป็นไปตามแนวทางการประเมินในตัวชี้วัด ระดับคะแนนที่ 1 ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
2. กากับ ติดตามให้เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบในการตั้งเบิกในระบบ GFMIS ของสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาได้ระบุกิจกรรมย่อยเข้าสู่ระบบ GFMIS เมื่อมีการตั้งเบิกซึ่งเกิดค่าใช้จ่ายหรือเมื่อมีการล้างลูกหนี้
เงินยืมราชการ (ประเภท G1) ทุกครั้ง หากไม่มีการระบุรหัสกิจกรรมย่อยในการตั้งเบิก สานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาจะต้องเข้าทาการปรับปรุงรายการเพื่อใส่รหัสกิจกรรมย่อยให้ครบถ้วนด้วย โดยเฉพาะการตั้งเบิก
เงินเดือน ค่าจ้าง หากไม่ได้ระบุรหัสกิจกรรมย่อยในการตั้งเบิก เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบจะต้องเข้าไปปรับปรุง
รายการเพื่อใส่รหัสกิจกรรมย่อยให้ครบถ้วน เพื่อให้เป็นไปตามระดับคะแนนที่ 1 ของกรมบัญชีกลาง
3. กากับ ติด ตาม ให้ โ รงเรียนในสั งกัด (โรงเรี ย นภายใต้ สพป. และ สพม.) ได้ ร ะบุ ค่าใช้จ่ า ย
ที่โรงเรียนขอเบิกให้ถูกต้องตามภาระงานของแต่ละกลุ่มในโรงเรียน และ สพป. / สพม. โดยต้องระบุศูนย์
ต้นทุนและระบุรหัสกิจกรรมย่อยของโรงเรียน เพื่อใช้ในการขอเบิกเงินของโรงเรียนในระบบ GFMIS ทุกครั้ง
เท่านั้น
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4. จัดเก็บข้อมูลจานวนปริมาณงานแต่ละกิจกรรมย่อยของกลุ่มงานภายใน สพป. / สพม. โรงเรียน
ภายใต้กากับ ของ สพป. / สพม. และโรงเรียนที่เป็นหน่ วยเบิกที่เคยสังกัดสานั ก งานเขตพื้นที่การศึกษา
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (ข้อมูลปริมาณงานตั้งแต่ 1 ต.ค. 2558 – 30 ก.ย. 2559) เพื่อรายงานเข้า
ระบบ ARS ของกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร (กพร.) เฉพาะในรอบ 12 เดือน (สิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2559)
5. ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษาทุ ก แห่ ง / ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา
มัธยมศึกษาทุกแห่ง ดาเนินการตามแผนเพิ่มประสิทธิภาพการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
(ทุกสานัก สพป./สพม. และสถานศึกษา ดาเนินการ) และรายงานผลการดาเนินงาน และผลสาเร็จที่เกิดขึ้น
จากการดาเนินงานตามแบบรายงานที่กาหนด ส่งให้สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างช้า
ภายในวันที่ 14 ตุลาคม 2559
ระดับสถานศึกษา
1.. สถานศึกษาทุกแห่งรายงานข้อมูลปริมาณงานแต่ละกิจกรรมย่อยประจาปีงบประมาณ 2559
ของสถานศึกษาให้ สพป./สพม. ที่สถานศึกษาสังกัดอยู่ (สิ้นปีงบประมาณ 2559)
2.. สถานศึกษาทุกแห่งดาเนินงานตามแผนเพิ่มประสิทธิภาพการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2559
3. สถานศึกษาทุกแห่งรายงานผลดาเนินงานตามแผนเพิ่มประสิทธิภาพการดาเนินงาน ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2559 และผลสาเร็จที่เกิดขึ้นจากการดาเนินงานต่อ สพป./สพม. ตามแบบรายงานอย่าง
ช้าภายในวันที่ 5 ตุลาคม 2559 เพื่อให้ สพป./สพม. สามารถส่ งรายงานให้สานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐานได้อย่างช้าภายในวันที่ 14 ตุลาคม 2558
การรายงานผล : การจัดทาบัญชีต้นทุนตามเกณฑ์ประเมินผลของกรมบัญชีกลาง ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2559
1. ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษาทุ ก แห่ ง และส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา
มัธยมศึกษาทุกแห่ง มีการตรวจสอบความถูกต้องของการระบุค่าใช้จ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
เข้าสู่กิจกรรมย่อยในการตั้งเบิกเข้าระบบ GFMIS โดยผู้บริหารหน่วยงานได้รับรองความถูกต้องและจัดส่งให้
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานแล้ว ภายในวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2559 โดยถ้าจัดส่งให้ สพฐ.
แล้ว ให้รายงานผลการดาเนินงานดังกล่าวเข้าสู่ระบบ ARS ของ กพร. ประจาปี 2559 ในรอบ 6 เดือน (ถ้า
จัดส่งให้ระบุ (1) หรือ ไม่ได้จัดส่งให้ระบุ (0) )
2. สิ้นปีงบประมาณ 2559 สานักในส่วนกลาง มีการรายงานผลจานวนปริมาณงานของกิจกรรม
ย่อยตามภารกิจของทุกสานัก ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ให้สานักการคลังและสินทรัพย์ ภายในวันที่
30 ตุลาคม 2559
3. สิ้นปีงบประมาณ 2559 สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาทุกแห่ง และสานักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาทุกแห่ง รวบรวมข้อมูลปริมาณงานกิจกรรมย่อยของหน่วยงานตนเอง, โรงเรียน
ภายใต้กากับ สพป./ สพม. และโรงเรียนที่เป็นหน่วยเบิก พร้อมรายงานผลจานวนปริมาณงานของกิจกรรม
ย่อยประจาปี พ.ศ. 2559 (ข้อมูลปริมาณงานตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2558 – 30 กันยายน 2559) เฉพาะในรอบ
12 เดือน ผ่านระบบ ARS ของกลุ่มพัฒนาระบบบริหารในรูปแบบ Excel File ตามแบบฟอร์มที่กาหนด
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4. ศูน ย์การศึกษาพิเศษ โรงเรียนการศึกษาพิเศษ และโรงเรี ยนศึกษาสงเคราะห์ รายงานผล
จานวนปริมาณงานของกิจกรรมย่อยประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ให้สานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ
เพื่อรายงานผ่านระบบ ARS ของกลุ่มพัฒนาระบบบริหารในรอบ 12 เดือน
5. การรายงานผลการดาเนินงานตามตัวชี้วัด ระดับความสาเร็จในการจัดทาต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต
ส่วนกลางเป็นผู้ดาเนินการเอง โดยระดับคะแนนที่ 1 และ 2 รายงานผลโดยสานักการคลังและสินทรัพย์ สาหรับ
ระดับคะแนนที่ 3, 4 และ 5 รายงานผลโดยสานักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษารายงานผลการดาเนินงานแผนเพิ่มประสิทธิภ าพการดาเนิน งาน ปี งบประมาณ พ.ศ. 2559
ผ่านระบบ ARS ของกลุ่มพัฒนาระบบบริหารในรอบ 12 เดือน
แนวทางการประเมินผล :
ระดับคะแนน
เกณฑ์การให้คะแนน
แนวทางการประเมินผล
1
ขั้นตอนที่ 1 :
ประเมินผลจากข้อมูล เอกสาร หลักฐานต่างๆ
การจั ดท าบั ญชี ต้ นทุ นต่ อ  สาเนาหนังสือแจ้งเวียนให้หน่วยงานภายในส่วนราชการ
หน่ ว ยผลผลิ ต ประจ าปี
ตรวจสอบรายละเอียดความถูกต้องของค่าใช้จ่าย
งบประมาณ พ.ศ.2558MIS  หลั ก ฐานแสดงการตรวจสอบจากหั ว หน้ า ศู น ย์ ต้ น ทุ น
เกี่ยวกับความถูกต้องของข้อมูลต้นทุน ศูนย์ต้นทุน หรือ
กิจกรรมย่อย
 สาเนาหนังสือขอสร้างรหัสกิจกรรมย่อยทั้งหมดในระบบ
GFMIS
 หลั ก ฐานแสดงการระบุ ค่ า ใช้ จ่ า ยเข้ า สู่ กิ จ กรรมย่ อ ยใน
ระบบ GFMIS (KSB1) ในรูปแผ่นบันทึกข้อมูล
 รายงานผลการคานวณต้นทุนต่อหน่วยกิจกรรม ผลผลิต
กิจ กรรมย่ อยและผลผลิ ตย่ อยของปี งบประมาณ 2558
ต า ม ห ลั ก เ ก ณ ฑ์ วิ ธี ก า ร แ ล ะ รู ป แ บ บ ร า ย ง า น ที่
กรมบัญชีกลางกาหนด (แสดงเป็นหน่วยบาท) โดยได้รับ
ความเห็นชอบจากผู้มีอานาจ
ส่งสาเนาเอกสารหลักฐานต่างๆ ดังกล่าวให้กับกรมบัญชีกลาง
ส านั ก งบประมาณ และส านั ก งาน ก.พ.ร. ภายในวั น ที่ 29
กุมภาพันธ์ 2559
2
ขั้นตอนที่ 2 :
ประเมินผลจากข้อมูล เอกสาร หลักฐานต่างๆ
เปรียบเทียบผลการคานวณ # เอกสาร/หลักฐานที่แสดงถึงการดาเนินงาน การรายงานผล
ต้ น ทุ น ต่ อ หน่ ว ยผลผลิ ต การคานวณต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตที่ได้จัดทาแล้วเสร็จ ดังนี้
ระหว่างปีงบประมาณ 2557  รายงานผลการเปรียบเทียบการคานวณต้นทุนต่อหน่วย
และปี 2558
ผลผลิ ต ระหว่ า งปี ง บประมาณ พ.ศ. 2557 และ
ปีงบประมาณ 2558 ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และรูปแบบ
รายงานที่กรมบัญชีกลางกาหนด (แสดงเป็นหน่วยบาท)
โดยได้รับความเห็นชอบจากผู้มีอานาจ
 รายงานสรุปผลการวิเคราะห์ต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตตาม
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ระดับคะแนน

3

เกณฑ์การให้คะแนน

แนวทางการประเมินผล
รูปแบบที่กรมบัญชีกลางกาหนด และได้รับความเห็นชอบ
จากผู้ มี อ านาจ โดยเนื้ อ หาของรายงานดั ง กล่ า ว
ประกอบด้วย
- สรุ ป ผลการเปรี ย บเที ย บและวิ เ คราะห์ ผ ล
การค านวณต้ น ทุ น ต่ อ หน่ ว ยผลผลิ ต และ
กิจกรรมระหว่างปีงบประมาณ 2557 และ
ปีงบประมาณ 2558
- วิ เ คราะห์ ส าเหตุ ข องการเปลี่ ย นแปลงที่
เกิดขึ้นอย่างมีสาระสาคัญในต้นทุนต่อหน่วย
(โดยอธิบายสาเหตุของการเปลี่ยนแปลงใน
ส่วนที่เกินกว่า 20%)
- ถ้ า หน่ ว ยงานมี ก ารปรั บ เปลี่ ย นวิ ธี ก าร
คานวณต้นทุน หน่วยนับ หรือชื่อกิจกรรม/
ผลผลิ ตในปี ปั จ จุ บั น ต้องมีการดาเนิ น การ
แก้ไขปีก่อนด้วย เพื่อให้สามารถเปรียบเทียบ
ได้ในระหว่าง 2 ปี
ส่งผลการดาเนินงาน
- ให้ ก รมบั ญ ชี ก ลางในรู ป แบบเอกสารและ
แผ่ น บั น ทึ ก ข้ อ มู ล (CD-Rom) เป็ น ไฟล์
Excel (ตาราง 7 –12)
- ให้สานักงบประมาณ และสานักงาน ก.พ.ร.
ในรู ป แบบเอกสาร (ตาราง 7 – 12) ทั้ ง นี้
วัน ที่แล้ ว เสร็ จ ของรายงานถือตามวัน ที่ผู้ มี
อานาจลงนามเห็นชอบรายงานฯ ดังกล่าว
 เผยแพร่ข้อมูลบนหน้าหลักของ Website ของหน่วยงาน
หรือในกรณีที่หน่วยงานไม่มี Website ของหน่วยงาน ให้
เผยแพร่ในช่องทางอื่นที่เหมาะสม
ส่งสาเนารายงานฯ ให้กับ กรมบัญชีกลาง ส านั กงบประมาณ
และ สานักงาน ก.พ.ร. ภายในวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2559

ขั้นตอนที่ 3 :
ประเมินผลจากข้อมูล เอกสาร หลักฐานต่างๆ
จัดทาแผนเพิ่มประสิทธิภาพ  แผนเพิ่มประสิ ทธิ ภาพการดาเนิ นงาน ปี งบประมาณ พ.ศ.
การลดค่ าใช้ จ่ ายและการ
2559 ซึ่ งมี การก าหนดเป้ าหมายการเพิ่ มประสิ ทธิ ภาพใน
ปรับปรุงกิจกรรม ประจาปี
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 อย่างชัดเจน (มีการระบุกิจกรรม
งบประมาณ พ.ศ. 2559
สถานะปัจจุบัน เป้าหมาย ระยะเวลา) ไม่ต่ากว่า 4 เรื่อง คือ
- กรณีลดค่าใช้จ่ายต้องเป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนินงาน
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ระดับคะแนน

เกณฑ์การให้คะแนน

แนวทางการประเมินผล
ในภาพรวมระดับกรมที่ลดลง เช่น ค่าสาธารณูปโภค
ค่ า วั ส ดุ ส านั ก งาน เป็ น ต้ น โดยต้ อ งสามารถลด
ค่าใช้จ่ายลงได้อย่างน้อยร้อยละ 5 จากค่าใช้จ่ายที่
เกิ ด ขึ้ น จริ ง ในปี งบประมาณก่ อ น จ านวน 2 เรื่ อ ง
และ
- การปรั บปรุ ง กิ จ กร รม ต้ องแส ดงให้ เห็ น ถึ ง
ประสิ ท ธิ ภ าพที่ เพิ่ มขึ้ นของกิ จกรรมนั้ น ในรู ปของ
ต้นทุนและปริมาณงาน จานวน 2 เรื่อง
 ทั้ ง นี้ วั น ที่ แ ล้ ว เสร็ จ ของแผนเพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพการ
ดาเนิ นงาน ปี งบประมาณ พ.ศ. 2559 ถือ ตามวั น ที่ ผู้ มี
อานาจลงนามเห็นชอบแผนฯ ดังกล่าว
ส่งสาเนาแผนฯ ให้กับกรมบัญชีกลางภายในวันที่ 31 มีนาคม
2559

4

ขั้นตอนที่ 4 :
รายงานผลการลดค่าใช้จ่าย
และการปรับปรุงกิจกรรมที่
สามารถเพิ่มประสิทธิภาพได้
อย่างแท้จริง

ประเมินผลจากข้อมูล เอกสาร หลักฐานต่างๆ
เอกสาร/หลั กฐานที่ แสดงถึ งการด าเนิ นงานตามแผนการเพิ่ ม
ประสิทธิ ภาพการดาเนินงาน ส าหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
ดังนี้
 รายงานผลการดาเนินงานตามแผนเพิ่มประสิทธิภาพ การลด
ค่าใช้จ่าย และการปรับปรุงกิจกรรม โดยมีเนื้อหา ดังนี้
- ผลการด าเนิ น งาน และผลส าเร็ จ ที่ เกิ ดจากการ
ดาเนินงานตามแผนเพิ่มประสิทธิภาพฯ โดยเทียบกับ
เป้าหมายที่กาหนด
- ช่ ว งระยะเวลาที่ ด าเนิ น การ/กิ จ กรรม/วิ ธี ก าร/
ขั้นตอนตามที่กาหนดไว้ในแผนเพิ่มประสิทธิภาพ
- ปัจจัยสนับสนุน
- ปัญหา/อุปสรรค
- แนวทางหรือข้อเสนอแนะในการปรับปรุ งแผนเพิ่ม
ประสิทธิภาพฯ ในปีต่อไป
 รายงานสรุปผลการประหยัดค่าใช้จ่ายที่ประหยัดได้จาก
การด าเนิ น งานด้ า นการลดค่ า ใช้ จ่ า ย (แผนเพิ่ ม
ประสิทธิภาพกรณีการลดค่าใช้จ่าย) และต้นทุนต่อหน่วย
ผลผลิ ต ที่ ล ดลงได้ จ ากการปรั บ ปรุ ง กระบวนการ
ดาเนิ นงาน (แผนเพิ่ มประสิ ทธิ ภาพกรณี การปรั บปรุ ง
กิจกรรม) ถือตามผู้มีอานาจลงนามเห็นชอบต่อรายงานฯ
ดังกล่าว
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ระดับคะแนน

5

เกณฑ์การให้คะแนน

แนวทางการประเมินผล
 วันที่แล้วเสร็จของรายงานผลการดาเนินงานดังกล่าว ถือ
ตามวันที่ผุ้มีอานาจลงนามเห็นชอบต่อรายงานฯ ดังกล่าว
ส าเนาหนังสื อน าส่ งรายงานฯ ให้ กับกรมบัญชี กลางภายใน
วันที่ 31 ตุลาคม 2559

ขั้นตอนที่ 5 :
ประเมินผลจากข้อมูล เอกสาร หลักฐานต่างๆ
การน าข้ อมู ล ต้ นทุ นมาใช้  หลักฐานแสดงผลการประเมินของผู้บริหารหรือคณะทางาน
ประโยชน์ ใ นการบริ ห าร
ต้นทุนผลผลิตด้านการใช้ประโยชน์จากข้อมูลต้นทุนผลผลิต
จั ด กา รข อง หน่ ว ย งา น  หลั กฐานแสดงการแต่งตั้ งคณะกรรมการจั ดท าต้นทุนต่ อ
นอกเหนื อ จากการล ด
หน่วยผลผลิตของหน่วยงาน
ค่าใช้จ่ายและการปรับปรุ ง  หลักฐานแสดงการจัดประชุมชี้แจงทาความเข้าใจเกี่ยวกับ
กิจกรรม
ข้อมูลต้นทุนการวิเคราะห์และการใช้ประโยชน์ จากข้อมูล
ต้นทุนในหน่วยงาน
 หลักฐานแสดงการสื่อสารภายในหน่วยงานถึงการประหยัด
ทรัพยากรของหน่วยงาน
 รายงานสรุ ปผลการนาข้อมูลต้นทุนมาใช้ ประโยชน์ในการ
บริหารจัดการของหน่วยงาน นอกเหนือจากการลดค่าใช้จ่าย
และการปรับปรุงกิจกรรม
ส่งส าเนารายงานให้กับกรมบัญชีกลางภายในวันที่ 31 ตุลาคม
2559

ผู้กากับดูแลตัวชี้วัด : นางสาวลิลิน ทรงผาสุก
นางสาวธัชนันท์ บุญวัฒนสุนทร
ผู้จัดเก็บข้อมูล : นางสาวสุกัญญา พงศ์ชัยประทีป
นางเบญจวรรณ ดวงใจ
นางสาวไพรินทร์ สุขกาปัง
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เบอร์ติดต่อ : 02 288 5853
เบอร์ติดต่อ : 02 288 5614
เบอร์ติดต่อ : 02 282 9437
เบอร์ติดต่อ : 02 288 5853
เบอร์ติดต่อ : 02 288 5853

แบบฟอร์มอ้างอิง ARS 50 (1) สพป.
รายการอ้างอิง ตัวชี้วัด ตามแผนปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา.............................เขต.... รหัสศูนย์ต้นทุน...........................
ตัวชี้วัดที่ 50 ระดับความสาเร็จของการจัดทาต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต
บัญชีแสดงปริมาณงานของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ปีงบประมาณ 2559
หน่วยนับ
รหัส
กิจกรรมย่อย
ปริมาณ หน่วยนับ
161 ด้านอานวยการ
ครั้ง
162 ด้านบริหารบุคคล
คน
163 ด้านนโยบายและแผน
โครงการ
164 ด้านการส่งเสริมการจัดการศึกษา
โครงการ
165 ด้านการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัด
การศึกษา
คน
166 ด้านการส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน
โรงเรียน
167 ด้านการตรวจสอบภายในระดับโรงเรียน
โรงเรียน
เอกสาร
181 ด้านการเงินและบัญชี
รายการ
182 ด้านการพัสดุ (จัดซื้อจัดจ้าง)
ครั้ง
หมายเหตุ :
1. การเก็บข้อมูลปริมาณงานแต่ละกิจกรรมย่อย ดูได้จากคู่มือการกาหนดกิจกรรมย่อยของ สพฐ.
ที่ส่งพร้อมกับหนังสือ สพฐ.ด่วนมาก ที่ ศธ 04002/ว 116 ลงวันที่ 20 มกราคม.2554 และ
หนังสือ สพฐ.ด่วนมาก ที่ ศธ 04002/ว 3474 ลงวันที่ 27 ธันวาคม 2556
2. แบบฟอร์มดังกล่าวให้จัดส่งในรูปแบบ File Excel (ห้ามส่งเป็น PDF และ File รูปภาพต่าง ๆ )

ลงชื่อ

(
ตาแหน่ง
โทรศัพท์

ผู้รับรองข้อมูล
)
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แบบฟอร์มอ้างอิง ARS 50 (2) โรงเรียนภายใต้ สพป.
รายการอ้างอิง ตัวชี้วัด ตามแผนปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
ตัวชี้วัดที่ 50 ระดับความสาเร็จของการจัดทาต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต
บัญชีแสดงปริมาณงานของโรงเรียนภายใต้กากับของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ชื่อโรงเรียน...................................................................................... สังกัด สพป.............................
รหัส
168
169
170
171
172

กิจกรรมย่อย
การบริหารงานวิชาการ
การบริหารงานทั่วไป
การบริหารงานบุคคล
การบริหารงานงบประมาณและแผนงาน
การบริหารกิจการนักเรียน

หน่วยนับ
ปริมาณ
หน่วยนับ
โครงการ
โครงการ
โครงการ
โครงการ
โครงการ

หมายเหตุ :
1. การเก็บข้อมูลปริมาณงานแต่ละกิจกรรมย่อย ดูได้จากคู่มือการกาหนดกิจกรรมย่อยของ สพฐ.ที่ส่ง
พร้ อ มกั บ หนั ง สื อ สพฐ.ด่ ว นมาก ที่ ศธ 04002/ว 118 ลว. 20 มค. 2554 และหนั ง สื อ สพฐ.ด่ ว นมากที่
ศธ 04002/3474 ลว. 27 ธ.ค. 2556
2. สิ้นปีงบประมาณ 2559 ขอให้ สพป.ส่งแบบฟอร์มข้างต้นให้โรงเรียนจัดเก็บข้อมูลบัญชีแสดง ปริมาณ
งานของแต่ละโรงเรียนส่งให้ สพป. เพื่อสรุปลงในแบบสรุปปริมาณงานของโรงเรียน ภายใต้สังกัดเขตพื้นที่ และ
สพป.ส่งเฉพาะแบบสรุปปริมาณงานของโรงเรียนเข้าระบบ ARS ของ กพร. เท่านั้น

ลงชื่อ

(
ตาแหน่ง
โทรศัพท์
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ผู้รับรองข้อมูล
)

แบบฟอร์มอ้างอิง ARS 50 (3) สพม.
รายการอ้างอิง ตัวชี้วัด ตามแผนการปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
ตัวชี้วัดที่ 50 ระดับความสาเร็จของการจัดทาต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต................
รหัสศูนย์ต้นทุน........................
หน่วยนับ
รหัส
กิจกรรมย่อย
ปริมาณ
หน่วยนับ
183 ด้านอานวยการ
ครั้ง
184 ด้านบริหารงานบุคคล
คน
185 ด้านนโยบายและแผน
โครงการ
186 ด้านการส่งเสริมการจัดการศึกษา
โครงการ
187 ด้านนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
คน
188 ด้านการตรวจสอบภายในระดับโรงเรียน
โรงเรียน
189 ด้านการเงินและบัญชี
เอกสารรายการ
190 ด้านการพัสดุ (จัดซื้อจัดจ้าง)
ครั้ง
หมายเหตุ :
1. การเก็บข้อมูลปริมาณงานดูได้จากคู่มือการกาหนดกิจกรรมย่อยของ สพฐ. ที่ส่งพร้อมกับหนังสือ
สพฐ. ด่วนมาก ที่ ศธ 04002/ว116 ลว. 20 ม.ค. 2554 และหนังสือ สพฐ. ด่วนมาก ที่ ศธ 04002/ว 3474
ลว. 27 ธ.ค. 2556
2. แบบฟอร์มดังกล่าวให้จัดส่งในรูปแบบ File Excel (ห้ามส่งเป็น PDF และ File รูปภาพต่าง ๆ)

ลงชื่อ

ผู้รับรองข้อมูล

(
ตาแหน่ง
โทรศัพท์

)
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แบบฟอร์มอ้างอิง ARS 50 (4) โรงเรียนภายใต้ สพม.
รายการอ้างอิง ตัวชี้วัด ตามแผนการปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
ชื่อโรงเรียน........................................................................................... สังกัด สพม.เขต......................
ตัวชี้วัดที่ 50 ระดับความสาเร็จของการจัดทาต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต
บัญชีแสดงปริมาณงานของโรงเรียนภายใต้กากับของ สพม. ปีงบประมาณ 2559

รหัส
191
192
193
194
195

กิจกรรมย่อย
การบริหารงานวิชาการ
การบริหารงานทั่วไป
การบริหารงานบุคคล
การบริหารงานงบประมาณและแผนงาน
การบริหารกิจการนักเรียน

หน่วยนับ
ปริมาณ
หน่วยนับ
โครงการ
โครงการ
โครงการ
โครงการ
โครงการ

จานวนบุคลากร
(คน)

หมายเหตุ :
1. การเก็บข้อมูลปริมาณงานดูได้จากคู่มือการกาหนดกิจ กรรมย่อยของ ดูได้จากคู่มือการกาหนด
กิจกรรมย่อยของสพฐ.ที่ส่งพร้อมกับหนังสือสพฐ.ด่วนมาก ที่ ศธ 04002/ว 116 ลว. 20 มค.2554 และหนังสือ
สพฐ.ด่วนมาก ที่ศธ 04002/3474 ลง 27 ธ.ค. 2556
2. สิ้นปีงบประมาณ 2559 ขอให้ สพม.ส่งแบบฟอร์มข้างต้นให้โรงเรียนจัดเก็บข้อมูลบัญชีแสดงปริมาณ
งานของแต่ละโรงเรียนส่งให้ สพม. เพื่อสรุปลงในแบบสรุปปริมาณงานของโรงเรียน ภายใต้สังกัดเขตพื้นที่ และ
สพม.ส่งเฉพาะแบบสรุปปริมาณงานของโรงเรียนเข้าระบบ ARS ของ กพร. เท่านั้น

ลงชื่อ

(
ตาแหน่ง
โทรศัพท์
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ผู้รับรองข้อมูล
)

ตามแผนปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
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ที่
ทั่วไป
โครงการ

วิชาการ

โครงการ

การบริหารงาน

โครงการ

บุคคล

การบริหารงาน

การบริหารงาน
งบประมาณ
และแผนงาน
โครงการ
โครงการ

กิจการนักเรียน

การบริหารงาน

ตาแหน่ง
โทรศัพท์

ลงชื่อ

(

ผู้รับรองข้อมูล
)

หมายเหตุ
1. ขอให้สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสรุปจานวนปริมาณงานแต่ละกิจกรรมย่อยของแต่ละโรงเรียนภายใต้กากับ สพม.
2. แบบฟอร์มดังกล่าวให้จัดส่งในรูปแบบ File Excel และส่งเข้าระบบ ARS ของ กพร. ในรอบ 12 เดือน (ห้ามส่งเป็น PDF และFile รูปภาพต่าง ๆ)

รวม

ชื่อโรงเรียน

การบริหารงาน

แบบสรุปปริมาณงานของโรงเรียนภายใต้กากับของ สพม. ปีงบประมาณ 2559

โครงการ

รวม

แบบฟอร์มอ้างอิง ARS 50 (5) สรุปโครงการ สพม.
รายการอ้างอิง ตัวชี้วัด ตามคารับรองการปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา.......................................................................
ตัวชี้วัดที่ 50 ระดับความสาเร็จของการจัดทาต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต
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ที่
ทั่วไป
โครงการ

วิชาการ

โครงการ

การบริหารงาน

โครงการ

บุคคล

การบริหารงาน

การบริหารงาน
งบประมาณ
และแผนงาน
โครงการ
โครงการ

กิจการนักเรียน

การบริหารงาน

ตาแหน่ง
โทรศัพท์

ลงชื่อ

(

ผู้รับรองข้อมูล
)

หมายเหตุ
1. ขอให้สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสรุปจานวนปริมาณงานแต่ละกิจกรรมย่อยของแต่ละโรงเรียนภายใต้กากับ สพป. และรายงานเข้าระบบ ARS
2. แบบฟอร์มดังกล่าวให้จดั ส่งในรูปแบบ File Excel (ห้ามส่งเป็น PDF และ File รูปภาพต่าง ๆ )

รวม

ชื่อโรงเรียน

การบริหารงาน

โครงการ

รวม

แบบฟอร์มอ้างอิง ARS 50 (6) สรุปโครงการ สพป.
รายการอ้างอิง ตัวชี้วัด ตามแผนการปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา........................................................................เขต.............................
ตัวชี้วัดที่ 50 ระดับความสาเร็จของการจัดทาต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต
แบบสรุปปริมาณงานของโรงเรียนภายใต้กากับของ สพป. ปีงบประมาณ 2559

แบบฟอร์มอ้างอิง ARS 50 (7) โรงเรียนหน่วยเบิก
รายการอ้างอิง ตัวชี้วัด ตามคารับรองการปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา............................................................................เขต.............................
ตัวชี้วัดที่ 50 ระดับความสาเร็จของการจัดทาต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต
บัญชีแสดงปริมาณงานของโรงเรียนที่เป็นหน่วยเบิก ปีงบประมาณ 2559
ชื่อโรงเรียน............................................................................... รหัสศูนย์ต้นทุน.............................
หน่วยนับ
รหัส
กิจกรรมย่อย
ปริมาณ
หน่วยนับ
168 การบริหารงานวิชาการ
โครงการ
169 การบริหารงานทั่วไป
โครงการ
170 การบริหารงานบุคคล
โครงการ
171 การบริหารงานงบประมาณและแผนงาน
โครงการ
172 การบริหารกิจการนักเรียน
โครงการ
หมายเหตุ:
1. การเก็บข้อมูลปริมาณแต่ละกิจกรรมย่อย ดูได้จากคู่มือการกาหนดกิจกรรมย่อยของ สพฐ.ที่ส่งพร้อม
กั บ หนั ง สื อ สพฐ. ด่ ว มาก ที่ ศธ 04002/ว 118 ลว. 20 ม.ค. 2554 และหนั ง สื อ สพฐ. ด่ ว นมากที่ ศธ
04002/3474 ลว. 27 ธ.ค. 2556
2. สิ้นปีงบประมาณ 2559 ขอให้โรงเรียนหน่วยเบิกจัดเก็บข้อมูลบัญชีแสดงปริมาณงานของโรงเรียน ส่ง
ให้แก่ สพป.หรือ สพม. ตามเขตที่ที่โรงเรียนตั้งอยู่

ลงชื่อ

(
ตาแหน่ง
โทรศัพท์

ผู้รับรองข้อมูล
)

คู่มือตัวชี้วัด 341
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แบบฟอร์มอ้างอิง ARS 50 (8) โรงเรียนการศึกษาพิเศษ
รายการอ้างอิง ตัวชี้วัด ตามคารับรองการปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
ตัวชี้วัดที่ 50 ระดับความสาเร็จของการจัดทาต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต
บัญชีแสดงปริมาณงานของโรงเรียนการศึกษาพิเศษ ปีงบประมาณ 2559
ชื่อโรงเรียน................................................................. รหัสศูนย์ต้นทุน.............................
หน่วยนับ
รหัส
กิจกรรมย่อย
ปริมาณ
หน่วยนับ
151 การบริหารงานวิชาการ
โครงการ
152 การบริหารงานทั่วไป
โครงการ
153 การบริหารงานบุคคล
โครงการ
154 การบริหารงานงบประมาณและแผนงาน
โครงการ
155 การบริหารกิจการนักเรียนพิการ
โครงการ
หมายเหตุ :
1. การเก็ บข้ อมูลปริ มาณงานแต่ละกิจกรรมย่ อย ดูได้จากคู่ มือการกาหนดกิจกรรมย่ อยของ สพฐ.
ที่ส่ งพร้ อมกับหนั งสื อ สพฐ. ด่ วนมาก ที่ ศธ 04002/ว 118 ลว 20 มค. 2554 และหนั งสื อ สพฐ. ด่ วนมาก
ที่ ศธ 04002/3474 ลว 27 ธ.ค. 2556
2. สิ้นปีงบประมาณ 2559 ขอให้โรงเรียนจัดเก็บข้อมูลบัญชีแสดงปริมาณงานของโรงเรียน ส่งให้แก่
สานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ

ลงชื่อ

(
ตาแหน่ง
โทรศัพท์
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ผู้รับรองข้อมูล
)

แบบฟอร์มอ้างอิง ARS 50 (9)โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์
รายการอ้างอิง ตัวชี้วัด ตามคารับรองการปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
ตัวชี้วัดที่ 50 ระดับความสาเร็จของการจัดทาต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต
บัญชีแสดงปริมาณงานของโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ ปีงบประมาณ 2559
ชื่อโรงเรียน........................................................................... รหัสศูนย์ต้นทุน.............................

รหัส
156
157
158
159
160

หน่วยนับ
ปริมาณ
หน่วยนับ
โครงการ
โครงการ
โครงการ
โครงการ
โครงการ

กิจกรรมย่อย
การบริหารงานวิชาการ
การบริหารงานทั่วไป
การบริหารงานบุคคล
การบริหารงานงบประมาณและแผนงาน
การบริหารกิจการนักเรียนด้อยโอกาส

หมายเหตุ :
1. การเก็ บข้ อมู ลปริ มาณงานแต่ ละกิ จกรรมย่ อย ดู ได้ จากคู่ มื อการก าหนดกิ จกรรมย่ อยของ สพฐ.
ที่ ส่ งพร้ อมกั บหนั งสื อ สพฐ. ด่ วนมากที่ ศธ 04002/ว 118 ลว 20 ม.ค. 2554 และหนั งสื อ สพฐ. ด่ วนมาก
ที่ ศธ 04002/3474 ลว. 27 ธ.ค. 2556
2. สิ้นปีงบประมาณ 2559 ขอให้โรงเรียนจัดเก็บข้อมูลบัญชีแสดงปริมาณงานของโรงเรียน ส่งให้แก่
สานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ

ลงชื่อ

(
ตาแหน่ง
โทรศัพท์

ผู้รับรองข้อมูล
)

คู่มือตัวชี้วัด 343
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แบบฟอร์มอ้างอิง ARS 50 (10)ศูนย์การศึกษาพิเศษ
รายการอ้างอิง ตัวชี้วัด ตามคารับรองการปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
ตัวชี้วัดที่ 50 ระดับความสาเร็จของการจัดทาต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต
บัญชีแสดงปริมาณงานศูนย์การศึกษาพิเศษ ปีงบประมาณ 2559
ชื่อศูนย์การศึกษาพิเศษ........................................... รหัสศูนย์ต้นทุน.............................
หน่วยนับ
รหัส
กิจกรรมย่อย
ปริมาณ
หน่วยนับ
146 การบริหารงานวิชาการ
โครงการ
148 การบริหารงานทั่วไป
โครงการ
149 การบริหารแผนงานและงบประมาณ
โครงการ
150 การบริหารงานบุคคล
โครงการ
หมายเหตุ :
1. การเก็บข้อมูลปริมาณงานแต่ละกิจกรรมย่อย ดูได้จากคู่มือการกาหนดกิจกรรมย่อยของ สพฐ. ที่ส่งพร้อม
กับหนังสือ สพฐ. ด่วนมาก ที่ ศธ 04002/ ว 118 ลว 20 ม.ค. 2554 และหนังสือ สพฐ. ด่วนมาก ที่ ศธ 04002/3474
ลว 27 ธ.ค. 2556
2. สิ้นปีงบประมาณ 2559 ขอให้ศูนย์การศึกษาพิเศษจัดเก็บข้อมูลบัญชีแสดงปริมาณงานของศูนย์ส่ง
ให้แก่ สานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ

ลงชื่อ

(
ตาแหน่ง
โทรศัพท์

344 คู่มือตัวชี้วัด

ตามแผนปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

ผู้รับรองข้อมูล
)

ภาคผนวก
ก

คู่มือตัวชี้วัด 345
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เว็บไซต์ระบบรายงานผลตัวชี้วดั ตามคารับรองการปฏิบัตริ าชการ (KRS)

http://krs.psdg-obec.go.th

เว็บไซต์ระบบรายงานผลตัวชี้วัดตามแผนการปฏิบัติราชการ (ARS)

http://ars.psdg-obec.go.th
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ภาคผนวก
ข
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ตารางสรุปสานัก/กลุ่ม/ศูนย์ ทีร่ ับผิดชอบคารับรองการปฏิบัติราชการตามแผนการปฏิบัติราชการ
ปีงบประมาณ 2559
ตัวชี้วัด
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หน่วยงานที่
รับรอง

หน่วยงานที่
รายงาน

กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนทุกระดับทุกประเภท
1
2
3
4
5
6
7
8
9

ระดับความสาเร็จของการสร้างความเข้มแข็งในการเข้าสู่
ประชาคมอาเซียน
ร้อยละของสถานศึกษาที่มีกิจกรรมเสริมสร้างค่านิยมหลัก
ของคนไทย 12 ประการที่ดีและสามารถเป็นแบบอย่างได้
ร้อยละของนักเรียน ป.6 ม.3 ม.6 โครงการโรงเรียน
มาตรฐานสากล ที่มีผลการสอบ O-NET วิชาต่างๆ สูงกว่าร้อยละ
50 ของคะแนนเต็ม เพิ่มขึ้น
ร้อยละของสถานศึกษาที่มีนักเรียนระดับปฐมวัยได้รับการ
เตรียมความพร้อม
ร้อยละของโรงเรียนกลุ่มเป้าหมายที่ผ่านการประเมิน
โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย
ระดับความสาเร็จของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่
ดาเนินการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านและพัฒนาห้องสมุด
โรงเรียน และมีโรงเรียนที่สามารถเป็นต้นแบบได้
ระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ร้อยละของโรงเรียนวิถีพุทธที่ผ่านการประเมินผลการ
ดาเนินการ 29 ประการสู่ความเป็นโรงเรียนวิถีพุทธ
ระดับความสาเร็จของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่
ดาเนินงานภายใต้โครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม
และธรรมาภิบาลในสถานศึกษาผ่านกิจกรรม ลูกเสือ

348 คู่มือตัวชี้วัด
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สวก.

สพป./สพม.

สวก.

สพป./สพม.

สมป.

สพป./สพม.

สวก.

สพป.

สวก.

สพป.

สวก.

สพป./สพม.

สนก.

สพป./สพม.

สนก.

สพป./สพม.

สกก.

สพป./สพม.

หน่วยงานที่
รับรอง
สกก.

หน่วยงานที่
รายงาน

ระดับความสาเร็จของสถานศึกษาจัดกิจกรรมพัฒนาด้าน
สุขภาวะของนักเรียน

สกก.

สพป.

12

ร้อยละของนักเรียนชั้น ป.1 ที่อ่านออกเขียนได้

สวก.

สพป.

13

ระดั บ ความส าเร็ จ ของการด าเนิ น การตามโรงเรี ย น
มาตรฐานสิ่ งแวดล้ อ มศึ กษาด้านการสร้ างจิ ตส านึ ก การ
บริหารจัดการขยะ น้าเสีย และมลพิษทางอากาศ

สนก.

สพป./สพม.

14

ร้อยละของนักเรียน และครู ที่ได้รับการพัฒนาทักษะด้าน
ภาษาอังกฤษตามกิจกรรมส่งเสริมการเรียนการสอน
ภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน

สภษ.

สพป./สพม.

ตัวชี้วัด
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10

ระดับความสาเร็จของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่ดาเนินงาน
ภายใต้โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล
ในสถานศึกษาผ่านกิจกรรม ดังนี้
- กิจกรรมศิลปหัตถกรรมนักเรียน (ดนตรี นาฏศิลป์ ศิลปะ)
- กิจกรรมสภานักเรียน

11

สพป./สพม.

กลยุทธ์ที่ 2 การเพิ่มโอกาสการเข้าถึงบริการการศึกษาขั้นพื้นฐานให้ทั่วถึงครอบคลุมผู้เรียนให้ได้รับโอกาส
ในการพัฒนาเต็มตามศักยภาพและมีคุณภาพ
15

ร้อยละของโรงเรียนคุณภาพระดับตาบลจัดกิจกรรมเรียนรู้
งานอาชีพเหมาะสมกับศักยภาพส่งผลให้นักเรียนมีรายได้
ระหว่างเรียนรู้งานอาชีพเหมาะสมกับศักยภาพส่งผลให้
นักเรียนมีรายได้ระหว่างเรียน

ศนฐ.

สพป./สพม.

16

ร้อยละของโรงเรียนคุณภาพระดับตาบลที่มีผลการปฏิบัติที่
เป็นเลิศ (Best Practice)

ศนฐ.

สพป./สพม.

17

ร้อยละของนักเรียนโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยได้รับ
การพัฒนาความสามารถด้านวิทยาศาสตร์และ
คณิตศาสตร์

สวก.

สพม.
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หน่วยงานที่
รับรอง
สนผ.

หน่วยงานที่
รายงาน
สพป.

สนผ.

สพป.

สนผ.

สพป.

ร้อยละของนักเรียนที่จบการศึกษาภาคบังคับ

สนผ.

สพป./สพม.

สนผ.

สพป./สพม.

23

ร้อยละของนักเรียนที่จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษา
ตอนปลาย
ร้อยละของนักเรียนประถมศึกษาออกกลางคัน

สนผ.

สพป.

24

ร้อยละของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้นออกลางคัน

สนผ.

สพป./สพม.

25

ร้อยละของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายออกกลางคัน

สนผ.

สพป./สพม.

26

ระดับความสาเร็จของการดาเนินการจัดเก็บข้อมูลผล
การเรียนรายบุคคลระบบออนไลน์
ร้อยละของนักเรียนที่ได้รับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายใน
การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ระดับความสาเร็จของการส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนา
งานแนะแนวให้มีความเข้มแข็ง
ร้อยละของสถานศึกษาที่มีความเข้มแข็งในการดาเนินงาน
แนะแนวการศึกษาและอาชีพ
ร้อยละการยกระดับวิชาการโรงเรียนในฝัน

สนผ.

สพป./สพม.

สนผ.

สพป./สพม.

สวก.

สพป./สพม.

สวก.

สพป./สพม.

สนก.

สพป./สพม.

สศศ.

สศศ.

ตัวชี้วัด
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18

20

อัตราส่วนผู้เรียนระดับก่อนประถมศึกษา/ประชากรกลุ่ม
อายุ 3 – 5 ปี
อัตราส่วนผู้เรียนระดับประถมศึกษา/ประชากร กลุ่มอายุ
6 – 11 ปี
ร้อยละของนักเรียนที่จบการศึกษาระดับก่อนประถมศึกษา

21
22

19

27
28
29
30
31

ร้อยละของนักเรียนพิการได้รับคูปอง สื่อ สิ่งอานวยความ
สะดวกบัญชี ข. และ ค.

350 คู่มือตัวชี้วัด
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หน่วยงานที่
รับรอง
สศศ.

หน่วยงานที่
รายงาน
สศศ.

ร้อยละของนักเรียนพิการและผู้ ด้อยโอกาสได้รั บ การ
พัฒนาทักษะวิชาชีพ ทักษะ การดารงชีวิตสามารถพึ่งพา
ตนเองได้

สศศ.

สศศ.

33.2

ร้ อ ยละของนั ก เรี ย นด้ อ ยโอกาสได้ รั บ การสนั บ สนุ น
การศึกษา

สศศ.

สศศ.

33.3

ร้อยละของนักเรียนพิการได้รับการสนับสนุนการศึกษา

สศศ.

สศศ.

33.4

ร้อยละของนักเรียนพิการที่ได้รับการพัฒนาสมรรถภาพ

สศศ.

สศศ.

34

ร้อยละของครูที่ได้รับการพัฒนาการด้านการจัดการเรียน
การสอนตามแนวทางของ วอลดอร์ฟ

สศศ.

สศศ.

35

ระดับคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ในพื้นที่จังหวัดชายแดน
ภาคใต้

สพก.จชต.

สพท.
ชายแดนใต้

36

ระดับคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ
ด้านอิสลามศึกษา (I-NET) ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้

สพก.จชต.

สพท.
ชายแดนใต้

37

ร้อยละของนักเรียนที่เข้ารับการศึกษาสายสามัญควบ
อิสลามศึกษาเพิ่มขึ้น

สพก.จชต.

สพท.
ชายแดนใต้

38

ร้อยละของสถานศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ
จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่ผู้ปกครอง และชุมชนมีส่วน ร่วม
ในกิจกรรมของสถานศึกษา

สพก.จชต.

สพท.
ชายแดนใต้

ตัวชี้วัด
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32

ร้อยละของนักเรียนพิการเรียนรวมผ่านเกณฑ์การพัฒนา
สมรรถภาพตามแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP)

33.1
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หน่วยงานที่
รับรอง

หน่วยงานที่
รายงาน

ร้อยละของโรงเรียนได้รับการจัดสรรอัตราจ้างสามารถ
ปฏิบัติงานสนับสนุนการสอนได้ อย่างมีประสิทธิภาพ และ
อัตราจ้างนักการภารโรงสามารถปฏิบัติงานอย่างมี
ประสิทธิภาพ(อัตราจ้างวุฒิปริญญาตรีที่ปฏิบัติงาน
สนับสนุนการสอนให้สถานศึกษา)
ร้อยละของสถานศึกษาที่ครูสามารถกลับไปปฏิบัติการสอน
เพิ่มขึ้น โดยการจัดสรรอัตราจ้างปฏิบัติงานแทนนักการ
ภารโรง
ร้อยละของบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2)
ที่ได้รับการพัฒนา
ร้อยละของบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาบุคลากร
ด้านการบริ หารงานบุ คคลส านัก งานเขตพื้ น ที่ การศึ กษา
(โครงการพั ฒ นาบุ ค ลากรด้ า นการบริ ห ารงานบุ ค คล
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา)
ระดับความสาเร็จในการฝึกอบรมครูผู้ช่วยสู่การเป็นครูมือ
อาชีพในประชาคมอาเซียน (โครงการฝึกอบรมครูผู้ช่วยสู่
การเป็นครูมืออาชีพในประชาคมอาเซียน)
ระดับความสาเร็จของหน่วยงานและผู้มีผลงานดีเด่น
ประสพผลสาเร็จเป็นที่ประจักษ์ เพื่อรับรางวัลทรงคุณค่า
สพฐ. (OBEC AWARDS) ครั้งที่ 5 ประจาปีการศึกษา
2558
พัฒนาระบบการบริหารจัดการ

สพร.

สพป./สพม.

สพร.

สพป./สพม.

สพร.

สพป./สพม.

สพร.

สพป./สพม.

สพร.

สพป./สพม.

สพร.

สพป./สพม.

43.1

ระดับความสาเร็จของการพัฒนาระบบการควบคุมภายใน

สอ.

สพป./สพม.

43.2

ร้อยละของโรงเรียนที่ส่งรายงานการติดตามประเมินผล
การควบคุมภายในประจาปีครบถ้วน
ระดับความสาเร็จของส่วนราชการระดับหน่วยเบิกจ่าย
สามารถปฏิบัติงานด้านบัญชีได้ตามเกณฑ์ที่สานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกาหนด

สอ.

สพป./สพม.

สคศ

สพป./สพม.

ตัวชี้วัด

กรอบการประเมินผล 2559

กลยุทธ์ที่ 3 การพัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา
39

40
41.1
41.2

41.3
42

กลยุทธ์ที่ 4

44
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45

ระดั บ ความส าเร็ จ ของสถานศึ ก ษาในสั ง กั ด ได้ รั บ การ
ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษาที่มี
ประสิทธิภาพ
ระดับความสาเร็จของผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช
2551
ระดับความสาเร็จของผู้เรียนมีสุขภาพกาย สุขภาพจิต ที่ดี

46
47
48
49
50

ระดับความสาเร็จของการนิเทศ ติดตาม การจัดการศึกษา
ของสถานศึกษาสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ระดับความสาเร็จของการตรวจสอบทางด้านการเงินการบัญชี
ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ระดับความสาเร็จของการจัดทาต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต

หน่วยงานที่
รับรอง
สตผ.

หน่วยงานที่
รายงาน
สพป./สพม.

สตผ.

สพป./สพม.

สตผ.

สพป./สพม.

ศนฐ.

สพป./สพม.

ตสน.

สพป./สพม.

สคศ./สนผ.

สพป./สพม.
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ภาคผนวก
ค
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การรวบรวมข้อมูล แนวทางการเขียนรายงานเกี่ยวกับ
การวิเคราะห์ข้อมูล การระบุปัจจัยสนับสนุน และปัญหา อุปสรรค
วิธีการรวบรวมข้อมูล
สาหรับแนวทางการในประเมินผลการปฏิบัติราชการซึ่งจะมีการติดตามและประเมินผลดาเนินการ
งานใน 4 ลักษณะ ดังรายละเอียดที่ปรากฏในบทที่ 2 แล้ว กล่าวคือ
1. ประเมินผลจาก เอกสาร หลักฐาน ต่างๆ เช่น รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคารับรอง
การปฏิบัติราชการ (Self Assessment Report : SAR) รอบ 6 เดือน และ 12 เดือน/รายงานการประเมินผล
ตนเองทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-SAR Card) รอบ 6 เดือน, 9 เดือน และ 12 เดือน /เอกสาร หลักฐานประกอบอื่นๆ
เช่น รายงานการประชุม คาสั่งแต่งตั้งคณะทางาน แผนการดาเนินงานที่ได้รับความเห็นชอบจากผู้มีอานาจ
ภาพถ่าย
2. ประเมินผลจากการสัมภาษณ์บุคคลที่เกี่ยวข้องต่างๆ เช่น ผู้กากับดูแลตัวชี้วัด ผู้จัดเก็บ
ข้อมูลผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับการดาเนินการของส่วนราชการ
3. ประเมิน ผลจากการสัง เกตการณ์ เป็น การพิจ ารณาการปฏิบัติ งานต่ า งๆ ของส่ว น
ราชการ เช่น สภาพแวดล้อมของสถานที่ที่ดาเนินการตามกิจกรรมหรือโครงการหลัก การเก็บรักษาและดูแล
เอกสาร/ข้อมูลการมีส่วนร่วมของผู้บริหารระดับสูงของส่วนราชการ ระบบฐานข้อมูล ความถูกต้อง เช่น
แบบฟอร์ มและเจ้ าหน้าที่ ที่รับ ผิ ด ชอบในการตรวจสอบข้อ มูล ก่อนและหลั งการจั ด เก็บ ทุก ครั้ง รวมทั้ ง
แบบฟอร์ม และเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบในการสอบถามข้อมูลต่างๆ จากเจ้าของข้อมูล ความน่าเชื่อถือ เช่น
ระบุแหล่งที่มาได้ชัดเจน สามารถสอบยันข้อมูลกับหน่วยงานเจ้าของข้อมูลได้ มีการจัดเก็บเป็นระบบและมี
เจ้าหน้าที่รับผิดชอบในการจัดเก็บ
4. การขอความเห็นจากคณะผู้เชี่ยวชาญ (Expert Panel) เช่น คณะผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร/คณะผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาระบบราชการ มาประกอบการประเมินผล
อย่ างไรก็ต าม ในขั้ นตอนการติด ตาม และประเมิ น ผลการปฏิบั ติร าชการ หลั กฐานที่ส าคั ญ ที่
ที่ปรึกษาจะใช้ในการประกอบพิจารณาการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจาปี นั่นคือ รายงานผลการ
ปฏิบัติราชการตามคารับรองการปฏิบัติราชการ (Self Assessment Report) หรือที่เรียกว่า SAR ซึ่งส่วน
ราชการได้จัดทามาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2547 SAR จึงถือเป็นการรายงานผลการปฏิบัติ
ราชการที่สาคัญ และถือเป็นเอกสารทางราชการที่ได้รับการรับรองความถูกต้องสมบูรณ์จากหัวหน้าส่วน
ราชการเพื่อใช้เป็นข้อมูลสาคัญในการประเมินผล
ดังนั้น SAR จึงควรระบุถึงข้อมูลที่เกี่ยวข้องทั้งหมดของการดาเนินการตามตัวชี้วัด อาทิ ระบุถึงการ
รายงานผลการปฏิบัติราชการ ระบุนิยามตัวชี้วัดที่ถูกต้องและตรงตาม KPI Template (ที่ส่วนราชการได้
แจ้งไปยังสานักงาน ก.พ.ร. ได้รับทราบ) ระบุข้อมูลผลการดาเนินงานและแนวทางการจัดเก็บข้อมูล ระบุถึง
ปัจจัยสนับสนุน ปัญหาและอุปสรรคที่พบในการดาเนินงานดังกล่าว เพื่อให้ทราบถึงสภาพแวดล้อมและ
ภาวะการดาเนินงานบริหารจัดการที่องค์กรประสบอยู่ อันจะนามาซึ่งข้อเสนอแนะ หากพบว่าองค์กรยัง
สามารถที่จะปรับปรุง พัฒนา หรือหาแนวทางแก้ไขให้ดียิ่งขึ้นได้ หรือหากเป็นองค์กรที่ประสบความสาเร็จ
แล้ว เป็นองค์กรต้นแบบที่จะใช้เป็นกรณีศึกษาให้แก่ องค์กรต่าง ๆ เพื่อเป็นแนวทางการบริหารองค์กรให้
ประสบความสาเร็จต่อไป
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แนวทางการวิเคราะห์ข้อมูล
ส่วนราชการสามารถนาข้อมูลที่ได้จากการรวบรวมข้อมูลตามวิธีการดังกล่าวข้างต้น มาทาการ
วิเ คราะห์ เ พื่อ ให้ ส ามารถระบุ ถึง ปั จจั ยสนับ สนุ น ตลอดจนปั ญหาและอุ ป สรรคที่ พบในการดาเนิ น งาน
ทั้งปัจจัยภายใน และปัจจัยภายนอกองค์กร ได้ดังนี้
1. ปัจจัยสนับสนุน ปัญหา และอุปสรรค อันเกิดจากปัจจัยภายใน อันได้แก่ ปัจจัยที่ควบคุมได้
ภายในองค์ กรเอง ซึ่ง ส่ งผลโดยตรงต่อ ความส าเร็ จ ในการปฏิ บัติงาน หรื ออาจจะก่อ ให้ เกิ ดปั ญหาและ
อุปสรรคในการดาเนินการด้วยเช่นกัน ยกตัวอย่างเช่น ปัจจัยด้าน บุคลากร (Man) ทรัพยากร (Money &
Material) การบริหารจัดการ (Management) และกระบวนงาน (Process) ซึ่งสามารถพิจารณาได้ดังต่อไปนี้
1.1 บุคลากร (Man)
ปัจจัยด้านบุคคลากร (Man) เป็นปัจจัยที่มีความสาคัญอย่างยิ่งต่อการการปฏิบัติงาน และ
การขับเคลื่อนองค์กรให้สัมฤทธิผลตามวิสัยทัศน์หรือเป้าประสงค์ตามที่หน่วยงานหรือองค์กรนั้นๆ ได้กาหนด
โดยสามารถพิ จ ารณาได้ ใ น 2 ระดั บ คื อ บุ ค ลากรในระดั บ บริ ห าร (Leader) และระดั บ ผู้ ป ฏิ บั ติ ง าน
(Knowledge Worker)
ระดับบริหาร (Leader) หมายถึง ผู้ที่ทาหน้าที่กาหนดนโยบาย และแนวทางในการ
ดาเนิ น งาน เช่น การประเมินระดับ จังหวัด หมายถึง ผู้ว่าราชการจั งหวัด การประเมิน ระดับกระทรวง
หมายถึง ปลัดกระทรวง การประเมินระดับกรม หมายถึง อธิบดี ในการประเมินองค์การมหาชน หมายถึง
คณะกรรมการ หรือผู้อานวยการองค์การ โดยจะวิเคราะห์ตัวผู้บริหารเองในแง่มุมมอง ความคิด การบริหาร
และวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างผู้บริหารกับบุคคลในองค์กร
การวิเคราะห์ตัวผู้บริหาร
 รูปแบบ หรือ แนวทางการกาหนดวิสัยทัศน์ (vision) ของผู้บริหารระดับสูงขององค์กร
 ลักษณะ/ภาวะการนา (Lead) และการมีส่วนร่วม (Participation) ของผู้บริหารระดับสูงขององค์กร
 การเป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่ผู้ปฏิบัติงาน อาทิเช่น ด้านการวางแผนงาน การอานวยการ การจัด
งบประมาณ การบริหารจัดการบุคลากร การแก้ปัญหาหรืออุปสรรคที่เกิดขึ้นในการปฏิบัติงาน
การสื่อสารภายในองค์กร การแก้ไขความขัดแย้ง การบริหารเวลา ตลอดจนแนวทางการ
ติดตามและประเมินงานของผู้บริหารระดับสูงขององค์กร
การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างผู้บริหารกับบุคคลในองค์กร
 รูปแบบ หรื อ แนวทางการสร้างการรั บรู้ ร่ว มกัน ระหว่า งผู้ บริ ห ารระดับสู งขององค์กรและ
ผู้ปฏิบัติงานในองค์กร (Share Vision)
 รูปแบบ หรือ แนวทางการสร้างความไว้วางใจให้กับผู้ปฏิบัติงาน (Commitment)
 รูปแบบ หรือ การสร้างทีมงาน (Team Building) ที่เหมาะสมกับงานด้านต่างๆ ในองค์กรรูปแบบ
หรือ แนวทางการมอบหมายงานพิเศษหรื อการมอบอานาจการปฏิบัติงานด้านต่างๆให้ กับ
เจ้าหน้าที่ระดับผู้ปฏิบัติงาน
 รูปแบบ การเสนอแนะแนวทาง ตลอดจนความคิดสร้างสรรค์
ที่ เ ป็ น ประโยชน์ ต่ อ การบริ ห ารงานในองค์ ก ร (Solution
Provider)
 รูปแบบ หรือ แนวทาง การสร้างแรงจูงใจให้กับผู้ปฏิบัติงาน
 รูปแบบ หรือ แนวทาง การพัฒนาสภาพแวดล้อมในการปฏิบัติงานเอื้อต่อผู้ปฏิบัติงาน
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 รูปแบบ หรือ แนวทาง การสร้างวัฒนธรรมการปฏิบัติงานในองค์กร
ระดับผู้ปฏิบัติงาน (Knowledge Worker) หมายถึง ผู้รับผิดชอบการปฏิบัติงานประจาวันซึ่ง
มีรูปแบบการทางาน และการจัดการแก้ไขปัญหาส่วนใหญ่กับปัญหาที่มีลักษณะคล้ายคลึงกันในแต่ละวัน
หรือช่วงรอบระยะเวลาหนึ่ง ๆ ซึ่งจะวิเคราะห์ตัวผู้ปฏิบัติงานเอง วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างผู้ปฏิบัติงาน
ในส่วนงานเดียวกัน หรือต่างส่วนงาน และวิเคราะห์ปัจจัยที่ผลักดันให้ผู้ปฏิบัติงานดาเนินงาน
การวิเคราะห์ตัวผู้ปฏิบัติงาน
 ระดับความรู้/ความเข้าใจ ของผู้ปฏิบัติงาน ที่มีต่อการปฏิบัติงาน
 การมีส่ ว นร่ ว มของผู้ ปฏิบั ติงานในการเสนอแนะแนวทางการดาเนิ น งาน หรื อการคิดริ เริ่ ม
สร้างสรรค์การปฏิบัติงานต่างๆ (Innovative Thinking)
 ทัศนะคติของผู้ปฏิบัติงานที่มีต่อการดาเนินงาน
 รูปแบบ หรือวิธีการ ที่ผู้ปฏิบัติงานได้มีความพยายามทดลองหรือพัฒนาปรับปรุงกระบวนงาน
ต่างๆ
 ความจริงจัง/ความใส่ใจของผู้ปฏิบัติงาน
 ขีดความสามารถ (Competency) และคุณสมบัติที่เหมาะสมของผู้ปฏิบัติงาน คณะผู้เชี่ยวชาญ
หรือทีมที่ปรึกษาในการดาเนินงาน
วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างผู้ปฏิบัติงาน
 รูปแบบ หรือวิธีการ ในการถ่ายทอดความรู้ร่วมกันระหว่างผู้ปฏิบัติงาน
 รูปแบบ หรือวิธีการประสานงานกับหน่วยงานหรือผู้ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
วิเคราะห์ปัจจัยที่ผลักดันให้ผู้ปฏิบัติงานดาเนินงาน
 รูปแบบ แนวทางการสร้างผู้นาการเปลี่ยนแปลง (change Agent)
1.2 ทรัพยากร (Money & Material) หมายถึง ปัจจัยประกอบที่ช่วยสนับสนุนให้ผู้ปฏิบัติงานสามารถ
ปฏิบัติงานภายใต้ภาระหน้าที่ความรับผิดชอบได้สาเร็จลุล่วง ตามเป้าหมาย และนโยบายขององค์กร
งบประมาณ (Budget)
 เช่น รู ป แบบหรือแนวทางการกาหนดหรือการจั ดสรรงบประมาณงบประมาณส าหรั บการ
ปฏิบัติงานต่างๆ
 เงื่อนไข แนวทาง การกันงบประมาณไว้เผื่อกรณีฉุกเฉิน
 ความสาเร็จของการบริหารงบประมาณให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
เวลา (Time)
 รูปแบบ หรือ แนวทาง การกาหนดรอบระยะเวลาในการปฏิบัติงานด้านต่างๆ โดยเริ่มตั้งแต่
กระบวนการมอบหมายนโนบาย การนานโยบายไปปฏิบัติ รวมไปจนถึงการติดตามและประเมิน
การดาเนินงาน และการปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่อง ฯลฯ เป็นต้น
วัสดุ อุปกรณ์ สานักงาน (Resource)
 รูปแบบ หรือ แนวทางการจัดสรร วัสดุ อุปกรณ์ที่สนับสนุนการทางานต่างๆ ให้เพียงพอต่อการ
การปฏิบัติงาน และก่อให้เกิดการจัดสรรที่มีประสิทธิภาพ
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 การพัฒนา วัสดุ อุปกรณ์ สานักงาน ที่ทันสมัยให้เอื้อต่อ การอานวยการ/การปฏิบัติงานด้าน
ต่าง ๆ เช่น การนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology) มาสนับสนุนการ
ปฏิบัติงาน
1.3 ตั ว งาน (Task) หมายถึ ง การอธิ บ ายคุ ณ ลั ก ษณะของงานที่ มี ผ ลต่ อ ความส าเร็ จ ของงาน
ทั้งกระบวนการ และวิธีการทางาน รวมถึงความเกี่ ยวข้องของปัจจัยต่าง ๆ ที่จะก่อให้เกิดอุปสรรค และ
ข้อจากัดในการทางาน หรือเป็นปัจจัยสนับสนุนให้งานสามารถสาเร็จลุล่วงไปได้โดยง่าย เช่น งานขุดคลอ
งามารถกระทาเฉพาะหน้าแล้ง การวางแผนแม่บทต้องมีการประสานงานระหว่างหลายหน่วยงานจึงมี
ความซับซ้อน
1.4 การบริหารจัดการ (Management) หมายถึง กระบวนการในการบริหารบุคลากร ทรัพยากร และ
ตัวงาน เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด และบรรลุเป้าหมายขององค์กรแบบบูรณาการ
การวางแผน
 การวางแผนการจัดโครงสร้างองค์กร กลุ่มงาน
 รูปแบบ หรือ แนวทาง การร่วมวางแผนการปฏิบัติงาน ทั้งในส่วนของแผนระยะสั้น และแผน
ระยะยาว หรือแผนปฏิบัติงานประจาปี(Annual Performance Planning) ซึ่งการระบุรายละเอียด
ของกิจกรรม หน่วยงานผู้รับผิดชอบและเป้าหมายตามตัวชี้วัดผลงาน ทั้งส่วนที่เป็นผลผลิต
และผลลัพธ์ของงานในหน้าที่
 รูปแบบหรือการกาหนดทิศทางหรือกลยุทธ์การดาเนินงานขององค์ กรในแต่ละช่วงเวลา โดยที่
กลยุทธ์นั้นสามารถนาไปดาเนินการได้เหมาะสมและสอดคล้องกับสถานการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นในช่วง
ระยะเวลาต่างๆ ซึ่งอาจแยกเป็น
- แผนกลยุทธ์ระดับองค์กร (Corporate-Level Strategic Plan) เกี่ยวข้องกับการ
บริ ห ารระดั บ สู ง การบริ ห ารในภาพรวม เป้ า หมาย ทิ ศ ทาง และกลยุ ท ธ์ ข องทั้ ง
องค์การ ให้บรรลุผลสาเร็จ โดยผู้รับผิดชอบในการบริหาร และการจัดทาแผนในระดับ
นี้ ก็มักจะเป็นกลุ่ม/คณะของผู้บริหารระดับสูงในองค์การนั้นเอง
- แผนกลยุทธ์ระดับแผนก (Strategic Business Unit-Level Strategic Plan) เป็น
ความรับผิดชอบในการบริหารของหัวหน้าแผนก (Department Manager) ซึ่งจะ
เป็นการนาเอากลยุทธ์องค์การ หรือกลยุทธ์ระดับสูง มาแปรเปลี่ยนเป็นเชิงกลวิธี ให้
ใกล้เคียงกับแนววิธีปฏิบัติต่างๆตามความรับผิดชอบ และภาระหน้าที่ของหน่วยงาน
ฝ่ายนั้น
- แผนกลยุทธ์ระดับหน้าที่ ปฏิบัติการ (Functional-Level Strategic Plan) เป็นการ
ปฏิบัติการของหัวหน้าหน่วยงาน ได้แก่ Supervisor หรือ Foremans หรือพนักงาน
หน่วยงานสนับสนุนอื่นๆ ที่มีการดาเนินงานกันในลักษณะงานประจา (ROUTINE)
 รูปแบบหรือแนวทาง กาหนดหรือจัดทาแผนสารองในกรณีผลงานไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่
กาหนด หรือ แผนฉุกเฉิน หากเกิดอุปสรรค หรือเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดอันอยู่นอกเหนือการ
ควบคุม หรือไม่พึงประสงค์
 รูปแบบหรือการกาหนดกลุ่มของตัวชี้วัดผลสาเร็จของการดาเนินงาน (Key Performance
Indicators : KPI) ที่สาคัญให้มีความชัดเจนเป็นรูปธรรม
คู่มือตัวชี้วัด 359
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การบริหารบุคคล
 ความต้องการทรัพยากรบุคคล
 สมรรถนะด้านกาลังคน ปริมาณอัตรากาลัง จานวนสายและกลุ่มประเภทสายงานที่องค์กร
ต้องการ
 ความเพียงพอของบุคลากรที่ปฏิบัติงาน
 รูปแบบ หรือแนวทางการแต่งตั้งหรือกาหนดผู้ปฏิบัติงานให้เหมาะสมกับงาน
 ความรับผิดชอบของกลุ่มบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการประเมินผลการปฏิบัติราชการ
 รูปแบบ หรือแนวทาง การสร้างแรงจูงใจ และสร้างขวัญ กาลังใจ ของบุคลกรในองค์กร
 รูปแบบ หรือแนวทางการพัฒนาองค์ความรู้ให้กับบุคลากร
 การจ้างเหมาหน่วยงานภายนอกดาเนินงาน (Contract Out & Outsourcing) ที่มีความสามารถมา
ช่วยดาเนินการ
การควบคุมและติดตามผล
 รูปแบบการติดตามและประเมินผลและการตัดสินใจในการดาเนินงาน
 ระบบข้อมูลข่าวสาร (Management Information System : MIS) /การรวบรวมข้อมูลการ
ปฏิบัติงานที่นามาใช้ในการติดตามประเมินผล
 รอบระยะเวลาการรายงานผลข้อมูลการปฏิบัติงาน
 ศักยภาพและข้อจากัดในการจัดระบบข้อมูลข่าวสารภายในองค์กร
 การใช้เทคโนโลยีในการวางแผนและติดตามประเมินผล
 รูปแบบการกาหนดเป้าหมายการดาเนินงานในช่วงระยะเวลาต่างๆ
 ผู้รับผิดชอบในการติดตามและตรวจสอบ
 รูปแบบหรือการพัฒนาระบบการรับข้อเสนอแนะ (Feedback) ต่างๆ ที่เกิดขึ้นในการฏิบัติงาน
เพื่อประเมินผลหรือตรวจวินิจฉัยว่าการดาเนินงานตามแผนประสบผลสาเร็จหรือไม่ มีปัญหา
อุปสรรคที่เกิดขึ้นอย่างไร รวมทั้งทาการประเมินสภาพแวดล้อมภายนอกและแนวโน้มของ
ผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้น เพื่อนาไปสู่การ ปรับปรุงแก้ไขทิศทางการดาเนินงานโดยรวม
 รูปแบบหรือแนวทางการดาเนินงานที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานงานเมื่อได้รับ
ข้อเสนอแนะ (Feedback) ต่างๆ
 แนวทางการรายงานผลการดาเนินงานกิจกรรมงาน/โครงการ และแผนงานตามแผนกลยุทธ์
ที่กาหนดขึ้นเป็นระยะๆ เพื่อจะได้ทราบถึงผลการดาเนินงาน ความก้าวหน้า ปัญหาอุปสรรค
อัน จะได้น าไปสู่ การปรั บปรุง แก้ ไ ขหรื อปรั บ เปลี่ ย นทิ ศทาง กิ จ กรรมการดาเนิ น งานของ
องค์การ ให้เหมาะสม
การจัดทารายงาน
 แนวทางการรายงานการวิเคราะห์ คาดการณ์แนวโน้มของผลการปฏิบัติงานตามประเด็นต่างๆ ที่
เกี่ยวข้องกับการดาเนินงานตามตัวชี้วัด เพื่อนาไปสู่การกาหนดวิสัยทัศน์ (Vision) ที่ชัดเจนของ
องค์การอันหมายถึงทิศทางการดาเนินงาน (direction) จุดยืนที่เหมาะสม (Optimal Position)
เป้าประสงค์ (goal) กลยุทธ์การดาเนินงาน (strategy) รวมทั้งทาการระบุเป้าหมาย (target) การ
ปฏิบัติงานที่เป็นรูปธรรม
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รูปแบบ แนวทาง การรายงานให้ผู้เกี่ยวข้องได้รับทราบการดาเนินงานในช่วงระยะเวลาต่างๆ
อย่างสม่าเสมอ
1.5 กระบวนงาน (Work)
 รูปแบบ ผังกระบวนการ (Flow Chart)
 ขั้นตอนต่างๆ/ความซับซ้อน/ระยะเวลา ภายใต้กระบวนการ (Working Steps)
 ผู้ปฏิบัติงานและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในแต่ละกระบวนงาน
 การปรับปรุงกระบวนการทางานในขั้นตอนต่างๆ
 รู ป แบบ แนวทางการวิ เ คราะห์ ง านอย่ า งเป็ น ระบบเพื่ อ พั ฒ นาระบบการบริ ห ารงานที่ มี
ประสิทธิภาพ เพื่อนาไปสู่การพัฒนาระบบการจัดการคุณภาพ การจัดหาและพัฒนาระบบ
สารสนเทศสนับสนุนการปฏิบัติงาน (Information System Management) และการตัดสินใจ
ทางการบริหาร การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่มีอยู่ในองค์การ
2. ปัจจัยสนับสนุน ปัญหา และอุปสรรค อันเกิดจากปัจจัยภายนอก อันได้แก่ ปัจจัยทางการ
บริหาร ปัจจัยทางเศรษฐกิจ ปัจจัยทางสังคม ตลอดจนองค์ความรู้ใหม่ๆ ที่เกิดขึ้นจากกระแสการบริหาร
จัดการภาครัฐแนวใหม่ (New Public Management) พันธมิตรและเครือข่ายในการปฏิบัติงาน รวมถึง
สถานการณ์และความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นทั้งในระดับสากลและระดับประเทศ ตลอดจนปรากฏการณ์ทาง
ธรรมชาติที่เกิดขึ้น ซึ่งสามารถพิจารณาได้ดังต่อไปนี้
2.1 บุคลากร หมายถึง บุคคลหรือกลุ่มองค์กร ซึ่งอยู่ภายนอกการควบคุมของส่วนราชการ
ผู้ ก าหนดนโยบาย คื อ ผู้ ก าหนดนโยบายในการด าเนิ น งานที่ มี ผ ลต่ อ ตั ว ชี้ วั ด นี้ เช่ น
คณะรัฐมนตรี กพช. กทช. กพร. คอค.
 สภาพแวดล้อมด้านการบริหาร อันได้แก่ ความชัดเจนในการกาหนดนโยบายจากฝ่ายบริหาร
 การกาหนดเป้าหมาย/วัตถุประสงค์ของงานที่รัฐบาล ต้องการ หรือการกาหนดคุณลักษณะของ
ผลงานที่ต้องการได้รับจากหน่วยงานที่มีหน้าที่ส่งมอบบริการ
 การกาหนดขอบข่ายของอานาจหน้าที่ ความสามารถในการกระทาการหรือให้อิสระในการ
วินิจฉัยสั่งการให้มีความชัดเจน
 นโยบายการให้การสนับสนุนเพื่อให้ดาเนินงานได้ตามที่คาดหวัง
 การพัฒนากลไกสาหรับการควบคุมตรวจสอบ การประเมินผล หรือการรายงานการดาเนินงาน
ให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่ายได้ ทราบถึงผลการดาเนินงาน ความก้าวหน้าหรือปัญหาอุปสรรคที่
เกิดขึ้น เพื่อให้เป็นไปตามกรอบ การให้รางวัล หรือลงโทษ
 กระจายอานาจไปสู่ท้องถิ่น
 การปฏิรูปและการเปลี่ยนแปลงในบทบาทของภาคราชการ
ผู้ส นับ สนุน ปั จจั ย ภายนอกองค์ การ คื อ ผู้ ที่เ กี่ ย วข้ องกั บ การด าเนิ น งานของส่ ว นราชการ
ทั้งทางตรงและ ทางอ้อม เช่น ตัวชี้วัดของจังหวัดเกี่ยวกับการประเมินแปลงปลูกข้าวที่ผ่าน
มาตรฐานเกษตร (GAP) จาเป็นต้องได้รับการสนับสนุนจากเจ้าหน้าที่กรมวิชาการเกษตรในการ
ประเมิน หรือ ตัว ชี้วัดของจั งหวัดเกี่ยวกับระดับความส าเร็จของการลดอุบัติเหตุการจราจร
ทางบก ก็จาเป็นต้องได้รับความร่วมมือจากกรมการขนส่งให้ช่วยอบรมความรู้ และกรมทาง
หลวงในการติดป้ายจราจร
คู่มือตัวชี้วัด 361
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2.2 ปัจจัยด้านเศรษฐกิจ
 ผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจโลกและอิทธิพลของกระแสโลกาภิวัตน์
 ผลกระทบจากอิทธิพลของกลุ่มการค้าเศรษฐกิจ และการรวมตัวกันขององค์กรระหว่างประเทศ
ด้านเศรษฐกิจ
 ผลกระทบจากอิทธิพลของกลุ่มประเทศใหม่และประเทศใกล้เคียงในอินโดจีน เช่น เวียดนาม
ฯลฯ
 ผลกระทบจากอิทธิพลและผลกระทบจากความร่วมมือในเขตอนุภูมิภาคแนวสามเหลี่ยม
เศรษฐกิจ สี่เหลี่ยมเศรษฐกิจ
 ผลกระทบจากเศรษฐกิจภายในประเทศไทย
 ผลกระทบจากการกระตุ้นให้เกิดการบริโภค
 ผลกระทบจากความมั่นใจในการลงทุนของภาคเอกชน
 ผลกระทบจากการปรับตัวและการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการใช้จ่าย/การออมของกลุ่มเป้าหมาย
 ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ย
 ผลกระทบจากค่าเงินบาท
 ผลกระทบจากการระดมทุนในตลาดหุ้น / ตลาดทุน
 ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงอัตราภาษีต่างๆที่เกี่ยวข้อง
 ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงการใช้จ่ายของภาครัฐ
 ฯลฯ
2.3 ปัจจัยด้านสังคม
 ผลกระทบจากการปรั บเปลี่ ย นวิ ถีการด าเนิ น ชี วิตของคนในสั งคมทั้ง ในส่ ว นของวิถี ชีวิ ตใน
ครอบครัว วิถีชีวิตในที่ทางาน และวิถีชีวิตในสังคมทั่วไป จึงมีผลทาให้องค์กรทุกองค์กร ต้อง
ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงองค์กรให้สอดรับ หรือตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อม
ภายนอก อันได้แก่ สภาพแวดล้อมทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคม เทคโนโลยี นโยบายรั ฐบาล
กฎหมาย องค์การคู่แข่งและสนับสนุน ที่ได้มีการเปลี่ยนแปลงอย่างเป็นพลวัต (Dynamic)
 รู ป แบบหรื อ แนวทางการศึ ก ษาวิ เ คราะห์ ส ภาพแวดล้ อ มทางการบริ ห าร ทั้ ง ในส่ ว นของ
สภาพแวดล้อมภายนอก(External Environment) อันได้แก่ สภาพเศรษฐกิจ สังคมวัฒนธรรม
การเมืองการปกครอง เทคโนโลยี นโยบายของรัฐบาล คู่แข่งขันและพันธมิตร
 ข้อมูลสภาพแวดล้อมภายนอกองค์การ (External Environment) จะประกอบด้วยกลุ่มข้อมูล
เกี่ยวกับประเด็นสถานการณ์ที่สาคัญแต่ละด้าน อันประกอบด้วย ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพเศรษฐกิจ
การเมืองการปกครอง สังคมวัฒนธรรม เทคโนโลยี นโยบายของรัฐบาล องค์การคู่แข่งและ
พันธมิตร ตลาดและกลุ่มลูกค้าที่เป็นเป้าหมายขององค์การ
 แนวทางวิเคราะห์ถึงผลกระทบที่เป็นโอกาสและภัยอุปสรรคหรือทาการประเมิน ช่องว่าง (Gap
Analysis) เพื่อกาหนดแนวทางการดาเนินงานแบบมุ่งเน้นอนาคต (Future-Oriented) โดยการ
สร้าง/กาหนดวิสัยทัศน์ (vision) ในระยะยาวเพื่อการคาดการณ์แนวโน้มของการเปลี่ยนแปลงที่
จะเกิดขึ้ น ในอนาคตและนามาปรั บทิ ศทางการดาเนิ น งานตลอดจนทาการตัด สิ น ใจในการ
พิจ ารณาทบทวนและพั ฒ นา คุ ณ ภาพ บริ ก าร ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ตลาดและกลุ่ ม ลู ก ค้ า ให้ มี ค วาม
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เหมาะสมต่อไป
ผลกระทบของการเคลื่อนย้ายของประชากร เช่น อัตราการไหลเข้า-ออก ของประชากร หรือ
ผลกระทบของประชากรแฝงที่เกิดขึ้น
แนวทางการการเปลี่ยนแปลงทัศนคติและพฤติกรรมของประชาชน
บทบาทของสถาบันครอบครัว
การศึกษาและคุณภาพประชากร
ค่านิยมการบริโภคและวัฒนธรรม
ความยุติธรรมในสังคมและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
2.4 ปัจจัยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
งบประมาณ
แหล่งทุน/เงินนอกงบประมาณ ที่ได้รับการอุดหนุน
ความเพียงพอของงบประมาณระบุถึงทรัพยากรที่ต้องการได้รับการสนับสนุนไปดาเนินการจาก
รัฐบาล ซึ่งอาจจะระบุในรูปของต้นทุนต่อหน่วย (unit Cost) ของการดาเนินการ เพื่อที่รัฐบาล
ในฐานะผู้ซื้อบริการจะได้พิจารณาให้ความเห็นชอบ และจัดสรรงบประมาณให้ตามแนวทางของ
ระบบงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงาน
เทคโนโลยี
ผลกระทบจากรูปแบบหรือแนวทางการนาเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ในการปฏิบัติงาน
ผลกระทบจากความก้าวหน้าของเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
ผลกระทบจากเทคโนโลยีสารสนเทศ
ผลกระทบจากเทคโนโลยีการสื่อสารโทรคมนาคม
ผลกระทบจากเทคโนโลยีการขนส่งคมนาคม
ผลกระทบจากเทคโนโลยีการอุตสาหกรรม
ผลกระทบจากเทคโนโลยีการเกษตร
ผลกระทบจากเทคโนโลยีด้านอื่นๆ
กฎหมาย
ผลกระทบจากการปรับปรุงยกเลิกกฎระเบียบในการปฏิบัติงาน (Deregulation) เพื่อแก้ไข
ความล่าช้าในกระบวนการดาเนินงานของขององค์การภาครัฐส่วนใหญ่
ผลกระทบจากการมีกฎระเบียบที่หลากหลายและซับซ้อนมากจนเกินไป
ผลกระทบจากการแก้ ไ ขกฎหมายหรื อ กฎเกณฑ์ ข องบั ง คั บ ต่ า งๆที่ มี ผ ลต่ อ การด าเนิ น การ
ยกตัวอย่างเช่น กฎหมายเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมต่างๆ การยกเลิกเบนซิน 95
การจัดการระบบคุณภาพ (Quality Management)
การบริหารงานเชิงกลยุทธ์ + BSC. (KPI. , STRATEGY MAP)
Project Management
Risk Management
Change Management,
TQM., PMQA
Continuous Work Improvement
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Knowledge Management, Learning Organization
E-Government
การเสริมสร้างสานึกรู้และความมุ่งมั่น (Shared Vision & Commitment)
การปรับโครงสร้างองค์การ (Organizational Restructuring)
การรื้อปรับกระบวนงาน (Business Process Re-engineering)
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (Humans Resources Development)
การจัดการระบบสารสนเทศ (Information System Management)
การสร้างคุณภาพของกระบวนงาน หรือปัจจัยที่เป็นหัวใจสาคัญในการทางาน (Input) ตลอดจน
การตรวจสอบปัจจัยคุณภาพเหล่านั้น เช่น
- ด้านเกษตรกร (การปลูกข้าว) ปัจจัยที่สาคัญในการผลิตคือ เมล็ดพันธ์ข้าวที่ดี
- ด้ า นงานข่ า ว ปั จ จั ย ที่ ส าคั ญ คื อ แหล่ ง ข่ า ว ซึ่ ง ต้ อ งมี ค วามเชื่ อ ถื อ ได้ (Reliability)
ตอบสนองต่อสิ่งแวดล้อมในสถานการณ์นั้นๆ ได้ถูกต้องแม่นยา สามารถสื่อสารให้เข้าใจ
ได้และรวดเร็ว ไว้ใจได้ (Creditability) มีความปลอดภัย (Security)
- ด้านงานบริการ ปัจจัยที่สาคัญคือ กระบวนงานและผู้ให้บริการที่ มีมีความสามารถในการ
ทางาน สามารถเข้าถึงได้เท่าเทียมและทั่ว ถึง รวดเร็ ว มีมรรยาท สุ ภ าพ มีใจบริ การ
สามารถเข้าใจลูกค้าได้เป็นอย่างดี (Service Mind)
- ฯลฯ
บุคลากร หน่วยงาน และเครือข่ายการทางานที่เกี่ยวข้อง (Networking)
 รูปแบบ แนวทางการสร้างการมีส่วนร่วมในการปฏิบัติงานกับบุคลากร หน่วยงาน และเครือข่าย
การทางานที่เกี่ยวข้อง
 รูปแบบ แนวทางการแสวงหาความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ
 วิธีการการสร้างเครือข่ายอย่างยั่งยืน
 ระดับการสนับสนุนจากบุคลากร หน่วยงาน และเครือข่ายการทางานที่เกี่ยวข้อง
 ทัศนคติที่ดีของบุคลากร หน่วยงาน เครือข่ายที่เกี่ยวข้องที่มีต่อการทางาน
ปรากฏการณ์/ภัยตามธรรมชาติ
 สภาพ ดิน น้า อากาศ
 อุทกภัย
 แผ่นดินไหว
 ภัยแล้ง
 ธรณีพิบัติ
 ฯลฯ

364 คู่มือตัวชี้วัด

ตามแผนปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

ภาคผนวก
ง

คู่มือตัวชี้วัด 365

ตามแผนปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

คณะทางานพัฒนาโปรแกรมระบบรายงานผลตามคารับรองการปฏิบัติราชการ (KPI Report System : KRS)
และโปรแกรมระบบรายงานผลตามแผนปฏิบัติการ (Action plan Report System : ARS)
ที่
ชื่อ-สกุล
สังกัด
เบอร์โทรศัพท์/E-mail
1 นายสุรศักดิ์ อินศรีไกร
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 08-1766-4966
s.insrikrai@gmail.com
2 นายนิพนท์ นนธิ
สพป.อุบลราชธานี เขต 4 08-6723-3372
niponnonthi@gmail.com
3 นายนิคม ภูมิภาค
สพป.อุบลราชธานี เขต 4 086-265-7330
nikhomo@hotmail.com
4 นางสาวเปรมฤทัย เลิศบารุงชัย
สานักเทคโนโลยีเพื่อการ 081-819-7922
เรียนการสอน
premruthai@gmail.com
5 นายทองคา มากมี
สพม. 29
089-722-2467
tmtm2010@gmail.com
6 นายศาสตรา ดอนโอฬาร
สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 081-050-1411
boyoty999@gmial.com
7 นายธิติ ทรงสมบูรณ์
สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 081-391-7040
mrthiti2006@hotmail.com
8 นายคมกฤช มุมไธสง
สพป.นครราชสีมา เขต 6 085-682-5357
hs3qba@gmail.com
10 นางสาวพรพรรณ ศศิวงศ์
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 089-492-2533
pmqaobec@hotmail.com
11 นางสาวจุฬาลักษณ์ ทรัพย์สุทธิ
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 089-444-5779
pmqaobec@hotmail.com
12 นางสาวนฤมล แก้วสุรพล
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 089-597-3367
pmqaobec@hotmail.com
14 นายศิวกร รัตติโชติ
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 080-534-9480
pmqaobec@hotmail.com
15 นายประสิทธิ์ ทากันหา
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 083-800-3892
Tamkanha_23@hotmail.com
16 นางสาวทิตยาภรณ์ กาศสนุก
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 089-024-5292
17 นางศิวาพร ชาญสอน

กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

18 นายอรุณ กรุบแก้ว

กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
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ftitaya@gmail.com
083-913-0199
taktan_51@hotmail.com
086-867-3271
Alternative37@gmail.com
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