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ค�ำน�ำ
พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546
หมวด 8 การประเมินผลการปฏิบัติราชการ ก�ำหนดให้ส่วนราชการด�ำเนินการประเมินผลการปฏิบัติราชการ
ของส่ ว นราชการเกี่ ย วกั บ ผลสั ม ฤทธิ์ ข องภารกิ จ คุ ณ ภาพการให้ บ ริ ก าร ความพึ ง พอใจของประชาชน
ผู้รับบริการ ความคุ้มค่าในภารกิจ และอาจจัดให้มีการประเมินผลภาพรวมของผู้บังคับบัญชาแต่ละระดับหรือ
หน่วยงานในส่วนราชการ โดยส่วนราชการที่ให้บริการมีคุณภาพเป็นไปตามเป้าหมายที่ก�ำหนด สามารถเพิ่ม
ผลงานโดยไม่เป็นการเพิ่มค่าใช้จ่าย หรือสามารถด�ำเนินการตามแผนลดค่าใช้จ่ายต่อหน่วยได้ตามหลักเกณฑ์
ที่ก�ำหนด ส่วนราชการจะได้รับจัดสรรเงินรางวัลการเพิ่มประสิทธิภาพ เพื่อน�ำไปใช้ในการปรับปรุงการ
ปฏิบัติงานหรือน�ำไปจัดสรรให้กับผู้ปฏิบัติงานของส่วนราชการนั้นๆ
ส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้จัดท�ำคู่มือการประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการ ตามแผนปฏิบัติราชการ ประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ซึ่งมีการประเมินผลตามกลยุทธ์ของ
ส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประกอบด้วย 4 กลยุทธ์ ได้แก่ 1) พัฒนาคุณภาพผู้เรียน
ทุกระดับทุกประเภท 2) ขยายโอกาสเข้าถึงบริการการศึกษาขั้นพื้นฐานให้ทั่วถึงครอบคลุมผู้เรียน ให้ได้รับ
โอกาสในการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ และมีคุณภาพ 3) พัฒนาคุณภาพครู และบุคลากรทางการศึกษา
4) พัฒนาระบบการบริหารจัดการ
ส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ขอขอบคุณคณะท�ำงาน ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด
รวมทั้งผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่าน ที่ร่วมกันจัดท�ำคู่มือการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ตามแผนปฏิบัติราชการ
ประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ฉบับนี้ ให้เสร็จสมบูรณ์ และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าคู่มือฉบับนี้จะเป็นประโยชน์
ต่อผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกภาคส่วน ทั้งส�ำนัก/หน่วยงาน ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ส�ำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ได้น�ำไปใช้เป็นกรอบแนวทางในการพัฒนาระบบราชการให้มีความเข้มแข็ง
ประสพความส�ำเร็จตามเป้าหมายของตัวชี้วัดได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล เพื่อให้บรรลุเป้าหมาย
ผู้รับบริการทุกระดับมีความพึงพอใจ และส่งผลต่อการยกระดับคุณภาพมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานให้สูงขึ้น
ต่อไป
						
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
ส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กุมภาพันธ์ 2558

สารบัญ
		
แนวทางการปฏิบัติราชการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ.2558
ค�ำรับรองตามแผนปฏิบัติราชการ ประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558   
กรอบการประเมินผลตามแผนปฏิบัติราชการ ประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
ตัวชี้วัดและเป้าหมายตามแผนปฏิบัติราชการประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
รายละเอียดตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติราชการ ประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนทุกระดับทุกประเภท
1. ระดับความส�ำเร็จของการสร้างความเข้มแข็งในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
2 ร้อยละของสถานศึกษามีการด�ำเนินกิจกรรมให้ผู้เรียนมีค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการครบทุกตัว
หรือมีความสอดคล้องกับช่วงวัย
3 ร้อยละของนักเรียน ป.6 ม.3 ม.6 โครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล ที่มีผลการสอบ O-NET วิชาต่างๆ
สูงกว่าร้อยละ 50 ของคะแนนเต็ม เพิ่มขึ้น
4 ร้อยละของสถานศึกษาที่มีนักเรียนระดับปฐมวัยได้รับการเตรียมความพร้อม
5 ร้อยละของนักเรียน ครู และศึกษานิเทศก์ ที่ได้รับการพัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษตามกิจกรรม
ส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน
6 ร้อยของโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการโรงเรียนสุจริตผ่านเกณฑ์มาตรฐานตามตัวชี้วัด ของโรงเรียนสุจริต
7 ร้อยละของโรงเรียนวิถีพุทธที่ผ่านการประเมินผลการด�ำเนินการ 29 ประการสู่ความเป็นโรงเรียนวิถีพุทธ
8 ร้อยละการยกระดับวิชาการโรงเรียน ในฝัน
9 ร้อยละของโรงเรียนปฐมวัยที่ได้รับการเตรียมความพร้อม (โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย)
10 ระดับความส�ำเร็จของส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่ด�ำเนินงานภายใต้โครงการเสริมสร้างคุณธรรม
จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษาผ่านกิจกรรม ลูกเสือ
11 ระดับความส�ำเร็จของส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่ด�ำเนินงานภายใต้โครงการเสริมสร้างคุณธรรม
จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษาผ่านกิจกรรมศิลปะ หัตกรรมนักเรียน (ดนตรีนาฎศิลป์ ศิลปะ)
12 ระดับความส�ำเร็จของส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่ด�ำเนินงานภายใต้โครงการเสริมสร้างคุณธรรม
จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษาผ่านกิจกรรม สภานักเรียน
13 ร้อยละของสถานศึกษาจัดกิจกรรมพัฒนาด้านสุขภาวะของนักเรียน
14 ร้อยละของนักเรียนได้รับการเสริมความรู้ให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพิ่มโอกาส
ในการศึกษาต่อระดับที่สูงขึ้น
15 ร้อยละของนักเรียนที่เข้ารับการศึกษาสายสามัญควบอิสลามศึกษาเพิ่มขึ้น
16 ร้อยละของนักเรียนชั้น ป.3 ที่อ่านไม่ออกลดลง
17 ร้อยละของนักเรียนชั้น ป.6 ที่อ่านไม่คล่องลดลง
18 ร้อยละของนักเรียนในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ ที่เข้าร่วมกิจกรรม
เพื่อสร้างโอกาสในการเรียนรู้การอยู่ร่วมกัน
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กลยุทธ์ที่ 2 ขยายโอกาสเข้าถึงบริการการศึกษาขั้นพื้นฐานให้ทั่วถึงครอบคลุมผู้เรียนให้ได้รับโอกาส
ในการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ และมีคุณภาพ
19 อัตราส่วนผู้เรียนระดับก่อนประถมศึกษา/ประชากรกลุ่มอายุ 3-5 ปี
20 อัตราส่วนผู้เรียนระดับประถมศึกษา/ประชากรกลุ่มอายุ 6-11 ปี
21 ร้อยละของนักเรียนนักเรียนที่จบการศึกษาระดับก่อนประถมศึกษา
22 ร้อยละของนักเรียนที่จบการศึกษาภาคบังคับ
23 ร้อยละของนักเรียนที่จบการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย
24 ร้อยละของนักเรียนประถมศึกษาออกกลางคัน
25 ร้อยละของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้นออกลางคัน
26 ร้อยละของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายออกกลางคัน
27 ร้อยละของนักเรียนที่ได้รับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
28 ร้อยละของนักเรียนด้อยโอกาสได้รับการสนับสนุนการศึกษา
29 ร้อยละของนักเรียนพิการได้รับการสนับสนุนการศึกษา
30 ร้อยละของนักเรียนพิการที่ได้รับการพัฒนาสมรรถภาพ
30.1 ร้อยละของนักเรียนพิการและผู้ด้อยโอกาสได้รับการพัฒนาทักษะวิชาชีพ ทักษะการด�ำรงชีวิต
สามารถพึ่งพาตนเองได้

หน้า
149

กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา	
31 ร้อยละของจ�ำนวนอัตราจ้างวุฒิปริญญาตรีที่ปฏิบัติงานสนับสนุนการสอนให้สถานศึกษา
32 ร้อยละของสถานศึกษาที่ครูสามารถกลับไปปฏิบัติการสอนเพิ่มขึ้นโดยการจัดสรรอัตราจ้าง
ปฏิบัติงานแทนนักการภารโรง
33 ระดับความส�ำเร็จของส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาในการส่งเสริม สนับสนุน และ พัฒนางานแนะแนว
34 ร้อยละของครูแนะแนวและบุคลากรทางการแนะแนวที่เข้ารับการอบรมหลักสูตรด้าน
การแนะแนวของ สพฐ.
35 ร้อยละของบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาสมรรถนะและศักยภาพการปฏิบัติงาน
(โครงการพัฒนาสมรรถนะและศักยภาพการปฏิบัติงานส�ำหรับบุคลากรทางการศึกษา)
36 ร้อยละของบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาสมรรถนะและศักยภาพการปฏิบัติงาน
(โครงการวิจัยและถ่ายทอดองค์ความรู้ต่อยอดสู่ความเป็นเลิศ AREA OF EXCELLENCE)
37 ระดับความส�ำเร็จของครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีผลงานดีเด่นที่ประสพผลส�ำเร็จเป็นที่ประจักษ์
เพื่อรับรางวัลทรงคุณค่า (OBEC AWARDS ประจ�ำปี พ.ศ. 2558)
38 ระดับความส�ำเร็จในการปฏิบัติงานของ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา ตามหลักธรรมาภิบาล
(คณะอนุกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเขตพื้นที่การศึกษาทุกเขต
มีการบริหารงานบุคคลตามหลักธรรมาภิบาล)
39 ร้อยละของการพัฒนาครูด้วยระบบ e – Training
40 ร้อยละของครูและบุคลากรทางการศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่ได้รับ
การพัฒนาในเขตพัฒนาคุณภาพในการปฏิบัติงาน
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กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาระบบการบริหารจัดการ
41 ระดับความส�ำเร็จของการพัฒนาระบบการควบคุมภายใน
42 ร้อยละการจัดการเรื่องร้องเรียนของเขตพื้นที่การศึกษา
43 ระดับความส�ำเร็จของส่วนราชการระดับหน่วยเบิกจ่ายสามารถปฏิบัติงานด้านบัญชีการเงิน
ได้ตามเกณฑ์ที่ส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานก�ำหนด
44 ระดับความส�ำเร็จของการนิเทศ ติดตาม การจัดการศึกษาของสถานศึกษาสังกัดส�ำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษา
45 ระดับความส�ำเร็จร้อยละเฉลี่ยถ่วงน�้ำหนักของการด�ำเนินงานของส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ตามเกณฑ์มาตรฐานส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
45.1 - ร้อยละของสถานศึกษาในสังกัดได้รับการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา
ที่มีประสิทธิภาพ
45.2 - ร้อยละของสถานศึกษามีคุณภาพตามมาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษา
45.3 - ร้อยละของผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พุทธศักราช 2551
45.4 - ร้อยละของผู้เรียนมีสุขภาพกาย สุขภาพจิต ที่ดี
46 ระดับความส�ำเร็จของการตรวจสอบทางการเงินการบัญชีของส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
47 ร้อยละของสถานศึกษาในสังกัดที่มีระบบประกันคุณภาพภายในตามกฎกระทรวง ว่าด้วยระบบ
หลักเกณฑ์และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2553
48 ระดับความส�ำเร็จของการด�ำเนินโครงการการพัฒนาคุณภาพการศึกษาทางไกลผ่านโครงข่าย
อินเทอร์เน็ต (DLIS)
49 ระดับความส�ำเร็จของการจัดท�ำต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต
50 ร้อยละของสถานศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่ผู้ปกครองและชุมชน
มีส่วนร่วมในกิจกรรมของสถานศึกษา
ภาคผนวก
- ภาคผนวก ก ชื่อเว็บไซต์ส�ำหรับรายงานผลการด�ำเนินงาน
- ภาคผนวก ข ตารางสรุปส�ำนัก/กลุ่ม/ศูนย์ รับผิดชอบค�ำรับรองการปฏิบัติราชการตามแผนปฏิบัติราชการ
ปีงบประมาณ 2558 รายตัวชี้วัด
- ภาคผนวก ค วิธีการรวบรวมข้อมูล
- ภาคผนวก ง คณะท�ำงานพัฒนาโปรแกรมระบบรายงานฯ
- ภาคผนวก จ ค�ำสั่งแต่งตั้งคณะท�ำงานจัดท�ำคู่มือ
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คู่มือตัวชี้วัด

ตามแผนปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
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- แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการไทย พ.ศ. 2556 - พ.ศ. 2561 เป็นกรอบแนวทางในการ
ผลักดันการพัฒนาระบบราชการไทยในการมุ่งสู่การเป็นองค์การที่มีขีดสมรรถนะสูง และทันสมัย บุคลากร
มีความเป็นมืออาชีพ มีระบบการท�ำงานที่คล่องตัว รวดเร็ว ปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ในการท�ำงาน เน้นการ
ท�ำงานที่มีประสิทธิภาพ ปรับปรุงกลไกและระบบการประเมินผลการปฏิบัติราชการให้เหมาะสม สอดรับกับ
พันธกิจและลักษณะงานของหน่วยงานของรัฐให้สามารถวัดผลได้ รวมทั้งวางระบบการบริหารงานแบบ
บูรณาการในยุทธศาสตร์ที่ส�ำคัญของรัฐบาลของกระทรวงที่มีเป้าหมายร่วมกัน หรือที่เรียกว่า Joint KPIs
ตามห่วงโช่คุณค่า (Value Chains) ครอบคลุมกระบวนการตั้งแต่ต้นน�้ำ  กลางน�้ำ  จนกระทั่งปลายน�้ำ 
มีการก�ำหนดบทบาทภารกิจที่ชัดเจนว่าหน่วยงานใดมีความรับผิดชอบในเรื่องหรือกิจกรรรมใดบ้าง
ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติราชการประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
ส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้จัดท�ำรายละเอียดตัวชี้วัดผลการปฏิบัติราชการ
ประจ� ำ ปี ง บประมาณ พ.ศ. 2558 ซึ่ ง ผ่ า นการเจรจากั บ คณะกรรมการเจรจาข้ อ ตกลงว่ า ด้ ว ยผลงาน
ที่ส�ำนักงาน ก.พ.ร. มอบหมาย และเห็นชอบร่วมกันให้ใช้เป็นตัวชี้วัดผลการปฏิบัติราชการประจ�ำปี
โดยมีกรอบการประเมิน 2 มิติ คือ มิติภายนอก ได้แก่ การประเมินประสิทธิผล (ผลลัพธ์และผลผลิต)
การประเมินคุณภาพ และมิติภายใน ได้แก่ การประเมินประสิทธิภาพ การพัฒนาองค์การ มีตัวชี้วัด
ต้องด�ำเนินการทั้งสิ้น 7 ตัวชี้วัดหลัก และตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติราชการประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
โดยมีกรอบการประเมิน 4 กลยุทธ์ ดังนี้ กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนทุกระดับทุกประเภท กลยุทธ์ที่ 2
ขยายโอกาสเข้าถึงบริการการศึกษาขั้นพื้นฐานให้ทั่วถึงครอบคลุมผู้เรียน ให้ได้รับโอกาสในการพัฒนา
เต็มตามศักยภาพ และมีคุณภาพ กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา และกลยุทธ์ที่ 4
พัฒนาระบบการบริหารจัดการ ด�ำเนินการทั้งสิ้น 50 ตัวชี้วัดหลัก
แนวทางการปฏิบัติราชการ
เพื่อให้การปฏิบัติราชการสามารถสนองตอบต่อนโยบายได้อย่างครบถ้วน จึงเห็นสมควรให้มี
การบูรณาการการปฏิบัติงานให้มีความเชื่อมโยงกันอย่างเป็นระบบ ดังนี้
1. การก�ำหนดตัวชี้วัดตามค�ำรับรองการปฏิบัติราชการประจ�ำปี ต้องเป็นตัวชี้วัดที่ปรากฎใน
แผนปฏิบัติราชการประจ�ำปีหรือให้มีงบประมาณหรือกิจกรรมรองรับครบถ้วนทุกตัวชี้วัด
2. การก�ำหนดเจ้าภาพหลักในการด�ำเนินงานตามกลยุทธ์ จุดเน้น และทุกตัวชี้วัด เพื่อให้มี
ผู้รับผิดชอบหลักทั้งในระดับกลยุทธ์ จุดเน้น และทุกตัวชี้วัดที่จะต้องด�ำเนินการ โดยให้สอดคล้องกับการ
ประเมินรายบุคคล ทั้งนี้อาจจัดให้มีเจ้าภาพร่วมในกรณีตัวชี้วัดที่จะต้องด�ำเนินงานร่วมกันด้วย
3. การสร้ า งความเข้ า ใจในการด� ำ เนิ น การตามกลยุ ท ธ์ จุ ด เน้ น และตั ว ชี้ วั ด ตามค� ำ รั บ รองฯ
อย่างทั่วถึงทั้งองค์กร เพื่อให้บุคลากรมีความเข้าใจและมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนการด�ำเนินงานร่วมกัน
4. ด�ำเนินการขับเคลื่อนการปฏิบัติราชการประจ�ำปีอย่างจริงจังและต่อเนื่อง ทุกระดับสามารถ
สะท้อนความส�ำเร็จของการปฏิบัติราชการสู่สาธารณะอย่างเป็นรูปธรรม โดยมีการประเมินเพื่อปรับปรุงการ
ปฏิบัติงานเป็นระยะ ตามรอบระยะเวลา 6 9 และ 12 เดือน
5. พั ฒ นาระบบก� ำ กั บ ติ ด ตามและประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ ร าชการระดั บ หน่ ว ยงานที่ ชั ด เจน
มีประสิทธิภาพ ให้สามารถเชื่อมโยงการรายงานผลการปฏิบัติราชการให้เป็นไปตามเป้าหมายที่ก�ำหนด
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ซึ่งในระดับส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้พัฒนาระบบรายงานผลและระบบสนับสนุนการ
ปฏิบัติงาน ประกอบด้วย
5.1 ระบบรายงานผลการปฏิ บั ติ ร าชการตามค� ำ รั บ รองการปฏิ บั ติ ร าชการประจ� ำ ปี
หรือระบบ KRS (KPI Report system) เป็นระบบรายงานผลการปฏิบัติราชการตามค�ำรับรองการปฏิบัติ
ราชการประจ�ำปีทางอิเล็กทรอนิกส์ที่กลุ่มพัฒนาระบบบริหารได้พัฒนาขึ้น เพื่อให้ส่วนราชการในสังกัดได้ใช้
รายงานผลการปฏิบัติราชการตัวชี้วัดตามค�ำรับรองการปฏิบัติราชการประจ�ำปี
5.2 ระบบรายงานผลการปฏิบัติราชการตามแผนปฏิบัติราชการประจ�ำปี หรือระบบ ARS
(Action plan Report system) เป็นระบบรายงานผลการปฏิบัติราชการตามแผนปฏิบัติราชการประจ�ำปี
ทางอิเล็กทรอนิกส์ที่กลุ่มพัฒนาระบบบริหารได้พัฒนาขึ้น เพื่อให้ส่วนราชการในสังกัดได้ใช้รายงานผลการ
ปฏิบัติราชการตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติราชการประจ�ำปี
5.3 ระบบสนั บ สนุ น การปฏิ บั ติ ง านของส� ำ นั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา (AMSS : Area
Management Support System) เป็นระบบทางเลือกส�ำหรับ สพท. ใช้จัดเก็บข้อมูลจากสถานศึกษา
ผ่านระบบ online ลักษณะคล้ายการสร้างแบบสอบถาม มีตัวเลือกแบบสากลให้ใช้งาน
5.4 ระบบสนับสนุนการบริหารจัดการของส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (AMSS++ : Area
Management Support System) เป็นระบบที่ช่วยให้การบริหารจัดการงานใน สพท. ประกอบด้วย
ด้ า นบุ ค ลากร ด้ า นงบประมาณ ด้ า นแผนงาน และด้ า นวิ ช าการ ซึ่ ง ลั ก ษณะการท� ำ งานของระบบ
จะด�ำเนินการบนเครือข่ายสารสนเทศ Online และ Real Time
5.5 ระบบสนั บ สนุ น การบริ ห ารจั ด การของโรงเรี ย น (SMSS : School Management
Support System) เป็นระบบที่ช่วยให้โรงเรียนบริหารจัดการด้านบุคลากร ด้านงบประมาณ ด้านแผนงาน
และด้ า นวิ ช าการ เป็ น ไปอย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ ลดทรั พ ยากร และสามารถประมวลและแสดงผล
ในเชิงประจักษ์ได้อย่างรวดเร็วและสามารถเชื่อมโยงการใช้งานกับระบบ AMSS++
6. สรุปและรายงานผลการปฏิบัติราชการประจ�ำปีโดยรายงานผลการด�ำเนินงานผ่านระบบดังกล่าว
ข้างต้นให้เสร็จทันตามเวลาที่ก�ำหนด โดยให้มีไฟล์เอกสารอ้างอิงรายละเอียดกระบวนการด�ำเนินงาน
สู ่ ค วามส� ำ เร็ จ แนบทุ ก ตั ว ชี้ วั ด อย่ า งชั ด เจน สามารถรองรั บ การประเมิ น ของหน่ ว ยประเมิ น ภายนอกที่
ส�ำนักงาน ก.พ.ร. มอบหมาย รวมทั้งระบุปัญหาอุปสรรคในการด�ำเนินงานเพื่อใช้เป็นข้อมูลในการพัฒนา
การปฏิบัติราชการต่อไป
ปัจจัยแห่งความส�ำเร็จ
1. ความพร้อมขององค์กรในการบริหารจัดการ ส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาและสถานศึกษา ต้อง
จัดท�ำแผนปฏิบัติราชการประจ�ำปี ที่มีกรอบทิศทางการด�ำเนินงาน ประกอบด้วย วิสัยทัศน์ พันธกิจ
ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ กลยุทธ์ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมายและกรอบแผนตามโครงการ รายละเอียด
ด้านงบประมาณ และแนวทางการติดตามประเมินผลตามแผน นอกจากนี้ อาจต้องมีแผนเฉพาะกิจ
ขององค์กร เช่น แผนพัฒนาวิชาการ แผนพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม แผนพัฒนาวิชาชีพ แผนพัฒนาสุขภาพ
พลานามัย เป็นต้น
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2. การบริ ห ารการเปลี่ ย นแปลงในองค์ ก ร ส� ำ นั ก งานคณะกรรมการการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน
ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาและสถานศึกษา ต้อง
น�ำแนวทางการบริหารการเปลี่ยนแปลง (Change Management) แผนจัดการความรู้ (KM Active plan)
มาใช้ ในการพัฒนาองค์กร เป็นต้น
3. การเสริมสร้างวัฒนธรรม ค่านิยมในการท�ำงานที่เน้นผลผลิตผลลัพธ์เพื่อประชาชน บุคลากร
ในองค์กรทุกระดับทุกคนได้รับการเสริมสร้างให้มีวัฒนธรรมและค่านิยมในการปฏิบัติราชการโดย
l มุ่งสร้างประโยชน์ให้ประชาชนและประเทศชาติ มีทัศนคติและอุดมการณ์เพื่อส่วนรวม
		
l มีความซื่อสัตย์ สุจริต มีจรรยาบรรณในวิชาชีพ มีระเบียบวินัย มีคุณธรรม มีจิตบริการ
		
l เป็นที่เชื่อถือศรัทธาของประชาชน เป็นมิตรกับประชาชน พร้อมให้ความช่วยเหลือยุติธรรม
		
ไม่เลือกปฏิบัติและมั่นคงในอารมณ์
l มี ค วามรั บ ผิ ด ชอบเป็ น ที่ พึ่ ง ของประชาชน ท� ำ หน้ า ที่ ด ้ ว ยความรั บ ผิ ด ชอบเป็ น ที่ พึ่ ง
		
ของประชาชนได้ มีความกระตือรือร้นที่จะอ�ำนวยความสะดวกแก่ประชาชน
l ยืนหยัดในคุณธรรม เกียรติภูมิ มีศักดิ์ศรี กล้าหาญ ทนทานต่ออุปสรรค ยึดถือประโยชน์
		
ของชาติและประชาชน
l มีความทันสมัย ทันโลก ทันสถานการณ์ ใฝ่ความรู้ รู้จักมองการณ์ไกลและมีวิสัยทัศน์
		
l มีวัฒนธรรมที่มุ่งความเป็นเลิศของงาน รู้จักเรียนรู้ร่วมกัน ยอมรับข้อผิดพลาดและปรับปรุง
		
ให้มีคุณภาพอยู่เสมอ
4. การเสริมสร้างขีดสมรรถนะองค์กร (Capacity Building) ส่วนราชการทุกระดับได้พัฒนาให้
มีความสามารถในการด�ำเนินการเชิงยุทธศาสตร์ ทั้งการเพิ่มสมรรถนะด้านสารสนเทศ (IT) หรือการเพิ่ม
สมรรถนะบุคลากรตามหลักการวิเคราะห์ Gap Analysis
5. การสร้างความเข้าใจในการปฏิบัติราชการและการประเมินผล ส่วนราชการทุกระดับต้อง
เสริมสร้างให้บุคลากรมีความเข้าใจในการด�ำเนินงานตามค�ำรับรองการปฏิบัติราชการประจ�ำปีอย่างถูกต้อง
สามารถประเมินผลและรายงานผลตามระบบ/วิธีการที่ก�ำหนดได้อย่างครบถ้วนตรงประเด็น
การด�ำเนินงาน
ระดับส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
1. ระดับนโยบาย เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้ก�ำหนดให้เรื่องค�ำรับรองการ
ปฏิบัติราชการเป็นวาระร่วมกันของทุกส่วนราชการ โดยให้มีรองผู้อ�ำนวยการส�ำนักดูแลรับผิดชอบที่ชัดเจน
เพื่อให้มีการด�ำเนินการเป็นไปอย่างทั่วถึง โดยหลักการมีส่วนร่วม และมีการบูรณาการการด�ำเนินงาน
2. แต่งตั้งรองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่รับผิดชอบด้านนโยบายและแผน
เป็นหัวหน้าผู้บริหารการเปลี่ยนแปลง (Chief Change Officer: CCO) เป็นผู้รับผิดชอบหลักและแต่งตั้ง
คณะกรรมการที่ปรึกษา ด้านการพัฒนาระบบบริหาร เพื่อให้ค�ำปรึกษาเกี่ยวกับการพัฒนาระบบบริหาร
ราชการของส่วนราชการในสังกัด
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3. แต่งตั้งคณะท�ำงาน ซึ่งประกอบด้วย ผู้แทนจากส�ำนัก/กลุ่ม/ศูนย์/ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษา ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาจัดท�ำรายละเอียดตัวชี้วัด (KPI Template) เพื่อใช้
ในการสื่อสารให้สามารถเข้าใจได้ตรงกันทุกระดับ และน�ำสู่การปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ
4. ประชุมชี้แจงการด�ำเนินงานตามค�ำรับรองการปฏิบัติราชการประจ�ำปี ให้ผู้แทนจากส�ำนัก/
กลุ่ม/ศูนย์/ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา มีความรู้
ความเข้าใจ สามารถด�ำเนินการได้ถูกต้อง ตรงประเด็นการวัดและประเมินผล
5. บูรณาการปฏิบัติราชการตามค�ำรับรองการปฏิบัติราชการประจ�ำปีกับแผนปฏิบัติราชการ
ประจ�ำปี เพื่อให้มีเอกภาพในการน�ำสู่การปฏิบัติในทุกระดับของส่วนราชการ และหน่วยงานในสังกัด และ
จัดท�ำแผนงานโครงการสนับสนุนตัวชี้วัด
6. จั ด ท� ำ ค� ำ รั บ รองการปฏิ บั ติ ร าชการ ระหว่ า ง ผู ้ อ� ำ นวยการส� ำ นั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา
ประถมศึกษา ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาและผู้อ�ำนวยการส�ำนัก กับเลขาธิการคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
7. พัฒนาระบบควบคุม ก�ำกับติดตาม และรายงานผลการด�ำเนินงานหลากหลายช่องทาง เช่น
การรายงานเอกสาร การรายงานผ่านสื่อ IT เช่น SMISS, Data Center ระบบ KRS ARS และ AMSS
ก�ำหนดผู้ก�ำกับดูแลตัวชี้วัด ผู้จัดเก็บข้อมูลตัวชี้วัด และผู้รายงานตัวชี้วัดผ่านระบบติดตามประเมินผล
การด�ำเนินงานฯ พร้อมทั้งพัฒนาช่องทางการสื่อสารให้สะดวก รวดเร็ว ทันสถานการณ์
8. จัดท�ำปฏิทินการด�ำเนินการตามค�ำรับรองการปฏิบัติราชการ แสดงความชัดเจนเกี่ยวกับการ
ก�ำหนดการด�ำเนินงานในแต่ละกิจกรรม ในระดับส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ส�ำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา และสถานศึกษา เพื่อใช้ก�ำกับ
ติดตามให้ผู้เกี่ยวข้องด�ำเนินการตามปฏิทิน
9. ประสานและส่งเสริมการพัฒนาระบบการให้ผลตอบแทนและการเสริมแรงจูงใจ ประกอบด้วย
การก�ำหนดมาตรการให้ ส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษา ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาและสถานศึกษา น�ำตัวชี้วัดในค�ำรับรองการปฏิบัติ
ราชการไปเชื่อมโยงกับวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อเลื่อนขั้นเงินเดือน การก�ำหนดเกณฑ์การจัดสรร
เงินรางวัลให้เหมาะสมและส่งผลให้ฝ่ายบริหารทุกระดับสามารถน�ำผลการด�ำเนินงานตามค�ำรับรองการ
ปฏิบัติราชการไปเป็นเครื่องมือในการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรและพัฒนาองค์กรให้บรรลุวิสัยทัศน์องค์กร
ตามเจตนารมณ์ของพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

คู่มือตัวชี้วัด
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ระดับสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
1. สร้างความรู้ความเข้าใจ การดาเนินงานตามคารับรองการปฏิบัติราชการ และการดาเนินงาน
ตามแผนปฏิบัติร าชการประจ าปีให้ บุคลากรในหน่ว ยงานและสถานศึกษาตระหนักในภารกิจ ที่จะต้อง
ดาเนินการให้ประสบความสาเร็จ รวมทั้งประชาสัมพันธ์ให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้ อง (Stake holders) รับทราบ
เพื่อให้การสนับสนุน ให้ความร่วมมือเพื่อการระดมทรัพยากร ฯลฯ
2. กาหนดให้มีผู้กากับดูแลตัวชี้วัดและผู้เก็บข้อมูลในแต่ละตัวชี้วัด และจัดทาแผนงาน โครงการ/
กิจกรรมสนับสนุนตัวชี้วัด
3. มอบหมายให้ รองผู้อานวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา รองผู้อานวยการ
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 สานักงานเขตพื้นที่ การศึกษามัธยมศึกษา เพื่อนาข้อมูลมาพัฒนาปรับปรุงแก้ไขคุณภาพการ
ให้บริการ
6. จัดทาและดาเนินการลดรอบระยะเวลาลดขั้นตอนการดาเนินงาน กากับติดตามให้เจ้าหน้าที่
ดาเนินการตามกรอบระยะเวลาของขั้นตอนการดาเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ
7. แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินตนเองของหน่วยงาน/สถานศึกษา ประกอบด้วยผู้แทนจากภายใน
และผู้แทนจากภายนอกองค์กร เพื่อรับรองการประเมินตนเอง และวิเคราะห์นาผลการประเมินไปปรับปรุง
และพัฒนาการปฏิบัติงาน
8. กาหนดให้มีการตรวจเยี่ยมติดตามผลการดาเนินงาน (Site Visit) เพื่อรับทราบปัญหาอุปสรรค
และนามากาหนดแนวทางแก้ไข
9. รายงานผลการประเมินตนเองในรอบการรายงานผล 6 เดือน 9 เดือน และ 12 เดือน ตามแบบ
SAR Card และปฏิทินการรายงานผ่านระบบ KRS และระบบ ARS ที่กาหนด
10. จัดสรรสิ่งจูงใจให้บุคลากรที่เกี่ยวข้อง โดยการใช้ผลการปฏิบัติราชการตามคารับรองการปฏิบัติ
ราชการประจาปี ผลการปฏิบัติราชการตามแผนปฏิบัติราชการประจาปี เพื่อให้เป็นเครื่องมือในการพัฒนา
คุณภาพการปฏิบัติราชการ

่มือตัวชี้วัด
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ระดับสถานศึกษา
1. สร้างความรู้ความเข้าใจกับบุคลากรในสถานศึกษา 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 วั ด พร้ อ มจั ด ท าแผนงาน
โครงการ/กิจกรรมสนับสนุนตัวชี้วัด
3. มอบหมายให้มีผู้ประสานงานหลัก หรือเจ้าภาพในการกากับ ติดตามและจัดทารายงานผลการ
ดาเนินการรายงาน ต่อสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
และสาธารณชน
4. จัดเตรียมเอกสารร่ องรอยการดาเนินการ รองรับการติดตามจาก สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษา สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน หรือ
ผู้แทนจากสานักงาน ก.พ.ร. ที่มาติดตามประเมินผล
5. จัดทาแบบวัดความพึงพอใจในการให้บริการของสถานศึกษาและนาข้อมูลมาปรับปรุงคุณภาพ
การให้บริการ
6. จัดให้มีการประเมินตนเองตามตัวชี้วัดที่ต้องปฏิบัติ โดยอาจเชิญกรรมการสถานศึกษามาร่วม
เป็นคณะกรรมการประเมิน และรายงานผลตามที่สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สานักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากาหนด
7. สร้างความเข้าใจเกี่ยวกับผลตอบแทนการปฏิบัติราชการตามคารับรองการปฏิบัติราชการ ทั้งที่
เป็นผลตอบแทนอื่นที่ทางราชการจัดให้ใช้เพื่อเป็นเครื่องมือในการพัฒนาคุณภาพการปฏิบัติงาน

คู่มือตัวชี้วัด
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คารับรองการปฏิบัติราชการ

สานักงานคณะกรรมการการศึ
ษาขั้นพื้นฐาน
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ก2552
1. คารับรองระหว่าง
พลเรือเอก ณรงค์ พิพัฒนาศัย

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

ผูร้ ับคารับรอง

นายกมล รอดคล้าย

และ
เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ผู้ทาคารับรอง

2. คารับ รองนี้เ ป็น คารับ รองฝ่า ยเดีย ว มิใ ช่สัญ ญาและใช้สาหรับ ระยะเวลา 1 ปี เริ่ม ตั้ง แต่วัน ที่
1 ตุลาคม 2557 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2558
3. รายละเอียดของคารับรอง ได้แก่ แผนปฏิบัติราชการของสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น พื้นฐาน
ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติราชการ น้าหนัก ข้อมูลพื้นฐาน เป้าหมาย เกณฑ์การให้คะแนน และรายละเอียด
อื่นๆ ตามที่ปรากฏอยู่ในเอกสารประกอบท้ายคารับรองนี้
4. ข้าพเจ้า พลเรือเอก ณรงค์ พิพัฒนาศัย ในฐานะผู้บังคับบัญชาของ นายกมล รอดคล้าย ได้พิจารณา
และเห็นชอบกับแผนปฏิบัติราชการของสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตัวชี้วัดผลการ
ปฏิบัติราชการ น้าหนัก ข้อมูลพื้นฐาน เป้าหมาย เกณฑ์การให้คะแนน และรายละเอียดอื่นๆ ตามที่
กาหนดในเอกสารประกอบท้ายคารับรองนี้ และข้าพเจ้ายินดีจะให้คาแนะนา กากับ และตรวจสอบผล
การปฏิบัติราชการของ นายกมล รอดคล้าย ให้เป็นไปตามคารับรองที่จัดทาขึ้นนี้
5. ข้า พเจ้า นายกมล รอดคล้าย เลขาธิก ารคณะกรรมการการศึก ษาขั้น พื้น ฐาน ได้ทาความเข้าใจ
คารับรองตามข้อ 3 แล้ว ขอให้คารับรองกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึก ษาธิก าร ว่าจะมุ่งมั่นปฏิบัติ

่มือตัวชี้วัด
8 คูตามแผนปฏิ
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ราชการให้เกิดผลงานที่ดี ตามเป้า หมายของตัว ชี้วัด แต่ล ะตัว ในระดับสูงสุด เพื่อ ให้เกิด ประโยชน์
สุขแก่ประชาชนตามที่ให้คารับรองไว้
6. ผู ้ร ับ คารับ รองและผู ้ทาคารับ รอง ได้เ ข้า ใจคารับ รองการปฏิบัติร าชการและเห็น พ้อ งกัน แล้ว
จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นสาคัญ

(พลเรือเอก ณรงค์ พิพัฒนาศัย)
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

(นายกมล รอดคล้าย)
เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

คู่มือตัวชี้วัด
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แผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 กระทรวงศึกษาธิการ
วิสัยทัศน์
 กระทรวงศึกษาธิการมุ่งปฏิรูปการศึกษาทั้งระบบ โดยยกระดับคุณภาพการศึกษา สร้างโอกาสให้
คนไทยได้เรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างทั่ว ถึง และสร้างการมีส่ วนร่วมของทุกภาคส่ว น เพื่อให้พลเมือง
มีคุณภาพ มีความสมานฉันท์ปรองดอง มีระเบียบวินัย มีความภาคภูมิใจในประวัติศาสตร์และความ
เป็นไทย สามารถเสริมสร้างความมั่นคงของชาติและศักยภาพในการแข่งขันให้เป็นที่ยอมรับในระดับ
สากล
พันธกิจ
1. ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาสู่ประชาคมอาเซียน
2. เสริมสร้างโอกาสทางการศึกษาแก่ประชาชนอย่างเสมอภาค
3. พัฒนาระบบบริหารจัดการการศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล
ประเด็นยุทธศาสตร์
1. การสร้างความสมานฉันท์ สามัคคีปรองดอง แก่ประชาชน
2. การเพิ่มและกระจายโอกาสทางการศึกษาให้แก่ประชาชนอย่างเท่าเทียม
3. การเพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน และส่งเสริมการวิจัยพัฒนาประเทศ
4. การปฏิรูปการเรียนรู้และยกระดับคุณภาพการศึกษา ปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมและจิตสานึกความเป็นไทย
5. การปฏิรูปครูโดยเน้นการผลิตและพัฒนาครูที่มีคุณภาพ
6. การปฏิรูประบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ
7. การพัฒนาการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้
8. การเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
9. การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาให้ทันสมัย

่มือตัวชี้วัด
10 คูตามแผนปฏิ
บัติราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

แผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
วิสัยทัศน์
การศึกษาขั้นพื้นฐานของประเทศไทย มีคุณภาพและมาตรฐานระดับสากล บนพื้นฐานความเป็นไทย
พันธกิจ
1. ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชากรวัยเรียนทุกคน ได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึง และมีคุณภาพ
2. ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรม มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตร
3. พัฒนาระบบบริหารจัดการที่เน้นการมีส่วนร่วม เพื่อเสริมสร้างความรับผิดชอบต่อคุณภาพการศึกษา
เป้าประสงค์
1. นั ก เรี ย นระดั บ ก่ อ นประถมศึ ก ษามี พั ฒ นาการที่ เ หมาะสมตามช่ ว งวั ย และได้ ส มดุ ล
และนักเรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานทุกคน มีพัฒนาการเหมาะสมตามช่วงวัยและมีคุณภาพ
2. ประชากรวัยเรียนทุกคนได้รับโอกาสในการศึกษาขั้นพื้นฐาน อย่างทั่วถึง มีคุณภาพ และเสมอภาค
3. ครู ผู้บริหารสถานศึกษา และบุคลากรทางการศึกษาอื่น มีทักษะที่เหมาะสม และมีวัฒนธรรมการทางาน
ที่มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์
4. ส านั กงานเขตพื้ นที่ การศึ กษาและสถานศึ กษามี ประสิ ทธิ ภาพ และเป็ น กลไกขั บ เคลื่ อ นการศึ ก ษา
ขั้นพื้นฐานสู่คุณภาพระดับมาตรฐานสากล
5. ส านักงานคณะกรรมการการศึ กษาขั้นพื้ นฐานบูรณาการการทางาน เน้นการบริหารแบบมีส่ วนร่วม
กระจายอานาจและความรับผิดชอบสู่สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา 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. 2558 จานวน 4 กลยุทธ์ ดังต่อไปนี้
กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนทุกระดับทุกประเภท
กลยุทธ์ที่ 2 ขยายโอกาสเข้าถึงบริการการศึกษาขั้นพื้นฐานให้ทั่วถึงครอบคลุมผู้เรี ยน ให้ได้รับโอกาส
ในการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ และมีคุณภาพ
กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาคุณภาพครู และบุคลากรทางการศึกษา
กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาระบบการบริหารจัดการ

คู่มือตัวชี้วัด 11

ตามแผนปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

จุดเน้นการดาเนินงาน
1. ด้านผู้เรียน
1.1 นักเรียนมีสมรรถนะสาคัญสู่มาตรฐานสากล
1.2 นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม รักสามัคคี ปรองดอง สมานฉันท์ รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์
ภูมิใจในความเป็นไทย ห่างไกลยาเสพติด มีคุณลักษณะและทักษะทางสังคมที่เหมาะสม
1.3 นักเรียนที่มีความต้องการพิเศษได้รับการส่งเสริมและพัฒนาเต็มศักยภาพ
2. ด้านครูและบุคลากรทางการศึกษา
2.1 ครูได้รับการพัฒนาองค์ความรู้และสมรรถนะ ผ่านการปฏิบัติจริง และการช่วยเหลือ
อย่างต่อเนื่อง
2.2 พัฒนาผู้บริหารสถานศึกษากลุ่มที่มีความจาเป็นต้องได้รับการพัฒนาเร่งด่วน
2.3 ครูและบุคลากรทางการศึกษาที่เป็นมืออาชีพ มีผลงานเชิงประจักษ์ได้รับการยกย่อง
เชิดชูเกียรติอย่างเหมาะสม
2.4 องค์การและคณะบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการจัดเตรียมและจัดสรรครูตระหนัก และ
ดาเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องให้ครูและผู้บริหารสถานศึกษาบรรจุใหม่/ย้ายไปบรรจุ มีความสอดคล้องกับ
ความต้องการของโรงเรียน ชุมชน และสังคม
3. ด้านการบริหารจัดการ
3.1 สถานศึกษาและสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาบริหารจัดการโดยมุ่งผลสัมฤทธิ์เน้นการ
กระจายอานาจ การมีส่วนร่วม และมีความรับผิดชอบต่อผลการดาเนินงาน
3.2. สถานศึก ษาและส านั กงานเขตพื้ นที่ การศึก ษาจั ดการศึ กษาอย่ างมีคุ ณ ภาพตาม
มาตรฐาน

่มือตัวชี้วัด
12 คูตามแผนปฏิ
บัติราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

กรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามแผนการปฏิบัติราชการ
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
ตัวชี้วัดตัวชี้วัด

าหนั
น�้ำน้หนั
กก
(%)
(%)

กรอบการประเมิ
นผล
กรอบการประเมิ
นผล2558
2558

กลยุทธ์ทกลยุ
ี่ 1 พัทฒธ์ทนาคุ
รียนทุ้เกรียระดั
ทุกประเภท
ี่ 1 พัณฒภาพผู
นาคุณ้เภาพผู
นทุบกระดั
บทุกประเภท

39.5
39.5

1

าเร็จของการสร้
างความเข้
มแข็มงแข็ในการเข้
าสูา่ปสูระชาคมอาเซี
1 ระดับความส
ระดับความส�
ำเร็จของการสร้
างความเข้
งในการเข้
่ประชาคมอาเซียยนน

22

2

กษามีกกษามี
ารดกาเนิ
ผู้เรีผยู้เนมี
ค่าคนิ่ายนิมหลั
2 ร้อยละของสถานศึ
ร้อยละของสถานศึ
ารด�นำกิเนิจนกรรมให้
กิจกรรมให้
รียนมี
ยมหลักกของคนไทย
ของคนไทย 12
12
ประการครบทุ
ก
ตั
ว
หรื
อ
มี
ค
วามสอดคล้
อ
งกั
บ
ช่
ว
งวั
ย
ประการครบทุกตัวหรือมีความสอดคล้องกับช่วงวัย

33

กเรียนกเรีป.6
ม.3 ม.6 โครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล
3 ร้อยละของนั
ร้อยละของนั
ยน ป.6  ม.3  ม.6  โครงการโรงเรี
ยนมาตรฐานสากลทีที่ม่มีผีผลการสอบ
ลการสอบ     
O-NETO-NET  วิ
วิชาต่างๆ
กว่สูางร้กว่
อยละ
50 ของคะแนนเต็
ม เพิ
่มขึ่ม้นขึ้น
ชาต่สูางงๆ
าร้อยละ
50 ของคะแนนเต็
ม เพิ

33

4

กษาทีก่มษาที
นี ักเรี่มีนยักนระดั
บปฐมวั
ยได้ยรได้ับรการเตรี
4 ร้อยละของสถานศึ
ร้อยละของสถานศึ
เรียนระดั
บปฐมวั
ับการเตรียมความพร้
ยมความพร้ออมม

22

5

กเรียนกเรีครูยนและศึ
กษานิกษานิ
เทศก์เทศก์
ที่ได้ทีร่ไับด้การพั
ฒนาทั
5 ร้อยละของนั
ร้อยละของนั
ครู และศึ
รับการพั
ฒนาทักษะด้
กษะด้าานภาษาอั
นภาษาอังงกฤษตาม
กฤษตาม
กิจกรรมส่
เสริมการเรี
ยนการสอนภาษาอั
งกฤษเพื
่อเตรี
ยมความพร้ออมสู
มสู่ประชาคมอาเซี
ระชาคมอาเซียยน  น
กิจกรรมส่
งเสริมงการเรี
ยนการสอนภาษาอั
งกฤษเพื
่อเตรี
ยมความพร้

33

6

6 ร้อยของโรงเรี
ร้อยละของโรงเรี
่เข้าร่วมโครงการโรงเรี
ริตผ่านเกณฑ์
มาตรฐานตามตั
ชี้วัดของ
ยนที่เข้าร่ยวนที
มโครงการโรงเรี
ยนสุจริยตนสุ
ผ่าจนเกณฑ์
มาตรฐานตามตั
วชี้วัดวของ
โรงเรีจริยตนสุจริต
โรงเรียนสุ

22

3

7 ร้อยละของโรงเรี
ร้อยละของโรงเรี
ถีพ่ผุท่าธที
่ผ่านการประเมิ
นผลการด�
นการ2929ประการสู
ประการสู
่ความเป็นน
ยนวิถยีพนวิ
ุทธที
นการประเมิ
นผลการด
าเนิำนเนิการ
่ความเป็
โรงเรี
โรงเรียนวิ
ถีพยนวิ
ุทธถีพุทธ

22

8

8

9

ร้อยละของโรงเรี
ยนปฐมวั
รับการเตรี
ยมความพร้
(โครงการบ้าานนั
นนักกวิวิททยาศาสตร์
9 ร้อยละของโรงเรี
ยนปฐมวั
ยที่ได้ยรทีับ่ได้การเตรี
ยมความพร้
อมอม(โครงการบ้
ยาศาสตร์นน้อย)้อย)

1.51.5

10

ระดับความส�
ำเร็จของส�
ำนักงานเขตพื
่การศึ
กษาที
่ด�ำเนินนงานภายใต้
งานภายใต้โโครงการเสริ
ครงการเสริมมสร้สร้างาง
10 ระดับความส
าเร็จของส
านักงานเขตพื
้นที้น่กทีารศึ
กษาที
่ดาเนิ
คุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษาผ่านกิจกรรม ลูกเสือ

1.51.5

7

11

12

11

ร้อยละการยกระดับวิชาการโรงเรีในฝั
ยนในฝั
น น  

คุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษาผ่านกิจกรรม ลูกเสือ

ระดับความส�ำเร็จของส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่ด�ำเนินงานภายใต้โครงการเสริมสร้าง

ระดับความส
าเร็จของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่ดาเนินงานภายใต้โครงการเสริ มสร้าง
คุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษาผ่านกิจกรรมศิลปะหัตกรรมนักเรียน
คุณธรรม
จริยนธรรม
บาลในสถานศึกษาผ่านกิจกรรมศิลปะหัตกรรมนักเรียน
(ดนตรี
าฎศิลป์และธรรมาภิ
ศิลปะ)
าฎศิ
ลป์ ศิลำปะ)
บความส�
เร็จของส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่ด�ำเนินงานภายใต้โครงการเสริมสร้าง
12 (ดนตรีนระดั
คุณธรรม
ยธรรมานัและธรรมาภิ
กษาผ่
จกรรม สภานั
กเรียน มสร้าง
ระดับความส
าเร็จริ
จของส
กงานเขตพืบ้นาลในสถานศึ
ที่การศึกษาที
่ดาเนิานกิ
นงานภายใต้
โครงการเสริ
คุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษาผ่านกิจกรรม สภานักเรียน

33

1.5

1.5

1.5

1.5
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ตัวชี้วัด

กรอบการประเมินผล 2558

น�้ำหนัก
(%)

13

ระดับความส�ำเร็จของสถานศึกษาจัดกิจกรรมพัฒนาด้านสุขภาวะของนักเรียน

1.5

14

ร้อยละของนักเรียนได้รับการเสริมความรู้ให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน
เพิ่มโอกาสในการศึกษาต่อระดับที่สูงขึ้น

2

15

ร้อยละของนักเรียนที่เข้ารับการศึกษาสายสามัญควบอิสลามศึกษาเพิ่มขึ้น

2

16

ร้อยละของนักเรียนชั้น ป.3 ที่อ่านไม่ออกลดลง  

3

17

ร้อยละของนักเรียนชั้น ป.6 ที่อ่านไม่คล่องลดลง

3

18

ร้อยละของนักเรียนในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ ที่เข้าร่วมกิจกรรม
เพื่อสร้างโอกาสในการเรียนรู้การอยู่ร่วมกัน

2

กลยุทธ์ที่ 2 ขยายโอกาสเข้าถึงบริการการศึกษาขั้นพื้นฐานให้ทั่วถึงครอบคลุมผู้เรียนให้ได้รับโอกาส
ในการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ และมีคุณภาพ

19.5

19

อัตราส่วนผู้เรียนระดับก่อนประถมศึกษา/ประชากรกลุ่มอายุ 3-5ปี

1.5

20

อัตราส่วนผู้เรียนระดับประถมศึกษา/ประชากรกลุ่มอายุ 6-11 ปี

1.5

21

ร้อยละของนักเรียนนักเรียนที่จบการศึกษาระดับก่อนประถมศึกษา

1.5

22

ร้อยละของนักเรียนที่จบการศึกษาภาคบังคับ

1.5

23

ร้อยละของนักเรียนที่จบการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย

1.5

24

ร้อยละของนักเรียนประถมศึกษาออกกลางคัน

1.5

25

ร้อยละของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้นออกลางคัน

1.5

26

ร้อยละของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายออกกลางคัน

1.5

่มือตัวชี้วัด
14 คูตามแผนปฏิ
บัติราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

ตัวชี้วัด

น�้ำหนัก
(%)

กรอบการประเมินผล 2558

27

ร้อยละของนักเรียนที่ได้รับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน

1.5

28

ร้อยละของนักเรียนด้อยโอกาสได้รับการสนับสนุนการศึกษา

1.5

29

ร้อยละของนักเรียนพิการได้รับการสนับสนุนการศึกษา

1.5

30

ร้อยละของนักเรียนพิการที่ได้รับการพัฒนาสมรรถภาพ

1.5

30.1

ร้อยละของนักเรียนพิการและผู้ด้อยโอกาสได้รับการพัฒนาทักษะวิชาชีพ ทักษะการด�ำรง
ชีวิต สามารถพึ่งพาตนเองได้

1.5

กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

17.5

31

ร้อยละของจ�ำนวนอัตราจ้างวุฒิปริญญาตรีที่ปฏิบัติงานสนับสนุนการสอนให้สถานศึกษา

1.5

32

ร้อยละของสถานศึกษาที่ครูสามารถกลับไปปฏิบัติการสอนเพิ่มขึ้นโดยการจัดสรรอัตรา
จ้างปฏิบัติงานแทนนักการภารโรง

1.5

33

ระดับความส�ำเร็จของส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาในการส่งเสริม สนับสนุน และ พัฒนา
งานแนะแนว

2

34

ร้อยละของครูแนะแนวและบุคลากรทางการแนะแนวที่เข้ารับการอบรมหลักสูตรด้านการ
แนะแนวของ สพฐ.

1

35

ร้อยละของบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาสมรรถนะและศักยภาพการปฏิบัติงาน
(โครงการพัฒนาสมรรถนะและศักยภาพการปฏิบัติงานส�ำหรับบุคลากรทางการศึกษา)

2

36

ร้อยละของบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาสมรรถนะและศักยภาพการปฏิบัติงาน  
( โครงการวิจัยและถ่ายทอดองค์ความรู้ต่อยอดสู่ความเป็นเลิศ AREA OF EXCELLENCE)

2

37

ระดับความส�ำเร็จของครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีผลงานดีเด่นที่ประสพผลส�ำเร็จ
เป็นที่ประจักษ์ เพื่อรับรางวัลทรงคุณค่า (OBEC AWARDS) ประจ�ำปีการศึกษา 2558

2

38

ระดับความส�ำเร็จในการปฏิบัติงานของ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา ตามหลักธรรมาภิบาล
(คณะอนุกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเขตพื้นที่การศึกษาทุกเขต
มีการบริหารงานบุคคลตามหลักธรรมาภิบาล)
ร้อยละของการพัฒนาครูด้วยระบบ e – Training

2

39

1.5

คู่มือตัวชี้วัด 15

ตามแผนปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

ตัวชี้วัด

กรอบการประเมินผล 2558

40

ร้อยละของครูและบุคลากรทางการศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดน
ภาคใต้ที่ได้รับการพัฒนาในเขตพัฒนาคุณภาพในการปฏิบัติงาน

กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาระบบการบริหารจัดการ

น�้ำหนัก
(%)
2
23.5

41

ระดับความส�ำเร็จของการพัฒนาระบบการควบคุมภายใน

2.5

42

ร้อยละการจัดการเรื่องร้องเรียนของเขตพื้นที่การศึกษา

3

43

ระดับความส�ำเร็จของส่วนราชการระดับหน่วยเบิกจ่ายสามารถปฏิบัติงานด้านบัญชี
การเงินได้ตามเกณฑ์ที่ส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานก�ำหนด

2.5

44

ระดับความส�ำเร็จของการนิเทศ ติดตาม การจัดการศึกษาของสถานศึกษาสังกัดส�ำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษา

2

45

ระดับความส�ำเร็จร้อยละเฉลี่ยถ่วงน�้ำหนักของการด�ำเนินงานของส�ำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาตามเกณฑ์มาตรฐานส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

45.1

- ร้อยละของสถานศึกษาในสังกัดได้รับการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศ
การศึกษาที่มีประสิทธิภาพ

0.75

45.2

- ร้อยละของสถานศึกษามีคุณภาพตามมาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษา

0.75

45.3

- ร้ อ ยละของผู ้ เรี ย นมี คุ ณ ลั ก ษณะอั น พึ ง ประสงค์ ต ามหลั ก สู ต รแกนกลางการศึ ก ษา            
ขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551

0.75

45.4

- ร้อยละของผู้เรียนมีสุขภาพกาย สุขภาพจิต ที่ดี

0.75

46

ระดับความส�ำเร็จของการตรวจสอบทางการเงินการบัญชีของส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

2.5

47

ร้อยละของสถานศึกษาในสังกัดที่มีระบบประกันคุณภาพภายในตามกฎกระทรวงว่าด้วย
ระบบหลักเกณฑ์และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2553

2

48

ระดับความส�ำเร็จของการด�ำเนินโครงการการพัฒนาคุณภาพการศึกษาทางไกลผ่าน
โครงข่ายอินเทอร์เน็ต (DLIS)

2

49

ระดับความส�ำเร็จของการจัดท�ำต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต

2

50

ร้อยละของสถานศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ท่ีผู้ปกครอง
และชุมชนมีส่วนร่วมในกิจกรรมของสถานศึกษา

2

่มือตัวชี้วัด
16 คูตามแผนปฏิ
บัติราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

ปฏิทินการด�ำเนินงานตามค�ำรับรองการปฏิบัติราชการ
ประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
เพื่อให้ก ารปฏิบัติต ามค�ำรับรองการปฏิบัติราชการของ สพฐ. เป็น ไปด้วยความเรียบร้อย และ
สามารถบรรลุเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงได้ก�ำหนดปฏิทินขั้นตอนการด�ำเนินงานไว้ 5 ขั้นตอน
ประกอบด้วย ขั้นตอนที่ 1 การเตรียมการและการจัดท�ำค�ำรับรอง ขั้นตอนที่ 2 การด�ำเนินการปฏิบัติตาม
ค�ำรับรอง ขั้นตอนที่ 3 การติดตามและประเมินผล ขั้นตอนที่ 4 การรายงานผลการปฏิบัติราชการตาม
ค�ำรับรอง ขั้นตอนที่ 5 การจัดสรรสิ่งจูงใจ ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้
ที่
1
2
3
4

5
6
7
8
9

ขั้นตอน/กิจกรรม

ระยะเวลา
ด�ำเนินการ

เป้าหมาย

ขั้นที่ 1 การเตรียมการและการจัดท�ำค�ำรับรอง
ประสานการจัดเตรียมแผนปฏิบัติราชการประจ�ำปี
ต.ค. 57 ได้แผนปฏิบัติราชการประจ�ำปี
ของ สพฐ.เพื่อใช้ในการจัดท�ำค�ำรับรอง
2558 ของ สพฐ.
รับฟังการชี้แจงกรอบการประเมินผล ปี 2558
ธ.ค. 57 ได้รับทราบกรอบการประเมินผล
ประสานการจัดท�ำร่างตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติ
ธ.ค. 57 ได้ร่างตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติ
ราชการของกระทรวง และของ สพฐ.
ราชการกระทรวง และ สพฐ.
เจรจาระหว่างคณะผู้แทนกระทรวงกับ
ธ.ค. 57 - ม.ค. ได้ข้อตกลงร่วมกันในตัวชี้วัดตาม
คณะกรรมการเจรจาตกลงและประเมินผล เพื่อ
58
แผนปฏิบัติราชการกระทรวง
ก�ำหนดตัวชี้วัด ก�ำหนดเป้าหมายและเกณฑ์การให้
และของ สพฐ.
คะแนน
ปรับปรุงแก้ไขตัวชี้วัด/เป้าหมาย และรายละเอียด ธ.ค. 56 - ม.ค. ได้ร่างตัวชี้วัดและเป้าหมาย
ตามข้อสังเกตของคณะกรรมการเจรจาฯ
58
ส่งร่างค�ำรับรองของ สพฐ. ให้ส�ำนักงาน ก.พ.ร.
ม.ค. 58 ค�ำรับรองทุกมิติทุกตัวชี้วัดของ
พิจารณา
สพฐ.ได้รับการพิจารณา
ขั้นที่ 2 การด�ำเนินการปฏิบัติตามค�ำรับรอง
ส�ำนักงาน ก.พ.ร. แจ้งผลการพิจารณา
ภายใน
ได้ค�ำรับรองปี 2558
รายละเอียดตัวชี้วัดให้ สพฐ. เสนอลงนามใน
ม.ค. 58
ค�ำรับรองกับรัฐมนตรี
ส่งค�ำรับรองที่ลงนามแล้วให้ส�ำนักงาน ก.พ.ร. 1
ภายใน
ค�ำรับรองปี 2558 ที่ลงนาม
ชุด
ก.พ. 58 เรียบร้อยแล้ว
ส่งรายละเอียดตัวชี้วัด (KPI Template) เฉพาะ
ภายใน
รายละเอียดตัวชี้วัด (KPI
มิติภายนอก ให้ส�ำนักงาน ก.พ.ร. 3 ชุด พร้อม
ก.พ. 58 Template) มิติภายนอก
แผ่นบันทึกข้อมูล 1 แผ่น

คู่มือตัวชี้วัด 17

ตามแผนปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

ที่

ขั้นตอน/กิจกรรม

10 แจ้งที่ประชุมผู้บริหาร สพฐ. ทราบถึงค�ำรับรอง
การปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ.2558
11 ประชุมสร้างความเข้าใจให้ส�ำนัก/กลุ่ม/ศูนย์
12 ประชุมเชิงปฏิบัติการ 4 ภูมิภาคผู้แทน สพป. สพม.
ละ 2 คน

ระยะเวลา
ด�ำเนินการ
ภายใน
ก.พ. 58
ภายใน
ก.พ. 58
มี.ค. 58

13 ส�ำนักงาน ก.พ.ร. ส่งผลการตรวจสอบรายละเอียด
มี.ค. 58
ตัวชี้วัด (KPI Audit) ให้ส่วนราชการ
14 สิ้นสุดการขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดตัวชี้วัด
ภายใน 31
น�้ำหนักและเกณฑ์การให้คะแนนตัวชี้วัดในกรณีที่ (1)
มี.ค. 58
ได้รับผลกระทบจากปัจจัยภายนอกที่ไม่สามารถ
ควบคุมได้ (2) ไม่ได้รับจัดสรรงบประมาณหรือได้
รับจัดสรรไม่เพียงพอ และไม่สามารถโอน
เปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณ (ส่วนราชการ
ต้องส่งค�ำขอเปลี่ยนแปลงฯและเอกสารชี้แจง
เหตุผลความจ�ำเป็นจ�ำนวน 3 ชุด)
15 ส�ำนัก/กลุ่ม/ศูนย์ ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มี.ค. - ก.ย. 58
ประถมศึกษา ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา และสถานศึกษาด�ำเนินงานตาม
ค�ำรับรอง
ขั้นตอนที่ 3 การติดตามและประเมินผล
16 ส�ำนัก/กลุ่ม/ศูนย์ ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มี.ค. - ก.ย. 58
ประถมศึกษา ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษาและสถานศึกษา มีระบบการก�ำกับ
ติดตามเพื่อส่งเสริมช่วยเหลือและสนับสนุน
การปฏิบัติงาน
17 ส�ำนัก/กลุ่ม/ศูนย์ ส�ำนักงานเขตพื้นการศึกษาและ มี.ค. – ก.ย.
สถานศึกษา มีระบบการประเมินตนเองเพื่อ
58
ปรับปรุงพัฒนา และรายงานผลการประเมินตนเอง
(SAR) รอบ 6 , 9 , 12 เดือนตามก�ำหนด

่มือตัวชี้วัด
18 คูตามแผนปฏิ
บัติราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

เป้าหมาย
ผู้บริหาร สพฐ.ได้รับทราบ
ค�ำรับรองฯปี 2558
ส�ำนัก/กลุ่ม/ศูนย์ มีความเข้าใจ
ในการด�ำเนินงานตามค�ำรับรอง
ผู้แทน สพป. สพม.มีความเข้าใจ
ในแนวทางการด�ำเนินงานตาม
ค�ำรับรองฯ เพื่อน�ำสู่การปฏิบัติ
ผลการตรวจสอบรายละเอียด
ตัวชี้วัดจากส�ำนักงาน ก.พ.ร.
ค�ำขอเปลี่ยนแปลงฯและเอกสาร
ชี้แจงเหตุผลความจ�ำเป็น (ถ้ามี)

ทุกหน่วยงานด�ำเนินงานตาม
บทบาทภารกิจที่รับผิดชอบ

หน่วยงานทุกระดับมีระบบการ
ก�ำกับติดตามการปฏิบัติราชการ
เพื่อให้บรรลุเป้าหมาย
หน่วยงานทุกระดับมีระบบการ
ประเมิน และรายงานผลการ
ประเมินตนเองได้ตามก�ำหนด

ที่ ขั้นตอน/กิจกรรม
18 คณะท�ำงานสุ่มติดตาม/ประเมินในระดับ สพป.
สพม.และสถานศึกษา
ขั้นตอนที่ 4 การรายงานผลการปฏิบัติราชการ
ตามค�ำรับรอง
19 รายงานผลการประเมินตนเองรอบ 6 เดือน
(1 ต.ค. 57 - 31 มี.ค. 58) - SAR Card
- สพป. สพม.พิมพ์รายงานตามแบบ SAR Card
จากหน้าเว็บ KRS, ARS โดย ผอ.สพป.สพม.
รับรองข้อมูล เก็บไว้เป็นหลักฐาน (ไม่ต้องส่งมายัง
กพร.สพฐ.)
- สพฐ. จัดท�ำ 1) SAR Card ในเว็บไซต์ส�ำนักงาน
ก.พ.ร. และ 2) รายงานผลการปฏิบัติราชการ
(SAR) ส่งให้ส�ำนักงาน ก.พ.ร. จ�ำนวน 3 ชุด และ
แผ่นบันทึกข้อมูล 1 แผ่น
20 รายงานผลการประเมินตนเองรอบ 9 เดือน
(1 ต.ค. 57 – 30 มิ.ย. 58)
- สพป. สพม.พิมพ์รายงานตามแบบ SAR Card
จากหน้าเว็บ KRS, ARS โดย ผอ.สพป.สพม.
รับรองข้อมูล เก็บไว้เป็นหลักฐาน (ไม่ต้องส่งมายัง
กพร.สพฐ.)
- สพฐ. กรอก e-SAR Card เข้าระบบในเว็บไซต์
ของส�ำนักงาน ก.พ.ร.
21 ที่ปรึกษาฯส�ำนักงาน ก.พ.ร. ด�ำเนินการส�ำรวจ
ความพึงพอใจของผู้รับบริการ
22 รายงานผลการประเมินตนเองรอบ 12 เดือน
(1 ต.ค. 57 – 30 ก.ย. 58)
- สพป. สพม.พิมพ์รายงานตามแบบ SAR Card
จากหน้าเว็บ KRS, ARS โดย ผอ.สพป.สพม.
รับรองข้อมูล เก็บไว้เป็นหลักฐาน (ไม่ต้องส่งมายัง
กพร.สพฐ.)

ระยะเวลา
เป้าหมาย
ด�ำเนินการ
มี.ค. – ก.ย. ได้ขอ้ มูลเชิงประจักษ์เพื่อใช้
58
ผลักดันในระดับนโยบาย
1-15 เม.ย. 58 -สพป. สพม.รายงานตามแบบ
SAR Card โดย ผอ.สพป. สพม.
รับรอง

30 เมย. 58 -สพฐ. รายงาน กพร.สป.ศธ.
-สพฐ. รายงานส�ำนักงาน ก.พ.ร.

1-10 ก.ค. 58 -สพป. สพม.รายงานตามแบบ
Sar Card โดย โดย ผอ.สพป.
สพม.รับรอง
ภายใน
31 ก.ค. 58
มิ.ย. – ส.ค.
58

-สพฐ. จัดท�ำ SAR Card  
-สพฐ.รายงาน กพร.สป.ศธ.
ส�ำนัก/กลุ่ม/ศูนย์ สพม.และ
สถานศึกษาเตรียมข้อมูลรองรับ
การส�ำรวจตามก�ำหนด

1-15 ต.ค. 58 -สพป. สพม.รายงานตามแบบ
SAR Card โดย ผอ.สพป. สพม.
รับรอง
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ตามแผนปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

ที่ ขั้นตอน/กิจกรรม
- สพฐ. จัดท�ำรายงานการประเมินตนเอง (SAR
card) ส่ง กพร.สป.ศธ.
- สพฐ. จัดท�ำรายงานการประเมินตนเอง (SAR
card) ส่งให้ส�ำนักงาน ก.พ.ร.

23 ส�ำนักงาน ก.พ.ร. และผู้ประเมินอิสระติดตาม
ประเมินผลการปฏิบัติราชการฯ ณ ส่วนราชการ
รอบ 12 เดือน
ขั้นที่ 5 การจัดสรรสิ่งจูงใจ
24 ส�ำนักงาน ก.พ.ร. พิจารณาและประกาศผลการ
ปฏิบัติราชการประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
ของส่วนราชการพร้อมกับแจ้งเกณฑ์และผลการ
จัดสรรสิ่งจูงใจให้แก่ส่วนราชการ
25 สพฐ. ด�ำเนินการจัดสรรสิ่งจูงใจให้แก่หน่วยงาน
ในสังกัด

่มือตัวชี้วัด
20 คูตามแผนปฏิ
บัติราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

ระยะเวลา
เป้าหมาย
ด�ำเนินการ
20-24 ต.ค. 58 - สพฐ.จัดท�ำรายงาน SAR Card
ฉบับสมบูรณ์ 3 ชุด พร้อมแผ่น
27-31 ต.ค.58 บันทึกข้อมูล ส่งส�ำนักงาน
ก.พ.ร. ภายใน 31 ต.ค. 58
*หากส่งล่าช้ากว่าก�ำหนดจะถูก
หักคะแนน 0.0500 คะแนน
ต่อ 1 วันท�ำการ
ธ.ค.58–ม.ค. ได้ผลการปฏิบัติงานตาม
59
ค�ำรับรองการปฏิบัติราชการฯ
รอเกณฑ์จาก สพฐ.ได้รับทราบการรับรองผล
ส�ำนักงาน การประเมินการปฏิบัติราชการ
ก.พ.ร.
และการจัดสรรเงินรางวัล
ปีงบประมาณ 2558
รอเกณฑ์จาก สพฐ. ด�ำเนินการจัดสรรเงิน
ส�ำนักงาน รางวัล
ก.พ.ร.

ตามแผนปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
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ตัวชี้วัดและเป้าหมายตามแผนการปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
ข้อมูลพื้นฐาน
น้้าหนัก เป้าหมาย
(Baseline data)
ตัวชี้วัด
(ร้อยละ) ปี 2558
2555
2556
2557
1
กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนทุกระดับทุกประเภท
1. ระดับความส้าเร็จของการสร้างความ
2
5
5
4
1
เข้มแข็งในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
2. ร้ อ ยละของสถานศึ ก ษามี ก ารด้ า เนิ น
กิจกรรมให้ผู้เรียนมีค่านิยมหลักของคน
3
100%
80%
ไทย 12 ประการครบทุกตัวหรือมีความ
สอดคล้องกับช่วงวัย
3. ร้อยละของนักเรียน ป.6 ม.3 ม.6 โครงการ
โรงเรียนมาตรฐานสากล ที่มีผลการสอบ
3
5
1
O-NET วิชาต่างๆ สูงกว่าร้อยละ 50
ของคะแนนเต็ม เพิ่มขึ้น
4 ร้อยละของสถานศึกษาที่มีนักเรียน
ระดับปฐมวัยได้รับการเตรียมความ
2
5
1
พร้อม
90%

3

85%

2

3

3

2

2

3

2

เกณฑ์การให้คะแนน

4

4

95%

4

4

5

5

100%

5

5

่มือตัวชี้วัด
22 คูตามแผนปฏิ
บัติราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

9

8

7

6

5

ร้อยละของนักเรียน ครู และ
ศึกษานิเทศก์ ที่ได้รับการพัฒนาทักษะ
ด้านภาษาอังกฤษตามกิจกรรมส่งเสริม
การเรียนการสอนภาษาอังกฤษเพื่อ
เตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน
ยของโรงเรี ย นที
ร้อยละของโรงเรี
ยนที่ เ ข้่เข้าาร่ร่ววมโครงการ
มโครงการ
โรงเรียนสุจริตผ่านเกณฑ์มาตรฐานตาม
ตัวชี้วัดของโรงเรียนสุ
นสุจจริริตต
ร้อยละของโรงเรียนวิถีพุทธที่ผ่านการ
ประเมินผลการด้าเนินการ 29 ประการ
สู่ความเป็นโรงเรียนวิถีพุทธ
ร้อยละการยกระดับวิชาการโรงเรียน
ในฝัน
ร้อยละของโรงเรียนปฐมวัยที่ได้รับการ
เตรียมความพร้อม (โครงการบ้าน
นักวิทยาศาสตร์น้อย)

ตัวชี้วัด

1.5

3

2

2

3

100%

80%

100%

100%

100%

น้้าหนัก เป้าหมาย
(ร้อยละ) ปี 2558

-

-

80%

-

-

-

-

80%

-

-

-

-

80%

-

-

ข้อมูลพื้นฐาน
(Baseline data)
2555
2556
2557

80%

40%

80%

60%

60%

1

85%

50%

85%

70%

70%

2

90%

60%

90%

80%

80%

3

เกณฑ์การให้คะแนน

95%

70%

95%

90%

90%

4

100%

80%

100%

100%

100%

5
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10 ระดั บ ความส้ า เร็ จ ของส้ า นั ก งานเขต
พื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาที่ ด้ า เนิ น งานภายใต้
โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม
และธรรมาภิ บ าลในสถานศึ ก ษาผ่ า น
กิจกรรม ลูกเสือ
11 ระดับความส้าเร็จของส้านักงานเขตพื้นที่
การศึ กษาที่ ด้ าเนิ นงานภายใต้ โครงการ
เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิ
บาลในสถานศึกษาผ่านกิจกรรมศิลปะหัต
กรรมนักเรียน (ดนตรีนาฎศิลป์ ศิลปะ)
12 ระดับความส้าเร็จของส้านักงานเขต
พื้นที่การศึกษาที่ด้าเนินงานภายใต้
โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม
และธรรมาภิบาลในสถานศึกษาผ่าน
กิจกรรม สภานักเรียน

ตัวชี้วัด

5

5

5

1.5

1.5

1.5

น้้าหนัก เป้าหมาย
(ร้อยละ) ปี 2558

-

-

-

-

-

-

-

-

-

ข้อมูลพื้นฐาน
(Baseline data)
2555
2556
2557

1

1

1

1

2

2

2

2

3

3

3

3

เกณฑ์การให้คะแนน

4

4

4

4

5

5

5

5

่มือตัวชี้วัด
24 คูตามแผนปฏิ
บัติราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

13 ระดับความส้าเร็จของสถานศึกษาจัด
กิจกรรมพัฒนาด้านสุขภาวะของ
นักเรียน
14 ร้อยละของนักเรียนได้รับการเสริม
ความรู้ให้มีคุณภาพตามมาตรฐาน
การศึกษาขั้นพื้นฐานเพิ่มโอกาสใน
การศึกษาต่อระดับที่สูงขึ้น
15 ร้อยละของนักเรียนที่เข้ารับการศึกษา
สายสามัญควบอิสลามศึกษาเพิ่มขึ้น
16 ร้อยละของนักเรียนชั้น ป.3 ที่อ่าน
ไม่ออกลดลง
17 ร้อยละของนักเรียนชั้น ป.6 ที่อ่าน
ไม่คล่องลดลง
18 ร้อยละของนักเรียนในเขตพัฒนาพิเศษ
เฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ ที่เข้า
ร่ ว มกิ จ กรรมเพื่ อ สร้ า งโอกาสในการ
เรียนรู้การอยู่ร่วมกัน

ตัวชี้วัด

-

100%

100%
6.0%
4.0%

100%

2

2
3
3

2

-

-

5

-

-

-

-

-

-

-

76.63%

-

-

-

-

-

ข้อมูลพื้นฐาน
(Baseline data)
2555
2556
2557

1.5

น้้าหนัก เป้าหมาย
(ร้อยละ) ปี 2558

80%

6.0%

8.0%

80%

80%

1

1

85%

5.5%

7.5%

85%

85%

2

2

90%

5.0%

7.0%

90%

90%

3

3

เกณฑ์การให้คะแนน

95%

4.5%

6.5%

95%

95%

4

4

100%

4.0%

6.0%

100%

100%

5

5
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ข้อมูลพื้นฐาน
(Baseline data)
2555
2556
2557
1

2

3

เกณฑ์การให้คะแนน
4

5

21 ร้อยละของนักเรียนนักเรียนที่จบ
การศึกษาระดับก่อนประถมศึกษา
22 ร้อยละของนักเรียนที่จบการศึกษาภาค
บังคับ
23 ร้อยละของนักเรียนที่จบการศึกษา
มัธยมศึกษาตอนปลาย
24 ร้อยละของนักเรียนประถมศึกษาออก
กลางคัน
25 ร้อยละของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น
ออกลางคัน

/ประชากรกลุ่มอายุ6-11 ปี

0.06%

1.5
0.28%

100%

1.5

1.5

100%

100%

1.5

1.5

0.95%

0.14%

97.74%

92.05%

99.13%

0.32%

0.08%

93.84%

89.64%

98.37%

-

-

-

-

-

0.36%

0.10%

80%

80%

80%

0.34%

0.09%

85%

85%

85%

0.32%

0.08%

90%

90%

90%

0.30%

0.07%

95%

95%

95%

0.28%

0.06%

100%

100%

100%

กลยุทธ์ที่ 2 ขยายโอกาสเข้าถึงบริการการศึกษาขั้นพื้นฐานให้ทั่วถึงครอบคลุมผู้เรียนให้ได้รับโอกาสในการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ และมีคุณภาพ
19 อัตราส่วนผู้เรียนระดับก่อน
1.5
39.14% 41.53% 39.27% 39.12% 39.10% 39.11% 39.12% 39.13% 39.14%
ประถมศึกษา/ประชากรกลุ่มอายุ 3-5ปี
20 อัตราส่วนผู้เรียนระดับประถมศึกษา
1.5
68.94% 70.22% 69.75% 68.92% 68.90% 68.91% 68.92% 68.93% 68.94%

ตัวชี้วัด

น้้าหนัก เป้าหมาย
(ร้อยละ) ปี 2558

่มือตัวชี้วัด
26 คูตามแผนปฏิ
บัติราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

26 ร้อยละของนักเรียนมัธยมศึกษาตอน
ปลายออกกลางคัน
27 ร้อยละของนักเรียนที่ได้รับการ
สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน
28 ร้อยละของนักเรียนด้อยโอกาสได้รับ
การสนับสนุนการศึกษา
29 ร้อยละของนักเรียนพิการได้รับการ
สนับสนุนการศึกษา
30 ร้อยละของนักเรียนพิการที่ได้รับการ
พัฒนาสมรรถภาพ
30.1 ร้อยละของนักเรียนพิการและ
ผู้ด้อยโอกาสได้รับการพัฒนาทักกษะ
ษะ
วิชาชีพทัทักกษะการด้
ษะการด�าำรงชี
รงชีววิติตสามารถ
สามารถ
พึ่งพาตนเองได้

ตัวชี้วัด

80.74%
93.38%

92.60% 82.10%
94.17% 86.94%
100%

100%

1.5
1.5

1.5
-

-

-

-

100%

1.5

100%

100%

1.5

0.32%

0.28%

0.95%

-

-

-

-

100%

-

ข้อมูลพื้นฐาน
(Baseline data)
2555
2556
2557

1.5

น้้าหนัก เป้าหมาย
(ร้อยละ) ปี 2558

85%

80%

85%

79.17%

74.17%

80%

77.60%

85%

0.34%

2

72.60%

80%

0.36%

1

90%

90%

84.17%

82.60%

90%

0.32%

3

95%

0.30%

4

100%

0.28%

5

95%

95%

100%

100%

89.17% 94.17%

87.60% 92.60%
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กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
31 ร้อยละของจ้านวนอัตราจ้างวุฒิปริญญา
ตรีที่ปฏิบัติงานสนับสนุนการสอนให้
1.5
สถานศึกษา
32 ร้ อ ยละของสถานศึ ก ษาที่ ค รู ส ามารถ
กลั บไปปฏิบัติการสอนเพิ่มขึ้นโดยการ
1.5
จัดสรรอัตราจ้างปฏิบัติงานแทนนักการ
ภารโรง
33 ระดับความส้าเร็จของส้านักงานเขต
พื้นที่การศึกษาในการส่งเสริม
2
สนับสนุน และ พัฒนางานแนะแนว
34 ร้อยละของครูแนะแนวและบุคลากร
ทางการแนะแนวที่เข้ารับการอบรม
1
หลักสูตรด้านการแนะแนวของ สพฐ.
35 ร้อยละของบุคลากรทางการศึกษาได้รับ
การพัฒนาสมรรถนะและศักยภาพการ
2
ปฏิบัติงาน (โครงการพัฒนาสมรรถนะ
และศั ก ยภาพการปฏิ บั ติ ง านส้ า หรั บ
บุคลากรทางการศึกษา)

ตัวชี้วัด

245

-

100%

100%

-

99.95%

100%

5

99.95%

681

-

-

100%

100%

864

-

-

100.%

100.%

ข้อมูลพื้นฐาน
(Baseline data)
2555
2556
2557

100%

น้้าหนัก เป้าหมาย
(ร้อยละ) ปี 2558

60%

80%

1

80%

80%

1

70%

85%

2

85%

85%

2

80%

90%

3

90%

90%

3
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90%

95%

4

95%

95%

4

100%

100%

5

100%

100%

5

่มือตัวชี้วัด
28 คูตามแผนปฏิ
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38 ระดั
ร้อยละของการพั
อ.ก.ค.ศ.บั ตมีิ งธาน
รร
บ ความส� ำ เร็ฒจนา
ในการปฏิ
ของ
เขตพืกรรมการข้
้นที่การศึกาษา
ตาม
มาภิบอ.ก.ค.ศ.
าล (คณะอนุ
ราชการ
หลั
ธรรมาภิ
บาล (คณะอนุ
กรรมการ
ครูแกละบุ
คลากรทางการศึ
กษาเขตพื
้นที่
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
การศึ้นกทีษา่การศึ
บริกหษาทุ
ารงานบุ
เขตพื
กเขตคมีคลตามหลั
การบริหารก
ธรรมาภิ
บาล) กธรรมาธิบาล)
งานบุ
คคลตามหลั
39 ร้อยละของการพัฒนาครูด้วยระบบ
e – Training

36 ร้อยละของบุคลากรทางการศึกษาได้รับ
การพัฒนาสมรรถนะและศักยภาพการ
ปฏิบัติงาน ( โครงการวิจัยและถ่ายทอด
องค์ ค วามรู้ ต่ อ ยอดสู่ ค วามเป็ น เลิ ศ
(AREA OF EXCELLENCE)
37 ระดับความส�
ความส้ าำเร็จของครูและบุคลากร
ระสบ
ทางการศึกษาที่ มีผลงานดี เด่ นที่ประสพ
ผลส�
ผลส้ำาเร็จเป็นที่ประจักษ์ เพื่ อรั บรางวั ล
ทรงคุณค่า (OBEC
(OBEC AWARDS)
AWARDS) ประจ�
ประจ้าำปี
การศึ
ษา2558
2558
การศึกกษา

ตัวชี้วัด

5

100%

1.5

5

2

2

100%

2

น้้าหนัก เป้าหมาย
(ร้อยละ) ปี 2558

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

ข้อมูลพื้นฐาน
(Baseline data)
2555
2556
2557

20%

1

1

80%

1

40%

2

2

85%

2

60%

3

3

90%

3
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80%

4

4

95%

4

100%

5

5

100%

5

ตามแผนปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

คู่มือตัวชี้วัด 29

กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาระบบการบริหารจัดการ
41 ระดับความส้าเร็จของการพัฒนาระบบ
การควบคุมภายใน
42 ร้อยละการจัดการเรื่องร้องเรียนของ
เขตพื้นที่การศึกษา
43 ระดั บ ความส้ า เร็ จ ของส่ ว นราชการ
ระดับหน่วยเบิกจ่ายสามารถปฏิบัติงาน
ด้ า นบั ญ ชี ก ารเงิ น ได้ ต ามเกณฑ์ ที่
ส้านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐานก้าหนด

40 ร้อยละของครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ
จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่ได้รับการ
พัฒนาในเขตพัฒนาคุณภาพในการ
ปฏิบัติงาน

ตัวชี้วัด

-

85%

5

3

2.5

5

5

-

5

100%

5

60%

5

-

5

70%

-

-

ข้อมูลพื้นฐาน
(Baseline data)
2555
2556
2557

2.5

2

น้้าหนัก เป้าหมาย
(ร้อยละ) ปี 2558

1

65%

1

80%

1

2

70%

2

85%

2

3

75%

3

90%

3

เกณฑ์การให้คะแนน

4

80%

4

95%

4

5

85%

5

100%

5

่มือตัวชี้วัด
30 คูตามแผนปฏิ
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45.4 - ร้อยละของผู้เรียนมีสุขภาพกาย
สุขภาพจิต ที่ดี

44 ระดับความส้าเร็จของการนิเทศ ติดตาม
การจัดการศึกษาของสถานศึกษาสังกัด
ส้านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
45 ระดับความสาเร็จร้อยละเฉลี่ยถ่วง
น้าหนักของการดาเนินงานของ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาตามเกณฑ์
มาตรฐานสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
45.1 - ร้อยละของสถานศึกษาในสังกัดได้รับ
การติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล
และนิเทศการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ
45.2 - ร้อยละของสถานศึกษามีคุณภาพตาม
มาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษา
45.3 - ร้อยละของผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ ต ามหลั ก สู ต รแกนกลา ง
การศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551

ตัวชี้วัด

80%

90%

0.75

0.75

90%

100%

0.75

0.75

5

2

น้้าหนัก เป้าหมาย
(ร้อยละ) ปี 2558

-

-

-

-

-

-

-

-

-

5

-

-

-

-

5

ข้อมูลพื้นฐาน
(Baseline data)
2555
2556
2557
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1

1
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2

2

70%

70%

60%
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3

3
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46 ระดับความส้าเร็จของการตรวจสอบ
ทางการเงินการบัญชีของส้านักงานเขต
พื้นที่การศึกษา
47 ร้อยละของสถานศึกษาในสังกัดที่มี
ระบบประกันคุณภาพภายในตาม
กฎกระทรวงว่าด้วยระบบหลักเกณฑ์
และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา
พ.ศ. 2553
48 ระดับความส้าเร็จของการด้าเนินโครงการ
การพัฒนาคุณภาพการศึกษาทางไกลผ่าน
โครงข่ายอินเทอร์เน็ต (DLIS)
49 ระดับความส้าเร็จของการจัดท้าต้นทุน
ต่อหน่วยผลผลิต
50 ร้อยละของสถานศึกษาในเขตพัฒนา
พิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้
ที่ผู้ปกครองและชุมชนมีส่วนร่วมใน
กิจกรรมของสถานศึกษา

ตัวชี้วัด

100%

5

2
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5

100%

2

2

5

2.5

น้้าหนัก เป้าหมาย
(ร้อยละ) ปี 2558

-
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-

-

5

-
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-

5

-

99.91%

5

ข้อมูลพื้นฐาน
(Baseline data)
2555
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95%

4

4

95%

4

4

100%

5

5

100%

5

5

กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนทุกระดับทุกประเภท
ตัวชี้วัดที่ 1 ระดับความสาเร็จของการสร้างความเข้มแข็งในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
หน่วยวัด: ระดับ
น้าหนัก : ร้อยละ 2
คาอธิบาย :
ความส�
ำเร็จของการสร้างความเข้
งความเข้มมแข็
แข็งงในการเข้
ในการเข้าาสูสู่ป่ประชาคมอาเซี
ระชาคมอาเซียยนนหมายถึ
หมายถึง งการด
การด�
จกรรม/
ความสาเร็
าเนิำเนิ
นกินจกิกรรม
/ โครงการเพืเพื
งเสริ
/ สนั
บสนุ
และพัฒฒนาให้
นาให้มีโมรงเรี
ีโรงเรียยนต้นต้นนแบบการพั
แบบการพัฒฒนาสู
นาสู่ป่ประชาคมอาเซี
ระชาคมอาเซียยนน ได้ได้แแก่ก่ Sister
โครงการ
่อส่่องส่เสริ
ม ม/ สนั
บสนุ
น นและพั
School จจ�ำานวน
นวน 30 โรง (ระดับประถมศึกษา 15
15 โรง และระดั
และระดับบมัมัธยมศึกษา 15
15 โรง)
โรง) Buffer School จจ�านวน
ำนวน
23 โรง (ระดับประถมศึกษา 13 โรง และระดับมัธยมศึกษา 10 โรง) ASEAN Focus School จจ�านวน
ำนวน 14
14 โรง
(ระดับประถมศึกษา 9 โรง
โรง และระดับมัธยมศึกษา 5 โรง) คูคู่พ่พัฒัฒนาไทย
นาไทย – อิอินโดนีเซีย จ�จำานวน
นวน 23 โรง (ระดับ
มัธยมศึกษา 23 โรง) และ ASEAN Learning School
จ
านวน
163
โรง
(ระดั
บ
ประถมศึ
ก
ษา
School จ�ำนวน 163 โรง (ระดับประถมศึ 151 โรง
โรง และระดั
และระดับ
มัธยมศึกษา
ษา 12 โรง)
โรง)ในเขตพื
ในเขตพื
่การศึ
านวน225225เขตพืเขตพื
่ มีความเข้
แข็่องเป็เพืน่อต้นเป็แบบในการพั
นต้นแบบในการ
้นที้น่กทีารศึ
กษากษาจ�ำจนวน
้นที่ มี้นคทีวามเข้
มแข็งมเพื
ฒนา
พัสู่ปฒระชาคมอาเซี
นาสู่ประชาคมอาเซี
ย
น
และเป็
น
แหล่
ง
เรี
ย
นรู
้
เ
กี
่
ย
วกั
บ
ประชาคมอาเซี
ย
นให้
แ
ก่
โ
รงเรี
ย
นทั
่
ว
ไป
ชุ
ม
ชน
และ่น
ยน และเป็นแหล่งเรียนรู้เกี่ยวกับประชาคมอาเซียนให้แก่โรงเรียนทั่วไป ชุมชน และหน่วยงานอื
หน่
ที่เกีว่ยยงานอื
วข้อง ่นที่เกี่ยวข้อง
การสร้าางความเข้
งความเข้มมแข็
แข็งงในการเข้
ในการเข้าาสูสู่ป่ประชาคมอาเซี
ระชาคมอาเซียยนน หมายถึ
หมายถึงง การส่
การส่งงเสริ
เสริมม // สนั
การสร้
สนับบสนุ
สนุนน ประชุ
ประชุมม
ชีชี้้แแจง
จง อบรม
อบรม เผยแพร่
เผยแพร่ // ประชาสั
ประชาสัมมพัพันนธ์ธ์ แลกเปลี
แลกเปลี่ย่ยนเรี
นเรียยนรู
นรู้ ้ และศึ
และศึกกษาดู
ษาดูงงาน
าน เพืเพื่อ่อสร้
สร้าางความรู
งความรู้ค้ความเข้
วามเข้าาใจ
ใจ
และน
าความรู
ค
้
วามสามารถเกี
ย
่
วกั
บ
ประชาคมอาเซี
ย
นไปพั
ฒ
นาคุ
ณ
ภาพการจั
ด
การศึ
ก
ษาเพื
่
อ
เตรี
ย
มผู
้
เ
รี
ย
และน�ำความรู้ความสามารถเกี่ยวกับประชาคมอาเซียนไปพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาเพื่อเตรียมผู้เรียนน
เข้
ระชาคมอาเซียยนน
เข้าาสูสู่ป่ประชาคมอาเซี
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
ดาเนินการโครงการโรงเรียน Sister School และโรงเรียนคู่พัฒนาไทย-อินโดนีเซีย ให้นับโรงเรียนกลุ่มเป้าหมาย
เป็น 2 โรง
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รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน :
ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด

หน่วยวัด

ระดับความสาเร็จของการสร้างความ
เข้มแข็งในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

ระดับ

ผลการดาเนินงานในอดีต ปีงบประมาณ พ.ศ.
2555
2556
2557
5
4

แหล่งข้อมูล / วิธีการจัดเก็บข้อมูล :
1. สพป. / สพม. และโรงเรียนต้นแบบ รายงานผลการดาเนินกิจกรรมตามโครงการต่อคณะทางาน
เพื่อวิเคราะห์ข้อมูล สรุป และรายงานผล
2. สพป. / สพม. รายงานการดาเนิ นงานวิ ชาการของโรงเรี ยนต้นแบบการพั ฒนาสู่ ประชาคม
อาเซียน: Spirit of ASEAN เพื่อเป็นหลักฐานอ้างอิง โดยส่งไฟล์แนบผ่านทางโปรแกรมการรายงานผลการปฏิบัติ
ราชการ ตามคารับรองการปฏิบัติราชการปีงบประมาณ 2558 (ARS)
3. คณะทางานดาเนินการรวบรวมข้อมูลจานวน สพป. / สพม. และโรงเรียนต้นแบบการพัฒนาสู่
ประชาคมอาเซียนที่มีความเข้มแข็งในการเตรียมคนเข้าสู่ประชาคมอาเซียน วิเคราะห์ข้อมูล สรุป และรายงานผล
แนวทางการดาเนินงาน :
ระดับ สพฐ.
1. ขอตั้งงบประมาณปี พ.ศ.2558 เพื่อดาเนินโครงการสร้างความเข้มแข็งในการเข้าสู่ประชาคม
อาเซียน
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.
ผู้กากับดูแลตัวชี้วัด : ผู้อานวยการสานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา
ผู้จัดเก็บข้อมูล
: นางสาวจันทรา ตันติพงศานุรักษ์
นางสาวชยพร กระต่ายทอง
นางมัทนา มรรคผล
นางสาวอนัญญา นวาวัตน์
นายอนุจินต์ ลาภธนาภรณ์

เบอร์ติดต่อ : 02 288 5739
เบอร์ติดต่อ : 02 288 5774
เบอร์ติดต่อ : 02 288 5943
เบอร์ติดต่อ : 02 288 5776
เบอร์ติดต่อ : 02 288 5775
เบอร์ติดต่อ : 02 288 5778
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แบบฟอร์มอ้างอิง ARS 1
รายการอ้างอิง ตัวชี้วัดตามแผนการปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
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. ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้เกี่ยวกับ
ประชาคมอาเซียนที่ครอบคลุม 3 เสาหลัก
4. ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้เกี่ยวกับ
การพัฒนาสิ่งแวดล้อม และการจัดการ
ด้านภัยพิบัติ
5. ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้อง
กับ ASEAN Curriculum Sourcebook
6. จัดกิจกรรมวันอาเซียน หรือสัปดาห์
อาเซียน
7. ส่งเสริมการใช้ภาษาอังกฤษ ภาษาของ
ประเทศสมาชิกอาเซียน พหุวัฒนธรรม และ
เทคโนโลยี
8. ส่งเสริมการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยน
เรียนรู้กับประเทศสมาชิกอาเซียน
9. ส่งเสริมและสนับสนุนให้โรงเรียนทั่วไป
มีสื่อการเรียนรู้และแหล่งการเรียนรู้
เกี่ยวกับประชาคมอาเซียน
10. รายงานผลการดาเนินการจัดกิจกรรม
ต่อสานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา
สพฐ.
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ปัญหา / อุปสรรค
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
ข้อเสนอแนะ
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
สรุปผลการดาเนินงาน
1. โรงเรียนกลุ่มเป้าหมายมีการดาเนินกิจกรรมตามที่กาหนดให้เป็นโรงเรียน
จานวน
โรง
ต้นแบบของแต่ละประเภทครบทุกกิจกรรม และจัดให้มีมุมอาเซียนศึกษา
2. โรงเรียนกลุ่มเป้าหมายมีการดาเนินกิจกรรมตามที่กาหนดให้เป็นโรงเรียน
จานวน
โรง
ต้นแบบของแต่ละประเภทครบทุกกิจกรรม และจัดให้มีศูนย์อาเซียนศึกษา
3. โรงเรียนกลุ่มเป้าหมายมีการดาเนินกิจกรรมตามที่กาหนดให้เป็นโรงเรียน
จานวน
โรง
ต้นแบบของแต่ละประเภทครบทุกกิจกรรม และมีโรงเรียนเครือข่าย
4. จานวนผู้เรียนในโรงเรียนต้นแบบมีความรู้ ความเข้าใจ และความตระหนัก
จานวน
คน
เกี่ยวกับประชาคมอาเซียน
5. จานวนผู้เรียนในโรงเรียนต้นแบบที่เข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับ
จานวน
คน
ประเทศสมาชิกอาเซียน
6. จานวนผู้เรียนในโรงเรียนกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด
จานวน
คน
คิดเป็นร้อยละ

ผู้รายงานข้อมูล

ผู้รับรองข้อมูล

ลงชื่อ
(
ตาแหน่ง
โทรศัพท์

)

ลงชื่อ
(
ตาแหน่ง
โทรศัพท์

)
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ตัวชี้วัดที่ 2 ร้อยละของสถานศึกษามีการดาเนินกิจกรรมให้ผู้เรียนมีค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการครบทุกตัว
หรือมีความสอดคล้องกับช่วงวัย
หน่วยวัด : ร้อยละ
น้าหนัก : ร้อยละ 3
คาอธิบาย :
ความสาเร็จของสถานศึกษามีการดาเนินกิจกรรมให้ผู้เรียนมีค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ คือ การดาเนิน
กิจกรรมตามที่คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) และกระทรวงศึกษาธิการมีนโยบายสร้างสรรค์ประเทศไทยให้เข้มแข็ง
โดยต้องสร้างคนในชาติให้มีค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ เพื่อเป็นพื้นฐานสาคัญในการปลูกฝังค่านิยม คุณธรรม
จริ ยธรรมให้ เกิ ดขึ้ นกั บเยาวชนไทย ซึ่ งค่ านิ ยมดั งกล่ าวครอบคลุ มและสอดคล้ องกั บคุ ณลั กษณะอั นพึ งประสงค์
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
ดังนั้น เพื่อให้การพัฒนาผู้เรียนในด้านคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมหลัก 12 ประการ มีแนวปฏิบัติที่ชัดเจน
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจึงให้มีการดาเนินการ ดังนี้
1. ให้สถานศึกษาผนวกค่านิยมหลัก 12 ประการ ในการจัดการเรียนรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้และ จัดกิจกรรม
พัฒนาผู้เรียนอย่างเป็นรูปธรรม
2. ให้สถานศึกษาปลูกฝังและพัฒนาค่านิยมหลัก 12 ประการให้กับนักเรียนอย่างสม่าเสมอและต่อเนื่องเน้นการ
ปฏิบัติจริงในชีวิตประจาวัน จนเกิดเป็นพฤติกรรมที่ยั่งยืน ทั้งนี้ให้มีการพัฒนาและประเมินอย่างเข้มข้นในแต่ละระดับ
ขั้น ดังนี้
2.1 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 เน้นในด้านการรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ (ข้อ1) ความกตัญญู (ข้อ 3)
และการมีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย (ข้อ8)
2.2 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 เน้นในด้านซื่อสัตย์ เสียสละ อดทน (ข้อ2) ใฝ่หาความรู้หมั่นศึกษาเล่าเรียน
(ข้อ 4) และมีความเข้มแข็งทั้งกายใจ (ข้อ11)
2.3 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 เน้นในด้านรักษาวัฒนธรรมประเพณีไทย (ข้อ5) เข้าใจ เรียนรู้ ประชาธิปไตย
ที่ถูกต้อง (ข้อ7) และปฏิบัติตามพระราชดารัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (ข้อ9)
2.4 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 เน้นในด้านมีศีลธรรม รักษาความสัตย์ (ข้อ6) ดารงตนตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง (ข้อ10) และการเห็นแก่ประโยชน์ส่วนร่วม (ข้อ12)
3. ให้สถานศึกษากาหนดวิธีการเรียนรู้ค่านิยมหลัก 12 ประการ ให้เหมาะสมกับวัยและศักยภาพผู้เรียน
3.1 ระดับประถมศึกษา ให้เรียนรู้ผ่านบทเพลง นิทาน เหตุการณ์ หรือการศึกษาจากแหล่งเรียนรู้
ต่าง ๆ อาทิ สถานที่จริงทางประวัติศาสตร์ หน่วยงานตามโครงการพระราชดาริ พิพิธภัณฑ์ ฯลฯ
3.2 ระดับมัธยมศึกษา ให้เรียนรู้ผ่านการศึกษาเปรียบเทียบ วิเคราะห์ สังเคราะห์ชีวประวัติบุคคล
ส าคั ญ บุคคลที่ ทาคุ ณประโยชน์ต่อ ส่ ว นรวม หรือ เหตุการณ์ ส าคั ญในอดี ตและปั จจุ บัน เพื่ อการพั ฒ นาการ
อยู่ร่วมกันในเชิงสร้างสรรค์
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สูตรการคานวณ:
สถานศึกษามีการดาเนินกิจกรรมให้ผู้เรียนมีค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการครบทุกตัว
และมีความสอดคล้องกับช่วงวัย
X 100
สถานศึกษาทั้งหมดตามเป้าหมาย
เกณฑ์การให้คะแนนระดับเขตพื้นที่การศึกษา :
คะแนน
ความหมาย
ระดับ 1 สถานศึกษา ร้อยละ 80 ของเขตพื้นที่แห่งนี้ได้ระดับคะแนนรายสถานศึกษา ตั้งแต่ 4 ขึ้นไป
ระดับ 2 สถานศึกษา ร้อยละ 85 ของเขตพื้นที่แห่งนี้ได้ระดับคะแนนรายสถานศึกษา ตั้งแต่ 4 ขึ้นไป
ระดับ 3 สถานศึกษา ร้อยละ 90 ของเขตพื้นที่แห่งนี้ได้ระดับคะแนนรายสถานศึกษา ตั้งแต่ 4 ขึ้นไป
ระดับ 4 สถานศึกษา ร้อยละ 95 ของเขตพื้นที่แห่งนี้ได้ระดับคะแนนรายสถานศึกษา ตั้งแต่ 4 ขึ้นไป
ระดับ 5 สถานศึกษา ร้อยละ 100 ของเขตพื้นที่แห่งนี้ได้ระดับคะแนนรายสถานศึกษา ตั้งแต่ 4 ขึ้นไป
เกณฑ์การให้คะแนน : ระดับสถานศึกษา
ระดับ
คาอธิบายระดับคุณภาพ
คุณภาพ
1
มีการจัดทาแนวปฏิบัติ/กิจกรรมเกี่ยวกับค่านิยม 12 ประการ
2
แนวปฏิบัติ/กิจกรรมเกี่ยวกับค่านิยม 12 ประการได้รับการอนุมัติและนาแผนสู่การปฏิบัติ
3
สถานศึกษาปลูกฝังและพัฒนาค่านิยมหลัก 12 ประการ ให้กับนักเรียนบางประการ
สถานศึกษาปลูกฝังและพัฒนาค่านิยมหลัก 12 ประการให้กับนักเรียน สอดคล้องกับแต่ละ
4
ระดับชั้น
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 เน้นในด้านการรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ (ข้อ 1)
ความกตัญญู (ข้อ 3) และการมีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย (ข้อ 8)
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 เน้นในด้านซื่อสัตย์ เสียสละ อดทน (ข้อ 2) ใฝ่หาความรู้
หมั่นศึกษาเล่าเรียน (ข้อ 4) และมีความเข้มแข็งทั้งกายใจ (ข้อ 11)
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 เน้นในด้านรักษาวัฒนธรรมประเพณีไทย (ข้อ 5) เข้าใจ เรียนรู้
ประชาธิปไตยที่ถูกต้อง (ข้อ 7) และปฏิบัติตามพระราชดารัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (ข้อ 9)
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 เน้นในด้านมีศีลธรรม รักษาความสัตย์ (ข้อ 6) ดารงตนตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (ข้อ 10) และการเห็นแก่ประโยชน์ส่วนร่วม (ข้อ 12)
5
สถานศึกษาปลูกฝังและพัฒนาค่านิยมหลัก 12 ประการ ครบทุกประการ ให้กับนักเรียนอย่าง
สม่าเสมอและต่อเนื่อง เน้นการปฏิบัติจริงในชีวิตประจาวัน จนเกิดเป็นพฤติกรรมที่ยั่งยืน ทั้งนี้ให้มีการ
พัฒนาและประเมินอย่างเข้มข้นในแต่ละระดับขั้น
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รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน :
ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด

หน่วยวัด

ผลการดาเนินงานในอดีตปีงบประมาณ พ.ศ.
2555
2556
2557

ร้ อ ยละของสถานศึก ษามีก ารดาเนิ น
กิจ กรรมให้ ผู้ เรี ยนมี ค่านิย มหลั กของ
ร้อยละ
คนไทย 12 ประการครบทุกตัวและมี
ความสอดคล้องกับช่วงวัย
แหล่งข้อมูล:
แนวปฏิบัติเกี่ยวกับค่านิยมหลัก 12 ประการสู่การปฏิบัติ ตามหนังสือที่ ศธ 04010/ว1324 ลงวันที่
29 กันยายน 2557
วิธีการจัดเก็บข้อมูล :
ระดับ สพฐ.
1. แต่งตั้งคณะกรรมการ/คณะทางาน/ผู้รับผิดชอบ เพื่อกาหนดมาตรการและแนวทางการปฏิบัติการใน
ระดับ สพฐ.
2. จัดทามาตรการและแนวทางการปฏิบัติการตามแนวปฏิบัติเกี่ยวกับค่านิยมหลัก 12 ประการสู่การ
ปฏิบัติ
3. ชี้แจง สร้างความเข้าใจและให้แนวทางการดาเนินงานตามตัวชี้วัด แก่ผู้กากับและผู้รับผิดชอบการ
รายงานข้อมูลตามตัวชี้วัด ของ สพป./สพม.
4. สนับสนุน ส่งเสริม กากับดูแลและให้คาแนะนา สพป./สพม. ในการดาเนินงาน
5. จัดทารายงานสรุปผลการดาเนินงาน
ระดับ สพป./สพม.
1. แต่งตั้งคณะกรรมการ/คณะทางาน/ผู้รับผิดชอบ เพื่อกาหนดมาตรการและแนวทางการปฏิบัติการ
ในระดับ สพป./สพม.
2. สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาติดตาม นิเทศ และประเมินสถานศึกษาที่ดาเนินการเกี่ยวกับค่านิยม
หลัก 12 ประการอย่างเป็นรูปธรรม และเกิดประสิทธิผลที่ชัดเจน
3. สรุปและเผยแพร่ผลงานที่ประสบความสาเร็จ
4. รวบรวมผลการดาเนินงาน สรุปรายงานผลในระบบ ARS โดยกาหนดค่าตัวแปรเพื่อกรอกข้อมูล
สถานศึกษามีการดาเนินกิจกรรมให้ผู้เรียนมีค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการครบทุกตัวหรือมีความสอดคล้อง
กับช่วงวัย รายงานในระบบ
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5. จัดทาเอกสารประกอบการรายงาน โดยแนบไฟล์เอกสารหลักฐาน ตามแบบรายงานตัวชี้วัดเพื่อใช้
เป็นหลักฐานอ้างอิงต่อสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
6. ผู้ รั บผิ ดชอบตั วชี้ วั ดรายงานผลการด าเนิ นงานระบบออนไลน์ และแนบไฟล์ ข้ อมู ลเอกสารอ้ างอิ ง
ตามแบบฟอร์มคู่มือในระบบ ARS ของ สพฐ. จานวน 3 รอบ ได้แก่ รอบ 6 เดือน รอบ 9 เดือน และรอบ 12 เดือน
ระดับสถานศึกษา
1. ผู้บริหารสถานศึกษากากับ ติดตาม นิเทศการดาเนินงานเกี่ยวกับค่านิมหลัก 12 ประการให้บรรลุ
วัตถุประสงค์
2. รวบรวมผลการดาเนินงาน สรุปรายงานผลให้สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาตามรายละเอียดเอกสาร
แนบ (ARS)

ผู้กากับดูแลตัวชี้วัด:
ผู้จัดเก็บข้อมูล:

ผู้อานวยการสานักวิชาการและมาตรฐาน
การศึกษา
นางพรพรรณ โชติพฤกษวัน
นางสาวโชติมา หนูพริก
นายณัฐพล ตันเจริญทรัพย์

เบอร์ติดต่อ : 02 288 5767
เบอร์ติดต่อ: 081 422 4926
เบอร์ติดต่อ: 02 288 5767
เบอร์ติดต่อ: 02 288 5767
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แบบฟอร์มอ้างอิง ARS 2 (1)
รายการอ้างอิง ตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
ตัวชี้วัดที่ 2 ระดับความสาเร็จของสถานศึกษามีการดาเนินกิจกรรมให้ผู้เรียนมีค่านิยมหลักของคนไทย 12
ประการครบทุกตัวและมีความสอดคล้องกับช่วงวัย
แบบฟอร์มการจัดเก็บข้อมูลระดับสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประจารอบ .......................... เดือน
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา.........................................................................................................
ดาเนินการ
ได้ตาม
ลาดับ
สถานศึกษาในสังกัด
จังหวัด
เกณฑ์
หลักฐาน
หมายเหตุ
ที่
(คิดเป็น
ระดับ)
1
2
3
4
5
รวม
สรุปผลภาพรวมเขตพื้นที่การศึกษาดาเนินการ
รอบ 6 เดือน สถานศึกษาได้ระดับคะแนนรายสถานศึกษา ตั้งแต่ 4 ขึ้นไป จานวน………………………โรง
สถานศึกษาตามเป้าหมายทั้งหมด จานวน…………………………………….โรง
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 แนบแนวปฏิบัติเกี่ยวกับค่านิยม 12 ประการของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา
(อย่างน้อย 1 สถานศึกษา)
ผู้รายงานข้อมูล
ผู้รับรองข้อมูล
ลงชื่อ
ลงชื่อ
(
)
(
)
ตาแหน่ง
ตาแหน่ง
โทรศัพท์
โทรศัพท์
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แบบฟอร์มอ้างอิง ARS 2 (2)
รายการอ้างอิง ตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
ตัวชี้วัดที่ 2 ระดับความสาเร็จของสถานศึกษามีการดาเนินกิจกรรมให้ผู้เรียนมีค่านิยมหลักของคนไทย 12
ประการครบทุกตัวและมีความสอดคล้องกับช่วงวัย
แบบรายงานของสถานศึกษา
โรงเรียน……………………………………………………สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา………………………………….
การ
แนวปฏิบัติ/กิจกรรมเกี่ยวกับ
ดาเนินการ
ค่านิยม12 ประการ
ข้อที่
ค่านิยม 12 ประการ
มี ไม่มี (รายละเอียด/หลักฐานประกอบ)
1
มีความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
2

ซื่อสัตย์ เสียสละ อดทน มีอุดมการณ์ในสิ่งที่ดีงาม
เพื่อส่วนรวม

3

กตัญญูต่อพ่อแม่ ผู้ปกครอง ครูบาอาจารย์

4

ใฝ่หาความรู้ หมั่นศึกษาเล่าเรียนทั้งทางตรง และ
ทางอ้อม
รักษาวัฒนธรรมประเพณีไทยอันงดงาม

5
6

มีศีลธรรม รักษาความสัตย์ หวังดีต่อผู้อื่น เผื่อแผ่
และแบ่งปัน

7

เข้าใจเรียนรู้การเป็นประชาธิปไตย อันมีพระมหา
กษัตรย์ิ ทรงเป็นประมุขที่ถูกต้อง

8

มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย ผู้น้อยรู้จักการ
เคารพผู้ใหญ่

9

มีสติรู้ตัว รู้คิด รู้ทา รู้ปฏิบัติตามพระราชดารัสของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
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ข้อที่
10

11

12

ค่านิยม 12 ประการ

การ
ดาเนินการ

แนวปฏิบัติ/กิจกรรมเกี่ยวกับ
ค่านิยม12 ประการ
(รายละเอียด/หลักฐานประกอบ)

รู้จักดารงตนอยู่โดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงตามพระราชดารัสของพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัว รู้จักอดออมไว้ใช้เมื่อยามจาเป็น
มีไว้พอกินพอใช้ ถ้าเหลือก็แจกจ่ายจาหน่าย
และพร้อมที่จะขยายกิจการเมื่อมีความพร้อม
เมื่อมีภูมิคุ้มกันที่ดี
มีความเข้มแข็งทั้งร่างกาย และจิตใจ ไม่ยอมแพ้
ต่ออานาจฝ่ายต่าหรือกิเลส มีความละอายเกรง
กลัวต่อบาปตามหลักของศาสนา
คานึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวม และของชาติ
มากกว่าผลประโยชน์ของตนเอง

หมายเหตุ :
1. แนบแนวปฏิบัติเกี่ยวกับค่านิยม 12 ประการของสถานศึกษา
2. สถานศึกษาจะต้องดาเนินการแบ่งตามระดับช่วงชั้น ดังนี้ (ถึงจะแสดงว่าผ่านเกณฑ์)
- ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 เน้นในด้านการรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ (ข้อ1) ความกตัญญู (ข้อ3)
และการมีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย (ข้อ8)
- ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 เน้นในด้านซื่อสัตย์ เสียสละ อดทน (ข้อ2) ใฝ่หาความรู้หมั่นศึกษาเล่าเรียน
(ข้อ4) และมีความเข้มแข็งทั้งกายใจ (ข้อ11)
- ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 เน้นในด้านรักษาวัฒนธรรมประเพณีไทย (ข้อ5) เข้าใจ เรียนรู้ ประชาธิปไตย
ที่ถูกต้อง (ข้อ7) และปฏิบัติตามพระราชดารัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (ข้อ9)
- ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 เน้นในด้านมีศีลธรรม รักษาความสัตย์ (ข้อ6) ดารงตนตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง (ข้อ10) และการเห็นแก่ประโยชน์ส่วนร่วม (ข้อ12)
ทั้งนี้สถานศึกษาสามารถดาเนินกิจกรรมให้ครบทุกประการตามค่านิยม 12 ประการ
ผู้รายงานข้อมูล

ผู้รับรองข้อมูล

ลงชื่อ
(
ตาแหน่ง
โทรศัพท์

)

่มือตัวชี้วัด
42 คูตามแผนปฏิ
บัติราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

ลงชื่อ

(
ตาแหน่ง
โทรศัพท์

)

ตัวชี้วัดที่ 3.1-3.24 ร้อยละของนักเรียน ป.6 ม.3 ม.6 โครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล ที่มีผลการสอบ O-NET
วิชาต่างๆ สูงกว่าร้อยละ 50 ของคะแนนเต็ม เพิ่มขึ้น
หน่วยวัด : ร้อยละ
น้้าหนัก : ร้อยละ 3
ค้าอธิบาย:
โครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล ได้เริ่มดําเนินการนําร่องในปีการศึกษา 2553 กับโรงเรียนจํานวน
500 โรงเรียนทั้งระดับประถมศึกษาและมัธ ยมศึกษา ด้ว ยการให้โ รงเรียนในโครงการ พัฒ นาหลั กสู ตร
สถานศึกษา และพัฒนาวิธีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่สอดคล้องกับปฏิญญาว่าด้วยการจัดการศึกษา
ของ UNESCO ทั้ง 4 ด้าน คือ Learning to know, Learning to Do, Learning to Live Together และ
Learning to Be รวมถึงการพัฒนาระบบการบริหารจัดการโรงเรียนด้วยระบบคุณภาพ ตามเกณฑ์รางวัล
คุณภาพแห่งชาติ (Thailand Quality Award : TQA) มุ่งพัฒนาให้ผู้เรียนบรรลุคุณภาพตามมาตรฐาน
ที่กําหนดของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 และเพิ่มเติมสาระการเรียนรู้ความเป็น
สากล เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีศักยภาพเป็นพลโลก มีทักษะ ความรู้ ความสามารถ และคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ ในระดับเดียวกับมาตรฐานสากล หรือมาตรฐานของประเทศที่มีคุณภาพการศึกษาสูง และเป้าหมาย
ในการพัฒนาผู้เรียนได้ยึดเป้าหมายในการพัฒนาผู้เรียนของโรงเรียนมาตรฐานสากล 5 เป้าหมายตามที่ได้ตั้ง
ไว้ตั้งแต่เริ่มโครงการเมื่อปี 2553 ได้แก่ 1) เป็นเลิศทางวิชาการ 2) สื่อสารสองภาษา 3)ล้ําหน้าทางความคิด
4) ผลิตงานอย่างสร้างสรรค์ และ5) ร่วมกันรับผิดชอบต่อสังคมโลก
เป้าหมายในการดําเนินงาน ปีงบประมาณ 2558 คือ โรงเรียนมาตรฐานสากลที่จัดการเรียนรู้ผ่าน
เกณฑ์มาตรฐานมีทั้งหมด จํานวน 500 โรง และในปีงบประมาณ 2558 มีโรงเรียนมาตรฐานสากลที่จัดการ
เรียนรู้ผ่านเกณฑ์มาตรฐานเพิ่มขึ้นอีก 232 โรง เนื่องจากในปี 2557 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐานอนุมัติให้โรงเรียนจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัยจํานวน 12 โรง ออกจากโครงการเนื่องจากจัดเป็นกลุ่ม
โรงเรียนที่มีลักษณะเฉพาะ คือเป็นโรงเรียนวิทยาศาสตร์ ดังนั้น ปัจจุบันโรงเรียนในโครงการ จึงมีจํานวน
รวมทั้งสิ้ น 720 โรง โดยพิจารณาจากการดําเนินงานเป้าหมายข้อที่ 1 เป็นเลิ ศทางวิช าการ หมายถึง
นักเรียนโรงเรียนมาตรฐานสากล มีผลสัมฤทธ์ิ์ทางการเรียนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้สูงขึ้น โดยพิจารณาจาก
ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ในระดับชั้น ป.6 ม.3 และ ม.6 ในทุกกลุ่มสาระ
ตั้งแต่รอ้ ยละ 50 หรือครึ่งหนึ่งของคะแนนเต็มขึ้นไป
สูตรการค้านวณ :
X = A-B
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ขึ้น/ลดลงของร้
อยละของนั
น ป.6ม.3ม.3และ
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อยละของนั
กเรีกยเรีนยป.6
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ที่มีผลการสอบ
O-NET
O-NET
กกลุตั่ม้งสาระ
้งแต่ร50้อยละ
่งหนึ่งของคะแนนเต็
ไป กปีษา
การศึ
กษา 2557
ในทุกกลุในทุ
่มสาระ
แต่ร้อตัยละ
หรือ50
ครึ่งหรื
หนึอ่งครึ
ของคะแนนเต็
มขึ้นไป มปีขึก้นารศึ
2557
B == ร้อร้ยละของนั
ลการสอบ        
อยละของนักเรีกเรียนยนป.6
ป.6ม.3
ม.3และ
และ ม.6 โครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล ทีที่ม่มีผีผลการสอบ
O-NET ในทุกกลุ่มสาระ ตั้งแต่ร้อยละ 50 หรือครึ่งหนึ่งของคะแนนเต็มขึ้นไป ปีการศึกษา 2556
เกณฑ์การให้คะแนน :
ช่วงการปรับเกณฑ์การให้คะแนน +/- 3 หน่วย ในคะแนน ระดับ 2 และ 4 คะแนนและให้
คะแนน +/- 5 หน่วยในคะแนน ระดับ 1 กับ 5 โดยกําหนดเกณฑ์การให้คะแนนดังนี้
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และปี
กษา
ผลต่
างระหว่มาขึงปี
กษาางปี
มากกว่
ากับ +3
แต่กนารศึ
้อยกว่
า +52556
(+3 ≤ถ้าผลต่าง
xระหว่
< +5)างปีการศึกษา มากกว่าหรือเท่ากับ +3 แต่น้อยกว่า +5 (+3 ≤ x < +5)
เท่ากับ เท่
5 าคะแนน
ส่ส่ววนต่
กเรีกยเรีนยป.6
ม. 3 และ
โครงการโรงเรี
ยน
นต่าางของร้
งของร้ออยละของนั
ยละของนั
น ป.6
ม. 3ม.6และ
ม.6 โครงการโรงเรี
ยนมาตรฐาน
กับ 5 คะแนน
มาตรฐานสากล
ที
ม
่
ผ
ี
ลการสอบ
O-NET
ในทุ
ก
กลุ
่
ม
สาระ
ตั
ง
้
แต่
ร
้
อ
ยละ
50
หรื
อ
สากล ที่มีผลการสอบ O-NET ในทุกกลุ่มสาระ ตั้งแต่ร้อยละ 50 หรือครึ่งหนึ่งของ
ครึคะแนนเต็
่งหนึ่งของคะแนนเต็
มขึ้นไปางปี
ระหว่
างปีกกษา
ารศึก2557
ษา 2557
และปี
การศึกกษาษา 2556
2556 ถ้ถ้าาผลต่าง
มขึ้นไป ระหว่
การศึ
และปี
การศึ
ผลต่างระหว่างปีการศึกษา เท่ากับหรือมากหว่า +5 (+5 ≤ x )
ระหว่างปีการศึกษา เท่ากับหรือมากกว่า +5 (+5 ≤ x )
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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
2555

2556

2557

-

-

-

วิธีการจัดเก็บข้อมูล
1. โรงเรียนในโครงการมาตรฐานสากลจัดส่งข้อมูลให้ สพป/สพม.
2. สพป./สพม. สังเคราะห์ข้อมูลของโรงเรียนในโครงการมาตรฐานสากลให้ สพฐ.
3. สพฐ. สังเคราะห์ข้อมูลผลการดําเนินงานของ สพป./สพม.
แหล่งข้อมูล
1. โรงเรียนในโครงการมาตรฐานสากลทุกโรงเรียน
2. สพป./สพม.
3. หนังสือคู่มือเป้าหมายและตัวชี้วัดด้านผู้เรียนโรงเรียนในโครงการมาตรฐานสากล ของสํานัก
บริหารงานการมัธยมศึกษาตอนปลาย สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
แนวทางการด้าเนินงาน
ระดับ สพฐ.
1. สพฐ. ดําเนินการให้ ความรู้ ความเข้าใจ และสนับสนุน ส่งเสริม การจัดการศึกษาตามแนว
ทางการดําเนินงานโรงเรียนมาตรฐานสากล
2. ตรวจสอบแบบฟอร์ม ARS 3 เอกสารอ้างอิง เอกสารประกอบ และรับรองผลในเว็บไซต์ของ
กพร.สพฐ.
ระดับ สพป./สพม.
1. สพป./สพม. ให้การสนับสนุน ส่งเสริม และช่วยในการประสานงานการจัดการศึกษาให้แก่
โรงเรียนมาตรฐานสากลระดับมัธยมศึกษาและระดับประถมศึกษาในสังกัด
2. สพป./สพม. ตรวจสอบและรายงานผลการจัดการศึกษาเรียนรู้ตามแนวทางการดําเนินงาน
โรงเรียนในโครงการมาตรฐานสากล ระดับมัธยมศึกษาและประถมศึกษาในสังกัดที่เว็บไซต์ http://ars.psdgobec.go.th/index.php ของ กพร.สพฐ. ตามกําหนดการ พร้อมทั้งแนบแบบฟอร์มตัวชี้วัด ARS 3(1) และ ARS 3(2)
พร้อมเอกสารอ้างอิงและเอกสารประกอบต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
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ระดับสถานศึกษา
1. ดําเนินการตามนโยบาย สพฐ./สพป./สพม.
2. รายงานผลการดําเนินงานแก่ สพป./สพม. ที่ตนสังกัด พร้อมเอกสารอ้างอิงและเอกสารประกอบ
ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ตามกําหนดการที่ได้รับแจ้ง
ผู้ก้ากับดูแลตัวชี้วัด

ผู้อํานวยการสํานักบริหารงานการมัธยมศึกษาตอนปลาย
เบอร์ติดต่อ 02 288 5863

ผู้จัดเก็บข้อมูล

นางสาวขวัญชีวา วรรณพินทุ
นางสาวอุษา หลักดี
นายเอกลักษณ์ ทิมทอง

่มือตัวชี้วัด
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เบอร์ติดต่อ 02 288 5940
เบอร์ติดต่อ 02 288 5940
เบอร์ติดต่อ 02 288 5940

แบบฟอร์มอ้างอิง ARS 3 (1)
รายการอ้างอิง ตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
ตัวชี้วัดที่ 3.1-3.24 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
จํานวน
* จํานวน คิดเป็น จํานวน * จํานวน คิด
นักเรียน นักเรียนที่ ร้อยละ นักเรียน นักเรียนที่ เป็น
ทั้งหมด ผ่านเกณฑ์
ทั้งหมดปี
ผ่าน ร้อยละ
ปี
ปีการศึกษา
การศึกษา เกณฑ์ ปี
การศึกษา
2556
2557 การศึกษา
2556
2557
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ
สังคมศึกษา
การงานอาชีพฯ
ศิลปะ
สุขศึกษา
รวมทั้งหมด
หมายเหตุ * จํานวนนักเรียนที่ผ่านเกณฑ์ ปีการศึกษา 2556 และ 2557 หมายถึง นักเรียนที่มีผลการ
ทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ในระดับชั้น ป.6 ม. 3 และ ม. 6 ในทุกกลุ่มสาระ ตั้งแต่ร้อยละ 50
หรือครึ่งหนึ่งของคะแนนเต็มขึ้นไป

ผู้รายงานข้อมูล

ผู้รับรองข้อมูล

ลงชื่อ
(
ตําแหน่ง
โทรศัพท์

ลงชื่อ
)

(
ตําแหน่ง
โทรศัพท์

)
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แบบฟอร์มอ้างอิง ARS 3 (2)
รายการอ้างอิง ตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
ตัวชี้วัดที่ 3.1-3.24 ร้อยละของนักเรียน ป.6 ม.3 ม.6 โครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล ที่มีผลการสอบ O-NET วิชา
ต่างๆ สูงกว่าร้อยละ 50 ของคะแนนเต็ม เพิ่มขึ้น
ระดับสถานศึกษา
โรงเรียน ...................................................................................................................................
ระดับชั้น...........................................
ลําดับ

กลุ่มสาระ

จํานวน
นักเรียน
ทั้งหมด
ปี
การศึกษา
2556

* จํานวน คิดเป็น
นักเรียนที่ ร้อยละ
ผ่านเกณฑ์
ปี
การศึกษา
2556

จํานวน
นักเรียน
ทั้งหมดปี
การศึกษา
2557

* จํานวน
นักเรียนที่
ผ่านเกณฑ์
ปี
การศึกษา
2557

คิด
เป็น
ร้อย
ละ

คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ
สังคมศึกษา
การงาน
อาชีพฯ
ศิลปะ
สุขศึกษา
รวมทั้งหมด
หมายเหตุ *จํานวนนักเรียนที่ผ่านเกณฑ์ ปีการศึกษา 2556 และ 2557 หมายถึง นักเรียนที่มีผลการทดสอบ
ทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ในระดับชั้น ป.6 ม.3 และ ม.6 ในทุกกลุ่มสาระ ตั้งแต่ร้อยละ 50 หรือครึ่งหนึ่ง
ของคะแนนเต็มขึ้นไป

ผู้รายงานข้อมูล

ผู้รับรองข้อมูล

ลงชื่อ
(
ตําแหน่ง
โทรศัพท์

)
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ลงชื่อ
(
ตําแหน่ง
โทรศัพท์

)

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

จังหวัด

เขต
1
1
1
1
1
1
1
21
31
31
1
1
1
1
2
2
3
1
1
1
1

โรงเรียน

กระบี่
กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
กาญจนบุรี
กาญจนบุรี
กาญจนบุรี
กาญจนบุรี
กาญจนบุรี
กาฬสินธุ์
กาฬสินธุ์
กําแพงเพชร
กําแพงเพชร

22

กําแพงเพชร

1

สาธิตภายใต้ความร่วมมือระหว่างสพท.กพ.เขต 1 กับมราชภัฏ
กําแพงเพชร

23
24
25
26

กําแพงเพชร
ขอนแก่น
ขอนแก่น
ขอนแก่น

1
1
1
2

วัดคูยาง
สนามบิน
อนุบาลขอนแก่น
ชุมชนบ้านชนบท

อนุบาลกระบี่
พญาไท
ราชวินิต
สายน้ําทิพย์
อนุบาลพิบูลเวศม์
อนุบาลวัดปรินายก
อนุบาลสามเสนฯ
พระยาประเสริฐสุนทราศรัย
วัดอมรินทราราม
อนุบาลวัดนางนอง
พระตําหนักสวนกุหลาบ
วัดพลับพลาชัย
อนุบาลกาญจนบุรี
อนุบาลวัดไชยชุมพลชนะสงคราม
วัดเบญพาด
บ้านท่ามะกา
สมาคมป่าไม้แห่งประเทศไทยอุทิศ
กาฬสินธุ์พิทยาสัย
อนุบาลกาฬสินธุ์
อนุบาลกําแพงเพชร
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)
ชุมชนมาบอํามฤต
บ้านสะพานยูง
บ้านสันโค้ง(เชียงรายจรูญราษฎร์)สาขาบ้านสหมิตรพัฒนา
อนุบาลเชียงราย
อนุบาลเมืองเชียงราย(สันทรายราษฎร์ดรุณานุเคราะห์)
บ้านเกี๋ยง(คุรุราษฎร์วิทยา)
อนุบาลเชียงของ
อนุบาลเชียงใหม่
พุทธิโศภน
บ้านสันกําแพง
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

จังหวัด
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

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
พระตําหนักสวนกุหลาบ 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
อนุบาลเชียงคํา (วัดพระธาตุสบแวน)
อนุบาลพังงา
คุระบุรี
อนุบาลพัทลุง
อนุบาลป่าบอน
อนุบาลควนขนุน
บ้านท่าลาด
อนุบาลพิจิตร
อนุบาลบางมูลนาก"ราษฎร์อุทิศ"
จ่าการบุญ
อนุบาลพิษณุโลก
บ้านป่าสัก (ทศพลอนุสรณ์)
วัดดอนไก่เตี้ย

่มือตัวชี้วัด
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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

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
ลําปาง

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
อนุบาลลําปาง
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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
ลําพูน
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
อนุบาลลําพูน
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
อนุบาลศรีสําโรง
สุพรรณภูมิ
อนุบาลสุพรรณบุรี
อนุบาลด่านช้าง
อนุบาลวัดเขาสุวรรณประดิษฐ์

่มือตัวชี้วัด
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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

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

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
อนุบาลอํานาจเจริญ
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 517โรงเรียน)
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

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

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

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

่มือตัวชี้วัด
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ที่
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

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

เขต
1
1
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

โรงเรียน
สตรีวัดระฆัง
สตรีวัดอัปสรสวรรค์
สุวรรณารามวิทยาคม
มัธยมวัดหนองแขม
วัดราชบพิธ
วัดนวลนรดิศ
อิสลามวิทยาลัยแห่งประเทศไทย
มัธยมวัดมกุฎกษัตริย์
ทีปังกรวิทยาพัฒน์ฯ(ทวีวัฒนา)
ไตรมิตรวิทยาลัย
บางมดวิทยา"สีสุกหวาดจวนอุปถัมถ์"
มัธยมวัดดุสิตาราม
มัธยมวัดเบญจมบพิตร
วัดน้อยนพคุณ
นนทรีวิทยา
พระโขนงพิทยาลัย
ยานนาเวศวิทยาคม
วชิรธรรมสาธิต
วัดสุทธิวราราม
สตรีวัดมหาพฤฒาราม
สตรีศรีสุริโยทัย
สายน้ําผึ้ง
สุรศักดิ์มนตรี
ดอนเมืองทหารอากาศบํารุง
เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ
เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา
เทพศิรินทร์ร่มเกล้า
นวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษา น้อมเกล้า
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ที่
55
56
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

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
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
2
2
2
3
3
3

โรงเรียน
นวมินทราชินูทิศ บดินทร์เดชา
นวมินทราชินูทิศ เบญจมราชาลัย
นวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา 2
นวมินทราชูทิศ กรุงเทพมหานคร
บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
บดินทร์เดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 2
บางกะปิ
พรตพิทยพยัต
มัธยมวัดหนองจอก
ฤทธิยะวรรณาลัย
สตรีวิทยา 2
สารวิทยา
สีกัน (วัฒนานันท์อุปถัมภ์)
หอวัง
ราชวินิตบางเขน
สตรีเศรษฐบุตรบําเพ็ญ
บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี 4)
สิริรัตนาธร
รัตนโกสินทร์สมโภชบางเขน
สุขุมนวพันธ์อุปถัมภ์
ปทุมคงคา
ศรีพฤฒา
เศรษฐบุตรบําเพ็ญ
เทพลีลา
ราชดําริ
มัธยมวัดธาตุทอง
เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการบางใหญ่
เทพศิรินทร์ นนทบุรี
เบญจมราชานุสรณ์

่มือตัวชี้วัด
58 คูตามแผนปฏิ
บัติราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

ที่
84
85
86
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

จังหวัด
นนทบุรี
นนทบุรี
นนทบุรี
นนทบุรี
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

เขต
3
3
3
3
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

โรงเรียน
รัตนาธิเบศร์
วัดเขมาภิรตาราม
ศรีบุณยานนท์
สตรีนนทบุรี
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"
คณะราษฎร์บํารุงปทุมธานี
ธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคม
ปทุมวิไล
สวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต
ธัญบุรี
ธัญรัตน์
มัธยมสังคีตวิทยา กรุงเทพมหานคร
สายปัญญารังสิต
สระบุรีวิทยาคม
เสาไห้"วิมลวิทยานุกูล"
แก่งคอย
เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ลําลูกกา
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ที่
113
114
115
116
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

จังหวัด
ชัยนาท
ลพบุรี
ลพบุรี
ลพบุรี
สิงห์บุรี
อ่างทอง
อ่างทอง
ฉะเชิงเทรา
ฉะเชิงเทรา
ฉะเชิงเทรา
สมุทรปราการ
สมุทรปราการ
สมุทรปราการ
สมุทรปราการ
สมุทรปราการ
สมุทรปราการ
สมุทรปราการ
สมุทรปราการ
ฉะเชิงเทรา
สมุทรปราการ
สมุทรปราการ
สมุทรปราการ
นครนายก
นครนายก
ปราจีนบุรี
ปราจีนบุรี
ปราจีนบุรี
สระแก้ว
สระแก้ว

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

โรงเรียน
ชัยนาทพิทยาคม
พระนารายณ์
พิบูลวิทยาลัย
ชัยบาดาลวิทยา
สิงห์บุรี
สตรีอ่างทอง
อ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม
ดัดดรุณี
เบญจมราชรังสฤษฎิ์
พนมสารคาม"พนมอดุลวิทยา"
นวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาฯ
ราชประชาสมาสัย ฝ่ายมัธยม รัชดาภิเษก
วัดทรงธรรม
สตรีสมุทรปราการ
สมุทรปราการ
นวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ
บางพลีราษฎร์บํารุง
ราชวินิตบางแก้ว
เบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2
ราชวินิตสุวรรณภูมิ
บดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี) สป.
พูลเจริญวิทยาคม
นครนายกวิทยาคม
ปิยชาติพัฒนา
ปราจิณราษฎรอํารุง
ปราจีนกัลยาณี
กบินทร์วิทยา
สระแก้ว
อรัญประเทศ
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ที่
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170

จังหวัด
กาญจนบุรี
กาญจนบุรี
กาญจนบุรี
กาญจนบุรี
กาญจนบุรี
กาญจนบุรี
กาญจนบุรี
ราชบุรี
ราชบุรี
ราชบุรี
ราชบุรี
ราชบุรี
นครปฐม
นครปฐม
นครปฐม
นครปฐม
นครปฐม
นครปฐม
นครปฐม
นครปฐม
นครปฐม
สุพรรณบุรี
สุพรรณบุรี
สุพรรณบุรี
สุพรรณบุรี
สุพรรณบุรี
สุพรรณบุรี
สุพรรณบุรี
ประจวบคีรีขันธ์

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

โรงเรียน
กาญจนานุเคราะห์
เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี
ท่าม่วงราษฎร์บํารุง
วิสุทธรังษี
ท่ามะกาวิทยาคม
ร่มเกล้า กาญจนบุรี
ประชามงคล
เบญจมราชูทิศ
ราชโบริกานุเคราะห์
โพธาวัฒนาเสนี
รัตนราษฎร์บํารุง
สายธรรมจันทร์
พระปฐมวิทยาลัย
มัธยมฐานบินกําแพงแสน
ราชินีบูรณะ
ศรีวิชัยวิทยา
สิรินธรราชวิทยาลัย
กาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม
ภ.ป.ร.ราชวิทยาลัย
รัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา
วัดไร่ขิงวิทยา
กรรณสูตศึกษาลัย
กาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี
บางปลาม้า"สูงสุมารผดุงวิทย์"
สงวนหญิง
อู่ทอง
บรรหารแจ่มใสวิทยา 3
บรรหารแจ่มใส 1
ประจวบวิทยาลัย
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ที่
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199

จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์
เพชรบุรี
เพชรบุรี
เพชรบุรี
สมุทรสงคราม
สมุทรสงคราม
สมุทรสาคร
สมุทรสาคร
สมุทรสาคร
ประจวบคีรีขันธ์
ประจวบคีรีขันธ์
เพชรบุรี
เพชรบุรี
สมุทรสาคร
สมุทรสาคร
ชุมพร
ชุมพร
ชุมพร
สุราษฎร์ธานี
สุราษฎร์ธานี
สุราษฎร์ธานี
สุราษฎร์ธานี
สุราษฎร์ธานี
สุราษฎร์ธานี
สุราษฎร์ธานี
ชุมพร
ชุมพร
นครศรีธรรมราช
นครศรีธรรมราช

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

โรงเรียน
หัวหิน
คงคาราม
เบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี
พรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
ถาวรานุกูล
ศรัทธาสมุทร
เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ สมุทสาคร
สมุทรสาครบูรณะ
สมุทรสาครวิทยาลัย
สามร้อยยอดวิทยาคม
บางสะพานวิทยา
วัดจันทราวาส(ศุขประสารราษฎร์)
ชะอํา(คุณหญิงเนื่องบุรี)
กระทุ่มแบน"วิเศษสมุทคุณ"
สมุทรสาครวุฒิชัย
ศรียาภัย
สอาดเผดิมวิทยา
สวนศรีวิทยา
สุราษฎร์ธานี
สุราษฎร์พิทยา
กาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานี
เวียงสระ
สุราษฎร์ธานี 2
ทีปราษฎร์พิทยา
เมืองสุราษฎร์ธานี
สวีวิทยา
มาบอํามฤตวิทยา
กัลยาณีศรีธรรมราช
เตรียมอุดมศึกษาภาคใต้

่มือตัวชี้วัด
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ที่
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228

จังหวัด
นครศรีธรรมราช
นครศรีธรรมราช
นครศรีธรรมราช
นครศรีธรรมราช
นครศรีธรรมราช
นครศรีธรรมราช
นครศรีธรรมราช
พัทลุง
พัทลุง
พัทลุง
นครศรีธรรมราช
นครศรีธรรมราช
นครศรีธรรมราช
นครศรีธรรมราช
กระบี่
กระบี่
ตรัง
ตรัง
ตรัง
ตรัง
กระบี่
ตรัง
กระบี่
พังงา
พังงา
พังงา
ภูเก็ต
ภูเก็ต
ภูเก็ต

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

โรงเรียน
เบญจมราชูทิศ
เมืองนครศรีธรรมราช
โยธินบํารุง
ทุ่งสง
สตรีทุ่งสง
เชียรใหญ่
ท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษา
พัทลุง
สตรีพัทลุง
หารเทารังสีประชาสรรค์
ปากพนัง
ชะอวด
ฉวางรัชดาภิเษก
ขอนหาดประชาสรรค์
กาญจนาภิเษกวิทยาลัย กระบี่
อํามาตย์พานิชนุกูล
ย่านตาขาวรัฐชนูปถัมภ์
วิเชียรมาตุ
สภาราชินี
ห้วยยอด
เมืองกระบี่
สภาราชินี 2
คลองท่อมราษฎร์รังสรรค์
ดีบุกพังงาวิทยายน
ตะกั่วป่า"เสนานุกูล"
สตรีพังงา
เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต
ภูเก็ตวิทยาลัย
สตรีภูเก็ต
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ที่
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257

จังหวัด
ระนอง
ระนอง
ภูเก็ต
ระนอง
นราธิวาส
นราธิวาส
นราธิวาส
นราธิวาส
ปัตตานี
ปัตตานี
ปัตตานี
ปัตตานี
ยะลา
ยะลา
ยะลา
ยะลา
สงขลา
สงขลา
สงขลา
สงขลา
สงขลา
สงขลา
สงขลา
สงขลา
สตูล
สตูล
สงขลา
สงขลา
สตูล

เขต
14
14
14
14
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16

โรงเรียน
พิชัยรัตนาคาร
สตรีระนอง
กะทู้วิทยา
กระบุรีวิทยา
นราธิวาส
นราสิกขาลัย
สุไหงโก-ลก
ตันหยงมัส
เดชะปัตตนยานุกูล
เบญจมราชูทิศ จังหวัดปัตตานี
โพธิ์คีรีราชศึกษา
สายบุรี"แจ้งประชาคาร"
คณะราษฎรบํารุง จังหวัดยะลา
สตรียะลา
ยะหาศิรยานุกูล
เบตง"วีระราษฎร์ประสาน"
นวมินทราชูทิศ ทักษิณ
มหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา
วรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา
หาดใหญ่รัฐประชาสรรค์
หาดใหญ่วิทยาลัย
หาดใหญ่วิทยาลัย 2
หาดใหญ่วิทยาลัยสมบูรณ์กุลกันยา
สะเดา "ขรรค์ชัยกัมพลานนท์อนุสรณ์"
พิมานพิทยาสรรค์
สตูลวิทยา
หาดใหญ่พิทยาคม
พะตงประธานคีรีวัฒน์
กําแพงวิทยา
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ที่
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286

จังหวัด
จันทบุรี
จันทบุรี
จันทบุรี
จันทบุรี
ตราด
ตราด
ตราด
จันทบุรี
จันทบุรี
จันทบุรี
ชลบุรี
ชลบุรี
ชลบุรี
ชลบุรี
ชลบุรี
ชลบุรี
ระยอง
ระยอง
ระยอง
ระยอง
ระยอง
ชลบุรี
ชลบุรี
ชลบุรี
ระยอง
ระยอง
ระยอง
ชลบุรี
ระยอง

เขต
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18

โรงเรียน
ท่าใหม่"พูลสวัสดิ์ราษฎร์นุกูล"
เบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี
ศรียานุสรณ์
ขลุงรัชดาภิเษก
ตราษตระการคุณ
สตรีประเสริฐศิลป์
คลองใหญ่วิทยาคม
เบญจมานุสรณ์
สอยดาววิทยา
ทุ่งขนานวิทยา
ชลกันยานุกูล
ชลราษฎรอํารุง
พนัสพิทยาคาร
โพธิสัมพันธ์พิทยาคาร
ศรีราชา
สิงห์สมุทร
เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ระยอง
ระยองวิทยาคม
วัดป่าประดู่
แกลง"วิทยสถาวร"
มกุฎเมืองราชวิทยาลัย
บางละมุง
สัตหีบวิทยาคม
บ้านบึง"อุตสาหกรรมนุเคราะห์"
บ้านฉางกาญจนกุลวิทยา
นิคมวิทยา
ระยองวิทยาคมปากน้ํา
ชลบุรี "สุขบท"
บ้านค่าย
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ที่
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315

จังหวัด
ระยอง
ระยอง
ชลบุรี
เลย
เลย
เลย
หนองบัวลําภู
หนองบัวลําภู
หนองบัวลําภู
อุดรธานี
อุดรธานี
อุดรธานี
อุดรธานี
อุดรธานี
อุดรธานี
อุดรธานี
อุดรธานี
หนองคาย
หนองคาย
หนองคาย
นครพนม
นครพนม
มุกดาหาร
นครพนม
มุกดาหาร
สกลนคร
สกลนคร
สกลนคร
สกลนคร

เขต
18
18
18
19
19
19
19
19
19
20
20
20
20
20
20
20
20
21
21
21
22
22
22
22
22
23
23
23
23

โรงเรียน
มาบตาพุดพันพิทยาคาร
ชํานาญสามัคคีวิทยา
บ้านสวน (จั่นอนุสรณ์)
เลยพิทยาคม
ศรีสงครามวิทยา
ภูเรือวิทยา
ศรีบุญเรืองวิทยาคาร
หนองบัวพิทยาคาร
คําแสนวิทยาสรรค์
สตรีราชินูทิศ
อุดรพัฒนาการ
อุดรพิชัยรักษ์พิทยา
อุดรพิทยานุกูล
กุมภวาปี
หนองหานวิทยา
บ้านผือพิทยาสรรค์
บ้านเชียงวิทยา
ปทุมเทพวิทยาคาร
ชุมพลโพนพิสัย
บึงกาฬ
ปิยะมหาราชาลัย
สหราษฎร์รังสฤษดิ์
มุกดาหาร
เรณูนครวิทยานุกูล
ดอนตาลวิทยา
ธาตุนารายณ์วิทยา
สกลราชวิทยานุกูล
เตรียมอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
สว่างแดนดิน

่มือตัวชี้วัด
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ที่
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344

จังหวัด
สกลนคร
สกลนคร
กาฬสินธุ์
กาฬสินธุ์
กาฬสินธุ์
กาฬสินธุ์
ขอนแก่น
ขอนแก่น
ขอนแก่น
ขอนแก่น
ขอนแก่น
ขอนแก่น
ขอนแก่น
ขอนแก่น
ขอนแก่น
ขอนแก่น
ขอนแก่น
ขอนแก่น
ขอนแก่น
ขอนแก่น
ขอนแก่น
ขอนแก่น
ขอนแก่น
มหาสารคาม
มหาสารคาม
มหาสารคาม
มหาสารคาม
มหาสารคาม
ร้อยเอ็ด

เขต
23
23
24
24
24
24
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
26
26
26
26
26
27

โรงเรียน
มัธยมวานรนิวาส
มัธยมวาริชภูมิ
กาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์
อนุกูลนารี
ท่าคันโทวิทยาคาร
เขาวงพิทยาคาร
กัลยาณวัตร
แก่นนครวิทยาลัย
ขอนแก่นวิทยายน
ขามแก่นนคร
นครขอนแก่น
บ้านไผ่
พล
หนองสองห้องวิทยา
ศรีกระนวนวิทยาคม
ชุมแพศึกษา
ภูเวียงวิทยาคม
หนองเรือวิทยา
มัญจาศึกษา
น้ําพองศึกษา
บัวใหญ่พิทยาคม
ขอนแก่นวิทยายน 2(สมาน สุเมโธ)
สาวะถีพิทยาสรรพ์
ผดุงนารี
สารคามพิทยาคม
วาปีปทุม
โกสุมวิทยาสรรค์
เขวาไร่ศึกษา
เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ร้อยเอ็ด
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ที่
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373

จังหวัด
ร้อยเอ็ด
ร้อยเอ็ด
ร้อยเอ็ด
ร้อยเอ็ด
ร้อยเอ็ด
ร้อยเอ็ด
ร้อยเอ็ด
ร้อยเอ็ด
ยโสธร
ยโสธร
ศรีสะเกษ
ศรีสะเกษ
ศรีสะเกษ
ศรีสะเกษ
ศรีสะเกษ
ศรีสะเกษ
ยโสธร
ศรีสะเกษ
ศรีสะเกษ
ยโสธร
อํานาจเจริญ
อุบลราชธานี
อุบลราชธานี
อุบลราชธานี
อุบลราชธานี
อุบลราชธานี
อุบลราชธานี
อํานาจเจริญ
อํานาจเจริญ

เขต
27
27
27
27
27
27
27
27
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
29
29
29
29
29
29
29
29
29

โรงเรียน
ร้อยเอ็ดวิทยาลัย
สตรีศึกษา
สุวรรณภูมิพิทยไพศาล
โพนทองพัฒนาวิทยา
เสลภูมิพิทยาคม
ปทุมรัตต์พิทยาคม
พลาญชัยพิทยาคม
หนองพอกวิทยาลัย
ยโสธรพิทยาคม
เลิงนกทา
เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ศรีสะเกษ
ศรีสะเกษวิทยาลัย
สตรีสิริเกศ
กําแพง
ขุขันธ์
กันทรลักษ์วิทยา
มหาชนะชัยวิทยาคม
กันทรารมณ์
ปรางค์ภู่
คําเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์
อํานาจเจริญ
นารีนุกูล
เบ็ญจะมะมหาราช
มัธยมตระการพืชผล
ศรีเมืองวิทยาคาร
ลือคําหาญวารินชําราบ
เดชอุดม
หัวตะพานวิทยาคม
ปทุมราชวงศา

่มือตัวชี้วัด
68 คูตามแผนปฏิ
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ที่
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402

จังหวัด
อุบลราชธานี
ชัยภูมิ
ชัยภูมิ
ชัยภูมิ
ชัยภูมิ
ชัยภูมิ
ชัยภูมิ
ชัยภูมิ
ชัยภูมิ
นครราชสีมา
นครราชสีมา
นครราชสีมา
นครราชสีมา
นครราชสีมา
นครราชสีมา
นครราชสีมา
นครราชสีมา
นครราชสีมา
นครราชสีมา
นครราชสีมา
นครราชสีมา
นครราชสีมา
นครราชสีมา
นครราชสีมา
นครราชสีมา
บุรีรัมย์
บุรีรัมย์
บุรีรัมย์
บุรีรัมย์

เขต
29
30
30
30
30
30
30
30
30
31
31
31
31
31
31
31
31
31
31
31
31
31
31
31
31
32
32
32
32

โรงเรียน
โพธิ์ไทรวิทยาคาร
กาญจนาภิเษกวิทยาลัย ชัยภูมิ
ชัยภูมิภักดีชุมพล
สตรีชัยภูมิ
แก้งคร้อวิทยา
ภูเขียว
จัตุรัสวิทยาคาร
บ้านเขว้าวิทยายน
โนนคูณวิทยาคารรัชมังคลาภิเษก
บุญวัฒนา
ราชสีมาวิทยาลัย
ราชสีมาวิทยาลัย2
สุรนารีวิทยา
จักราชวิทยา
ปักธงชัยประชานิรมิต
ปากช่อง
มัธยมด่านขุนทด
เมืองคง
พิมายวิทยา
ชุมพวงศึกษา
โชคชัยสามัคคี
พิมายดํารงวิทยา
สุรนารีวิทยา 2
สุรธรรมพิทักษํ
มหิศราธิบดี
บุรีรัมย์พิทยาคม
ลําปลายมาศ
ประโคนชัยพิทยาคม
นางรอง
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ที่
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431

จังหวัด
สุรินทร์
สุรินทร์
สุรินทร์
สุรินทร์
สุรินทร์
สุรินทร์
เชียงใหม่
เชียงใหม่
เชียงใหม่
เชียงใหม่
เชียงใหม่
เชียงใหม่
เชียงใหม่
เชียงใหม่
แม่ฮ่องสอน
แม่ฮ่องสอน
เชียงใหม่
เชียงใหม่
เชียงใหม่
เชียงใหม่
เชียงใหม่
ลําปาง
ลําปาง
ลําปาง
ลําปาง
ลําพูน
ลําพูน
ลําพูน
ลําพูน

เขต
33
33
33
33
33
33
34
34
34
34
34
34
34
34
34
34
34
34
34
34
34
35
35
35
35
35
35
35
35

โรงเรียน
สิรินธร
สุรวิทยาคาร
รัตนบุรี
ประสาทวิทยาคาร
ท่าตูมประชาเสริมวิทย์
เบิดพิทยาสรรค์
ยุพราชวิทยาลัย
วัฒโนทัยพายัพ
สันกําแพง
นวมินทราชูทิศ พายัพ
ฝางชนูปถัมภ์
สันป่าตองวิทยาคม
ฮอดพิทยาคม
จอมทอง
ห้องสอนศึกษา
แม่สะเรียง"บริพัตรศึกษา"
กาวิละวิทยาลัย
สะเมิงพิทยาคม
หอพระ
สันทรายวิทยาคม
แม่ริมวิทยาคม
บุญวาทย์วิทยาลัย
ลําปางกัลยาณี
เถินวิทยา
แจ้ห่มวิทยา
จักรคําคณาทร
ส่วนบุญโญปถัมภ์ ลําพูน
ธีรกานท์บ้านโฮ่ง
เวียงเจดีย์วิทยา

่มือตัวชี้วัด
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ที่
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460

จังหวัด
ลําปาง
ลําปาง
ลําปาง
ลําปาง
ลําปาง
ลําพูน
ลําพูน
ลําพูน
ลําปาง
ลําพูน
ลําปาง
ลําปาง
เชียงราย
เชียงราย
เชียงราย
เชียงราย
เชียงราย
เชียงราย
พะเยา
พะเยา
พะเยา
พะเยา
พะเยา
เชียงราย
พะเยา
พะเยา
เชียงราย
เชียงราย
เชียงราย

เขต
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
36
36
36
36
36
36
36
36
36
36
36
36
36
36
36
36
36

โรงเรียน
เสด็จวนชยางค์กูลวิทยา
ห้างฉัตรวิทยา
วังเหนือวิทยา
เขลางค์นคร
ทุ่งกว๋าววิทยาคม
ทาขุมเงินวิทยาคาร
ทุ่งหัวช้างวิทยาคม
วชิรป่าซาง
แม่ทะพัฒนศึกษา
อุโมงค์วิทยาคม
แม่สันวิทยา
แม่ทะประชาสามัคคี
ดํารงราษฎร์สงเคราะห์
สามัคคีวิทยาคม
พานพิทยาคม
แม่จันวิทยาคม
แม่สายประสิทธิ์ศาสตร์
เทิงวิทยาคม
เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา
พะเยาพิทยาคม
เชียงคําวิทยาคม
จุนวิทยาคม
เชียงม่วนวิทยาคม
เวียงป่าเป้าวิทยาคม
ภูซางวิทยาคม
ดอกคําใต้วิทยาคม
พญาเม็งราย
แม่เจดีย์วิทยาคม
สามัคคีวิทยาคม 2
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ที่
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489

จังหวัด
น่าน
น่าน
น่าน
แพร่
แพร่
แพร่
น่าน
ตาก
ตาก
ตาก
สุโขทัย
สุโขทัย
สุโขทัย
พิษณุโลก
พิษณุโลก
พิษณุโลก
พิษณุโลก
พิษณุโลก
พิษณุโลก
อุตรดิตถ์
อุตรดิตถ์
อุตรดิตถ์
พิษณุโลก
พิษณุโลก
อุตรดิตถ์
เพชรบูรณ์
เพชรบูรณ์
เพชรบูรณ์
เพชรบูรณ์

เขต
37
37
37
37
37
37
37
38
38
38
38
38
38
39
39
39
39
39
39
39
39
39
39
39
39
40
40
40
40

โรงเรียน
ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
สตรีศรีน่าน
ปัว
นารีรัตน์จังหวัดแพร่
พิริยาลัยจังหวัดแพร่
สูงเม่นชนูปถัมภ์
สา
ตากพิทยาคม
ผดุงปัญญา
สรรพวิทยาคม
สุโขทัยวิทยาคม
อุดมดรุณี
สวรรค์อนันต์วิทยา
จ่านกร้อง
เฉลิมขวัญสตรี
พิษณุโลกพิทยาคม
พุทธชินราชพิทยา
เนินมะปรางศึกษาวิทยา
นครไทย
อุตรดิตถ์
อุตรดิตถ์ดรุณี
ท่าปลาประชาอุทิศ
บางกระทุ่มพิทยาคม
เตรียมอุดมศึกษา ภาคเหนือ
เตรียมอุดมศึกษา น้อมเกล้า
เพชรพิทยาคม
วิทยานุกูลนารี
หล่มเก่าพิทยาคม
หล่มสักวิทยาคม

่มือตัวชี้วัด
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ที่
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517

จังหวัด
เพชรบูรณ์
เพชรบูรณ์
เพชรบูรณ์
กําแพงเพชร
กําแพงเพชร
กําแพงเพชร
กําแพงเพชร
พิจิตร
พิจิตร
พิจิตร
พิจตร
พิจิตร
กําแพงเพชร
กําแพงเพชร
กําแพงเพชร
นครสวรรค์
นครสวรรค์
นครสวรรค์
นครสวรรค์
นครสวรรค์
อุทัยธานี
อุทัยธานี
นครสวรรค์
อุทัยธานี
นครสวรรค์
อุทัยธานี
นครสวรรค์
กาญจนบุรี

เขต
40
40
40
41
41
41
41
41
41
41
41
41
41
41
41
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
สศศ

โรงเรียน
นิยมศิลป์อนุสรณ์
กาญจนาภิเษกวิทยาลัย เพชรบูรณ์
หนองไผ่
กําแพงเพชรพิทยาคม
เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กําแพงเพชร
วัชรวิทยา
ขาณุวิทยา
พิจิตรพิทยาคม
บางมูลนากภูมิวิทยาคม
ตะพานหิน
สามง่ามชนูปถัมภ์
ราษฎร์ปรีชาวิทยาคม
คลองขลุงราษฎร์รังสรรค์
วชิรปราการวิทยาคม
คลองลานวิทยา
นครสวรรค์
นวมินทราชูทิศ มัชฌิม
สตรีนครสวรรค์
เทพศาลาประชาสรรค์
ตาคลีประชาสรรค์
อุทัยวิทยาคม
บ้านไร่วิทยา
หนองบัว
หนองฉางวิทยา
ชุมแสงชนูทิศ
พุทธมงคลวิทยา
ไพศาลีพิทยา
สมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต

คู่มือตัวชี้วัด 73
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ตัวชี้วัดทื่ 4 ร้อยละของสถานศึกษาที่มีนักเรียนระดับปฐมวัยได้รับการเตรียมความพร้อม
วชีด้วัด: ทืระดั
่ 4 ร้บอยละของสถานศึกษาที่มีนักเรียนระดับปฐมวัยได้รับการเตรียมความพร้อม
หน่วตัยวั
หน่กวยวั: ดร้อ: ยละ
ระดับ2
น้้าหนั
น้้าบหนั
ค้าอธิ
ายก: : ร้อยละ 2
ค้าอธิบนัายก เรี: ย นระดั บ ปฐมวั ย ที่ ไ ด้ รั บ การเตรี ย มความพร้ อ ม หมายถึ ง นั ก เรี ย นชั้ น ปฐมวั ย ทุ ก คน
หมายถึ
ก เรี ย นชั-จิ้ นตปฐมวั
คน
ย นระดั
ไ ด้ รั บ การเตรี
ในโรงเรียนสั งนักักด เรีสพฐ.
ได้ รบับปฐมวั
การเตรีย ทีย ่มความพร้
อมทัย้งมความพร้
4 ด้ า น คืออด้มา นร่
า งกายง นัอารมณ์
ใจ สั งยคมทุ กและ

ยนสั งกัด สพฐ.ณลัได้กรษณ์
ับ การเตรี
ย มความพร้
้ง 4 ด้ ากนษาปฐมวั
คื อ ด้ ายนร่า งกาย อารมณ์ -จิ ตใจ สั ง คม และ
สติปในโรงเรี
ัญญา ตามมาตรฐานคุ
ที่พึงประสงค์
ในหลักอสูมทัตรการศึ
สติปัญญา ตามมาตรฐานคุณลักษณ์ที่พึงประสงค์ในหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย
สถานศึ
กษา หมายถึง โรงเรียนที่เปิดสอนระดับปฐมวัย (อ.1-อ.2) ในสังกัด สพฐ.
สถานศึกษา หมายถึง โรงเรียนที่เปิดสอนระดับปฐมวัย (อ.1-อ.2) ในสังกัด สพฐ.
ผลการประเมินคุณภาพพัฒนาการทั้ง 4 ด้านในระดับดีขึ้นไป หมายถึง การพิจารณาผลการประเมินพัฒนาการ
ผลการประเมินคุณภาพพัฒนาการทั้ง 4 ด้านในระดับดีขึ้นไป หมายถึง การพิจารณาผลการประเมินพัฒนาการ
4 ด้าน เป็นรายพัฒนาการแต่ละด้านคือ ด้านร่างกาย อารมณ์ -จิตใจ สังคม และสติปัญญา แต่ละด้านมีผลการ
4 ด้าน เป็นรายพัฒนาการแต่ละด้านคือ ด้านร่างกาย อารมณ์ -จิตใจ สังคม และสติปัญญา แต่ละด้านมีผลการ
ประเมินผ่านร้อยละ 75 ขึ้นไป (คุณภาพระดับ 3) มิใช่นาผลพัฒนาการทั้ง 4 ด้านมารวมเพื่อหาค่าเฉลี่ย
ประเมินผ่านร้อยละ 75 ขึ้นไป (คุณภาพระดับ 3) มิใช่นาผลพัฒนาการทั้ง 4 ด้านมารวมเพื่อหาค่าเฉลี่ย
สูตรการค้านวณ : จ้านวนสถานศึกษาที่มีนักเรียนระดับปฐมวัยได้รับการเตรียมความพร้อมทั้ง 4 ด้าน
สูตรการค้านวณ : จ้านวนสถานศึกษาที่มีนักเรียนระดับปฐมวัยได้รับการเตรียมความพร้อมทั้ง 4 ด้าน
สูตรที่ 1
สูตรที่ 1

จานวนสถานศึ
กษาที่มีนักเรียนชั้นปฐมวัยได้รับการเตรียมความพร้อมทั้ง 4 ด้าน x 100
จานวนสถานศึกษาที่มีนักเรียนชั้นปฐมวัยได้รับการเตรียมความพร้อมทั้ง 4 ด้าน x 100
จานวนสถานศึ
กษาที
จานวนสถานศึ
กษาที่เปิ่เดปิสอนระดั
ดสอนระดับบปฐมวั
ปฐมวัยยทัทั้ง้งหมดในเขตพื
หมดในเขตพื้น้นทีที่่

กษาที
่มีน่มักีนเรีักยเรีนชั
้นปฐมวั
100
สูตรทีสูต่ 2รที่ 2 จานวนสถานศึ
จานวนสถานศึ
กษาที
ยนชั
้นปฐมวัยได้
ยได้รับรับการเตรี
การเตรียยมความพร้
มความพร้ออมทั
มทั้ง้ง 44 ด้ด้าานในระดั
นในระดับบดีดีขขึ้นึ้นไปไป xx 100
จานวนสถานศึ
กษาที
จานวนสถานศึ
กษาที่เปิ่เดปิสอนระดั
ดสอนระดับบปฐมวั
ปฐมวัยยทัทั้ง้งหมดในเขตพื
หมดในเขตพื้น้นทีที่ ่

เกณฑ์
การให้
คะแนน
: :
เกณฑ์
การให้
คะแนน
ช่วงการปรั
บเกณฑ์
การให้
คะแนน
วยวยต่อต่อ1 1คะแนน
ช่วงการปรั
บเกณฑ์
การให้
คะแนน+/-1
+/-1หน่หน่
คะแนนโดยก
โดยกาหนดเกณฑ์
าหนดเกณฑ์กการให้
ารให้คะแนนดังนี้
ระดับระดั1บ 1
ระดัระดั
บ 2บ 2
ระดั
ระดับบ3 3
สถานศึ
กษาร้กษาร้
อยละ
90 90 สถานศึ
กษาร้
อยละ
สถานศึ
กษาร้
อยละ100100 สถานศึ
สถานศึกษาร้
กษาร้อยละ
อยละ100
100
สถานศึ
อยละ
ชั้นปฐมวั
้นปฐมวั
ปฐมวัยย
มีนักมีเรีนยักนเรีชัย้นนปฐมวั
ย ย มีนักมีเรีนักยเรีนยชัน้นชัปฐมวั
ย ย มีนมีักนเรีักเรียนยชัน้นชั้นปฐมวั
ทุกคนได้
รับการเตรี
ทุกคน
ับการเตรี
กคนได้ได้รับรการเตรี
ับการเตรียยมม
ทุกคนได้
รับการเตรี
ยม ยม ทุกคน
ได้รได้ับรการเตรี
ยมยม ทุกทุคน
ความพร้
อ
มทั
ง
้
ความพร้
อ
มทั
ง
้
ความพร้
อ
มทั
ความพร้อมทั้ง
ความพร้อมทั้ง
ความพร้อมทั้ง ้ง
างกาย 4 ด้4านด้าคืนอคืด้อานร่
ด้านร่
างกาย 4 4ด้าด้นานคือคือด้าด้นร่
านร่างกาย
างกาย
4 ด้า4นด้คืาอน ด้คืาอนร่ด้านร่
งกาย
างกาย
อารมณ์
จิ
ต
ใจ
สั
ง
คม
อารมณ์
จิ
ต
ใจ
สั
ง
คม
อารมณ์
จิ
ต
ใจ
สั
ง
อารมณ์-จิตใจ สังคม
อารมณ์-จิตใจ สังคม
อารมณ์-จิตใจ สังคมคม
และสติ
ปัญญา
และสติ
ัญญาตามตาม
และสติ
ตาม
และสติ
ปัญญา
ตามตาม และสติ
ปัญปญา
และสติ
ปัญปัญญาญาตาม
มาตรฐานคุ
ลักษณ์
มาตรฐานคุ
กษณ์
มาตรฐานคุณณลักลัษณ์
กษณ์ทที่พี่พงึ งึ
มาตรฐานคุ
ณลักณษณ์
ที่พงึที่พงึ มาตรฐานคุ
ณลัณกลัษณ์
ที่พทงึ ี่พงึ มาตรฐานคุ
ประสงค์
ใ
นหลั
ก
สู
ต
ร
ประสงค์
ใ
นหลั
ก
สู
ต
ร
ประสงค์
ใ
นหลั
ก
ประสงค์ในหลักสูตร
ประสงค์ในหลักสูตร
ประสงค์ในหลักสูตสูตร ร
กษาปฐมวั
การศึ
กษาปฐมวั
การศึ
กษาปฐมวัยและ
ยและ
การศึการศึ
กษาปฐมวั
ย ย
การศึ
กษาปฐมวั
ยย
การศึ
กษาปฐมวั
สถานศึ
ก
ษาร้
อ
ยละ
50สถานศึกษาร้อยละ 50ผลการประเมินน
5959มีผมีลการประเมิ
คุ
ณ
ภาพพั
นาการทัง้ ง้ 44
คุณภาพพัฒฒนาการทั
ด้านในระดับดีขึ้นไป

ด้านในระดับดีขึ้นไป
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ระดั
ระดับบ 44
สถานศึ
สถานศึกกษาร้
ษาร้ออยละ
ยละ 100
ปฐมวัย
มีมีนนักักเรีเรียยนนชัชั้น้นปฐมวั
คนได้ได้รรับับการเตรี
การเตรียม
ทุทุกกคน
ความพร้
อ
มทั
ความพร้อมทั้ง้ง
นร่างกาย
44ด้ด้าานนคืคืออ ด้ด้าานร่
อารมณ์
จิ
ต
ใจ
อารมณ์-จิตใจ สัสังงคม
และสติปปัญัญญา
ญา ตาม
ตาม
และสติ
มาตรฐานคุณณลัลักกษณ์
ษณ์ทที่พี่พงึงึ
มาตรฐานคุ
ประสงค์
ใ
นหลั
ก
สู
ประสงค์ในหลักสูตตรร
การศึกกษาปฐมวั
ษาปฐมวัยยและ
และ
การศึ
สถานศึ
ก
ษาร้
อ
ยละ
60สถานศึกษาร้อยละ 60ลการประเมินน
6969มีมีผผลการประเมิ
คุ
ณ
ภาพพั
นาการทัง้ ง้ 44
คุณภาพพัฒฒนาการทั
ด้านในระดับดีขึ้นไป

ด้านในระดับดีขึ้นไป

ระดับบ 55
ระดั

ษาร้ออยละ
ยละ100
100
สถานศึกกษาร้
มีนักเรียยนนชัชั้น้นปฐมวั
ปฐมวัยย
ทุกคน ได้
ได้รรับับการเตรี
การเตรียยมม
ความพร้
อ
มทั
ง
้
ความพร้อมทั้ง
4 ด้านคื
นคืออ ด้ด้าานร่
นร่าางกาย
งกาย
อารมณ์
จิ
ต
ใจ
สั
ง
คม
อารมณ์-จิตใจ สังคม
และสติ
และสติปปัญัญญา
ญา ตาม
ตาม
มาตรฐานคุ
มาตรฐานคุณณลัลักกษณ์
ษณ์ทที่พี่พงึ งึ
ประสงค์
ใ
นหลั
ก
สู
ประสงค์ในหลักสูตตรร
การศึ
การศึกกษาปฐมวั
ษาปฐมวัยยและ
และ
สถานศึ
สถานศึกกษาตั
ษาตั้ง้งแต่
แต่
ร้ร้ออยละ
ยละ 70
70 ขึขึ้น้นไปไปมีมีผผลล
การประเมิ
การประเมินนคุคุณณภาพ
ภาพ
พัฒนาการทั้ง 4 ด้าน
พัฒนาการทั้ง 4 ด้าน
ในระดับดีขึ้นไป
ในระดับดีขึ้นไป

เงื่อนไข : รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน :
ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด
ร้อยละของสถานศึกษาที่มีนักเรียนปฐมวัยได้รับ
การเตรียมความพร้อม
ร้อยละของสถานศึกษาที่มีนักเรียนปฐมวัยได้รับ
การเตรียมความพร้อมทั้ง 4 ด้านในระดับดีขึ้นไป

หน่วย
วัด

ผลการด้าเนินงานในอดีต ปีงบประมาณ พ.ศ.
2555
2556
2557

ร้อยละ

-

-

100

ร้อยละ

-

-

-

หมายเหตุ : * (ถ้ามี)
ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด

หน่วยวัด

ร้อยละพัฒนาการในระดับดีของนักเรียนปฐมวัยใน
ภาพรวมของประเทศ
1) ด้านร่างกาย
2) ด้านอารมณ์-จิตใจ
3) ด้านสังคม
4) ด้านสติปัญญา

ร้อยละ

ผลการด้าเนินงานในอดีต ปีงบประมาณ พ.ศ.
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 2557)
เอกสาร หลั
หลักกฐาน
ฐาน ร่ร่อองรอยที
งรอยที่แ่แสดงว่
สดงว่าาเด็เด็กกได้ได้รรับับการเตรี
การเตรียมความพร้อม
2. แผนการจัดประสบการณ์ เอกสาร
ด้านร่างกาย อารมณ์ -จิต ใน
ใจ สั ง คม และสติ
และสติปปัญัญญา
ญา ตามมาตรฐานคุ
ตามมาตรฐานคุณณลัลักกษณ์
ษณ์ทที่พี่พึงึงประสงค์
ประสงค์ในหลั ก สู ต ร
การศึกษาปฐมวัย
แนวทางการด้าเนินงาน :
ระดับ สพฐ.
1. กาหนดนโยบายให้ สพป.จัดทาโครงการ/กิจกรรมในการพัฒนาคุณภาพนักเรียนปฐมวัยในสังกัด
ให้มคี ุณภาพมาตรฐานคุณลักษณะพึงประสงค์ที่กาหนดในหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย
2. ส่ งเสริม สนับสนุน กากับ ติดตามการดาเนิ นงานโครงการ/กิจกรรมในการพัฒ นาคุณภาพ
นักเรียนปฐมวัยของ สพป.ให้เป็นไปตามโครงการจัดการศึกษาปฐมวัย
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ระดับ สพป.
1. ดาเนินการส่งเสริม สนับสนุน ช่วยเหลือในการพัฒนาโครงการ/กิจกรรมของสถานศึกษาเพื่อ
พัฒนาคุณภาพนักเรียนปฐมวัย คุณภาพผู้เรียนให้มีมาตรฐานคุณลักษณะพึงประสงค์ที่กาหนดในหลักสูตร
การศึกษาปฐมวัย
2. สรุปและรายงานผลการดาเนินงานโครงการพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัยส่ง สพฐ.
ระดับสถานศึกษา
1. จัดประสบการณ์การเรียนรู้ตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย
2. พัฒนาคุณภาพนักเรียนให้ได้มาตรฐานคุณลักษณ์ที่พึงประสงค์ตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย
ผู้ก้ากับดูแลตัวชี้วัด :
ผู้จัดเก็บข้อมูล
:

นางสุกัญญา งามบรรจง
นางสาวจันทรา ตันติพงศานุรักษ์
นางภาวิณี แสนทวีสุข
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เบอร์ติดต่อ : 02 288 5739
เบอร์ติดต่อ : 02 288 5774
เบอร์ติดต่อ : 02 288 5774

แบบฟอร์มตัวชี้วัด ARS 4 (1)
รายการอ้างอิง ตัวชี้วัดตามแผนการปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
ตัวชี้วัดทื่ 4 ร้อยละของสถานศึกษาที่มีนักเรียนระดับปฐมวัยได้รับการเตรียมความพร้อม
ระดับส้านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ส้านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา......................................................................................
แบบสรุปรายงานร้อยละของสถานศึกษาที่มีนักเรียนระดับปฐมวัยได้รับการเตรียมความพร้อมในระดับดีขึ้นไป
ชื่อสถานศึกษา

ล้าดับที่
1

ผลการประเมินพัฒนาการนักเรียนทีไ่ ด้รับการเตรียมความพร้อม
ในแต่ละด้านในระดับดีขึ้นไป(คิดเป็นร้อยละ)
ด้านร่างกาย ด้านอารมณ์-จิตใจ ด้านสังคม ด้านสติปัญญา

หมายเหตุ

โรงเรียน...

2
3
...

สรุปผลการด้าเนินงาน
1) สถานศึกษาที่เปิดสอนระดับปฐมวัยทั้งหมดในเขตพื้นที่ จานวน……………………………..โรง
2) สถานศึกษาที่มนี ักเรียนชั้นปฐมวัยทุกคน ได้รับการเตรียมความพร้อมทั้ง 4 ด้านจานวน…………โรง
3) สถานศึกษาที่มนี ักเรียนชั้นปฐมวัยได้รับการเตรียมความพร้อมทั้ง 4 ด้านในระดับดีขึ้นไป
จานวน……………… โรง คิดเป็นร้อยละ……………..
ผู้รับรองข้อมูล

ผู้รายงานข้อมูล
ลงชื่อ

ลงชื่อ
(
ตาแหน่ง
โทรศัพท์

)

(
ตาแหน่ง
โทรศัพท์

)
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แบบฟอร์มตัวชี้วัด ARS 4 (2)
รายการอ้างอิง ตัวชี้วัดตามแผนการปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
ตัวชี้วัดทื่ 4 ร้อยละของสถานศึกษาที่มีนักเรียนระดับปฐมวัยได้รับการเตรียมความพร้อม
ระดับ สถานศึกษา
ระดับสถานศึกษา
โรงเรียน..............................................ส้านักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษาประถมศึกษา.................................
แบบสรุปรายงานผลนักเรียนที่ได้รับการพัฒนาในแต่ละด้าน
เกณฑ์การประเมิน
รายด้าน

จ้านวนนักเรียนปฐมวัย
ทั้งหมด

จ้านวนนักเรียนปฐมวัย
ที่ได้รับการเตรียม
ความพร้อมรายด้าน

ชาย

ชาย

หญิง

รวม

หญิง

รวม

จ้านวนนักเรียนที่ได้รับการเตรียม
ความพร้อมรายด้าน
และผ่านการประเมินพัฒนาการ
ในระดับคุณภาพดีขึ้นไป
ชาย
หญิง
รวม

ด้านร่างกาย
ด้านอารมณ์-จิตใจ
ด้านสังคม
ด้านสติปัญญา
รวมจานวนที่ได้รับการ
เตรียมความพร้อม
ครบทุกด้าน
คิดเป็นร้อยละ

รวมจานวนที่ได้รับการ
เตรียมความพร้อมครบ
ทุกด้านในระดับดี
คิดเป็นร้อยละ

หมายเหตุ: ให้สถานศึกษาดาเนินการตามเกณฑ์การประเมินการพัฒนาคุณภาพนักเรียนตามมาตรฐาน
คุณลักษณ์ที่พึงประสงค์ตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย
สรุปผลการด้าเนินการ
1) นักเรียนปฐมวัยทั้งหมดในสถานศึกษา จานวน………………คน
2) นักเรียนปฐมวัยทั้งหมดในสถานศึกษาที่ได้รับการเตรียมความพร้อมครบทุกด้าน จานวน………………คน
คิดเป็นร้อยละ..................
3) นักเรียนปฐมวัยทั้งหมดในสถานศึกษาที่ได้รับการเตรียมความพร้อมครบทุกด้านและผ่านการประเมิน
คุณภาพในระดับดีขึ้นไป จานวน………………คน คิดเป็นร้อยละ..................
ผู้รายงานข้อมูล
ลงชื่อ
(
)
ตาแหน่ง
โทรศัพท์
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ผู้รับรองข้อมูล
ลงชื่อ
(
ตาแหน่ง
โทรศัพท์

)

ตัวชี้วัดที่ 5 ร้อยละของนักเรียน ครู และศึกษานิเทศก์ ที่ได้รับการพัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษตามกิจกรรม
ส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน
หน่วยวัด : ร้อยละ
น้้าหนัก : ร้อยละ 3
ค้าอธิบาย :
กิ จ กรรมส่ ง เสริ ม การเรี ย นการสอนภาษาอั ง กฤษเพื่ อ เตรี ย มความพร้ อ มสู่ ป ระชาคมอาเซี ย น
เป็นกิจกรรมตามแผนปฏิบัติราชการของสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2558 แผนงานดาเนินการตามกรอบข้อตกลงของประชาคมอาเซียน โครงการเตรียมความพร้อม
สู่ประชาคมอาเซียน โดยดาเนินกิจกรรม/โครงการด้านการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษแก่กลุ่มเป้าหมายหลัก
ได้ แ ก่ นั ก เรี ย น ครู และศึ ก ษานิ เ ทศก์ ผ่ า นการพั ฒ นาสถานศึ ก ษา หลั ก สู ต ร สื่ อ การเรี ย นการสอน
เพื่อขับเคลื่อนนโยบายสู่ การปฏิบัติในระดับสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา สถานศึกษา และหน่ว ยงาน
ในสังกัด เพื่อให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมตามเป้าหมายของนโยบายการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคม
อาเซียน พิจ ารณาจากร้อ ยละของนั กเรี ยน ครู และศึก ษานิ เทศก์ ที่ เ ข้า ร่ว มกิ จ กรรมการพัฒ นาทัก ษะ
ด้านภาษาอังกฤษ ซึ่งจัดโดยสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาตามที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณจากสถาบัน
ภาษาอังกฤษ สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ดังนี้
1. ร้อยละของนักเรียนที่ได้รับการพัฒนาทักษะสื่อสารภาษาอังกฤษตามกรอบที่กาหนด
2. ร้อยละของครูที่ได้รับการพัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษ
3. ร้อยละของศึกษานิเทศก์ที่ได้รับการพัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษ
นิยามศัพท์
นักเรียนที่ได้รับการพัฒนาทักษะสื่อสารภาษาอังกฤษ หมายถึง นักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมการพัฒนา
ทักษะด้านภาษาอังกฤษ ซึ่งจัดโดยสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาตามที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณจาก
สถาบันภาษาอังกฤษ สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ครูที่ได้รับการพัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษ หมายถึง ครูที่เข้าร่วมกิจกรรมการพัฒนาทักษะด้าน
ภาษาอั งกฤษ ซึ่ง จัด โดยส านั กงานเขตพื้น ที่ การศึ ก ษาตามที่ไ ด้รั บ การจั ด สรรงบประมาณจากสถาบั น
ภาษาอังกฤษ สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ศึกษานิเทศก์ที่ได้รับการพัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษ หมายถึง ศึกษานิเทศก์ที่เข้าร่วมกิจกรรม
การพั ฒ นาทั ก ษะด้ า นภาษาอั ง กฤษ ซึ่ ง จั ด โดยส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาตามที่ ไ ด้ รั บ การจั ด สรร
งบประมาณจากสถาบันภาษาอังกฤษ สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
นักเรียนตามเป้าหมายที่กาหนดในแต่ละกิจกรรมย่อย หมายถึง จานวนนักเรียนที่สถาบันภาษาอังกฤษ
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกาหนดไว้ในแนวการดาเนินการของแต่ละกิจกรรม ในหนังสือ
แจ้งโอนจัดสรรงบประมาณเพื่อให้สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาดาเนินกิจกรรม
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ครูที่ได้รับการประเมินความรู้ความสามารถภาษาอังกฤษ หมายถึง จานวนครูที่สถาบันภาษาอังกฤษ
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กาหนดไว้ในแนวการดาเนินการของแต่ละกิจกรรม ในหนังสือ
แจ้งโอนจัดสรรงบประมาณเพื่อให้สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาดาเนินกิจกรรม
ศึกษานิเทศก์ตามเป้าหมายที่กาหนดในแต่ละกิจกรรมย่อย หมายถึง จานวนศึกษานิเทศก์ที่สถาบัน
ภาษาอังกฤษ สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกาหนดไว้ในแนวการดาเนินการของแต่ล ะ
กิจกรรม ในหนังสือแจ้งโอนจัดสรรงบประมาณเพื่อให้สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาดาเนินกิจกรรม
ในปี ง บประมาณ พ.ศ. 2558 ส านั ก งานคณะกรรมการการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน โดยสถาบั น
ภาษาอังกฤษ มีกิจกรรมพัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษให้แก่ นักเรียน ครู และศึกษานิเทศก์ ตามแผนงาน
ดาเนินการตามกรอบข้อตกลงของประชาคมอาเซียน โครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน
กิจกรรมส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน ดังนี้
1. กิจกรรมการพัฒนาทักษะสื่อสารภาษาอังกฤษส้าหรับนักเรียน
1.1 ค่ายวิชาการภาษาอังกฤษแบบเข้ม สาหรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มัธยมศึกษา
ปีที่ 3 และมัธยมศึกษาปีที่ 6
1.2 ค่ายภาษาอังกฤษแบบเข้มสาหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
1.3 ค่ายภาษาอังกฤษสาหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 – 5
1.4 การแข่งขันทักษะทางภาษาของนักเรียน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ
1.5 งานเวทีวิชาการแสดงศักยภาพภาษาอังกฤษของนักเรียน
1.6 มหกรรมวิชาการ แข่งขันทักษะและการประชุมสัมมนาวิชาการ
1.7 พัฒนารูปแบบการสอนภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพ
- จัดประชุม ปฏิบัติการพัฒ นาทั กษะการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเพื่ออาชี พ
แก่โรงเรียนที่ร่วมโครงการ (site-base training)
- โรงเรียนพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนโดยเน้นการปฏิบัติจริงในแหล่งเรียนรู้
- โรงเรียนขยายโอกาสทดลองใช้สื่อภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพ
1.8 การพัฒนาการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบ English Bilingual Education (EBE)
- การประชุ มเชิ งปฏิ บั ติ การการจั ดการเรี ยนการสอนวิ ชาวิ ทยาศาสตร์เป็ นภาษาอั งกฤษ
โครงการ English Bilingual Education (EBE) ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
- การประชุมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมวิทยากรแกนนาภาษาอังกฤษด้านการจัดการ
เรียนการสอนวิชาวิทยาศาสตร์เป็นภาษาอังกฤษ เพื่อการเดินทางไปพัฒนา ณ ประเทศสิงคโปร์ (กลุ่มที่ ๒)
- สนับสนุนการบริหารจัดการการจัดการเรียนการสอนวิชาวิทยาศาสตร์เป็นภาษาอังกฤษ
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น แก่โรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการฯ
- การพัฒนาครู EBE ระดับประถมศึกษา
- ประชุมวิชาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และนิทรรศการเผยแพร่การจัดการเรียนการสอนวิชา
เนื้อหาเป็นภาษาอังกฤษ
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1.9 พัฒนาศักยภาพโรงเรียนที่มีความพร้อมในการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษสูง
- พัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอนภาษาอังกฤษของโรงเรียน EP/MEP
1.10 พัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษตามระดับความพร้อมของโรงเรียน
- พัฒนาการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษสาหรับโรงเรียนความพร้อมน้อยและการ
ขยายผล โดยการจัดทาสื่อคู่มือ สื่อองค์ความรู้ ในการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ
- พัฒนาการจัดการเรียนการสอนภาษาอัง กฤษสาหรับโรงเรียนความพร้อมปานกลาง
และการขยายผล
2. กิจกรรมการพัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษส้าหรับครู
2.1 การพัฒนาผู้จัดการศูนย์ ERIC และครูมัธยมศึกษาในเครือข่ายศูนย์ ERIC
- การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาวิทยากรแกนนา ERIC
- การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาผู้จัดการศูนย์ ERIC
- การอบรมขยายผลเพื่ อ พั ฒ นาครู แ กนน าภาษาอั ง กฤษระดั บ มั ธ ยมศึ ก ษาซึ่ ง เป็ น
เครือข่ายของ ERIC
- การพัฒนาวิชาชีพครู PLC ของศูนย์ ERIC 187 ศูนย์
- ขยายผลการอบรม PLC เพื่อพัฒนาครูสอนภาษาอังกฤษระดับมัธยมศึกษา
2.2 การอบรมครูผู้สอนวิชาภาษาอังกฤษด้านการวัดและประเมินผลวิชาภาษาอังกฤษ
ฒ นาบุ
ค ลากรศู
น ย์นพย์ั ฒ
ษา   
2.3 การพั
การพั
ฒ นาบุ
คลากรศู
พัฒนาการเรี
นาการเรีย นการสอนภาษาอั
ยนการสอนภาษาอังงกฤษ
กฤษ ระดั บ ประถมศึกษา
ประจ�าปี
ำปีงบประมาณ 2558
(PEER Center) ประจ
- การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพประธานศูนย์พัฒนาการเรีย นการสอน
ภาษาอังกฤษ ระดับประถมศึกษา
- การประชุมเชิงปฏิบัติก ารพัฒนาการเรียนสอนภาษาอังกฤษโดยใช้ Professional
Learning Community (PLC) ระดับภูมิภาค สาหรับครูผู้ประสานงานศูนย์พัฒนาการเรียนการสอน
ภาษาอังกฤษ ระดับประถมศึกษา
- การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อขยายผลพัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษโดยใช้
PLC ระดับเครือข่ายศูนย์พฒ
ั นาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษา
3. กิจกรรมการพัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษส้าหรับศึกษานิเทศก์
3.1 การประชุมและพัฒนาผู้ บริหารโครงการพัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ (Project
Manager) สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาและมัธยมศึกษา
- การประชุมผู้บริหารโครงการพัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ (Project Manager)
สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาและสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
- การพั ฒ นาสมรรถนะศึ ก ษานิ เ ทศก์ ผู้ บ ริ ห ารโครงการพั ฒ นาการเรี ย นการสอน
ภาษาอังกฤษ (Project Manager) ด้านการใช้ภาษาอังกฤษ
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- การอบรมพัฒนาสมรรถนะศึกษานิเทศก์ด้านการนิเทศ
3.2 การอบรมศึกษานิเทศก์ด้านการวัดและประเมินผลวิชาภาษาอังกฤษ
3.3 การพัฒนาบุคลากรศูนย์พัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ ระดับประถมศึกษา (PEER
Center)
- การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาการเรียนสอนภาษาอังกฤษโดยใช้ Professional
Learning Community (PLC) ระดับภูมิภาค สาหรับศึกษานิเทศก์ผู้บริหารโครงการพัฒนาการเรียนการ
สอนภาษาอังกฤษ
3.4 การพัฒนาการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบ English Bilingual Education (EBE)
- ประชุมศึกษานิเทศก์วิชาวิทยาศาสตร์และภาษาอังกฤษด้านการจัดการเรีย นการสอน
วิชาวิทยาศาสตร์เป็นภาษาอังกฤษ
สูตรการค้านวณ :
คานวณจากภาพรวมจานวนคนที่ได้รับการพัฒนาทั้ง 3 กลุ่ม ทั้งนี้ นักเรียน ครู และศึกษานิเทศก์
แต่ละคนสามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้มากกว่า 1 กิจกรรม (นับซ้าได้) ได้แก่
กลุ่มที่ 1 นักเรียนที่ได้รับการพัฒนาทักษะสื่อสารภาษาอังกฤษตามกรอบที่กาหนด
กลุ่มที่ 2 ครูที่ได้รับการพัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษ
กลุ่มที่ 3 ศึกษานิเทศก์ที่ได้รับการพัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษ
1. ร้อยละของนักเรียนที่ได้รับการพัฒนาทักษะสื่อสารภาษาอังกฤษตามกรอบที่ก้าหนด
จานวนนักเรียนที่ได้รับการพัฒนาทักษะสื่อสารภาษาอังกฤษ (คน)
จานวนนักเรียนตามเป้าหมายที่กาหนดในแต่ละกิจกรรมย่อย (คน)

X 100

2. ร้อยละของครูที่ได้รับการพัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษ
จานวนครูที่ได้รับการพัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษ (คน)
จานวนครูตามเป้าหมายที่กาหนดในแต่ละกิจกรรมย่อย (คน)

X 100

3. ร้อยละของศึกษานิเทศก์ที่ได้รับการพัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษ
จานวนศึกษานิเทศก์ที่ได้รับการพัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษ (คน)
X 100
จานวนศึกษานิเทศก์ตามเป้าหมายที่กาหนดในแต่ละกิจกรรมย่อย (คน)
4. ภาพรวมจ้านวนคนที่ได้รับการพัฒนาทั้ง 3 กลุ่ม
จานวนคนที่ได้รับการพัฒนาของกลุ่มที่ 1 (นักเรียน) + กลุ่มที่ 2 (ครู) + กลุ่มที่ 3 (ศึกษานิเทศก์)
X 100
จานวนตามเป้าหมายที่กาหนดของกลุ่มที่ 1 (นักเรียน) + กลุ่มที่ 2 (ครู) + กลุ่มที่ 3 (ศึกษานิเทศก์)
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เกณฑ์การให้คะแนน :
พิจารณาจากร้อยละของภาพรวมจานวนคนที่ได้รับการพั ฒนาทั้ง 3 กลุ่ม ช่วงการปรับเกณฑ์
การให้คะแนน +/-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 :
ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด

หน่วยวัด

ร้อยละของนักเรียน ครู และศึกษานิเทศก์
ที่ได้รับการพัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษ
ตามกิจกรรมส่งเสริมการเรียนการสอน
ภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมความพร้อมสู่
ประชาคมอาเซียน

ร้อยละ

ผลการด้าเนินงานในอดีต ปีงบประมาณ พ.ศ.
2555
2556
2557
-

แหล่งข้อมูล / วิธีการจัดเก็บข้อมูล :
1. สานักงานเขตพื้นที่การศึกษากรอกข้อมูล ผ่านระบบรายงานตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติราชการ
(Action Plan Report System : ARS) http://ars.psdg-obec.go.th พร้อมแนบเอกสารอ้างอิงประกอบ
ตัวชี้วัดให้ครบถ้วน ได้แก่ แบบฟอร์มการจัดเก็บข้อมูล รายงานผลการดาเนินงานกิจกรรม และหลักฐาน
ประกอบรายงาน (สรุปผลการทดสอบ Pre-test/Post-test หรือสรุปผลการสอบถามความพึงพอใจ แบบทดสอบ
Pre-test/Post-test หรือแบบสอบถามความพึงพอใจ ภาพประกอบกิจกรรม)
แนวทางการด้าเนินงาน :
ระดับ สพฐ.
1. จัดทาแผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ตามแผนงานดาเนินการตามกรอบข้อตกลง
ของประชาคมอาเซียน โครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน กิจกรรมส่งเสริมการเรียนการสอน
ภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน
2. ประชุมวางแผนการดาเนินกิจกรรมตามโครงการ
3. จัดสรรงบประมาณให้สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเพื่อดาเนินกิจกรรม โดยแจ้งแนวดาเนินการ
พร้อมกลุ่มเป้าหมายของแต่ละกิจกรรม
4. แต่งตั้งคณะทางานรับผิดชอบโครงการ พร้อมทั้งติดตามประเมินผลโครงการ
5. ดาเนินกิจกรรมตามโครงการ
6. นิเทศ กากับ และติดตามผลการดาเนินกิจกรรมของกลุ่มเป้าหมาย
7. สรุปผลการดาเนินกิจกรรมตามโครงการ
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ระดับ สพป. / สพม. / ศูนย์พัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษระดับมัธยมศึกษา (ERIC) / ศูนย์
พัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษา (PEER Center)
1. แต่งตั้งคณะทางานผู้รับผิดชอบโครงการ
2. ประชุมวางแผนการดาเนินกิจกรรมตามโครงการ
3. ดาเนินกิจกรรมตามโครงการ
4. นิเทศ กากับ และติดตามผลการดาเนินกิจกรรมของกลุ่มเป้าหมาย
5. สรุสรุปปผลการด�
ผลการดำาเนิ
กรรมตามโครงการ และรายงานต่
และรายงานต่ออสถาบั
สถาบันนภาษาอั
ภาษาอังงกฤษ
กฤษ ส�สำานันักงาน
เนินนกิกิจจกรรมตามโครงการ
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
6. กรอกข้อมูลผ่านระบบรายงานตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติราชการ (Action Plan Report System : ARS)
http://ars.psdg-obec.go.th พร้อมแนบเอกสารอ้างอิงประกอบตัวชี้วัดให้ครบถ้วน ได้แก่ แบบฟอร์มการจัดเก็บ
ข้อมูล รายงานผลการดาเนินงานกิจกรรม และหลักฐานประกอบรายงาน (สรุปผลการทดสอบ Pre-test/Post-test
หรือสรุปผลการสอบถามความพึงพอใจ แบบทดสอบ Pre-test/Post-test หรือแบบสอบถามความพึงพอใจ
ภาพประกอบกิจกรรม)
ระดับสถานศึกษา
1. แต่งตั้งคณะทางานผู้รับผิดชอบโครงการ
2. ประชุมวางแผนการดาเนินกิจกรรมตามโครงการ
3. ดาเนินกิจกรรมตามโครงการ
4. นิเทศ กากับ และติดตามผลการดาเนินกิจกรรมของกลุ่มเป้าหมาย
5. สรุปผลการดาเนินกิจกรรมตามโครงการ และรายงานต่อ สพป. / สพม. และ สพฐ.
แนวทางการประเมินผล:
ประเมินผลจากข้อมูล เอกสาร หลักฐานต่าง ๆ ที่แสดงให้เห็นว่าการดาเนินการของตัวชี้วัดดังกล่าว
ได้บรรลุผลตามข้อมูลที่แจ้งมาจริง ได้แก่
1. แบบฟอร์มการจัดเก็บข้อมูลตัว ชี้วัด ร้อยละของครู นักเรียน และศึกษานิเทศก์ที่ได้รับการ
พัฒนาด้านทักษะภาษาอังกฤษ
2. รายงานผลการดาเนินงานกิจกรรม
3. สรุปจานวนผู้ผ่านการทดสอบ ผลการทดสอบ Pre-test/Post-test หรือสรุปผลการสอบถาม
ความพึงพอใจ
4. แบบทดสอบ Pre-test/Post-test ที่ใช้ในการทดสอบผู้เข้าร่ว มกิจกรรม หรือแบบสอบถาม
ความพึงพอใจ
5. ภาพประกอบกิจกรรม
ผู้ก้ากับดูแลตัวชี้วัด :
ผู้จัดเก็บข้อมูล :

ผู้อานวยการสถาบันภาษาอังกฤษ
นางยุวดี อยู่สบาย
นางสาวรักษนันท์ สิทธิผดุง
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เบอร์ติดต่อ : 02 288 5904
เบอร์ติดต่อ : 02 288 5891
เบอร์ติดต่อ : 02 288 5891

แบบฟอร์มอ้างอิง ARS 5
รายการอ้างอิง ตัวชี้วัดตามแผนการปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
ตัวชี้วัดที่ 5 ร้อยละของนักเรียน ครู และศึกษานิเทศก์ ที่ได้รับการพัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษตามกิจกรรม
ส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน
แบบฟอร์มการจัดเก็บข้อมูล
 สพป. ...................................................... เขต ...................
 สพม. เขต ...................
จ้านวนที่
ล้าดับ
ได้รับการ
ชื่อกิจกรรม
ที่
พัฒนาฯ
(คน)
กิจกรรมการพัฒนาทักษะสื่อสารภาษาอังกฤษส้าหรับนักเรียน
1
2
3
กิจกรรมการพัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษส้าหรับครู
1
2
3
กิจกรรมการพัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษส้าหรับ
ศึกษานิเทศก์
1
2
3

จ้านวนตาม
เป้าหมาย คิดเป็น
ที่ก้าหนด ร้อยละ
(คน)

รวม




คิดเป็นร้อยละ
=  X 100
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รายงานผลการด้าเนินงาน
ชื่อกิจกรรมย่อย.................................................
(เช่น ค่ายภาษาอังกฤษแบบเข้มสาหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3)
1. จานวนที่ได้รับการพัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษ
- จานวนครูที่ได้รับการพัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษ
จานวน ...........................คน
- จานวนนักเรียนที่ได้รับการพัฒนาทักษะสื่อสารภาษาอังกฤษ
จานวน ...........................คน
- จานวนศึกษานิเทศก์ที่ได้รับการพัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษ
จานวน ...........................คน
2. จานวนตามเป้าหมายที่กาหนด
- จานวนครูตามเป้าหมายที่กาหนดในแต่ละกิจกรรมย่อย
จานวน ...........................คน
- จานวนนักเรียนตามเป้าหมายที่กาหนดในแต่ละกิจกรรมย่อย
จานวน ...........................คน
- จานวนศึกษานิเทศก์ตามเป้าหมายที่กาหนดในแต่ละกิจกรรมย่อย
จานวน ...........................คน
3. งบประมาณที่ใช้ในการดาเนินการ จานวน........................................บาท
4. ระยะเวลาที่ใช้ในการดาเนินการ จานวน......................................วัน
5. วิธีดาเนินการ
.................................................................................................................................................................
6. ผลการดาเนินการ
.................................................................................................................................................................
7. ปัญหา อุปสรรคในการดาเนินการ
.................................................................................................................................................................
8. ข้อเสนอแนะ
.................................................................................................................................................................
9. สรุปผลการทดสอบ Pre-test/Post-test หรือสรุปผลความพึงพอใจจากการเข้าร่วมกิจกรรม
.................................................................................................................................................................
10. แบบทดสอบ Pre-test/Post-test หรือแบบสอบถามความพึงพอใจ
.................................................................................................................................................................
11. ภาพประกอบกิจกรรม
.................................................................................................................................................................

หรือ
หรือ

ผู้รับรองข้อมูล

ผู้รายงานข้อมูล
ลงชื่อ

ลงชื่อ
(
ตาแหน่ง
โทรศัพท์

หรือ
หรือ

)
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(
ตาแหน่ง
โทรศัพท์

)

ตัวชี้วัดที่ 6 ร้อยละของโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการโรงเรียนสุจริตผ่านเกณฑ์มาตรฐานตามตัวชี้วัดของโรงเรียน
สุจริต
หน่วยวัด : ร้อยละ
น้้าหนัก : ร้อยละ 2
ค้าอธิบาย :
ด้วยยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 2 (พ.ศ.2556-2560)
ได้กาหนดวิสัยทัศน์ว่า “สังคมไทยมีวินัย โปร่งใส ยึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรมและร่ว มกันป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต เป็นที่ยอมรับในระดับสากล” มีเป้าหมายหลักเพื่อลดปัญหาการทุจริตในสังคมไทย
และยกระดับคุณธรรมจริยธรรมของคนไทยให้สู งขึ้น อันจะส่ งผลต่อค่าดัชนีชี้วัดภาพลั กษณ์คอร์รัปชั่น
(Corruption Perception Index: CPI) ของประเทศไทยสูงขึ้น โดยตั้ง ค่าเป้าหมายไว้ที่ร้อยละ 50 ในปี
พ.ศ. 2560 (โดยในปี 2556 ที่ผ่ านมา ประเทศไทยได้ คะแนนความโปร่ งใสเพีย งร้ อยละ 35 คะแนน
อยู่อันดับที่ 102 จากการจัดอันดับทั้งหมด 177 ประเทศทั่วโลก นอกจากนี้ สานักงาน ป.ป.ช. ยังได้กาหนด
ยุทธศาสตร์การดาเนินการไว้ 5 ยุทธศาสตร์ เพื่อนาไปสู่การบรรลุเป้าหมายใน 4 กลุ่ม โดยเฉพาะกลุ่มเด็ก
เยาวชน โดยการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ให้ยึ ดถือประโยชน์ส่วนรวมมากว่าประโยชน์ส่วนตน ให้เกิด
ความเข้มแข็งมากที่สุดเพราะเป็นอนาคตของชาติ ซึ่งนับเป็นความพยายามที่ดีของ สานักงาน ป.ป.ช และ
ภาคีทุกภาคส่ ว นโดยเฉพาะองค์กรตามรัฐธรรมนูญในการดาเนินการจัดทายุทธศาสตร์ช าติว่าด้วยการ
ป้องกันปราบปรามการทุจริต เพื่อใช้เป็นกรอบชี้นาในการดาเนินการแก้ไขปัญหาการทุจริตของประเทศ
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานในฐานะที่รับผิดชอบงานจัดการศึกษาเยาวชนส่วน
ใหญ่ของประเทศ ให้เป็นพลเมืองที่มีคุณภาพในอนาคต ได้อนุมัติให้ สานักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา
ดาเนินโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา “ป้องกันการทุจริต” ภายใต้
ชื่ อ โรงเรี ย นสุ จ ริ ต โดยให้ ค วามส าคั ญ กั บ การเตรี ย มการด้ า นการป้ อ งกั น และปราบปรามการทุ จ ริ ต
ในสถานศึกษา เพื่อวางรากฐานการปลูกจิตสานึกซึ่งเป็นกลไกในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ของประเทศชาติ
ดังนั้นเพื่อให้นักเรียน ครู ผู้บริหาร และบุคลากรทางการศึกษาทุกคน ได้ตระหนัก รู้เข้าใจและคิด
อย่างมีเหตุ ผ ลซึมซับคุณ ค่าแห่ งความดีอย่างเป็นธรรมชาติและสร้า งความรู้สึ ก ผิ ดชอบชั่ว ดี ภูมิในการ
ทาความดี รังเกียจและพร้อมที่จะคนเป็นเก่งที่ไม่โกง อีกทั้งสร้างเครือข่ายชุมชนองค์กรแห่งการป้องกัน
ทุจริต ของความร่วมมือจากหน่วยงานและองค์กรที่ทางานด้านป้องกันและปราบปรามการทุจริต อย่างเป็น
รูปธรรมชัดเจนต่อเนื่อง จึงพัฒนาเกณฑ์มาตรฐานเพื่อประเมินโรงเรียนสุจริต และได้รับการพัฒนาและประเมิน
ตนเองตามเกณฑ์มาตรฐานโรงเรียนสุจริตเพื่อรับการประเมินจากคณะกรรมการฯ (โครงการโรงเรียนสุจริต) ซึ่งแบ่ง
ออกเป็นรายมาตรฐาน ดังนี้
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มาตรฐานที่ 1 การบริหารงานวิชาการ
ตัวชี้วัดที่ 1 การจัดการเรียนรู้
ตัวชี้วัดที่ 2 การจัดกิจกรรมส่งเสริมโครงการโรงเรียนสุจริต
ตัวชี้วัดที่ 3 การนิเทศภายใน
ตัวชี้วัดที่ 4 การบริการด้านวิชาการ
มาตรฐานที่ 2 การบริหารงบประมาณ
ตัวชี้วัดที่ 1 การวางแผนงบประมาณ
ตัวชี้วัดที่ 2 การใช้จ่ายงบประมาณ
ตัวชี้วัดที่ 3 การติดตามผลการใช้จ่ายงบประมาณ
มาตรฐานที่ 3 การบริหารงานบุคลากร
ตัวชี้วัดที่ 1 การพัฒนาบุคลากร
ตัวชี้วัดที่ 2 การสร้างขวัญกาลังใจ
มาตรฐานที่ 4 งานบริหารทั่วไป
ตัวชี้วัดที่ 1 การจัดบรรยากาศภายในโรงเรียน
ตัวชี้วัดที่ 2 ความสัมพันธ์ชุมชน
มาตรฐานที่ 5 ผลลัพธ์และภาพความสาเร็จ
ตัวชี้วัดที่ 1 ผู้บริหาร
ตัวชี้วัดที่ 2 ครู
ตัวชี้วัดที่ 3 นักเรียน
ตัวชี้วัดที่ 4 โรงเรียน
ตัวชี้วัดที่ 5 ชุมชน
สูตรการคานวณ:
โรงเรียยนที
นที่เ่เข้ข้าาร่ร่ววมโครงการโรงเรี
มโครงการโรงเรียยนสุ
นสุจจริริตตผ่ผ่าานเกณฑ์
นเกณฑ์มมาตรฐาน
าตรฐาน
โรงเรี
โรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการโรงเรียนสุจริตทั้งหมดตามเป้าหมาย

X100

เกณฑ์การให้คะแนน :
ช่วงการปรับเกณฑ์การให้คะแนน +/-10 โดยกาหนดเกณฑ์การให้คะแนนดังนี้
ระดับ 1

ระดับ 2

ระดับ 3

ระดับ 4

ระดับ 5

ร้อยละ 60

ร้อยละ 70

ร้อยละ 80

ร้อยละ 90

ร้อยละ 100

* หมายเหตุ โรงเรียนที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน หมายถึง โรงเรียนที่มีการดาเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐาน
ที่กาหนดไว้ในแต่ละมาตรฐานอย่างน้อยระดับ 3 ขึ้นไปทุกตัวชี้วัด
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รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน :
ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด

หน่วยวัด

ผลการด้าเนินงานในอดีตปีงบประมาณ พ.ศ.
2555
2556
2557

ร้ อ ย ล ะของโ รงเรี ย นที่ เ ข้ า ร่ ว ม
โครงการโรงเรี ยนสุ จ ริ ต ผ่ า นเกณฑ์
ร้อยละ
มาตรฐานตามตั ว ชี้วั ดของโรงเรีย น
สุจริต
แหล่งข้อมูล:
- สพป./ สพม.
- คู่มือแนวทางการดาเนินงานตามมาตรฐานโครงการโรงเรียนสุจริต ปีงบประมาณ 2558
วิธีการจัดเก็บข้อมูล :
ระดับ สพฐ.
1. แต่ ง ตั้ ง คณะกรรมการ/คณะท างาน/ผู้ รั บ ผิ ด ชอบ เพื่ อ ก าหนดมาตรการและแนวทาง
การปฏิบัติการในระดับ สพฐ.
2. จัดทามาตรการและแนวทางการปฏิบัติการตามมาตรฐานของโครงการโรงเรียนสุจริต/สานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาต้นแบบสุจริตและสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาคู่พัฒนา
3. ชี้แจง สร้างความเข้าใจและให้แนวทางการดาเนินงานตามตัวชี้วัด แก่ผู้กากับและผู้รับผิดชอบ
การรายงานข้อมูลตามตัวชี้วัด ของ สพป./สพม.
4. สนับสนุน ส่งเสริม กากับดูแลและให้คาแนะนา สพป./สพม. ในการดาเนินงาน
5. จัดทารายงานสรุปผลการดาเนินงาน
ระดับ สพป./สพม.
1. แต่ ง ตั้ ง คณะกรรมการ/คณะท างาน/ผู้ รั บ ผิ ด ชอบ เพื่ อ ก าหนดมาตรการและแนวทาง
การปฏิบัติการในระดับ สพป./สพม.
2. ส่งเสริมให้กลุ่มงานและหน่วยงานในสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา จัดทา นาเสนอ รวบรวมผล
การดาเนินงานที่บรรลุเป้าหมาย เป็นผลงานที่ประสบความสาเร็จเป็นแบบอย่าง เกิดประโยชน์ต่อการศึกษา
เพิ่มประสิทธิภาพของการบริหารจัดการของโครงการโรงเรียนสุจริต
3. สรุปและเผยแพร่ผลงานที่ประสบความสาเร็จ
4. รวบรวมผลการดาเนินงาน สรุปรายงานผลในระบบ ARS โดยกาหนดค่าตัวแปร เพื่อกรอกข้อมูล
รายงานในระบบ ดังนี้
4.1 จานวนโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการโรงเรียนสุจริตผ่านเกณฑ์มาตรฐานตามที่กาหนด
4.2 จานวนโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการโรงเรียนสุจริตทั้งหมดตามเป้าหมาย
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5. จัดทาเอกสารประกอบการรายงาน โดยแนบไฟล์เอกสารหลักฐาน ตามแบบรายงานตัวชี้วัดเพื่อ
ใช้เป็นหลักฐานอ้างอิงต่อสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
6. ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัดรายงานผลการดาเนินงานระบบออนไลน์ และแนบไฟล์ข้อมูลเอกสารอ้างอิง
ตามแบบฟอร์มคู่มือในระบบ ARS ของ สพฐ. จานวน 3 รอบ ได้แก่ รอบ 6 เดือน รอบ 9 เดือน และรอบ
12 เดือน
7. แบบรายงานการสรุปโครงการโรงเรียนสุจริตให้จัดส่งรูปเล่มฉบับสมบูรณ์ส่งมายังสานักพัฒนา
นวัตกรรมการจัดการศึกษา
ผู้ก้ากับดูแลตัวชี้วัด:
ผู้จัดเก็บข้อมูล:

ผู้อานวยการสานักพัฒนานวัตกรรมการจัด เบอร์ติดต่อ : 02 281 1958
การศึกษา
นายภูธร จันทะหงษ์ ปุณยจรัสธารง
เบอร์ตดิ ต่อ: 02 282 1311
นายจักรพงษ์ วงค์อ้าย
เบอร์ตดิ ต่อ: 02 288 5888
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บบฟอร์มอ้างอิง ARS 6 (1)
รายการอ้างอิง ตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
ตัวชี้วัดที่ 6 ร้อยละของโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการโรงเรียนสุจริตผ่านเกณฑ์มาตรฐานตามตัวชี้วัดของโรงเรียน
สุจริต
แบบสรุปผลงานของส้านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ที่

โรงเรียน

(ขยายกรอบได้ตามความเหมาะสม)
ผลงานที่เป็นแบบอย่างได้
หลักฐาน หมายเหตุ
มาตรฐาน มาตรฐาน มาตรฐาน มาตรฐาน มาตรฐาน
ที่ 1
ที่ 2
ที่ 3
ที่ 4
ที่ 5

1
2
3
4
** หมายเหตุ แนบแบบรายงานสรุปผลการดาเนินงานโรงเรียนผ่านระบบ ARS และรายงานเล่มฉบับ
สมบูรณ์ส่งมายังสานักนวัตกรรมการจัดการศึกษา

ผู้รายงานข้อมูล

ผู้รับรองข้อมูล

ลงชื่อ
(
ตาแหน่ง
โทรศัพท์

)

ลงชื่อ
(
ตาแหน่ง
โทรศัพท์

)
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แบบฟอร์มอ้างอิง ARS 6 (2)
รายการอ้างอิง ตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
ตัวชี้วัดที่ 6 ร้อยละของโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการโรงเรียนสุจริตผ่านเกณฑ์มาตรฐานตามตัวชี้วัดของโรงเรียน
สุจริต
แบบสรุปผลงานของสถานศึกษา
โรงเรียน……………………………………………………ส้านักงานเขตพื้นที่การศึกษา………………………………….
ที่

ผลการด้าเนินงาน
ผ่าน
ไม่ผ่าน

โรงเรียน

หลักฐาน

หมายเหตุ

มาตรฐานที่ 1.....
1 ตัวชี้วัดที่ ......
ตัวชี้วัดที่ ......
มาตรฐานที่ 2.....
2 ตัวชี้วัดที่ ......
ตัวชี้วัดที่ ......
มาตรฐานที่ 3.....
3 ตัวชี้วัดที่ ......
ตัวชี้วัดที่ ......
มาตรฐานที่ 4.....
4 ตัวชี้วัดที่ ......
ตัวชี้วัดที่ ......
มาตรฐานที่ 5.....
5 ตัวชี้วัดที่ ......
ตัวชี้วัดที่ ......
**หมายเหตุ โรงเรียนที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานโรงเรียนสุจริต จะต้องมีผลการดาเนินงานอยู่ในระดับ 3 ขึ้นไป
ในแต่ละตัวชี้วัดจึงจะผ่านมาตรฐาน
ผู้รายงานข้อมูล

ผู้รับรองข้อมูล

ลงชื่อ
(
ตาแหน่ง
โทรศัพท์

)
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ลงชื่อ
(
ตาแหน่ง
โทรศัพท์

)

ตัวชี้วัดที่ 7 ร้อยละของโรงเรียนวิถีพุทธที่ผ่านการประเมินผลการดาเนินการ 29 ประการสู่ความเป็น
โรงเรียนวิถีพุทธ
หน่วยวัด : ร้อยละ
น้าหนัก : ร้อยละ 2
คาอธิบาย :
โรงเรียนวิถีพุทธ เริ่มดาเนินการมาเมื่อปี 2545 โดยมีโรงเรียนเข้าร่วมโครงการ ณ พ.ศ. 2557
จานวนกว่า 20,000 โรงเรียน ซึ่งจากแนวทางการดาเนินการที่รับทราบร่วมกันตั้งแต่เริ่มต้น คณะผู้บริหาร
ครู และพระอาจารย์ จ ากมหาวิท ยาลั ยมหาจุ ฬ าลงกรณราชวิ ท ยาลั ย ได้ ร่ ว มกัน วิ เคราะห์ สั งเคราะห์
แนวทางดาเนินการเดิม ยกร่างเป็นแนวทางดาเนินการที่เป็นรูปธรรมอีกครั้ง สอดคล้องกับตั วชี้วัดแนว
ทางการดาเนินงานโรงเรียนวิถีพุทธ พ.ศ. 2548 แบ่งเป็น 5 ด้าน รวม 29 ประการ และคณะยกร่างได้
นาร่างฯไปสอบถามความเห็ นของผู้ เกี่ยวข้องหลายครั้ง รวมทั้งผ่ านความเห็ นชอบของคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2553 จึงประกาศให้โรงเรียนวิ ถีพุทธทราบและเป็นแนวทาง
ในการประเมินตนเองตั้งแต่ พ.ศ. 2553 เป็นต้นมา แนวทางดาเนินการ 29 ประการสู่ความเป็นโรงเรียน
วิถีพุทธ ประกอบด้วย
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
านักกเรีเรียยนท�
โครงงานคุณณธรรม
3.3 ครูพพานั
นทำาโครงงานคุ
ธรรมกิกิจจกรรมจิ
กรรมจิตตอาสาสั
อาสาสัปปดาห์
ดาห์ลละะ11ครัครั้ง้ง  
3.4 ครู ผู้บริหาร และ นักเรียน ทุกคน ไปปฏิบัติศาสนกิจที่วัดเดือนละ 1 ครั้ง
มีวัดเป็นแหล่งเรียนรู้
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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 ถนอมใช้เงิน และ สิ่งของ
4.5 มีนิสัยใฝ่รู้ สู้สิ่งยาก
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 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
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เกณฑ์การให้คะแนนระดับสถานศึกษา :
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
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 ดาเนินการได้ไม่น้อยกว่า 4 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
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รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน :
ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด

หน่วยวัด

ร้อยละของโรงเรียนวิถีพุทธที่ผ่านการ
ประเมินผลการดาเนินการ 29 ประการสู่
ความเป็นโรงเรียนวิถีพุทธ

ร้อยละ

ผลการดาเนินงานในอดีต ปีงบประมาณ พ.ศ.
2555
2556
2557
80
80
80

แหล่งข้อมูล / วิธีการจัดเก็บข้อมูล :
1. แบบฟอร์มตัวชี้วัด ARS 7 (2) แบบประเมินตามหลักเกณฑ์โรงเรียนวิถีพุทธ ของระดับ
สถานศึกษา
2. แบบฟอร์มตัวชี้วัด ARS 7 (1) แบบประเมินตามหลักเกณฑ์โรงเรียนวิถีพุทธ ของระดับเขตพื้นที่
การศึกษา
3. ข้อมูลจากเว็บไซต์ www.vitheebuddha.com
แนวทางการดาเนินงาน:
ระดับสพฐ.
1. ประกาศ สื่ อสารสร้างความเข้าใจ จัดทาสื่อประกอบเรื่อง แนวทางดาเนินการ 29 ประการสู่
ความเป็ นโรงเรี ยนวิ ถี พุ ทธ ให้ ผู้ เกี่ ยวข้อง เช่น ศึ กษานิ เทศก์ ผู้ รั บผิ ดชอบโครงการโรงเรียนวิ ถี พุทธของ
ทุก สพป. สพม. ผู้บริหารโรงเรียน ครู นักเรียน พระสอนศีลธรรมในโรงเรียนได้รับทราบ
2. ประสานงานกับ สพป. สพม. คัดเลือกโรงเรียนตัวอย่าง ที่สามารถดาเนินการได้ และโรงเรียนที่
ไม่สามารถดาเนินการมาแลกเปลี่ยนวิธีการแนวทาง เพื่อทราบปัญหาอุปสรรคของโรงเรียน
3. ประสานงานกับ สพป. สพม. มหาวิทยาลั ยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลั ย ประกาศรายชื่ อ
ยกย่อง มอบเกียรติบัตรและรางวัลเพื่อเป็นขวัญกาลังใจแก่โรงเรียน
4. ประสานงานกับ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จัดทาแนวทางการประเมินตนเอง
ของโรงเรียน โดยผ่านเว็บไซต์ www.vitheebuddha.com เพื่อเป็นสื่อกลางการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
5. ประสานงาน กับ สพป. สพม. มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย สุ่มในการเยี่ยมเยียน
และให้ข้อเสนอแนะการดาเนินงาน
6. สรุปประมวลผลการดาเนินงาน
ระดับ สพป./สพม.
1. เผยแพร่ แนวทางดาเนินการ 29 ประการสู่ความเป็นโรงเรียนวิถีพุทธ ให้โรงเรียนและผู้ เกี่ยวข้อง
ได้รับทราบ
2. จัดทาเอกสารแนวทาง หรือคู่มือดาเนินการ
3. จัดให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ แนวทางดาเนินการ
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4. นิเทศ ตรวจเยี่ยม ให้กาลังใจแก่โรงเรียน สอบถามปัญหาอุปสรรค และวิธีแก้ไข
5. สรุปประมวลผลการดาเนินงาน
ระดับโรงเรียน
1. ศึกษา ทาความเข้าใจ แนวทางดาเนินการ 29 ประการสู่ความเป็นโรงเรียนวิถีพุทธ
2. บริหารจัดการ วางแผน ปรับปรุงการดาเนินงานของโรงเรียนให้สอดคล้อง
3. แลกเปลี่ยนเรียนรู้ แก้ไขปัญหาอุปสรรค
4. สรุปประมวลผลการดาเนินงาน
ปัจจัยสนับสนุนต่อการดาเนินงาน :
1. อัตราส่วนประชากรประเทศไทย นับถือศาสนาพุทธ กว่าร้อยละ 95 ดังนั้นการนาเรื่องการเรียนรู้
พระพุทธศาสนา และนามาใช้จริงในการดาเนินชีวิตอย่างปกติในโรงเรียนสังกัด สพฐ. ที่สมัครเข้าร่ว ม
โครงการโรงเรียนวิถีพุทธ โดยมีจานวนประมาณร้อยละ 55 ของโรงเรียนในสังกัด สพฐ. จึงเป็นปัจจัย
ที่สนับสนุนที่สาคัญ
2. พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542 หมวด 1 บททั่วไป ความมุ่งหมายและ
หลั กการ มาตรา 6 การจัดการศึก ษาต้องเป็นไปเพื่อพัฒนาคนไทยให้ เป็นมนุษย์ที่ส มบูรณ์ทั้งร่างกาย
จิตใจ สติปัญญา ความรู้และคุณธรรม มีจริยธรรม และวัฒนธรรม ในการดารงชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่น
ได้อย่างมีความสุข
3. จุ ด เน้ น การขั บ เคลื่ อ นนโยบายรั ฐ บาลด้ า นการศึ ก ษา ของกระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร ภายใ ต้
การบริหารงาน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
4. องค์ภายนอกทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ที่สนับสนุน เป็นภาคีเครือข่ายกับการดาเนินการโครงการ
โรงเรียนวิถีพุทธมาตลอดเวลากว่า 10 ปี อาทิ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย มหาวิทยาลัย
มหามกุฏราชวิทยาลัย หอจดหมายเหตุพุทธทาสภิกขุ สถาบันอาศรมศิลป์ ศูนย์คุณธรรม ฯลฯ
ข้อเสนอแนะสาหรับการดาเนินงานในปีต่อไป :
1. ควรให้ผู้บริหาร และ ผู้รับผิดชอบโครงการโรงเรียนวิถีพุทธ ทุกระดับ เอาใจใส่ จริงจัง มุ่งมั่นกับ
การดาเนินการมากขึ้น พยายามติ ดตาม นิ เทศ ให้ กาลั งใจ และชี้ ให้ เห็ นประโยชน์ แท้ของการพัฒ นา
ปรับปรุงการดาเนินการของโรงเรียนตามแนวทาง 29 ประการสู่ความเป็นโรงเรียนวิถีพุทธ เนื่องจากงาน
ด้านการปลูกฝังคุณธรรมเป็นงานที่จะเห็นผลระยะยาว หากไม่เอาใจใส่ จริงจัง มุ่งมั่น ก็อาจท้อแท้ก่อนได้
2. ควรมีงบประมาณเพิ่มขึ้นสาหรับดาเนินการ
หากสถานศึกษา สงสัยกรุณาสอบถามจากผู้รับผิดชอบในเขตพื้นที่ต้นสังกัด
ผู้กากับดูแลตัวชี้วัด : ผู้อานวยการสานักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา เบอร์ติดต่อ 02 288 5888
ผู้จัดเก็บข้อมูล สพฐ. : นางบรรเจอดพร สู่แสนสุข
เบอร์ติดต่อ 02 288 5879
นางสาวอัมพร หุตะสิทธิ์
เบอร์ติดต่อ 02 280 5560
นางสาวอภิษฎา ขาวสุทธิ์
เบอร์ติดต่อ 02 288 5879
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แบบฟอร์มตัวชี้วัด ARS 7 (1)
รายการอ้างอิง ตัวชี้วัดตามแผนการปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
ตัวชี้วัดที่ 7 ร้อยละของโรงเรียนวิถีพุทธที่ผ่านการประเมินผลการดาเนินการ 29 ประการ
สู่ความเป็นโรงเรียนวิถีพุทธ
แบบฟอร์มการจัดเก็บข้อมูลระดับสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประจารอบ ............. เดือน
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา.........................................................................................................
สรุป
ลาดับ
รายชื่อโรงเรียนวิถีพุทธ
หมาย
จังหวัด ภาพรวม
หลักฐาน
ที่
เหตุ
ได้ระดับ
1
2
3
รวม
สรุปผลภาพรวมเขตพื้นที่การศึกษาดาเนินการ
รอบ 6 เดือน ภายในวันที่ 31 มีนาคม 2558
โรงเรียนวิถีพุทธตามเป้าหมาย (จานวนทั้งหมด100 %)……… ……………………โรง
โรงเรียนวิถีพุทธได้ระดับคะแนนรายโรงเรียน ตั้งแต่ 3 ขึ้นไป จานวน...…โรง คิดเป็น............%
สรุปภาพรวมเขตพื้นที่การศึกษาแห่งนี้ได้คะแนนระดับ.............................
รอบ 9 เดือน ภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2558
โรงเรียนวิถีพุทธตามเป้าหมาย (จานวนทั้งหมด100 %)……… ……………………โรง
โรงเรียนวิถีพุทธได้ระดับคะแนนรายโรงเรียน ตั้งแต่ 3 ขึ้นไป จานวน...…โรง คิดเป็น............%
สรุปภาพรวมเขตพื้นที่การศึกษาแห่งนี้ได้คะแนนระดับ.............................
รอบ 12 เดือน ภายในวันที่ 30 กันยายน 2558
โรงเรียนวิถีพุทธตามเป้าหมาย (จานวนทั้งหมด100 %)……… ……………………โรง
โรงเรียนวิถีพุทธได้ระดับคะแนนรายโรงเรียน ตั้งแต่ 3 ขึ้นไป จานวน...…โรง คิดเป็น............%
สรุปภาพรวมเขตพื้นที่การศึกษาแห่งนี้ได้คะแนนระดับ.............................
ผู้รับรองข้อมูล

ผู้รายงานข้อมูล

ลงชื่อ

ลงชื่อ
(
ตาแหน่ง
โทรศัพท์

)
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(
ตาแหน่ง
โทรศัพท์

)
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1.2 มี
พระพุทธรูป
หน้าโรงเรียน
1.3 มี
พระพุทธรูป
ประจาห้องเรียน

1. ด้านกายภาพ 7 ประการ
1.1 มีป้าย
โรงเรียนวิถีพุทธ

0

การ

มีพระพุทธรูป
ประจาห้องเรียน

มีป้ายโรงเรียน
วิถีพุทธ ติดไว้ภายใน
ห้องใดห้องหนึ่ง
มีพระพุทธรูป
บริเวณหน้าโรงเรียน

1
ควรปรับปรุง

มีพระพุทธรูป
ประจาห้องเรียน
อยู่ด้านหน้าในที่
ที่สมควร

มีป้ายโรงเรียนวิถีพุทธ
ติดไว้หน้าอาคารใด
อาคารหนึ่ง
มีพระพุทธรูปอยู่ในซุ้ม
บริเวณหน้าโรงเรียน

2
พอใช้
มีป้ายโรงเรียนวิถีพุทธ
ติดไว้หน้าบริเวณ
โรงเรียน
มีพระพุทธรูปอยู่ในซุ้ม
บริเวณหน้าโรงเรียน
และเครื่องบูชา
มีพระพุทธรูปประจา
ห้องเรียนอยู่ด้านหน้า
ในที่ที่สมควร และมี
การทาความสะอาด

3
ดี

มีพระพุทธรูปอยู่ในซุ้มบริเวณ
หน้าโรงเรียน เครื่องบูชา
และให้นักเรียนไหว้ทุกวัน
มีพระพุทธรูปประจาห้องเรียน
อยู่ด้านหน้าในที่ที่สมควร มีการทา
ความสะอาด และมีการเคารพ
พระพุทธรูปเป็นประจา

มีป้ายโรงเรียนวิถีพุทธ ติดไว้หน้า
บริเวณโรงเรียน เห็นเด่นชัด

4
ดีมาก

โรงเรียน.............................สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา.....................................ประจารอบ O 6 เดือน O 9 เดือน O 12 เดือน
ไม่ได้
ลาดับ
กิจกรรม
ดาเนินการ
ดาเนิน

ผล
การ
ประ
เมิน

ตัวชี้วัดที่ 7 ร้อยละของโรงเรียนวิถีพุทธที่ผ่านการประเมินผลการดาเนินการ 29 ประการสู่ความเป็นโรงเรียนวิถีพุทธ
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ลาดับ

มีห้อง
พระพุทธศาสนา
หรือลานธรรม

1.6 มีห้อง
พระพุทธศาสนา
หรือลานธรรม

ดาเนินการ
3
ดี
มีพุทธศาสนสุภาษิต วา
ทะธรรม พระราชดารัส
ติดตามที่ต่างๆ และมี
การปรับปรุง อยู่เสมอ
โดยนักเรียนมีส่วนร่วม
ในการจัดทา
มีความสะอาด สงบ
มีความสะอาด สงบ
ร่มรื่นในห้องเรียน
ร่มรื่นในห้องเรียน
บริเวณโรงเรียน
บริเวณโรงเรียน
โดยดาเนินการ
โดยดาเนินการ
อย่างต่อเนื่อง
อย่างต่อเนื่อง
และนักเรียนมีส่วนร่วม
มีห้องพระพุทธศาสนา มีห้องพระพุทธศาสนา
หรือลานธรรม
หรือลานธรรม
และมีตารางการใช้

2
พอใช้
มีพุทธศาสนสุภาษิต มีพุทธศาสนสุภาษิต
วาทะธรรม พระราช วาทะธรรม พระราช
ดารัส ติดตามที่ต่างๆ ดารัส ติดตามที่ต่างๆ
และมีการปรับปรุง
อยู่เสมอ

1
ควรปรับปรุง

มีความสะอาด สงบ
ร่มรื่นในห้องเรียน
และบริเวณโรงเรียน

0

ไม่ได้
ดาเนิน
การ

1.5 มีความ
สะอาด สงบ
ร่มรื่น

1.4 มีพุทธศาสน
สุภาษิต
วาทะธรรม
พระราชดารัส
ติดตามที่ต่างๆ

กิจกรรม

มีห้องพระพุทธศาสนาหรือลาน
ธรรม และมีตารางการใช้ มีการใช้
จริงและนักเรียนมีสวนร่วมในการ
ดูแลรักษา

มีความสะอาด สงบ ร่มรื่น
ในห้องเรียน บริเวณโรงเรียน
โดยดาเนินการอย่างต่อเนื่อง
และนักเรียนมีส่วนร่วมทุกคน

4
ดีมาก
มีพุทธศาสนสุภาษิต วาทะธรรม
พระราชดารัส ติดตามที่ต่างๆ และ
มีการปรับปรุงอยู่เสมอ โดยนักเรียน
มีส่วนร่วมในการจัดทา อย่าง
ต่อเนื่อง

ผล
การ
ประ
เมิน

หลักฐาน
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กิจกรรม

2.3 รับประทาน
อาหารมังสวิรัติ
ในมื้อกลางวัน

2.2 ทาบุญ
ใส่บาตร ฟังเทศน์

0

ไม่ได้
ดาเนิน
การ

1
ควรปรับปรุง

ครู ผู้บริหารและ
นักเรียน ต่ากว่า
ร้อยละ 50 ปฏิบัติ
ครู ผู้บริหารและ
นักเรียน ต่ากว่า
ร้อยละ 50 ปฏิบัติ

ครู ผู้บริหารและ
นักเรียน ร้อยละ 5069 ปฏิบัติ
ครู ผู้บริหารและ
นักเรียน ร้อยละ
50-69 ปฏิบัติ

2
พอใช้
1.7 ไม่มีสิ่งเสพ
มีสิ่งเสพติด เหล้า
มีสิ่งเสพติด เหล้า บุหรี่
ติด เหล้า บุหรี่
บุหรี่ในโรงเรียน
ในโรงเรียน
มากกว่า 40%
ระหว่าง 20-39%
100 %
รวมด้านกายภาพ O ไม่ครบ
2. ด้านกิจกรรมประจาวันพระ 4 ประการ
2.1 ใส่เสื้อสีขาว
ครู ผู้บริหารและ
ครู ผู้บริหารและ
ทุกคน
นักเรียนต่ากว่า
นักเรียนต่ากว่าร้อยละ
ร้อยละ 50 ปฏิบัติ
50-69 ปฏิบัติ

ลาดับ

ครู ผู้บริหารและ
นักเรียน ร้อยละ 7089 ปฏิบัติ
ครู ผู้บริหารและ
นักเรียน ร้อยละ
70-89 ปฏิบัติ

ครู ผู้บริหารและ นักเรียน ร้อยละ
90-100 ปฏิบัติ

ครู ผู้บริหารและ นักเรียน ร้อยละ
90-100 ปฏิบัติ

ครู ผู้บริหารและ
ครู ผู้บริหารและ นักเรียนต่ากว่า
นักเรียนต่ากว่าร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ 90-100 ปฏิบตั ิ
ร้อยละ 70-89 ปฏิบัติ

3
4
ดี
ดีมาก
มีสิ่งเสพติด เหล้า บุหรี่ ไม่มีสิ่งเสพติด เหล้า บุหรี่ใน
ในโรงเรียน
โรงเรียน 100%
ระหว่าง 10-19%
O ครบ

ดาเนินการ
ผล
การ
ประ
เมิน

หลักฐาน

่มือตัวชี้วัด
102 คูตามแผนปฏิ
บัติราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

กิจกรรม

0

ไม่ได้
ดาเนิน
การ

1
ควรปรับปรุง

ดาเนินการ

2
3
4
พอใช้
ดี
ดีมาก
2.4 สวดมนต์
ครู ผู้บริหารและ
ครู ผู้บริหารและ
ครู ผู้บริหารและ
ครู ผู้บริหารและ นักเรียน ร้อยละ
แปล
นักเรียนต่ากว่า
นักเรียนร้อยละ 50-69 นักเรียน ร้อยละ
90-100 ปฏิบัติ
ร้อยละ 50 ปฏิบัติ
ปฏิบัติ
70-89 ปฏิบัติ
รวมด้านกิจกรรมประจาวันพระ ดาเนินการได้....... ประการ
3. ด้านการเรียนการสอน 5 ประการ
3.1 บริหารจิต
ครูและนักเรียน ต่า ครูและนักเรียน ร้อย ครูและนักเรียน ร้อยละ ครูและนักเรียน ร้อยละ 90-100
เจริญปัญญา
กว่าร้อยละ 50
ละ 50-69 ปฏิบัติ
70-89 ปฏิบัติ
ปฏิบัติ
ปฏิบัติ
ก่อนเข้าเรียน
เช้า บ่าย ทั้งครู
และ นักเรียน
3.2 บูรณาการวิถี
มีครู ต่ากว่าร้อยละ มีครู ร้อยละ 50-69
มีครู ร้อยละ 70-89
มีครู ร้อยละ 90-100 ปฏิบัติ
พุทธ ทุกกลุ่ม
50 ปฏิบัติ
ปฏิบัติ
ปฏิบัติ
สาระ และในวัน
สาคัญทาง
พระพุทธศาสนา

ลาดับ
ผล
การ
ประ
เมิน

หลักฐาน
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ลาดับ

ครู ผู้บริหารและ
นักเรียน ร้อยละ 5069 ปฏิบัติ

ครู ผู้บริหารและ
นักเรียน ต่ากว่าร้อย
ละ 50 ปฏิบัติ

4
ดีมาก
มีครู ร้อยละ 90-100 ปฏิบัติ

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
มีครู ร้อยละ 70-89
ปฏิบัติ

ดาเนินการ

รวมด้านการเรียนการสอน ดาเนินการได้....... ประการ

ครู ผู้บริหารและ
นักเรียน ร้อยละ 5069 ปฏิบัติ

ครู ผู้บริหารและ
นักเรียน ต่ากว่าร้อย
ละ 50 ปฏิบัติ

2
พอใช้
มีครู ร้อยละ 50-69
ปฏิบัติ

3.4 ครู ผู้บริหาร
และ นักเรียน ทุก
คน ไปปฏิบัติ
ศาสนกิจที่วัดเดือน
ละ 1 ครั้ง มีวัดเป็น
แหล่งเรียนรู้
3.5 ครู ผู้บริหาร
และ นักเรียนทุก
คน เข้าค่ายปฏิบัติ
ธรรมอย่างน้อยปี
ละ 1 ครั้ง

1
ควรปรับปรุง

มีครู ต่ากว่าร้อยละ
50 ปฏิบัติ

0

ไม่ได้
ดาเนิน
การ

3.3 ครูพา
นักเรียนทา
โครงงาน
คุณธรรม
กิจกรรมจิตอาสา
สัปดาห์ละ 1 ครั้ง

กิจกรรม
ผล
การ
ประ
เมิน

หลักฐาน

่มือตัวชี้วัด
104 คูตามแผนปฏิ
บัติราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

กิจกรรม

0

ไม่ได้
ดาเนิน
การ

1
ควรปรับปรุง

2
พอใช้

4. ด้านพฤติกรรม ครู ผู้บริหารโรงเรียนและนักเรียน 5 ประการ
4.1 รักษาศีล 5
ครู ผู้บริหารและ
ครู ผู้บริหารและ
นักเรียน ต่ากว่าร้อย นักเรียน ร้อยละ 50ละ 50 ปฏิบัติได้ครบ 69 ปฏิบัติได้ครบ 5 ข้อ
5 ข้อ
4.2 ยิ้มง่าย ไหว้
ครู ผู้บริหารและ
ครู ผู้บริหารและ
สวย กราบงาม
นักเรียน ต่ากว่า
นักเรียน ร้อยละ 50ร้อยละ 50 ปฏิบัติ
69 ปฏิบัติ
4.3 ก่อน
ครู ผู้บริหารและ
ครู ผู้บริหารและ
รับประทาน
นักเรียน ต่ากว่า
นักเรียน ร้อยละ
ร้อยละ 50 ปฏิบัติ
50-69 ปฏิบัติ
อาหารจะมีการ
พิจารณาอาหาร
รับประทาน
อาหารไม่ดัง ไม่
หก ไม่เหลือ

ลาดับ
4
ดีมาก

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

ครู ผู้บริหารและ นักเรียน ร้อยละ
90-100 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

3
ดี

ดาเนินการ
ผล
การ
ประ
เมิน

หลักฐาน
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ครู ผู้บริหารและ
นักเรียน ร้อยละ 5069 ปฏิบัติ

2
พอใช้
ครู ผู้บริหารและ
นักเรียน ร้อยละ 5069 ปฏิบัติ

4
ดีมาก
ครู ผู้บริหารและ นักเรียน ร้อยละ
90-100 ปฏิบัติ

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

3
ดี
ครู ผู้บริหารและ
นักเรียน ร้อยละ
70-89 ปฏิบัติ

ดาเนินการ

ไม่มีอาหารขยะขายใน
โรงเรียนทุกวัน

ไม่มีอาหารขยะขายใน
โรงเรียนทุกวัน แต่
นักเรียนนามาเอง

ไม่มีอาหารขยะขายในโรงเรียนทุก
วัน และปลูกฝังให้นักเรียนไม่ซื้อ
อาหารขยะนอกโรงเรียน

รวมด้านพฤติกรรม ครู ผู้บริหารโรงเรียน และนักเรียน ดาเนินการได้....... ประการ

ครู ผู้บริหารและ
นักเรียน ต่ากว่าร้อย
ละ 50 ปฏิบัติ

4.5 มีนิสัยใฝ่รู้ สู้
สิ่งยาก

1
ควรปรับปรุง

ครู ผู้บริหารและ
นักเรียน ต่ากว่าร้อย
ละ 50 ปฏิบัติ

0

ไม่ได้
ดาเนิน
การ

4.4 ประหยัด
ออม ถนอมใช้
เงิน และ สิ่งของ

กิจกรรม

ด้านการส่งเสริมวิถีพุทธ 8 ประการ
5.1 ไม่มีอาหาร
ไม่มีอาหารขยะขาย
ขยะขายใน
ในโรงเรียนเป็นบาง
โรงเรียน
วัน

ลาดับ
ผล
การ
ประ
เมิน

หลักฐาน

่มือตัวชี้วัด
106 คูตามแผนปฏิ
บัติราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

ลาดับ

ปฏิบัติ โดยไม่เต็มใจ
และทาตามคาสั่ง

ปฏิบัติ โดยไม่เต็มใจ

ครู ผู้บริหารและ
นักเรียน ต่ากว่าร้อย
ละ 50 ปฏิบัติ

5.4 โฮมรูมเพื่อ
สะท้อน
ความรู้สึก เช่น
ความรู้สึกที่ได้ทา
ความดี

5.5 ครู ผู้บริหาร
และนักเรียน มี
สมุดบันทึกความ
ดี

ครู ผู้บริหารและ
นักเรียน ร้อยละ 5069 ปฏิบัติ

ปฏิบัติ โดยไม่เต็มใจ
และทาตามคาสั่ง

ปฏิบัติ โดยไม่เต็มใจ

2
พอใช้
ครู ผู้บริหาร ร้อยละ
50-69 ปฏิบัติ

5.3 ชื่นชมคุณ
ความดี หน้าเสา
ธงทุกวัน

1
ควรปรับปรุง

ครู ผู้บริหาร ต่ากว่า
ร้อยละ 50 ปฏิบัติ

0

ไม่ได้
ดาเนิน
การ

5.2 ไม่ดุ ด่า
นักเรียน

กิจกรรม
4
ดีมาก
ครู ผู้บริหาร ร้อยละ 90-100
ปฏิบัติ

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

ปฏิบัติ ด้วยความเต็มใจ ปฏิบัติ ด้วยความเต็มใจ เห็นคุณค่า
และโน้มน้าวให้นักเรียนทาความดี

ปฏิบัติ ด้วยความเต็มใจ ปฏิบัติ ด้วยความเต็มใจ เห็นคุณค่า
และโน้มน้าวให้นักเรียนทาความดี

3
ดี
ครู ผู้บริหาร ร้อยละ
70-89 ปฏิบัติ

ดาเนินการ
ผล
การ
ประ
เมิน

หลักฐาน
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ลาดับ

5.6 ครู ผู้บริหาร
และนักเรียน
( ป.๔ขึ้นไป)สอบ
ได้ธรรมศึกษาตรี
เป็นอย่างน้อย
5.7 บริหารจิต
เจริญปัญญา
ก่อนการประชุม
ทุกครั้ง
5.8 มีพระมา
สอนอย่าง
สม่าเสมอ

กิจกรรม

0

ไม่ได้
ดาเนิน
การ

ครู ผู้บริหารและ
นักเรียน ร้อยละ 5069 ปฏิบัติ

ครู ผู้บริหารและ
นักเรียน ต่ากว่าร้อย
ละ 50 ปฏิบัติ

ครู ผู้บริหารและ
นักเรียน ต่ากว่าร้อย
ละ 50 ปฏิบัติ
มีนักเรียนได้เรียนกับ
พระ ร้อยละ 70-89

มีนักเรียนได้เรียนกับพระ ร้อยละ
90-100

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

3
4
ดี
ดีมาก
ครู ผู้บริหารและ
ครู ผู้บริหารและ นักเรียน ร้อยละ
นักเรียน ร้อยละ 70-89 90-100 ปฏิบัติ
ปฏิบัติ

รวมด้านการส่งเสริมวิถีพุทธ ดาเนินการได้....... ประการ

มีนักเรียนได้เรียนกับ มีนักเรียนได้เรียนกับ
พระต่ากว่าร้อยละ
พระ ร้อยละ 50-69
50

2
พอใช้
ครู ผู้บริหารและ
นักเรียน ร้อยละ 5069 ปฏิบัติ

1
ควรปรับปรุง

ดาเนินการ

ผล
การ
ประ
เมิน

หลักฐาน

่มือตัวชี้วัด
108 คูตามแผนปฏิ
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O ไม่ครบ
O ครบ และ
ดาเนินการได้....... ประการ
ดาเนินการได้....... ประการ
ดาเนินการได้....... ประการ
ดาเนินการได้....... ประการ

(
ตาแหน่ง
โทรศัพท์

ลงชื่อ

ผู้รายงานข้อมูล
)

(
ตาแหน่ง
โทรศัพท์

ลงชื่อ

ผู้รับรองข้อมูล

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

สรุปผลสถานศึกษาดาเนินการ
1. ด้านกายภาพ 7 ประการ
2. ด้านกิจกรรมประจาวันพระ 4 ประการ
3. ด้านการเรียนการสอน 5 ประการ
4. ด้านพฤติกรรม ครู ผู้บริหารโรงเรียน และนักเรียน 5 ประการ
5. ด้านการส่งเสริมวิถีพุทธ 8 ประการ

)

ตัวชี้วัดที่ 8
หน่วยวัด : ร้อยละ
น้้าหนัก : ร้อยละ 3
ค้าอธิบาย :
เจตนา

ในฝัน

เ
น

และในปีงบประมาณ 2556 โรงเรียนในโครงการมีจานวนทั้งสิ้น
2,366 โรงเรียน
การประเมินผล พิจารณาจากจานวนโรงเรียนในฝัน ที่มีระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้นจากเดิม
ของฐานข้อมูลโรงเรียน ปีการศึกษา 2556 ร้อยละ 3 หรือมากกว่า โดยการสุ่มกลุ่มตัวอย่างของ ยามาเน่ (1973)
ที่ระดับความเชื่อมั่น 0.3 จานวน 769 โรง
สูตรการค้านวณ :
จานวนโรงเรียนในฝันที่ผ่านเกณฑ์
จานวนโรงเรียนในฝันทั้งหมดตามเป้าหมาย

X 100

เกณฑ์การให้คะแนน :
สูง จากเดิมของฐานข้อมูลโรงเรียน
ปีการศึกษา 2556 ร้อยละ 3 หรือมากกว่า โดยให้โ
ต ต

ระดับ
1
2
3
4
5

จานวนโรงเรียนใ
จานวนโรงเรียนใ
จานวนโรงเรียนใ
จานวนโรงเรียนใ
จานวนโรงเรียนใ

ทุกรุ่น ต
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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รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน :
ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด
ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด
ในฝัน
ร้อยละการยกระดับวิชาการโรงเรียนในฝัน

หน่วยวัด
หน่วยวัด
ร้อยละ
ร้อยละ

ผลการด้าเนินงานในอดีต ปีงบประมาณ พ.ศ.
ผลการด�ำเนินงานในอดีต ปีงบประมาณ พ.ศ.
2555
2556
2557
2557
2555
2556
-

แหล่งข้อมูล / วิธีการจัดเก็บข้อมูล :
โรงเรียนในฝัน รายงานผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ประกอบด้วย วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ลงใน ็ ไซต์ www.labschools.com ของโครงการ
ในปี 2556 และ 2557 โดยสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จะใช้ข้อมูลจากเว็บไซต์ดังกล่าวเป็นหลัก
แนวทางการด้าเนินงาน :
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
- จัดทาแผนปฏิบัติการของโครงการโรงเรียนในฝัน ประกอบด้วยงบดาเนินงานโดยขออนุมัติ
หลักการในการดาเนินงาน
- ดาเนินงานกิจกรรมสนับสนุนต่อการยกระดับทางวิชาการของโครงการโรงเรียนในฝัน
- จัดทาประกาศและคู่มือในการกรอก ARS
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา/มัธยมศึกษา
- สนับสนุนและส่งเสริมกิจกรรมการดาเนินงาน
- ประสานงานกับโรงเรียนในการกรอกฐานข้อมูลของเว็บไซด์ของโครงการ คือ
http://www.labschools.com
- นาข้อมูลของโรงเรียนในเว็ บไซต์ http://www.labschools.com มากรอกในแบบฟอร์มรายงาน
ในรายวิชา (โดยจะ upload ไฟล์แบบฟอร์มลงในเว็บไซต์ของ กพร. สพฐ.) และ upload ไฟล์แบบฟอร์มรายงาน
ขึ้นในเว็บไซด์ของ กพร. สพฐ.
โรงเรียน
กรอกข้อมูลผลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้ในปีการศึกษา 2556 และ 2557
ในเว็บไซต์ ของโครงการ คือ http://www.labschools.com โดยให้กรอกข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ของนักเรียนในระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6 และระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3

่มือตัวชี้วัด
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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

ไซต์
ต

ต
ต

เอกสารประกอบ /
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ต
02 281 1958
นางสาวธัญนันท์ แก้วเกิด

เบอร์ติดต่อ 089 2002167

นางสาวฐานิตา นพฤทธิ์

เบอร์ติดต่อ 089 1522167

ร์

เบอร์ติดต่อ 081 9304735

่มือตัวชี้วัด
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แบบฟอร์มตัวชี้วัด ARS 8 (1)
รายการอ้างอิง ตัวชี้วัดตามแผนการปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
ตัวชี้วัดที่ 8

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 2557

สังคม

รุน
่ ที่

ภาษาอังกฤษ

่ ร.ร.
รายชือ

วิทยาศาสตร์

รหัส ร.ร.

คณิตศาสตร์

ที่

ภาษาไทย

ปี 2556

ค่าเฉลีย
่
ปี 2557
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.

คู่มือตัวชี้วัด 113

ตามแผนปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

แบบฟอร์มตัวชี้วัด ARS 8 (2)
รายการอ้างอิง ตัวชี้วัดตามแผนการปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
ตัวชี้วัดที่ 8

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 2557

สังคม

รุน
่ ที่

ภาษาอังกฤษ

่ ร.ร.
รายชือ

วิทยาศาสตร์

รหัส ร.ร.

คณิตศาสตร์

ที่

ภาษาไทย

ปี 2556

ค่าเฉลีย
่
ปี 2557
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.

่มือตัวชี้วัด
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ตัวชี้วัดที่ 9 ร้อยละของโรงเรียนปฐมวัยที่ได้รับการเตรียมความพร้อม (โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย)
หน่วยวัด : ร้อยละ
น้้าหนัก : ร้อยละ 1.5
ค้าอธิบาย :
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร่วมกับมูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา และสถาบัน
ส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นาร่องโครงการ “บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย” มาตั้งแต่ปี
การศึกษา 2554 เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาการจัดประสบการณ์วิทยาศาสตร์สาหรับเด็กปฐมวัย โดยมีเป้าหมาย
ในการปลูกฝังให้เด็กๆ มีเจตคติที่ดีต่อวิทยาศาสตร์ ธรรมชาติ และเทคโนโลยี ด้วยกิจกรรมที่สร้างความสนุก ความ
เพลิดเพลิน ความสนใจใคร่รู้และความกระตือรือร้น ฝึ กทักษะการสังเกต รู้จักตั้งคาถามและหาคาตอบด้วยตนเอง
เพื่อเตรียมความพร้อมให้เด็กปฐมวัยเหล่านี้เติบโตขึ้นเป็นนักวิทยาศาสตร์และวิศวกร หรือเป็นทรัพยากรบุคคลที่มี
จิตวิทยาศาสตร์และมีความรู้ทางวิทยาศาสตร์ที่จะขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมไทยให้เจริญก้าวหน้าต่อไป ในการ
นี้สานักคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้ศึกษากิจกรรมของโครงการฯ ว่ามีความสอดคล้องกับหลักการ
แนวคิดของหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2546 เพราะมุ่งเน้นให้เด็กๆ ได้ลงมือปฏิบัติจริง เน้นทักษะการ
ตั้งคาถามและค้นคว้าหาคาตอบของแต่ละบุคคล การแสดงความเห็นต่อสิ่งที่ได้รับจากการสังเกตและการให้ข้อสรุป
ด้วยวาจา มีการทาการทดลองร่วมกันเป็นกลุ่ มย่อย สามารถนากิจกรรมการสอนวิทยาศาสตร์มาบูรณาการผ่าน
กิจกรรม เสริมประสบการณ์ สพฐ. จึงได้คัดเลือกโรงเรียนนาร่องโครงการ “บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย”
ขึ้น ซึ่งในปีการศึกษา 2558 รุ่นที่ 5 จานวน 1,000 โรงเรียน และรุ่น 1 ปีงบประมาณ 2554 โรงเรียนนาร่องเข้าร่วม
โครงการ จานวน 1,830 โรงเรียน มีโรงเรียนผ่านการประเมิน จานวน 1,469 โรงเรียน และโรงเรียนที่ผ่านการ
ประเมินดังกล่าว จะต้องส่งประเมินคงสภาพความเป็นบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ในปีงบประมาณ
2558 (หากไม่พร้อมส่งการประเมินตรา จะหมดอายุ ส้าหรับโรงเรียนที่ผ่านการประเมินรอบ 2 ตราจะมีอายุต่อ
อีก 3 ปี)
สูตรการค้านวณ :
จานวนโรงเรียนปฐมวัยที่เข้าร่วมโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย × 100
จานวนโรงเรียนปฐมวัยที่เข้าร่วมโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยทั้งหมดตามเป้าหมาย
เกณฑ์การให้คะแนน :
ช่วงการปรับเกณฑ์การให้คะแนน +/- 5 หน่วย ต่อ 1 คะแนน โดยกาหนดเกณฑ์การให้คะแนน
ดังนี้
ระดับ 1

ระดับ 2

ระดับ 3

ระดับ 4

ระดับ 5

80

85

90

95

100
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รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน :
ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด

หน่วยวัด

ร้อยละของโรงเรียนปฐมวัยที่ได้รับการเตรียม
ความพร้อม (โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย)

ผลการด้าเนินงานในอดีต ปีงบประมาณ พ.ศ.
2555
2556
2557
3,660
4,575
1,000 และ
1,469

แนวทางการด้าเนินงาน :
1. ระดับส้านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
1.1 สพฐ. ร่วมกับ สสวท. อบรมศึกษานิเทศก์และครูแกนนาปฐมวัยเพื่อการจัดการเรียนรู้ตามโครงการ
บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย และอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาผู้นาเครือข่ายท้องถิ่น LN (Local Network)
และวิทยากรเครือข่ายท้องถิ่น LT (Local Trainer) ทดแทนผู้เกษียณอายุและลาออกโดยแบ่งเป็น 4 ภูมิภาค ดังนี้
- ภาคกลาง ระหว่างวันที่ 16 - 20 มีนาคม 2558 ณ กรุงเทพมหานคร
- ภาคเหนือ ระหว่างวันที่ 23 - 27 มีนาคม 2558 ณ จังหวัดเชียงใหม่
- ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ระหว่างวันที่ 30 มีนาคม - 3 เมษายน 2558 ณ จังหวัดอุดรธานี
- ภาคใต้ ระหว่างวันที่ 6 - 10 เมษายน 2558 ณ จังหวัดตรัง
1.2 สพฐ. ร่วมกับมูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ และ สสวท. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการในหัวข้อเรื่อง
น้้า อากาศ แบบใหม่ และการประเมินแบบ Online ให้กับผู้นาเครือข่ายท้องถิ่น LN (Local Network) และ
วิทยากรเครือข่ายท้องถิ่น LT (Local Trainer) จานวน 2 รุ่น คือ
รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 21 – 22 เมษายน 2558 ผู้เข้าอบรมจาก สพป.กระบี่ ถึง สพป.พิจิตร
รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 23 – 24 เมษายน 2558 สพป.พิษณุโลก ถึง สพป.หนองบัวลาภู
รวมจ้านวน 366 คน สถานที่ในการอบรมแต่ละรุ่นจะแจ้งต่อไป
1.3 แจ้ง สพป. ที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณปี 2558 ในรุ่นที่ 5 คัดเลือกโรงเรียนที่มีความพร้อม
ตามเกณฑ์มูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ พร้อมส่งใบสมัครเข้าร่วมโครงการ “บ้านนักวิทยาศาสตร์
น้อย ประเทศไทย” ปี 2558 ตามแบบฟอร์ม ใบสมัค ร เข้า ร่ว มโครงการรุ่น ที่ 5 (สามารถดาวน์โ หลด
ได้ที่ http://cedobec.nitessurat1.org
เมษายน
http://cedobec.nitessurat1.org และส่งรายชื่อโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการรุ่นนทีที่ ่ 55 ภายในเดื
ภายในเดืออนนเมษายน
หรือ นน�าใบสมั
ำใบสมัครดั
รดังงกล่
กล่าาวมาพร้
วมาพร้ออมในวั
มในวันนประชุ
ประชุมม LN,
LN, LT ในระหว่างวันที่ 21–24 เมษายน 2558
1.4 ศึกษารูปแบบการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กเพื่อเข้าร่วมโครงการ“บ้านวิทยาศาสตร์น้อย
ประเทศไทย” ร่วมกับ สพป. ร้อยเอ็ด เขต 2 เพื่อขยายผลในระดับประเทศต่อไป (เดือนกุมภาพันธ์2558)
1.5 แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจและประเมินโรงเรียนเพื่อขอรับตราสัญลักษณ์ “บ้านนักวิทยาศาสตร์
น้อย ประเทศไทย” เพื่อพิจารณาตัดสิน โรงเรียนรุ่นที่ 1 ขอรับการคงสภาพ หากไม่พร้อมส่งการประเมินตรา
พระราชทาน ฯ จะหมดอายุ ส้าหรับโรงเรียนที่ผ่านการประเมินรอบ 2 ตราพระราชทานฯ จะมีอายุต่ออีก 3 ปี
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และโรงเรียนที่มีความพร้อมขอรับการประเมินในรุ่น 4 และโรงเรียน ที่คงเหลือจากรุ่นที่ 1 ถึงรุ่นที่ 3 (ที่ประเมิน
ไม่ผ่านและที่ไม่เคยส่งเข้ารับการประเมิน) ในเดือนพฤษภาคม 2558
1.6. สรุปผลการประเมิน เพื่อเสนอรายชื่อโรงเรียนที่ผ่านการประเมินจากข้างต้นให้มูลนิธิสมเด็จ
พระเทพรั ต นราชสุ ด า ฯ ประกาศรายชื่ อ โรงเรี ย นที่ ผ่ า นการประเมิ น เพื่ อ ขอรั บ ตราพระราชทาน
“บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย” ประจาปีการศึกษา 2557 ในเดือนมิถุนายน 2558
1.7 จั ด พิ ธี รั บ ตราพระราชทาน “บ้ า นนั ก วิ ท ยาศาสตร์ น้ อ ย ประเทศไทย”(4 ภู มิ ภ าค)
ในเดือนสิงหาคม 2558
1.8 นิเทศติดตามโรงเรียนใน โครงการ “บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย” (กรกฎาคม ถึง
สิงหาคม 2558)
1.9 จัดพิมพ์สมุดบันทึกกิจกรรมการทดลองและโครงงานวิทยาศาสตร์ Log book (ใช้สาหรับประเมิน
คงสภาพ รุ่นที่ 1) ให้กับโรงเรียนที่ผ่านการประเมินในรุ่นที่ 1 จานวน 1,469 เล่ม เพื่อบันทึกการทดลอง 20 กิจกรรม
ใช้ประกอบการพิจารณา การคงสภาพ (เดือนกุมภาพันธ์ 2558)
1.10 จัดทาพิมพ์กล่องสื่อกิจกรรม “บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย” ให้กับโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ
รุ่นที่ 5 และให้สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่มีโรงเรียนเข้าโครงการ “บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย” ปีการศึกษา
2558 จานวน 1,000 กล่อง ตามจานวนและรายชื่อโรงเรียนที่แต่ละ สพป. ส่งใบสมัครไปยัง สพฐ. (เดือน
พฤษภาคม 2558)
2. ระดับส้านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
2.1 สพป. ที่เกี่ยวข้อง แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกโรงเรียนที่มีคุณสมบัติ โดยพิจารณา
คัดเลือกโรงเรียนเข้าร่วมโครงการฯ รุ่นที่ 5 ในปีงบประมาณ 2558 ที่มี ความพร้อมเป็นไปตามเกณฑ์ของ
มูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้
1) โรงเรียนต้องมีครูประจาชั้นที่สอนในชั้นอนุบาลปีที่ 1 - 2
2) ครูมีความสนใจ กระตือรือร้น ใฝ่รู้ใฝ่เรียนในการเข้าร่วมโครงการฯ เข้าใจหลัก การจัด
การศึกษาระดับปฐมวัย พัฒนาการเด็กปฐมวัย และกิจกรรมตามกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ระดับปฐมวัย
เป็นอย่างดี
3) มีจานวนเด็กปฐมวัยในห้องเรียน ไม่ต่ากว่า 15 คน แต่หากมีนักเรียนต่ากว่า 15 คน
สพป. สามารถพิจารณาเกณฑ์จานวนเด็กปฐมวัยในห้องเรียนทดลองตามความเหมาะสมของบริบทใน สพป.
แต่ให้คานึงถึงคุณภาพที่จะเกิดขึ้นสูงสุด สาหรับโรงเรียนขนาดเล็กในสังกัด สพฐ. นาร่องโดย สพป. ร้อยเอ็ด เขต2
จานวนเด็กปฐมวัยในห้องทดลอง รวมทั้งระดับชั้นอนุบาลที่ 1 และ 2 ไม่ต่ากว่า 15 คน
4) ผู้บริหารโรงเรียนพร้อมให้การสนับสนุน ตระหนักถึงความสาคัญของครูผู้สอนในการ
จัดประสบการณ์ด้านวิทยาศาสตร์สาหรับเด็กปฐมวัย และนิเทศการจัดกิจกรรมให้เด็กปฐมวัยมีคุณภาพ
5) โรงเรียนมีอาคารสถานที่และห้ องเรียนปฐมวัยที่มีส ภาพแวดล้ อมที่มีความพร้อม
ในการจัดประสบการณ์ด้านวิทยาศาสตร์สาหรับเด็กปฐมวัย
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2.2. สพป. ดาเนินการตรวจสอบโรงเรียนที่ผ่านการประเมินรับตราพระราชทานฯ แล้ว เมื่อครบ
3 ปีตามเกณฑ์ประเมินมูลนิธิฯ ต้องส่งประเมินการคงสภาพความเป็นบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย
2.3 สพป. แต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินการ ตรวจเกียรติบัตร ตรวจสรุปผลการดาเนินงาน
20 กิจกรรมของโรงเรียน ตรวจโครงงานบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยฯ จานวน 2 โครงงาน และตรวจให้
คะแนน Logbook และด้าเนินการจัดส่งให้ สพฐ. (ภายในวันที่ 30 เมษายน 2558) ดังนี้
1) ผลคะแนนการตรวจ Logbook (ไม่ต้องส่ง Logbook เล่มจริง) ขอสาเนาแบบประเมิน
เพื่อรับตรา หน้า 5 - 6 (ใน Logbook) (กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วนทุกข้อ เพื่อประโยชน์ในการประเมิน)
2) เอกสารสรุป 20 กิจกรรม 1 เล่ม จานวน 10 แผ่น พร้อมด้วยสาเนาเกียรติบัตร
อบรมเชิงปฏิบัติการ 2 ครั้ง ของมูลนิธิ รวม 1 และเอกสาร
3) โครงงานวิทยาศาสตร์ ระดับปฐมวัย 2 โครงงาน และ CD (โครงงานละ 1 แผ่น) กรุณา
จัดเรียงลาดับเอกสารรายชื่อและสรุปผลโรงเรียนที่ผ่านการประเมินในระดับเขตพื้นที่ ส่ง สพฐ. ตามที่ สพฐ.
กาหนดตามแบบฟอร์ม (สามารถดาวน์โหลดได้ที่ http://cedobec.nitessurat1.org) เพื่อ สพป. จัดส่งให้สานัก
บริหารงานการศึกษาภาคบังคับ ตึก สามัญ 99 สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกระทรวงศึกษาธิการ
ถ.ราชดาเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300
ผู้ก้ากับดูแลตัวชี้วัด : ผู้อานวยการสานักงานการศึกษาภาคบังคับ
ผู้จัดเก็บข้อมูล : นางกชพร นวลสุวรรณ
: นายนรากร ด้วงไพร
: ว่าที่ ร.ต.หญิงปัญจา ปาเบ้า
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เบอร์ติดต่อ : 02 288 5601
เบอร์ติดต่อ : 095 8109 956
เบอร์ติดต่อ : 02 288 5601
เบอร์ติดต่อ : 02 288 5601

แบบฟอร์มอ้างอิง ARS 9
รายการอ้างอิง ตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
ตัวชี้วัดที่ 9 ร้อยละของโรงเรียนปฐมวัยที่ได้รับการเตรียมความพร้อม (โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย)
แบบฟอร์มการจัดเก็บข้อมูล ระดับ สพป.
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา....................................................................
รายชื่อโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ
“บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย”

การด้าเนินการ
ด้าเนินการ
ไม่ได้ด้าเนินการ

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

ผู้รายงานข้อมูล

ผู้รับรองข้อมูล

ลงชื่อ
(
ตาแหน่ง
โทรศัพท์

ลงชื่อ
)

(
ตาแหน่ง
โทรศัพท์

)
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ตัวชี้วัดที่ 10 ระดับความส�ำเร็จของส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่ด�ำเนินงานภายใต้โครงการเสริมสร้าง
คุณธรรมจริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษาผ่านกิจกรรม ลูกเสือ
หน่วยวัด : ร้อยละ
น�้ำหนัก : ร้อยละ 1.5
ค�ำอธิบาย :
พิ จ ารณาจากผลการด� ำ เนิ น งานภายใต้ แ ผนปฏิ บั ติ ก ารประจ� ำ ปี ง บประมาณ 2558 ในโครงการ
เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษาผ่านกิจกรรม ลูกเสือ
เกณฑ์การให้คะแนน :
คะแนน
ความหมาย
ระดับ 1 ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามีการด�ำเนินโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล
ในสถานศึกษาผ่านกิจกรรม ลูกเสือ
ระดับ 2 ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามีโรงเรียนที่ชนะเลิศการแข่งขัน กิจกรรมลูกเสือในงาน ศิลปหัตถกรรม
นักเรียน ครั้งที่ 64 ระดับภูมิภาค
ระดับ 3 ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่มีคุณสมบัติ 1 ใน 3 ประการ ดังต่อไปนี้
- มีโรงเรียนที่ชนะเลิศการแข่งขันกิจกรรมลูกเสือในงาน ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64
ระดับประเทศ
- มีโรงเรียนต้นแบบลูกเสือ ระดับประเทศ
- เป็นส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาดีเด่น ระดับประเทศ ในการจัดกิจกรรมลูกเสือ
ระดับ 4 ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่มีคุณสมบัติ 2 ใน 3 ประการ ดังต่อไปนี้
- มีโรงเรียนที่ชนะเลิศการแข่งขันกิจกรรมลูกเสือในงาน ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64  
ระดับประเทศ
- มีโรงเรียนต้นแบบลูกเสือ ระดับประเทศ
- เป็นส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาดีเด่น ระดับประเทศ ในการจัดกิจกรรมลูกเสือ
ระดับ 5 ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่มีการด�ำเนินการครบทั้ง 3 ประการ ดังต่อไปนี้
- มีโรงเรียนที่ชนะเลิศการแข่งขันกิจกรรมลูกเสือในงาน ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64  
ระดับประเทศ
- มีโรงเรียนต้นแบบลูกเสือ ระดับประเทศ
- เป็นส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาดีเด่น ระดับประเทศ ในการจัดกิจกรรมลูกเสือ

่มือตัวชี้วัด
120 คูตามแผนปฏิ
บัติราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน :
ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด
ระดั บ ความส าเร็ จ ของส านั ก งานเขตพื้ น ที่
การศึ ก ษาที่ ด าเนิ น งานภายใต้ โ ครงการ
เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม และธรรมาภิ
บาลในสถานศึ ก ษา ในสถานศึ ก ษาผ่ า น
กิจกรรม ลูกเสือ

หน่วยวัด
ระดับ

ผลการดาเนินงานในอดีต ปีงบประมาณ พ.ศ.
2555

2556

2557

-

-

-

วิธีจัดเก็บข้อมูล
1. โรงเรียนกรอกข้อมูลส่ง สพป./สพม.
2. สพป./สพม. สรุปข้อมูลส่ง สพฐ.
3. สพฐ. สังเคราะห์ข้อมูลผลการดาเนินงานของ สพป./สพม.
แหล่งข้อมูล
1. โรงเรียนทุกโรงเรียน
2. สพป./สพม.
แนวทางการดาเนินงาน
ระดับ สพฐ.
1. จัดตั้งของบประมาณปี 2558 ภายใต้ชื่อโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล
ในสถานศึกษา
2. ปรับปรุงแผนปฏิบัติการตามวงเงินที่ได้รับจัดสรร
3. ประชุมจัดทาหลักเกณฑ์ ภารกิจของแต่ละกิจกรรม
4. สนับสนุนงบประมาณการดาเนินงาน แจ้งแนวทางพร้อมตัวชี้วัดตามภารกิจต่าง ๆ ไปยังเขตพื้นที่
การศึกษา
5. จัดกิจกรรมตามแผนปฏิบัติการ
6. ติดตาม ประเมินผล การดาเนินงานทุกกิจกรรม
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ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
1. ส่ ง เสริ ม สนั บ สนุ น ให้ ส ถานศึ ก ษาด าเนิ น การตามภารกิ จ ที่ ไ ด้ รั บ มอบหมายให้ ส ามารถ
พัฒนากิจกรรมต่าง ๆ ไปตามวัตถุประสงค์ เป้าหมาย ที่ สพฐ. กาหนด
2. ควบคุม ดูแล การใช้งบประมาณ
3. กากับ ติดตาม ประเมินผลรายงานผลการดาเนินงาน พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์ผลงานของ
เขตพื้นทีก่ ารศึกษา
ระดับสถานศึกษา
1. ดาเนินการตามเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิ บาลในสถานศึกษา ผ่านกิจกรรม
ลูกเสือ ตามนโยบายของ สพฐ. สพป./สพม.
2. รายงานผลการดาเนินงาน

ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด

ผู้อานวยการสานักพัฒนากิจกรรมนักเรียน

เบอร์ติดต่อ 02 288 5863

ผู้จัดเก็บข้อมูล

นางอัจฉราภรณ์ ตั้งอุทัยสุข

เบอร์ติดต่อ 02 281 1955

นางสาวกุลธิดา อ่วมอิ่ม

เบอร์ติดต่อ 02 281 1955

่มือตัวชี้วัด
122 คูตามแผนปฏิ
บัติราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

แบบฟอร์มตัวชี้วัด ARS 10 (1)
รายการอ้างอิง ตัวชี้วัดตามแผนการปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
ระดั
บความสำเร็าเร็จของส�
จของสำนัานักกงานเขตพื
งานเขตพื้น้นทีที่ก่การศึ
ารศึกกษาที
ษาที่ด่ด�ำาเนิ
งานภายใต้โครงการ
ตัวชี้วัดที่ 1010ระดั
บความส�
เนินนงานภายใต้
เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษาผ่านกิจกรรม ลูกเสือ
ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา/มัธยมศึกษา
ลาดับที่

1

2
3

4

5

กิจกรรม

การ
ดาเนินงาน
มี/ ไม่มี/
เป็น ไม่เป็น

หลักฐาน

หมายเหตุ

จานวนโรงเรียน/รายชื่อ
โรงเรียน/ปี พ.ศ.

โรงเรียนจัดกิจกรรมเสริมสร้าง
คุณธรรม จริยธรรม และธรรมมาภิบาล
ในสถานศึกษา ผ่านกิจกรรม
ลูกเสือ
มีโรงเรียนต้นแบบกิจกรรมลูกเสือ
มีโรงเรียนชนะเลิศในการแข่งขัน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับ
ภูมิภาค ครั้งที่ 64 ในกิจกรรม
ลูกเสือ
มีโรงเรียนชนะเลิศในการแข่งขัน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน
ระดับประเทศ ครั้งที่ 64 ใน
กิจกรรมลูกเสือ
เป็นสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ดีเด่น ระดับประเทศ ในกิจกรรม
ลูกเสือ
ผู้รายงานข้อมูล

ผู้รับรองข้อมูล

ลงชื่อ
(
ตาแหน่ง
โทรศัพท์

ลงชื่อ
)

(
ตาแหน่ง
โทรศัพท์

)
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แบบฟอร์มตัวชี้วัด ARS 10 (2)
รายการอ้างอิง ตัวชี้วัดตามแผนการปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
ตัวชี้วัดที่ 10 ระดับความสาเร็จของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่ดาเนินงานภายใต้โครงการ
เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษาผ่านกิจกรรม ลูกเสือ
ระดับสถานศึกษา
รายชื่อโรงเรียน..............................................................................................................
ให้สถานศึกษาตอบแบบสอบถาม ดังนี้
ลาดับ
กิจกรรม
ที่
1 โรงเรียนมีการจัดการเรียนการสอน และ
สนับสนุนการจัดกิจกรรมลูกเสือ
2 โรงเรียนชนะเลิศการแข่งขันกิจกรรมในงาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับประเทศ ครั้งที่
64 ด้านลูกเสือ
3 เป็นโรงเรียนต้นแบบลูกเสือ ระดับประเทศ

มี / เป็น

ผู้รายงานข้อมูล

รางวัลที่ได้รับ /
ปี พ.ศ.

ผู้รับรองข้อมูล

ลงชื่อ
(
ตาแหน่ง
โทรศัพท์

ไม่มี / เป็น

ลงชื่อ
)

่มือตัวชี้วัด
124 คูตามแผนปฏิ
บัติราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

(
ตาแหน่ง
โทรศัพท์

)

ตัวชี้วัดที่ 11 ระดับความสาเร็จของสานั กงานเขตพื้นที่การศึกษาที่ ดาเนินงานภายใต้ โครงการเสริ มสร้ าง
คุณธรรมจริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษาผ่านกิจกรรมศิลปะหัตกรรมนักเรียน (ดนตรีนาฎศิลป์ ศิลปะ)
หน่วยวัด : ร้อยละ
น้าหนัก : ร้อยละ 1.5
คาอธิบาย :
พิจารณาจากผลการดาเนินงานภายใต้แ ผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ 2558 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 นาฎศิลป์ ศิลปะ)
เกณฑ์การให้คะแนน:
คะแนน

ความหมาย

ระดับ 1

สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามีการดาเนินงานกิจกรรมในโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม
และธรรมาภิบาลในสถานศึกษาผ่านกิจกรรม ศิลปหัตถกรรมนักเรียน (ดนตรี นาฎศิลป์ ศิลปะ)

ระดับ 2

สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามีการดาเนินงานในกิจกรรมโครงการฯ ศิลปหัตถกรรมนักเรียน และ
มีโรงเรียนที่ชนะเลิศการแข่งขัน ดนตรี นาฎศิลป์ ศิลปะ ระดับประเทศ จานวน 1 กิจกรรม ในงาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64

ระดับ 3

สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามีการดาเนินงานในกิจกรรมโครงการฯ ศิลปหัตถกรรมนักเรียน และ
มีโรงเรียนที่ชนะเลิศการแข่งขัน ดนตรี นาฎศิลป์ ศิลปะ ระดับประเทศจานวน 2 กิจกรรม ในงาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64

ระดับ 4

สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามีการดาเนินงานในกิจกรรมโครงการฯ ศิลปหัตถกรรมนักเรียน และ
มีโรงเรียนที่ชนะเลิศการแข่งขัน ดนตรี นาฎศิลป์ ศิลปะ ระดับประเทศจานวน 3 กิจกรรม ในงาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามีการดาเนินงานในกิจกรรมโครงการฯ ศิลปหัตถกรรมนักเรียน และ
มีโรงเรียนที่ชนะเลิศการแข่งขัน ดนตรี นาฎศิลป์ ศิลปะ ระดับประเทศจานวน 4 กิจกรรม ในงาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64

ระดับ 5

รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน :
ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด
ระดับความสาเร็จของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่
ด าเนิ น งานภายใต้ โ ครงการเสริ ม สร้ า งคุ ณ ธรรม
จริ ย ธรรม และธรรมาภิ บ าลในสถานศึ ก ษาผ่ า น
กิ จ กรรมศิ ล ปะหั ต กรรมนั ก เรี ย น (ดนตรี น าฎศิ ล ป์
ศิลปะ)

หน่วยวัด
ระดับ

ผลการดาเนินงานในอดีต ปีงบประมาณ พ.ศ.

2555

2556

2557

-

-

-
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วิธีจัดเก็บข้อมูล
1.
2.
3.
แหล่งข้อมูล
1.
2.

โรงเรียนกรอกข้อมูลส่ง สพป./สพม.
สพป./สพม. สรุปข้อมูลส่ง สพฐ.
สพฐ. สังเคราะห์ข้อมูลผลการดาเนินงานของ สพป./สพม.
โรงเรียนทุกโรงเรียน
สพป./สพม.

แนวทางการดาเนินงาน
ระดับ สพฐ.
1. จัดตั้งของบประมาณปี 2558 ภายใต้ชื่อโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล
ในสถานศึกษา
2. ปรับปรุงแผนปฏิบัติการตามวงเงินที่ได้รับจัดสรร
3. ประชุมจัดทาหลักเกณฑ์ ภารกิจของแต่ละกิจกรรม
4. สนับสนุนงบประมาณการดาเนิ นงาน แจ้งแนวทางพร้อมตัวชี้วัด ตามภารกิจต่าง ๆ ไปยัง
เขตพื้นทีก่ ารศึกษา
5. จัดกิจกรรมตามแผนปฏิบัติการ
6. ติดตาม ประเมินผล การดาเนินงานทุกกิจกรรม
ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
1. ส่งเสริม สนับสนุนให้ สถานศึกษาดาเนินการตามภารกิจที่ได้รับมอบหมายให้ สามารถ
พัฒนากิจกรรมต่าง ๆ ไปตามวัตถุประสงค์ เป้าหมาย ที่ สพฐ. กาหนด
2. ควบคุม ดูแล การใช้งบประมาณ
3. กากับ ติดตาม ประเมินผลรายงานผลการดาเนินงาน พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์ผลงาน
ของเขตพื้นที่การศึกษา
ระดับสถานศึกษา
1. ดาเนินการตามโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมประชาธิปไตย ดนตรี นาฏศิลป์ไทย
ศิลปะพื้นบ้าน ศิลปะตามนโยบายของ สพฐ. สพป./สพม.
2. รายงานผลการดาเนินงาน
ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด
ผู้จัดเก็บข้อมูล

ผู้อานวยการสานักพัฒนากิจกรรมนักเรียน
นางอัจฉราภรณ์ ตั้งอุทัยสุข
นางสาวกุลธิดา อ่วมอิ่ม

่มือตัวชี้วัด
126 คูตามแผนปฏิ
บัติราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

เบอร์ติดต่อ 02 288 5863
เบอร์ติดต่อ 02 281 1955
เบอร์ติดต่อ 02 281 1955

แบบฟอร์มตัวชี้วัด ARS 11 (1)
รายการอ้างอิง ตัวชี้วัดตามแผนการปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
ตัวชี้วัดที่ 11 ระดับความสาเร็จของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่ดาเนินงานภายใต้โครงการเสริมสร้างคุณธรรม
จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษาผ่านกิจกรรมศิลปะหัตกรรมนักเรียน (ดนตรีนาฎศิลป์ ศิลปะ)

ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา/มัธยมศึกษา
ลาดับที่
กิจกรรม
การ
หลักฐาน
ดาเนินงาน
มี/ ไม่มี/
จานวนโรงเรียน/รายชื่อ
เป็น ไม่เป็น
โรงเรียน/ปี พ.ศ.
1 โรงเรียนจัดกิจกรรมส่งเสริม
คุณธรรม จริยธรรม และธรรมมาภิบาล
ในสถานศึกษา ผ่านกิจกรรม ดนตรี
นาฏศิลป์ ศิลปะ
2 มีโรงเรียนชนะเลิศในการแข่งขัน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน
ระดับประเทศ ครั้งที่ 64 ใน
กิจกรรมดนตรี นาฏศิลป์ ศิลปะ
ผู้รายงานข้อมูล

ผู้รับรองข้อมูล

ลงชื่อ
(
ตาแหน่ง
โทรศัพท์

หมายเหตุ

ลงชื่อ
)

(
ตาแหน่ง
โทรศัพท์

)

คู่มือตัวชี้วัด 127

ตามแผนปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

แบบฟอร์มตัวชี้วัด ARS 11 (2)
รายการอ้างอิง ตัวชี้วัดตามแผนการปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
ตัวชี้วัดที่ 11 ระดับ ความสาเร็จ ของส านัก งานเขตพื้นที่ การศึก ษาที่ ดาเนินงานภายใต้โ ครงการเสริมสร้าง
คุณธรรมจริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษาผ่านกิ จกรรมศิลปะหั ตกรรมนั กเรี ยน (ดนตรีนาฎศิล ป์
ศิลปะ)

ระดับสถานศึกษา
รายชื่อโรงเรียน..............................................................................................................

ให้สถานศึกษาตอบแบบสอบถาม ดังนี้
ลาดับ
กิจกรรม
ที่
1 โรงเรียนมีการจัดการเรียนการสอน และ
สนับสนุนการจัดกิจกรรมดนตรี นาฏศิลป์
ศิลปะ
2 โรงเรียนชนะเลิศการแข่งขันกิจกรรมในงาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับประเทศ ครั้งที่
64 ด้านดนตรี นาฎศิลป์ ศิลปะ

มีการ
ดาเนินงาน

ผู้รายงานข้อมูล

ไม่มีการ
ดาเนินงาน

รางวัลที่ได้รับ

ผู้รับรองข้อมูล

ลงชื่อ

ลงชื่อ

(
ตาแหน่ง
โทรศัพท์

)

/

/

่มือตัวชี้วัด
128 คูตามแผนปฏิ
บัติราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

(
ตาแหน่ง
โทรศัพท์

)

/

/

ตัวชี้วัดที่ 12 ระดับความสาเร็จของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่ดาเนินงานภายใต้โครงการเสริมสร้าง
คุณธรรมจริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษาผ่านกิจกรรม สภานักเรียน
หน่วยวัด : ร้อยละ
น้าหนัก : ร้อยละ 1.5
คาอธิบาย :
พิจารณาจากผลการดาเนินงานภายใต้แ ผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ 2558 ในโครงการ
เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา ผ่านกิจกรรม สภานักเรียน
เกณฑ์การให้คะแนน:
คะแนน
ความหมาย
คะแนน
ความหมาย
ระดับบ 11 ส�ำสนัานักงานเขตพื
เนินนโครงการเสริ
และธรรมาภิบบาล
าล  
ระดั
กงานเขตพื้น้นทีที่ก่การศึ
ารศึกกษามี
ษามีกการด�
ารดำาเนิ
โครงการเสริมมสร้สร้าางคุงคุณณธรรม
ธรรม จริ
จริยยธรรม
ธรรม และธรรมาภิ
ในสถานศึ
ในสถานศึกษาผ่
กษาผ่านกิ
านกิจกรรม
จกรรมสภานั
สภานักเรีกเรียนยน
ระดับ 2 ส� ำ นั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษามี โรงเรี ย นที่ ช นะเลิ ศ การแข่ ง ขั น กิ จ กรรมสภานั ก เรี ย น ในงาน
ระดับ 2 สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามีโรงเรียนที่ชนะเลิศการแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ในงาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ระดับเขต
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ระดับภูมิภาค
ระดับ 3 ส� ำ นั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษามี โรงเรี ย นที่ ช นะเลิ ศ การแข่ ง ขั น กิ จ กรรมสภานั ก เรี ย น ในงาน
กเรี้ นยทีน่ ก ครั
64 ระดั
บภูยมนที
ิภาค่ ชนะเลิ ศการแข่ งขั นกิ จกรรมสภานั กเรี ยน ในงาน
ระดับ 3 ศิลสปหั
านั ตกถกรรมนั
งานเขตพื
ารศึ้งทีก่ ษามี
โรงเรี
ตถกรรมนั้ นกทีเรี่ กยารศึ
น ครัก ษามี
้งที่ 64โรงเรี
ระดัยบนที
ประเทศ
ระดับ 4 ส�ศิำ นัลปหั
ก งานเขตพื
่ ช นะเลิ ศ การแข่ ง ขั น กิ จ กรรมสภานั ก เรี ย น ในงาน
ถกรรมนัก้นเรีทีย่กนารศึครัก้งษามี
ที่ 64โรงเรี
ระดัยนต้
บประเทศ
ระดับ 4 ศิลสปหั
านักตงานเขตพื
นแบบสภานักเรียน ระดับประเทศ
ระดับ 5 ส� ำ นั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษามี โรงเรี ย นที่ ช นะเลิ ศ การแข่ ง ขั น กิ จ กรรมสภานั ก เรี ย น ในงาน
ระดับ 5 สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามีโรงเรียนต้นแบบสภานักเรียน ระดับประเทศ และมีโรงเรียน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ระดับประเทศ และมีโรงเรียนต้นแบบสภานักเรียนระดับประเทศ
ชนะเลิศการแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียนในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับประเทศ ครั้งที่ 64
รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน :
ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด
ระดั บ ความส าเร็ จ ของส านั ก งานเขตพื้ น ที่
การศึ ก ษาที่ ด าเนิ น งานภายใต้ โ ครงการ
เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม และธรรมาภิ
บาลในสถานศึกษาผ่านกิจกรรม สภานักเรียน

หน่วยวัด
ระดับ

ผลการดาเนินงานในอดีต ปีงบประมาณ พ.ศ.
2555

2556

2557

-

-

-
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วิธีจัดเก็บข้อมูล
1. โรงเรียนกรอกข้อมูลส่ง สพป./สพม.
2. สพป./สพม. สรุปข้อมูลส่ง สพฐ.
3. สพฐ. สังเคราะห์ข้อมูลผลการดาเนินงานของ สพป./สพม.
แหล่งข้อมูล
1. โรงเรียนทุกโรงเรียน
2. สพป./สพม.
แนวทางการดาเนินงาน
ระดับ สพฐ.
1. จัดตั้งของบประมาณปี 2558 ภายใต้ชื่อโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล
ในสถานศึกษา
2. ปรับปรุงแผนปฏิบัติการตามวงเงินที่ได้รับจัดสรร
3. ประชุมจัดทาหลักเกณฑ์ ภารกิจของแต่ละกิจกรรม
4. สนับสนุนงบประมาณการดาเนินงาน แจ้งแนวทางพร้อมตัวชี้วัดตามภารกิจต่าง ๆ ไปยังเขตพื้นที่
การศึกษา
5. จัดกิจกรรมตามแผนปฏิบัติการ
6. ติดตาม ประเมินผล การดาเนินงานทุกกิจกรรม
ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
1. ส่ งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาดาเนินการตามภารกิจที่ได้รับมอบหมายให้สามารถ พัฒนา
กิจกรรมต่าง ๆ ไปตามวัตถุประสงค์ เป้าหมาย ที่ สพฐ. กาหนด
2. ควบคุม ดูแล การใช้งบประมาณ
3. กากับ ติดตาม ประเมินผลรายงานผลการดาเนินงาน พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์ผลงานของ
เขตพื้นทีก่ ารศึกษา
ระดับสถานศึกษา
1. ดาเนินการตามโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา ผ่านกิจกรรม
สภานักเรียนตามนโยบายของ สพฐ. สพป./สพม.
2. รายงานผลการดาเนินงาน
ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด

ผู้อานวยการสานักพัฒนากิจกรรมนักเรียน

เบอร์ติดต่อ 02 288 5863

ผู้จัดเก็บข้อมูล

นางอัจฉราภรณ์ ตั้งอุทัยสุข
นางสาวกุลธิดา อ่วมอิ่ม

เบอร์ติดต่อ 02 281 1955
เบอร์ติดต่อ 02 281 1955

่มือตัวชี้วัด
130 คูตามแผนปฏิ
บัติราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

แบบฟอร์มตัวชี้วัด ARS 12 (1)
รายการอ้างอิง ตัวชี้วัดตามแผนการปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
ตัวชี้วัดที่ 12 ระดับความสาเร็จของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่ดาเนินงานภายใต้โครงการ
เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษาผ่านกิจกรรม สภานักเรียน
ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา/มัธยมศึกษา
ลาดับที่

1

2
3

กิจกรรม

การ
ดาเนินงาน
มี/ ไม่มี/
เป็น ไม่เป็น

หลักฐาน

หมายเหตุ

จานวนโรงเรียน/รายชื่อ
โรงเรียน/ปี พ.ศ.

โรงเรียนจัดกิจกรรมเสริมสร้าง
คุณธรรม จริยธรรม และธรรมมาภิบาล
ในสถานศึกษา ผ่านกิจกรรม สภา
นักเรียน
มีโรงต้นแบบกิจกรรมสภานักเรียน
มีโรงเรียนชนะเลิศในการแข่งขัน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน
ระดับประเทศ ครั้งที่ 64
ในกิจกรรมสภานักเรียน

ผู้รายงานข้อมูล

ผู้รับรองข้อมูล

ลงชื่อ
(
ตาแหน่ง
โทรศัพท์

ลงชื่อ
)

(
ตาแหน่ง
โทรศัพท์

)
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แบบฟอร์มตัวชี้วัด ARS 12 (2)
รายการอ้างอิง ตัวชี้วัดตามแผนการปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
ตัวชี้วัดที่ 12 ระดับความสาเร็จของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่ดาเนินงานภายใต้โครงการ
เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษาผ่านกิจกรรม สภานักเรียน
ระดับสถานศึกษา
รายชื่อโรงเรียน..............................................................................................................
ให้สถานศึกษาตอบแบบสอบถาม ดังนี้
ลาดับ
ที่
1
2

3

กิจกรรม

มี / เป็น

ไม่มี / เป็น

รางวัลที่ได้รับ
/ ปี พ.ศ.

โรงเรียนมีการจัดการเรียนการสอน และ
สนับสนุนการจัดกิจกรรมสภานักเรียน
โรงเรียนชนะเลิศการแข่งขันกิจกรรมในงาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับประเทศ ครั้งที่
64 ด้านสภานักเรียน
เป็นโรงเรียนต้นแบบสภานักเรียน
ระดับประเทศ

ผู้รายงานข้อมูล

ผู้รับรองข้อมูล

ลงชื่อ
(
ตาแหน่ง
โทรศัพท์

ลงชื่อ
)

่มือตัวชี้วัด
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(
ตาแหน่ง
โทรศัพท์

)

ตัวชี้วัดที่ 13 ระดับความสาเร็จของสถานศึกษาจัดกิจกรรมพัฒนาด้านสุขภาวะของนักเรียน
หน่วยวัด : ระดับ
น้าหนัก : ร้อยละ 1.5
คาอธิบาย :
พิจ ารณาจากการด าเนิ น งานภายใต้ แ ผนปฏิ บั ติก ารประจ าปี ง บประมาณ 2558 ในโครงการ
เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา ผ่านกิจกรรมนักเรียนไทยสุขภาพดี โดย
โรงเรี ย นจั ด กิ จ กรรมส่ ง เสริ ม การด าเนิ น งานที่ เ กี่ ย วกั บ การพั ฒ นา สุ ข ภาพ เช่ น การออกก าลั ง กาย
ทันตสุขภาพ การให้ความรู้เกี่ยวกับการโภชนาการและการพัฒนาสุขภาวะต่างๆ
สูตรการคานวณ :
จานวนโรงเรียนที่ดาเนินการผ่านเกณฑ์นักเรียนไทยสุขภาพดีของ สพฐ.
X 100
จานวนโรงเรียนทั้งหมดตามเป้าหมาย
เกณฑ์การให้คะแนน:

คะแนน
ความหมาย
ระดับ 1 ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาส่งเสริมและสนับสนุนให้โรงเรียนในสังกัดมีการด�ำเนินงานโครงการ
ระดับ 1 สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาส่งเสริมและสนับสนุนให้โรงเรียนในสังกัดมีการดาเนินงานโครงการ
นักเรียนไทยสุขภาพดีของ สพฐ.
นักเรียนไทยสุขภาพดีของ สพฐ.
ระดับ 2 ร้อยละ 85 ของโรงเรียนในสังกัดด�ำเนินงานตามโครงการนักเรียนไทยสุขภาพดีของ สพฐ. มีการ
ระดับ 2 ร้อยละ 85 ของโรงเรียนในสังกัดดาเนินงานตามโครงการนักเรียนไทยสุขภาพดีของ สพฐ. มีการ
ออกก�ำลังกาย ทันตสุขภาพ มีการตรวจสุขภาพนักเรียนอย่างสม�่ำเสมอ
ออกกาลังกาย ทันตสุขภาพ มีการตรวจสุขภาพนักเรียนอย่างสม่าเสมอ
ระดับ 3 ร้อยละ 90 ของโรงเรียนในสังกัดด�ำเนินงานตามโครงการนักเรียนไทยสุขภาพดี ของ สพฐ. มีการ
ระดับ 3 ออกก�
ร้อยละำลั90
ของโรงเรี
นในสัมีงกกัารตรวจสุ
ดดาเนินงานตามโครงการนั
เรียนไทยสุ
งกาย
ทันตสุขยภาพ
ขภาพนักเรียนอย่ากงสม�
่ำเสมอ ขภาพดี ของ สพฐ. มีการ
งกาย
ทันตสุยขนในสั
ภาพ มีงกักดารตรวจสุ
ขภาพนักเรียนอย่ากงสม่
าเสมอ ขภาพดี ของ สพฐ. มีการ
ระดับ 4 ร้ออกก
อยละาลั95
ของโรงเรี
ด�ำเนินงานตามโครงการนั
เรียนไทยสุ
ระดับ 4 ออกก�
ร้อยละำลั95
ของโรงเรี
าเนินงานตามโครงการนั
ยนไทยสุ
การ
งกาย
ทันตสุยขนในสั
ภาพ งมีกัดกดารตรวจสุ
ขภาพนักเรียนอย่กเรีางสม�
่ำเสมอขภาพดี
และมีของ
โรงเรีสพฐ.
ยนต้นมีแบบ
าลังกายขภาพดี
ทันตสุหรืขภาพ
มีกยารตรวจสุ
กเรีบยเพชร
นอย่างสม่าเสมอ มีโ รงเรียนต้นแบบ
นัออกก
กเรียนไทยสุ
อ โรงเรี
นส่งเสริมสุขขภาพนั
ภาพ ระดั
เรียนไทยสุ
ขภาพดี ยหรืนในสั
อ โรงเรี
มสุขภาพ ระดับเพชร
ระดับ 5 ร้นัอกยละ
100 ของโรงเรี
งกัดยด�นส่
ำเนิงนเสริ
งานตามโครงการนั
กเรียนไทยสุขภาพดี ของ สพฐ. มีการ
ระดับ 5 ออกก�
ร้อยละำลั100
ยนในสั
กัดดาเนินขงานตามโครงการนั
กเรี่ำเสมอ
ยนไทยสุ
ขภาพดี
งกายของโรงเรี
ทันตสุขภาพ
มีกงารตรวจสุ
ภาพนักเรียนอย่างสม�
และมี
โรงเรีของ
ยนต้นสพฐ.
แบบ
นัมีกเรีารออกก
ยนไทยสุาลัขงภาพดี
งเสริกมเรีสุยขนอย่
ภาพางสม่
ระดัาเสมอ
บเพชร มีโรงเรียนต้นแบบ
กาย ทัระดั
นตสุบขประเทศ
ภาพ มีกและโรงเรี
ารตรวจสุยขนส่
ภาพนั
นักเรียนไทยสุขภาพดี ระดับประเทศ และโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ ระดับเพชร
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รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน
ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด

หน่วยวัด

จ า น ว น โ ร ง เ รี ย น ต้ น แ บ บ ด้ า น สุ ข ภ า พ
ระดับประเทศ

จานวน

2555

ผลการดาเนินงาน
2556
2557
122 โรงเรียน

วิธีจัดเก็บข้อมูล
1. โรงเรียนกรอกข้อมูลส่ง สพป.
2. สพป.สรุปข้อมูลส่ง สพฐ.
3. สพฐ. สังเคราะห์ข้อมูลผลการดาเนินงานของ สพป.
แหล่งข้อมูล
1. โรงเรียนทุกโรงเรียน
2. สพป.
แนวทางการดาเนินงาน
ระดับ สพฐ.
1. จั ด ตั้ ง ของบประมาณปี 2558 ภายใต้ ชื่ อ โครงการเสริ ม สร้ า ง คุ ณ ธรรม จริ ย ธรรมและ
ธรรมาภิบาลในสถานศึกษา
2. ปรับปรุงแผนปฏิบัติการตามวงเงินที่ได้รับจัดสรร
3. ประชุมจัดทาหลักเกณฑ์ ภารกิจของแต่ละกิจกรรม
4. สนับสนุนงบประมาณการด าเนิน งาน แจ้ง แนวทางพร้อมตั ว ชี้วั ดตามภารกิ จต่า ง ๆ ไปยั ง
เขตพื้นที่การศึกษา
5. ติดตาม ประเมินผล การดาเนินงานทุกกิจกรรม
ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
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 ลงานของเขตพื้ น ที่
การศึกษา
ระดับสถานศึกษา
1. ดาเนินการตามนโยบาย สพฐ.สพป.
2. รายงานผลการดาเนินงาน
ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด

ผู้อานวยการสานักพัฒนากิจกรรมนักเรียน

เบอร์ติดต่อ 02 288 5863

ผู้จัดเก็บข้อมูล

นางอัจฉราภรณ์ ตั้งอุทัยสุข
นางสาวกุลธิดา อ่วมอิ่ม

เบอร์ติดต่อ 02 281 1955
เบอร์ติดต่อ 02 281 1955
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แบบฟอร์มตัวชี้วัด ARS 13 (1)
รายการอ้างอิง ตัวชี้วัดตามแผนการปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
ตัวชี้วัดที่ 13 ระดับความสาเร็จของสถานศึกษาจัดกิจกรรมพัฒนาด้านสุขภาวะของนักเรียน
ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา/มัธยมศึกษา
กิจกรรม
ดาเนินการ
ไม่ดาเนินการ

ลาดับที่
1

2
3

หมายเหตุ

เขตพื้นที่การศึกษาสนับสนุนให้โรงเรียน
จัดกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนา
สุขภาพนักเรียน เช่น ทันตสุขภาพ
รออกกาลังกาย ให้ความรู้เกี่ยวกับการ
บริโภคอาหารที่ถูกสุขลักษณะ
ติดตามผลการดาเนินงานในกิจกรรม
ที่ส่งเสริมสุขภาวะ
มีโรงเรียนต้นแบบนักเรียนไทยสุขภาพดี จานวน.............(โรง).
ของ สพฐ. ระดับประเทศ รุ่นที่..............

4

มีโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชร โรงเรียน...............................ปี..........................
1.โรงเรียน................................................................................ปี.................................
2.โรงเรียน................................................................................ปี..................................
3.โรงเรียน................................................................................ปี..................................
หมายเหตุ :
-โรงเรียนในสังกัดดาเนินงานตามโครงการนักเรียนไทยสุขภาพดีของ สพฐ. ตามเกณฑ์ (มีการออก
กาลังการย ทัตสุขภาพ มีการตรวจสุขภาพนักเรียนอย่างสม่าเสมอ) จานวน.........(โรง)
-โรงเรียนในสังกัดดาเนินงานตามโครงการตามเป้าหมายทั้งหมด จานวน.........(โรง)
-คิดเป็นร้อยละ...................
ผู้รับรองข้อมูล

ผู้รายงานข้อมูล
ลงชื่อ

ลงชื่อ
(
ตาแหน่ง
โทรศัพท์

)

(
ตาแหน่ง
โทรศัพท์

)
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แบบฟอร์มตัวชี้วัด ARS 13 (2)
รายการอ้างอิง ตัวชี้วัดตามแผนการปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
ตัวชี้วัดที่ 13 ระดับความสาเร็จของสถานศึกษาจัดกิจกรรมพัฒนาด้านสุขภาวะของนักเรียน
ระดับสถานศึกษา
รายชื่อโรงเรียน..............................................................................................................
ให้สถานศึกษาตอบแบบสอบถาม ดังนี้
หมายเหตุ
ลาดับ
กิจกรรม
ดาเนินการ ไม่ดาเนินการ
ที่
1
2
3
4
5
6
7

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

ผู้รายงานข้อมูล
ลงชื่อ

ลงชื่อ
(
ตาแหน่ง
โทรศัพท์

)

่มือตัวชี้วัด
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(
ตาแหน่ง
โทรศัพท์

)

ตัวชี้วัดที่ 14 ร้อยละของนักเรียนได้รับการเสริมความรู้ให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน
เพิ่มโอกาสในการศึกษาต่อระดับที่สูงขึ้น
หน่วยวัด : ร้อยละ
น้้าหนัก : ร้อยละ 2
ค้าอธิบาย :
นั ก เรี ย นได้ รั บ การเสริ ม ความรู้ ใ ห้ มี คุ ณ ภาพตามมาตรฐานการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐานเพิ่ ม โอกาส
ในการศึกษาต่อระดับที่สู งขึ้น หมายถึง นักเรียนที่ศึกษาในสถานศึกษาสั งกัดส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ในเขตพัฒ นาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ คือ จังหวัด ยะลา ปัตตานี
นราธิวาส สตูล และสงขลา เขต 3 ได้รับการเสริมความรู้ให้มีคุณ ภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน
เพิ่มโอกาสในการศึกษาต่อระดับที่สูงขึ้น โดยวัดจากปริมาณผู้เข้าร่วมในโครงการ ดาเนินการตาม แผนงาน
แก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ โครงการพัฒนารูปแบบการจัดการศึกษาในเขตพัฒนาพิ เศษ
เฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ งบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ดังนี้
1. เสริมสร้างศักยภาพผู้เรียนเพื่อศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา (รินน้าใจสู่น้องชาวใต้)
2. ทุนภูมิทายาท
3. เสริมสร้างโอกาสทางการเรียนของนักเรียนให้เรียนในโรงเรียนที่มีชื่อเสียง (โรงเรียนอุปถัมภ์)
สูตรการค้านวณ :
จานวนนักเรียนที่ได้รับการเสริมความรู้ให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน
X 100
จานวนนักเรียนกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด
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

นั ก เรี ย นได้ รั บ การเสริ ม ความรู้ ใ ห้ มี ร้อยละ
คุ ณ ภาพตามมาตรฐานการศึ ก ษาขั้ น
พื้นฐานเพิ่มโอกาสในการศึกษาต่ อระดับ
ที่สูงขึ้น
หมายเหตุ : * (ถ้ามี)

ผลการด้าเนินงานในอดีต ปีงบประมาณ พ.ศ.
2555
2556
2557
-
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ตามแผนปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

แหล่งข้อมูล / วิธีการจัดเก็บข้อมูล :
1. สพป./สพม. ดาเนินการสารวจ ตรวจสอบ และรวบรวมข้อมูลจากสถานศึกษาในสังกัด และ
รายงานข้อมูลต่อสานักพัฒนาการศึกษาเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ ตามแบบรายงาน
ที่กาหนด
2. สานักพัฒนาการศึกษาเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็นหน่วยงานรับรอง
รายงานข้อมูล และสรุปผลการดาเนินงานรอบ 6 เดือน 9 เดือน และ 12 เดือน
ผู้ก้ากับดูแลตัวชี้วัด : ผู้อานวยการสานักพัฒนาการศึกษาเขตพัฒนาพิเศษ เบอร์ติดต่อ : 02 288 5911
เฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้
ผู้จัดเก็บข้อมูล : นายฉัตรชัย แก้วจันทา
เบอร์ติดต่อ : 02 288 5942

่มือตัวชี้วัด
138 คูตามแผนปฏิ
บัติราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

แบบฟอร์มอ้างอิง ARS 14
รายการอ้างอิง ตัวชี้วัด ตามแผนปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
ตัวชี้วัดที่ 14 ร้อยละของนักเรียนได้รับการเสริมความรู้ให้มีคุณภาพตาม มาตรฐานการศึกษา
ขั้นพื้นฐานเพิ่มโอกาสในการศึกษาต่อระดับที่สูงขึ้น
ระดับ สพป./สพม.
ส้านักงานเขตพื้นที่การศึกษา..................................................เขต......................................
1. แบบรายงานจ้านวนนักเรียนที่ได้รับการเสริมความรู้ฯ ทั้ง 3 โครงการ
แบบสรุปจ้านวนนักเรียนที่ได้รับการเสริมความรู้ให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน
เพื่อเพิ่มโอกาสในการศึกษาต่อระดับที่สูงขึ้น
ระดับ สพป./สพม.
.
จ้านวนนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมเพื่อเสริมความรู้ให้มี
คุณภาพฯ ในโครงการ
จ้านวน
ที่

โรงเรียน

1
…….
…….
…….
...

นักเรียน
รินน้้าใจสู่
ทุนภูมิ ครอบครัว
กลุ่มเป้าหมาย น้องชาว
ทายาท อุปถัมภ์
ใต้

รวม

คิดเป็น
ร้อยละ

.............................
…………………….
…………………….
…………………….
…………………….
รวม

หมายเหตุ: ให้ สพท. แนบ File ตัวอย่างรายงานผลการดาเนินงานกิจกรรมละ 1 โรงเรียน

ผู้รายงานข้อมูล

ผู้รับรองข้อมูล

ลงชื่อ
(
ตาแหน่ง
โทรศัพท์

ลงชื่อ
)

(
ตาแหน่ง
โทรศัพท์

)
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ตามแผนปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

ตัวชี้วัดที่ 15 ร้อยละของนักเรียนที่เข้ารับการศึกษาสายสามัญควบอิสลามศึกษาเพิ่มขึ้น
หน่วยวัด : ร้อยละ
น้้าหนัก : ร้อยละ 2
ค้าอธิบาย :
นักเรียนเข้ารับการศึกษาสายสามัญควบอิสลามศึกษาเพิ่มขึ้น หมายถึง นักเรียนที่ศึกษาในสถานศึกษา
สั งกั ดส านั กงานคณะกรรมการการศึ กษาขั้นพื้ นฐาน ในเขตพั ฒนาพิ เศษเฉพาะกิ จจังหวั ดชายแดนภาคใต้
คือ จังหวัด ยะลา ปัตตานี นราธิวาส สตูล และสงขลา เขต 3 เข้ารับการศึกษาสายสามัญควบอิสลามศึกษา
ในโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการเพิ่มขึ้น โดยวัดจากปริมาณผู้เข้าร่วมในโครงการ ดาเนินการตาม แผนงานแก้ไข
ปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ โครงการพัฒนารูปแบบการจัดการศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ
จังหวัดชายแดนภาคใต้ งบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จานวน ดังนี้
1. ส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนอิสลามศึกษาในโรงเรียนของรัฐในจังหวัดชายแดนภาคใต้
2. สนับสนุนโรงเรียนคู่ขนานศูนย์การศึกษาอิสลามประจามัสยิด (ตาดีกา)
สูตรการค้านวณ :
จานวนนักเรียนที่เข้ารับการศึกษาสายสามัญควบอิสลามศึกษา ประจาปีการศึกษา 2558
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

ร้อยละของนักเรียนที่เข้ารับการศึกษาสายสามัญควบ
อิสลามศึกษาเพิ่มขึ้น

ร้อยละ

ผลการด้าเนินงานในอดีต ปีงบประมาณ พ.ศ.
2555
2556
2557

-

-

-

แหล่งข้อมูล / วิธีการจัดเก็บข้อมูล :
1. สพป./สพม.ดาเนินการสารวจ ตรวจสอบ และรวบรวมข้อมูลจากสถานศึกษาในสังกัด และรายงานข้อมูลต่อสานักพัฒนา
การศึกษาเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ ตามแบบรายงานที่กาหนด
2. สานักพัฒนาการศึกษาเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็นหน่วยงานรับรองรายงานข้อมูล และสรุปผล
การดาเนินงาน รอบ 6 เดือน 9 เดือน และ 12 เดือน
ผู้ก้ากับดูแลตัวชี้วัด : ผู้อานวยการสานักพัฒนาการศึกษาเขตพัฒนาพิเศษ เบอร์ติดต่อ : 02 288 5911
เฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้
ผู้จัดเก็บข้อมูล : นายฉัตรชัย แก้วจันทา
เบอร์ติดต่อ : 02 288 5942

่มือตัวชี้วัด
140 คูตามแผนปฏิ
บัติราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

แบบฟอร์มอ้างอิง ARS 15
รายการอ้างอิง ตัวชี้วัด ตามแผนปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
ตัวชี้วัดที่ 15 ร้อยละของนักเรียนที่เข้ารับการศึกษาสายสามัญควบอิสลามศึกษาเพิ่มขึ้น
ส้านักงานเขตพื้นที่การศึกษา..................................................เขต......................................
แบบสรุปจ้านวนนักเรียนที่เข้ารับการศึกษาสายสามัญควบอิสลามศึกษาเพิ่มขึ้น
ระดับ ส้านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
.
โปรดกรอกข้อมูลลงในตารางที่ก้าหนด
จ้านวนนักเรียนที่เข้ารับ
จ้านวนนักเรียน
ที่
โรงเรียน
การศึกษาสายสามัญควบ คิดเป็นร้อยละ
ทั้งหมด
อิสลามศึกษา
1
…………………….
…….
…………………….
…….
…………………….
…….
…………………….
…….
…………………….
รวม

ผู้รายงานข้อมูล

ผู้รับรองข้อมูล

ลงชื่อ
(
ตาแหน่ง
โทรศัพท์

ลงชื่อ
)

(
ตาแหน่ง
โทรศัพท์

)
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ตามแผนปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

ตัวชี้วัดที่ 16 ร้อยละของนักเรียนชั้น ป.3 ที่อ่านไม่ออกลดลง
หน่วยวัด : ร้อยละ
น้้าหนัก : ร้อยละ 3
ค้าอธิบาย :
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ที่อ่านไม่ออก จากการรายงานผลการดาเนินงานพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
ตามจุดเน้นสู่การพัฒนาคุณภาพผู้เรียน เพื่อการขับเคลื่อนหลักสูตร การจัดการเรียนรู้ การวัดและประเมินผล
สูตรการค้านวณ :
จานวนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ที่อ่านไม่ออก
X 100
จานวนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ทั้งหมด
เกณฑ์การให้คะแนน :
ช่วงการปรับเกณฑ์การให้คะแนน +/- 0.5 หน่วย ต่อ 1 คะแนน โดยกาหนดเกณฑ์การให้
คะแนนดังนี้
ระดับ 1

ระดับ 2

ระดับ 3

ระดับ 4

ระดับ 5

8.0

7.5

7.0

6.5

6.0

รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน :
ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด

หน่วยวัด

ผลการด้าเนินงานในอดีต ปีงบประมาณ
พ.ศ.
2555
2556
2557
-

ร้อยละของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
ระดับ
อ่านไม่ออกลดลง
ความสาเร็จ
หมายเหตุ : * ข้อมูลจากการรายงานผลการดาเนินงานพัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามจุดเน้นสู่การพัฒนาคุณภาพ
ผู้เรียน เพื่อการขับเคลื่อนหลักสูตร การจัดการเรียนรู้ การวัดและประเมินผล
แหล่งข้อมูล / วิธีการจัดเก็บข้อมูล :
1. โรงเรียนสังกัด สพฐ. ที่มีนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 รายงานผลด้วยกระบวนการ Triple A
2. สพฐ.สรุปภาพรวมของ สพป./สพม.

่มือตัวชี้วัด
142 คูตามแผนปฏิ
บัติราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

แนวทางการด้าเนินงาน :
ระดับ สพฐ.
สพฐ. ก าหนดนโยบายตามมาตรการของกระทรวงศึก ษาธิก าร ให้ สพป./สพม. ที่ มี นัก เรี ย น
ประถมศึกษาปีที่ 3 รายงานผลการดาเนินงานพัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามจุดเน้นสู่การพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
เพื่อการขับเคลื่อนหลักสูตร การจัดการเรียนรู้ การวัดและประเมินผล ด้วยกระบวนการ Triple A
ระดับ สพป./สพม.
1. แต่งตั้งกรรมการ/คณะทางาน เพื่อกาหนดแนวทางและแผนการปฏิบัติงาน
2. ดาเนินการประเมินนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ทุกคน ในโรงเรียนสังกัด สพฐ.ทุกโรง
ระดับสถานศึกษา
โรงเรียนรายงานผลการประเมินนักเรียน ด้วยกระบวนการ Triple A ตามที่ สพฐ.กาหนด ผ่านฐานข้อมูล
จุดเน้นสถานศึกษา Triple A chttp://school.Stabdb.com
หมายเหตุ : หากสถานศึกษาไม่เข้าใจเกี่ยวกับการเข้าระบบหรือการรายงานออนไลน์ สามารถ
สอบถามได้ที่ศึกษานิเทศก์ที่รับผิดชอบจุดเน้นหรือศึกษานิเทศก์ที่รับผิดชอบภาษาไทย
ผู้ก้ากับดูแลตัวชี้วัด : ผู้อานวยการสานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา
ผู้จัดเก็บข้อมูล : นางสาวนิจสุดา อภินันทาภรณ์ เบอร์ติดต่อ 02 288 5746 , 081 581 1483
: นางสาวดวงใจ บุญยะภาส
เบอร์ติดต่อ 02 288 5747
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ตัวชี้วัดที่ 17 ร้อยละของนักเรียนชั้น ป.6 ที่อ่านไม่คล่องลดลง
หน่วยวัด : ร้อยละ
น้้าหนัก : ร้อยละ 3
ค้าอธิบาย : นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ทีอ่ ่านไม่คล่อง จากการรายงานผลการดาเนินงานพัฒนาคุณภาพ
ผู้เรียนตามจุดเน้นสู่การพัฒนาคุณภาพผู้เรียน เพื่อการขับเคลื่อนหลักสูตร การจัดการเรียนรู้ การวัดและประเมินผล
สูตรการค้านวณ :
จานวนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 อ่านไม่คล่อง
จานวนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ทั้งหมด

X 100

เกณฑ์การให้คะแนน :
ช่วงการปรับเกณฑ์การให้คะแนน +/- 0.5 หน่วย ต่อ 1 คะแนน โดยกาหนดเกณฑ์การให้คะแนน
ดังนี้
ระดับ 1

ระดับ 2

ระดับ 3

ระดับ 4

ระดับ 5

6.0

5.5

5.0

4.5

4.0

รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน :
ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด

หน่วยวัด

ผลการด้าเนินงานในอดีต ปีงบประมาณ
พ.ศ.
2555
2556
2557
-

ร้อยละของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
ระดับ
อ่านไม่คล่องลดลง
ความสาเร็จ
หมายเหตุ : * ข้อมูลจากการรายงานผลการดาเนินงานพัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามจุดเน้นสู่การพัฒนาคุณภาพ
ผู้เรียน เพื่อการขับเคลื่อนหลักสูตร การจัดการเรียนรู้ การวัดและประเมินผล
แหล่งข้อมูล / วิธีการจัดเก็บข้อมูล :
1. โรงเรียนสังกัด สพฐ. ที่มีนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 รายงานผล ด้วยกระบวนการ Triple A
2. สพฐ.สรุปภาพรวมของ สพป./สพม.
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แนวทางการด้าเนินงาน :
ระดับ สพฐ.
สพฐ. กาหนดนโยบายตามมาตรการของกระทรวงศึกษาธิการ ให้ สพป./สพม. ที่มีนักเรียนประถมศึกษาปีที่ 3
รายงานผลการดาเนินงานพัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามจุดเน้นสู่การพัฒนาคุณภาพผู้เรียน เพื่อการขับเคลื่อนหลักสูตร
การจัดการเรียนรู้ การวัดและประเมินผล ด้วยกระบวนการ Triple A ระดับ สพป./สพม.
1. แต่งตั้งกรรมการ/คณะทางาน เพื่อกาหนดแนวทางและแผนการปฏิบัติงาน
2. ดาเนินการประเมินนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ทุกคน ในโรงเรียนสังกัด สพฐ.ทุกโรง
ระดับสถานศึกษา
โรงเรียนรายงานผลการประเมินนักเรียน ด้วยกระบวนการ Triple A ตามที่ สพฐ.กาหนดผ่านฐานข้อมูล
จุดเน้นสถานศึกษา Triple A chttp://school.Stabdb.com
หมายเหตุ: หากสถานศึกษาไม่เข้าใจเกี่ยวกับการเข้าระบบหรือการรายงานออนไลน์ สามารถสอบถาม
ได้ที่ศึกษานิเทศก์ที่รับผิดชอบจุดเน้นหรือศึกษานิเทศก์ที่รับผิดชอบภาษาไทย
ผู้ก้ากับดูแลตัวชี้วัด : ผู้อานวยการสานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา
ผู้จัดเก็บข้อมูล : นางสาวนิจสุดา อภินันทาภรณ์ เบอร์ติดต่อ 02 288 5746 , 081 581 1483
: นางสาวดวงใจ บุญยะภาส
เบอร์ติดต่อ 02 288 5747
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ตัวชี้วัดที่ 18 ร้อยละของนักเรียนในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ ที่เข้าร่วมกิจกรรมเพื่อ
สร้างโอกาสในการเรียนรู้การอยู่ร่วมกัน
หน่วยวัด : ร้อยละ
น้้าหนัก : ร้อยละ 2
ค้าอธิบาย :
นักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมเพื่อสร้างโอกาสในการเรียนรู้การอยู่ร่วมกั น หมายถึง นักเรียนของ
โรงเรียนสังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดน
ภาคใต้ คื อ จั ง หวั ด ยะลา ปั ต ตานี นราธิ ว าส สตู ล และสงขลา เขต 3 ที่ เ ข้ า ร่ ว มในกิ จ กรรมต่ า ง ๆ
ดาเนินการตาม แผนงานแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ โครงการพัฒนารูปแบบการจัด
การศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ งบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2558 ดังนี้
1. งานชุมนุมลูกเสือ
2. การแข่งขันกีฬานักเรียนชายแดนใต้
3. ส่งเสริมประสบการณ์อาชีพของนักเรียนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ระดับมัธยมศึกษา)
สูตรการค้านวณ :
นักเรียนในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้
ที่เข้าร่วมกิจกรรมเพื่อสร้างโอกาสในการเรียนรู้การอยู่ร่วมกัน
จานวนนักเรียนกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด

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

นักเรียนในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัด
ชายแดนภาคใต้ที่เข้าร่วมกิจกรรมเพื่อสร้าง
โอกาสในการเรียนรู้การอยู่ร่วมกัน

ร้อยละ
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ผลการด้าเนินงานในอดีต ปีงบประมาณ พ.ศ.
2555
2556
2557
76.63

แหล่งข้อมูล / วิธีการจัดเก็บข้อมูล :
1. กาหนดให้สถานศึกษาในสังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะ
กิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ รายงานผลต่อ สพป./สพม.
2. สพป./สพม.ดาเนินการสารวจ ตรวจสอบ และรวบรวมข้อมูลจากสถานศึกษาในสังกัด และรายงานข้อมูลต่อ
สานักพัฒนาการศึกษาเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ ตามแบบฟอร์มที่กาหนด
ผ่านทางระบบรายงานผลการปฏิบัติราชการตามแผนปฏิบัติราชการ (ARS) หรือ http://ars.psdgobec.go.th
3. สานักพัฒนาการศึกษาเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็นหน่วยงานรับรองรายงาน
ข้อมูล และสรุปผลการดาเนินงาน รอบ 6 เดือน 9 เดือน และ 12 เดือน

ผู้ก้ากับดูแลตัวชี้วัด : ผู้อานวยการสานักพัฒนาการศึกษาเขตพัฒนาพิเศษ เบอร์ติดต่อ : 02 288 5911
เฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้
ผู้จัดเก็บข้อมูล : นายฉัตรชัย แก้วจันทา
เบอร์ติดต่อ : 02 288 5942
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แบบรายงานอ้
แบบรายงานอ้
างอิง ARS
างอิ18
ง ARS 18
รายการอ้รายการอ้
างอิง ตัวาชีงอิ
้วัดง ตามแผนปฏิ
ตัวชี้วัด ตามแผนปฏิ
บัติราชการ
บัติรปีาชการ
งบประมาณ
ปีงบประมาณ
พ.ศ. 2558
พ.ศ. 2558
ตัวชี้วัดที่ ตั18
วชีร้้วอัดยละของนั
ที่ 18 ร้อยละของนั
กเรียนในเขตพั
กเรียนในเขตพั
ฒนาพิเศษเฉพาะกิ
ฒนาพิเศษเฉพาะกิ
จจังหวัดชายแดนภาคใต้
จจังหวัดชายแดนภาคใต้
ที่เข้าร่วมกิที่เจข้กรรมเพื
าร่วมกิจ่อกรรมเพื่อ
สร้างโอกาสในการเรี
สร้างโอกาสในการเรี
ยนรู้การอยู
ยนรู
่ร่ว้กมกัารอยู
น ่ร่วมกัน

ส้านักงานเขตพื
ส้านักงานเขตพื
้นที่การศึ้นกษา..................................................เขต......................................
ที่การศึกษา..................................................เขต......................................
แบบรายงานจ้
าร่วมกิจ่อกรรมเพื
่อสร้างโอกาสในการเรี
ยนรู่ร่ว้กมกั
ารอยู
แบบรายงานจ้
านวนนักาเรีนวนนั
ยนที่เกข้เรีาร่ยวนที
มกิ่เจข้กรรมเพื
สร้างโอกาสในการเรี
ยนรู้การอยู
น ่ร่วมกัน
ระดับ สพป./สพม.
ระดับ สพป./สพม.
โปรดกรอกจ้
านวนลงในตารางที
โปรดกรอกจ้
านวนลงในตารางที
่ก้าหนด ่ก้าหนด
จ้านวนนัจ้กาเรีนวนนั
ยนที่เกข้เรีาร่ยวนที
มกิ่เจข้กรรมเพื
าร่วมกิจ่อกรรมเพื
สร้างโอกาสในการเรี
่อสร้างโอกาสในการเรี
ยนรู้การ ยนรู้การ
อยู่ร่วมกันอยู่ร่วมกัน
จ้านวน จ้านวน
กิจกรรมการแข่
กิจกรรมการแข่
งขัน งกิขัจนกรรมการส่
กิจกรรมการส่
งเสริม งเสริม
กิจกรรมงานชุ
กิจกรรมงานชุ
มนุม มนุม
ที่
ทีโรงเรี
่ ยน โรงเรียนนักเรียน นักเรียน
กีฬานักเรีกียฬนชายแดน
านักเรียนชายแดน
ประสบการณ์
ประสบการณ์
อาชีพ อาชีพ
ลูกเสือ ลูกเสือ
ทั้งหมด ทั้งหมด
ใต้
ใต้
ของนักเรีของนั
ยนในกเรียนใน

(ประถมศึ(ประถมศึ
กษาและ กษาและ
(ประถมศึ(ประถมศึ
กษาและ กษาและจังหวัดชายแดน
จังหวัดชายแดน
มัธยมศึกษา
มัธยมศึกษา
มัธยมศึกษา)
มัธยมศึกษา)ภาคใต้ (มัภาคใต้
ธยมศึก(มั
ษา)
ธยมศึกษา)

1
2

…………………….
1 …………………….
……………………
2 ……………………
รวม

รวม

..........คน..........คน
……………..คน
……………..คน ……………..คน
……………..คน ……………..คน
……………..คน

จานวนนักจเรี
านวนนั
ยนที่เกข้เรี
าร่ยวนที
มกิ่เจข้กรรมงานชุ
าร่วมกิจกรรมงานชุ
มนุมลูกเสืมอนุมลูกเสือ
จานวน.........................คน
จานวน.........................คน
จานวนนักจเรี
านวนนั
ยนที่เกข้เรี
าร่ยวนที
มกิ่เจข้กรรมการแข่
าร่วมกิจกรรมการแข่
งขันกีฬานร.ชายแดนใต้
งขันกีฬานร.ชายแดนใต้
จานวน..........................คน
จานวน..........................คน
จานวนนักจเรี
านวนนั
ยนที่เกข้เรี
าร่ยวนที
มกิ่เจข้กรรมการสร้
าร่วมกิจกรรมการสร้
างรายได้ราะหว่
งรายได้
างปิรดะหว่
ภาคเรี
างปิยดนภาคเรี
จานวน..........................คน
ยน จานวน..........................คน
จานวนนักจเรี
านวนนั
ยนทั้งกหมด
เรียนทั้งหมด
จานวน..........................คน
จานวน..........................คน
จานวนนักจเรี
านวนนั
ยนระดักเรีบมัยนระดั
ธยมศึบกษาทั
มัธยมศึ
้งหมด
กษาทั้งหมด
จานวน..........................คน
จานวน..........................คน
ร้อยละของนั
ร้อยละของนั
กเรียนที่เกข้เรี
าร่ยวนที
มกิ่เจข้กรรมงานชุ
าร่วมกิจกรรมงานชุ
มนุมลูกเสืมอนุมลูกเสือ
คิดเป็นร้อคิยละ.............................
ดเป็นร้อยละ.............................
ร้อยละของนั
ร้อยละของนั
กเรียนที่เกข้เรี
าร่ยวนที
มกิ่เจข้กรรมการแข่
าร่วมกิจกรรมการแข่
งขันกีฬา งนร.
ขันกีชายแดนใต้
ฬา นร. ชายแดนใต้
คิดเป็นร้อคิยละ............................
ดเป็นร้อยละ............................
ร้อยละของนั
ร้อยละของนั
กเรียนที่เกข้เรี
าร่ยวนที
มกิ่เจข้กรรมการสร้
าร่วมกิจกรรมการสร้
างรายได้ราะหว่
งรายได้
างปิรดะหว่
ภาคเรี
างปิยดนภาคเรี
คิดเป็ยนนร้อคิยละ.......................
ดเป็นร้อยละ.......................
ร้อยละของนั
ร้อยละของนั
กเรียนที่เกข้เรี
าร่ยวนที
มกิ่เจข้กรรมเพื
าร่วมกิจ่อกรรมเพื
สร้างโอกาสในการเรี
่อสร้างโอกาสในการเรี
ยนรู้การอยู
ยนรู
่ร่ว้กมกั
ารอยู
น คิ่รด่วเป็
มกันนร้อคิยละ............
ดเป็นร้อยละ............
ผู้รายงานข้
ผู้รอายงานข้
มูล อมูล
ลงชื่อ ลงชื่อ
(
(
)
ตาแหน่ง ตาแหน่ง
โทรศัพท์ โทรศัพท์

)

่มือตัวชี้วัด
148 คูตามแผนปฏิ
บัติราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

ผู้รับรองข้ผูอ้รมูับลรองข้อมูล
ลงชื่อ ลงชื่อ
(
(
)
ตาแหน่ง ตาแหน่ง
โทรศัพท์ โทรศัพท์

)

กลยุทธ์ที่ 2 ขยายโอกาสเข้าถึงบริการการศึกษาขั้นพื้นฐานให้ทั่วถึงครอบคลุมผู้เรียนให้ได้รับโอกาส
ในการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ และมีคุณภาพ
ตัวชี้วัดที่ 19 อัตราส่วนผู้เรียนระดับก่อนประถมศึกษา/ประชากรกลุ่มอายุ 3 – 5 ปี
หน่วยวัด : ร้อยละ
น้้าหนัก : ร้อยละ 1.5
ค้าอธิบาย : อัตราส่วนผู้เรียนระดับก่อนประถมศึกษา/ประชากรกลุ่มอายุ 3 – 5 ปี หมายถึง จานวนผู้เข้า
รับการศึกษาระดับอนุบาลศึกษาต่อจานวนประชากรกลุ่มอายุ 3 – 5 ปี
สูตรการค้านวณ :
จานวนผู้เข้าเรียนระดับก่อนประถมศึกษา ปีการศึกษา 2558
จานวนประชากรกลุ่มอายุ 3 - 5 ปี ในปี พ.ศ. 2557*

X 100

หมายเหตุ : * ใช้ข้อมูลจ้านวนประชากรจากกระทรวงมหาดไทย ณ ธันวาคม 2557
เกณฑ์การให้คะแนน :
ช่วงการปรับเกณฑ์การให้คะแนน +/- 0.01 หน่วย ต่อ 1 คะแนน โดยกาหนดเกณฑ์การให้
คะแนนดังนี้
ระดับ 1
39.10

ระดับ 2
39.11

ระดับ 3
39.12

ระดับ 4
39.13

ระดับ 5
39.14

รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน :
ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด

หน่วยวัด

อัตราส่วนผู้เรียนระดับก่อนประถม ศึกษา/
ประชากรกลุ่มอายุ 3 – 5 ปี

ร้อยละ

ผลการด้าเนินงานในอดีต ปีงบประมาณ พ.ศ.

2555
41.53

2556
39.27

2557
39.12

แหล่งข้อมูล / วิธีการจัดเก็บข้อมูล :
ระดับ สพฐ.
1. ศึกษาวิเคราะห์และวางแผนพัฒนาระบบการบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา
2. พัฒนาบุคลากรระดับ สพป. สพม. ให้มีความรู้ความสามารถในการจัดการข้อมูลสารสนเทศ
3. กากับ ติดตาม ส่งเสริม สนับสนุนให้หน่วยงานระดับ สพป. สพม. และ สถานศึกษา ดาเนินการ
4. จัดทาข้อมูลพื้นฐานทางการศึกษาด้วยโปรแกรม SMIS และ DMC ให้เป็นไปตามที่กาหนด
5. ตรวจสอบ ประมวลผล และสรุปรายงานข้อมูล สารสนเทศทางการศึกษาระดับสถานศึกษา
สพป. สพม. และ สพฐ.
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ระดับ สพป. สพม.
1. ศึกษาวิเคราะห์และวางแผนการบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา
2. พัฒนาบุคลากรระดับสถานศึกษาให้มีความรู้ความสามารถในการจัดการข้อมูลสารสนเทศ
3. กากับ ติดตาม ส่งเสริม สนับสนุนให้หน่วยงานระดับสถานศึกษาดาเนินการจัดทาข้อมูล พื้นฐาน
ทางการศึกษาด้วยโปรแกรม SMIS และ DMC ให้เป็นไปตามที่กาหนด
4. เก็บข้อมูลนักเรียนนอกสังกัด สพฐ. ตามที่ สพฐ. กาหนด ทาง www.bopp-obec.info
ระดับสถานศึกษา
1. ศึกษาวิเคราะห์และวางแผนการบริหารจัดการการจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล
2. บันทึกข้อมูลนักเรียนรายบุคคลด้วยโปรแกรม SMIS หรือ DMC ตามที่ สพฐ.กาหนด โดยตรวจสอบ
ความถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ และรับรองข้อมูล 34 รายการ ดังนี้
รายการข้อมูลสาคัญ 34 รายการ ปีการศึกษา 2558
ข้อมูลนักเรียน (18 รายการ)
ข้อมูลครู (10 รายการ)
ข้อมูลโรงเรียน (6 รายการ)
ชื่อ-สกุล
ชื่อ – สกุล
อินเทอร์เน็ต
เลขประจาตัวประชาชน
เลขประจาตัวประชาชน
เป็นที่ตั้งศูนย์เครือข่าย
วันเดือนปีเกิด
วันเดือนปีเกิด
ไฟฟ้า
ชั้นเรียนปัจจุบัน
วิชาเอก
โทรศัพท์
เลขประจาตัวนักเรียน
วุฒิที่จบ
น้าประปา
น้าหนัก/ส่วนสูง
วันเดือนปีที่เริ่มเป็นครู
เป็นโรงเรียนในฝัน รุ่น 1,2
รหัสประจาบ้าน
วันเดือนปีที่บรรจุครั้งแรก
เชื้อชาติ
ตาแหน่งปัจจุบัน
สัญชาติ
ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน
ศาสนา
ประเภทบุคลากร
ประเภทความพิการ
วิธีการเดินทางมาเรียน
ระยะทางจากบ้านถึงโรงเรียน
รหัสตาบลที่อยู่
ชื่อ-สกุล บิดา, มารดา

ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16 เลขบัตรประจาตัวประชาชน บิดา- มารดา
17 รายได้ผู้ปกครอง
18 ผลการเรียนเฉลี่ย
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แนวทางการด้าเนินการ :
ระดับ สพฐ.
1. กาหนดนโยบาย โดยการออกประกาศส านัก งานคณะกรรมการการศึ กษาขั้ นพื้ น ฐาน เรื่ อ ง
นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน สั งกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
เพื่อให้เด็ก ทุกคนได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึงและได้รับการพัฒนาอย่างเต็มตามศักยภาพ สอดคล้องกับ
เจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ
พ.ศ.2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 พระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. 2545 นโยบาย
รัฐบาล นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ และความต้องการของประชาชน
2. จัดและส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานให้ประชากรวัยเรียนอย่างทั่วถึง มีคุณธรรม
นาความรู้ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงและมีคุณภาพตามมาตรฐาน
3. เพิ่มโอกาสทางการศึกษาให้แก่ประชากรวัยเรียนทุกคนได้รับการพัฒนาให้เป็นบุคคลที่มีคุณธรรม
นาความรู้ และคุณลักษณะตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน ด้วยระบบการจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ
4. ปรับปรุงและพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา ข้อมูลนักเรียนรายคน เพื่อเป็นข้อมูล
ส่งเสริมและสนับสนุนการบริหารจัดการการศึกษา และการวางแผนพัฒนาการศึกษา
ระดับ สพป. สพม.
1. ตรวจสอบข้อมูล จานวนประชากรวัยเรียนกลุ่มอายุ 3-5 ปี ของเขตพื้นที่การศึกษาจากข้อมูล
กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย และข้อมูลจากการสามะโนประชากรวัยเรียนของสถานศึกษา
2. ประกาศการรับนักเรียนและประชาสัมพันธ์และรณรงค์ให้ผู้ปกครองและผู้เกี่ยวข้องได้รับทราบ
เกี่ยวกับกฎหมายการจัดการศึกษาภาคบังคับ
3. ร่ วมกั บสถานศึ กษาทุ กสั งกั ดวางแผนการรั บนั กเรี ยนชั้ นก่ อนประถมศึ กษาประถมศึ กษาปี ที่ 1
มัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ให้มีสิทธิและโอกาสในการเข้าเรียนทุกคน
4. สารวจข้อมูลจานวนนักเรียนกลุ่มอายุ 3-5 ปี ที่เรียนในสถานศึกษาในสังกัดและนอกสังกัด สพฐ.
และการจัดการเรียนโดยครอบครัวและองค์กร จัดสรุปรายงานผลการรับนักเรียนและการจัดการศึกษาระดับก่อน
ประถมศึกษาประจาปีการศึกษา
5. รายงานผลการจั ดการศึกษาระดับก่อนประถมศึกษาหรือเที ยบเท่า โดยใช้ข้ อมูล ณ วันที่ 10
มิถุนายน 2558
6. สรุปสภาพปัญหาอุปสรรคในการรับเด็กเข้าเรียนชั้นก่อนประถมศึกษา และการรณรงค์ให้เรียนต่อ
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 หรือการศึกษาภาคบังคับ และหาแนวทางแก้ไขร่วมกับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ สถานศึกษา
ในสังกัดและนอกสังกัด สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
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ระดับสถานศึกษา
1. ตรวจสอบข้อมูล จานวนประชากรวัยเรียนกลุ่มอายุ 3-5 ปี ในเขตบริการ จากข้อมูลกรมการ
ปกครอง กระทรวงมหาดไทย และข้อมูลจากการสามะโนประชากรวัยเรียนในเขตบริการ
2. ประชาสัมพันธ์ประกาศการรับนักเรียน รณรงค์ให้ผู้ปกครองและผู้เกี่ยวข้องได้รับทราบเกี่ยวกับ
นโยบายกระทรวงศึกษาธิการในการเรียนระดับก่อนประถมศึกษา
3. วางแผนการรับนักเรียนระดับก่อนประถมศึกษาให้มีสิทธิและโอกาสในการเข้าเรียนอย่างเท่าเทียม
และเสมอภาค
4. สารวจข้อมูลจานวนนักเรียนกลุ่มอายุ 3-5 ปี ในเขตบริการที่เรียนในสถานศึกษา และส่วนที่ไป
เรียนนอกสังกัด สพฐ. และเรียนโดยครอบครัวและองค์กรอื่นจัด สรุปรายงานผลการรับนักเรียนและการ
จัดการศึกษาระดับก่อนประถมศึกษาประจาปีการศึกษา
5. สรุปสภาพปัญหาอุปสรรคในการรับเด็กเข้าเรียนระดับก่อนประถมศึกษา และการรณรงค์ให้เรียน
ต่อการศึกษาภาคบังคับ และหาแนวทางแก้ไขร่วมกับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง
6. กาหนดหน่วยงานประสานงานการรับนักเรียน
7. กาหนดปฏิทินการรับนักเรียน
8. รายงานข้อมูลพื้นฐานการศึกษา ปีการศึกษา 2558 ตามระบบโปรแกรม SMIS และ DMC ผ่านเว็บไซด์
www.bopp-obec.info 2 ครั้ง ดังนี้
8.1 ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2558 รายงาน ภายในวันที่ 10
30 มิถุนายน 2558
8.2 ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2558 รายงาน ภายในวันที่ 10
30 พฤศจิกายน 2558
ผู้ก้ากับดูแลตัวชี้วัด :
ผู้จัดเก็บข้อมูล :

นางสาวเสริมสุข ธรรมกิจไพโรจน์
1. นางทัศนีย์ วัชราไทย
2. นางสาวสุประวีณ์ มาโยง
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เบอร์ติดต่อ : 081 648 7529
เบอร์ติดต่อ : 02 281 5246
เบอร์ติดต่อ : 02 280 5512

ตัวชี้วัดที่ 20 อัตราส่วนผู้เรียนระดับประถมศึกษา/ประชากรกลุ่มอายุ 6 – 11 ปี
หน่วยวัด : ร้อยละ
น้้าหนัก : ร้อยละ 1.5
ค้าอธิบาย : อัตราส่วนผู้เรียนระดับประถมศึกษา/ประชากร กลุ่มอายุ 6 – 11 ปี หมายถึง จานวนผู้เข้ารับ
การศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 6 หรือเทียบเท่า ในสถานศึกษาที่จัดการศึกษาในระบบและนอกระบบ
ต่อจานวนประชากรกลุ่มอายุ 6 – 11 ปี
สูตรการค้านวณ :
จานวนผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 6 ปีการศึกษา 2558
จานวนประชากรกลุ่มอายุ 6 - 11 ปี ในปี พ.ศ. 2557*

X 100

หมายเหตุ : * ใช้ข้อมูลจ้านวนประชากรจากกระทรวงมหาดไทย ณ ธันวาคม 2557
เกณฑ์การให้คะแนน :
ช่วงการปรับเกณฑ์การให้คะแนน +/-0.01 สาเร็จ/ไม่สาเร็จ โดยกาหนดเกณฑ์การให้คะแนนดังนี้
ระดับ 1
ระดับ 2
ระดับ 3
ระดับ 4
ระดับ 5
68.90
68.91
68.92
68.93
68.94
รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน :
ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด

หน่วยวัด

อัตราส่วนผู้เรียนระดับประถมศึกษา/
ประชากร กลุ่มอายุ 6 – 11 ปี

ร้อยละ

ผลการด้าเนินงานในอดีต ปีงบประมาณ พ.ศ.

2555
70.22

2556
69.75

2557
68.92

แหล่งข้อมูล :
สถานศึกษาทุกแห่งที่จัดการศึกษาในระบบและนอกระบบ ระดับประถมศึกษาหรือเทียบเท่า ยกเว้น
ที่จัดการศึกษาโดย กศน.
วิธีการจัดเก็บข้อมูล :
ระดับ สพฐ.
1. ศึกษาวิเคราะห์และวางแผนพัฒนาระบบการบริหารจัดการข้อมูล สารสนเทศทางการศึกษา
(โปรแกรม SMIS และ DMC)
2. พัฒนาบุคลากรระดับ สพป. สพม. ให้มีความรู้ความสามารถในการจัดการข้อมูลสารสนเทศ
3. กากับ ติดตาม ส่งเสริม สนับสนุนให้หน่วยงานระดับ สพป. สพม. และ สถานศึกษา ดาเนินการ
จัดทาข้อมูลพื้นฐานทางการศึกษาด้วยโปรแกรม SMIS และ DMC ให้เป็นไปตามที่กาหนด
4. ตรวจสอบ ประมวลผล และสรุปรายงานข้อมูล สารสนเทศทางการศึกษาระดับสถานศึกษา
สพป. สพม. และ สพฐ.
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ระดับ สพป. สพม.
1. ศึกษาวิเคราะห์และวางแผนการบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา
2. พัฒนาบุคลากรระดับสถานศึกษาให้มีความรู้ความสามารถในการจัดการข้อมูลสารสนเทศ
3. กากับ ติดตาม ส่งเสริม สนับสนุนให้หน่วยงานระดับสถานศึกษาดาเนินการจัดทาข้อมูลพื้นฐาน
ทางการศึกษาด้วยโปรแกรม SMIS และ DMC ให้เป็นไปตามที่กาหนด
ระดับสถานศึกษา
1. ศึกษาวิเคราะห์และวางแผนการบริหารจัดการการจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล
2. บันทึกข้อมูลนักเรียนรายบุคคลด้วยโปรแกรม SMIS หรือ DMC ตามที่ สพฐ.กาหนด โดยตรวจสอบ
ความถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ และรับรองข้อมูล 34 รายการ ดังนี้
รายการข้อมูลสาคัญ 34 รายการ ปีการศึกษา 2558
ที่
ข้อมูลนักเรียน (18 รายการ)
ข้อมูลครู (10 รายการ)
ข้อมูลโรงเรียน (6 รายการ)
1 ชื่อ-สกุล
ชื่อ – สกุล
อินเทอร์เน็ต
2 เลขประจาตัวประชาชน
เลขประจาตัวประชาชน
เป็นที่ตั้งศูนย์เครือข่าย
3 วันเดือนปีเกิด
วันเดือนปีเกิด
ไฟฟ้า
4 ชั้นเรียนปัจจุบัน
วิชาเอก
โทรศัพท์
5 เลขประจาตัวนักเรียน
วุฒิที่จบ
น้าประปา
6 น้าหนัก/ส่วนสูง
วันเดือนปีที่เริ่มเป็นครู
เป็นโรงเรียนในฝัน รุ่น 1,2
7 รหัสประจาบ้าน
วันเดือนปีที่บรรจุครั้งแรก
8 เชื้อชาติ
ตาแหน่งปัจจุบัน
9 สัญชาติ
ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน
10 ศาสนา
ประเภทบุคลากร
11 ประเภทความพิการ
12 วิธีการเดินทางมาเรียน
13 ระยะทางจากบ้านถึงโรงเรียน
14 รหัสตาบลที่อยู่
15 ชื่อ-สกุล บิดา, มารดา
16 เลขบัตรประจาตัวประชาชน บิดา- มารดา
17 รายได้ผู้ปกครอง
18 ผลการเรียนเฉลี่ย
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แนวทางการด้าเนินการ :
ระดับ สพฐ.
1. กาหนดนโยบาย โดยการออกประกาศส านัก งานคณะกรรมการการศึ กษาขั้ นพื้ น ฐาน เรื่ อ ง
นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน สั งกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
เพื่อให้ เด็กทุกคนได้รับการศึกษาอย่างทั่ว ถึงและได้รับการพัฒนาอย่างเต็มตามศักยภาพ สอดคล้องกับ
เจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ
พ.ศ.2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 พระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. 2545 นโยบาย
รัฐบาล นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ และความต้องการของประชาชน
2. จัดและส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานให้ประชากรวัยเรียนอย่างทั่วถึง มีคุณธรรม
นาความรู้ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงและมีคุณภาพตามมาตรฐาน
3. เพิ่มโอกาสทางการศึกษาให้แก่ประชากรวัยเรียนทุกคนได้รับการพัฒนาให้เป็นบุคคลที่มีคุณธรรม
นาความรู้ และคุณลักษณะตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน ด้วยระบบการจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ
4. ปรับปรุงและพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา ข้อมูลนักเรียนรายคน เพื่อเป็นข้อมูล
ส่งเสริมและสนับสนุนการบริหารจัดการการศึกษา และการวางแผนพัฒนาการศึกษา
ระดับ สพป. สพม.
1. ตรวจสอบข้อมูล จานวนประชากรวัยเรียนกลุ่มอายุ 6-11 ปี ของเขตพื้นที่การศึกษาจากข้อมูล
กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย และข้อมูลจากการสามะโนประชากรวัยเรียนของสถานศึกษา
2. ประกาศการรับนักเรียนและประชาสัมพันธ์และรณรงค์ให้ผู้ปกครองและผู้เกี่ยวข้อง ได้รับทราบ
เกี่ยวกับกฎหมายการจัดการศึกษาภาคบังคับ
3. ร่วมกับสถานศึกษาทุกสังกัดวางแผนการรับนักเรียนชั้นก่อนประถมศึกษา ประถมศึกษาปีที่ 1
มัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ให้มีสิทธิและโอกาสในการเข้าเรียนทุกคน
4. สารวจข้อมูลจานวนนักเรียน กลุ่มอายุ 6-11 ปี ที่เรียนในสถานศึกษาในสังกัดนอกสังกัด สพฐ.
และการจัดการเรียนโดยครอบครัวและองค์กร จัดสรุปรายงานผลการรับนักเรียนและการจัดการศึกษา
ประจาปีการศึกษา
5. รายงานผลการจั ด การศึ ก ษาระดั บ ประถมศึ ก ษาหรื อ เที ย บเท่ า โดยใช้ ข้ อ มู ล ณ วั น ที่ 10
มิถุนายน 2558
6. สรุปสภาพปัญหาอุปสรรคในการรับเด็กเข้าเรียนชั้นประถมศึกษา และหาแนวทางแก้ไขร่วมกับ
ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ สถานศึกษาในสังกัดและนอกสังกัด สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

คู่มือตัวชี้วัด 155

ตามแผนปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

ระดับสถานศึกษา
1. ตรวจสอบข้อมูล จานวนประชากรวัยเรียนกลุ่มอายุ 6 - 11 ปี ในเขตบริการ จากข้อมูลกรมการ
ปกครอง กระทรวงมหาดไทย และข้อมูลจากการสามะโนประชากรวัยเรียนในเขตบริการ
2. ประชาสัมพันธ์ประกาศการรับนักเรียน รณรงค์ให้ผู้ปกครองและผู้เกี่ยวข้องได้รับทราบเกี่ยวกับ
นโยบายกระทรวงศึกษาธิการในการเรียนระดับประถมศึกษา
3. วางแผนการรับนักเรียนระดับประถมศึกษา ให้มีสิทธิและโอกาสในการเข้าเรียนอย่างเท่าเทียม
และเสมอภาค
4. สารวจข้อมูลจานวนนักเรียนกลุ่มอายุ 6-11 ปี ในเขตบริการที่เรียนในสถานศึกษา และส่วนที่ไป
เรียนนอกสังกัด สพฐ. และเรียน โดยครอบครัวและองค์กรอื่นจัด สรุปรายงานผลการรับนักเรียนและการจัด
การศึกษาระดับประถมศึกษา ประจาปีการศึกษา
5. สรุปสภาพปัญหาอุปสรรคในการรับเด็กเข้าเรียนระดับประถมศึกษา และการรณรงค์ให้เรียนต่อ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน และหาแนวทางแก้ไขร่วมกับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง
6. กาหนดหน่วยงานประสานงานการรับนักเรียน
7. กาหนดปฏิทินการรับนักเรียน
8. รายงานข้อมูลพื้นฐานการศึกษา ปีการศึกษา 2558 ตามระบบโปรแกรม SMIS และ DMC ผ่านเว็บไซด์
www.bopp-obec.info 2 ครั้ง ดังนี้
8.1 ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2558 รายงาน ภายในวันที่ 10
30 มิถุนายน 2558
8.2 ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2558 รายงาน ภายในวันที่ 10
30 พฤศจิกายน 2558
ผู้ก้ากับดูแลตัวชี้วัด :
ผู้จัดเก็บข้อมูล :

นางสาวเสริมสุข ธรรมกิจไพโรจน์
1. นางทัศนีย์ วัชราไทย
2. นางสาวสุประวีณ์ มาโยง
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เบอร์ติดต่อ : 081 648 7529
เบอร์ติดต่อ : 02 281 5246
เบอร์ติดต่อ : 02 280 5512

ตัวชี้วัดที่ 21 ร้อยละของนักเรียนที่จบการศึกษาระดับก่อนประถมศึกษา
หน่วยวัด : ร้อยละ
น้้าหนัก : ร้อยละ 1.5
ค้าอธิบาย : ผู้จบการศึกษาระดับก่อนประถมศึกษา หมายถึง นักเรียนสังกัดสานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐานที่เข้าเรียนระดับปฐมวัย และเรียนจบหลักสูตรระดับปฐมวัย หรือเทียบเท่า
สูตรการค้านวณ :
จานวนนักเรียนที่จบการศึกษาระดับก่อนประถมศึกษา ปีการศึกษา 2557
X 100
จานวนนักเรียนต้นปีในชั้นสูงสุดของระดับก่อนประถมศึกษาทั้งหมด ปีการศึกษา 2557
เกณฑ์การให้คะแนน :
ช่วงการปรับเกณฑ์การให้คะแนน +/- 5 หน่วย ต่อ 1 คะแนน โดยกาหนดเกณฑ์การให้คะแนน
ดังนี้
ระดับ 1
ระดับ 2
ระดับ 3
ระดับ 4
ระดับ 5
80
85
90
95
100
เป้าหมาย : ระดับ 5
รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน :
ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด

หน่วยวัด

ร้อยละของนักเรียนที่จบการศึกษาระดับ
ก่อนประถมศึกษา

ร้อยละ

ผลการด้าเนินงานในอดีต ปีงบประมาณ พ.ศ.

2555

2556

2557

99.13

98.37

-

แหล่งข้อมูล / วิธีการจัดเก็บข้อมูล :
โรงเรี ย นในสั ง กั ด ส านั ก งานคณะกรรมการการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐานที่ จั ด การศึ ก ษาระดั บ ก่ อ น
ประถมศึกษา
ระดับ สพฐ.
ตรวจสอบ ประมวลผล และรายงานผลการดาเนินการจัดการศึกษาระดับก่อนประถมศึกษา
ระดับ สพป. สพม.
ตรวจสอบ ประสานกับโรงเรียนเพื่อให้ได้ข้อมูลนักเรียนระดับก่อนประถมศึกษาที่ถูกต้องสมบูรณ์
ระดับสถานศึกษา
จัดเก็บ/ตรวจสอบ/ปรับปรุง/แก้ไข ข้อมูลนักเรียนรายคนด้วยระบบ Data Center ระยะที่ 2

คู่มือตัวชี้วัด 157

ตามแผนปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

แนวทางการด้าเนินการ :
ระดับ สพฐ.
1. สพฐ. วางแผนดาเนินการดาเนินการเพื่อขับเคลื่อนตัวชี้วัดให้บรรลุผลตามเป้าหมายและรวบรวม
ข้อมูลจากโรงเรียนเพื่อ ตรวจสอบ แก้ไขปรับปรุง และรายงานข้อมูลนักเรียนระดับก่อนประถมศึกษา
2. ส่งเสริม สนับสนุนให้ประชากรปฐมวัยทุกคนได้รับการเตรียมความพร้อม ก่อนเข้าเรียนในระดับ
ก่อนประถมศึกษา
3. ให้ สพป. สพม. ติดตามและดูแลให้จานวนนักเรียนต่อห้องเรียนมีความเหมาะสมไม่เป็นอุปสรรค
ต่อการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญและมีประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ
4. ส่งเสริม สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนระดับก่อนประถมศึกษาให้มีคุณภาพ ประสิทธิภาพ
5. ส่งเสริมให้มีการประชาสัมพันธ์การรับนักเรียนระดับก่อนประถมศึกษาอย่างหลากหลาย
6. ส่ ง เสริ ม และสนั บสนุ นให้ นัก เรี ยนที่ มีค วามสามารถพิ เศษ ผู้ ด้อยโอกาส และผู้ พิก ารได้รั บ
การศึกษาระดับก่อนประถมอย่างทั่วถึงและเต็มตามศักยภาพ
7. บริหารจัดการข้อมูลนักเรียนรายคนตามโปรแกรม SMIS และ DMC ระยะที่ 2 เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการ
ส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาระดับก่อนประถมศึกษาให้เกิดประสิทธิภาพ
ระดับ สพป. สพม.
1. สพป. สพม. วางแผนดาเนินการดาเนินกรเพื่อขับเคลื่อนตัวชี้วัดให้บรรลุตามเป้าหมาย และ
รวบรวมข้ อ มู ล จากโรงเรี ย นเพื่ อ ตรวจสอบ แก้ ไ ขปรั บ ปรุ ง และรายงานข้ อ มู ล นั ก เรี ย นระดั บ ก่ อ น
ประถมศึกษา
2. ส่ ง เสริ ม สนั บสนุ น ให้ ป ระชากรปฐมวั ย ในเขตพื้ น ที่ การศึ ก ษาได้ รั บการเตรี ย มความพร้ อ ม
ก่อนเข้าเรียนในระดับก่อนประถมศึกษา
3. กากับ ติดตาม และดูแลให้จานวนนักเรียนต่อห้องเรียนมีความเหมาะสมไม่เป็นอุปสรรคต่อการ
จัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ และมีประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ
4. ส่งเสริม สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนระดับก่อนประถมศึกษาให้มีคุณภาพประสิทธิภาพ
5. ส่งเสริมให้มีการประชาสัมพันธ์การรับนักเรียนระดับก่อนประถมศึกษาอย่างหลากหลาย
6. ส่ ง เสริ มและสนับ สนุน ให้ นักเรีย นที่มี ความสามารถพิเ ศษ ผู้ ด้ อยโอกาส และผู้ พิ การ ได้รั บ
การศึกษาระดับก่อนประถมศึกษาอย่างทั่วถึง และเต็มตามศักยภาพ
7. บริหารจัดการข้อมูลนักเรียนรายคนตามโปรแกรม SMIS และ DMC ระยะที่ 2 เพื่อใช้เป็นข้อมูล
ในการส่งเสริม สนับสนุน การจัดการศึกษาระดับก่อนประถมศึกษาให้เกิดประสิทธิภาพ

่มือตัวชี้วัด
158 คูตามแผนปฏิ
บัติราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

ระดับสถานศึกษา
1. วางแผนดาเนินการดาเนินการเพื่อขับเคลื่อนตัวชี้วัดให้บรรลุผลตามเป้าหมาย และจัดทาข้อมูล
และรายงานนักเรียนระดับก่อนประถมศึกษารายคน
2. ส่ งเสริม สนับสนุ นให้ ป ระชากรปฐมวัยในเขตบริการโรงเรียนได้รับ การเตรียมความพร้อ ม
ก่อนเข้าเรียนในระดับก่อนประถมศึกษา
3. จัดห้ องเรียนให้ มี ความเหมาะสมไม่เป็ นอุป สรรคต่อ การจัดการเรียนการสอนที่เน้ นผู้ เ รีย น
เป็นสาคัญ และมีประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ
4. ส่งเสริม สนับสนุน การจัดการเรียนการสอนระดับก่อนประถมศึกษาให้มีคุณภาพประสิทธิภาพ
5. ประกาศการรับนักเรียนระดับก่อนประถมศึกษา และรายงานผลการรับนักเรียน
6. ส่ ง เสริม และสนั บ สนุน ให้ นัก เรี ยนที่ มี ค วามสามารถพิ เ ศษ ผู้ ด้ อ ยโอกาส และผู้ พิ ก ารได้ รั บ
การศึกษาระดับก่อนประถมศึกษาอย่างทั่วถึงและเต็มตามศักยภาพ
7. บริหารจัดการข้อมูลนักเรียนรายคนตามโปรแกรม SMIS และ DMC ระยะที่ 2 เพื่อใช้เป็นข้อมูล
ในการส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาระดับก่อนประถมศึกษาให้เกิดประสิทธิภาพ
ผู้ก้ากับดูแลตัวชี้วัด :
ผู้จัดเก็บข้อมูล :

นางสาวเสริมสุข ธรรมกิจไพโรจน์
1. นางทัศนีย์ วัชราไทย
2. นางสาวสุประวีณ์ มาโยง

เบอร์ติดต่อ :
เบอร์ติดต่อ :
เบอร์ติดต่อ :

081 648 7529
02 281 5246
02 280 5512
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ตัวชี้วัดที่ 22 ร้อยละของนักเรียนที่จบการศึกษาภาคบังคับ
หน่วยวัด : ร้อยละ
น้้าหนัก : ร้อยละ 1.5
ค้าอธิบาย : ผู้ จ บการศึ ก ษาภาคบั ง คั บ หมายถึ ง นั ก เรี ย นสั ง กั ด ส านั ก งานคณะกรรมการการศึ ก ษา
ขั้นพื้นฐานที่เรียนจบชั้น ม.3 หรือ เทียบเท่า
สูตรการค้านวณ :
จานวนนักเรียนที่จบ ม.3 ปีการศึกษา 2557
จานวนนักเรียนต้นปี ชั้น ม.3 ทั้งหมด ปีการศึกษา 2557

X 100

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

ร้อยละของนักเรียนที่จบการศึกษาภาค
บังคับ

ร้อยละ

ผลการด้าเนินงานในอดีต ปีงบประมาณ พ.ศ.

2555

2556

2557

92.05

89.64

-

แหล่งข้อมูล / วิธีการจัดเก็บข้อมูล :
โรงเรียนในสั งกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานที่จัดการศึกษาระดับ ม.3 หรื อ
เทียบเท่า
ระดับ สพฐ.
ตรวจสอบ ประมวลผล และรายงานผลการดาเนินการจัดการศึกษาระดับ ม.3
ระดับ สพป. สพม.
ตรวจสอบ ประสานกับโรงเรียนเพื่อให้ได้ข้อมูลนักเรียน ม.3 ที่ถูกต้องสมบูรณ์
ระดับสถานศึกษา
จัดเก็บ/ตรวจสอบ/ปรับปรุง/แก้ไข ข้อมูลนักเรียนรายคนตามโปรแกรม SMIS และ DMC

่มือตัวชี้วัด
160 คูตามแผนปฏิ
บัติราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

แนวทางการด้าเนินการ :
ระดับ สพฐ.
1. สพฐ. วางแผนดาเนินการดาเนินการเพื่อขับเคลื่อนตัวชี้วัดให้บรรลุผลตามเป้าหมายและรวบรวม
ข้อมูลจากโรงเรียนเพื่อ ตรวจสอบ แก้ไขปรับปรุง และรายงานข้อมูลนักเรียนระดับชั้น ม.3
2. ส่งเสริม สนับสนุนให้ประชากรวัยการศึกษาภาคบังคับทุกคนได้รับการศึกษาจนจบหลักสูตร
(ระดับชั้น ม.3 หรือเทียบเท่า)
3. ให้ สพป. สพม. ติดตามและดูแลให้จานวนนักเรียนต่อห้องเรียนมีความเหมาะสมไม่เป็นอุปสรรค
ต่อการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญและมีประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ
4. ส่งเสริม สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนการศึกษาภาคบังคับ ให้มีคุณภาพ ประสิทธิภาพ
5. ส่ ง เสริม ให้ มีก ารประชาสั มพั นธ์ การรั บนั กเรียนระดับ ก่อ น ประถมศึ กษา และมั ธ ยมศึ กษา
อย่างหลากหลาย
6. ส่ ง เสริ ม และสนั บสนุ นให้ นัก เรี ยนที่ มีค วามสามารถพิ เศษ ผู้ ด้อยโอกาส และผู้ พิก ารได้รั บ
การศึกษาระดับก่อนประถมอย่างทั่วถึงและเต็มตามศักยภาพ
7. บริหารจัดการข้อมูลนักเรียนรายคนตามโปรแกรม SMIS และ DMC ระยะที่ 2 เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการ
ส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาระดับก่อนประถมศึกษาให้เกิดประสิทธิภาพ
ระดับ สพป. สพม.
1. สพป. สพม. วางแผนดาเนินการดาเนินกรเพื่อขับเคลื่อนตัวชี้วัดให้บรรลุตามเป้าหมาย และรวบรวม
ข้อมูลจากโรงเรียนเพื่อตรวจสอบ แก้ไขปรับปรุง และรายงานข้อมูลนักเรียนการศึกษาภาคบังคับ
2. ส่ ง เสริ ม สนั บ สนุ น ให้ ป ระชากรวั ย การศึ ก ษาภาคบั ง คั บ ทุ กคนในเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาได้ รั บ
การศึกษาภาคบังคับ
3. กากับ ติดตาม และดูแลให้จานวนนักเรียนต่อห้องเรียนมีความเหมาะสมไม่เป็นอุปสรรคต่อการ
จัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ และมีประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ
4. ส่งเสริม สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนการศึกษาภาคบังคับให้มีคุณภาพประสิทธิภาพ
5. ส่งเสริมให้มีการประชาสัมพันธ์การรับนักเรียนอย่างหลากหลาย
6. ส่งเสริมและสนับสนุนให้นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ ผู้ด้อยโอกาส และผู้พิการ ได้รับการศึกษา
ภาคบังคับอย่างทั่วถึง และเต็มตามศักยภาพ
7. บริหารจัดการข้อมูลนักเรียนรายคนตามโปรแกรม SMIS และ DMC ระยะที่ 2 เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการ
ส่งเสริม สนับสนุน การจัดการศึกษาภาคบังคับให้เกิดประสิทธิภาพ
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ระดับสถานศึกษา
1. วางแผนดาเนินการดาเนินการเพื่อขับเคลื่อนตัวชี้วัดให้บรรลุผลตามเป้าหมาย และจัดทาข้อมูล
และรายงานนักเรียนรายคนระดับการการศึกษาภาคบังคับ
2. ส่งเสริม สนับสนุนให้ประชากรวัยการศึกษาภาคบังคับในเขตบริการโรงเรียนได้รับการศึกษา
และเรียนจบการศึกษาภาคบังคับหรือเทียบเท่า
3. จัดห้องเรียนให้มีความเหมาะสมไม่เป็นอุปสรรคต่อการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็น
สาคัญ และมีประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ
4. ส่ ง เสริ ม สนั บ สนุ น การจั ด การเรี ย นการสอนระดั บ การศึ ก ษาภาคบั ง คั บ ให้ มี คุ ณ ภาพ
ประสิทธิภาพ
5. ประกาศการรับนักเรียนระดับการศึกษาภาคบังคับ และรายงานผลการรับนักเรียน
6. ส่งเสริมและสนับสนุนให้นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ ผู้ด้อยโอกาส และผู้พิการได้รับการศึกษา
ภาคบังคับอย่างทั่วถึงและเต็มตามศักยภาพ
7. บริหารจัดการข้อมูลนักเรียนรายคนตามโปรแกรม SMIS และ DMC ระยะที่ 2 เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการ
ส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาภาคบังคับให้เกิดประสิทธิภาพ

ผู้ก้ากับดูแลตัวชี้วัด :
ผู้จัดเก็บข้อมูล :

นางสาวเสริมสุข ธรรมกิจไพโรจน์
1. นางทัศนีย์ วัชราไทย
2. นางสาวสุประวีณ์ มาโยง
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เบอร์ติดต่อ :
เบอร์ติดต่อ :
เบอร์ติดต่อ :

081 648 7529
02 281 5246
02 280 5512

ตัวชี้วัดที่ 23 ร้อยละของนักเรียนที่จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
หน่วยวัด : ร้อยละ
น้้าหนัก : ร้อยละ 1.5
ค้าอธิบาย : ผู้จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หมายถึง นักเรียนสังกัดสานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐานที่เข้าเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย และ เรียนจบหลั กสู ตรระดับมัธ ยมศึกษา
ตอนปลาย หรือ เทียบเท่า
สูตรการค้านวณ :
จานวนนักเรียนที่จบการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย ปีการศึกษา 2557
จานวนนักเรียนต้นปี ม.6 ทั้งหมด ปีการศึกษา 2557

X 100

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

ระดับ 1
ระดับ 2
80
85
เป้าหมาย : ระดับ 5
รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน :
ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด
ร้อยละของนักเรียนที่จบการศึกษา
มัธยมศึกษาตอนปลาย

ระดับ 3
90

หน่วยวัด
ร้อยละ

ระดับ 4
95

ระดับ 5
100

ผลการด้าเนินงานในอดีต ปีงบประมาณ พ.ศ.

2555
94.74

2556
93.84

2557
-

แหล่งข้อมูล / วิธีการจัดเก็บข้อมูล :
โรงเรียนในสังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานที่จัดการศึกษาระดับมัธยมศึกษา
ตอนปลาย
ระดับ สพฐ.
ตรวจสอบ ประมวลผล และรายงานผลการดาเนินการจัดการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
ระดับ สพป. สพม.
ตรวจสอบ ประสานกับโรงเรียนเพื่อให้ได้ข้อมูลนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายที่ถูกต้องสมบูรณ์
ระดับสถานศึกษา
จัดเก็บ/ตรวจสอบ/ปรับปรุง/แก้ไข ข้อมูลนักเรียนรายคนตามโปรแกรม SMIS และ DMC
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แนวทางการด้าเนินการ :
ระดับ สพฐ.
1. สพฐ. วางแผนดาเนินการดาเนินการเพื่อขับเคลื่อนตัวชี้วัดให้บรรลุผลตามเป้าหมายและรวบรวม
ข้อมูลจากโรงเรียนเพื่อ ตรวจสอบ แก้ไขปรับปรุง และรายงานข้อมูลนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
2. ส่งเสริม สนับสนุนให้ประชากรที่จบการศึกษาภาคบังคับได้รับการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
3. ให้ สพป. สพม. ติดตามและดูแลให้จานวนนักเรียนต่อห้องเรียนมีความเหมาะสมไม่เป็นอุปสรรค
ต่อการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญและมีประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ
4. ส่ ง เสริ ม สนั บ สนุ น การจั ด การเรี ย นการสอนระดั บ มั ธ ยมศึ ก ษาตอนปลายให้ มี คุ ณ ภาพ
ประสิทธิภาพ
5. ส่งเสริมให้มีการประชาสัมพันธ์การรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายอย่างหลากหลาย
6. ส่งเสริม และสนับสนุนให้นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ ผู้ด้อยโอกาส และผู้พิการได้รับการศึกษา
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายอย่างทั่วถึงและเต็มตามศักยภาพ
7. บริหารจัดการข้อมูลนักเรียนรายคนตามโปรแกรม SMIS และ DMC ระยะที่ 2 เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการ
ส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายให้เกิดประสิทธิภาพ
ระดับ สพป. สพม.
1. สพป. สพม. วางแผนดาเนินการดาเนินกรเพื่อขับเคลื่อนตัวชี้วัดให้บรรลุตามเป้าหมาย และ
รวบรวมข้อมูล จากโรงเรียนเพื่อตรวจสอบ แก้ไขปรับปรุง และรายงานข้อมูลนักเรียนการศึกษาระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย
2. ส่งเสริม สนับสนุนให้นักเรียนที่จบการศึกษาภาคบังคับในเขตพื้นที่การศึกษาได้รับการศึกษา
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
3. จัดห้องเรียนให้มีความเหมาะสมไม่เป็นอุปสรรคต่อการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็น
สาคัญและมีประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ
4. ส่ ง เสริ ม สนั บ สนุ น การจั ด การเรี ย นการสอนระดั บ มั ธ ยมศึ ก ษาตอนปลายให้ มี คุ ณ ภาพ
ประสิทธิภาพ
5. ส่งเสริมให้มีการประชาสัมพันธ์การรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายอย่างหลากหลาย
6. ส่งเสริมและสนับสนุนให้นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ ผู้ด้อยโอกาส และผู้พิการ ได้รับการศึกษา
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายอย่างทั่วถึง และเต็มตามศักยภาพ
7. บริหารจัดการข้อมูลนักเรียนรายคนตามโปรแกรม SMIS และ DMC ระยะที่ 2 เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการ
ส่งเสริม สนับสนุน การจัดการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายให้เกิดประสิทธิภาพ
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ระดับสถานศึกษา
1. วางแผนดาเนินการดาเนินการเพื่อขับเคลื่อนตัวชี้วัดให้บรรลุผลตามเป้าหมาย และจัดทาข้อมูล
และรายงานนักเรียนรายคนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
2. ส่งเสริม สนับสนุนให้ประชากรวัยการศึกษาภาคบังคับในเขตบริการโรงเรียนได้รับการศึกษา
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
3. จัดห้องเรียนให้มีความเหมาะสมไม่เป็นอุปสรรคต่อการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็น
สาคัญ และมีประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ
4. ส่ ง เสริ ม สนั บ สนุ น การจั ด การเรี ย นการสอนระดั บ มั ธ ยมศึ ก ษาตอนปลายให้ มี คุ ณ ภาพ
ประสิทธิภาพ
5. ประกาศการรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย และรายงานผลการรับนักเรียน
6. ส่งเสริมและสนับสนุนให้นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ ผู้ด้อยโอกาส และผู้พิการได้รับการศึกษา
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายอย่างทั่วถึงและเต็มตามศักยภาพ
7. บริหารจัดการข้อมูลนักเรียนรายคนตามโปรแกรม SMIS และ DMC ระยะที่ 2 เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการ
ส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายให้เกิดประสิทธิภาพ
ผู้ก้ากับดูแลตัวชี้วัด :
ผู้จัดเก็บข้อมูล :

นางสาวเสริมสุข ธรรมกิจไพโรจน์
1. นางทัศนีย์ วัชราไทย
2. นางสาวสุประวีณ์ มาโยง

เบอร์ติดต่อ :
เบอร์ติดต่อ :
เบอร์ติดต่อ :

081 648 7529
02 281 5246
02 280 5512
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ตัวชี้วัดที่ 24 ร้อยละของนักเรียนประถมศึกษาออกกลางคัน
หน่วยวัด : ร้อยละ
น้้าหนัก : ร้อยละ 1.5
ค้าอธิบาย : นักเรียนประถมศึกษาออกกลางคัน หมายถึง นักเรียนในสังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐาน ชั้นประถมศึกษาศึกษา (ป.1 – ป. 6) หรือเทียบเท่าที่เข้าเรียนในระดับประถมศึกษาแต่ไม่จบต้องยุติการ
เรียนลง หรือการที่นักเรียนไม่สาเร็จการศึกษาตามหลักสูตรและต้องออกจากโรงเรียนไป โดยไม่กลับเข้ามาเรียน
สูตรการค้านวณ :
จานวนนักเรียนออกกลางคันระดับประถมศึกษา ปีการศึกษา 2557
จานวนนักเรียนระดับประถมศึกษา ปีการศึกษา 2557

X 100

เกณฑ์การให้คะแนน :
ช่วงการปรับเกณฑ์การให้คะแนน +/- 0.1 หน่วย ต่อ 1 คะแนน โดยกาหนดเกณฑ์การให้คะแนนดังนี้
ระดับ 1
ระดับ 2
ระดับ 3
ระดับ 4
ระดับ 5
0.10
0.09
0.08
0.07
0.06
หมายเหตุ:
รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน :
ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด
ร้อยละของนักเรียนประถมศึกษา
ออกกลางคันลดลง

หน่วยวัด
ร้อยละ

ผลการด้าเนินงานในอดีตปีงบประมาณ พ.ศ.
2555
2556
2557
0.14
0.08
-

แหล่งข้อมูล / วิธีการจัดเก็บข้อมูล :
1. สถานศึกษาในสังกัด สพฐ. จัดเก็บ/ตรวจสอบ/ตรวจสอบ/ปรับปรุงแก้ไข/รายงานข้อมูลนักเรียนออก
กลางคันเป็นรายบุคคล ปีการศึกษา 2557 เป็นรายบุคคลด้วยระบบ DMC ระยะที่ 2 ผ่านทาง www.bopp-obec.info
2. สพท. ส่งเสริม สนับสนุน ชี้แจง และกากับ ติดตาม ตรวจสอบการรายงานข้อมูลนักเรียนออก
กลางคันเป็นรายบุคคล ของโรงเรียนในสังกัด ให้ครบถ้วน ถูกต้อง ตามกาหนด
3. สพฐ. ประมวลผลและสรุปรายงานผลเป็นภาพรวมต่อไป
แนวทางด้าเนินงาน
1. สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อกาหนด
มาตรการแก้ไขการอกกกลางคันของนักเรียน
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2. แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามการออกกลางคันของนักเรียน
3. ประชุมชี้แจงผู้บริหารสถานศึกษา ครู ผู้ปกครอง เร่งรัดติดตามการเกณฑ์เด็กเข้าเรียน
4. ประสานงานกับหน่ว ยงานองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น และภาคส่ว นต่างๆ เพื่อติดตามการ
เกณฑ์เด็กเข้าเรียน
5. สถานศึกษารายงานการออกกลางคันของนักเรียนเป็นรายบุคคล ด้วยระบบ DMC ระยะที่ 2 ผ่านทาง
www.bopp-obec.info
6. สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ติดตามการแก้ไขปัญหานักเรียนออกกลางคัน
7. ประสานการทางานร่ วมกันระหว่างจังหวัด สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา สถานศึกษาและ
ทุกภาคส่วนเพื่อสนับสนุนช่วยเหลือไม่ให้เด็กนักเรียนกลุ่มเสี่ยงออกกลางคัน
8. ส่งเสริมให้นักเรียนมีรายได้ระหว่างเรียน สนับสนุนทุนการศึกษา
ผู้ก้ากับดูแลตัวชี้วัด : นางสาวเสริมสุข ธรรมกิจไพโรจน์
ผู้จัดเก็บข้อมูล
: นายประสาน พึ่งวอน
นางทัศนีย์ วัชราไทย
นางสาวสุประวีณ์ มาโยง

เบอร์ติดต่อ :
เบอร์ติดต่อ :
เบอร์ติดต่อ :
เบอร์ติดต่อ :

081 648 7529
02 281 5246
02 281 5246
02 280 5512

คู่มือตัวชี้วัด 167

ตามแผนปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

ตัวชี้วัดที่ 25 ร้อยละของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้นออกกลางคัน
หน่วยวัด : ร้อยละ
น้้าหนัก : ร้อยละ 1.5
ค้าอธิบาย : นักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้นออกกลางคัน หมายถึง นักเรียนในสังกัดสานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (ม. 1 – ม. 3) หรือเทียบเท่าที่เข้าเรียนในระดับแต่ไม่จบต้องยุติการ
เรียนลง หรือการที่นักเรียนไม่สาเร็จการศึกษาตามหลักสูตรและต้องออกจากโรงเรียนไป โดยไม่กลับเข้ามาเรียน
สูตรการค้านวณ :
จานวนนักเรียนออกกลางคันระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ปีการศึกษา 2557
จานวนนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ปีการศึกษา 2557

X 100

เกณฑ์การให้คะแนน :
ช่วงการปรับเกณฑ์การให้คะแนน +/- 0.2 หน่วย ต่อ 1 คะแนน โดยกาหนดเกณฑ์การให้คะแนนดังนี้
ระดับ 1
ระดับ 2
ระดับ 3
ระดับ 4
ระดับ 5
0.36
0.34
0.32
0.30
0.28
หมายเหตุ:
รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน :
ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด
ร้อยละของนักเรียนมัธยมศึกษา
ตอนต้นออกกลางคันลดลง

หน่วยวัด
ร้อยละ

ผลการด้าเนินงานในอดีตปีงบประมาณ พ.ศ.
2555
2556
2557
0.95
0.32
-

แหล่งข้อมูล / วิธีการจัดเก็บข้อมูล :
1. สถานศึกษาในสังกัด สพฐ. จัดเก็บ/ตรวจสอบ/ตรวจสอบ/ปรับปรุงแก้ไข/รายงานข้อมูลนักเรียนออก
กลางคันเป็นรายบุคคล ปีการศึกษา 2557 เป็นรายบุคคลด้วยระบบ DMC ระยะที่ 2 ผ่านทาง www.bopp-obec.info
2. สพท. ส่งเสริม สนับสนุน ชี้แจง และกากับ ติดตาม ตรวจสอบการรายงานข้อมูลนักเรียนออก
กลางคันเป็นรายบุคคล ของโรงเรียนในสังกัด ให้ครบถ้วน ถูกต้อง ตามกาหนด
3. สพฐ. ประมวลผลและสรุปรายงานผลเป็นภาพรวมต่อไป

่มือตัวชี้วัด
168 คูตามแผนปฏิ
บัติราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

แนวทางด้าเนินงาน
1. สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อกาหนด
มาตรการแก้ไขการอกกกลางคันของนักเรียน
2. แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามการออกกลางคันของนักเรียน
3. ประชุมชี้แจงผู้บริหารสถานศึกษา ครู ผู้ปกครอง เร่งรัดติดตามการเกณฑ์เด็กเข้าเรียน
4. ประสานงานกับหน่วยงานองค์กรปกครองส่ว นท้องถิ่น และภาคส่ วนต่างๆ เพื่อติดตามการ
เกณฑ์เด็กเข้าเรียน
5. สถานศึกษารายงานการออกกลางคันของนักเรียน
6. สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ติดตามการแก้ไขปัญหานักเรียนออกกลางคัน
7. ประสานการทางานร่วมกันระหว่างจังหวัด สานักงานเขตพื้นที่ สถานศึกษา และทุกภาคส่วนเพื่อ
สนับสนุนช่วยเหลือไม่ให้เด็กนักเรียนกลุ่มเสี่ยงออกกลางคัน
9. ส่งเสริมให้นักเรียนมีรายได้ระหว่างเรียน สนับสนุนทุนการศึกษา
ผู้ก้ากับดูแลตัวชี้วัด : นางสาวเสริมสุข ธรรมกิจไพโรจน์
ผู้จัดเก็บข้อมูล
: นายประสาน พึ่งวอน
นางสาวสุประวีณ์ มาโยง
นางทัศนีย์ วัชราไทย

เบอร์ติดต่อ :
เบอร์ติดต่อ :
เบอร์ติดต่อ :
เบอร์ติดต่อ :

081 648 7529
02 281 5246
02 280 5512
02 281 5246

คู่มือตัวชี้วัด 169

ตามแผนปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

ตัวชี้วัดที่ 26 ร้อยละของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายออกกลางคัน
หน่วยวัด : ร้อยละ
น้้าหนัก : ร้อยละ 1.5
ค้าอธิบาย : นักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายออกกลางคัน หมายถึง นักเรียนในสังกัดสานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4 – ม.6) หรือเทียบเท่าที่เข้าเรียนในระดับแต่ไม่จบต้องยุติ
การเรียนลง หรือการที่นักเรียนไม่สาเร็จการศึกษาตามหลักสูตรและต้องออกจากโรงเรียนไป โดยไม่กลับเข้ามาเรียน
สูตรการค้านวณ :
จานวนนักเรียนออกกลางคันระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ปีการศึกษา 2557
จานวนนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ปีการศึกษา 2557

X 100

เกณฑ์การให้คะแนน :
ช่วงการปรับเกณฑ์การให้คะแนน +/- 0.2 หน่วย ต่อ 1 คะแนน โดยกาหนดเกณฑ์การให้คะแนนดังนี้
ระดับ 1
ระดับ 2
ระดับ 3
ระดับ 4
ระดับ 5
0.36
0.34
0.32
0.30
0.28
หมายเหตุ:
รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน :
ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด

หน่วยวัด

ร้อยละของนักเรียนมัธยมศึกษาตอน
ปลายออกกลางคัน

ร้อยละ

ผลการด้าเนินงานในอดีตปีงบประมาณ พ.ศ.
2555
2556
2557
0.91
0.32
-

แหล่งข้อมูล / วิธีการจัดเก็บข้อมูล :
1. สถานศึกษาในสังกัด สพฐ. จัดเก็บ/ตรวจสอบ/ตรวจสอบ/ปรับปรุงแก้ไข/รายงานข้อมูลนักเรียนออก
กลางคันเป็นรายบุคคล ปีการศึกษา 2557 เป็นรายบุคคลด้วยระบบ DMC ระยะที่ 2 ผ่านทาง www.bopp-obec.info
2. สพท. ส่งเสริม สนับสนุน ชี้แจง และกากับ ติดตาม ตรวจสอบการรายงานข้อมูลนักเรียนออกกลางคัน
เป็นรายบุคคลของโรงเรียนในสังกัดให้ครบถ้วน ถูกต้อง ตามกาหนด
3. สพฐ. ประมวลผลและสรุปรายงานผลเป็นภาพรวมต่อไป

่มือตัวชี้วัด
170 คูตามแผนปฏิ
บัติราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

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 สถานศึกษาและทุกภาคส่วน
เพื่อสนับสนุนช่วยเหลือไม่ให้เด็กนักเรียนกลุ่มเสี่ยงออกกลางคัน
8. ส่งเสริมให้นักเรียนมีรายได้ระหว่างเรียน สนับสนุนทุนการศึกษา
ผู้ก้ากับดูแลตัวชี้วัด : นางสาวเสริมสุข ธรรมกิจไพโรจน์
ผู้จัดเก็บข้อมูล
: นายประสาน พึ่งวอน
นางสาวสุประวีณ์ มาโยง
นางทัศนีย์ วัชราไทย

เบอร์ติดต่อ :
เบอร์ติดต่อ :
เบอร์ติดต่อ :
เบอร์ติดต่อ :

081 648 7529
02 281 5246
02 280 5512
02 281 5246

คู่มือตัวชี้วัด 171

ตามแผนปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

ตัวชี้วัดที่ 27 ร้อยละของนักเรียนที่ได้รับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
หน่วยวัด : ร้อยละ
น้้าหนัก : ร้อยละ 1.5
ค้า อธิ บาย : เป็นการประเมินผลเพื่อให้ ทราบว่านักเรียนได้รับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา
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

่มือตัวชี้วัด
172 คูตามแผนปฏิ
บัติราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

ผลการด้าเนินงานในอดีต ปีงบประมาณ พ.ศ.
2554
2555
2556
100
100
100
(7,780,514) (7,788,044) (7,686,871)

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ตั้งแต่ระดับอนุบาล
จนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน) ได้รับงบประมาณค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน 5 รายการ ประกอบด้วย
1) ค่าจัดการเรียนการสอน
1.1) อุดหนุนรายหัว
1.2) ปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน
1.3) ค่าอาหารนักเรียนพักนอน
2) ค่าหนังสือเรียน
3) ค่าอุปกรณ์การเรียน
4) ค่าเครื่องแบบนักเรียน
5) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
แหล่งข้อมูล / วิธีการจัดเก็บข้อมูล :
1. แหล่งข้อมูลนักเรียนรายบุคคล 10 มิถุนายน 2558 (ข้อมูล Data Center 2015)
2. ข้อมูลจานวนนักเรียนปีการศึกษา 2557 ที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณปี 2558 ครบถ้วน ในภาค
เรียนที่ 2/2557 และได้รับชดเชยในภาคเรียน 1/2558 ในส่วนที่ยังขาด
3. ข้อมูลจานวนนักเรียนที่ได้รับจัดสรรงบประมาณปี 2558 สาหรับภาคเรียนที่ 1/2558 โดยการ
คาดคะเนนักเรียนเข้าใหม่ ชั้น อ.1 / ป.1 / ม.1 (70% ของนักเรียนปีการศึกษา 2557) และนักเรียนเดิมปีการศึกษา
2556 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 2557
2. สรุปรายงานการการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ระดับสถานศึกษา
1. ใช้ข้อมูล 10 มิถุนายน 2557
2. สรุปรายงานการการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ผู้ก้ากับดูแลตัวชี้วัด :
ผู้จัดเก็บข้อมูล :

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

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

02 282 1319
02 288 5831-2
02 288 5853
02 280 2935
02 280 2935
02 288 5853
02 281 3062
02 288 5853
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แบบฟอร์มการจัดเก็บข้อมูล ระดับสพป./สพม. และระดับสถานศึกษา (ถ้ามี)
แบบรายงานผลการด้าเนินงานโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาล
จนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ภาคเรียนที่ 2/2557 และ ภาคเรียนที่ 1/2558
************************
ส้านักงานเขตพื้นที่การศึกษา....................................................................................................................
วัตถุประสงค์
เพื่อให้นั กเรียนทุกคนได้รั บการศึ กษาตั้งแต่ระดั บอนุ บาลจนจบการศึกษาขั้ นพื้นฐานที่มี คุณภาพและ
มาตรฐาน โดยรัฐสนับสนุนค่าใช้จ่ายในรายการพื้นฐานให้ ได้แก่ ค่าหนังสือเรียน ค่าอุปกรณ์การเรียน ค่าเครื่องแบบ
นักเรียน ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน และค่าจัดการเรียนการสอน
เป้าหมาย (ของส้านักงานเขตพื้นที่การศึกษา)
ด้านปริมาณ
...............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
ด้านคุณภาพ
...............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
การติดตาม ควบคุม ก้ากับของสถานศึกษาและเขตพื้นที่การศึกษา
การติดตาม ควบคุม ก้ากับของสถานศึกษา
มี (จ้านวน โรง) ไม่มี (จ้านวน โรง)
1. ตั้งคณะกรรมการวิชาการพิจารณาหนังสือ
2. ตั้งคณะกรรมการภาคี 4 ฝ่าย(ผู้แทนครู ผู้แทนผู้ปกครอง ผู้แทนชุมชน
และผู้แทนกรรมการนักเรียน)
3. คณะกรรมการภาคี 4 ฝ่าย ร่วมพิจารณาให้ความเห็นชอบการคัดเลือก
หนังสือเรียน ร่วมกาหนดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนและให้ความ
เห็นชอบการใช้เงินเหลือจ่ายจากการจัดซื้อหนังสือเรียนและเงินกิจกรรม
พัฒนาคุณภาพผู้เรียน
4. คณะกรรมการภาคี 4 ฝ่ายร่วมให้ความคิดเห็นในการประเมินผลเพื่อ
พัฒนาแนวทางการดาเนินงาน
5. คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานให้ความเห็นชอบ ประเมินและ
ปรับปรุงการคัดเลือกหนังสือเรียน
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การติดตาม ควบคุม ก้ากับของสถานศึกษา
มี (จ้านวน โรง) ไม่มี (จ้านวน โรง)
6. คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานร่วมกาหนดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพ
ผู้เรียนให้สอดคล้องกับความต้องการของนักเรียนและสถานศึกษา
7. คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานให้ความเห็นชอบการใช้เงินที่เหลือ
จากการดาเนินการจัดซื้อหนังสือเรียนและกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
ถัวจ่ายได้ทุกรายการ
8. คณะกรรมการสถานศึกษาให้ความคิดเห็นในการประเมินผลเพื่อพัฒนา
แนวทางการดาเนินงาน และรับผิดชอบร่วมกับสถานศึกษาให้การบริหาร
จัดการปัจจัยที่ได้รับจากโครงการฯให้เกิดประโยชน์สูงสุด
9. สถานศึกษารายงานผลการดาเนินงานทางอิเล็กทรอนิกส์(e-MES) ผ่าน
ทางเว็บไซด์ของสานักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
10. สถานศึกษามีการตรวจสอบให้นักเรียนมีเครื่องแบบนักเรียน และ
อุปกรณ์การเรียนจริงตามที่ได้รับจัดสรร
11. สถานศึกษาจัดทาแผนปฏิบัติการประจาปีของสถานศึกษาที่สอดคล้อง
กับภารกิจของสถานศึกษา นโยบายและจุดเน้นของสานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานสาหรับงบเงินอุดหนุน รายการค่า
จัดการเรียนการสอน (ค่าใช้จ่ายรายหัว) และนาเสนอให้คณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานเห็นชอบ
12. สถานศึกษามีการตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณให้สอดคล้องกับ
แผนปฏิบัติการประจาปี และรายงานผลให้สาธารณชนได้รับทราบ
การติดตาม ควบคุม ก้ากับของส้านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มี (จ้านวน โรง) ไม่มี (จ้านวน โรง)
1. ตั้งคณะกรรมการประสานงาน ติดตามตรวจสอบและประเมินผลการ
ดาเนินงานภายในเขตพื้นที่การศึกษา
2. สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามีการติดตามตรวจสอบและประเมินผลการ
ดาเนินงานของโครงการฯภายในเขตพื้นที่การศึกษา เชิงประจักษ์
3. สานักงานเขตพื้นที่การศึกษากากับ ติดตาม สถานศึกษาผ่านช่องทาง
อิเล็กทรอนิกส์ เป็นรายสถานศึกษา
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ผลการด้าเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ภาคเรียนที่ 2/2557 และ ภาคเรียนที่ 1/2558
ด้านปริมาณ
ตัวชี้วัดที่ 1 จ้านวนนักเรียนในเขตพื้นที่การศึกษาได้รับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน ภาคเรียนที่ 2/2557 และ ภาคเรียนที่ 1/2558 (ใช้ข้อมูลจาก สพฐ.)
ด้านคุณภาพ
ตัวชี้วัด
ตัวชี้วัดที่ 1 ร้อยละของผู้ปกครองมีความพึงพอใจที่ได้รับบริการการศึกษา
ตัวชี้วัดที่ 2 ร้อยละของนักเรียนมีความพร้อมด้านต่างๆทั้งด้านการสนับสนุนค่า
จัดการเรียนการสอน เครื่องแบบนักเรียน อุปกรณ์การเรียน หนังสือเรียน
แบบฝึกหัด และกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
ตัวชี้วัดที่ 3 ระดับความสาเร็จของนักเรียนมีความรู้และประสบการณ์จากการจัด
กิจกรรมวิชาการ/กิจกรรมทัศนศึกษา
ตัวชี้วัดที่ 4 ร้อยละของนักเรียนมีคุณลักษณะพึงประสงค์จากการจัดกิจกรรมพัฒนา
คุณภาพผู้เรียน(คุณธรรม/ลูกเสือ/เนตรนารี/ยุวกาชาด)
ตัวชี้วัดที่ 5 ร้อยละของนักเรียนมีทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ (ICTเพื่อการ
แสวงหาความรู้และการสื่อสารอย่างสร้างสรรค์ )
ตัวชี้วัดที่ 6 ร้อยละของนักเรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานที่มีคุณภาพตาม
จุดเน้น
ตัวชี้วัดที่ 7 ร้อยละของนักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียนวิชาหลัก ระดับ
การศึกษาขั้นพื้นฐานจากการประเมินระดับชาติเพิ่มขึ้น
ตัวชี้วัดที่ 8 ร้อยละของเด็กปฐมวัยที่มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตร
ปฐมวัย พุทธศักราช 2546
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ผลการด้าเนินงาน

ด้านการมีส่วนร่วม
ระดับการมีส่วนร่วม

มาก
ที่สุด

มาก

ปาน น้อย น้อยที่สุด
กลาง

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

ผู้รายงานข้อมูล

ผู้รับรองข้อมูล

ลงชื่อ
(
ตาแหน่ง
โทรศัพท์

ลงชื่อ
)

(
ตาแหน่ง
โทรศัพท์

)
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ตัวชี้วัดที่ 28 ร้อยละของนักเรียนด้อยโอกาสได้รับการสนับสนุนการศึกษา
หน่วยวัด : ร้อยละ
น้้าหนัก : ร้อยละ 1.5
ค้าอธิบาย :
จานวนเด็กด้อยโอกาสได้รับการศึกษาในโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ หมายถึง ความสาเร็จตามเป้าหมาย
ผลผลิตเด็กด้อยโอกาสได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ (13โรง) และโรงเรียนราชประชานุ
เคราะห์ (38โรง) ในสั งกัดสานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ของสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ รวม 51 โรง ใน 43 จังหวัด ที่มีภารกิจจัดการศึกษาทุกระดับการศึกษา (อนุบาล - มัธยมศึกษา
ตอนปลาย) ในรูปแบบโรงเรี ยนประจาให้กับกลุ่ มเด็กและเยาวชนด้อยโอกาสในวัยเรี ยน 10 ประเภท ตามที่
คณะกรรมการปฏิรูปการศึกษาเพื่อคนพิการ ผู้ด้อยโอกาส และผู้มีความต้องการพิเศษของกระทรวงศึกษาธิการ
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 +/-5 หน่วย ต่อ 1 คะแนน โดยกาหนดเกณฑ์การให้คะแนนดังนี้
ระดับ 1
ระดับ 2
ระดับ 3
ระดับ 4
ระดับ 5
72.60
77.60
82.60
87.60
92.60
รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน :
ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด
ร้อยละนักเรียนด้อยโอกาสได้รับ
การสนับสนุนการศึกษา

หน่วย
วัด
ร้อยละ
(คน)

ผลการดาเนินงานในอดีต ปีงบประมาณ พ.ศ.
2556
2557
82.10
80.74
36,538 (คน)
36,415 (คน) 44,402 (คน)
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แหล่งข้อมูล / วิธีการจัดเก็บข้อมูล :
1. สพฐ. จะจัดเก็บข้อมูล จากหน่ว ยงานและสถานศึกษาในสั งกัด ส่ ว นในสั ง กัดอื่นส านักงาน
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการเป็นผู้จัดเก็บข้อมูล
2. สศศ. ประมวลผลข้อมูลนักเรียนด้อยโอกาสจากโปรแกรมระบบบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศ
สานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ Special Education Technology (SET) ของโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ 51 โรง
และดาเนินการวิเคราะห์และประมวลผลเป็นข้อมูลสารสนเทศ ณ 10 มิถุนายน 2558
3. สศศ. ประมวลผลข้อมูลนักเรียนด้อยโอกาสจากโปรแกรมระบบบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศ
สานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ Special Education Technology (SET) ของโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ 51 โรง
และดาเนินการวิเคราะห์และประมวลผลเป็นข้อมูลสารสนเทศ ณ 10 มิถุนายน 2558 และจัดทาเป็นเอกสารแผน
ชั้นเรียนโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ จานวน 51 โรง
แนวทางการด้าเนินงาน :
ระดับ สศศ.
1. สารวจข้อมูลนักเรียนด้อยโอกาสและวางแผนการจัดการศึกษาสาหรับนักเรียนด้อยโอกาสในเขต
บริการ จาแนกตามประเภทด้อยโอกาส โดยประสานการดาเนินงานกับหน่วยงาน/สถานศึกษาสาหรับนักเรียน
ด้อยโอกาส
2. จัดสรรงบประมาณสนับสนุนการจัดการศึกษาสาหรับ นักเรียนด้อยโอกาส โดยให้เป็นไปตาม
ที่กฎกระทรวงหรือระเบียบวิธีการที่กระทรวงศึกษาธิการกาหนด และ สพฐ. กาหนด
3. ประสานส่งเสริม สนับสนุนให้เด็กด้อยโอกาสได้เข้ารับการศึกษาขั้นพื้นฐานตามวัตถุประสงค์และ
ความเหมาะสม
4. รายงานผลการจัดการศึกษาสาหรับนักเรียนด้อยโอกาสตามแบบฟอร์มและระยะเวลาที่กาหนด
ระดับสถานศึกษา
1. สารวจข้อมูลเด็กด้อยโอกาสในเขตบริการ จาแนกตามประเภทด้อยโอกาส
2. วางแผน/ดาเนินการให้นักเรียนด้อยโอกาสรับการศึกษาในสถานศึกษา
3. จั ดการศึ กษาส าหรั บนักเรี ยนด้ อยโอกาสและรักษาอัตราการคงอยู่ เพื่อให้ ผู้ ด้อยโอกาสได้รั บ
การศึกษาอย่างต่อเนื่องจนจบหลักสูตร
4. รายงานผลการรับนักเรียนต่อ สศศ. ตามกาหนด
แนวทางการประเมินผล :
แนวทางการประเมินผล
1. ประเมินผลจากข้อมูล เอกสาร หลักฐานต่างๆ
1.1 รายละเอียดแผนการดาเนินงาน ดังนี้
- ผลผลิตเชิงปริมาณของส่วนราชการตาม “เอกสารงบประมาณรายจ่ายประจาปี งบประมาณ พ.ศ.
2558” ของสานักงบประมาณ
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แนวทางการประเมินผล
- เป้าหมายเชิงปริมาณที่ต้องดาเนินการให้แล้วเสร็จในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
- 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. 2558
1.4 กรณีส่วนราชการเปลี่ยนเป้าหมายของผลผลิตตามเอกสารงบประมาณรายจ่าย ต้องได้รับความเห็นชอบ
จาก สานักงบประมาณจึงสามารถนาเป้าหมายที่ปรับเปลี่ยนแล้วมาใช้ในการประเมินผลได้ พร้อมแนบ
เอกสาร หลักฐานที่สานักงบประมาณให้ความเห็นชอบดังกล่าว
2. ประเมินผลจากข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์บุคคลที่เกี่ยวข้องต่างๆ
- ผู้กากับดูแลตัวชี้วัด
- ผู้จัดเก็บข้อมูล
3. การสังเกตการณ์
3.1 กระบวนการรวบรวมข้อมูลผลการดาเนินงานของผลผลิตควรมีคุณสมบัติ ดังนี้
- ความถูกต้อง เช่น รายละเอียดข้อมูลนักเรียนรายบุคคล และเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบในการตรวจสอบ
ข้อมูลก่อนและหลังการจัดเก็บทุกครั้ง 2 ภาคเรียน/ปี
- ความน่าเชื่อถือ เช่น ระบุแหล่งที่มาได้ชัดเจน สามารถสอบยันข้อมูลกับหน่วยงานเจ้าของข้อมูลได้
มีการจัดเก็บเป็นระบบและมีเจ้าหน้าที่รับผิดชอบในการจัดเก็บ
- ความทันสมัย เช่น ความถี่ในการปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบันทุกครั้งที่ข้อมูลมีการเปลี่ยนแปลงลง
ในระบบฐานข้อมูล
- ความสามารถในการตรวจสอบได้ เช่น ส่วนราชการมีความพร้อมให้คณะกรรมการฯ ส่วนราชการ
ภาคเอกชนและประชาชนตรวจสอบข้อมูลได้
3.2 สภาพแวดล้อมของสถานที่ที่ดาเนินการตามกิจกรรมหรือโครงการหลัก
3.3 การเก็บรักษาและดูแลเอกสาร/ข้อมูล
ผู้ก้ากับดูแลตัวชี้วัด : ผู้อานวยการสานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ
นางสาวสอางค์ จงสวัสดิ์พัฒนา
ผู้จัดเก็บข้อมูล
: นางสาวอัญชลี ถนอมวา
นางสาวปาณิศา ณะกัณฑ์
: นายสื่อซาง วัฒนาสกุลลี
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เบอร์ติดต่อ
เบอร์ติดต่อ
เบอร์ติดต่อ
เบอร์ติดต่อ
เบอร์ติดต่อ

:
:
:
:
:

02 288 5559
02 288 5547
02 288 5547
02 288 5547
02 288 5547

ตัวชี้วัดที่ 29 ร้อยละของนักเรียนพิการได้รับการสนับสนุนการศึกษา
หน่วยวัด : ร้อยละ
น้้าหนัก : ร้อยละ 1.5
ค้าอธิบาย :
จานวนเด็กพิการที่ได้รับการศึกษาในโรงเรียนเฉพาะความพิการ หมายถึง ความสาเร็จตามเป้าหมาย
ผลผลิตเด็กพิการได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานในโรงเรียนที่จัดการศึกษาพิเศษ ในสังกัดสานักบริหารงานการศึกษา
พิเศษของสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ รวม 46 โรง ใน 37 จังหวัด ที่มี
ภารกิจจัดการศึกษาทุกระดับการศึกษา (อนุบาล - มัธยมศึกษาตอนปลาย) ในรูปแบบโรงเรียนประจาให้กับกลุ่ม
เด็ก และเยาวชนคนพิการในวัยเรียน 9 ประเภทความพิการตามที่อนุกรรมการคัดเลือกความพิการเพื่อการศึกษา
ของกระทรวงศึกษาธิการได้กาหนด
1) บุคคลที่มีความบกพร่องทางการมองเห็น
2) บุคคลที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน
3) บุคคลที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา
4) บุคคลที่มีความบกพร่องทางร่างกายหรือสุขภาพ
5) บุคคลที่มีปัญหาทางการเรียนรู้
6) บุคคลที่มีความบกพร่องทางการพูดและภาษา
7) บุคคลที่มีปัญหาทางพฤติกรรมหรืออารมณ์
8) บุคคลออทิสติก
9) บุคคลพิการซ้อน
สูตรการค้านวณ :
จานวนนักเรียนพิการที่ได้รับการสนับสนุนทางการศึกษา X 100
จานวนนักเรียนพิการตามแผนชั้นเรียนในโรงเรียนศึกษาพิเศษ
เกณฑ์การให้คะแนน :
ช่วงการปรับเกณฑ์การให้คะแนน +/-5 หน่วย ต่อ 1 คะแนน โดยกาหนดเกณฑ์การให้คะแนนดังนี้
ระดับ 1
ระดับ 2
ระดับ 3
ระดับ 4
ระดับ 5
74.17
79.17
84.17
89.17
94.17
รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน :
ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด
ร้อยละของนักเรียนพิการได้รับ
การสนับสนุนการศึกษา

หน่วยวัด
ร้อยละ
(คน)

ผลการดาเนินงานในอดีต ปีงบประมาณ พ.ศ.
2556
86.94
13,230 (คน)

2557
93.38
14,210 (คน)

2558
16,468 (คน)
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แหล่งข้อมูล / วิธีการจัดเก็บข้อมูล :
1. สศศ. ประมวลผลข้ อมู ลนั กเรี ยนพิ การจากโปรแกรมระบบบริ หารจั ดการข้ อมู ลสารสนเทศ
สานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ Special Education Technology (SET) ของโรงเรียนเฉพาะความพิการ 46 โรง
และดาเนินการวิเคราะห์และประมวลผลเป็นข้อมูลสารสนเทศ ณ 10 มิถุนายน 2558
2. สศศ. ประมวลผลข้อมูลนักเรียนพิการจากโปรแกรมระบบบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศ สานัก
บริหารงานการศึกษาพิเศษ Special Education Technology (SET) ของโรงเรียนเฉพาะความพิการ 46 โรง
ณ 10 มิถุนายน 2557 และจัดทาเป็นเอกสารแผนชั้นเรียนโรงเรียนเฉพาะความพิการ 46 โรง
แนวทางการด้าเนินงาน :
ระดับ สพฐ.
ได้กาหนดนโยบายให้ประชากรวัยเรียนทุกคนได้รับสิทธิ โอกาสและความเสมอภาคในการที่จะ
ได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยเท่าเทียมกัน ทั้งผู้ด้อยโอกาสและผู้พิการประเภทต่างๆ ทั้ง 9 ประเภท และเพื่อ
ส่ งเสริมให้ ผู้ พิ การได้ รับ สิ่ ง อานวยความสะดวกส าหรั บผู้ พิก ารให้ เหมาะสม กระทรวงศึ กษาธิ การและ
ส านัก งานคณะกรรมการการศึก ษาขั้น พื้นฐาน จึ งได้ จัดสรรงบประมาณสนั บสนุ นให้ นั กเรี ยนพิก ารสู ง
มากกว่าคนปกติทั่ว ไปในวัยเดียวกัน รวมทั้งให้ สิทธิโ อกาสและเสรี ภาพในการเลื อกศึกษาได้ตามความ
ต้องการจาเป็นพิเศษเฉพาะบุคคล
ระดับ สศศ.
1. ส ารวจข้อมูล นักเรียนพิการและวางแผนการจัดการศึกษาส าหรับ นักเรียนพิการในเขตบริการ
จาแนกตามประเภทความพิการ โดยประสานการดาเนินงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง/สถานศึกษาส าหรับ
นักเรียนพิการ
2. จั ดสรรงบประมาณสนั บสนุ นการจั ดการศึ กษาส าหรั บ นั กเรี ยนพิ การ โดยให้ เป็ นไปตามที่
กฎกระทรวง หรือระเบียบวิธีการที่กระทรวงศึกษาธิการและสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กาหนด
3. ประสาน ส่งเสริม สนับสนุนให้นักเรียนพิการที่ตกหล่น ได้เข้ารับการศึกษาตามความประสงค์และความ
เหมาะสม หรือดาเนินการส่งต่อให้นักเรียนพิการได้รับการศึกษาจากหน่วยงานที่จัดการศึกษาอย่างเหมาะสม
4. รายงานผลการจัดการศึกษา สาหรับผู้พิการตามแบบฟอร์มและระยะเวลาที่กาหนด
ระดับสถานศึกษา
1. สารวจข้อ มูล เด็ก พิก ารในวัย เรีย นระดับ การศึก ษาขั้น พื้น ฐานในเขตบริก าร จาแนกตาม
ประเภทพิการ
2. วางแผน / ดาเนินการให้ นักเรียนพิการรับการศึกษาในสถานศึกษาหรือส่ งต่อไปให้ หน่วยงาน
/ สถานศึกษาเฉพาะด้านตามความเหมาะสมหรือตามความต้องการจาเป็นพิเศษเฉพาะบุคคล
3. จั ดการศึ กษาส าหรั บ นั กเรี ยนพิ การและรักษาอั ตราการคงอยู่ เพื่ อให้ ผู้ พิ การได้ รับการศึ กษา
อย่างต่อเนื่องจนจบหลักสูตร
4. รายงานผลการรับนักเรียนต่อ สศศ. ตามกาหนด
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แนวทางการประเมินผล :
แนวทางการประเมินผล
1. ประเมินผลจากข้อมูล เอกสาร หลักฐานต่างๆ
1.1 รายละเอียดแผนการดาเนินงาน ดังนี้
- ผลผลิตเชิงปริมาณของส่วนราชการตาม “เอกสารงบประมาณรายจ่ายประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2558” ของ
สานักงบประมาณ
- เป้าหมายเชิงปริมาณที่ต้องดาเนินการให้แล้วเสร็จในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
- 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. 2558
1.4 กรณีส่วนราชการเปลี่ยนเป้าหมายของผลผลิตตามเอกสารงบประมาณรายจ่าย ต้องได้รับความเห็นชอบจาก
สานักงบประมาณจึงสามารถนาเป้าหมายที่ปรับเปลีย่ นแล้วมาใช้ในการประเมินผลได้ พร้อมแนบเอกสาร หลักฐาน
ทีส่ านักงบประมาณให้ความเห็นชอบดังกล่าว

2. ประเมินผลจากข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์บุคคลที่เกี่ยวข้องต่างๆ
-

ผู้กากับดูแลตัวชี้วัด
ผู้จัดเก็บข้อมูล

3. การสังเกตการณ์
3.1 กระบวนการรวบรวมข้อมูลผลการดาเนินงานของผลผลิตควรมีคุณสมบัติ ดังนี้
- ความถูกต้อง เช่น รายละเอียดข้อมูลนักเรียนรายบุคคล และเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบในการตรวจสอบข้อมูลก่อน
และหลังการจัดเก็บทุกครั้ง 2 ภาคเรียน/ปี
- ความน่าเชื่อถือ เช่น ระบุแหล่งที่มาได้ชัดเจน สามารถสอบยันข้อมูลกับหน่วยงานเจ้าของข้อมูลได้ มีการจัดเก็บ
เป็นระบบและมีเจ้าหน้าทีร่ ับผิดชอบในการจัดเก็บ
- ความทันสมัย เช่น ความถี่ในการปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบันทุกครั้งที่ข้อมูลมีการเปลีย่ นแปลงลงในระบบ
ฐานข้อมูล
- ความสามารถในการตรวจสอบได้ เช่น ส่วนราชการมีความพร้อมให้คณะกรรมการฯ ส่วนราชการ ภาคเอกชน
และประชาชนตรวจสอบข้อมูลได้
3.2 สภาพแวดล้อมของสถานที่ที่ดาเนินการตามกิจกรรมหรือโครงการหลัก
3.3 การเก็บรักษาและดูแลเอกสาร/ข้อมูล

ผู้ก้ากับดูแลตัวชี้วัด : ผู้อานวยการสานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ
: นางสาวสอางค์ จงสวัสดิ์พฒ
ั นา
ผู้จัดเก็บข้อมูล
: นางสาวนพศร พรมณีพิศมัย
: นางสาวปาณิศา ณะกัณฑ์
: นายสื่อซาง วัฒนาสกุลลี

เบอร์ติดต่อ
เบอร์ติดต่อ
เบอร์ติดต่อ
เบอร์ติดต่อ
เบอร์ติดต่อ

:
:
:
:
:

02 288 5559
02 288 5547
02 288 5547
02 288 5547
02 288 5547
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ตัวชี้วัดที่ 30 ร้อยละของนักเรียนพิการที่ได้รับการพัฒนาสมรรถภาพ
หน่วยวัด : ร้อยละ
น้้าหนัก : ร้อยละ 1.5
ค้าอธิบาย :
จานวนเด็กพิการที่ได้รับการบริการพัฒนาสมรรถภาพที่ศูนย์การศึกษาพิเศษ 77แห่ง (ศูนย์การศึกษา
พิเศษ เขตการศึกษา 13 แห่ง และศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจาจังหวัด 64 แห่ง) ใน 2 รูปแบบ ดังนี้
1. จานวนเด็กพิ การที่ เข้ ารับการพั ฒนาสมรรถภาพภายในศูนย์ การศึ กษาพิเศษแบบไป - กลั บ
หมุนเวียน และแบบประจาหมุนเวียน
2. จานวนเด็กพิการที่เข้ารับการพัฒนาสมรรถภาพภายนอกศูนย์การศึกษาพิเศษ ได้แก่
1) เด็กพิการในสังกัดศูนย์การศึกษาพิเศษรับบริการที่บ้าน
2) เด็กพิการเจ็บป่วยเรื้อรังในโรงพยาบาล
3) เด็ กพิ ก ารเรี ยนรวม ซึ่ งศู นย์ การศึ กษาพิ เศษเป็ นสถานศึ ก ษาของรั ฐ มี ฐ านะไม่ เป็ น
นิติบุคคล สังกัดสานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานทาหน้าที่
ให้บริการทางการศึกษาแก่เด็กพิการทุกประเภทใน 4 รูปแบบ ดังนี้
(1) จัดบริการช่วยเหลือระยะแรกเริ่ม (EI : Early Intervention) ตั้งแต่แรกเกิดหรือแรก
พบความพิการทั้งที่ศูนย์ฯ และที่บ้าน
(2) จัดบริการประสานส่งต่อ แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยกระบวนการพัฒนาจะมีการ
จัดทาแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล
(3) จัดระบบให้บริการสื่อ สิ่งอานวยความสะดวกและความช่วยเหลืออื่นใดแก่เด็กพิการ
ให้เหมาะสมกับระดับและประเภทความพิการ ตามระบุไว้ในแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคลของเด็กแต่ละคน
โดยระบบนี้บริหารด้วยการใช้ระบบคูปองการศึกษารองรับ การใช้สื่อสิ่งอานวยความสะดวกตามบัญชี ก ข และ
ค ตามกฎกระทรวงฯ และระบบการผลิต พัฒนาบุคลากรตามหลักสูตรฝึกอบรมระยะสั้นของแต่ละประเภท
ความพิการ ให้เป็นผู้ให้บริการแก่เด็กพิการ
(4) จัดระบบการพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมระยะสั้นและพัฒนาบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับ
เด็กพิการทุกกลุ่ม
สูตรการค้านวณ :
จานวนนักเรียนพิการที่ได้รับการพัฒนาสมรรถภาพ X 100
จานวนนักเรียนตามแผนการพัฒนาสมรรถภาพโดยศูนย์การศึกษาพิเศษ
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เกณฑ์การให้คะแนน :
ช่วงการปรับเกณฑ์การให้คะแนน +/-5 หน่วย ต่อ 1 คะแนน โดยกาหนดเกณฑ์การให้คะแนนดังนี้
ระดับ 1
ระดับ 2
ระดับ 3
ระดับ 4
ระดับ 5
80
85
90
95
100
รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน :

ร้อยละของเด็กพิการได้รับโอกาสพัฒนา
สมรรถภาพในศูนย์การศึกษาพิเศษ

ร้อยละ
(คน)

ผลการดาเนินงานในอดีต ปีงบประมาณ พ.ศ.
2555
2556
2557
1,224
609
107
81,757
40,680
7,141

ร้อยละของเด็กพิการได้รับโอกาสพัฒนา
สมรรถภาพนอกศูนย์การศึกษาพิเศษ
รวม

ร้อยละ
(คน)
ร้อยละ
(คน)

19
6,589
34
13,730

ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วดั

หน่วยวัด

1.224
81,757

609
40,680

แหล่งข้อมูล / วิธีการจัดเก็บข้อมูล :
1. ศูนย์การศึกษาพิเศษ 77 แห่ง ใน 77 จังหวัด ได้กาหนดแผนการให้บริการเด็กพิการ ดังนี้
1) เข้ารับการพัฒนาสมรรถภาพในศูนย์การศึกษาพิเศษ จานวน 15,920 คน โดยศูนย์การศึกษาพิเศษ
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 ให้บริการเด็กพิการ ไป-กลับ เฉลี่ย 200 คน / ศูนย์
/ เดือน รวม 12,800 คน รวมทั้งสิ้น 15,920 คน
2) จานวนเด็กพิการที่เข้ารับการพัฒนาสมรรถภาพภายนอกศูนย์การศึกษาพิเศษรวมทั้งสิ้น 3,850 คน
2. สานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ จัดทาเอกสารคู่มือการให้บริการเพื่อพัฒนาสมรรถภาพเด็กพิการของ
ศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา และศูนย์การศึกษาพิเศษประจาจังหวัดการศึกษาพิเศษ แจ้งศูนย์การศึกษา
พิเศษ ทั้ง 77 แห่ง ถือปฏิบัติ
3. สานักบริหารงานการศึกษาพิเศษประมวลผลการให้บริการพัฒนาสมรรถภาพเด็กพิการ จากโปรแกรม
ระบบบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศ สานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ Special Education Technology (SET)
ทั้ง 77 แห่ง เป็นรายเดือน
การรายงาน – ให้ศูนย์การศึกษาพิเศษจัดทาข้อมูลเป็นประจาทุกวัน ในโปรแกรมระบบบริหารจัดการข้อมูล
สารสนเทศ โดยสานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ Special Education Technology (SET) ภายใน 5 วัน นับจาก
ทุกสิ้นเดือน
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แนวทางการประเมินผล :
แนวทางการประเมินผล
1. ประเมินผลจากข้อมูล เอกสาร หลักฐานต่างๆ
1.1 รายละเอียดแผนการดาเนินงาน ดังนี้
- ผลผลิตเชิงปริมาณของส่วนราชการตาม “เอกสารงบประมาณรายจ่ายประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2558” ของ
สานักงบประมาณ
- เป้าหมายเชิงปริมาณที่ต้องดาเนินการให้แล้วเสร็จในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
1.2 รายละเอียดผลการดาเนินงานของผลผลิตเชิงปริมาณ ดังนี้
- รายงานสรุปปริมาณผลผลิตที่สามารถดาเนินการได้จริงของผลผลิตเชิงปริมาณแต่ละผลผลิต
1.3 เอกสาร หลักฐานที่แสดงให้เห็นว่าการดาเนินการของผลผลิตได้บรรลุผลตามข้อมูลที่แจ้งมาจริง ได้แก่
- สาเนารายงาน แผน/ผลการปฏิบตั ิงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ตามแบบ สงป.301 ที่จัดส่งให้กับ สานัก
งบประมาณ ณ งวดสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
1.4 กรณีส่วนราชการเปลี่ยนเป้าหมายของผลผลิตตามเอกสารงบประมาณรายจ่าย ต้องได้รับความเห็นชอบจาก
สานักงบประมาณจึงสามารถนาเป้าหมายที่ปรับเปลีย่ นแล้วมาใช้ในการประเมินผลได้ พร้อมแนบเอกสาร หลักฐาน
ที่สานักงบประมาณให้ความเห็นชอบดังกล่าว
2. ประเมินผลจากข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์บุคคลที่เกี่ยวข้องต่างๆ
- ผู้กากับดูแลตัวชี้วัด
- ผู้จัดเก็บข้อมูล
3. การสังเกตการณ์
3.1 กระบวนการรวบรวมข้อมูลผลการดาเนินงานของผลผลิตควรมีคุณสมบัติ ดังนี้
- ความถูกต้อง เช่น รายละเอียดข้อมูลของนักเรียนพิการรายบุคคล การจัดทาแผน IEP , IIP , IFSP ฯลฯ การ
ให้บริการประจาวัน และเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบในการสอบถามข้อมูลต่างๆ จากเจ้าของข้อมูลทุก 1 เดือน
- ความน่าเชื่อถือ เช่น ระบุแหล่งที่มาได้ชัดเจน สามารถสอบยันข้อมูลกับหน่วยงานเจ้าของข้อมูลได้ มีการจัดเก็บ
เป็นระบบและมีเจ้าหน้าทีร่ ับผิดชอบในการจัดเก็บ
- ความทันสมัย เช่น โปรแกรมระบบบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศ สานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ Special
Education Technology (SET) และความถี่ในการปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน
- ความสามารถในการตรวจสอบได้ เช่น ส่วนราชการมีความพร้อมให้คณะกรรมการฯ ส่วนราชการ ภาคเอกชน
และประชาชนตรวจสอบข้อมูลได้
3.2 สภาพแวดล้อมของสถานที่ที่ดาเนินการตามกิจกรรมหรือโครงการหลัก
3.3 การเก็บรักษาและดูแลเอกสาร/ข้อมูล
ผู้ก้ากับดูแลตัวชี้วัด :
:
ผู้จัดเก็บข้อมูล :
:
:

ผู้อานวยการสานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ
นางสาวสอางค์ จงสวัสดิ์พัฒนา
นางสาวนพศร พรมณีพิศมัย
นางสาวปาณิศา ณะกัณฑ์
นายสื่อซาง วัฒนาสกุลลี
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เบอร์ติดต่อ
เบอร์ติดต่อ
เบอร์ติดต่อ
เบอร์ติดต่อ
เบอร์ติดต่อ

:
:
:
:
:

02 288 5559
02 288 5547
02 288 5547
02 288 5547
02 288 5547

ชื่อตัวชี้วัด 30.1 : ร้อยละของนักเรียนพิการและผู้ด้อยโอกาสได้รับการพัฒนาทักษะวิชาชีพ
ทักษะการดารงชีวิต สามารถพึ่งพาตนเองได้
หน่วยวัด : ร้อยละ
น้าหนัก : 1.5
คาอธิบาย :
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุ ดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงมีคุณูปการหาที่สุ ดมิได้ ในการพัฒ นา
คุณภาพชีวิตเด็กพิการ เยาวชน ประชาชนในถิ่นทุรกันดาร และผู้ด้อยโอกาสทั้งหลายตั้งแต่ปี 2523 ต่อเนื่อง
กันมาจนถึงปัจจุบัน พระราชกรณียกิจที่ทรงปฏิบัติอย่างยาวนาน เป็นที่ประจักษ์ชัดในพระปรีชาสามารถ
ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก เยาวชน ประชาชนในถิ่นทุรกันดาร และผู้ด้อยโอกาสให้สามารถยืนหยัด
ด้ว ยล าแข้งของตนเองอย่างมั่นคงและยั่งยืน ปัจจุบันการดาเนินงานโครงการตามพระราชดาริ สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ได้ดาเนินในโรงเรียนตารวจตระเวนชายแดน และในสังกัด
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จานวน 201 แห่ง สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรม
ราชกุมารี ทรงตระหนักถึงการสร้างเสริมและพัฒนาคุณภาพและศักยภาพของเด็กไทยในชนบทเด็กเจ็บป่วย
เรื้อรังในโรงพยาบาล ผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการ ในการเรียนรู้และการประกอบอาชีพ และเมื่อวันที่ 19 กันยายน
2557 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ทรงแสดงปาฐกถาหัวข้อ "การศึกษาเพื่อการอาชีพ"
ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา ความตอนหนึ่งว่า "เรื่องการศึกษาที่สาคัญคือฝึกให้นักเรียนขยันขันแข็ง
รักงาน ซื่อสัตย์ สุจริต การจัดการศึกษาต้องจัดให้ผู้เรียนได้ฝึกเรียน มีงาน มีอาชีพ จบแล้วตลาดแรงงานรับ
โดยเฉพาะการอาชีวศึกษาสาหรับคนพิการ คนพิการมีหลายชนิด หลายระดับ เช่น กรณีคนหู หนวก อาจฝึก
แก้เครื่องปรับอากาศ หรือ การฝึกทาอาหาร มีเด็กหูหนวกต่างจังหวัด เรียนทาอาหารที่ราชภัฎ ก็มีงานทา
อย่ า งพวกสติ ปั ญ ญาหรื อ ออทิ ส ติ ก อาจสอนงานช่ า งหรื อ ท าอาหารหรื อ เปิ ด ร้ า นตั ว เองได้ " อี ก ทั้ ง
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ได้ให้ความหมายของการศึกษาว่า เป็นกระบวนการเรียนรู้
เพื่อความเจริญงอกงามของบุคคลและสังคม โดยการถ่ายทอดความรู้ การฝึก การอบรม การสืบสานทาง
วัฒ นธรรม การสร้างสรรค์จรรโลงความก้าวหน้าทางวิช าการ การสร้างองค์ความรู้อันเกิดจากการจั ด
สภาพแวดล้ อ ม สั ง คม การเรี ย นรู้ และปั จ จั ย เกื้ อ หนุ น ให้ บุ ค คลเรี ย นรู้ อ ย่ า งต่ อ เนื่ อ งตลอดชี วิ ต และ
กระบวนการจัดการเรียนรู้ ต้องมุ่ งปลู กฝั งจิ ตส านึ กที่ถู กต้องเกี่ยวกับการเมื อง การปกครองในระบ อบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข รู้จักรักษาผลประโยชน์ส่วนรวมและของประเทศชาติ
รวมทั้งส่งเสริมศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรมของชาติ การกีฬา ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภูมิปัญญาไทย และความรู้
อันเป็นสากล ตลอดจนอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีความสามารถในการประกอบอาชีพ
รู้จักพึ่งตนเอง มีความริเริ่มสร้างสรรค์ ใฝ่รู้ และเรียนรู้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง ซึ่งการจัดการศึกษาให้ยึด
หลักการพัฒนาสาระและกระบวนการเรียนรู้ให้เป็นไปอย่างต่อเนื่อง การจัดการศึกษาทั้งการศึกษาในระบบ
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การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัยต้องเน้นความส�
ความสำาคัคัญทั้งความรู
ความรู้ คุณธรรม กระบวนการ
เรี ย นรู้ และบู
และบูรรณาการตามความเหมาะสมของแต่
ณาการตามความเหมาะสมของแต่ลละระดั
ะระดับบการศึ
การศึกกษาในเรื
ษาในเรื่องความรู้แ ละทัก ษะในการ
ประกอบอาชีพและการด
และการด�ารงชี
ำรงชีวิตอย่างมี
งมีคความสุ
วามสุขข โดยให้
โดยให้สสถานศึ
ถานศึกกษาจั
ษาจัดดการประเมิ
การประเมินนผูผู้เ้เรีรียยนโดยพิ
นโดยพิจารณาจาก
พัฒนาการของผู้เรียนความประพฤติ การสังเกตพฤติ
เกตพฤติกกรรมการเรี
รมการเรียยนน การร่
การร่ววมกิ
มกิจจกรรมและการทดสอบควบคู
กรรมและการทดสอบควบคู่
ไปในกระบวนการเรียนการสอนตามความเหมาะสมของแต่ละระดับและรูปแบบการศึกษา ทั้งนี้การสร้าง
ให้คคานึ
�ำนึงถึงความเสมอภาคและความเป็นธรรมให้เกิดขึ้นแก่ประชากรทุกกลุ่ม ซึ่ง
โอกาสทางการศึกษา ให้
ยโอกาส ผูผู้พ้พิกิการาร ผูผู้บ้บกพร่
กพร่อองทางร่
งทางร่าางกายและการเรี
งกายและการเรียนรู้ กระทรวงศึ
กระทรวงศึกกษาธิ
ษาธิกการในฐานะที
ารในฐานะที่
รวมถึงผู้ยากไร้ ผูผู้ด้ด้อ้อยโอกาส
รับผิดชอบดูแลนักเรียน นักศึกษา ครู
ครู อาจารย์
อาจารย์ และบุ
และบุคคลากรทางการศึ
ลากรทางการศึกกษาจึ
ษาจึงงต้ต้อองเตรี
งเตรียยมความพร้
มความพร้ออมให้
มให้กับ
ยภาพในการแข่งงขัขันนและสามารถเข้
และสามารถเข้าาสูสู่ก่การเปิ
ารเปิดดเสรี
เสรีททั้งั้งทางด้
ทางด้านเศรษฐกิจ
บุคลากรในทุก ๆๆ ด้ด้าานน เพืเพื่อ่อให้ให้มมีศีศักักยภาพในการแข่
และสังคมที่จะเกิดขึ้นในอนาคต โดยกระทรวงศึกษาธิการจะปรับปรุงหลักสูตรการศึกษาใหม่ ให้เป็น
หลักกสูสูตตรที
รที่ส่สอดคล้
โดยแบ่งงผูผู้เ้เรีรียยนเป็
นเป็นน 22 กลุ
กลุ่ม่ม คืคืออ กลุ
กลุ่ม่มทีที่่ 11 สายอาชี
หลั
อดคล้อองกั
งกับบศัศักกยภาพของพื
ยภาพของพื้น้นทีที่ ่ (Area-based)
(Area-based) โดยแบ่
สายอาชีพพ
และกลุ่ม่มทีที่ ่ 22สายสามั
สายสามัญญทีที่ม่มุ่งเขุ้่งเข้าศึากศึษาต่
กษาต่
อในมหาวิ
ทยาลั
ยโดยมี
ป้าหมายที
่ชัดเจนคื
อ การมี
และกลุ
อในมหาวิ
ทยาลั
ยโดยมี
เป้าเหมายที
่ชัดเจนคื
อ การมี
งานทงาานท�ำ
สูตรการคานวณ :
นักเรียนพิการและผู้ด้อยโอกาสได้รับการพัฒนาทักษะวิชาชีพทักษะการดารงชีวิต สามารถพึ่งพาตนเองได้
จานวนนักเรียนทั้งหมดตามเป้าหมาย
เกณฑ์การให้คะแนน :
ระดับ 1
80
(28,811 คน)

ระดับ 2
85
(30,611 คน)

ระดับ 3
90
(32,412 คน)

ระดับ 4
95
(34,213 คน)

ระดับ 5
100
(36,014 คน)

ข้อมูลผลการดาเนินงาน :

ตัวชี้วัด
ร้อยละของนักเรียนพิการและผู้ด้อยโอกาสได้รับ
การพัฒนาทักษะวิชาชีพ ทักษะการดารงชีวิต
สามารถพึ่งพาตนเองได้
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ผลการดาเนินการ
ปีงบประมาณ พ.ศ.
2557
36,014
คน

2558
n/a

ร้อยละที่เพิ่มขึ้น
(ร้อยละ)
2558
n/a

X 100

คาชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ดาเนินการ :
หลักการของกิจกรรมทักษะอาชีพ มีหลักการ ดังนี้
1. หลักการจัดการศึกษาเพื่อการพึ่งตนเองและความมีอิสระแก่ตนเอง
3. หลักการจัดการ นาความรู้ และประสบการณ์ในการจัดการศึกษามาประยุกต์ใช้ในชีวิตจริง
4. หลักการเรียนรู้จากสภาพปัญหา สิ่งแวดล้อมและการปฏิบัติจริง
5. หลักการตัดสินใจในการเลือกอาชีพที่สอดคล้องกับสภาพท้องถิ่น ความสนใจ ความถนัด
ความสามารถและศักยภาพของตนเอง
หลักเกณฑ์การจัดกิจกรรมทักษะอาชีพ
1. โรงเรียนแต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินงานกิจกรรมทักษะอาชีพ จานวน 1 ชุด ประมาณ 5-7 คน
2. ครูโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์และโรงเรียนเฉพาะความพิการทุกคน ต้องเป็นครูที่ปรึกษากิจกรรม
ทักษะอาชีพให้กับนักเรียนอย่างน้อยคนละ 1 กิจกรรม
การนากิจกรรมทักษะอาชีพสู่การปฏิบัติ
1. กาหนดให้นักเรียนทางานเป็นกลุ่ม เพื่อให้นักเรียนฝึกทักษะการทางานร่วมกับผู้อื่นได้
2. ส่งเสริมการจัดกิจกรรมทักษะอาชีพในโรงเรียนควรคานึงถึ งความเหมาะสม ความสามารถ
ความถนัด และความสนใจของนักเรียน
3. จัดกิจกรรมทักษะอาชีพให้บูรณาการกับการจัดการเรียนการสอน โดยมีแนวทางในการจัด
กิจกรรมทักษะอาชีพ ดังนี้
- กิจกรรมการเรียนการสอน กิจกรรมพัฒ นาผู้ เรียน และกิจ กรรมทักษะการดารงชีวิ ต
ครูผู้สอนควรจัดกิจกรรมให้สอดคล้องกับหลักสูตรอาชีพการมีงานทาของโรงเรียน
- กิจกรรมพิเศษเป็นกิจกรรมตามโอกาสและวาระที่เหมาะสม ที่โรงเรียนสามารถจัดได้ เช่น
กิจกรรมแสดงผลผลิต ผลงานที่นักเรียนและผู้เกี่ยวข้องภาคภูมิใจ นอกจากหารายได้แล้ว
ควรเป็นกิจกรรมประชาสัมพันธ์การส่งเสริมกิจกรรมทักษะอาชีพในโรงเรียน เป็นการ
ส่งเสริมบารุงขวัญและกาลังใจแก่ผู้ปฏิบัติงาน
การดาเนินงานและการบริหารงานกิจกรรมทักษะอาชีพของนักเรียน
การมุ่งเน้นในเรื่องการจัดการศึกษาเพื่อมีอาชีพ มีรายได้และมีงานทาของเด็กพิการและเด็กด้อย
โอกาส เป็นนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ และเพื่อเป็นการสนองพระราชดาริของสมเด็จพระเทพ
รั ต นราชสุ ด าฯ สยามบรมราชกุ ม ารี ในการสร้ า งเสริ ม และพั ฒ นาคุ ณ ภาพและศั ก ยภาพของเด็ ก ไทย
ผู้ ด้ อ ยโอกาส ผู้ พิ ก าร ในการเรี ย นรู้ แ ละการประกอบอาชี พ ส านั ก บริ ห ารงานการศึ ก ษาพิ เ ศษ และ
ผู้เกี่ยวข้องที่สาคัญจึงนานโยบายสู่การปฏิบัติ ประกอบด้วย ผู้บริหารโรงเรียน ครู จึงมีภาระหน้าที่ในการ
ส่งเสริมการศึกษาเพื่ออาชีพให้สอดคล้ องกับหลักการการจัดการศึกษาเพื่อชีวิตและสังคม ตลอดจนสภาพ
การเปลี่ยนแปลงนโยบาย และเป็นไปตามหลักการ เป้าหมาย โครงสร้างของหลักสูตร ซึ่งจาเป็นที่ผู้บริหาร
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ครู แ ละผู้ เกี่ย วข้อ งทุก ฝ่ ายจะต้ องตระหนักถึ งความส าคัญ ตามบทบาทและด าเนิ นการหรื อประสานให้
บุคลากรทุกฝ่ายรับรู้ เข้าใจ ร่วมคิด ร่วมทา และร่วมรับผิดชอบ ให้สัมฤทธิ์ผลตามวัตถุประสงค์ และส่งผล
ให้นักเรียนเห็นคุณค่าของการประกอบกิจกรรมทักษะอาชีพ นาความรู้ ทักษะ ประสบการณ์ คุณธรรมไปใช้
ในการดารงชีวิตและในการประกอบอาชีพ ซึ่งจะเป็นการส่งเสริมให้นักเรียนพิการและนักเรียนด้อยโอกาส
สามารถมีงานทา ดารงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างปกติสุข
ผู้กากับดูแลตัวชี้วัด : นายพะโยม ชิณวงศ์

โทรศัพท์ : 02 288 5550, 02 288 554

ผู้จัดเก็บข้อมูล : นางสาวลดา เย็นใจ
นางสาวศิริรัตน์ สุภาพทรง

โทรศัพท์ : 02 282 6396, 02 288 5545

่มือตัวชี้วัด
190 คูตามแผนปฏิ
บัติราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
ตัวชี้วัด ร้อยละของสถานศึกษาที่ครูสามารถกลับไปปฏิบัติงานสอนเพิ่มขึ้น
ตัวชี้วัดที่ 31 ร้อยละของจานวนอัตราจ้างวุฒิปริญญาตรีทปี่ ฏิบัติงานสนับสนุนการสอนให้สถานศึกษา
หน่วยวัด : ร้อยละ
น้าหนัก : ร้อยละ 1.5
คาอธิบาย :
- ร้อยละของสถานศึกษาที่ครูสามารถกลับไปปฏิบัติงานสอนเพิ่มขึ้น หมายถึง สถานศึกษาในสังกัด
สพฐ. ที่ได้รับการจัดสรรอัตราจ้างและสามารถจ้างได้ตามเป้าหมายที่ได้รับการจัดสรรตามนโยบายคืนครูให้นักเรียน
- จานวนอัตราจ้างวุฒิปริญญาตรีที่ได้รับการจัดสรรเพื่อปฏิบัติงานสนับสนุนการสอนให้โรงเรียน
(ครูธุรการ) จานวน 14,532 อัตรา (งบปกติ)
สูตรการคานวณ:
จานวนอัตราจ้างวุฒิปริญญาตรีทปี่ ฏิบัติงานสนับสนุนการสอนให้สถานศึกษาที่จ้างได้
จานวนอัตราจ้างวุฒิปริญญาตรีที่ได้รับการจัดสรรเพื่อปฏิบัติงานสนับสนุนการสอนทั้งหมด

X 100

เกณฑ์การให้คะแนน :
ช่วงการปรับเกณฑ์การให้คะแนน +/- 5 หน่วย ต่อ 1 คะแนน โดยกาหนดเกณฑ์การให้คะแนนดังนี้
ร้อยละของจานวนอัตราจ้างวุฒิปริญญาตรีทปี่ ฏิบัติงานสนับสนุนการสอนให้สถานศึกษา
ที่จ้างได้ ร้อยละ 80
ร้อยละของจานวนอัตราจ้างวุฒิปริญญาตรีทปี่ ฏิบัติงานสนับสนุนการสอนให้สถานศึกษา
ที่จ้างได้ ร้อยละ 85
ร้อยละของจานวนอัตราจ้างวุฒิปริญญาตรีทปี่ ฏิบัติงานสนับสนุนการสอนให้สถานศึกษา
ที่จ้างได้ ร้อยละ 90
ร้อยละของจานวนอัตราจ้างวุฒิปริญญาตรีทปี่ ฏิบัติงานสนับสนุนการสอนให้สถานศึกษา
ที่จ้างได้ ร้อยละ 95
ร้อยละของจานวนอัตราจ้างวุฒิปริญญาตรีทปี่ ฏิบัติงานสนับสนุนการสอนให้สถานศึกษา
ที่จ้างได้ ร้อยละ 100

เท่ากับ 1 คะแนน
เท่ากับ 2 คะแนน
เท่ากับ 3 คะแนน
เท่ากับ 4 คะแนน
เท่ากับ 5 คะแนน
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รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน :
ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด

หน่วยวัด

ร้อยละของจานวนอัตราจ้างวุฒิ
ปริญญาตรีทปี่ ฏิบัติงานสนับสนุน
การสอนให้สถานศึกษา

ร้อยละ

ผลการดาเนินงานในอดีต ปีงบประมาณ พ.ศ.
2555
2556
2557
99.83
100.00
100.00

แหล่งข้อมูล ;
บัญชีจัดสรร ตามแผนปฏิบัติการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
วิธีการเก็บข้อมูล:
สถานศึกษาสั งกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา รวบรวมผลการดาเนินงานตามนโยบายคืนครู
ให้นักเรียน สรุปและรายงานผลให้ สพฐ. ทราบ เพื่อใช้เป็นหลักฐานอ้างอิง
แนวทางการดาเนินงาน
ระดับ สพฐ.
อนุมัติจัดสรรงบประมาณตามแผนปฏิบัติการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 โครงการคืนครู
ให้นักเรียน ให้แก่สถานศึกษา และสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ระดับ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษารวบรวมผลการดาเนินงาน และสรุปรายงานผล เพื่อใช้เป็นหลักฐานอ้างอิง
ระดับสถานศึกษา
สถานศึกษาที่สังกัดเขตพื้นที่การศึกษารายงานผลการดาเนินงานไปให้เขตพื้นที่การศึกษารวบรวม
ผู้กากับดูแลตัวชี้วัด:
ผู้จัดเก็บข้อมูล:

นางเพ็ญแข แต่งจันทร์
นางวัชรี แก้วจินดา
นางสาวสุนิสา สุขพูล
นายสมเกียรติ พึ่งคุณไตรรัตน์
นายสุรชาติ สว่างพลกรัง

่มือตัวชี้วัด
192 คูตามแผนปฏิ
บัติราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

เบอร์ติดต่อ :
เบอร์ติดต่อ :
เบอร์ติดต่อ :
เบอร์ติดต่อ :
เบอร์ติดต่อ :

0 2288 5637
0 2288 5636
0 2288 5636
0 2288 5636
0 2288 5638

ตัวชี้วัด ร้อยละของสถานศึกษาที่ครูสามารถกลับไปปฏิบัติงานสอนเพิ่มขึ้น
ตัวขี้วัดที่ 32 ร้อยละของสถานศึกษาที่ครูสามารถกลับไปปฏิบัติการสอนเพิ่มขึ้นโดยการจัดสรรอัตราจ้าง
ปฏิบัติงานแทนนักการภารโรง
หน่วยวัด : ร้อยละ
น้าหนัก : ร้อยละ 1.5
คาอธิบาย :
- ร้อยละของสถานศึกษาที่ครูสามารถกลับไปปฏิบัติงานสอนเพิ่มขึ้น หมายถึง สถานศึกษา
ในสังกัด สพฐ. ที่ได้รับการจัดสรรอัตราจ้างและสามารถจ้างได้ตามเป้าหมายที่ได้รับการจัดสรรตามนโยบาย
คืนครูให้นักเรียน
- จานวนอัตราจ้างที่ได้รับการจัดสรรเพื่อปฏิบัติงานแทนนักการภารโรง จานวน 8,745 อัตรา
(งบปกติ)
สูตรการคานวณ:
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

ร้ อ ยละของสถานศึ ก ษาที่ ค รู
สามารถกลับไปปฏิบัติการสอน
เพิ่มขึ้นโดยการจัดสรรอัตราจ้าง
ปฏิบัติงานแทนนักการภารโรง

ร้อยละ

ผลการดาเนินงานในอดีต ปีงบประมาณ พ.ศ.
2555
2556
2557
99.95
100.00
100.00
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แหล่งข้อมูล ;
บัญชีจัดสรร ตามแผนปฏิบัติการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
วิธีการเก็บข้อมูล:
สถานศึกษาสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา รวบรวมผลการดาเนินงานตามนโยบายคืนครู
ให้นักเรียน สรุปและรายงานผลให้ สพฐ. ทราบ เพื่อใช้เป็นหลักฐานอ้างอิง
แนวทางการดาเนินงาน
ระดับ สพฐ.
อนุมัติจัดสรรงบประมาณตามแผนปฏิบัติการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 โครงการคืนครู
ให้นักเรียนให้แก่สถานศึกษา และสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ระดับ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาการศึกษารวบรวมผลการดาเนินงาน และสรุปรายงานผล เพื่อใช้
เป็นหลักฐานอ้างอิง
ระดับสถานศึกษา
สถานศึกษาที่สังกัดเขตพื้นที่รายงานผลการดาเนินงานไปให้เขตพื้นที่การศึกษารวบรวม
ผู้กากับดูแลตัวชี้วัด:
ผู้จัดเก็บข้อมูล:

นางเพ็ญแข แต่งจันทร์
นางวัชรี แก้วจินดา
นางสาวสุนิสา สุขพูล
นายสมเกียรติ พึ่งคุณไตรรัตน์
นายสุรชาติ สว่างพลกรัง

่มือตัวชี้วัด
194 คูตามแผนปฏิ
บัติราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

เบอร์ติดต่อ :
เบอร์ติดต่อ :
เบอร์ติดต่อ :
เบอร์ติดต่อ :
เบอร์ติดต่อ :

02 288
02 288
02 288
02 288
02 288

5637
5636
5636
5636
5638

แบบฟอร์มอ้างอิง ARS 31,32
รายการอ้างอิง ตัวชี้วัด ตามแผนปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา...........................................เขต................................
ระดับ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ที่

โรงเรียน/กลุม่ โรงเรียน

จานวนอัตราจ้างที่ได้รับการจัดสรร (เฉพาะโครงการคืนครูให้นักเรียน)
รวม
อัตราจ้างวุฒิปริญญาตรี
จานวน
จานวน
เพื่อปฏิบัติงานสนับสนุน อัตราจ้างปฏิบตั ิการแทน
อัตราจ้างที่ อัตราจ้าง
การสอน(ธุรการโรงเรียน) นักการภารโรง (งบปกติ)
ได้รับ
ที่
(งบปกติ)
จัดสรร
สามารถ
การ
ทั้งหมด
จ้างได้
ได้รับจัดสรร
ได้รับจัดสรร การจ้าง
จ้าง

1 ....................
2
3
4
รวม
อัตราจ้างตาแหน่งธุรการโรงเรียน
จานวนโรงเรียนที่สามารถจ้างอัตราจ้างได้...............โรง / จานวนอัตราจ้างที่จ้างได้ …………..อัตรา
จานวนโรงเรียนที่ได้รับการจัดสรรอัตราจ้างทั้งหมด............โรง / จานวนอัตราจ้างทั้งหมด…………….อัตรา
อัตราจ้างนักการภารโรง
จานวนโรงเรียนที่สามารถจ้างอัตราจ้างได้............................โรง / จานวนอัตราจ้างที่จ้างได้ ……….….อัตรา
จานวนโรงเรียนที่ได้รับการจัดสรรอัตราจ้างทั้งหมด……..........โรง / จานวนอัตราจ้างทั้งหมด.......……อัตรา
หมายเหตุ : จานวนอัตราจ้างวุฒิปริญญาตรี(ธุรการโรงเรียน) สพฐ.ได้จัดสรรอัตราจ้างให้กับทุกโรงเรียน
และให้ สพท. ดาเนินการบริหารอัตรากาลัง โดยการจัดอัตราจ้างให้ กับโรงเรียน/กลุ่มโรงเรียน เพื่อใช้
ทรัพยากรบุคคลร่วมกัน (ขอให้รายงานชื่อโรงเรียนให้ครบทุกโรง หากกลุ่มโรงเรียนใดใช้ทรัพยากรร่วมกัน
ขอให้ประสานเซล (Merge cell) มาด้วย)
ผู้รายงานข้อมูล

ผู้รับรองข้อมูล

ลงชื่อ

(
ตาแหน่ง
โทรศัพท์

ลงชื่อ

)

(
ตาแหน่ง
โทรศัพท์

)
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ตัวชี้วัดที่ 33 ระดับความสาเร็จของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาในการส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนา
งานแนะแนว
หน่วยวัด : ระดับ
น้าหนัก : ร้อยละ 2
คาอธิบาย :
ความสาเร็จของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาในการส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนางานแนะแนว
พิจารณาจากการดาเนินงานภายใต้แผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ในโครงการพัฒนา
ความเข้มแข็งการดาเนินงานแนะแนวในสถานศึกษา กิจกรรมส่งเสริม สนับสนุนการแนะแนวเพื่อ การเรียน
ต่อและการมีอาชีพสุจริต โดยมีกิจกรรมที่ควรดาเนินการดังนี้
1. จั ด ท าโครงการ/กิ จ กรรมส่ ง เสริ ม สนั บ สนุ น และพั ฒ นางานแนะแนวในระดั บ เขตพื้ น ที่
การศึกษา เพื่อสนองตอบจุดเน้นนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ ประจาปีงบประมาณ 2558 และนโยบาย
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2558
2. สารวจข้อมูล รวบรวม และจัดทาทาเนียบครูแนะแนว/ครูที่ทาหน้าที่แนะแนวในสถานศึกษา
และผู้รับผิดชอบงานแนะแนวของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
3. ส่งเสริม สนับสนุน นิเทศ กากับติดตามการจัดกิจกรรมแนะแนวศึกษาต่อและอาชีพให้กับ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ/หรือมัธยมศึกษาปีที่ 6
4. รายงานผลการดาเนินงานแนะแนวต่อ สพฐ.
เกณฑ์การให้คะแนน :
กาหนดเป็นระดับชั้นของความสาเร็จ (Milestone) แบ่งเกณฑ์การให้คะแนนเป็น 5 ระดับ พิจารณา
จากความก้าวหน้าของผลการดาเนินงานตามเป้าหมายแต่ละระดับ ดังนี้
ระดับคะแนน
1
2
3
4
5
หมายเหตุ

ขั้นตอนที่ 1






ระดับความสาเร็จของ Milestone
ขั้นตอนที่ 2
ขั้นตอนที่ 3
ขั้นตอนที่ 4












กรณีที่ระดับคะแนน 1 ไม่ผ่าน จะไม่ได้รับการประเมินระดับคะแนน 2-5
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ขั้นตอนที่ 5



โดยที่ :
ระดับ
1

2
3
4

5

ระดับขั้นของการปฏิบัติงาน
- มีคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินงานส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนางานแนะแนวของ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
- จัดทาโครงการ/กิจกรรมส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนางานแนะแนวในระดับเขตพื้นที่
การศึกษา ตอบสนองจุดเน้นนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ ประจาปีงบประมาณ 2558 และ
นโยบายสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
- สารวจข้อมูล รวบรวม และจัดทาทาเนียบครูแนะแนว/ครูที่ทาหน้าที่แนะแนวในสถานศึกษา
และผู้รับผิดชอบงานแนะแนวของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
- ส่งเสริม สนับสนุน นิเทศ กากับติดตามการจัดกิจกรรมแนะแนวศึกษาต่อและอาชีพให้กับ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ/หรือมัธยมศึกษาปีที่ 6
- รายงานผลการดาเนินงานแนะแนวต่อ สพฐ.
- ประชาสัมพันธ์ทาเนียบครูแนะแนว/ครูที่ทาหน้าที่แนะแนวในสถานศึกษา และผู้รับผิดชอบ
งานแนะแนวของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
- รายงานผลการดาเนินงานแนะแนวต่อ สพฐ. ภายในปีงบประมาณ 2558
- มีหลักฐานประกอบการสนับสนุน นิเทศ กากับ ติดตามการจัดกิจกรรมแนะแนวใน
สถานศึกษา โดยเฉพาะด้านการศึกษาต่อและอาชีพให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ/
หรือมัธยมศึกษาปีที่ 6
- มีแนวทางในการปรับปรุง พัฒนาการดาเนินโครงการ/กิจกรรมส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนา
งานแนะแนวในระดับเขตพื้นที่การศึกษา

รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน :
ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด
ระดับความสาเร็จของสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาในการส่งเสริม สนับสนุน และ
พัฒนางานแนะแนว

หน่วยวัด
ระดับ

ผลการดาเนินงานในอดีต ปีงบประมาณ พ.ศ.
2555
2556
2557
-

วิธีการจัดเก็บข้อมูล
1. โรงเรียนจัดส่งข้อมูลให้ สพป./สพม.
2. สพป./สพม. สังเคราะห์ข้อมูลของโรงเรียน และสรุปผลส่งให้ สพฐ.
3. สพฐ. สังเคราะห์ข้อมูลผลการดาเนินงานของ สพป./สพม.
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แหล่งข้อมูล
1. แบบฟอร์มตัวชี้วัด ARS 33 รายงานผลการดาเนินงานส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนางานแนะแนว
ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
2. รายงานผลการดาเนินงานโครงการ/กิจกรรมส่ งเสริม สนับสนุน และพัฒ นางานแนะแนว
ต่อ สพฐ.
3. ทาเนียบครูแนะแนว/ครูที่ทาหน้าที่แนะแนว และผู้รับผิดชอบงานแนะแนวของสานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษา
แนวทางการดาเนินงาน :
ระดับ สพฐ.
1. กาหนดนโยบายให้สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาจัดทาโครงการ/กิจกรรมส่งเสริม สนับสนุน และ
พัฒนางานแนะแนว เพื่อสนองตอบจุดเน้นนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ ประจาปีงบประมาณ 2558 และ
นโยบายสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
2. จัดสรรงบประมาณสนับสนุน
3. จัดประชุมสร้างความเข้าใจแนวทางการขับเคลื่อนงานแนะแนวร่วมกับสถานศึกษาแกนนา
ทางการแนะแนวระดับเขตพื้นที่
4. ส่งเสริม สนับสนุน กากับ ติดตามการดาเนินงานโครงการ/กิจกรรมส่งเสริม สนับสนุน และ
พัฒนางานแนะแนวของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ระดับ สพป./สพม.
1. จัดทาโครงการ/กิจกรรมส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนางานแนะแนวในระดับเขตพื้น ที่การศึกษา
เพื่อสนองตอบจุดเน้นนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ ประจาปีงบประมาณ 2558 และนโยบายสานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
2. ส่ งเสริ ม สนั บสนุ น ก ากั บ ติ ดตามการจั ดกิ จ กรรมแนะแนวในสถานศึ กษา โดยเฉพาะด้ าน
การศึกษาต่อและอาชีพ สาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ/หรือมัธยมศึกษาปีที่ 6
3. สารวจข้อมูล รวบรวม และจัดทาทาเนียบครูแนะแนว/ครูที่ทาหน้าที่แนะแนว และผู้รับผิดชอบ
งานแนะแนวของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
4. สรุปและรายงานผลการดาเนินงานโครงการ/กิจกรรมส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนางานแนะแนว
ต่อ สพฐ.
ระดับสถานศึกษา
1. จัดทาโครงการ/กิจกรรมส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนางานแนะแนวในสถานศึกษา
2. จัดกิจกรรมแนะแนวด้านการศึกษาต่อและอาชีพ โดยเฉพาะสาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
และ/หรือมัธยมศึกษาปีที่ 6
3. สรุ ป และรายงานผลการด าเนิ น งานโครงการ/กิ จ กรรมส่ ง เสริ ม สนั บ สนุ น และพั ฒ นา
งานแนะแนวในสถานศึกษา ต่อ สพป./สพม.
ผู้กากับดูแลตัวชี้วัด : ผู้อานวยการสานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา
ผู้จัดเก็บข้อมูล : นางสาวจีระวรรณ ปักกัดตัง
นางสาวชุลีกร โชติดี
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เบอร์ติดต่อ : 02 288 5739
เบอร์ติดต่อ : 02 288 5944
เบอร์ติดต่อ : 02 288 5753

แบบฟอร์มตัวชี้วัด ARS 33
ตัวชี้วัดทื่ 33 ระดับความสาเร็จของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาในการส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนา
งานแนะแนว
รายงานผลการดาเนินงานส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนางานแนะแนว ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา....................................................................เขต..........................
ผลการ
แหล่งข้อมูล/อ้างอิง/หลักฐาน
ปฏิบัติงาน
การปฏิบัติงาน
(กรอกข้อมูลและแนบไฟล์)
มี ไม่มี
- มีคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ
-คาสั่ง สพป./สพม...........................เลขที่...........
ดาเนินงานส่งเสริม สนับสนุน และ
สั่ง ณ วันที่........เดือน.........พ.ศ..........
พัฒนางานแนะแนวของสานักงานเขต
พื้นที่การศึกษา
- จัดทาโครงการ/กิจกรรมส่งเสริม
-หลักฐานอ้างอิง เช่น
สนับสนุน และพัฒนางานแนะแนวใน
(1) คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการฯ
ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ตอบสนอง
(2) รายละเอียดโครงการ/กิจกรรมฯ
จุดเน้นนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ
(3) แบบสารวจความพึงพอใจต่อโครงการ/กิจกรรม
ประจาปีงบประมาณ 2558 และ
(4) ภาพถ่าย
นโยบายสานักงานคณะกรรมการ
(5) เอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ
พ.ศ. 2558
- สารวจข้อมูล รวบรวม และจัดทา
-หลักฐานอ้างอิง เช่น
ทาเนียบครูแนะแนว/ครูที่ทาหน้าที่
(1) ทาเนียบครูแนะแนว/ครูที่ทาหน้าที่แนะแนวใน
แนะแนวในสถานศึกษา และ
สถานศึกษา และผู้รับผิดชอบงานแนะแนวของ
ผู้รับผิดชอบงานแนะแนวของสานักงาน
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประกอบด้วยข้อมูล
เขตพื้นที่การศึกษา
อย่างน้อย ชื่อ-สกุล ตาแหน่ง สังกัด วุฒิการศึกษา/
สาขาวิชา ประสบการณ์ในการทางาน หน้าที่ความ
รับผิดชอบต่องานแนะแนว หมายเลขโทรศัพท์/
โทรสาร และ อีเมล์
(2) เอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
- ส่งเสริม สนับสนุน นิเทศ กากับ ติดตามการ
จัดกิจกรรมแนะแนวการศึกษาต่อและอาชีพ
ให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ/หรือ
มัธยมศึกษาปีที่ 6

-รูปแบบ/กิจกรรม
..................................................................................................
..........................................................................
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ผลการปฏิบัตงิ าน
มี
ไม่มี

การปฏิบัติงาน
- ประชาสัมพันธ์ทาเนียบครูแนะแนว/
ครูที่ทาหน้าที่แนะแนวในสถานศึกษา และ
ผู้รับผิดชอบงานแนะแนวของสานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษา
- มีหลักฐานประกอบการสนับสนุน นิเทศ
กากับ ติดตามการจัดกิจกรรมแนะแนวใน
สถานศึกษา โดยเฉพาะด้านการศึกษาต่อ
และอาชีพให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 3 และ/หรือมัธยมศึกษาปีที่ 6

- มีแนวทางในการปรับปรุง พัฒนาการ
ดาเนินโครงการ/กิจกรรมส่งเสริม
สนับสนุน และพัฒนางานแนะแนวในระดับ
เขตพื้นที่การศึกษา
- รายงานผลการดาเนินงานแนะแนวต่อ
สพฐ. ภายในปีงบประมาณ 2558

แหล่งข้อมูล/อ้างอิง/หลักฐาน
(กรอกข้อมูลและแนบไฟล์)
-รูปแบบ/ลักษณะ
…………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………..
-เอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
-หลักฐานอ้างอิง เช่น
(1) คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการฯ
(2) แผนงาน/กิจกรรม
(3) รายงานผลการติดตามการจัดกิจกรรมแนะแนว
การศึกษาต่อและอาชีพ ระบุข้อมูลเช่น
- จานวนสถานศึกษาที่ได้รับ การสนับสนุน นิเทศ
กากับ ติดตามฯ
- รูปแบบ/กิจกรรมการสนับสนุน กากับ
ติดตามการจัดกิจกรรมแนะแนวในสถานศึกษา
- รู ป แบบ/ลั ก ษณะ/กระบวนการจั ด กิ จ กรรม
แนะแนว สาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ/หรือ
มัธยมศึกษาปีที่ 6
(4) ภาพถ่าย
(5) เอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
-ข้อคิด/แนวทางในการปรับปรุง พัฒนาการดาเนิน
โครงการ/กิจกรรมส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนา
งานแนะแนวในระดับเขตพืน้ ที่การศึกษา
- รายงานผลการดาเนินงานแนะแนวต่อ สพฐ.

หมายเหตุ : กรอกข้อมูลและหลักฐานผ่านระบบ ARS และส่งรายงานผลการดาเนินงานโครงการ/กิจกรรม มาที่
สานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษาโดยตรง

ผู้รับรองข้อมูล

ผู้รายงานข้อมูล
ลงชื่อ

ลงชื่อ
(
ตาแหน่ง
โทรศัพท์

)
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(
ตาแหน่ง
โทรศัพท์

)

ตัวชี้วัดที่ 34 ร้อยละของครูแนะแนวและบุคลากรทางการแนะแนวที่เข้ารับการอบรมหลักสูตรด้านการ
แนะแนวของ สพฐ.
หน่วยวัด : ร้อยละ
น้้าหนัก : ร้อยละ 1
ค้าอธิบาย :
1. สพฐ. กาหนดคุณสมบัติและจานวนครูแนะแนวและบุคลากรทางการแนะแนวที่ต้องการให้
เข้ารับการอบรมหลักสูตรด้านการแนะแนว
2. ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประสานงานและส่ ง รายชื่ อ ครู แ นะแนวและบุ ค ลากรทาง
การแนะแนวเข้ารับการอบรมตามคุณสมบัติและจานวนที่กาหนดมายัง สพฐ.
3. สานักงานเขตพื้นที่การศึกษารวบรวมและจัดทาทาเนียบรายชื่อครูแนะแนวและบุคลากร
ทางการแนะแนวทีผ่ ่านการอบรมหลักสูตรด้านการแนะแนว และได้รับวุฒิบัตรจาก สพฐ.
4. ครูแนะแนวและบุคลากรทางการแนะแนวเข้ารับการอบรมหลักสูตรด้านการแนะแนวจาก
สพฐ. มีระยะเวลาการเข้าร่วมกิจกรรมการฝึกอบรมไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 และได้รับวุฒิบัตรจาก สพฐ.
สูตรการค้านวณ :
จานวนครูแนะแนวและบุคลากรทางการแนะแนวที่ผ่านการอบรมหลักสูตรด้านการแนะแนวของ สพฐ.
และได้รับวุฒิบัตร
X 100
จานวนครูแนะแนวและบุคลากรทางการแนะแนวทั้งหมดตามเป้าหมาย
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
ร้อยละของครูแนะแนวและบุคลากร
ทางการแนะแนวที่เข้ารับการอบรม
หลักสูตรด้านการแนะแนวของ สพฐ.

หน่วย
วัด
ร้อยละ

ผลการด้าเนินงานในอดีต ปีงบประมาณ พ.ศ.
2555
2556
2557
-
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วิธีการจัดเก็บข้อมูล
1. สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประสานงาน คัดสรร และจัดส่งรายชื่อครูแนะแนวและบุคลากร
ทางการแนะแนวเข้ารับการอบรมหลักสูตรด้านการแนะแนวของ สพฐ. ตามคุณสมบัติและจานวนที่กาหนด
2. สานักงานเขตพื้นที่การศึกษารวบรวมและจัดทาทาเนียบรายชื่อครูแนะแนวและบุคลากร
ทางการแนะแนวทีผ่ ่านการอบรมหลักสูตรด้านการแนะแนวจาก สพฐ.
3. สพฐ. รวบรวมและจัดทาทาเนียบรายชื่อครูแนะแนวและบุคลากรทางการแนะแนวที่ผ่าน
การอบรมหลักสูตรด้านการแนะแนวของ สพฐ.
แหล่งข้อมูล
1. หนังสือราชการ
2. ทาเนียบรายชื่อครู แนะแนวและบุ คลากรทางการแนะแนวที่ผ่ านการอบรมหลั ก สู ตรด้า น
การแนะแนวจาก สพฐ.
3. ทะเบียนคุมวุฒิบัตรสาหรับผู้ที่ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรด้านการแนะแนว
แนวทางการด้าเนินงาน :
ระดับ สพฐ.
1. กาหนดกรอบการจัดทาหลักสูตรและจัดทาหลักสูตรด้านการแนะแนว
2. ประสานงานกับสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเพื่อให้จัดส่งรายชื่อครูแนะแนวและบุคลากร
ทางการแนะแนวตามคุณสมบัติและจานวนที่กาหนดเข้ารับการอบรม
3. จัดประชุมอบรมหลักสูตรด้านการแนะแนวแก่ครูแนะแนวและบุคลากรทางการแนะแนว
4. กากับ ติดตาม และประเมินผลการประชุมอบรม
ระดับ สพป./สพม.
1. ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประสานงานและส่ ง รายชื่ อ ครู แ นะแนวและบุ ค ลากรทาง
การแนะแนวเข้ารับการอบรมตามคุณสมบัติและจานวนที่กาหนดไปยัง สพฐ.
2. บุคลากรทางการแนะแนวเข้ารับการอบรมหลักสูตรด้านการแนะแนวจาก สพฐ.
3. รวบรวมและจัดทาทาเนียบรายชื่อครูแนะแนวและบุคลากรทางการแนะแนวที่ผ่านการอบรม
หลักสูตรด้านการแนะแนวจาก สพฐ.
ระดับสถานศึกษา
1. คัดสรรและจัดส่งรายชื่อครูแนะแนวเข้ารับการอบรมหลักสูตรด้านการแนะแนวจาก สพฐ.
2. ครูแนะแนวเข้ารับการอบรมหลักสูตรด้านการแนะแนวจาก สพฐ.
ผู้ก้ากับดูแลตัวชี้วัด : ผู้อานวยการสานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา เบอร์ติดต่อ : 02 288 5739
ผู้จัดเก็บข้อมูล : นางสาวจีระวรรณ ปักกัดตัง
เบอร์ติดต่อ : 02 288 5944
นางสาวชุลีกร โชติดี
เบอร์ติดต่อ : 02 288 5753
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แบบฟอร์มอ้างอิง ARS 34
รายการอ้างอิง ตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
ตัวชี้วัดที่ 34 ร้อยละของครูแนะแนวและบุคลากรทางการแนะแนวที่เข้ารับการอบรมหลักสูตรด้านการ
แนะแนวของ สพฐ.
ส้านักงานเขตพื้นที่การศึกษา ..................................................................เขต......................
ผลการ
ผลการ
แหล่
แหล่งงข้ข้ออมูมูลล/อ้
/อ้าางอิ
งอิงง/หลั
/หลักกฐาน
ฐาน
ปฏิบัติงาน
การปฏิบัติงาน
(กรอกข้อมูลและแนบไฟล์)
มี ไม่มี
1. สส�านั
-หลักกฐานอ้
ฐานอ้าางอิ
งอิงง เช่เช่นน หนั
หนังงสืสืออราชการ
ราชการ
1.
ำนักกงานเขตพื
งานเขตพื้น้นทีที่ก่การศึ
ารศึกกษาประสานงานและส่
ษาประสานงานและส่งงรายชื
รายชื่อ่อ
-หลั
ครูแแนะแนวและบุ
ครู
นะแนวและบุคคลากรทางการแนะแนวเข้
ลากรทางการแนะแนวเข้าารัรับบการอบรม
การอบรม
ละจำานวนที
ตามคุณสมบัติและจ�
นวนที่ก�ำาหนดไปยั
หนดไปยัง สพฐ.
2. สส�านั
-หลักกฐานอ้
ฐานอ้าางอิ
2.
ำนักกงานเขตพื
งานเขตพื้น้นทีที่ก่การศึ
ารศึกกษารวบรวมและจั
ษารวบรวมและจัดดทท�าท
ำท�าเนี
ำเนียยบบ
-หลั
งอิงง ได้ได้แแก่ก่ทท�าเนี
ำเนียบยบราย
รายชื่อครูแแนะแนวและบุ
่เข้่เาข้รัาบรับ
แนะแนวและบุ
คลากร
นะแนวและบุคคลากรทางการแนะแนวที
ลากรทางการแนะแนวที
ชืรายชื
่อครู่อแครู
นะแนวและบุ
คลากรทางการ
การอบรมหลักสูตรด้านการแนะแนวจาก สพฐ.
แนะแนวที
่เข้ารับการอบรมหลั
กสูตร
ทางการแนะแนวที
่เข้ารับการอบรม
ด้หลัานการแนะแนวจาก
สพฐ. สพฐ.
กสูตรด้านการแนะแนวจาก
จ�จ้ำานวนผู้ผ่านการฝึกอบรมและได้รับวุฒิบัตร
จ�จ้ำานวน
หมายเหตุ
1. จจ�านวนครู
ำนวนครูแแนะแนวและบุ
นะแนวและบุคคลากรทางการแนะแนว
ลากรทางการแนะแนวที่ผ่าน
การอบรมหลั
ตรด้านการแนะแนวของ สพฐ. และได้รับ
ทั้งหมดตามเป้กาสูหมาย
วุ2.ฒจิบานวนครู
ัตร แนะแนวและบุคลากรทางการแนะแนวที่ผ่าน
2.
จ�ำนวนครูกแสูนะแนวและบุ
คลากรทางการแนะแนวทั
การอบรมหลั
ตรด้านการแนะแนวของ
สพฐ. และได้้งรหมด
ับ
ตามเป้
วุฒิบัตราหมาย
คิดเป็นร้อยละ
		
หมายเหตุ : กรอกข้อมูลและหลักฐานผ่านระบบ ARS และส่งทาเนียบรายชื่อครูแนะแนวและบุคลากร
ทางการแนะแนวฯ มาที่สานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษาโดยตรง
ผู้รายงานข้อมูล

ผู้รับรองข้อมูล

ลงชื่อ
(
ตาแหน่ง
โทรศัพท์

)

ลงชื่อ
(
ตาแหน่ง
โทรศัพท์

)
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ตัวชี้วัดที่ 35 ร้อยละของบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาสมรรถนะและศักยภาพการปฏิบัติงาน
(โครงการพัฒนาสมรรถนะและศักยภาพการปฏิบัติงานสาหรับบุคลากรทางการศึกษา)
หน่วยวัด: ร้อยละ
น้าหนัก: ร้อยละ 2
คาอธิบาย:
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษานับเป็นหน่วยงานหลักในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและขับเคลื่อนนโยบาย
การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานไปสู่เป้าหมายที่กาหนด ซึ่งบุคลากร
ทางการศึ กษาที่ ปฏิ บั ติ งานในส านั กงานเขตพื้ นที่ การศึ กษาเป็ นผู้ มี ส่ วนส าคั ญ ในการขั บเคลื่ อนการศึ กษา
ไปสู่เป้าหมายดังกล่ าว หากบุคลาการทางการศึกษาเหล่านี้มีความรู้ความสามารถอย่างเหมาะสม ตามระดับ
สมรรถนะและทักษะที่กาหนดตามมาตรฐานกาหนดตาแหน่งก็จะส่งผลให้การส่งเสริมการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและยังเป็นการส่งเสริมบุคลากรทางการศึกษา ได้สั่งสมประสบการณ์มีโอกาสสร้าง
ความก้าวหน้าในวิชาชีพของตนเอง ประกอบกับสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาแต่ละแห่งมีความหลากหลายในวิธีการ
ปฏิบัติงาน การได้มีโอกาสได้สร้างเครือข่ายและแลกเปลี่ยนประสบการณ์การปฏิบัติงานนับเป็นโอกาสอันดีที่จะได้มี
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้รูปแบบการปฏิบัติงานที่ประสบความสาเร็จ เพื่อนาไปปรับใช้อย่างเหมาะสมกับบริบทการ
ปฏิบัติงานของแต่ละสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาในโอกาสต่อไป สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
จึงกาหนดโครงการเพื่อการพัฒนาสมรรถนะและศักยภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรทางการศึกษาขึ้น
สูตรการคานวณ:
ร้อยละของบุคลากรทางการศึกษาที่ผ่านการพัฒนา =
จานวนผู้ผ่านการพัฒนา x 100
.
จานวนเป้าหมายผู้เข้ารับการพัฒนาที่โครงการกาหนด
เกณฑ์การให้คะแนน:
ช่วงการปรับเกณฑ์การให้คะแนน +/-10 หน่วย ต่อ 1 คะแนน โดยกาหนดเกณฑ์การให้คะแนนดังนี้
ระดับ 1
ระดับ 2
ระดับ 3
ระดับ 4
ระดับ 5
ร้อยละ 60

ร้อยละ 70

เงื่อนไข: (ถ้ามี)
รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน:
ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด
จานวนบุคลากรทางการศึกษาอื่น
ตามมาตรา 38 ค.(2) ในสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาที่ได้รับการพัฒนา

ร้อยละ 80

หน่วยวัด
คน
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ร้อยละ 90

ร้อยละ 100

ผลการดาเนินงานในอดีต ปีงบประมาณ พ.ศ.
2555
2556
2557
245
681
864

แหล่งข้อมูล/วิธีการจัดเก็บข้อมูล:
1. ฐานข้อมูลกรอบอัตรากาลังบุคลากรทางการศึกษาจาแนกประเภทตาแหน่ง สายงาน ระดับ
2. หนังสือ สพท. แจ้งรายชื่อบุคลากรทางการศึกษา ผู้มีคุณสมบัติเข้ารับการพัฒนาตามจานวนโควตา
ที่ สพฐ. กาหนดในแต่ละรุ่นหรือจุดพัฒนา
3. บัญชีผลคะแนน บัญชีคุมวุฒิบัตรผู้ผ่านการอบรมหรือทาเนียบบุคลากรทางการศึกษาผู้เข้ารับ
การพัฒนาในแต่ละหลักสูตร
4. รายงานผลการพั ฒ นาสมรรถนะและศั ก ยภาพการปฏิ บั ติ ง านของบุ ค ลากรทางการศึ ก ษา
ที่รายงานเลขาธิการ กพฐ. ซึ่งประกอบด้วยข้อมูล เป้าหมายบุคลากรทางการศึกษาผู้ เข้ารับการพัฒ นา
จานวนผู้ผ่านการพัฒนาตามหลักสูตร และรายงานสรุปผลการพัฒนาในภาพรวม สพฐ.เมื่อสิ้นปีงบประมาณ
พ.ศ. 2558
แนวทางการดาเนินงาน:
ระดับ สพฐ.:
1. ศึกษา วิเคราะห์ วิจัยและพัฒนาหลักสูตรการพัฒนาสมรรถนะและศักยภาพสาหรับบุคลากร
ทางการศึกษาที่ปฏิบัติงานในสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
2. วางแผนการจัดการพัฒนา จัดสรรโควตาและจัดสรรงบประมาณให้สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ตามความต้องการจาเป็นโดยคานึงถึงปริมาณงาน จานวนบุคคลกร กลุ่ ม เป้าหมายที่มีคุณสมบัติเข้ารับ
การพัฒนาในแต่ละสานักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษา
3. ด าเนิ น การจั ด การพั ฒ นาสมรรถนะและศั ก ยภาพตามหลั ก สู ต รและแผนการพั ฒ นา
ที่กาหนดและจัดเก็บข้อมูลจานวนผู้เข้ารับการพัฒนา/ผู้ผ่านการพัฒนาในแต่ละหลักสูตร
4. กากับ ติดตามและประเมินผลการดาเนินงานโครงการที่ สพฐ.เป็นผู้ดาเนินการจัดการพัฒนา
5. วิเคราะห์ ประมวลผล สรุปผลการดาเนินงานและจัดทารายงานผลการดาเนินงานตามตัวชี้วัด
และเป้าหมายที่กาหนดเมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
ระดับสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา:
1. จัดทาข้อมูล พื้นฐานความต้องการจาเป็นในการพัฒนาสมรรถนะและศักยภาพของบุคลากร
ทางการศึกษาที่ปฏิบัติงานในสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
2. ดาเนินการจัดอบรมพัฒนา หรือ พิจารณาส่งรายชื่อผู้ มีคุณสมบัติเหมาะสมเข้ารับการพัฒนา
ตามหลักสูตรที่ สพฐ.เป็นผู้ดาเนินการตามจานวนโควตาที่ได้รับการจัดสรรในแต่ละหลักสูตร
3. สนับสนุนบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดร่วมเป็นคณะกรรมการหรือคณะทางานดาเนินการ
จัดการพัฒนา กรณีเป็นสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่เป็นจุดพัฒนา หรือตามที่ สพฐ.ได้ร้องขอความร่วมมือ
4. อานวยความสะดวก สนับ สนุน ทรัพ ยากรและจัด ส่ งบุค ลากรทางการศึก ษาในสั ง กัดเข้ารั บ
การพัฒนาตามกาหนดวัน เวลาและสถานที่ทกี่ าหนด
5. ให้ความร่วมมือ สพฐ.จัดเก็บข้อมูลในส่วนที่เกี่ยวข้อง ในการกากับ ติดตาม และประเมินผล
การดาเนินงานโครงการ
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ผู้กากับดูแลตัวชี้วัด:
ผู้อานวยการสานักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ เบอร์ติดต่อ: 02 288 5646
ผู้จัดเก็บข้อมูล: นายสังคม จันทร์วิเศษ
ส.อ.พิษณุ เก่งกสิวิทย์
นางสาวอนุกูล มโนชัย
นายกันตภณ พิมพาลัย
นายอรรถพล ยอดเยี่ยม

่มือตัวชี้วัด
206 คูตามแผนปฏิ
บัติราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

เบอร์ติดต่อ: 02 288 5651
เบอร์ติดต่อ: 02 288 5651
เบอร์ติดต่อ: 02 288 5651
เบอร์ติดต่อ: 02 288 5651
เบอร์ติดตอ: 02 288 5651

แบบฟอร์มอ้างอิง ARS 35(1)
รายการอ้างอิง ตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
ตัวชี้วัดที่ 35 ร้อยละของบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาสมรรถนะและศักยภาพการปฏิบัติงาน
(โครงการพัฒนาสมรรถนะและศักยภาพการปฏิบัติงานสาหรับบุคลากรทางการศึกษา)
ระดับ สพฐ.เป็นผู้จัดเก็บ
จานวน(คน)
ชื่อหลักสูตร/โครงการ
แผน
เข้า
ผ่านการ
อบรม
อบรม
1,000
โครงการการพัฒนาสมรรถนะและศักยภาพ
การปฏิบัติงานบุคลากรทางการศึกษาอื่นตาม
มาตรา 38 ค.(2) ในสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
400
โครงการการพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงาน
สาหรับหัวหน้างานในศตวรรษที่ 21
รวมทั้งสิ้น
1,400

หมายเหตุ

ผู้รับรองข้อมูล

ผู้รายงานข้อมูล
ลงชื่อ

ลงชื่อ
(
ตาแหน่ง
โทรศัพท์

ร้อยละ

)

(
ตาแหน่ง
โทรศัพท์

)
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แบบฟอร์มอ้างอิง ARS 35(2)
รายการอ้างอิง ตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
ตัวชี้วัดที่ 35 ร้อยละของบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาสมรรถนะและศักยภาพการปฏิบัติงาน
(โครงการพัฒนาสมรรถนะและศักยภาพการปฏิบัติงานสาหรับบุคลากรทางการศึกษา)

ลาดับ

ชื่อ-ชื่อสกุล

ระดับ สพท.เป็นผู้จัดเก็บ
คะแนนการประเมินรอบที่ 1 คะแนนการประเมินรอบ
ที่ 2
สมรรถนะ
สมรรถนะ
สมรรถนะ
สมรรถนะ
ประจาสายงาน
ประจาสาย
หลัก
หลัก
งาน

ตาแหน่ง/
ระดับ

หมายเหตุ

หมายเหตุ รายงานผลคะแนนการประเมินสมรรถนะรอบที่ 1 และรอบที่ 2 เฉพาะผู้มีรายชื่อเข้ารับการพัฒนาตาม
โครงการเท่านั้น
ผู้รายงานข้อมูล

ผู้รับรองข้อมูล

ลงชื่อ
(
ตาแหน่ง
โทรศัพท์

ลงชื่อ
)
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(
ตาแหน่ง
โทรศัพท์

)

ตัวชี้วัดที่ 36 ร้อยละของบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาสมรรถนะและศักยภาพการปฏิบัติงาน
(โครงการวิจัยและถ่ายทอดองค์ความรู้ต่อยอดสู่ความเป็นเลิศ AREA OF EXCELLENCE)
หน่วยวัด : ร้อยละ
น้้าหนัก : ร้อยละ 2
ค้าอธิบาย :
1. เพื่อศึกษาวิเคราะห์ปัญหาและอุปสรรคการพั ฒนาจัดทาผลงานวิชาการเพื่อให้มีคุณภาพและ
สอดคล้องกับบทบาทหน้าที่และบริบทของพื้นที่ (Area of Excellence)
2. เพื่อ ส่ ง เสริม การวิ จั ยและพัฒ นาในเขตพื้ น ที่ก ารศึก ษา ที่ ส่ ง ผลต่ อคุ ณภาพการศึ กษาของ
ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและผู้ช่วยนักวิจัยที่เข้าร่วมโครงการเพื่อให้มีวิทยฐานะสูงขึ้นตาม
ศักยภาพ
3. เพื่อพัฒนาความรู้ ทักษะและสมรรถนะของผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและ
ผู้ช่วยนักวิจัยที่เข้าร่วมโครงการให้สูงขึ้นตามมาตรฐานตาแหน่งและมาตรฐานวิทยฐานะ
สูตรการค้านวณ :
ร้อยละของบุคลากรที่ผ่านการพัฒนา =
จานวนผู้ผ่านการพัฒนา X 100
จานวนเป้าหมายผู้เข้ารับการพัฒนาที่โครงการกาหนด
เกณฑ์การให้คะแนน :
ช่วงการปรับเกณฑ์การให้คะแนน +/- 5 หน่วยต่อ 1 คะแนน โดยกาหนดเกณฑ์การให้คะแนนดังนี้
ระดับที่ 1
80%

ระดับที่ 2
85%

ระดับที่ 3
90%

ระดับที่ 4
95%

ระดับที่ 5
100%

เงื่อนไข :
เป้าหมายผู้เข้ารับการฝึกอบรมตามโครงการวิจัยและถ่ายทอดองค์ความรู้ต่อยอดสู่ความเป็นเลิศ
(Area of Excellence) จานวน 1,125 ราย
รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน :
ผลการด้าเนินงานในอดีต
ปีงบประมาณ พ.ศ.
ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด
หน่วยวัด
2555
2556
2557
ร้อยละของบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนา
ร้อยละ
สมรรถนะและศักยภาพการปฏิบัติงาน (โครงการวิจัยและ
ถ่ายทอดองค์ความรู้ต่อยอดสู่ความเป็นเลิศ AREA OF
EXCELLENCE)
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แหล่งข้อมูล/วิธีการจัดเก็บข้อมูล
1. สพป./สพม. ดาเนินการส่งบุคลากรเข้ารับการพัฒนาตามโครงการวิจัยและถ่ายทอดองค์ความรู้
ต่อยอดสู่ความเป็นเลิศ ตามจานวนที่สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกาหนดและสรุปข้อมูลจานวน
ผู้ผ่านการพัฒนาในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
2. สพฐ. รวมข้อมูลบุคลากร ผู้ผ่านการพัฒนาในหลักสูตร และจัดทาบัญชีสรุปจานวนผู้เข้ารับการ
พัฒนาในภาพรวมของ สพฐ.เมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
แนวทางการด้าเนินงาน :
ระดับส้านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
1. ศึกษาวิเคราะห์ วิจัยและพัฒ นาหลั กสูตรตามโครงการวิจัยและถ่ายทอดองค์ความรู้ ต่อยอด
สู่ความเป็นเลิศ
2. ขอตั้งงบประมาณปี พ.ศ. 2558 เพื่อจัดทาโครงการ/หลักสูตรการฝึกอบรมและการประชุม
3. ดาเนินการจัดฝึกอบรมพัฒนาตามหลักสูตรและแผนการจัดอบรมพัฒนาตามแผนปฏิบัติการ
4. กากับติดตามและประเมินผลการดาเนินโครงการ
5. วิเคราะห์ ประมวลผลและจัดทารายงานผลการดาเนินงานตามตัวชี้วัดและเป้าหมายเมื่อสิ้น
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
ระดับส้านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา/มัธยมศึกษา
1. ดาเนิ นการจั ดส่ งรายชื่ อผู้ มีคุ ณสมบัติ เข้ ารั บการอบรม/พั ฒนาตามโครงการวิ จัยและถ่ายทอด
องค์ความรู้ต่อยอดสู่ความเป็นเลิศ ที่ สพฐ.เป็นผู้ดาเนินการตามจานวนที่ได้รับจัดสรรโควตา ที่กาหนด
2. สนับสนุนบุคลากรในสังกัดร่วมเป็นคณะกรรมการหรื อคณะทางานดาเนินการจั ดอบรม/พัฒนา
กรณีเป็นสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่เป็นจุดอบรม/พัฒนา หรือตามที่ สพฐ.ได้ร้องขอ
ลากรทางการศึกกษาในสั
ษาในสังงกัดเข้ารับการ
3. ให้การสนับสนุนทรัพยากรและส่งข้าราชการครู
ราชการครูแและบุ
ลบุคคลากรทางการศึ
อบรม/พัฒนาตามกาหนดเวลาและสถานที่ที่กาหนด
4. ให้ความร่วมมือ สพฐ.ในการให้ข้อมูลกรณีได้รับเลือกเป็นกลุ่มตัวอย่างในการกากับ ติดตาม
และประเมินผลการดาเนินโครงการวิจัยและถ่ายทอดองค์ความรู้ต่อยอดสู่ความเป็นเลิศ
ผู้กากับดูแลตัวชี้วัด : 1. ผู้อานวยการสานักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ
เบอร์ติดต่อ 02 288 5646
ผู้จัดเก็บข้อมูล : 1. นายสังคม จันทร์วิเศษ
เบอร์ติดต่อ 02 288 5651
2. สิบเอกพิษณุ เก่งกสิวิทย์
เบอร์ติดต่อ 02 288 5651
3. นายธนากร เปรมพลอย
เบอร์ติดต่อ 02 288 5651
4. นายสยามพงษ์ วงค์สุวรรณ
เบอร์ติดต่อ 02 288 5651
4. นายกันตภณ พิมพาลัย
เบอร์ติดต่อ 02 288 5651

่มือตัวชี้วัด
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แบบฟอร์มอ้างอิง ARS 36
รายการอ้างอิง ตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
ตัวชี้วัดที่ 36 ร้อยละของบุคลากรทางการศึกษาได้ รับการพัฒนาสมรรถนะและศักยภาพการปฏิบัติงาน
(โครงการวิจัยและถ่ายทอดองค์ความรู้ต่อยอดสู่ความเป็นเลิศ AREA OF EXCELLENCE)
ระดับ สพป. / สพม.
สพป. / สพม. ..................................................เขต......................................
จ้านวนบุคลากร
กิจกรรม

ผู้เข้าอบรม

ผู้ผ่านการอบรม

อบรมหลักสูตรโครงการวิจัยและถ่ายทอด
องค์ความรู้ต่อยอดสู่ความเป็นเลิศ (AREA
OF EXCELLENCE)

คิดเป็นร้อยละ

ผู้รายงานข้อมูล

ผู้รับรองข้อมูล

ลงชื่อ
(
ตาแหน่ง
โทรศัพท์

ลงชื่อ
)

(
ตาแหน่ง
โทรศัพท์

)
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บความส�
เร็จของครู
คลากรทางการศึ
ษาที่มเด่ีผนลงานดี
เด่นทีาเร็
่ประสพผลส�
ำเร็กจษ์
ตัวชี้วัดทีที่ ่ 3737ระดัระดั
บความส
าเร็จำของครู
และบุแคละบุ
ลากรทางการศึ
กษาที่มีผกลงานดี
ที่ประสบผลส
จเป็นที่ประจั
เป็่อนรัทีบ่ปรางวั
ระจัลกทรงคุ
ษ์ เพืณ่อค่รัาบ(OBEC
รางวัลทรงคุ
ณค่าประจ
(OBEC
AWARDS)
เพื
AWARDS)
าปีการศึ
กษา 2558ประจ�ำปีการศึกษา 2558
หน่วยวัด : ระดับ
น้าหนัก : ร้อยละ 2
คาอธิบาย :
1. เพื่อส่งเสริมให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีความก้าวหน้าในวิชาชีพ
2. เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลงานหน่วยงานและของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ที่มีคุณภาพต่อสาธารณชนในระดับเขตพื้นที่การศึกษา ระดับภาค และระดับชาติ
3. เพื่อให้ผู้ได้รับรางวัลสามารถนาผลการประกวดมาขอรับการประเมินเพื่อให้มีหรือเลื่อนวิทย
ฐานะตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. กาหนด
4. เพื่อสร้างความภาคภูมิใจให้กับบุคลากรในหน่วยงานและข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาที่ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการและแสดงผลงาน
เกณฑ์การให้คะแนน :
ช่วงการปรับเกณฑ์การให้คะแนน +/-5 หน่วยต่อ 1 คะแนน โดยกาหนดเกณฑ์การให้คะแนนดังนี้
คะแนน
รายการ
1

2

3

4

5

มีการส่งเสริม ประชาสัมพันธ์ โครงการประกาศเกียรติคุณหน่วยงานและผูม้ ีผลงานดีเด่นที่ประสพ
ผลสาเร็จเป็นที่ประจักษ์ เพื่อรับรางวัลทรงคุณค่า สพฐ.(OBEC AWARDS) ครั้งที่ 4 ประจาปี พ.ศ.
2558
มีการส่งเสริม ประชาสัมพันธ์โครงการฯ และมีผลงานของสถานศึกษา หรือ ของสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษา หรือของบุคลากรในสังกัด ส่งเข้าประกวดในระดับภาค อย่างใดอย่างหนึ่ง อย่างน้อย 1
รายการ
มีการส่งเสริม ประชาสัมพันธ์โครงการฯ และมีผลงานของสถานศึกษา หรือ ของสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษา หรือของบุคลากรในสังกัด ส่งเข้าประกวดในระดับภาค อย่างน้อยตั้งแต่ 1 รายการ
(สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาหรือสถานศึกษานับรวมกัน จานวน 1 ชิ้นงานขึ้นไป และ ผลงานของ
บุคลากร จานวน 1 รายการ ขึ้นไป)
มีการส่งเสริม ประชาสัมพันธ์โครงการฯ และมีผลงานของสถานศึกษา หรือ ของสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษา หรือของบุคลากรในสังกัด ส่งเข้าประกวดในระดับภาค อย่างน้อยตั้งแต่ 2 รายการ
(สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาหรือสถานศึกษานับรวมกัน จานวน 2 รายการขึ้นไป และ รายการของ
บุคลากร จานวน 2 รายการขึ้นไป)
มีการส่งเสริม ประชาสัมพันธ์โครงการฯ และ มีผลงานของสถานศึกษา หรือ ของสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษา หรือของบุคลากรในสังกัด ส่งเข้าประกวดในระดับภาค อย่างน้อยตั้งแต่ 2 รายการ
(สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาหรือสถานศึกษานับรวมกัน จานวน 2 รายการขึ้นไป และ รายการของ
บุคลากร จานวน 2 รายการ ขึ้นไป) และผลงานนั้นได้รับรางวัลในระดับภาค อย่างน้อย 1 รางวัล
(ชนะเลิศ, เหรียญทอง หรือ เหรียญเงิน อย่างใดอย่างหนึ่ง)

่มือตัวชี้วัด
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เงื่อนไข :
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาส่งผลงานของหน่วยงานและบุคลากรในสังกัด ซึ่งเป็นผลงานดีเด่นที่
ประสพผลสาเร็จเป็นที่ประจักษ์เข้าร่วมเพื่อรับรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) ประจาปีการศึกษา 2558
(ในระดับภาค)
รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน :
ผลการดาเนินงานในอดีต
ปีงบประมาณ พ.ศ.
ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด
หน่วยวัด
2555
2556
2557
ระดับความสาเร็จของครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีผลงาน
ดีเด่นที่ประสพผลสาเร็จเป็นที่ประจักษ์ เพื่อรับรางวัลทรงคุณค่า ร้อยละ
สพฐ. (OBEC AWARDS) ประจาปีการศึกษา 2558
แหล่งข้อมูล/วิธีการจัดเก็บข้อมูล
1. สพป./สพม.ดาเนินการจัดส่งผลงานของหน่วยงานและบุคลากรในสังกัดเข้าร่วมการประกวดรางวัล
ทรงคุณค่า (OBEC AWARDS) ประจาปีการศึกษา 2558 ในระดับภาค

2. สพฐ.รวบรวมข้อมูลหน่วยงานและบุคลากร ผู้มีผลงานดีเด่นที่ประสบผลส
ระสพผลส�าเร็
ำเร็จเป็นที่ประจักษ์
ได้รับรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC
(OBEC AWARDS) ประจ
ประจ�าปี
ำปีการศึกษา 2558
2558 ในระดั
ในระดับบประเทศ
ประเทศ และจัดท�ทำา
บัญชีสรุปของ สพฐ.เมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
แนวทางการดาเนินงาน :
ระดับสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
1. ศึกษาวิเคราะห์ วิจัยและพัฒนาหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลงาน
2. ขอตั้งงบประมาณปี พ.ศ. 2558 เพื่อจัดทาโครงการ
3. ดาเนินการชี้แจง ทาความเข้าในให้กับสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
4. กากับติดตามและประเมินผลการดาเนินโครงการ
5. วิเคราะห์ ประมวลผลและจัดทารายงานผลการดาเนินงานตามตัวชี้วัดและเป้าหมายเมื่อสิ้น
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
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ระดับสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา/มัธยมศึกษา
1. ศึกษา วิเคราะห์ คู่มือการดาเนินงานของ สพฐ.
2. กาหนดหลักเกณฑ์และวิธีการตามขอบข่ายที่กาหนด
3. ดาเนินการคัดเลือกหน่วยงาน หรือ บุคลากร ที่มีผลงานดีเด่นที่ประสพผลสาเร็จเป็นประจักษ์
เพื่อรับรางวัลทรงคุณค่าในระดับจังหวัด ระดับภาค และระดับชาติ
4. ให้ความร่วมมือ สพฐ.ในการให้ข้อมูลหรือประชาสัมพันธ์ให้กับหน่วยงานหรือบุคลากรในสังกัด
ผู้กากับดูแลตัวชี้วัด : 1. ผู้อานวยการสานักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ
เบอร์ติดต่อ 02 288 5646
ผู้จัดเก็บข้อมูล : 1. นายสังคม จันทร์วิเศษ
เบอร์ติดต่อ 02 288 5651
2. นายพงศ์เฉลิม เปาริก
เบอร์ติดต่อ 02 288 5651
3. นายสยามพงษ์ วงค์สุวรรณ
เบอร์ติดต่อ 02 288 5651
4. นายกันตภณ พิมพาลัย
เบอร์ติดต่อ 02 288 5651
5. นายอรรถพล ยอดเยี่ยม
เบอร์ติดต่อ 02 288 5651

่มือตัวชี้วัด
214 คูตามแผนปฏิ
บัติราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

แบบฟอร์มอ้างอิง ARS 37
รายการอ้างอิง ตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
ตัวชี้วัดที่ 37 ระดั
และบุ
คลากรทางการศึ
กษาที
่มีผลงานดี
เด่นทีเด่่ปนระสบผลส
าเร็จเป็ำเร็นทีจ่
ระดับบความส
ความส�าเร็ำเร็จของครู
จของครู
และบุ
คลากรทางการศึ
กษาที
่มีผลงานดี
ที่ประสพผลส�
ประจั
เพื่อกรัษ์บรางวั
า สพฐ.
AWARDS
ประจประจ�
าปีงบประมาณ
2558)
เป็
นทีก่ปษ์ระจั
เพื่อรัลบทรงคุ
รางวัณลค่ทรงคุ
ณค่(OBEC
า (OBEC
AWARDS)
ำปีการศึกพ.ศ.
ษา 2558
ระดับ สพป. / สพม.
สพป. / สพม. ..................................................เขต......................................

ล�ำดับลาดับ
ที่ ที่
1

2

3

4

กิจกรรม
กิจกรรม

1 มีการส่
มีกงารส่
ม ประชาสั
ธ์ โครงการประการ
เสริงมเสริประชาสั
มพันมพัธ์ นโครงการประการ
คณ
ุ วยงานและผู
หน่วยงานและผู
้มีผลงานดี
ที่
เกียรติเกีคยุณรติหน่
้มีผลงานดี
เด่นทีเด่่ปนระสพ
าเร็จกเป็ษ์นเพื
ที่ป่อระจั
กษ์ เพื
่อรับรางวั
ผลส�ำประสพผลส
เร็จเป็นที่ประจั
รับรางวั
ลทรงคุ
ณค่าล
ณค่า สพฐ.
(OBECครัAWARDS)
ครั้งำทีปี่ 4
สพฐ.ทรงคุ
(OBEC
AWARDS)
้ ง ที่ 4 ประจ�
การศึกษา 2558
การศึประจ
กษา าปี
2558
2 มีผลงานของสถานศึ
มีผลงานของสถานศึ
ษาอหรืของส�
อ ของส
กงานเขต
กษา กหรื
ำนักานั
งานเขต
พื้นทีพื่การศึ
ษา กหรื
ของบุ
คลากรในสั
งกัดงกัส่ดงเข้ส่างเข้า
้นที่กการศึ
ษาอหรื
อของบุ
คลากรในสั
ประกวดในระดั
บภาค
อย่าอย่งใดอย่
างหนึ
่ง ่งอย่อย่างาง
ประกวดในระดั
บภาค
างใดอย่
างหนึ
น้อย น้1อรายการ
ย 1 รายการ
กษา กหรื
ำนักานั
งานเขต
3 มีผลงานของสถานศึ
มีผลงานของสถานศึ
ษาอหรืของส�
อ ของส
กงานเขต
พื้นทีพื่การศึ
ษา กหรื
ของบุ
คลากรในสั
งกัดงกัส่ดงเข้ส่างเข้า
้นที่กการศึ
ษาอหรื
อของบุ
คลากรในสั
ประกวดในระดั
บภาคบภาค
อย่างน้
ประกวดในระดั
อย่อายตั
งน้้งอแต่
ยตั้ง1แต่รายการ
1 รายการ
(ส� ำ นั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาหรื อ สถานศึ ก ษา
(สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาหรือสถานศึกษานับ
นับรวมกัน จ�ำนวน 1 รายการขึ้นไป และ ผลงาน
รวมกัน จานวน 1 รายการขึ้นไป และ ผลงาน
ของบุคลากร จ�ำนวน 1 รายการ ขึ้นไป)
ของบุคลากร จานวน 1 รายการ ขึ้นไป)
มีผลงานของสถานศึกษา หรือ ของส�ำนักงานเขต
4 มีผลงานของสถานศึกษา หรือ ของสานักงานเขต
พื้นที่การศึกษา หรือของบุคลากรในสังกัด ส่งเข้า
พื้นที่การศึบกษา
งกัด ส่งเข้า
ประกวดในระดั
ภาคหรือย่อของบุ
างน้อคยตัลากรในสั
้งแต่ 2 รายการ
างน้ออยตัสถานศึ
้งแต่ 2กรายการ
(ส� ำ นัประกวดในระดั
ก งานเขตพื้ น ทีบ่ กภาค
ารศึอย่
ก ษาหรื
ษา
(สานันกจ�งานเขตพื
ที่การศึก้นษาหรื
อสถานศึ
กษานับ
นับรวมกั
ำนวน 2้นรายการขึ
ไป และ
รายการ
น จจ�านวน
ของบุรวมกั
คลากร
ำนวน 22 รายการขึ
รายการขึ้น้นไป
ไป)และ รายการ
ของบุคลากร จานวน 2 รายการขึ้นไป)

การดาเนินงาน หลักหลั
ฐานกฐาน
การด�ำเนินงาน
ชื่อผลงาน/หมายเหตุ
หมายเหตุ
ระบุชระบุ
ื่อผลงาน/
ผู้ส่งบระดั
ภาคบภาค
มี มี ไม่มี ไม่มี ผู้ส่งระดั
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ล�ลำาดั
ดับบ
กรรม
กิกิจจกรรม
ที่
ที่
ลงานของสถานศึกกษา
ษา หรื
หรืออ ของส
5 5 มีมีผผลงานของสถานศึ
ของส�านั
ำนักกงานเขต
งานเขต
ารศึกกษา
ษา หรือของบุคลากรในสังกัด ส่ส่งงเข้เข้าา
พืพื้น้นทีที่ก่การศึ
ประกวดในระดับบภาค
ภาค อย่
อย่าางน้
งน้ออยตั
ยตั้ง้งแต่
แต่ 22 รายการ
ประกวดในระดั
(ส�(สำานั
นั ก งานเขตพื
ารศึกกษาหรื
ษาหรื
อ สถานศึ
ก ษาบ
งานเขตพื้น้ นทีที่ก่ การศึ
อสถานศึ
กษานั
นัรวมกั
บรวมกั
จ�ำนวน2 รายการขึ
2 รายการขึ
รายการ
น นจานวน
้นไป้นไปและและรายการ
ของบุ
นวน 22รายการขึ
ของบุคคลากร
ลากรจ�จำานวน
รายการขึ้น้นไป)ไป)และผลงาน
และ
นัผลงานนั
้นได้รับรางวั
ภาค อย่
างน้ออย่ย า1งน้รางวั
้นได้รลับในระดั
รางวัลบในระดั
บภาค
อย 1ล
(ชนะเลิ
, เหรียศญทอง
หรือ เหรี
อย่านงใด
รางวัล ศ(ชนะเลิ
, เหรียญทอง
หรืยอญเงิ
เหรีนยญเงิ
อย่างหนึ่ง)
อย่างใดอย่างหนึ่ง)
		

มีมี

ไม่มมี ี
ไม่

หลักกฐาน
ฐาน
หลั
ระบุชชื่อื่อผลงาน/
ผลงาน/ หมายเหตุ
ระบุ
หมายเหตุ
ระดับบภาค
ภาค
ผูผู้ส้ส่ง่งระดั

ผู้รับรองข้อมูล

ผู้รายงานข้อมูล

ลงชื่อ

ลงชื่อ
(
ตาแหน่ง
โทรศัพท์

การดาเนินงาน
การด�ำเนินงาน

)
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(
ตาแหน่ง
โทรศัพท์

)

ตัวชี้วัดที่ 38 ระดับความส�ำเร็จในการปฏิบัติงานของ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล
(คณะอนุกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเขตพื้นที่การศึกษาทุกเขต มีการบริหารงาน
บุคคลตามหลักธรรมาภิบาล)
หน่วยวัด : ระดับ
น�้ำหนัก : ร้อยละ 2
ค�ำอธิบาย :
พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
มาตรา 21 ก�ำหนดให้มีคณะอนุกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เรียกโดยย่อว่า อ.ก.ค.ศ.
เขตพื้นที่การศึกษา ประกอบด้วยอนุกรรมการผู้แทน ก.ค.ศ. จ�ำนวนหนึ่งคน อนุกรรมการผู้แทนคุรุสภา
จ�ำนวนหนึ่งคน อนุกรรมการผู้แทนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาจ�ำนวนสามคน อนุกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิจ�ำนวนสี่คน และผู้อ�ำนวยการส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานั้นเป็นอนุกรรมการ ให้มีประธาน
อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา ซึ่งเลือกจากอนุกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิคนหนึ่ง และรองผู้อ�ำนวยการส�ำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาที่ก�ำกับดูแลงานบริหารบุคคล เป็นเลขานุการ มีอ�ำนาจหน้าที่บริหารงานบุคคลประจ�ำเขต
พื้นที่การศึกษา ตามมาตรา 23 แห่งกฎหมายฉบับดังกล่าว เพื่อให้การบริหารงานบุคคลในเขตพื้นที่
การศึกษา มีการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส เป็นธรรม เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล จึงน�ำ
ขั้นตอนและวิธีการ การสรรหา และบรรจุแต่งตั้ง ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในหน่วยงาน
การศึกษา ในเขตพื้นที่การศึกษา หมายความว่า เขตพื้นที่การศึกษา มีระบบข้อมูลสาระสนเทศ อัตราก�ำลัง
ที่สามารถน�ำมาวางแผนเกี่ยวกับ การสรรหา การบรรจุ การแต่งตั้ง และการย้าย ได้ตรงตามความต้องการ
ของสถานศึกษาและส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา มีขั้นตอน วิธีการ แนวปฏิบัติ ที่โปร่งใส ถูกต้อง เป็นธรรม
ไร้ข้อกังขา และเป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ หลักเกณฑ์ และวิธีการที่ ก.ค.ศ. และ สพฐ. ก�ำหนด มีระบบ
การก�ำกับ ติดตาม ตรวจสอบ รับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ ทุกระดับทั้ง อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา
และโรงเรียน มีการรายงานผลการก�ำกับ ติดตาม ตรวจสอบ ต่อ ก.ค.ศ. อย่างต่อเนื่อง มีมาตรการ พัฒนา
เสริมสร้างความเป็นธรรม ป้องกัน ด�ำเนินการ เพื่อมิให้เกิดการถูกร้องทุกข์ ร้องเรียน กล่าวหา หรือมี
การด�ำเนินการทางศาล
เงื่อนไข : กลไกในการด�ำเนินการให้บรรลุเป้าหมาย
1. มีระบบข้อมูลทะเบียนประวัติ อิเล็กทรอนิกส์ (ก.ค.ศ. 16) อัตราก�ำลังข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ที่สามารถน�ำมาวางแผนเกี่ยวกับ การสรรหา การบรรจุ การแต่งตั้ง และการย้าย ได้ตรงตาม
ความต้องการของสถานศึกษา และส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
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2. มีขั้นตอน วิธีการ แนวปฏิบัติในการสรรหา การบรรจุ การแต่งตั้ง และการย้าย ข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา โปร่งใส ถูกต้อง เป็นธรรม ไร้ข้อกังขา และเป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ
หลักเกณฑ์ และวิธีการที่ ก.ค.ศ. และ สพฐ. ก�ำหนด
3. มีระบบการก�ำกับ ติดตาม ตรวจสอบ รับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ ในการสรรหา การบรรจุ
การแต่งตั้ง และการย้าย ทุกระดับทั้ง อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา และโรงเรียน มีการรายงานผลการก�ำกับ
ติดตาม ตรวจสอบ ต่อ ก.ค.ศ. อย่างต่อเนื่อง
4. มีมาตรการ พัฒนา เสริมสร้างความเป็นธรรม ป้องกัน ด�ำเนินการเพื่อมิให้เกิดการร้องทุกข์
ร้องเรียน กล่าวหา หรือหรือมีการด�ำเนินการทางศาล ในเรื่องการ สรรหา การบรรจุ การแต่งตั้ง และการย้าย
อย่างเป็นระบบ (กรณีมีเรื่องร้องทุกข์ ร้องเรียน ทั้งหมดต้องไม่เกิน 10 เรื่อง ในรอบปีงบประมาณ)
5. เรื่องที่ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาถูกกล่าวหา หรือฟ้องต่อศาล ในการสรรหา บรรจุ แต่งตั้ง
และการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในหน่วยงานการศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษาลดลง
เกณฑ์การให้คะแนน
ช่วงการปรับเกณฑ์การให้คะแนน +/- 1 หน่วย ต่อ 1 คะแนน โดยก�ำหนดชั้นของความส�ำเร็จ
แบ่งเกณฑ์การให้คะแนนเป็น 5 ระดับ พิจารณาจากความก้าวหน้าของผลการด�ำเนินงานตามเป้าหมาย
แต่ละระดับ
ระดับ

ระดับขั้นของการปฏิบัติงาน

1

มีการด�ำเนินการตามประเด็นการพิจารณาครบ 1 ข้อ และมีร่องรอยหลักฐานปรากฎชัดเจน 1 ข้อ

2

มีการด�ำเนินการตามประเด็นการพิจารณาครบ 2 ข้อ และมีร่องรอยหลักฐานปรากฎชัดเจน 2 ข้อ

3

มีการด�ำเนินการตามประเด็นการพิจารณาครบ 3 ข้อ และมีร่องรอยหลักฐานปรากฎชัดเจน 3 ข้อ

4

มีการด�ำเนินการตามประเด็นการพิจารณาครบ 4 ข้อ และมีร่องรอยหลักฐานปรากฎชัดเจน 4 ข้อ

5

มีการด�ำเนินการตามประเด็นการพิจารณาครบ 5 ข้อ และมีร่องรอยหลักฐานปรากฎชัดเจนทุกข้อ
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รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน :
ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด
ระดับความส�ำเร็จในการปฏิบัติงาน
ของ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา
ตามหลักธรรมาภิบาล
(คณะอนุกรรมการข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาเขตพื้นที่การศึกษา
ทุกเขต มีการบริหารงานบุคคลตามหลัก
ธรรมาภิบาล)

หน่วยวัด ผลการด�ำเนินงานในอดีต ปีงบประมาณ พ.ศ.
2555
2556
2557
ระดับ
-

แหล่งข้อมูล / วิธีการจัดเก็บข้อมูล :
แหล่งข้อมูล
- ค�ำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการด�ำเนินการต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการสรรหา การบรรจุ การแต่งตั้ง และ
การย้าย เช่น ค�ำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองการย้าย เป็นต้น
- แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ที่ก�ำหนดไว้ เช่น แผนปฏิบัติการประจ�ำปี แผนการปฏิบัติการ
- เอกสารหรือสิ่งอื่นใดที่แสดงว่ามีข้อมูลสารสนเทศ
- บันทึก/ร่องรอย การน�ำข้อมูลสารสนเทศไปใช้
- บันทึกต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน
- รายงานผลการการสรรหา การบรรจุ การแต่งตั้ง และการย้าย
- รายงานการประชุมที่เกี่ยวข้อง
- เอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องอื่นๆ
วิธีการจัดเก็บข้อมูล
1. มีระบบข้อมูลทะเบียนประวัติ อิเล็กทรอนิกส์ (ก.ค.ศ. 16) อัตราก�ำลังข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ที่สามารถน�ำมาวางแผนเกี่ยวกับ การสรรหา การบรรจุ การแต่งตั้ง และการย้าย ได้ตรงตาม
ความต้องการของสถานศึกษา และส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
- เอกสาร / ข้อมูลสารสนเทศที่เกี่ยวข้อง
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2. มีขั้นตอน วิธีการ แนวปฏิบัติในการสรรหา การบรรจุ การแต่งตั้ง และการย้าย ข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา โปร่งใส ถูกต้อง เป็นธรรม ไร้ข้อกังขา และเป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ
หลักเกณฑ์ และวิธีการที่ ก.ค.ศ. และ สพฐ. ก�ำหนด
- แผนภาพการด�ำเนินงาน (Flowchart) หรือ ขั้นตอนการด�ำเนินการ
- เอกสารที่เกี่ยวข้อง เช่น ประกาศต�ำแหน่งว่างต่างๆ เป็นต้น
3. มีระบบการก�ำกับ ติดตาม ตรวจสอบ รับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ ในการสรรหา การบรรจุ
การแต่งตั้ง และการย้าย ทุกระดับทั้ง อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา และโรงเรียน มีการรายงานผลการก�ำกับ
ติดตาม ตรวจสอบ ต่อ ก.ค.ศ. อย่างต่อเนื่อง
- แบบสอบถามความพึงพอใจ
- รายงานผลการก�ำกับ ติดตาม ตรวจสอบ ต่อ ก.ค.ศ.
4. มีมาตรการ พัฒนา เสริมสร้างความเป็นธรรม ป้องกัน ด�ำเนินการ เพื่อมิให้เกิดการร้องทุกข์
ร้องเรียน กล่าวหา หรือมีการด�ำเนินการทางศาล ในเรื่องการสรรหา การบรรจุ การแต่งตั้ง และการย้าย
อย่างเป็นระบบ (กรณีมีเรื่องร้องทุกข์ ร้องเรียน ทั้งหมดต้องไม่เกิน 10 เรื่อง ในรอบปีงบประมาณ)
- มาตรการ / ขั้นตอนการด�ำเนินการ / ประกาศ / ค�ำสั่ง ที่เกี่ยวข้องกับขั้นตอน
การด�ำเนินการ
- สรุปรายงานเรื่องร้องทุกข์ ร้องเรียน ถูกกล่าวหา หรือถูกฟ้องศาล (ทุกเรื่อง กรณี
ที่ถูกร้องเรียน)
5. เรื่องที่ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาถูกกล่าวหา หรือฟ้องต่อศาล ในการสรรหา บรรจุ การแต่งตั้ง
และการย้าย ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในหน่วยงานการศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษาลดลง
- รายงานสรุปผลเรื่องการสรรหา บรรจุ แต่งตั้ง และการย้าย ในปีงบประมาณ 2558 เช่น
มีการด�ำเนินการสรรหา ในปีงบประมาณ 2558 จ�ำนวนกี่ราย และไม่มีเรื่องถูกกล่าวหาหรือฟ้องศาล / มี
การด�ำเนินการย้าย ในปีงบประมาณ 2558 จ�ำนวนกี่ราย และไม่มีเรื่องถูกกล่าวหาหรือฟ้องศาล เป็นต้น
แนวทางการด�ำเนินงาน :
1. มีระบบข้อมูลทะเบียนประวัติ อิเล็กทรอนิกส์ (ก.ค.ศ. 16) อัตราก�ำลังข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ที่สามารถน�ำมาวางแผนเกี่ยวกับ การสรรหา การบรรจุ การแต่งตั้ง และการย้าย ได้ตรงตาม
ความต้องการของสถานศึกษา และส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
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2. มีขั้นตอน วิธีการ แนวปฏิบัติในการสรรหา การบรรจุ การแต่งตั้ง และการย้าย ข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา โปร่งใส ถูกต้อง เป็นธรรม ไร้ข้อกังขา และเป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ
หลักเกณฑ์ และวิธีการที่ ก.ค.ศ. และ สพฐ. ก�ำหนด
3. มีระบบการก�ำกับ ติดตาม ตรวจสอบ รับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ ในการสรรหา การบรรจุ
การแต่งตั้ง และการย้าย ทุกระดับทั้ง อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา และโรงเรียน มีการรายงานผลการก�ำกับ
ติดตาม ตรวจสอบ ต่อ ก.ค.ศ. อย่างต่อเนื่อง
4. มีมาตรการ พัฒนา เสริมสร้างความเป็นธรรม ป้องกัน ด�ำเนินการ เพื่อมิให้เกิดการร้องทุกข์
ร้องเรียน ถูกกล่าวหา หรือมีการด�ำเนินการทางศาล ในเรื่องการ สรรหา การบรรจุ การแต่งตั้ง และการย้าย
อย่างเป็นระบบ (กรณีมีเรื่องร้องทุกข์ ร้องเรียน ทั้งหมดต้องไม่เกิน 10 เรื่อง ในรอบปีงบประมาณ)
5. เรื่องที่ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาถูกกล่าวหา หรือฟ้องต่อศาล ในการสรรหา บรรจุ การแต่งตั้ง
และการย้าย ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในหน่วยงานการศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษาลดลง
ผู้ก�ำกับดูแลตัวชี้วัด : นายสมยศ ศิริบรรณ
ผู้จัดเก็บข้อมูล
: ว่าที่เรืออากาศตรีเจริญ สุขทรัพย์
นางพรทิพย์ เชื้อสวัสดิ์
นางส�ำเนียง เขียวแก้ว
นางอรดาวัลย์ รัตนจันทร์

เบอร์ติดต่อ : 081 949 1211
เบอร์ติดต่อ : 081 854 5554
เบอร์ติดต่อ : 09 4813 7666
เบอร์ติดต่อ : 088 569 5639
เบอร์ติดต่อ : 095 742 2117
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เอกสารอ้างอิง ARS 38
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ตัวชี้วัดที่ 38 ระดั
ระดับบความส
ความส�าเร็
ำเร็จจในการปฏิ
ในการปฏิบัตติงิงานของ
านของ อ.ก.ค.ศ.
อ.ก.ค.ศ. ตามหลั
เขตพื้นกทีธรรมาภิ
่การศึกษาตามหลั
ก
บา
ธรรมาภิ
(คณะอนุ
กรรมการข้และบุ
าราชการครู
และบุคลากรทางการศึ
ษาเขตพื
่การศึกษา
(คณะอนุบกาล
รรมการข้
าราชการครู
คลากรทางการศึ
กษาเขตพื้นที่กการศึ
กษาทุ้นกทีเขต
ทุบริกเขต
มีการบริ
หารงานบุกคธรรมาภิ
คลตามหลั
กธรรมาภิบาล)
หารงานบุ
คคลตามหลั
บาล)
แบบฟอร์ม การจัดเก็บข้อมูล ระดับ สพป./สพม.
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา...........................................เขต.......
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต.......

การปฏิบัติงาน
อ มู ลอทะเบี
ย นประวั
ติ ตอิิ เอิล็เกล็ทรอนิ
*,1. **มี ร1.ะบบข้
มีระบบข้
มูลทะเบี
ยนประวั
กทรอนิกกส์ส์
(ก.ค.ศ. 16) อัอัตตราก
ราก�าลั
ำลังงข้ข้าาราชการครู
ราชการครูแและบุ
ละบุคคลากรทาง
ลากรทาง
การศึกษา ที่สามารถน
ามารถน�ามาวางแผนเกี
ำมาวางแผนเกี่ยวกับ การสรรหา
การสรรหา
การบรรจุ
และการย้าายย ได้ได้ตตรงตามความ
รงตามความ
การบรรจุ การแต่
การแต่งงตัตั้้งง และการย้
ต้ต้อองการของสถานศึ
ำนัานั
กงานเขตพื
้นที้่กนาร
งการของสถานศึกษา
ก ษาและส�
และส
ก งานเขตพื
ที่
ศึกษา
การศึกษา
*, ** 2. มีขั้นตอน วิธีการ แนวปฏิบัติในการสรรหา
2. มีขั้นตอน วิธีการ แนวปฏิบัติในการสรรหา การบรรจุ
การบรรจุ การแต่งตั้ง และการย้าย ข้าราชการครูและ
การแต่งตั้ง และการย้าย ข้าราชการครูและบุคลากร
บุ ค ลากร ทางการศึกษา โปร่ง ใส ถูก ต้อง เป็นธรรม
ทางการศึกษา โปร่งใส ถูกต้อง เป็นธรรม ไร้ข้อกังขา
ไร้ข้อกังขา และเป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ หลักเกณฑ์
และเป็ น ไปตามกฎหมาย ระเบี ย บ หลั ก เกณฑ์ และ
และวิธีการที่ ก.ค.ศ. และ สพฐ. ก�ำหนด
วิธีการที่ ก.ค.ศ. และ สพฐ. กาหนด

**
มี ร ะบบการก�
ติ ดตรวจสอบ
ตาม ตรวจสอบ
รั บ ฟั ง
3. มี3.ระบบการก
ากับ ำติกัดบตาม
รับฟัง ความ
ความคิ
ข้อเสนอแนะ
ในการสรรหา
การบรรจุ
คิด เห็ นดข้เห็อนเสนอแนะ
ในการสรรหา
การบรรจุ
การ
การแต่
ง
ตั
ง
้
และการย้
า
ย
ทุ
ก
ระดั
บ
ทั
ง
้
อ.ก.ค.ศ.
เขตพื
แต่งตั้ง และการย้าย ทุกระดับทั้ง อ.ก.ค.ศ. เขตพื้น้นทีที่ ่
การศึ
และโรงเรียยนน มีมีกการรายงานผลการก
ารรายงานผลการก�ากั
ำ กับบ
การศึกกษา
ษา และโรงเรี
ติติดดตาม
ตาม ตรวจสอบ
ตรวจสอบ ต่ต่ออ ก.ค.ศ.
ก.ค.ศ. อย่
อย่าางต่
งต่ออเนื
เนื่อ่องง
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ผลการปฏิบัติงาน
ผลการปฏิบัติงาน
มี
ไม่มี
มี
ไม่มี

แหล่งข้อมูล/อ้างอิง/
หลักฐาน (กรอกข้อมูลและ
แนบไฟล์ word)
- เอกสาร / ข้อมูลสารสนเทศ
ที่เกี่ยวข้อง

- แผนภาพการด�ำเนินงาน
- แผนภาพการดาเนินงาน
(Flowchart) หรือ ขั้นตอน
(Flowchart) หรือ ขั้นตอน
การด�ำเนินการ
การดาเนินการ
- เอกสารที่เกี่ยวข้อง เช่น
- เอกสารที่เกี่ยวข้อง เช่น
ประกาศ ต�ำแหน่งว่างต่างๆ
ประกาศ ตาแหน่งว่างต่างๆ
เป็
เป็นนต้ต้นน
-- แบบสอบถามความพึ
แบบสอบถามความพึงงพอใจ
พอใจ
-- รายงานผลการก�
ำ
กั
บ
ติ
ตาม
รายงานผลการกดากั
บ
ตรวจสอบ
ต่
อ
ก.ค.ศ.
ติดตาม ตรวจสอบ ต่อ ก.ค.ศ.

ผลการปฏิบัติงาน

การปฏิบัติงาน

มี

ไม่มี

*, ** 4. มีมาตรการ พัฒนา เสริมสร้างความเป็นธรรม
มี มนาตรการ
ป้อง เพื
ปราม
สร้าองความเป็
ธรรม
ป้4.องกั
ด�ำเนินการ
่อมิให้พัเฒกิดนาการร้
งทุกข์ ร้อนงเรี
ยน
เพืา่อวหา
มิให้ เหรื
กิดอการถู
กร้ำอเนิงทุนกการทางศาลในเรื
ข์ ร้องเรียน ถูก่อกล่งการ
าวหาสรรหา
หรื อ
กล่
มีการด�
ถูกฟ้องศาลการแต่
ในเรื่องงการ
สรรหา
งตั้ง(กรณี
และ
การบรรจุ
ตั้ง และ
การย้การบรรจุ
ายอย่างเป็การแต่
นระบบ
มีเรื่อองร้งไม่
องทุเกิกนข์ ร้10องเรีเรืย่อนง
มีการย้
เรื่องร้ายอย่
องทุากงเป็
ข์ นร้ระบบ
องเรียน (กรณี
ทั้งหมดต้
ทั้งหมดต้งอบประมาณ)
งไม่เกิน 10เรื่อง ในรอบปีงบประมาณ)
ในรอบปี
*, *** 5. เรื่องที่ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาถูกกล่าวหา
5. ไม่มีเรื่องถูกกล่าวหา หรือฟ้องต่อศาล ในการสรรหา
หรื อ ฟ้ อ งต่ อ ศาล ในการสรรหา บรรจุ แต่ ง ตั้ ง และ
การบรรจุ
งตั้ง แและการย้
ายข้าราชการครู
และ
การย้
า ยข้ าการแต่
ราชการครู
ละบุ ค ลากรทางการศึ
ก ษาใน
บุควลากรทางการศึ
กษาในหน่
กษาในเขต
หน่
ยงานการศึกษาในเขตพื
้นทีว่กยงานการศึ
ารศึกษาลดลง
พื้นที่การศึกษา
*
**
***

รายงานรอบ 6 เดือน
รายงานรอบ 9 เดือน
รายงานรอบ 12 เดือน

ผู้รายงานข้อมูล

ผู้รับรองข้อมูล

ลงชื่อ
(
ตาแหน่ง
โทรศัพท์

แหล่งข้อมูล/อ้างอิง/
หลักฐาน (กรอกข้อมูลและ
แนบไฟล์ word)
- มาตรการ / ขั้นตอนการ
ขั้นตอนการ
ด�- ำมาตรการ
เนินการ //ประกาศ
/ ค�ำสั่ง
นการ
ทีด่เาเนิ
กี่ยวข้
องกั/บประกาศ
ขั้นตอน /
คาสั่งำเนินการ / สรุทีป่ รายงาน
การด�
วข้่ถอูกงกัร้อบงเรี
ขั้นยตอน
เรืเกี่อ่ยงที
น ถูกกล่าวหา
การดาเนินการ / สรุปรายงาน
เรื่องที่ถูกร้องเรียน ถูกกล่าวหา
- รายงานสรุปผล เรื่องการ
- รายงานสรุปผล เรื่องการสรร
สรรหา บรรจุ แต่งตั้ง และการ
หา บรรจุ แต่งตั้ง และการย้าย
ย้ายในปีงบประมาณ 2558
ในปีงบประมาณ 2558 โดยไม่มี
(โดยเรื่องที่ถูกกล่าวหา หรือ
เรื่องถูกกล่าวหาหรือฟ้องศาล
ฟ้องต่อศาล ลดลงตามล�ำดับ)

ลงชื่อ
)

(
ตาแหน่ง
โทรศัพท์

)
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ตัวชี้วัดที่ 39 ร้อยละของการพัฒนาครูด้วยระบบ e – Training
หน่วยวัด : ร้อยละ
น้้าหนัก : ร้อยละ 1.5
ค้าอธิบาย :
การพัฒนาครูด้วยระบบ e–Training หมายถึง จานวนของครู ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหารการศึกษา
ศึกษานิเทศก์และบุคลากรทางการศึกษา ที่ได้รับการพัฒนาด้วยระบบ e–Training ตามเป้าหมายของสานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษา
ในภาพรวมของส านั กงานคณะกรรมการการศึ กษาขั้ นพื้ นฐาน ตามแผนปฏิบั ติก าร ปี 2558
จะต้องมีจานวนไม่น้อยกว่า 100,000 คน
สูตรการค้านวณ: ร้อยละของผู้ได้รับการพัฒนา
จานวนของครู ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหารการศึกษา ศึกษานิเทศก์และบุคลากรทางการศึกษา
ที่ได้รับการพัฒนาด้วยระบบ e – Training X 100
จานวนครู ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหารการศึกษา ศึกษานิเทศก์และบุคลากรทางการศึกษา
ตามเป้าหมายของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษากาหนด
เกณฑ์การให้คะแนน :
ช่วงการปรับเกณฑ์การให้คะแนน +/-20 หน่วย ต่อ 1 คะแนน โดยกาหนดเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้
ระดับ 1

ระดับ 2

ระดับ 3

ระดับ 4

ระดับ 5

ร้อยละ 20

ร้อยละ 40

ร้อยละ 60

ร้อยละ 80

ร้อยละ 100

รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน :
ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด

หน่วยวัด

จ้านวนของครู ผู้บริหารสถานศึกษา
ผู้บริหารการศึกษา ศึกษานิเทศก์และ
บุคลากรทางการศึกษา ที่ได้รับการ
พัฒนาด้วยระบบ e – Training

จานวน
(คน)

่มือตัวชี้วัด
224 คูตามแผนปฏิ
บัติราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

ผลการด้าเนินงาน 3 ปีงบประมาณย้อนหลัง
2555
2556
2557
-

แหล่งข้อมูล / วิธีการจัดเก็บข้อมูล :
1. แผนงาน/โครงการของสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและสานักงานเขตพื้นที่ศึกษา
2. รายงานผลการพั ฒ นาของสถานศึ ก ษา ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาและส านั ก งาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
แนวทางการด้าเนินงาน :
ระดับ ส้านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
1. กาหนดแผนปฏิบัติการพัฒนาครู
2. กาหนดหลักสูตรฝึกอบรม และประชาสัมพันธ์การอบรม
ระดับ ส้านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
1. ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาก าหนดเป้ า หมายในการพั ฒ นาและ แจ้ ง ให้ ค รูแ ละผู้ บ ริ ห าร
สถานศึกษาเข้ารับการพัฒนา
2. กากับและติดตามประเมินผลการพัฒนา
3. รายงานผลการพัฒนาให้สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานทราบ
แบบฟอร์มการจัดเก็บข้อมูล
ดังรายการอ้างอิง ตัวชี้วัด ตามแผนปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ในหน้าถัดไป
ผู้ก้ากับดูแลตัวชี้วัด : สานักพัฒนาครูและบุคลากรการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ผู้จัดเก็บข้อมูล : นายวิทยา ประภาพร
เบอร์ติดต่อ : 02 2885635
นางสาวจิตใส เกตุแก้ว
เบอร์ติดต่อ : 02 2885635
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แบบฟอร์มตัวชี้วัด ARS 39
รายการอ้างอิง ตัวชี้วัดตามแผนการปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
ตัวชี้วัดที่ 39 ร้อยละของการพัฒนาครูด้วยระบบ e – Training
1. กลุ่ ม เป้ า หมายในการพั ฒ นาด้ ว ยระบบ e–Training ของส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา
จานวน............คน
2. เข้ารับการพัฒนาด้วยระบบ e – Training จานวน......................คน
3. เข้ารับการพัฒนาและผ่านเกณฑ์การพัฒนาด้วยระบบ e – Training จานวน..................... คน

ผู้รายงานข้อมูล

ผู้รับรองข้อมูล

ลงชื่อ
(
ตาแหน่ง
โทรศัพท์

)

่มือตัวชี้วัด
226 คูตามแผนปฏิ
บัติราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

ลงชื่อ
(
ตาแหน่ง
โทรศัพท์

)

ตัวชี้วัดที่ 40 ร้อยละของครูและบุคลากรทางการศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดน
ภาคใต้ที่ได้รับการพัฒนาคุณภาพในการปฏิบัติงาน
หน่วยวัด : ร้อยละ
น้้าหนัก : ร้อยละ 2
ค้าอธิบาย :
ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาคุณภาพในการปฏิบัติงาน หมายถึง ครูและ
บุคลากรทางการศึกษา ในสังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ
จังหวัดชายแดนภาคใต้ คือ จังหวัด ยะลา ปัตตานี นราธิวาส สตูล และสงขลา เขต 3 ได้รับการพัฒนา
คุณภาพในการปฏิบัติงาน โดยวัดจากปริมาณผู้เข้าร่วมในโครงการ ดาเนินการตามกลยุทธ์ของสานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กลยุทธ์ที่ 6 จัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างสันติสุขในเขตพัฒนาพิเศษ
เฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ แผนงานแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ โครงการพัฒนา
รูปแบบการจัดการศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ งบประมาณรายจ่าย ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2557 ดังนี้
1. ส่งเสริมศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้
2. ส่งเสริมศักยภาพในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของครูและบุคลากรทางการศึกษาในต่างประเทศ
สูตรการค้านวณ :
จานวนครูและบุคลากรทางการศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ
จังหวัดชายแดนภาคใต้ ที่ได้รับการพัฒนาคุณภาพในการปฏิบัติงาน
จานวนครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งหมด

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

ครูและบุคลากรทางการศึกษาในเขตพัฒนา
พิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้
ได้รับการพัฒนาคุณภาพในการปฏิบัติงาน

ร้อยละ

ผลการด้าเนินงานในอดีต ปีงบประมาณ พ.ศ.
2555
2556
2557
-
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แหล่งข้อมูล / วิธีการจัดเก็บข้อมูล :
1. กาหนดให้ส ถานศึกษาในสั งกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานในเขตพัฒนา
พิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ รายงานผลต่อ สพป./สพม.
2. สพป./สพม.ด าเนิ น การส ารวจ ตรวจสอบ และรวบรวมข้ อ มู ล จากสถานศึ ก ษาในสั ง กั ด
และรายงานข้ อ มู ล ต่ อ ส านั ก พั ฒ นาการศึ ก ษาเขตพั ฒ นาพิ เ ศษเฉพาะกิ จ จั ง หวั ด ชายแดนภาคใต้ ตาม
แบบฟอร์มที่ กาหนด ผ่ านทางระบบรายงานผลการปฏิ บัติราชการตามแผนปฏิบัติราชการ(ARS) หรื อ
http://ars.obec.go.th
3. สานักพัฒนาการศึกษาเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็นหน่วยงานรับรอง
รายงานข้อมูล และสรุปผลการดาเนินงาน รอบ 6 เดือน 9 เดือน และ 12 เดือน
ผู้ก้ากับดูแลตัวชี้วัด : ผู้อานวยการสานักพัฒนาการศึกษาเขตพัฒนาพิเศษ เบอร์ติดต่อ : 02 288 5911
เฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้
ผู้จัดเก็บข้อมูล : นายฉัตรชัย แก้วจันทา
เบอร์ติดต่อ : 02 288 5942

่มือตัวชี้วัด
228 คูตามแผนปฏิ
บัติราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

แบบฟอร์มอ้างอิง ARS 40
รายการอ้างอิง ตัวชี้วัด ตามแผนปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
สพป./สพม...................................................เขต......................................
ตัวชี้วัดที่ 40 ร้อยละของครูและบุคลากรทางการศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัด
ชายแดนภาคใต้ ได้รับการพัฒนาคุณภาพในการปฏิบัติงาน
แบบรายงานจ้านวนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ที่ได้รับการพัฒนาคุณภาพในการปฏิบัติงาน
ระดับ สพป./สพม.
โปรดกรอกจ้านวนคนลงในตารางที่ก้าหนด

ที่

โรงเรียน

1.

โรงเรียน................

จ้านวน
ข้าราชการครู
และบุคลากร
ทางการศึกษา
ทั้งหมด (คน)

จ้านวนข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาที่
ได้รับการพัฒนาคุณภาพใน
การปฏิบัติงาน
(คน)

ร้อยละของ
ข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการ
ศึกษาที่ได้รับการ
พัฒนาคุณภาพใน
การปฏิบัติงาน

.................คน

.........................คน

ร้อยละ
.....................

...... โรงเรียน..................
...... โรงเรียน...................
รวม
ผู้รายงานข้อมูล

ผู้รับรองข้อมูล

ลงชื่อ
(
ตาแหน่ง
โทรศัพท์

ลงชื่อ
)

(
ตาแหน่ง
โทรศัพท์

)
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กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาระบบการบริหารจัดการ
ตัวชี้วัดที่ 41 ระดับความสาเร็จของการพัฒนาระบบการควบคุมภายใน
หน่วยวัด : ระดับ
น้าหนัก : ร้อยละ 2.5
คาอธิบาย :
การควบคุมภายใน หมายความว่า กระบวนการปฏิบัติงานที่ผู้กากับดูแล ฝ่ายบริหารและบุคลากร
ของหน่วยรับตรวจจัดให้มีขึ้น เพื่อสร้างความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่าการดาเนินงานของหน่วยรับตรวจ
จะบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในด้านประสิทธิผลและประสิทธิภาพของการดาเนินงาน ซึ่งรวมถึง
การดูแลรักษาทรัพย์สิน การป้องกันหรือลดความผิดพลาด ความเสียหาย การรั่วไหล การสิ้นเปลือง หรือ
การทุจริตในหน่วยรับตรวจด้านความเชื่อถือได้ของรายงานทางการเงิน และด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย
ระเบียบ ข้อบังคับ และมติคณะรัฐมนตรี
ความสาเร็จของการควบคุมภายในภาคราชการ จะพิจารณาจากความสามารถของหน่วยงานในการ
ควบคุมภายในตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยการกาหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน
พ.ศ.2544 (ข้อ 6) และแนวทางการจัดวางระบบการควบคุมภายในและการประเมินผลการควบคุมภายใน
ของสานักงานการตรวจเงินแผ่นดินที่ได้กาหนดเป็นแนวทางไว้
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกาหนดให้มีหน่วยงานในสังกัดเป็นหน่วยรับตรวจและ
ส่วนงานย่อย ดังนี้
ส่วนงานย่อย
หน่วยรับตรวจ
1. สานักงานคณะกรรมการการศึกษา
1. สานักในส่วนกลาง
ขั้นพื้นฐาน
2. สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา 2. กลุ่มต่างๆ ในสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
/สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ประถมศึกษา/สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา
3. สถานศึกษา
3. งานต่างๆ ในสถานศึกษา
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เกณฑ์การให้คะแนน
ระดับคะแนน
เกณฑ์การให้คะแนน
1
หน่วยรับตรวจดาเนินการติดตามประเมินผล (รอบ 6 เดือน) ตามแผนการปรับปรุงระบบการ
ควบคุมภายใน (แบบ ปอ.3 ) แล้วสรุปลงในแบบรายงานผลการติดตามการปฏิบัติตาม
แผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน (แบบติดตาม ปอ. 3) และรายงานให้ผู้กากับดูแลทราบ
ภายในวันที่ 30 เมษายน 2558
2
หน่วยรับตรวจดาเนินการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายใน
ให้กับหน่วยงานในสังกัด
3
หน่วยรับตรวจดาเนินการจัดทารายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
ครบทั้ง 5 องค์ประกอบ (แบบ ปอ.2)
4
หน่วยรับตรวจดาเนินการจัดทารายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน (แบบ ปอ.3)
5

หน่วยรับตรวจดาเนินการจัดทาหนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน
(แบบ ปอ.1) ทั้งนี้ ผ่านการสอบทานการประเมินผลการควบคุมภายในจากผู้ตรวจสอบ
ภายใน (แบบ ปส.) แล้วการรายงานต่อคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ผู้กากับดูแล
และคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลประจากระทรวงศึกษาธิการ ภายในวันที่
30 ธันวาคม 2558
2558)

รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน :
ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด

หน่วยวัด

ระดับความสาเร็จของการพัฒนา
ระบบการควบคุมภายใน

ระดับ
ความสาเร็จ

ผลการดาเนินงานในอดีต ปีงบประมาณ พ.ศ.
2555
2556
2557
5
5
-

แหล่งข้อมูล/วิธีการจัดเก็บข้อมูล :
1. สานักอานวยการ สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นผู้รับผิดชอบระบบการ
ควบคุมภายในของ สพฐ. โดยมีการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายใน แต่งตั้ง
คณะท างานติด ตามประเมิน ผลการควบคุ มภายใน รวบรวมข้อ มูล และสรุ ปจั ดท ารายงานการติ ดตาม
ประเมินผลการควบคุมภายใน แล้วรายงานให้คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน/รมว.ศธ. และคณะกรรมการ
ตรวจสอบและประเมินผลประจากระทรวงศึกษาธิการทราบ ภายในวันที่ 30 ธันวาคม 2558
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
ประเมินผลการควบคุมภายในของหน่วยงานแล้วรายงานให้สานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ภูมิภาค/ผู้กากับ
ดู แ ล/คณะกรรมการตรวจสอบและประเมิ น ผลประจ ากระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร (เฉพาะ สพป.,สพม.)
ทราบภายในวันที่ 30 ธันวาคม 2558

คู่มือตัวชี้วัด 231

ตามแผนปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

3. หน่วยตรวจสอบภายในของสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาดาเนินการสอบทานรายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในของหน่วยงาน
แนวทางการดาเนินงาน
ระดับ สพฐ.
1. แต่งตั้งคณะทางานติดตามประเมินผลการควบคุมภายในของ สพฐ.
2. ติดตามประเมินผล (รอบ 6 เดือน) ตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน (แบบ ปอ.3)
แล้วสรุปลงในแบบรายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน (แบบติดตาม
ปอ.3) และรายงานให้ รมว.ศธ. /คตป.ศธ. ทราบภายในวันที่ 30 เมษายน 2558
3. เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายในให้กับหน่วยงานในสังกัด
4. จั ดท าแบบรายงานตามระเบีย บ คตง. ว่า ด้ว ยการกาหนดมาตรฐานการควบคุม ภายใน
พ.ศ.2544 ดังนี้
4.1 หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบ ปอ.1)
(แบบ ปส.)
4.2 รายงานผลการสอบทานการประเมินผลการควบคุมภายในของผู้ตตรวจสอบภายใน
รวจสอบภายใน(แบบ
4.3 รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของมาตรฐานการควบคุมภายใน (แบบ ปอ.2)
4.4 รายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน (แบบ ปอ.3)
4.5 รายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน (แบบติดตาม ปอ.3)
5. จัดส่ งหนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายในให้คณะกรรมการตรวจเงินแผ่ นดิน
/รมว.ศธ. /คตป.ศธ. ทราบภายในวันที่ 30 ธันวาคม 2558
ระดับ สพป./สพม.
1. แต่งตั้งคณะทางานติดตามประเมินผลการควบคุมภายในของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
2. ติดตามประเมินผล (รอบ 6 เดือน) ตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน (แบบ ปอ.3) แล้วสรุป
ลงในแบบรายงานผลการติดตามการปฏิ บัติ ตามแผนการปรั บปรุ งการควบคุ มภายใน (แบบติ ดตาม ปอ.3)
และรายงานให้ สพฐ. ทราบภายในวันที่ 30 เมษายน 2558
3. เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายในให้กับหน่วยงานในสังกัด
4. จั ด ท าแบบรายงานตามระเบี ย บ คตง. ว่ า ด้ ว ยการก าหนดมาตรฐานการควบคุ ม ภายใน
พ.ศ.2544 ดังนี้
4.1 หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบ ปอ.1)
4.2 รายงานผลการสอบทานการประเมินผลการควบคุมภายในของผู้ตรวจสอบภายใน (แบบ ปส.)
4.3 รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของมาตรฐานการควบคุมภายใน (แบบ ปอ.2)
4.4 รายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน (แบบ ปอ.3)
4.5 รายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน (แบบติดตาม ปอ.3)
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5. จัดส่งหนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายในให้ สานักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาค
/สพฐ. /คตป.ศธ. ทราบภายในวันที่ 30 ธันวาคม 2558
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 รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของมาตรฐานการควบคุมภายใน (แบบ ปอ.2)
2.3 รายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน (แบบ ปอ.3)
2.4 รายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน (แบบติดตาม ปอ.3)
3. จัดส่งหนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายในให้สานักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาค
/สพป./สพม. ทราบภายในวันที่ 30 ธันวาคม 2558
ผู้กากับดูแลตัวชี้วัด :
ผู้จัดเก็บข้อมูล :

ผู้อานวยการสานักอานวยการ
นางสาวกาญจนาพร พงษ์เดชา
นางสายสนม สนแจ้ง
นายนิพนธ์ พูลศิลป์
นายพัชระ คาปัน
นางพคุณา ธรรมทวีธิกุล

เบอร์โทรศัพท์
เบอร์โทรศัพท์
เบอร์โทรศัพท์
เบอร์โทรศัพท์
เบอร์โทรศัพท์
เบอร์โทรศัพท์

0 2288 5567
0 2288 5576
0 2288 5578
0 2288 5578
0 2288 5578
0 2288 5578
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ตัวชี้วัดที่ 42 ร้อยละการจัดการเรื่องร้องเรียนของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
หน่วยวัด : ร้อยละ
น้าหนัก : ร้อยละ 3
คาอธิบาย :
ความสาเร็จของการดาเนินงานตามมาตรการ การจัดการเรื่องร้องเรียนของสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาลดลงภายในส่วนราชการได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งเรื่องร้องเรียนส่วนมากมาจาก 3 ช่องทาง
ได้แก่
- ศูนย์บริการประชาชน (สายด่วน 1579) สานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
- ศูนย์บริการประชาชน (สายด่วน 1111) สานักงานปลัดสานักนายกรัฐมนตรี
- เรื่องร้องเรียนทั่วไป
สูตรการคานวณ :
จานวนเรื่องร้องเรียนที่ได้รับการยุติ
จานวนเรื่องร้องเรียนทั้งหมด

×

100

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

ระดับ 2

ระดับ 3

ระดับ 4

ระดับ 5

65

70

75

80

85

เงื่อนไข : เฉพาะเรื่องร้องเรียนที่ได้รับจาก
-

ศูนย์บริการประชาชน (สายด่วน 1579) สานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

-

ศูนย์บริการประชาชน (สายด่วน 1111) สานักงานปลัดสานักนายกรัฐมนตรี

-

เรื่องร้องเรียนทั่วไป

รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน :
ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด
ร้อยละของเรื่องร้องเรียนของสานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษา

หน่วย
วัด
ร้อยละ
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ผลการดาเนินงานในอดีต ปีงบประมาณ พ.ศ.
2555
2556
2557
60%
70%

แหล่งข้อมูล / วิธีการจัดเก็บข้อมูล :
1. แบบฟอร์มตัวชี้วัด ARS แบบสรุปการจัดการเรื่องร้องเรียนของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
2. เรื่องร้องเรียนที่ได้รับจาก
- ศูนย์บริการประชาชน (สายด่วน 1579) สานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
- ศูนย์บริการประชาชน (สายด่วน 1111) สานักงานปลัดสานักนายกรัฐมนตรี
- เรื่องร้องเรียนทั่วไป
แนวทางการดาเนินงาน :
ระดับ สพฐ.
1. พิจารณาตรวจสอบและวิเคราะห์เ รื่องร้องเรียนเพื่อส่งให้หน่วยงานที่รับผิดชอบดาเนินการตาม
อานาจหน้าที่
2. สรุป เรื่อ งร้อ งเรี ยนที่ ส านั กงานเขตพื้ นที่ก ารศึ กษา รายงานผลการดาเนิน งานเพื่อ เสนอให้
ผู้บังคับบัญชาและรายงานให้สานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ / สานักงานปลัดสานักนายกรัฐมนตรี
ทราบต่อไป
3. ประสาน กากับ ติดตาม ผลการดาเนินงานของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา รายงานผลเป็นไป
ตามระยะเวลาที่กาหนด แล้วเสร็จภายในเวลา 15 วัน
ระดับ สพป./สพม.
1. พิจารณาตรวจสอบและวิเคราะห์เรื่องร้องเรียนที่ได้รับจากสานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน เพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริง
2. สรุปเรื่องร้องเรียนเสนอให้ ผู้บังคับบัญชาและรายงานให้สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐาน เพื่อรายงานให้ สานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ / สานักงานปลัดสานักนายกรัฐมนตรีทราบ
ต่อไป
3. ประสาน กากับ ติดตาม ผลการดาเนินงานของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษารายงานผลเป็นไป
ตามระยะเวลาที่กาหนด แล้วเสร็จภายในเวลา 15 วัน
4. สรุปรายงานผลการดาเนินงานตามที่กาหนด แล้วรายงานผ่ านระบบการจัดการเรื่องร้องเรียน
ARS ตามแบบสรุปการจัดการเรื่องร้องเรียนของสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ผู้กากับดูแลตัวชี้วัด : ผู้อานวยการสานักอานวยการ สพฐ.
ผู้จัดเก็บข้อมูล
: 1. นางธัญญธร บุญเกิดมา
ผู้อานวยการกลุ่มประสานงานและกิจการพิเศษ
2. นางณฐพร คาผง
3. นางสาวมนัญยา นักหล่อ
4. นางสุทิศา แก้วคงคา

เบอร์ติดต่อ : 02 281 2283
เบอร์ติดต่อ : 02 628 5090
เบอร์ติดต่อ : 02 288 5526
เบอร์ติดต่อ : 02 288 5526
เบอร์ติดต่อ : 02 288 5526
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แบบฟอร์มอ้างอิง ARS 42
แบบสรุปการจัดการเรื่องร้องเรียนของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

เดือน

เรื่องจาก สพฐ.
รับเรื่องจาก สพท.
จานวน จานวน จานวน จานวน จานวน จานวน
เรื่อง
เรื่อง
เรื่อง เรือ่ ง เรื่อง
เรื่อง
ที่รับ
ที่ยุติ คงค้าง ที่รบั
ที่ยุติ คงค้าง

รวม
จานวน จานวน จานวน
เรื่อง
เรื่อง เรื่อง
ที่รับ
ที่ยุติ คงค้าง

ตุลาคม
พฤศจิกายน
ธันวาคม
มกราคม
กุมภาพันธ์
มีนาคม
เมษายน
พฤษภาคม
มิถุนายน
กรกฎาคม
สิงหาคม
กันยายน
รวมทั้งสิ้น
สรุปรอบ 6 เดือน

จานวนเรื่องที่ได้รับ............................เรื่อง
จานวนเรื่องที่ยุติ................................เรื่อง
คิดเป็นร้อยละ...........................................

สรุปรอบ 9 เดือน

จานวนเรื่องที่ได้รับ............................เรื่อง
จานวนเรื่องที่ยุติ................................เรื่อง
คิดเป็นร้อยละ...........................................

สรุปรอบ 12 เดือน

จานวนเรื่องที่ได้รับ............................เรื่อง
จานวนเรื่องที่ยุติ................................เรื่อง
คิดเป็นร้อยละ...........................................
ผู้รายงานข้อมูล

ลงชื่อ
(
ตาแหน่ง
โทรศัพท์

)
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ผู้รับรองข้อมูล
ลงชื่อ
(
ตาแหน่ง
โทรศัพท์

)

ตัวชี้วัดที่ 43 ระดับความสาเร็ จของส่วนราชการระดับหน่วยเบิกจ่า ยสามารถปฏิบัติงานด้า นบัญชี
การเงินได้ตามเกณฑ์ที่สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกาหนด
หน่วยวัด : ระดับ
น้าหนัก : ร้อยละ 2.5
คาอธิบาย :
ระดับความสาเร็จของส่วนราชการระดับหน่วยเบิกจ่ายสามารถดาเนินการได้ตามเกณฑ์ที่สานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกาหนด 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 งบทดลองรายหน่ว ยเบิก จ่ายในระบบ GFMIS มีบัญชีเงิ นสดในมือถูกต้องตรงกั บ
รายงานเงินสดคงเหลือประจาวัน
ค าอธิ บ าย จ านวนเงิ น ในช่ อ ง “ยอดยกไป”ของบั ญ ชี เ งิ น สดในมื อ (1101010101)
ในงบทดลองของหน่วยเบิกจ่ายมียอดเท่ากับรายงานเงินคงเหลือประจาวันที่จัดทาตามระเบียบเบิกจ่ายเงิน
จากคลัง การเก็บรักษาเงิน และการนาส่งเงินคงคลัง พ.ศ.2551
1.2 ส่ ว นราชการระดั บ หน่ ว ยเบิ ก จ่ า ยมี ก ารจั ด ท างบกระทบยอดเงิ น ฝากธนาคาร
ณ วันสิ้นเดือนทุกบัญชี
คาอธิบาย ส่วนราชการระดับหน่วยเบิกจ่ายมีการจัดทางบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร
ครบทุกบัญชี ณ วันสิ้นเดือนแต่ละเดือน โดยกระทบยอดคงเหลือช่อง ยอดยกไปจากระบบ GFMIS ไปหา
ยอดคงเหลือใน Bank Statement ตามหนังสือกรมบัญชีกลางที่ กค 0423.3/ว 63 ลงวันที่ 21 กุมภาพันธ์
2554
เรื่องที่ 2 งบทดลองรายหน่วยเบิกจ่ายในระบบ GFMIS ไม่ปรากฏยอดคงค้างบัญชีพักสินทรัพย์ (ระบุประเภท)
คาอธิบาย จานวนเงินในช่อง “ยอดยกไป” ของบัญชีพักสินทรัพย์ (ระบุประเภท) ในงบ
ทดลองรายหน่วยเบิกจ่ายต้องไม่มียอดคงค้าง โดยปรับปรุงเป็นสินทรัพย์รายตัวหรือเป็น ค่าใช้จ่าย ยกเว้น
บัญชีพักงานระหว่างก่อสร้าง (1211010102) ให้ปรับปรุงบัญชีและไม่ให้มียอดคงค้าง ในงบทดลองภายใน
30 วันนับจากสิ้นปีงบประมาณ
เรื่องที่ 3 งบทดลองรายหน่วยเบิก จ่ายในระบบ GFMIS ไม่ปรากฏยอดคงค้างของบัญชีพักต่างๆ
คาอธิบาย บัญชีพักในงบทดลองรายหน่วยเบิกจ่ายในระบบ GFMIS ไม่มีจานวนเงินคงค้าง
ในช่อง “ยอดยกไป” ของทุกบัญชีดังต่อไปนี้
3.1 บัญชีพักเงินนาส่ง (1101010112) และบัญชีพักเงินสดรับ (1101010110)
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3.2 บัญชีพักรอ Clearing (1101010113) ยกเว้ นบัญชีพักรอ Clearing ที่เกิดจากเช็ค
ที่ธนาคารยังไม่สามารถเรียกเก็บได้ทันภายในสิ้นเดือนซึ่งบัญชีพักรอ Clearing ดังกล่าว ต้องมียอดคงค้าง
ด้านเครดิตเท่ากับยอดคงค้างของบัญชีพักเงินนาส่ง ด้านเดบิตที่ส่วนราชการบันทึกการนาส่งเงินในระบบ
GFMIS
3.3 บัญชีพักหักล้างการรับโอนสินทรัพย์ (1213010104)
3.4 บัญชีพักหักล้างการโอนสินทรัพย์ (5212010103)
3.5 บัญชีลูกหนี้ส่วนราชการ-รายได้รับแทนกัน (1102050125)
3.6 บัญชีเจ้าหนี้ส่วนราชการ-รายได้รับแทนกัน (2101020106) ยกเว้น กรณีส่วนราชการ
รับรายได้แทนหน่วยงานอื่นในวันสิ้นเดือนแล้วนาส่งเงินในเดือนถัดไป
3.7 บัญชีภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนาส่ง (ระบุประเภท) (21020401xx)
3.8 บัญชีเบิกเกินส่งคืนรอนาส่ง (2116010104) ยกเว้น กรณีหน่วยเบิกจ่ายบันทึกรับเงิน
เบิ กเกินส่ งคืนในวันสิ้ นเดือนแล้ ว นาส่งในเดือนถัดไป ทั้งนี้ให้ ระบุส าเหตุไว้ในแบบประเมินผลฯ หั ว ข้อ
คาชี้แจงด้วย
3.9 บัญชีพักค่าใช้จ่าย (5301010103)
3.10 บัญชีปรับหมวดรายจ่าย (5301010101)
เรื่องที่ 4 งบทดลองรายหน่วยเบิกจ่ายในระบบ GFMIS แสดงข้อมูลทางบัญชีที่ถูกต้องตามดุลบัญชี
ปกติทุกบัญชี ไม่มีบัญชีที่เกี่ยวข้องกับส่วนราชการที่ใช้เฉพาะภารกิจ ของหน่วยงาน และจัดส่งงบทดลอง
รายงานประจาเดือนให้สานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ภายในวันที่ 15 ของเดือนถัดไป
โดยพิจารณาใน 3 ข้อย่อย ดังนี้
4.1 งบทดลองรายหน่วยเบิกจ่ายในระบบ GFMIS แสดงข้อมูลทางบัญชีที่ถูกต้องตามดุลบัญชี
ปกติทุกบัญชี
คาอธิบาย จานวนเงินในช่อง “ยอดยกไป”ของทุกบัญชีในงบทดลองแสดงตัวเลขถูกต้อง
ตามดุลบัญชีปกติ ยกเว้น
บัญชีแยกประเภท
1. บัญชีพักรอ Clearing (1101010113)
2. บัญชีรายได้สูง (ต่า)กว่าค่าใช้จ่ายสุทธิ
(3101010101)
3. บัญชีรายได้สูง (ต�
(ต่่ำา)กว่
ยกมา
) กว่าาค่ค่าาใช้ใช้จจ่า่ายสะสม
ยสะสมยกมา
(3102010101)
4. บัญชีผลสะสมจากการแก้ไขข้อผิดพลาด
(3102010102)
5. บัญชีค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน-รายได้แผ่นดินรอ
ส่งคลั
ง (5210010112)
นรอน�
าส่งำคลั
ง (5210010112)
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ดุลบัญชี
เดบิต

เครดิต


















4.2 งบทดลองรายหน่วยเบิกจ่ายในระบบ GFMIS ไม่มีบัญชีที่เกี่ยวข้องกับส่วนราชการที่ใช้
เฉพาะภารกิจของหน่วยงาน
ค าอธิ บาย จานวนเงินในช่อง “ยอดยกไป”ของบัญชีในงบทดลองแสดงบัญชีถูกต้องตาม
ประเภทของสินทรัพย์และไม่มีบัญชีที่เกี่ยวข้องกับส่วนราชการที่มีภารกิจเฉพาะด้าน เช่น บัญชี สินทรัพย์ถาวร
– ที่ราชพัสดุ บัญชีสินทรัพย์ – Interface บัญชีสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน ประกอบด้วย ถนน สะพาน เขื่อน
อ่างเก็บน้า และสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น
4.3 ส่ว นราชการระดับหน่วยเบิกจ่ายมี การจัดส่ งงบทดลองและรายงานประจาเดือน
ให้สานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ภายในวันที่ 15 ของเดือนถัดไป
คาอธิบาย หน่วยเบิกจ่ายมีการส่งรายงานประจาเดือนจากระบบ GFMIS ให้สานักงาน การ
ตรวจเงินแผ่นดิน หรือสานักงานการตรวจเงินแผ่นดินส่วนภูมิภาค ภายในวันที่ 15 ของเดือนถัดไป ซึ่งหากจัดส่ง
รายงานเกินกาหนดเวลาดังกล่าวและส่งไม่ครบทุกรายงานจะถือว่าไม่สามารถดาเนินการได้ในข้อนี้ รายงานที่ต้อง
จัดส่ง มีดังนี้
รายงานในระบบ GFMIS
1. งบทดลองประจาเดือน
(คาสั่งงาน ZGL_MVT_MONTH หรือ GFMIS Web Online รายงานงบทดลอง
รายเดือน-หน่วยเบิกจ่าย)
2. รายงานสถานะการใช้จ่ายงบประมาณ
(คาสั่งงาน ZFMA55 หรือ GFMIS Web Online รายงานแสดงยอดงบประมาณ
ตามหน่วยรับงบประมาณ)
3. รายงานการจัดเก็บและนาส่งรายได้แผ่นดินของตนเอง จาแนกตามแหล่งของเงิน
(คาสั่งงาน ZRP_R06 หรือ GFMIS Web Online รายงานจัดเก็บ นาส่งรายได้แผ่นดิน
และเงินฝากคลัง)
4. รายงานเงินสดคงเหลือประจาวัน
(คาสั่งงาน ZFI_CASHBAL หรือ GFMIS Web Online รายงานแสดงยอดเงินคงเหลือ
ประจาวัน – แบบสรุป)
5. รายงานเคลื่อนไหวเงินฝากคลัง
(คาสั่งงาน ZGL_RPT013 หรือ GFMIS Web Online รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงิน
ฝากคลัง)
รายงานนอกระบบ GFMIS
6. รายงานฐานะเงิน ทดรองราชการ รายงานลูก หนี้ เ งิน ทดรองราชการ และงบ
พิสู จน์ ยอดเงินฝากธนาคารเงินทดรองราชการ
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เรื่ อ งที่ 5 ส่ ว นราชการระดั บ หน่ ว ยเบิ ก จ่ า ยมี ก ารปรั บ ปรุ ง บั ญ ชี ต ามเกณฑ์ ค งค้ า ง ณ วั น สิ้ น
ปีงบประมาณให้แล้วเสร็จภายใน 30 วัน นับจากวันสิ้นปีงบประมาณ (ประเมินผลเฉพาะรอบที่ 2 (เมษายน
– กันยายน) )
โดยพิจารณาใน 3 ข้อย่อย ดังนี้
5.1 การปรับปรุงรายการบัญชีตามเกณฑ์คงค้าง
ค าอธิ บ าย ส่ ว นราชการระดั บ หน่ ว ยเบิ ก จ่ า ยซึ่ ง เป็ น หน่ ว ยเบิ ก จ่ า ย บั น ทึ ก รายการ
ปรับปรุงบัญชีตามเกณฑ์คงค้างในระบบ GFMIS ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0423.3/ว 224 ลงวันที่
29 สิงหาคม 2557
5.2 การคานวณค่าเสื่อมราคาสาหรับส่วนราชการระดับหน่วยเบิกจ่ายที่มีบัญชีสินทรัพย์
ไม่ระบุฯลฯ
คาอธิบาย กรณีที่ส่วนราชการระดับหน่วยเบิกจ่ายที่มี บัญชีสินทรัพย์ไม่ระบุ เช่น บัญชี
อาคารและสิ่งปลูกสร้างไม่ระบุรายละเอียด บัญชีครุภัณฑ์ไม่ระบุรายละเอียด ฯลฯ ต้องคานวณค่าเสื่อม
ราคาดาเนินการปรับปรุงค่าเสื่อมราคา ณ สิ้นปีงบประมาณเอง
5.3 การปิดบัญชีรายได้สูง/(ต่า) กว่าค่าใช้จ่ายสุทธิ (3101010101) และบัญชีผลสะสม
จากการแก้ไขข้อผิดพลาด (3102010102) (ประเมินผลเฉพาะรอบที่ 2 (เมษายน – กันยายน))
คาอธิบาย ส่วนราชการระดับหน่วยเบิกจ่ายเรียกรายงานงบทดลองประจาปี ระบุงวด
1-16 หลังจากการปรับปรุงรายการบัญชีตามเกณฑ์คงค้าง ข้อ 5.1 หรือ ข้อ 5.2 (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)
เรื่องที่ 6 ความครบถ้วนของสถานศึกษาที่เป็นหน่วยเบิกภายใต้สังกัด เขตพื้นที่การศึกษา ในการ
จัดส่งข้อมูลการปฏิบัติงานด้านบัญชี ให้สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานภายในระยะเวลาที่
กาหนด
คาอธิบาย สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาดาเนินการเร่งรัด ติดตามการปฏิบัติงานด้านบัญชีของ
สถานศึกษาหน่วยเบิกภายใต้สังกัด ให้จัดส่งข้อมูลมายังสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานภายใน
20 วันนับจากวันสิ้นรอบ 6 เดือนและ 30 วันนับจากวันสิ้นรอบ 12 เดือน โดยเมื่อสถานศึกษาหน่วยเบิกได้จัดส่ง
เอกสารประกอบการประเมินฯ ให้สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานแล้ว สถานศึกษาจะสาเนาหนังสือ
นาส่งแจ้งให้สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาทราบ เพื่อเข้ารายงานผลในระบบ ARS ของ กพร. ต่อไป ซึ่งการรับรอง
รายงานของสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานในข้อนี้ สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
จะรับรองให้ต่อเมื่อได้รับเอกสารประกอบการประเมินฯ ของสถานศึกษาทุกแห่งครบถ้วนเท่านั้น
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เกณฑ์การให้คะแนน :
ช่วงการปรับเกณฑ์การให้คะแนน +/- 1 หน่วย ต่อ 1 คะแนน โดยกาหนดเกณฑ์การให้คะแนนดังนี้
ระดับ 1

ระดับ 2

ระดับ 3

ระดับ 4

ระดับ 5

1

2

3

4

5

โดยที่
น้าหนัก หลักฐานที่ต้องแนบในระบบ ARS รอบการรายงาน
(ร้อยละ)
- แบบรายงาน สรก.58-1
รอบ 6 เดือนและ
20
- สาเนารายงานเงินคงเหลือ
รอบ 12 เดือน
ประจาวันตามแบบที่
กรมบัญชีกลาง ณ วันสิ้นรอบ
รายงาน
- งบเทียบยอดเงินฝากธนาคาร
- Statement เงินฝากธนาคารของ
ทุกบัญชี (เฉพาะหน้าสุดท้าย)
- ส มุ ด บั ญ ชี เ งิ น ฝ า ก ธ น า ค า ร
ประเภทออมทรั พ ย์ แ ละประจ า
(หน้าแรกและหน้าสุดท้าย)

ขั้นตอน

รายละเอียด

1.

งบทดลองรายหน่วยเบิ กจ่ ายใน
ระบบ GFMIS มียอดคงเหลือของ
บับัญญชีชีเเงิงินนสดในมื
สดในมืออ และมี
และมียยอดเงิ
อดเงินน
ฝากธนาคาร
ฝากธนาคาร ณณวั นวัสิน้ นสิเดื้ นอเดืนทุอ นก
ทุบักญบัชีญถูกชีต้ถอูกงตามหลั
ต้องตามหลั
กฐานกฐาน

2.

งบทดลองรายหน่วยเบิกจ่ายใน
ระบบ GFMIS ไม่ ป รากฏยอด
คงค้ า งบั ญชี พั ก สิ น ทรั พ ย์ ( ระบุ
ประเภท)

25

- แบบรายงาน สรก.58-1
- งบทดลอง

รอบ 6 เดือนและ
รอบ 12 เดือน

3.

งบทดลองรายหน่วยเบิกจ่ายใน
ระบบ GFMIS
GFMISไม่ไม่
ปรากฏยอด
ปรากฏยอดคง
คงค้
างของบั
ค้างของบั
ญชีญพชีักพต่ักาต่ง าๆง ๆ

15

- แบบรายงาน สรก.58-1
- งบทดลอง

รอบ 6 เดือนและ
รอบ 12 เดือน
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ขั้นตอน รายละเอียด
4.

5.

6.

น้าหนัก หลักฐานที่ต้องแนบในระบบ ARS
(ร้อยละ)
งบทดลองรายหน่วยเบิกจ่ายใน
20
- แบบรายงาน สรก.58-1
ระบบ GFMIS แสดงข้อมูลทาง
- งบทดลอง
บัญชีที่ถูกต้องตามดุลบัญชีปกติ
- ส าเนาหนั ง สื อ น าส่ ง รายงาน
ประจาเดือนจากระบบ GFMIS ให้
ทุกบัญชี ไม่มีบัญชีที่เกี่ยวข้อง
ส านั ก งานการตรวจเงิ น แผ่ น ดิ น
กั บ ส่ ว นราชการที่ ใ ช้ เ ฉพาะ
หรือสานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
ภารกิจของหน่วยงานและจัดส่ง
ภูมิภาคภายในวันที่ 15 ของเดือน
งบทดลอง รายงานประจาเดือน
ให้ ส านั ก งานการตรวจเงิ น
ถัดไป (รอบ 6 เดือน ส่งของเดือน
แผ่ น ดิ น ภายในวั น ที่ 15 ของ
ตุล าคม 2557 - มีนาคม 2558
เดือนถัดไป
และรอบ 12 เดื อ น ส่ ง ของเดื อ น
เมษายน – กันยายน 2558)
ส่วนราชการระดับหน่วยเบิกจ่าย
10
- แบบรายงาน สรก.58-1
มีการปรับปรุงบัญชีตามเกณฑ์คง
- สาเนาการบันทึกรายการปรับปรุง
บั ญ ชี ต ามเกณฑ์ ค งค้ า งในระบบ
ค้ าง ณ วั นสิ้ นปี งบประมาณให้
GFMIS
แล้วเสร็จภายใน 30 วัน นับจาก
วันสิ้นปีงบประมาณ
10
- แบบรายงาน สรก.58-1
ความครบถ้วนของสถานศึกษา
หน่วยเบิกภายใต้สังกัดเขตพื้นที่
-สาเนาหนังสือนาส่งรายงานการ
การศึ ก ษา ในการจั ด ส่ ง ข้ อ มู ล
ประเมินฯ ของสถานศึกษาที่เป็น
การปฏิ บั ติ ง านด้ า นบั ญ ชี ให้
หน่วยเบิกให้สานักงาน
ส า นั ก ง า น ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
การศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐานภายใน

รอบการรายงาน
รอบ 6 เดือนและ
รอบ 12 เดือน

รอบ 12 เดือน

รอบ 6 เดือนและ
รอบ 12 เดือน

ระยะเวลาที่กาหนด

รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน :
ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด
ระดับความสาเร็จของส่วนราชการระดับหน่วย
เบิกจ่ายสามารถดาเนินการด้านบัญชีได้ตาม
เกณฑ์ที่กรมบัญชีกลางกาหนด

หน่วยวัด
ระดับ
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ผลการดาเนินงานในอดีต ปีงบประมาณ พ.ศ.
2555
2556
2557
5
5
5

แหล่งข้อมูล / วิธีการจัดเก็บข้อมูล :
1. หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วน ที่ กค 0423.3/ว 402 ลงวันที่ 26 ธันวาคม 2557
2. ส่วนราชการระดับหน่วยเบิกจ่าย ได้แก่ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา 183 แห่ง
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา 42 แห่ง โรงเรียนที่เป็นหน่วยเบิกจ่าย 189 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.58-1 โดยรายงานผ่านระบบ ARS ของ กพร.
ในรอบ 6 และ 12 เดือน
แนวทางการดาเนินงาน :
ระดับ สพฐ.
1. แจ้งเวียนเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติง านด้านบัญชีที่กรมบัญชีกลางกาหนด ซึ่งเป็ น
ตัวชี้วัดของ สพฐ. ให้ สพป./สพม. โรงเรียนที่เป็นหน่วยเบิกจ่ายและหน่วยเบิกภายใต้การกากับดูแลของ
ผู้อานวยการสานักบริหารงานการศึกษาพิเศษถือปฏิบัติ
2. รายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญ ชีให้กระทรวงต้นสังกัด และกรมบัญชีกลาง
ทราบรอบที่ 1 อย่างช้าไม่เกิน 45 วัน นับจากวันสิ้นเดือนมีนาคม 2558 รอบที่ 2 อย่างช้าไม่เกิน 75 วันนับ
จากวันสิ้นเดือนกันยายน 2558
3. สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานมีการตรวจสอบรายงานการเงินระดับกรม
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.2558 ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0423.2/ว 224 ลงวันที่ 29 สิงหาคม
2557 ส่งให้สานักงานการตรวจเงินแผ่นดินตรวจสอบและสาเนารายงานการเงินดังกล่าวให้กรมบัญชีกลาง
ทราบภายใน 60 วัน นับแต่วันสิ้นปีงบประมาณ
ระดับ สพป./สพม. และสถานศึกษาที่เป็นหน่วยเบิก
รายงานผลตามเกณฑ์ ก ารประเมิ น การปฏิ บั ติ งานด้ า นบั ญ ชี ข องตนเองตามแบบรายงานการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการระดับหน่วยเบิกจ่าย (แบบ สรก. 58-1) พร้อมเอกสาร
ประกอบการประเมินเป็นไฟล์ข้อมูลเข้าระบบ ARS ของ กพร.
ผู้กากับดูแลตัวชี้วัด : น.ส.ธัชนันท์ บุญวัฒนสุนทร (สคส.)
ผู้จัดเก็บข้อมูล
: นางศิรประภา วรพิวุฒิ
นางปวีณา พูลสวัสดิ์
นางจิณาภา โพธิวิจิตร
น.ส.ตรีนุช พิพัฒน์
น.ส.ธนวรรณ ผึ้งทอง

เบอร์ติดต่อ : 02 288 5614
เบอร์ติดต่อ : 02 288 5613
เบอร์ติดต่อ : 02 628 5104
เบอร์ติดต่อ : 02 628 5104
เบอร์ติดต่อ : 02 288 5613
เบอร์ติดต่อ : 02 288 5613
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ตัวชี้วัดที่ 44 ระดับความสาเร็จของการนิเทศ ติดตาม การจัดการศึกษาของสถานศึกษาสังกัดสานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษา
หน่วยวัด : ร้อยละ
น้าหนัก : ร้อยละ 2
คาอธิบาย :
การนิเทศการศึกษา หมายถึง การส่งเสริม สนับสนุนหรือให้ความช่วยเหลือครูในโรงเรียนให้ประสบ
ความสาเร็จในการปฏิบัติงานตามภารกิจหลัก ได้แก่ การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนหรือ การสร้างเสริมพัฒนาการ
ของนักเรียนทุกด้าน ทั้งทางด้านร่างกาย สังคม อารมณ์ จิตใจ และสติปัญญา ให้เต็มตามวัยและศักยภาพ
การวัดและประเมินผล โดยพิจารณาจากผลการนิ เทศการศึกษา โดยผู้นิเทศการศึกษาจะต้อง
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
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ผลการดาเนินงานในอดีตปงงบประมาณ พศศศ
2555
2556
2557
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
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 : ศูนย์พัฒนาการนิเทศ และเร่งรัดคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ผู้จัดเก็บข้อมูล : นางสุภาภรณ์ กิตติรัชดานนท์
เบอร์โทรศัพท์ : 081 972 4279
เบอร์โทรศัพท์ : 02 288 5896
นางสาวอภิญญา ไชยนงค์
เบอร์โทรศัพท์ : 02 288 5896
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แบบฟอร์มอ้างอิง ARS 44
รายการอ้างอิง ตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติราชการ ปงงบประมาณ พศศศ 2558
ตัวชี้วัดที่ 44 ระดับความสาเร็จของการนิเทศ ติดตาม การจัดการศึกษาของสถานศึกษาสังกัดสานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษา

ที่

โรงเรียน

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

เล็กก,,กลาง,
หมายเหตุ :ให้แนบรายงานผลการนิเทศ สพท. ละ 3 แห่ง (จาแนกตามลักษณะโรงเรียน เ,ล็
กลาง,ใหญ่
ใหญ่) )

ผู้รายงานข้อมูล

ผู้รับรองข้อมูล

ลงชื่อ
(
ตาแหน่ง
โทรศัพท์

ลงชื่อ
)
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(
ตาแหน่ง
โทรศัพท์

)

ตัวชี้วัดที่ 45 ระดับความสาเร็จ ร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้าหนัก ของการดาเนินงานของสานักงานเขตพื้น ที่
การศึกษาตามเกณฑ์มาตรฐานสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
หน่วยวัด : ระดับ
น้าหนัก : ร้อยละ
คาอธิบาย :
ระดับความส้าเร็จร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้้าหนักของการด้าเนินงานของส้านักงานเขตพื้นที่การศึกษาตาม
เกณฑ์มาตรฐานส้านักงานเขตพื้นที่การศึกษา หมายถึง แนวทางการด้าเนินงานตามระเบียบ หลักเกณฑ์ และ
ประกาศที่เกี่ยวกับการบริหารงานส้านักงาน โดยเฉพาะการบริหารงานของส้านักงานเขตพื้นที่การศึกษาเพื่อให้
มีมาตรฐานและสอดคล้องและเหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบันที่มีการเปลี่ยนแปลงในหลายด้านทั้งด้านบริบท
และปัจจัย ซึ่งส้านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจึงได้จัดท้าพร้อมทั้งประกาศ เรื่อง มาตรฐาน
ส้านักงานเขตพื้นที่การศึกษา พ.ศ. 2557 โดยมีวัตถุประสงค์ส้าคัญเพื่อให้เป็นข้อก้าหนดและแนวทางในการ
บริหารจัดการศึกษา การส่งเสริม สนับสนุน ก้ากับดูแล ตรวจสอบ ประเมินผล และประกันคุณภาพการศึกษา
ซึ่ งเป็ นส่ วนหนึ่ งของตั วชี้ วั ดตามเกณฑ์ มาตรฐานส้ านั กงานเขตพื้ นที่ การศึ กษา สามารถแบ่ งได้ ออกเป็ น
4 ตัวชี้วัดย่อย ดังนี้
ตัวชี้วัดที่ 45.1 ร้อยละของสถานศึกษาในสังกัด ได้รับการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล
และนิเทศการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ (มาตรฐานที่ 1 การบริหารจัดการองค์การสู่ความเป็นเลิศ)
ตัวชี้วัด ที่ 45.2 ร้ อยละของสถานศึก ษามีคุณ ภาพตามมาตรฐานการประกัน คุณภาพ
การศึกษา (มาตรฐานที่ 3 ผลการบริหารและการจัดการศึกษาของส้านักงานเขตพื้นที่การศึกษา)
ตัวชี้วัดที่ 45.3 ร้อยละของผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 (มาตรฐานที่ 3 ผลการบริหารและการจัดการศึกษาของส้านักงาน
เขตพื้นที่การศึกษา)
ตัวชี้วัดที่ 45.4 ร้อยละของผู้เรียนมีสุขภาพกาย สุขภาพจิต ที่ดี (มาตรฐานที่ 3 ผลการ
บริหารและการจัดการศึกษาของส้านักงานเขตพื้นที่การศึกษา) โดยมีรายละเอียดดังนี้
ตารางและสูตรการคานวณ :
เป้าหมายผลผลิต
น้าหนัก ผลสาเร็จตามเป้าหมายของตัวชี้วัด
(i)
(W)
1
2
3
4 5
ตัวชี้วัดย่อยที่ 45.1 ร้อยละของสถานศึกษาในสังกัดได้รับการติดตาม
ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ

ตัวชี้วัดย่อยที่ 45.2 ร้อยละของสถานศึกษามีคุณภาพตาม
มาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษา
ตัวชี้วัดย่อยที่ 45.3 ร้อยละของผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551

ตัวชี้วัดย่อยที่ 45.4 ร้อยละของผู้เรียนมีสุขภาพกาย สุขภาพจิตที่ดี
รวม

Wi =
0.75
Wi =
0.75
Wi =
0.75
Wi =
0.75
3
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ตัวชี้วัดย่อยที่ 45.1 ร้อยละของสถานศึกษาในสังกัดได้รับการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศ
การศึกษาที่มีประสิทธิภาพ
หน่วยวัด : ร้อยละ
น้าหนัก : ร้อยละ 0.75
คาอธิบาย : พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 มาตรา 20 ก้าหนดให้
ส้านักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกเขตมีคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษาของเขต
พื้นที่การศึกษา โดยมีบทบาทหน้าที่ร่วมกับส้านักงานเขตพื้นที่การศึกษาในการศึกษา วิเคราะห์ วิ จัย ติดตาม
ตรวจสอบ ประเมิ นผล และนิ เทศการศึ กษา การบริ หารจั ดการและการด้ าเนิ นงานโดยมุ่ งผลสั มฤทธิ์ ของ
หน่วยงานและสถานศึกษาในสังกัดให้มีประสิทธิภาพเพื่อการปรับปรุงพัฒนาและเตรียมการรับการติดตามและ
ประเมินผลจากหน่วยงานภายนอก โดย ส้ านักงานเขตพื้นที่การศึกษามี การด้าเนิน การติ ดตาม ตรวจสอบ
ประเมินผล และนิเทศการศึกษา ทั้ง 4 ด้าน คือ ด้านวิชาการ ด้านงบประมาณ ด้านการบริหารงานบุคคล และ
ด้านการบริหารทั่วไป ร่วมมือกับคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษาของเขตพื้นที่
การศึกษา (ก.ต.ป.น.) ก้าหนดยุทธศาสตร์ และสร้างเครือข่ายที่เข้มแข็งมีประสิทธิภาพสามารถ เป็นกลไกส้าคัญ
ในการเร่งรัรัดให้
นผลและนิ
เทศการศึ
กษาส่
งผลต่
อยกระดั
บคุณภาพบ
ให้กการด้
ารด�าำเนิเนินนงานการติ
งานการติดดตาม
ตามตรวจสอบประเมิ
ตรวจสอบประเมิ
นผลและนิ
เทศการศึ
กษาส่
งผลต่
อการยกระดั
การศึ
กษา ในส้กานัษากงานเขตพื
ที่การศึก้นษาให้
บรรลุ
เป้าหมายเกิ
ทธิภดาพและประสิ
ทธิผล
คุณภาพการศึ
ในส�ำนัก้นงานเขตพื
ที่การศึ
กษาให้
บรรลุเป้ดประสิ
าหมายเกิ
ประสิทธิภาพและประสิ
ทธิผล
สูตรการคานวณ :
จ้านวนสถานศึกษาในสังกัดได้รับการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ x 100
จ้านวนสถานศึกษาในสังกัดทั้งหมด
เกณฑ์การให้คะแนน :
ช่วงการปรับเกณฑ์การให้คะแนน +/-10 หน่วย ต่อ 1 คะแนน โดยก้าหนดเกณฑ์การให้คะแนนดังนี้
ระดับ 1

ระดับ 2

ระดับ 3

ระดับ 4

ระดับ 5

60

70

80

90

100

เงื่อนไข : กลไกในการด้าเนินการให้บรรลุเป้าหมาย
1. ระบบการติ ด ตาม ตรวจสอบ ประเมิ น ผล และนิ เ ทศการศึ ก ษา ทั้ ง 4 ด้ า น ภายในเขตพื้ น ที่
การศึกษา
2. การติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา ทั้ง 4 ด้าน และช่วยเหลือ ส่งเสริสนับสนุน
ให้สถานศึกษาบริหารและจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพ
3. การเก็บรวบรวมข้อมูล ประมวลผล สรุปและรายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และ
นิเทศการศึกษา ทั้ง 4 ด้าน
4. การน้าผลของการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา ทั้ง 4 ด้าน ไปใช้พัฒนา
คุณภาพตามเป้าหมายของการจัดการศึกษา
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รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน :
ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด

หน่วยวัด

จ้านวนสถานศึกษาในสังกัดได้รับการติดตาม
ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษาที่
มีประสิทธิภาพ

ร้อยละ

ผลการดาเนินงานในอดีต ปีงบประมาณ พ.ศ.
2555
2556
2557
-

แหล่งข้อมูล / วิธีการจัดเก็บข้อมูล :
แหล่งข้อมูล
- แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ที่ก้าหนดไว้ เช่น แผนปฏิบัติการประจ้าปี แผนการนิเทศ ติดตาม
โครงการต่างๆ แผนพัฒนาคุณภาพ แผนปฏิบัติการ
- เอกสารหรือสิ่งอื่นใดที่แสดงว่ามีข้อมูลสารสนเทศ ที่มีการจัดจ้าแนกหมวดหมู่ เพื่อใช้ในงานติดตาม
ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศ
- เครื่องมือการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศ
- บันทึก/ร่องรอย การน้าข้อมูลสารสนเทศไปใช้
- บันทึกต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน
- รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศ
- รายงานการประชุมที่เกี่ยวข้อง
- เอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ
วิธีการจัดเก็บข้อมูล
1. มีร ะบบการติด ตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเ ทศการศึ กษา ทั้ง 4 ด้า น ภายในเขตพื้น ที่
การศึกษา โดยพิจารณา
1.1 ร่วมกันวิเคราะห์ สังเคราะห์ และสรุปเป้าหมายของการนิเทศภายในเขตพื้นที่การศึกษา
1.2 เลือกจัดท้าแนวทาง แผน คู่มือ หรือการด้าเนินงานลักษณะอื่น ๆ เพื่อการติดตาม ตรวจสอบ
ประเมินผล และนิเทศการศึกษาภายในเขตพื้นที่การศึกษา
1.3 ประสานการด้าเนินงานติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการจัดการศึกษา ภายในเขต
พื้นที่การศึกษากับคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบประเมินผล และนิเทศการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษา
(ก.ต.ป.น.)
2. มี การติ ดตาม ตรวจสอบ ประเมิน ผล และนิเทศการศึ กษา ทั้ง 4 ด้ าน และช่ว ยเหลื อส่ งเสริ ม
สนับสนุนให้สถานศึกษาบริหารและจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพ โดยพิจารณา
3. ก้าหนดให้มีการติดตาม ประเมินผล และนิเทศการศึกษา ภายในเขตพื้นที่การศึกษาตามเป้าหมาย
ของการจัดการศึกษา และความต้องการของสถานศึกษาในสังกัดส้านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
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3.1 จัดท้าแนวทางช่ว ยเหลื อ ส่ งเสริม สนับสนุนสถานศึกษาให้ บริห ารจัดการศึกษาได้อย่างมี
คุณภาพ
4. มีการเก็บรวบรวมข้อมูล ประมวลผล สรุปและรายงานผลการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัด
การศึกษา ทั้ง 4 ด้าน โดยพิจารณา
4.1 ใช้วิธีการและเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลที่สอดคล้องกับเป้าหมายและวัตถุประสงค์ของ
การนิเทศการศึกษา
4.2 ด้าเนินการวิเคราะห์ ประมวลผลและสรุปผลของการนิเทศการศึกษา
4.3 จัดท้ารายงานผลการนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
5. มีการน้าผลของการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา ทั้ง 4 ด้าน ไปใช้พัฒนาคุณภาพ
ตามเป้าหมายของการจัดการศึกษา
แนวทางการดาเนินงาน :
1. สพป./สพม. มีการด้าเนินการตาม ประเด็นต่อไปนี้
1.1 แต่งตั้งคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษาของส้านักงานเขต
พื้นที่การศึกษา
1.2 ระบบการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา ทั้ง 4 ด้าน ภายในเขตพื้นที่
การศึกษา
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 การน้าผลของการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา ทั้ง 4 ด้าน ไปใช้พัฒนา
คุณภาพตามเป้าหมายของการจัดการศึกษา
2. กรอกข้อมูลผลการด้าเนินงานรายละเอียดตามแบบฟอร์มรายงานและรายงานแนบไฟล์ดังกล่าว
ในระบบ
ผู้กากับดูแลตัวชี้วัด : นายไกร เกษทัน
เบอร์ติดต่อ : 081 876 6490
ผู้จัดเก็บข้อมูล
: นางสาวกาญจนาภรณ์ มุขดารา
เบอร์ติดต่อ : 086 989 1371
นายชัชวาลย์ ไชยบุญญานุภาพ
เบอร์ติดต่อ : 081 329 4734
นางนงลักษณ์ วิไลวงศ์เสถียร
เบอร์ติดต่อ : 083 900 0442
นางกนกกร
เอี่ยมกระสินธุ์
เบอร์ติดต่อ : 085 805 5045
นางสาววรรณสุภา เฉลิมชีพ
เบอร์ติดต่อ : 084 100 1992
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รายการเอกสารอ้างอิงตัวชีวัดย่อย 45.1 (1)
รายการอ้างอิง ตัวชี้วัดตามแผนการปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
ตัวชี้วัดย่อยที่ 45.1 ร้อยละของสถานศึกษาในสังกัดได้รับการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศ
การศึกษาที่มีประสิทธิภาพ
แบบฟอร์ม การจัดเก็บข้อมูล ระดับสพป./สพม
 ส้านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา......................................เขต..................
 ส้านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต....................
ที่

จานวนครั้ง/วัน เดือน ปี
จานวนครั้ง วัน เดือน ปี

ชื่อสถานศึกษา/รายโรง

สาเนาบันทึกการติดตาม
มี
ไม่มี

1
2
...

ผู้รายงานข้อมูล

ผู้รับรองข้อมูล

ลงชื่อ
(
ต้าแหน่ง
โทรศัพท์

ลงชื่อ
)

(
ต้าแหน่ง
โทรศัพท์

)
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ตัวชี้วัดย่อยที่ 45.2 ร้อยละของสถานศึกษามีคุณภาพตามมาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษา
หน่วยวัด : ร้อยละ
น้าหนัก : ร้อยละ 0.75
คาอธิบาย : สถานศึกษาในส้านักงานเขตพื้นที่การศึกษามีระบบการประกันคุณภาพภายในที่มีคุณภาพตาม
ประกาศของกระทรวงศึกษาธิการ ที่ผ่า นเกณฑ์ใ นการติด ตาม ตรวจสอบ และประเมินคุณภาพ โดย
หน่ว ยงานต้น สัง กัด รวมทั้ง ได้รับ การรับ รองคุณ ภาพตามมาตรฐานจากการประเมิน ภายนอกจาก
ส้านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) ในรอบปัจจุบัน
สูตรการคานวณ :
จ้านวนสถานศึกษาในสังกัดที่เข้ารับการประเมินคุณภาพภายนอกได้รับการรับรองคุณภาพตามมาตรฐาน
ระดับปฐมวัยและระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานในระดับดีขึ้นไป
x 100
จ้านวนสถานศึกษาในสังกัดที่เข้ารับการประเมินคุณภาพภายนอก
เกณฑ์การให้คะแนน :
ช่วงการปรับเกณฑ์การให้คะแนน +/- 10 หน่วย ต่อ 1 คะแนน โดยก้าหนดเกณฑ์การให้คะแนนดังนี้
ระดับ 1

ระดับ 2

ระดับ 3

ระดับ 4

ระดับ 5

40

50

60

70

80

เงื่อนไข : กลไกในการด้าเนินการให้บรรลุเป้าหมาย
1. จ้านวนสถานศึกษาในสังกัดส้านักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่ผ่านเกณฑ์การติดตาม ตรวจสอบและ
ประเมินคุณภาพภายในโดยส้านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
2. จ้านวนสถานศึกษาได้รับการรับรองคุณภาพตามมาตรฐานการประเมินคุณภาพภายนอกระดับ
ปฐมวัย จากส้านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน)
3. จ้านวนสถานศึกษาได้รับการรับรองคุณภาพตามมาตรฐานการประเมินคุณภาพภายนอกระดับ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน จากส้านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน)
รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน :
ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด
จ้านวนสถานศึกษามีคุณภาพตามมาตรฐาน
การประกันคุณภาพการศึกษา

หน่วยวัด
ร้อยละ
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ผลการดาเนินงานในอดีต ปีงบประมาณ พ.ศ.
2555
2556
2557
-

แหล่งข้อมูล / วิธีการจัดเก็บข้อมูล :
แหล่งข้อมูล
- เอกสารสรุปข้อมูลผลการประเมินคุณภาพภายใน โดยส้านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
- รายงานผลการติดตามตรวจสอบและประเมินคุณภาพโดยส้านักงานเขตพื้นที่การศึกษารายโรง
- รายงานข้อมูลการประเมินคุณภาพภายนอกของสถานศึกษาในสังกัด เอกสารหลักฐานอื่นที่เกี่ยวข้อง
เอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ
วิธีการจัดเก็บข้อมูล
1. ส้ า นัก งานเขตพื้น ที่การศึ กษารายงานผลการประเมิ นคุ ณภาพภายใน โดยส้ า นัก งานเขตพื้น ที่
การศึกษาในระบบ ตามแบบฟอร์ม การจัดเก็บข้อมูล ระดับสพป./สพม แบบ ก. ผลการติดตามตรวจสอบ
และประเมินคุณภาพโดยส้านักงานเขตพื้นที่การศึกษารายโรง
2. ส้านักงานเขตพื้นที่การศึกษารายงานข้อมูลการประเมินคุณภาพภายนอกของสถานศึกษาระดับ
ปฐมวัยในสังกัด ตามแบบฟอร์ม การจัดเก็บข้อมูล ระดับสพป./สพม แบบ ข. ผลการประเมินคุณภาพ
ภายนอกของสถานศึกษาระดับปฐมวัยในสังกัด รายโรง
3. รายงานข้อมูลการประเมินคุณภาพภายนอกของสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานในสังกัด ตาม
แบบฟอร์ม การจัดเก็บข้อมูล ระดับสพป./สพม แบบ ค. ผลการประเมินคุณภาพภายนอกของสถานศึกษา
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานในสังกัด รายโรง
แนวทางการดาเนินงาน :
สพป./สพม. มีการด้าเนินการตาม ประเด็นต่อไปนี้
1. ส้านักงานเขตพื้นที่การศึกษาแต่งตั้งคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินคุณภาพ
ภายในสถานศึกษาในสังกัดส้านักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกโรง
2. สถานศึกษาระดับปฐมวัย ในสังกัดส้านักงานเขตพื้นที่การศึกษาได้รับการรับรองคุณภาพตาม
มาตรฐานการประเมินคุณภาพภายนอก จากส้านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา
(องค์การมหาชน)
3. สถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในสังกัดส้านักงานเขตพื้นที่การศึกษาได้รับการรับรอง
คุณภาพตามมาตรฐานการประเมินคุณภาพภายนอก จากส้านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพ
การศึกษา (องค์การมหาชน)
4. การน้าผลของการติดตาม ตรวจสอบและประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาและผลการรับรอง
คุณภาพตามมาตรฐานการประเมินคุณภาพภายนอก จากส้านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพ
การศึกษา(องค์การมหาชน)ไปใช้พัฒนาคุณภาพตามเป้าหมายของการจัดการศึกษา
5. กรอกข้อมูลผลการด้าเนินงานรายละเอียดตามแบบฟอร์มรายงานและรายงานแนบไฟล์ดังกล่าว
ในระบบ
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ผู้กากับดูแลตัวชี้วัด :
ผู้จัดเก็บข้อมูล
:

นายไกร เกษทัน
นางสาวกาญจนาภรณ์ มุขดารา
นายชัชวาลย์ ไชยบุญญานุภาพ
นางนงลักษณ์ วิไลวงศ์เสถียร
นางกนกกร
เอี่ยมกระสินธุ์
นางสาววรรณสุภา เฉลิมชีพ

่มือตัวชี้วัด
254 คูตามแผนปฏิ
บัติราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

เบอร์ติดต่อ : 081 876 6490
เบอร์ติดต่อ : 086 989 1371
เบอร์ติดต่อ : 081 329 4734
เบอร์ติดต่อ : 083 900 0442
เบอร์ติดต่อ : 085 805 5045
เบอร์ติดต่อ : 084 100 1992

เอกสารอ้างอ้งตัวชี้วัดย่อยที่ 45.2
รายการอ้างอิง ตัวชี้วัดตามแผนการปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
ตัวชี้วัดย่อยที่ 45.2 ร้อยละของสถานศึกษามีคุณภาพตามมาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษา
แบบฟอร์ม การจัดเก็บข้อมูล ระดับสพป./สพม
 ส้านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา......................................เขต..................
 ส้านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต........... (...............................................)
ก. ผลการติดตามตรวจสอบและประเมินคุณภาพโดยสานักงานเขตพื้นที่การศึกษารายโรง
รายโรง
ผล
ที่
ชื่อสถานศึกษา
ผ่าน
ไม่ผ่าน
1
2
...

รวมทั้งหมด
ข. ผลการประเมินคุณภาพภายนอกของสถานศึกษาระดับปฐมวัยในสังกัด รายโรง
ผลการประเมิน
ที่
ชื่อสถานศึกษา
รับรอง
ไม่รับรอง
ระดับ
1
2
...

รวมทั้งหมด
ค. ผลการประเมินคุณภาพภายนอกของสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานในสังกัด รายโรง
ผลการประเมิน
ที่
ชื่อสถานศึกษา
รับรอง
ไม่รับรอง
ระดับ
1
2
...

รวมทั้งหมด
ผู้รายงานข้อมูล

ผู้รับรองข้อมูล

ลงชื่อ
(
ต้าแหน่ง
โทรศัพท์

ลงชื่อ
)

(
ต้าแหน่ง
โทรศัพท์

)
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ตั ว ชี้ วั ด ที่ 45.3 ร้ อยละของผู้ เ รี ย นมี คุณ ลั ก ษณะอั น พึ ง ประสงค์ ต ามหลั ก สู ต รแกนกลางการศึ ก ษา
ขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551
หน่วยวัด : ร้อยละ
น้าหนัก : ร้อยละ 0.75
คาอธิบาย :
ผู้ เรี ยนมี ผลการประเมิ นคุ ณลั กษณะอันพึ งประสงค์ 8 ประการ ได้แก่ 1) รั กชาติ ศาสน์ กษั ตริ ย์
2) ซื่อสัตย์สุจริต 3) มีวินัย 4) ใฝ่เรียนรู้ 5) อยู่อย่างพอเพียง 6) มุ่งมั่นในการท้างาน 7) รักความเป็นไทย และ
8) มีจิตสาธารณะตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
สูตรการคานวณ :
จ้านวนผู้เรียนในสังกัดที่จบหลักสูตรแต่ละระดับชั้นผ่านเกณฑ์การประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 มีผลประเมินระดับดีขึ้นไป
x 100
จ้านวนผู้เรียนทั้งหมดในสังกัดแต่ละระดับชั้น
เกณฑ์การให้คะแนน :
ช่วงการปรับเกณฑ์การให้คะแนน +/- 10 หน่วย ต่อ 1 คะแนน โดยก้าหนดเกณฑ์การให้คะแนนดังนี้
ระดับ 1

ระดับ 2

ระดับ 3

ระดับ 4

ระดับ 5

50

60

70

80

90

เงื่อนไข : กลไกในการด้าเนินการให้บรรลุเป้าหมาย
- ผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พุทธศักราช 2551 ของนักเรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน :
ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด

หน่วยวัด

จ้ า นวนผู้ เ รีย นในสั ง กัด ที่ จ บหลั กสู ต รแต่ ล ะ
ระดับชั้นผ่านเกณฑ์การประเมินคุณลักษณะ
อั น พึ ง ประสงค์ ต ามหลั ก สู ต รแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 มีผล
ประเมินระดับดีขึ้นไป

ร้อยละ

่มือตัวชี้วัด
256 คูตามแผนปฏิ
บัติราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

ผลการดาเนินงานในอดีต ปีงบประมาณ พ.ศ.
2555
2556
2557

-

-

-

แหล่งข้อมูล / วิธีการจัดเก็บข้อมูล :
แหล่งข้อมูล
- สรุปรายงานผลการด้าเนินงานที่ส่งเสริมคุณลักษณะอันพึงประสงค์
- เอกสาร/แผนปฏิบัติการจัดท้าโครงการ/กิจกรรมส่งเสริมการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์
- สรุปรายงานผลการด้าเนินงานที่ส่งเสริมคุณลักษณะอันพึงประสงค์
- เอกสาร/แผนปฏิบัติการจัดท้าโครงการ/กิจกรรมส่งเสริมการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์
- เอกสารหลักฐานอื่นที่เกี่ยวข้องเอกสารหลักฐานอื่นที่เกี่ยวข้องเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ
วิธีการจัดเก็บข้อมูล
1. ส้านักงานเขตพื้นที่การศึกษารวบรวมผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ของนักเรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานในสังกัด
2. ส้านักงานเขตพื้นที่การศึกษาวิเคราะห์ผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ของนักเรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน จ้าแนกตามระดับชั้น
3. ส้านักงานเขตพื้นที่การศึกษาค้านวณค่าร้อยละของผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตาม
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ของนักเรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานที่มีผลการ
ประเมินระดับดีขึ้นไปจ้าแนกตามระดับชั้น
แนวทางการดาเนินงาน :
สพป./สพม. มีการด้าเนินการตาม ประเด็นต่อไปนี้
1. ส้านักงานเขตพื้นที่การศึกษาวิเคราะห์ผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ของนักเรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีผลการประเมิน
ระดับดีขึ้นไปจ้าแนกตามระดับชั้น
2. กรอกข้อมูลผลการด้าเนินงานรายละเอียดตามแบบฟอร์มรายงานและรายงานแนบไฟล์ดังกล่าว
ในระบบ
ผู้กากับดูแลตัวชี้วัด :
ผู้จัดเก็บข้อมูล
:

นายไกร เกษทัน
นางสาวกาญจนาภรณ์ มุขดารา
นายชัชวาลย์ ไชยบุญญานุภาพ
นางนงลักษณ์ วิไลวงศ์เสถียร
นางกนกกร
เอี่ยมกระสินธุ์
นางสาววรรณสุภา เฉลิมชีพ

เบอร์ติดต่อ : 081 876 6490
เบอร์ติดต่อ : 086 989 1371
เบอร์ติดต่อ : 081 329 4734
เบอร์ติดต่อ : 083 900 0442
เบอร์ติดต่อ : 085 805 5045
เบอร์ติดต่อ : 084 100 1992
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เอกสารอ้างอิงตัวชี้วัดย่อยที่ 45.3 (1)
เอกสารอ้างอิงตัวชี้วัดย่อยที่ 45.3 (1)
รายการอ้างอิง ตัวชี้วัดตามแผนการปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
รายการอ้างอิง ตัวชี้วัดตามแผนการปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
ตัว ชี้ วั ด ที่ 45.3 ร้ อ ยละของผู้ เ รี ย นมี คุ ณ ลั ก ษณะอั น พึ ง ประสงค์ ต ามหลั
กงตัสูวตชีรแกนกลางการศึ
้วัดย่อยที่ 45.3ก ษา
(1)ก ษา
ตั ว ชี้ วั ด ที่ 45.3 ร้ อ ยละของผู้ เ รี ย นมี คุ ณ ลั ก ษณะอั น พึ ง ประสงค์ ตเอกสารอ้
ามหลั กาสูงอิ
ต รแกนกลางการศึ
ขั้นพื้นฐานพุทธศัการาช
งอิง 2551
ตัวชี้วัดตามแผนการปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
ขั้นพื้นฐานพุทรายการอ้
ธศักราช 2551
ดเก็บข้อมูล ระดับตสพป./สพม
ตั ว ชี้ วั ด ที่ 45.3 ร้ อ ยละของผู
้ เ รีแบบฟอร์
ย นมีมคุ การจั
ณ ลัมกการจั
ามหลั ก สู ต รแกนกลางการศึ ก ษา
แบบฟอร์
ดษณะอั
เก็บข้อนมูพึลง ประสงค์
ระดับสพป./สพม
 กส้ราช
านักงานเขตพื
้นที่การศึกษาประถมศึกษา......................................เขต..................
ขั้นพื้นฐานพุ
2551้นที่การศึ
นักงานเขตพื
กษาประถมศึกษา......................................เขต..................
 ส้ทาธศั
 ส้านักงานเขตพื
้นที่การศึ
กษามัดธเก็ยมศึ
ษา
(...............................................)
แบบฟอร์
ม การจั
บข้กอเขต...........
มูล เขต...........
ระดับสพป./สพม
ธยมศึกษา
(...............................................)
 ส้านักงานเขตพื้นที่การศึกษามั
ผู้เรีส้ยานมี
คุณลักษณะอั
น่การศึ
พึงประสงค์
ตามหลัษา......................................เขต..................
กสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551
กษาประถมศึ
ผู้เรีย
นมีคุณนัลักกงานเขตพื
ษณะอันพึ้นทีงประสงค์
ตามหลักสูตกรแกนกลางการศึ
กษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551
ระดัเขต...........
บดีขึ้นไป (...............................................)
 ส้านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึ
ก
ษา
ระดับดีขึ้นไป
ระดั
บ
ชั
น
้
จ
านวนนั
ก
เรี
จานวนนักษาขั
เรียนมี
ผล
ดเป็น
ผู้เรียนมีระดั
คุณลักษณะอันพึงจประสงค์
ตามหลั
กสูยตนรแกนกลางการศึ
กคิราช
จจ�านวนนั
ผผลล้นพื้นฐานพุทคิคิธศั
ดดเป็
นน 2551
ระดับบชัชั้น้น
จ�านวนนั
ำนวนนัทักก้งเรี
เรีหมด
ยยนน
ำการประเมิ
นวนนักกเรีเรียยนนมี
นมี
เป็
บดีขึ้นไป
ร้อยละ
ดีขึ้นไป นระดับระดั
ทั้งหมด ระดับการประเมิ
ดีขึ้นไป
ร้อยละ
ระดัป.1
บชั้นป.1
จานวนนักเรียน
จานวนนักเรียนมีผล
คิดเป็น
ป.1
ป.2
ทั้งหมด
การประเมินระดับดีขึ้นไป
ร้อยละ
ป.2
ป.2
ป.3
ป.1
ป.3
ป.3
ป.4
ป.2
ป.4
ป.4
ป.5
ป.3
ป.5
ป.5
ป.6
ป.4
ป.6
ป.6
ม.1
ป.5
ม.1
ม.1
ม.2
ป.6
ม.2
ม.2
ม.3
ม.1
ม.3
ม.3
ม.2 รวม
รวม
ม.4
ม.3
ม.5
รวม
ม.6
ผู้รายงานข้อมูล
ผู้รับรองข้อมูล
ผูรวม
้รายงานข้อมูล
ผู้รับรองข้อมูล
ลงชื่อ
ลงชื่อ
ลงชื่อ
ลงชื่อ
(
)
(
)
( ผู้รายงานข้อมูล
)
( ผู้รับรองข้อมูล
)
ลงชื
่อต้างแหน่ง
ลงชื
่อต้างแหน่ง
ต้าแหน่
ต้าแหน่
โทรศัพท์
โทรศัพท์
)
)
โทรศัพ(ท์
โทรศัพ(ท์
ต้าแหน่ง
ต้าแหน่ง
โทรศัพท์
โทรศัพท์
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ตัวชี้วัดที่ 45.4 ร้อยละของผู้เรียนมีสุขภาพกาย สุขภาพจิต ที่ดี
หน่วยวัด : ร้อยละ
น้าหนัก : ร้อยละ 0.75
คาอธิบาย :
ผู้เรียนมีสุขภาพกาย สุขภาพจิต จากผลการประเมินพัฒนาการด้านร่างกาย สมรรถภาพทางกาย
อารมณ์และจิตใจตามเกณฑ์มาตรฐาน
สูตรการคานวณ :
จ้านวนผู้เรียนสุขภาพกาย สุขภาพจิต ที่ดี
จ้านวนผู้เรียนทั้งหมดในสังกัดแต่ละระดับ

x 100

เกณฑ์การให้คะแนน :
ช่วงการปรับเกณฑ์การให้คะแนน +/- 10 หน่วย ต่อ 1 คะแนน โดยก้าหนดเกณฑ์การให้คะแนนดังนี้
ระดับ 1

ระดับ 2

ระดับ 3

ระดับ 4

ระดับ 5

50

60

70

80

90

เงื่อนไข : กลไกในการด้าเนินการให้บรรลุเป้าหมาย
1. เด็กปฐมวัยมีผลการประเมินพัฒนาการด้านร่างกายตามเกณฑ์มาตรฐาน
2. เด็กปฐมวัยมีผลการประเมินพัฒนาการด้านอารมณ์และจิตใจ ตามเกณฑ์มาตรฐาน
3. ผู้เรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีน้าหนัก ส่วนสูงตามเกณฑ์มาตรฐาน
4. ผู้เรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์มาตรฐาน
รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน :
ผลการดาเนินงานในอดีต ปีงบประมาณ พ.ศ.
ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด
หน่วยวัด
2555
2556
2557
จ้ า นวนร้ อ ยละของผู้ เ รี ย นมี สุ ข ภาพกาย
ร้อยละ
สุขภาพจิตที่ดี
แหล่งข้อมูล / วิธีการจัดเก็บข้อมูล :
แหล่งข้อมูล
- สรุปผลการประเมินพัฒนาการด้านร่างกายของเด็กปฐมวัย
- สรุปผลการประเมินพัฒนาการด้านอารมณ์และจิตใจของเด็กปฐมวัย
- สรุปผลการบันทึกน้้าหนัก ส่วนสูง ผลการทดสอบสมรรถภาพร่างกายตามเกณฑ์มาตรฐาน
- สรุปข้อมูลมาตรฐานที่ 1 ในระบบประกันคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน
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วิธีการจัดเก็บข้อมูล
1. ส้ านักงานเขตพื้ นที่การศึกษารวบรวมผลการประเมินผลการประเมินพั ฒนาการด้ านร่างกาย
ด้านอารมณ์และจิตใจของนักเรียนระดับปฐมวัย ในสังกัด
2. ส้ านั กงานเขตพื้ นที่ การศึ กษารวบรวมผลการประเมิ นผลการประเมิ นน้้ าหนั ก ส่ ว นสู ง และ
สมรรถนะทางกาย ของนักเรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในสังกัด
3. ส้านั กงานเขตพื้นที่การศึกษาวิเคราะห์ ผลการประเมินผลการประเมินพัฒนาการด้านร่างกาย
ด้านอารมณ์และจิตใจของนักเรียนระดับปฐมวัย ในสังกัด
4. ส้ า นั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาวิ เ คราะห์ ผ ลการประเมิ น ผลการประเมิ น น้้ า หนั ก ส่ ว นสู ง
และสมรรถนะทางกาย ของนักเรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในสังกัด
แนวทางการดาเนินงาน :
สพป./สพม. มีการด้าเนินการตาม ประเด็นต่อไปนี้
1. ส้านักงานเขตพื้นที่การศึกษาวิเคราะห์ผู้เรียนมีสุขภาพกาย สุขภาพจิต ที่ดี ของนักเรียนระดับ
ปฐมวัยและการศึกษาขั้นพื้นฐาน จ้าแนกตามระดับการศึกษา
2. กรอกข้อมูล ผลการด้าเนินงานรายละเอียดตามแบบฟอร์มรายงานและรายงานแนบไฟล์
ดังกล่าวในระบบ
ผู้กากับดูแลตัวชี้วัด :
ผู้จัดเก็บข้อมูล
:

นายไกร เกษทัน
นางสาวกาญจนาภรณ์ มุขดารา
นายชัชวาลย์ ไชยบุญญานุภาพ
นางนงลักษณ์ วิไลวงศ์เสถียร
นางกนกกร
เอี่ยมกระสินธุ์
นางสาววรรณสุภา เฉลิมชีพ
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เบอร์ติดต่อ : 081 876 6490
เบอร์ติดต่อ : 086 989 1371
เบอร์ติดต่อ : 081 329 4734
เบอร์ติดต่อ : 083 900 0442
เบอร์ติดต่อ : 085 805 5045
เบอร์ติดต่อ : 084 100 1992

เอกสารอ้างอิงตัวชี้วัดย่อยที่ 45.4
รายการอ้างอิง ตัวชี้วัดตามแผนการปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
ตัวชี้วัดที่ 45.4 ร้อยละของผู้เรียนมีสุขภาพกาย สุขภาพจิต ที่ดี
แบบฟอร์ม การจัดเก็บข้อมูล ระดับสพป./สพม
 ส้านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา......................................เขต..................
 ส้านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต........... (...............................................)
ผู้เรียนมีสุขภาพกาย สุขภาพจิต ที่ดีตามเกณฑ์มาตรฐาน
จานวน
ด้านร่างกาย
ด้านอารมณ์ น้าหนัก ส่วนสูง สมรรถภาพทาง
นักเรียน
และจิตใจ
กาย
ทั้งหมด
ตาม ร้อยละ ตาม ร้อย ตาม ร้อย ตาม ร้อยละ
เกณฑ์
เกณฑ์ ละ เกณฑ์ ละ เกณฑ์
ปฐมวัย
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
รวม

ผู้รายงานข้อมูล

ผู้รับรองข้อมูล

ลงชื่อ
(
ต้าแหน่ง
โทรศัพท์

ลงชื่อ
)

(
ต้าแหน่ง
โทรศัพท์

)
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ตัวชี้วัดที่ 46 ระดับความสาเร็จของการตรวจสอบทางการเงินการบัญชีของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
หน่วยวัด : ระดับ
น้าหนัก : ร้อยละ 2.5
คาอธิบาย :
การตรวจสอบการเงินการบัญชี หมายถึง การตรวจสอบการเบิกจ่ายเงินของสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาและการควบคุมบัญชีเงินสด บัญชีเงินฝากธนาคาร บัญชีลูกหนี้เงินยืม และการควบคุมเงินทดรอง
ราชการ
การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีการเงิน หมายถึงการประเมินความถูกต้องครบถ้วน
เป็ นปั จ จุ บั น และคุ ณภาพของการจั ดท าบั ญชี และรายงานการเงิ นของส านั กงานเขตพื้ นที่ การศึ กษาโดย
ในปี งบประมาณ พ.ศ.2558 ประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบั ญชีการเงินของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
จานวน 4 เรื่อง ดังนี้
เรื่องที่ 1 บัญชีเงินสดและบัญชีเงินฝากธนาคาร
เรื่องที่ 2 บัญชีสินทรัพย์ถาวร
เรื่องที่ 3 บัญชีพักที่มียอดคงค้าง
เรื่องที่ 4 งบทดลอง
กระดาษทาการ หมายถึง เอกสารที่ใช้ในการจัดเก็บรวบรวมข้อมูลผลการตรวจสอบผลการ
วิเคราะห์และผลการประเมินการปฏิบัติงานด้านบัญชีการเงินของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ซึ่งกระดาษทา
การมี ห ลายแบบให้ เลื อกใช้ ตามประเด็ นที่ ก าหนดท าการตรวจสอบ โดยการรายงานผลการตรวจสอบ
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 กาหนดให้จัดส่งกระดาษทาการรวม 6 แบบ ดังนี้
แบบที่ 1 แบบเก็บข้อมูลการประเมินระบบงาน
แบบที่ 2 แบบวิเคราะห์เงินสด
แบบที่ 3 งบเทียบยอดเงินฝากธนาคาร
แบบที่ 4 รายละเอียดเงินฝากธนาคารคงเหลือ
แบบที่ 5 รายละเอียดลูกหนี้เงินยืมคงค้าง
แบบที่ 6 แบบประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชี (สาหรับการประเมินผลรอบที่ 2/2558)
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เกณฑ์การให้คะแนน:
เกณฑ์การให้คะแนน
ระดับ
1 ผู้ตรวจสอบภายในสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ไม่ได้
ดาเนินการตามเกณฑ์ที่กาหนดไว้
2 ผู้ตรวจสอบภายใน สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา จัดทา
รายงานผลการตรวจสอบ และจัดส่งให้สานักงาน
ฐานทราบไม่นทตามเวลาที
ันตามเวลาที
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานทราบทั
่ ่
กาหนดตามแนวทางการดาเนินงาน
3 1. ผู้ตรวจสอบภายใน สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ดาเนินการตรวจสอบการเงินการบัญชี ตามแนวทางการ
ดาเนินงานที่กาหนด
2.จัดทารายงานผลการตรวจสอบแล้วเสร็จเสนอ
ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาทราบเพื่อ
พิจารณาสั่งการ
3.จัดส่งรายงานผลการตรวจสอบให้สานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานทราบ และภายใน
เวลาตามแนวทางการดาเนินงานที่กาหนด
4

หลักฐานที่ต้องแนบในระบบ ARS
-

1. รายงานผลการตรวจสอบการเงินการ
บัญชี ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
2. หนังสือราชการ ของสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาที่ส่งรายงานผลการตรวจสอบ
1. รายงานผลการตรวจสอบการเงินการ
บัญชี ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
2. บันทึกเสนอผลการตรวจสอบให้
ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ทราบและพิจารณาสั่งการ
3. หนังสือราชการ ของสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาที่ส่งรายงานผลการตรวจสอบ
การเงินการบัญชีให้สานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างช้าไม่เกินวันที่ 31
สิงหาคม 2558
1.ผู้ตรวจสอบภายใน สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
1. รายงานผลการตรวจสอบการเงินการ
ดาเนินการตรวจสอบการเงินการบัญชี ตามแนวทางการ บัญชี ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ดาเนินงานที่กาหนด
2. แบบกระดาษทาการครบทุกแบบโดยมี
2.จัดทารายงานผลการตรวจสอบครบตามประเด็นที่
การลงนามรับรองผลการตรวจสอบจากผู้
กาหนดให้ตรวจสอบแล้วเสร็จเสนอรายงานให้
ตรวจสอบภายใน
ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาทราบเพื่อ
3. บันทึกเสนอผู้อานวยการสานักงานเขต
พิจารณาสั่งการ
พื้นที่การศึกษาทราบและพิจารณาสั่งการ
3.จัดส่งรายงานผลการตรวจสอบพร้อมแบบกระดาษทา 4. หนังสือราชการ ของสานักงานเขตพื้นที่
การแบบที่ 1 -6 ให้สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น การศึกษาที่ส่งรายงานผลการตรวจสอบ
พื้นฐานทราบ และภายในเวลาตามแนวทางการ
การเงินการบัญชีให้สานักงานคณะกรรมการ
ดาเนินงานที่กาหนด
การศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างช้าไม่เกินวันที่ 31
สิงหาคม 2558
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ระดับ

5

เกณฑ์การให้คะแนน
4. กระดาษทาการทุกแบบแสดงข้อมูลผลการตรวจสอบ
ครบถ้วนสมบูรณ์ โดย
4.1 กระดาษทาการแบบที่ 3 และแบบที่ 4 ส่งครบ
ทั้งบัญชีเงินฝากธนาคารในงบประมาณและบัญชีเงินฝาก
ธนาคารเงินนอกงบประมาณทุกบัญชี
4.2 กระดาษทาการแบบที่ 5 ส่งครบทั้งลูกหนี้เงินยืม
ในงบประมาณและลู
ยืมนอกงบประมาณสอดคล้
ในงบประมาณลูกหนีก้เหนี
งินยื้เงิมนนอกงบประมาณสอดคล้
องกัอบง
กัรายงานผลการตรวจสอบ
บรายงานผลการตรวจสอบ
4.3 กระดาษทาการแบบที่ 6 ต้องประเมินผลการ
ปฏิบัติงานด้านบัญชีการเงิน ในรอบที่ 2 ลงในกระดาษ
ทาการให้ครบถ้วนสมบรูณ์
5.กระดาษทาการทุกแบบมีการลงนามรับรองผลการ
ตรวจสอบโดยผู้ตรวจสอบภายในสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษา
1.ผู้ตรวจสอบภายใน สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ดาเนินการตรวจสอบการเงินการบัญชี ตามแนวทางการ
ดาเนินงานที่กาหนดในปีงบประมาณ 2558
2.จัดทารายงานผลการตรวจสอบครบตามประเด็นที่
กาหนดให้ตรวจสอบแล้วเสร็จ เสนอรายงานให้
ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาทราบเพื่อ
พิจารณาสั่งการ
3.จัดส่งรายงานผลการตรวจสอบพร้อมแบบกระดาษทา
การแบบที่ 1 – แบบที่ 6 ให้สานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐานทราบ และภายในเวลาตามแนว
ทางการดาเนินงานที่กาหนด
4. กระดาษทาการทุกแบบแสดงข้อมูลผลการตรวจสอบ
ครบถ้วนสมบูรณ์ โดย
4.1 กระดาษท
กระดาษท�าการแบบที
ำการแบบที่ 3 และแบบที่ 4 ส่งครบทั
ครบ ้ง
ญชีญเงิชีนเฝาก
ทับั้งญบัชีญเงิชีนเงิฝากธนาคารในงบประมาณและบั
นฝากธนาคารในงบประมาณและบั
งินฝาก
ธนาคารเงินนอกงบประมาณทุกบัญชี
4.2 กระดาษทาการแบบที่ 5 ส่งครบทั้งลูกหนี้เงินยืม

่มือตัวชี้วัด
264 คูตามแผนปฏิ
บัติราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

หลักฐานที่ต้องแนบในระบบ ARS

1. รายงานผลการตรวจสอบการเงินการ
บัญชี ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
2. แบบกระดาษทาการครบทุกแบบโดยมี
การลงนามรับรองผลการตรวจสอบจาก
ผู้ตรวจสอบภายใน
3. บันทึกเสนอผู้อานวยการสานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาทราบและพิจารณาสั่งการ
4. หนังสือราชการ ของสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาที่ส่งรายงานผลการตรวจสอบ
การเงินการบัญชีให้สานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างช้าไม่เกินวันที่ 31
สิงหาคม 2558

ระดับ

เกณฑ์การให้คะแนน

หลักฐานที่ต้องแนบในระบบ ARS

ในงบประมาณลูกหนี้เงินยืมนอกงบประมาณสอดคล้องกับ
รายงานผลการตรวจสอบ
กระดาษท�าการแบบที
ำการแบบที่ 6 ต้องประเมินผลการ
4.3 กระดาษท
ปฏิบัติงานด้านบัญชีการเงิน ในรอบที่ 2 ลงในกระดาษท
ลงในกระดาษ า
ครบถ้
วนสมบรู
ท�การให้
ำการให้
ครบถ้
วนสมบูณร์ ณ์
5.กระดาษทาการทุกแบบมีการลงนามรับรองผลการ
ตรวจสอบโดยผู้ตรวจสอบภายในสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษา
6. ผลสรุปการตรวจสอบตามกระดาษทาการทุกแบบ
สอดคล้องกับรายงานผลการตรวจสอบทุกเรื่อง
รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน :

ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด
ระดับความสาเร็จของการตรวจสอบการเงินการบัญชี
ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

หน่วยวัด
ระดับ

ผลการดาเนินงานในอดีต
ปีงบประมาณ พ.ศ. ...
2555

2556

2557

-

5

5

แหล่งข้อมูล / วิธีการจัดเก็บข้อมูล
แหล่งข้อมูล จากเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องทั้งในสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา และสานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน รวมทั้งเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องบัญชี/ทะเบียน และรายงานต่างๆ จากระบบ
GFMIS
วิธีการจัดเก็บข้อมูล จัดเก็บข้อมูลการตรวจสอบพร้อมทั้งสรุปผลการตรวจสอบในแต่ละประเด็น
ลงในแบบกระดาษท าการที่ ก าหนดแต่ ล ะแบบเพื่ อ น าผลสรุ ป การตรวจสอบไปจั ด ท ารายงานผลการ
ตรวจสอบ
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แนวทางการดาเนินงาน
ระดับสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
1. กลุ่มตรวจสอบภายใน สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ
ด้านการตรวจสอบภายใน สาหรับผู้ตรวจสอบภายในประจาปีงบประมาณ 2558 ให้แก่ผู้ตรวจสอบภายในของ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาโดยมีการบรรยายให้ความรู้และแบ่งกลุ่มอภิปรายงาน ดังนี้
1.1 แบ่งกลุ่มอภิปรายการปฏิบัติงานของผู้ตรวจสอบภายใน ดังนี้
1.1.1 การรายงานผลการตรวจสอบของปีที่ผ่านมาและปัญหาอุปสรรค
1.1.2 การจัดทาแผนการตรวจสอบภายในประจาปีและปัญหาอุปสรรค
1.2 แบ่งกลุ่มอภิปรายการปฏิบัติงานของเครือข่ายผู้ตรวจสอบภายในเพื่อทราบเป้าหมาย
การพัฒนางานตรวจสอบภายในของเครือข่าย และแผนการพัฒนาการปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2558
1.3 ซักซ้อมแนวทางการปฏิบัติงานในปีงบประมาณ 2558 ของผู้ตรวจสอบภายใน
2. สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานมอบหมายให้ผู้ตรวจสอบภายใน สานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาดาเนินการตรวจสอบการเงินการบัญชีของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาโดยตรวจตัดยอด ณ วันที่
30 มิถุนายน2558 โดยนาความรู้และทักษะที่ได้รับจากการประชุมเชิงปฏิบัติการไปใช้ในการตรวจสอบ
3. สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กาหนดประเด็นการตรวจสอบ และแบบ
กระดาษทาการให้ผู้ตรวจสอบภายในสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาใช้สาหรับการตรวจสอบและกาหนดให้
ผู้ตรวจสอบภายในส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา รายงานผลการตรวจสอบให้ ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐานทราบภายในวันที่ 31 สิงหาคม 2558 และจัดส่งรายงานทางระบบ ARS รอบ 12 เดือน
ระดับสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
1. ผู้ ต รวจสอบภายใน ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา ตรวจสอบการเงิ น การบั ญ ชี ของ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาตามที่สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกาหนด โดยตรวจตัดยอด ณ
วันที่ 30 มิถุนายน 2558 พร้อมทั้งจัดทากระดาษทาการที่แสดงข้อมูลครบถ้วนสมบูรณ์
2. ผู้ตรวจสอบภายใน สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา รายงานผลการตรวจสอบด้านการเงินการ
บั ญชี ของส านัก งานเขตพื้นที่การศึกษาต่อผู้ อานวยการ ส านัก งานเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อทราบและ
พิจารณาสั่งการ
3. ผู้ตรวจสอบภายใน สส�านั
ำนักกงานเขตพื
งานเขตพื้น้นทีที่ก่การศึ
ารศึกกษา
ษา จัจัดดส่ส่งงรายงานการตรวจสอบพร้
รายงานการตรวจสอบพร้อมแนบ
บันทึก ทีที่เสนอผลต่
อผูอ้อผู�ำ้อนวยการส�
ำนักานั
งานเขตพื
้นที่ก้นารศึ
ษา กและแบบกระดาษท�
ำการตามที
่ก�ำหนด่
่เ สนอผลต่
านวยการส
ก งานเขตพื
ที่กการศึ
ษา และแบบกระดาษท
าการตามที
ทุกาหนดทุ
กแบบ (แบบที
6) ให้ส�ำนั่ ก6)งานคณะกรรมการการศึ
กษาขั้นพื้นกฐานทราบ
โดยหนังสือราชการ
กแบบ่ 1–แบบที
(แบบที่ ่ 1–แบบที
ให้สานักงานคณะกรรมการการศึ
ษาขั้นพื้นฐานทราบโดยหนั
งสือ
ทีราชการที
่ส่งอย่างช้
ไม่าเกิงช้นาวัไม่นทีเกิ่ น31วันสิทีง่ หาคม
2558 2558
และจัและจั
ดส่งรายงานทางระบบ
ARS รอบ
อนเดือน
่ส่งาอย่
31 สิงหาคม
ดส่งรายงานทางระบบ
ARS 12
รอบเดื12
ผู้กากับดูแลตัวชี้วัด : ผู้อานวยการกลุ่มตรวจสอบภายใน
ผู้จัดเก็บข้อมูล
: นางสุภานัน ตันตราจิณ
เบอร์ติดต่อ : 02 288 5663 , 081 947 3788
: นางสาวเนาวรัตน์ ฮ่วมกี่
เบอร์ติดต่อ : 02 288 5671 , 081 356 6589
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แบบที่ 1

แบบเก็บข้อมูลการประเมินระบบงาน
ส่วนที่ 1 การควบคุมทั่วไป
วัตถุประสงค์ : เพื่อทราบโครงสร้างการแบ่งแยกหน้าที่มีความชัดเจน และการมอบหมายงานการปฏิบัติงานภายใน
กลุ่มงานบริหารเงินและสินทรัพย์มีความเหมาะสม
ที่

รายการ

=มี/ใช่
 =ไม่มี/ไม่ใช่

บันทึกเพิ่มเติม
และการวิเคราะห์ สรุปผล

1. การมอบหมายงานทั่วไป มีความชัดเจน เหมาะสม
(1) การแบ่งงานในกลุ่มงานบริหารเงินและสินทรัพย์ คาสั่งมีความ
ชัดเจน
(2) ผู้วางเบิกเงินงบประมาณชดใช้คืนเงินทดรองราชการมิใช่
ผู้ทาหน้าที่ควบคุมเงินทดรองราชการ และหรือรับ-จ่ายเงินทดรอง
ราชการ
2. การมอบหมายงาน ผู้ใช้งานในระบบ มีลายลักษณ์อักษรชัดเจน
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

ส่วนที่ 2 การควบคุมเงินสด เงินฝากธนาคาร เงินฝากคลัง และลูกหนี้
วัตถุประสงค์ : เพือ่ ทราบวิธีการควบคุมของ 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

=มี/ใช่
 =ไม่มี/ไม่ใช่

บันทึกเพิ่มเติม
และการวิเคราะห์ สรุปผล
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2

3.

4.
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1.6 มีการตรวจสอบจานวนเงินรายงานเงินคงเหลือประจาวัน
เปรียบเทียบกับรายงานในระบบGFMIS
1.7 การเก็บรักษาเงินสดคงเหลือไม่เกินอานาจการเก็บรักษา
การควบคุมเงินฝากธนาคาร
2.1 จัดทางบพิสูจน์ยอดเงินฝากธนาคารทุกสิ้นเดือน
2.2 จัดทารายละเอียดฎีกาค้างจ่าย สอบทานกับยอดเงินฝาก
ธนาคารคงเหลืออย่างน้อยเดือนละครั้ง
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

ส่วนที่ 3 การควบคุมการเบิกจ่าย
วัตถุประสงค์ : 1. เพื่อทราบว่า สพท.มีการควบคุมการปฏิบัติงานในระบบ GFMIS ที่มั่นใจได้ว่าเบิกถูกต้องตรงกับหลักฐานที่อนุมัติ
2. เพื่อให้มนั่ ในว่า สพท.มีการควบคุมการเบิกตรงตามแหล่งงบประมาณและถูกต้องตามระเบียบ
3. เพื่อให้มั่นในว่า สพท.มีการควบคุมจ่ายเงินได้ถูกต้องตรงตัวผู้มีสิทธิ และรวดเร็วภายในกาหนดเวลา
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) ก่อนอนุมัติมีสอบทานความถูกต้องของรายการเบิกกับหลักฐาน

ต้นเรื่อง
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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
2.5 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
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(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

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
ทีStop
่ไม่สามารถเสนอขออนุ
มัติก่อน มีการรวบรวมใบส�
คัญ
Service ที่ไม่สามารถเสนอขออนุ
มัติก่อน มีกำารรวบรวบ
เสนอขออนุ
มัติทุกสิ้นมวััตนิทหรืุกอสิอย่
นท�าำงช้การถั
ใบสาคัญเสนอขออนุ
้นวัานงช้
หรืาอวัอย่
าวันดทไปาการถัดไป
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(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 ทีส่ ามารถระบุได้ว่าใบสาคัญใด
ส่งเบิก และได้รับเงินงบประมาณชดใช้เมื่อใดบ้าง (ระบุวิธีการ
หรือหลักเกณฑ์ที่ใช้ในการควบคุม)
ทุกสิ้นวันมีการตรวจสอบรายการเคลื่อนไหวการรับ-จ่ายเงิน ใน
ทะเบียนคุ
มเงิมนเงิทดรองราชการว่
าถูากถูต้กอต้งตามหลั
กฐาน
ในทะเบี
ยนคุ
นทดรองราชการว่
องตามหลั
กฐาน
การจัดทาและส่งรายงาน
(1) ทุกสิ้นเดือนมีการจัดทารายงานฐานะเงินทดรองราชการ
ประจาเดือนเสนอผู้บริหารทราบ พร้อมกับรายงานประกอบ
ได้แก่ รายละเอียดลูกหนี้รายตัว รายละเอียดใบสาคัญค้างเบิก
และงบพิสูจน์ยอดเงินฝากธนาคาร
(2) มีการส่งรายงานฐานะเงินทดรองราชการ พร้อมรายงาน
ประกอบให้ สตง.ทราบทุกเดือน
การเก็บรักษาเงินสดคงเหลือ
- มีการเก็บเป็นหีบห่อนาฝากตู้นิรภัยของทางราชการ
และหมายเหตุจานวนเงินไว้ในรายงานเงินคงเหลือประจาวัน
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6
สรุปผลการประเมิน (สรุประบบงานและการควบคุมแต่ละเรื่อง เป็นอย่างไร กรณีที่มีความเสี่ยงเป็นเรื่องใดบ้างและเสี่ยงอย่างไร)
1.การควบคุมทั่วไป
_____________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________
2. การควบคุมเงินสด เงินฝากธนาคาร เงินฝากคลัง และลูกหนีเ้ งินยืม
_____________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________
3. การเบิกจ่าย
_____________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________
4. เงินทดรองราชการ
_____________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________

ผู้ประเมิน.......................
วันที่..............................
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(1)

เงินสดคงเหลือประจาวัน
ระบบ GFMIS (3)

ตามรายงานเงินคงเหลือ
ประจาวันมือ (2)

ผลเปรียบเทียบยอดคงเหลือ
ที่ตรวจนับได้กับรายงานเงิน รายงานคงเหลือฯมือกับ
คงเหลือฯ (มือ)
ระบบ GFMIS
(4) = (1)-(2)
(5) =(2)-(3)

อธิบายแบบ (1) ระบุจานวนเงินสดคงเหลือในมือที่ตรวจนับได้แยกตามประเภทเงิน (2) ยอดเงินสดคงเหลือตามรายงานคงเหลือประจาวัน
(3) ยอดเงินคงเหลือของบัญชีเงินสดตามงบทดลองระบบ GFMIS
(4) ผลที่เกิดจากการเปรียบเทียบยอดเงินตามช่อง (1) กับช่อง (2)
(5) ผลที่เกิดจากการเปรียบเทียบยอดเงินตามช่อง (2) กับช่อง (3)

หมายเหตุ ให้นาผลการตรวจสอบความถูกต้องของการบันทึกบัญชีเงินสดในระบบ GFMIS มาสรุปในแบบนี้ด้วยเพื่อให้ทราบภาพรวมของการควบคุมเงินสด
ผู้ตรวจสอบ .............................
ผู้สอบทาน ....................................
วันที่ ........................................
วันที่ ............................................

3. สรุปผลการตรวจสอบ.........................................................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................................................................................................

เงินรายได้แผ่นดิน
เงินเบิกเกินส่งคืน
เงินนอกงบประมาณ
อื่นๆ ระบุ
รวม

ประเภทเงินคงเหลือ

จานวนเงิน

แบบวิเคราะห์เงินสด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา……………………………
เพียงวันที่……………………………………………………..
1. วัตถุประสงค์ เพื่อมั่นใจว่าเงินสดคงเหลือมีอยู่จริง ถูกต้องครบถ้วน
2. แหล่งที่มา :
เงินสดคงเหลือในมือที่ตรวจนับได้
ยอดคงเหลือ
ยอดคงเหลือตามรายงาน

แบบที่ 2

แบบที่ 3

งบเทียบยอดเงินฝากธนาคาร
ธนาคาร.................................สาขา.................................บัญชีเลขที่........................
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา...........................................................
ณ วันที่.................................................

เงินในงบประมาณ
เงินนอกงบประมาณ
อื่นๆ ระบุ

วัตถุประสงค์ เพื่อพิสูจน์ความมีอยู่จริงและถูกต้องของเงินฝากธนาคาร
แหล่งที่มา :
ยอดเงินคงเหลือบัญชีเงินฝากธนาคารตามงบทดลองในระบบ GFMIS
บวก

หัก

ยอดเงินคงเหลือบัญชีเงินฝากธนาคารในระบบ GFMIS หลังการปรับปรุง
ยอดเงินฝากธนาคารคงเหลือตามรายงานธนาคาร (Bank Statement)
ผลต่าง
หมายเหตุ 1. ให้นาผลการตรวจสอบความถูกต้องของการบันทึกบัญชีเงินฝากธนาคารในระบบ GFMIS มาสรุปในแบบนี้
ด้วยเพื่อให้ทราบภาพรวมของการควบคุมเงินฝากธนาคาร
2. ให้พิสูจน์ยอดจากบัญชีเงินฝากธนาคารไปหายอดตามรายงานธนาคาร กรณีมีผลต่างให้หาว่าเกิดจาก
สาเหตุใด
สรุปผลการตรวจสอบ.................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
ผู้ตรวจสอบ .............................
วันที่ ........................................
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ผู้สอบทาน ....................................
วันที่ ............................................

แบบที่ 4

รายละเอียดเงินฝากธนาคารคงเหลือ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา...........................................................
ณ วันที่.................................................
วัตถุประสงค์ เพื่อให้ทราบรายละเอียดเงินฝากธนาคารคงเหลือ
แหล่งที่มา :
ลาดับที่ วันที่รับเงิน

เลขที่ฎีกา/
เลขเอกสารเบิก

รายการ

จานวนเงิน
ขอเบิก

เงินงบประมาณ
เงินนอกงบประมาณ

จานวนเงิน
คงค้าง

วันครบกาหนด
ส่งคืนคลัง

หมายเหตุ

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

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

อธิบายแบบ 1. กรณีจัดทารายละเอียดเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณที่เบิกจากคลังสามารถเก็บยอดได้จาก
ทะเบียนคุมฎีกาเบิกจ่ายเงินหรือทะเบียนคุมการเบิก โดยกรอกข้อมูลรายละเอียดตามช่องแต่ละช่องให้
ครบทุกช่อง
2. กรณีจัดทารายละเอียดเงินนอกงบประมาณอื่นๆ สามารถเก็บยอดได้จากทะเบียนคุมเงินนอก
งบประมาณ โดยกรอกข้อมูลในช่องที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ "ช่องลาดับที่" "ช่องรายการ" "ช่องเงินคงค้าง"
และ"ช่องหมายเหตุ" (ถ้ามีข้อมูล)
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แบบที่ 5
รายละเอียดลูกหนี้เงินยืมคงค้าง
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา...........................................................
เงินงบประมาณ
เพียงวันที่.................................................
เงินนอกงบประมาณ
วัตถุประสงค์ เพื่อมั่นใจว่ารายละเอียดของลูกหนี้เงินยืมคงเหลือครบถ้วนถูกต้องตามบัญชีในระบบ GFMIS
แหล่งที่มา :
ที่

สัญญายืม
เลขที่ วันที่ยืม

ผู้ยืม

วัตถุประสงค์ที่ยืม

จานวน
เงินยืม

จานวน
เงิน
ค้างชาระ

วันครบ
กาหนด

หมายเหตุ

รวม
ยอดคงเหลือตามงบทดลองระบบ GFMIS
ผลต่าง
สรุปผลการตรวจสอบ.................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
.
หมายเหตุ ให้นาผลการตรวจสอบความถูกต้องของการบันทึกบัญชีลูกหนี้ในระบบ GFMIS มาสรุปในแบบนี้ด้วย
เพื่อให้ทราบภาพรวมของการควบคุมลูกหนี้เงินยืมแต่ละประเภท
ผู้ตรวจสอบ .............................
วันที่ ........................................

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

อธิบายแบบ สามารถเก็บรายละเอียดลูกหนี้รายตัวได้จากทะเบียนคุมลูกหนี้เงินยืม หรือแฟ้มสัญญายืมเงินที่ยังไม่ส่งใช้
หรือการ์ด/บัตรคุมลูกหนี้เงินยืม แล้วแต่การควบคุมของ สพท.
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แบบที่ 6
แบบประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีการเงิน
สานัแบบประเมิ
กงานเขตพืน้นผลการปฏิ
ที่การศึกษา.........................................
บัติงานด้านบัญชีการเงิน
ประจาปีสงานับประมาณ
รอบที่ 2 (งวดเดือนมิถุนายน 2558)
กงานเขตพืพ.ศ.
้นที่ก2558
ารศึกษา.........................................
เกณฑ์การ
ประเมินผล
เกณฑ์การ
เรื่อประเมิ
งที่ 1นผล

บัเรืญ่องที
ชีเงิ่ น1สดและ
บับัญ
ญชีชีเเงิงินนฝาก
สดและ
ธนาคาร
บัญชีเงินฝาก
ธนาคาร

เรื่องที่ 2
บัเรืญ่องที
ชีส่ิน2ทรัพย์
ถาวร
บัญชีสินทรัพย์
ถาวร
เรื่องที่ 3
บัเรืญ่องที
ชีพ่ ัก3ที่มียอด
คงค้
บัญชีาพง ักที่มียอด
คงค้าง

แบบที่ 6

ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 รอบที่ 2 (งวดเดือนมิถุนายน 2558) รอบที่ 2
เรื่องที่ประเมินด้านบัญชีการเงิน
เรื่องที่ประเมินด้านบัญชีการเงิน

1.1 บัญชีเงินสดในมือ
1.1 บับัญญชีชีเเงิงินนสดในมื
สดในมืออในระบบ GFMIS มียอดเงินคงเหลือเท่ากับรายงานเงินคงเหลือ
ประจบัาวั
วันเดียอวกัในระบบ
น
ญชีนเงิณนสดในมื
GFMIS มียอดเงินคงเหลือเท่ากับรายงานเงินคงเหลือ
1.2
บั
ญ
ชี
เ
งิ
น
ฝากธนาคาร
ประจาวัน ณ วันเดียวกัน
ดทางบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร (จากบัญชีไปหา Bank
1.2 สพป./สพม.จั
บัญชีเงินฝากธนาคาร
Statement)
ครบถ้
นถูกต้องทุกบัญชี นและทุ
กเดือน ดั(จากบั
งนี้ ญชีไปหา Bank
สพป./สพม.จั
ดทวางบกระทบยอดเงิ
ฝากธนาคาร
(1) บัญชีเครบถ้
งินฝากธนาคารในงบประมาณ
Statement)
วนถูกต้องทุกบัญชี และทุกเดือน ดังนี้
(2)
บั
ญ
ชี
เ
งิ
น
ฝากธนาคารนอกงบประมาณ
(1) บัญชีเงินฝากธนาคารในงบประมาณ
(3)
ระบุ
(2) บับัญ
ญชีชีเเงิงินนฝากธนาคารไม่
ฝากธนาคารนอกงบประมาณ
(ให้ใ(3)
ส่เครืบั่อญงชี/เงิหรื
อ X ในช่อง ระบุ ให้ทราบผลการตรวจสอบแต่ละบัญชีด้วย)
นฝากธนาคารไม่
(ให้ใส่เครื่อง / หรือ X ในช่อง
ให้ทราบผลการตรวจสอบแต่ละบัญชีด้วย) รวม
2.1 บัญชีพักสินทรัพย์ (ระบุประเภท) ทุกบัญชีต้องไม่มียอดคงค้างในงบทดลอง รวม
(ยกเว้
งานระหว่
างก่ปอระเภท)
สร้างซึ่งทุจะปรั
ภายใน
30 วันางในงบทดลอง
นับจากวันสิ้น
2.1 บันญบัชีญพชีักพสินักทรั
พย์ (ระบุ
กบัญบชีปรุ
ต้องงไม่
มียอดคงค้
ปี(ยกเว้
งบประมาณ)
นบัญชีพักงานระหว่างก่อสร้างซึ่งจะปรับปรุงภายใน 30 วัน นับจากวันสิ้น
2.2
งบทดลองแสดงข้
อมูลการประมวลผลค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์รายตัวเป็นประจา
ปีงบประมาณ)
ทุ2.2กเดืงบทดลองแสดงข้
อน (อย่างช้าภายในสิ
้นเดือนถัดไป) าเสื่อมราคาสินทรัพย์รายตัวเป็นประจา
อมูลการประมวลผลค่
รวม
ทุกเดือน (อย่างช้าภายในสิ้นเดือนถัดไป)
บัญชีพักในงบทดลองดังต่อไปนี้ไม่มียอดคงค้างในช่อง "ยอดยกไป"
รวม
(1)
บั
ญ
ชี
พ
ก
ั
เงิ
น
น
าส่
ง
(1101010112)
และบั
ญ
ชี
พ
ก
ั
เงิ
น
สดรั
บ
(1101010110)
บัญชีพักในงบทดลองดังต่อไปนี้ไม่มียอดคงค้างในช่อง "ยอดยกไป"
(2)
(1101010113)
(1) บับัญ
ญชีชีพพักักรอ
เงินนClearing
าส่ง (1101010112)
และบัญชีพักเงินสดรับ (1101010110)
(3)
างการโอนสิ
นทรัพย์ (521010103)
(2) บับัญ
ญชีชีพพักักหัรอกล้Clearing
(1101010113)
(4)
บโอนสิ
ย์ (1213010104)
(3) บับัญ
ญชีชีพพักักหัหักกล้ล้าางการรั
งการโอนสิ
นทรันทรั
พย์พ(521010103)
(5)
่าย (5301010103)
(4) บับัญ
ญชีชีพพักักค่หัากใช้
ล้าจงการรั
บโอนสินทรัพย์ (1213010104)
(6)
าย (5301010101)
(5) บับัญ
ญชีชีปพรัักบค่หมวดรายจ่
าใช้จ่าย (5301010103)
(7)
้ส่วนราชการ
รายได้รับแทนกัน (1102050125)
(6) บับัญ
ญชีชีลปูกรับหนีหมวดรายจ่
าย -(5301010101)
(8)
หนี้ส้ส่ว่วนราชการ
นราชการ -- รายได้
รายได้รรับับแทนกั
แทนกันน (1102050125)
(2101020106)
(7) บับัญ
ญชีชีเลจู้กาหนี
แทนหน่
วยงานอื
่นในวันนสิ(2101020106)
้นเดือนแล้วนาส่งเงินในเดือนถัดไป
(8)ยกเว้
บัญชีนเจ้กรณี
าหนีร้สับ่วรายได้
นราชการ
- รายได้
รับแทนกั
(9)ยกเว้
บัญชีนภกรณี
าษีหรักับณรายได้
ที่จ่าแยรอน
(ระบุป่นระเภท)
ทนหน่าส่วงยงานอื
ในวันสิ้น(21020401xx)
เดือนแล้วนาส่งเงินในเดือนถัดไป
(9) บัญชีภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนาส่ง (ระบุประเภท) (21020401xx)

คะแนนรอบทีคะแนนที
่
่2
เต็ม
ได้
คะแนน คะแนนที่
0.20
เต็ม
ได้

0.20
0.80
0.80

1.00
0.70
1.00
0.70
0.30
0.30
1.00
1.00
0.10
0.10
0.10
0.10
0.10
0.10
0.10
0.10
0.10
0.10
0.10
0.10
0.10
0.10
0.10
0.10
0.10
0.10
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(10) บัญชีเบิกเกินส่งคืนรอนาส่ง (2116010104)
เรื่องที่ 4
งบทดลอง

รวม
4.1 งบทดลองของ สพป./สพม.แสดงข้อมูลทางบัญชีที่ถูกต้องตามดุลบัญชีปกติทุก
บัญชี ดังนี้
(1) บัญชีประเภทสินทรัพย์ (รหัสบัญชีขึ้นต้นเลข1) มียอดคงเหลือด้านเดบิต
ยกเว้นบัญชีพักรอ Clearing อาจมียอดคงเหลือจะเหลือด้านเครดิต
(2) บัญชีประเภทหนี้สิน (รหัสบัญชีขึ้นต้น เลข 2) มียอดคงเหลือด้านเครดิต
(3) บัญชีประเภททุน (รหัสบัญชีขึ้นต้น เลข 3) มียอดคงเหลือด้านเครดิต
ยกเว้น บัญชีรายได้สูง/(ต่า) กว่าค่าใช้จ่ายสุทธิ(3101010101), บัญชีรายได้
สูง/(ต่า) กว่าค่าใช้จ่ายสะสม(3102010101) และบัญชีผลสะสมจากการแก้ไข
ข้อผิดพลาด(3102010102) จะมียอดคงเหลือด้านเดบิตหรือเครดิตก็ได้
(4) บัญชีประเภทรายได้ (รหัสบัญชีขึ้นต้นเลข 4) มียอดคงเหลือด้านเครดิต
(5) บัญชีประเภทค่าใช้จ่าย (รหัสบัญชีขึ้นต้นเลข 5) มียอดคงเหลือด้านเดบิต
ยกเว้น บัญชีค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน-รายได้แผ่นดินรอนาส่งคลัง
(5210010112) มียอดคงเหลือด้านเดบิตหรือเครดิตได้
4.2 งบทดลอง ต้องไม่มี บัญชีที่เป็นบัญชีเฉพาะ ภาระกิจของหน่วยงานอื่น เช่น
บัญชีถนน บัญชีเขื่อน บัญชีสะพาน บัญชีที่ลงท้ายคาว่า Interface หรือถ้ามีชื่อบัญชี
ดังกล่าวต้องมียอดยกไปเป็นศูนย์ (0)
4.3 การจัดส่งงบทดลองและรายงานประจาเดือนให้ สตง.ภายในวันที่ 15 ของเดือน
ถัดไป ได้แก่
รายงานในระบบ GFMIS
(1) งบทดลองประจาเดือน (คาสั่งงาน ZGL_MVT_MONTH หรือ GFMIS Web
Online รายงานงบทดลองรายเดือน -หน่วยเบิกจ่าย)
(2) รายงานสถานะการใช้จ่ายงบประมาณ (คาสั่งงาน ZFMA55 หรือ GFMIS
Web Online รายงานแสดงยอดงบประมาณตามหน่วยรับงบประมาณ)
(3) รายงานการจัดเก็บและนาส่งรายได้แผ่นดินของตนเองจาแนกตามแหล่งของ
เงิน (คาสั่งงาน ZRP_R06 หรือ GFMIS Web Online รายงานจัดเก็บนาส่งรายได้
แผ่นดิน และเงินฝากคลัง)
(4) รายงานเงินสดคงเหลือประจาวัน (คาสั่งงาน ZFI_CASHBAL หรือ GFMIS
Web Online รายงานแสดงยอดเงินสดคงเหลือประจาวัน -แบบสรุป)
(5) รายงานเคลื่อนไหวเงินฝากคลัง (คาสั่งงาน ZGL_RPT013 หรือ GFMIS
Web Online รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากคลัง)
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รอบที่ 2
คะแนน คะแนนที่
เต็ม
ได้

0.10
1.00
0.30

0.10

0.30
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รอบที่ 2
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คะแนน คะแนนที่
เต็ม
ได้

รายงานนอกระบบ GFMIS
(6) รายงานฐานะเงินทดรองราชการ รายงานลูกหนี้เงินทดรองราชการ ใบสาคัญ
เงินทดรองราชการ และงบพิสูจน์ยอดเงินฝากธนาคารเงินทดรองราชการ
รวม
รวมทั้งสิ้น

0.70
3.70

(ทั้งนี้รายละเอียดของเรื่องที่ประเมินสามารถดูจากเกณฑ์ของกรมบัญชีกลางตามหนังสือ ด่วน ที่ กค 0423/ว402
ลงวันที่ 26 ธันวาคม 2557 เรื่อง เกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการ ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2558)
สรุปผลการประเมิน (สรุปให้ทราบผลการปฏิบัติงานของ สพป./สพม.ในแต่ละเรื่อง กรณีมีข้อที่ไม่ถูกต้อง
ให้ระบุด้วยว่าเป็นเรื่องใดและอย่างไร)
.............................................................................................................................. .................................................................
...............................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
ข้อเสนอแนะ
...............................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
ทั้งนี้ขอรับรองว่าผลการประเมินการปฏิบัติงานด้านบัญชีการเงินของ สพป./สพม........................
ข้างต้นนี้ถูกต้องตามความเป็นจริง
ลงชื่อ........................................... ผู้วิเคราะห์
(...............................................)
ตาแหน่ง............................................

ลงชื่อ.......................................... ผู้สอบทาน
(............................................)
ตาแหน่ง....................................
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ตัวชี้วัดที่ 47 ร้อยละของสถานศึกษาในสังกัดที่มีระบบประกันคุณภาพภายในตามกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ
หลักเกณฑ์และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2553
หน่วยวัด : ร้อยละ
น้้าหนัก : ร้อยละ 2
ค้าอธิบาย :
สถานศึ ก ษาในสั ง กั ด มี ก ารจั ด ระบบการประกั น คุ ณ ภาพภายในตามกฎกระทรวงว่ า ด้ ว ยระบบ
หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา พ.ศ. 2553 โดยมีการกาหนดภาระงานหลัก
สาหรับการดาเนินงาน คือ 1) การกาหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 2) การจัดระบบบริหารและสารสนเทศ
3) การจัดทาแผนพัฒนาสถานศึกษาที่มุ่งเน้นคุณภาพการศึกษา 4) การดาเนินงานตามแผนพัฒนาสถานศึกษา
5) การตรวจสอบและทบทวนคุณภาพการศึกษา 6) การประเมินคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานที่กาหนด
7) การรายงานคุณภาพการศึกษาประจาปี และ 8) การพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง และใช้มาตรฐาน
การศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นเครื่องมือในการเทียบเคียงคุณภาพ เพื่อสรุปรายงานการประเมินคุณภาพภายในของ
สถานศึกษาโดยสถานศึกษา
สูตรการค้านวณ :
จานวนสถานศึกษาที่มีผลการประเมินระบบการประกันคุณภาพภายในผ่านเกณฑ์ x 100
จานวนสถานศึกษาทั้งหมดในเขตพื้นที่การศึกษาที่ได้รับการประเมินระบบการประกันคุณภาพภายใน
เกณฑ์การให้คะแนน :
ช่วงการปรับเกณฑ์การให้คะแนน +/-5 หน่วย ต่อ 1 คะแนน โดยกาหนดเกณฑ์การให้คะแนนดังนี้
ระดับ 1
ระดับ 2
ระดับ 3
ระดับ 4
ระดับ 5
80
85
90
95
100
รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน :
ผลการด้าเนินงานในอดีต ปีงบประมาณ พ.ศ.
2555
2556
2557
สถานศึกษา มีการจัดระบบการประกันคุณภาพภายใน ร้อยละ
100
100
99.91
และดาเนินการตามกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ
หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา
พ.ศ. 2553 โดยมีผลการประเมินคุณภาพภายใน จาก
คณะกรรมการติดตามตรวจสอบและประเมินคุณภาพ
การศึกษาของเขตพื้นทีก่ ารศึกษาผ่านเกณฑ์
ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด

หน่วยวัด
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แหล่งข้อมูล / วิธีการจัดเก็บข้อมูล :
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาดาเนินการเก็บ
รวบรวมข้อมูลผลการดาเนินงานการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาในสังกัด และส่งผลให้สานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
แนวทางการด้าเนินงาน :
ระดับ สพฐ.
1. สร้างความเข้าใจให้ สพป. สพม. และสถานศึกษา ในการดาเนินการตามกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ
หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2553 โดยมีการกาหนดภาระงานหลักสาหรับการดาเนินงาน
คือ 1) การกาหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 2) การจัดระบบบริหารและสารสนเทศ 3) การจัดทาแผนพัฒนา
สถานศึกษาที่มุ่งเน้นคุณภาพการศึกษา 4) การดาเนินงานตามแผนพัฒนาสถานศึกษา 5) การตรวจสอบและทบทวน
คุณภาพการศึกษา 6) การประเมินคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานที่กาหนด 7) การรายงานคุณภาพการศึกษา
ประจาปี และ 8) การพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง
2. ส่ งเสริ ม สนั บสนุ นให้ ส ถานศึ กษาพั ฒนาคุ ณภาพโดยใช้ มาตรฐานการศึ กษาขั้ นพื้ นฐานและ
มาตรฐานการศึกษาปฐมวัย เป็นหลักในการเทียบเคียงและเป็นเป้าหมายในการพัฒนาให้เป็นไปตามระบบการ
ประกันคุณภาพภายในและรายงานผลการดาเนินงานในรายงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษาประจาปี
ระดับ สพป. สพม.
1. ส่งเสริม สนับสนุน กากับ ติดตามการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา
2. ติดตามตรวจสอบคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษาตามมาตรฐานและประเมินระบบการ
ประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา
3. จัดให้มีรายงานผลการดาเนินงานประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาระดับเขตพื้นที่การศึกษา
ระดับสถานศึกษา
1. ดาเนินการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ตามกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ
หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2553
2. นาผลการดาเนินงานตามระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาไปใช้ในการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาอย่างต่อเนื่อง
3. สรุปรายงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษาประจาปีของสถานศึกษาส่ง สพป. สพม.
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แนวทางการประเมินผล :
แนวทางการประเมินผล
1. ประเมินผลจากข้อมูล เอกสาร หลักฐานต่างๆ
1.1 เอกสารหลักฐานที่แสดงให้เห็นว่าการด้าเนินการของตัวชี้วัดดังกล่าวได้บรรลุผลตามข้อมูลที่แจ้งมาจริง เช่น
- ภาพถ่าย (ภาพนิ่งหรือภาพเคลื่อนไหว)
- รายงานการประชุม
- แผนการดาเนินงานที่ได้รับความเห็นชอบจากผู้มีอานาจ
- คาสั่งแต่งตั้งคณะทางาน
- บันทึกผลการดาเนินงานที่เกี่ยวข้องกับตัวชี้วัด
- เอกสารอื่นๆที่เกี่ยวกับการดาเนินงานของตัวชี้วัด
การคิดคะแนนของแต่ละตัวชี้วัดจะพิจารณาจากผลการดาเนินงานตามคานิยามของตัวชี้วัด เปรียบเทียบกับเกณฑ์การให้
คะแนนของตัวชี้วัดนั้นๆที่ระบุในคารับรองการปฏิบัติราชการ
2. ประเมินผลจากข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์บุคคลที่เกี่ยวข้องต่างๆ
- ผู้กากับดูแลตัวชี้วัด
- ผู้จัดเก็บข้อมูล
- ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับการดาเนินการของส่วนราชการ
3. การสังเกตการณ์
3.1 การจัดเก็บข้อมูลผลการดาเนินงานตามตัวชี้วัด
- ความถูกต้อง เช่น มีการจัดเก็บข้อมูลอย่างเป็นระบบโดยมีเจ้าหน้าที่รับผิดชอบและระบุแหล่งที่มาได้ชัดเจน
สามารถสอบยันความถูกต้องกับหน่วยงานเจ้าของข้อมูลได้
- ความน่าเชื่อถือ เช่น วิธีการลงบันทึกข้อมูลในแบบฟอร์มและวิธีการที่เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบตรวจสอบ ข้อมูลก่อน
และหลังการจัดเก็บ รวมทั้งวิธีการในการเก็บข้อมูลต่างๆ จากเจ้าของข้อมูล
- ความทันสมัย เช่น ข้อมูลได้รับการปรับปรุงให้เป็นปัจจุบัน หรือทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลง
- ความสามารถในการตรวจสอบได้ เช่น ส่วนราชการมีความพร้อมให้คณะกรรมการฯ ส่วนราชการ ภาคเอกชน
และประชาชนตรวจสอบข้อมูลได้
3.2 สภาพแวดล้อมของสถานที่ที่ดาเนินการตามกิจกรรมหรือโครงการหลัก
3.3 การเก็บรักษาและดูแลเอกสาร/ข้อมูล
3.4 การมีส่วนร่วมของผู้บริหารระดับสูงของส่วนราชการ
ผู้ก้ากับดูแลตัวชี้วัด : นายวิษณุ ทรัพย์สมบัติ
ผู้จัดเก็บข้อมูล : นางเพ็ญนภา แก้วเขียว
นายประพล ฐานเจริญ

เบอร์ติดต่อ : 02 288 5757
เบอร์ติดต่อ : 02 288 5758
เบอร์ติดต่อ : 02 288 5759
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แบบฟอร์มอ้างอิง ARS 47
รายการอ้างอิง ตัวชี้วัด ตามค้ารับรองการปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
ตัวชี้วัดที่ 47 ร้อยละของสถานศึกษาในสังกัดที่มีระบบประกันคุณภาพภายในตามกฎกระทรวงว่าด้วย
ระบบ หลักเกณฑ์และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2553
ส้านักงานเขตพื้นที่การศึกษา .............................................เขต...................
1. สรุปจ้านวนสถานศึกษาที่มีระบบการประกันคุณภาพภายใน
สรุปจ้านวนสถานศึกษาที่มีระบบการประกันคุณภาพภายใน
(ปีงบประมาณ 2558)
จ้านวนสถานศึกษาทั้งหมดในสังกัด จ้านวนสถานศึกษาที่มีระบบการประกัน
คิดเป็นร้อยละ
(ปีงบประมาณ 2558)
คุณภาพภายใน
(ปีงบประมาณ 2558)
1.2 ผลการประเมิน ระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาแต่ละแห่ง (ปีงบประมาณ 2558)
มีรายละเอียด ดังนี้ (โปรดระบุผลการประเมินของสถานศึกษาทุกแห่งในสังกัด)
ผลการประเมินคุณภาพภายใน
สรุปผล
ระบุเหตุผล
ที่
ชื่อสถานศึกษา
ดีเยี่ยม ดีมาก ดี พอใช้ ปรับปรุง ไม่ผ่าน ผ่าน (กรณีไม่ผ่าน)
1
2
3
...
หมายเหตุ : ให้ทุกเขตแนบไฟล์เอกสารเพิ่มเติมในระบบรายงานผล ARS ดังนี้
1) รายงานสรุปภาพรวมผลการติดตาม ตรวจสอบระบบประกันคุณภาพภายในโดยคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา
2) รายงานสรุปผลการติดตาม ตรวจสอบระบบประกันคุณภาพภายในโดยคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาของ
สถานศึกษาจานวน 1 แห่ง
3) รายงานสรุปผลการสังเคราะห์ SAR ประจาปีการศึกษา 2557 ของสถานศึกษาทั้งหมดในเขตพื้นที่การศึกษา
ผู้รายงานข้อมูล

ผู้รับรองข้อมูล

ลงชื่อ
(
ตาแหน่ง
โทรศัพท์

ลงชื่อ
)

(
ตาแหน่ง
โทรศัพท์

)
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ตัวชี้วัดที่ 48 ระดับความสาเร็จของการดาเนินโครงการการพัฒนาคุณภาพการศึกษาทางไกล ผ่านโครงข่าย
อินเทอร์เน็ต (DLIS)
หน่วยวัด : ระดับ
น้าหนัก : ร้อยละ 2
คาอธิบาย :
1. สพฐ.จัดสรรงบประมาณให้โรงเรียนขนาดกลางที่มีจานวนนักเรียนตั้งแต่ 121 คนขึ้นไปโดย
จัดหาครุภัณฑ์ประจาห้องเรียน เพื่อรองรับการจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านโครงข่ายอินเทอร์เน็ต
(Distance Learning Internet Solution: DLIS)
2. ประเมินโดยใช้ร้อยละของการติดตั้ง และการใช้งานของโรงเรียนในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาที่ได้รับการจัดสรร
- ร้อยละ ของการติดตั้ง หมายถึง ร้อยละของโรงเรียนที่ได้รับการจัดสรรซึ่งติดตั้ง ตรวจรับได้
ครบถ้วน ถูกต้อง และพร้อมใช้งาน
- ร้อยละของการจัดการเรียนการสอน หมายถึง ร้อยละของห้องเรียนทั้งหมด ทุกห้อง ทุกโรงเรียน
ในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่ได้รับจัดสรร ที่ดาเนินการจัดการเรียนการสอนด้วยระบบ DLIS
สูตรการคานวณ :
ร้ อยละของการติดตัง้

ร้ อยละของการจัดการเรี ยน
การสอน โดยใช้ ระบบ DLIS

=

=

จานวนโรงเรี ยนทีต่ ิดตัง้
จานวนโรงเรี ยนทังหมดที
้
่ได้ รับจัดสรร

X 100

จานวนห้ องเรี ยนที่จดั การเรี ยนการสอนรวมทุกโรงเรี ยน
จานวนห้ องเรี ยนทังหมดที
้
่ได้ รับจัดสรรรวมทุกโรงเรี ยน
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X 100

เกณฑ์การให้คะแนน :
ช่วงการปรับเกณฑ์การให้คะแนน +/-1 หน่วย ต่อ 1 คะแนน โดยกาหนดเกณฑ์การให้คะแนน
ดังนี้
ระดับ 1

ระดับ 2

ระดับ 3

ระดับ 4

ระดับ 5

โรงเรียนในสังกัด
สานักงานเขตพื้นที่
การศึกษา
ดาเนินการติดตั้ง
ระบบ DLIS ได้
ร้อยละ 80 ของ
จานวนที่ได้รับ
จัดสรรทั้งหมด

โรงเรียนในสังกัด
สานักงานเขตพื้นที่
การศึกษา
ดาเนินการติดตั้ง
ระบบ DLIS ได้
ร้อยละ 90 ของ
จานวนที่ได้รับ
จัดสรรทั้งหมด

โรงเรียนในสังกัด
สานักงานเขตพื้นที่
การศึกษา
ดาเนินการติดตั้ง
ระบบ DLIS ได้
ร้อยละ 100 ของ
จานวนที่ได้รับ
จัดสรรทั้งหมด

โรงเรียนในสังกัด
สานักงานเขตพื้นที่
การศึกษา
ดาเนินการติดตั้ง
ระบบ DLIS ได้
ร้อยละ 100 ของ
จานวนที่ได้รับ
จัดสรรทั้งหมด
และสามารถ
จัดการเรียนการ
สอนโดยใช้ระบบ
DLIS ได้ร้อยละ 90
ของห้องเรียนที่
ได้รับจัดสรร

โรงเรียนในสังกัด
สานักงานเขตพื้นที่
การศึกษา
ดาเนินการติดตั้ง
ระบบ DLIS ได้
ร้อยละ 100 ของ
จานวนที่ได้รับ
จัดสรรทั้งหมด
และสามารถ
จัดการเรียนการ
สอนโดยใช้ระบบ
DLIS ได้ร้อยละ
100 ของห้องเรียน
ที่ได้รับจัดสรร

รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน :
ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด

หน่วยวัด

ผลการดาเนินงานในอดีต ปีงบประมาณ พ.ศ.
2555
2556
2557
-

ระดับความสาเร็จของการดาเนินโครงการการ ระดับ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาทางไกลผ่าน
โครงข่ายอินเทอร์เน็ต (DLIS)
หมายเหตุ : *
แหล่งข้อมูล / วิธีการจัดเก็บข้อมูล :
1. โรงเรียนดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบพัสดุฯ
2. โรงเรียนรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างมายังสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
3 สานักงานเขตพื้นที่การศึกษารวบรวมข้อมูลและรายงานผลผ่านระบบ ARS
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แนวทางการดาเนินงาน :
ระดับ สพฐ.
1. สพฐ. จัดทาแผนการดาเนินงานที่เกี่ยวข้องกับนโยบายของรัฐบาลโดยมีคณะกรรมการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกลดาเนินการขับเคลื่อนโครงการให้บรรลุเป้าหมายของ
โครงการ
2. สพฐ. จัดทาบัญชีจัดสรรและแจ้งจัดสรรให้สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาทราบ
3. สพฐ. ดาเนินการโอนเงินงบประมาณให้สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
4. ส่งเสริม สนับสนุนการดาเนินงานโครงการการพัฒนาคุณภาพการศึกษาทางไกลผ่านโครงข่าย
อินเทอร์เน็ต (DLIS)
5. ส่งเสริม สนับสนุน นิเทศ ติดตาม และประเมินผลการดาเนินงานให้เป็นไปตามนโยบายที่กาหนด
ระดับ สพป./สพม.
1. แต่งตั้งคณะทางาน/ผู้รับผิดชอบโครงการ
2. แจ้งโรงเรียนในสังกัดที่ได้รับการจัดสรร ทราบ
3. กากับ ดูแล ติดตาม การจัดซื้อ การติดตั้ง และการจัดการเรียนการสอน
4. สรุปผลการดาเนินงานตามโครงการฯ และรายงานต่อ สพฐ.
ระดับสถานศึกษา
1. ดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างระบบ DLIS ตามระเบียบพัสดุฯ อย่างเคร่งครัด
2. ดาเนินการจัดการเรียนการสอนโดยใช้ระบบ DLIS
3. รายงานผลการดาเนินงานต่อสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ผู้กากับดูแลตัวชี้วัด : ผู้อานวยการสานักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
ผู้จัดเก็บข้อมูล : นางสาวเปรมฤทัย เลิศบารุงชัย
นางสาวน้าผึ้ง คะเชนทน
นายมานพ สว่างจิต
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เบอร์ติดต่อ : 02 288 5712
เบอร์ติดต่อ : 081 819 7922
เบอร์ติดต่อ : 081 768 3258
เบอร์ติดต่อ : 081 790 7995

แบบฟอร์มอ้างอิง ARS 48 (1)
รายการอ้างอิง ตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
ตัวชี้วัดที่ 48 ระดับความสาเร็จของการดาเนินโครงการการพัฒนาคุณภาพการศึกษาทางไกล ผ่านโครงข่าย
อินเทอร์เน็ต (DLIS)
แบบรายงานของ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ชื่อสถานศึกษา………………………………………….สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา…………………………….
ลาดับ
รายการ
1 จานวนโรงเรียนที่ติดตั้งระบบ DLIS ครบถ้วน ถูกต้อง
2 จานวนโรงเรียนทั้งหมดที่ได้รับการจัดสรรระบบ DLIS
คิดเป็นร้อยละ
3 จานวนห้องเรียนทั้งหมดที่มีการจัดการเรียนการสอน
ผ่านระบบ DLIS
4 จานวนห้องเรียนทั้งหมดที่ได้รับการจัดสรรระบบ DLIS
คิดเป็นร้อยละ

จานวนโรงเรีบน(โรง)

หมายเหตุ : กรุณาแนบหลักฐานดังต่อไปนี้ในระบบ ARS
1. สาเนาเอกสารตรวจรับระบบ DLIS
2. ภาพถ่ายห้องเรียนที่ติดตั้งระบบ DLIS
3 แผนการจัดการเรียนการสอนโดยใช้ระบบ DLIS

ผู้รายงานข้อมูล

ผู้รับรองข้อมูล

ลงชื่อ
(
ตาแหน่ง
โทรศัพท์

)

ลงชื่อ
(
ตาแหน่ง
โทรศัพท์

)
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แบบฟอร์มอ้างอิง ARS 48 (2)
รายการอ้างอิง ตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
ตัวชี้วัดที่ 48 ระดับความสาเร็จของการดาเนินโครงการการพัฒนาคุณภาพการศึกษาทางไกล ผ่านโครงข่าย
อินเทอร์เน็ต (DLIS)
แบบรายงานของ สถานศึกษา
ชื่อสถานศึกษา………………………………………….สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา…………………………….
ลาดับ
รายการ
จานวนห้องเรียน(ห้อง)
1 จานวนห้องเรียนทั้งหมดที่มีการจัดการเรียนการสอน
ผ่านระบบ DLIS
2 จานวนห้องเรียนทั้งหมดที่ได้รับการจัดสรรระบบ
DLIS
คิดเป็นร้อยละ

ผู้รายงานข้อมูล

ผู้รับรองข้อมูล

ลงชื่อ
(
ตาแหน่ง
โทรศัพท์

)
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ลงชื่อ
(
ตาแหน่ง
โทรศัพท์

)

ตัวชี้วัดที่ 49 ระดับความสาเร็จของการจัดทาต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต
หน่วยวัด : ระดับ
น้าหนัก : ร้อยละ 2
คาอธิบาย :
ความสาเร็จของการจัดทาต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต หมายถึง การที่ส่วนราชการสามารถจัดทา
บัญชีต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตตามที่กรมบัญชีกลางกาหนด และนาเอาผลการคานวณต้นทุนมาใช้ในการ
บริ ห ารราชการอย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ และมี ฐ านข้ อ มู ล เพื่ อ สนั บ สนุ น การบริ ห ารงานงบประมาณของ
หน่วยงาน
ส่วนราชการที่จัดทาบัญชีต้นทุน หมายถึง ส่วนราชการส่วนกลางซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบ คือ สานัก
นโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐานและสานักการคลังและสินทรัพย์
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
1

2

เกณฑ์การให้คะแนน
ส่วนราชการมีการตรวจสอบความถูกต้องของการระบุค่าใช้จ่ายเข้าสู่กิจกรรมย่อยในระบบ
GFMIS ส�สำาหรั
หรับข้อมูลค่าใช้จ่ายของปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 และสร้างรหัสกิจกรรมย่อยยใน
ในระบบ
GFMISสาหรั
ส�ำหรั
งบประมาณ2558
2558และระบุ
และระบุ
่ายเข้
ิจกรรมย่
อยดั
าว
ระบบ GFMIS
บปีบงปีบประมาณ
ค่าคใช้่าจใช้่าจยเข้
าสูา่กสูิจ่กกรรมย่
อยดั
งกล่งกล่
าวใน
ในระบบ
GFMIS
ระบบ GFMIS
จัดทาบัญชีต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 และเปรียบเทียบผลการ
คานวณต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตระหว่างปีงบประมาณ 2556 และปีงบประมาณ 2557 ว่ามี
การเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นหรือลดลงอย่างไร พร้อมทั้งวิเคราะห์ถึงสาเหตุการณ์เปลี่ยนแปลง
ดังกล่าว จัดทารายงานการเปรียบเทียบและสรุปผลการวิเคราะห์ต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตได้
แล้วเสร็จ พร้อมทั้งรายงานตามรูปแบบที่กรมบัญชีกลางกาหนด และเผยแพร่ข้อมูลผ่าน
ช่องทางเว็บไซต์ของหน่วยงาน
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ระดับคะแนน
3

4

5

เกณฑ์การให้คะแนน
จัดทาแผนเพิ่มประสิทธิภาพ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 พร้อมทั้งกาหนดเป้าหมายการ
เพิ่มประสิทธิภาพในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ให้ชัดเจน สามารถวัดผลได้ (เชิงปริมาณ)
และแผนเพิ่มประสิทธิภาพดังกล่าวได้รับความเห็นชอบจากหัวหน้าของส่วนราชการ
ดาเนินการตามแผนเพิ่มประสิทธิภาพประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ได้ตามเป้าหมาย
ที่กาหนดไว้ พร้อมทั้งจัดทารายงานสรุปผลการดาเนินงาน และผลสาเร็จตามแผนเพิ่ม
ประสิทธิภาพการดาเนินงานปีงบประมาณ พ.ศ. 2558และได้รับความเห็นชอบจาก
หัวหน้าส่วนราชการ
จัดทาการสอบทานการใช้ประโยชน์ข้อมูลต้นทุนของส่วนราชการ ประจาปีงบประมาณ
2558 โดยการประเมินผลของผู้บริหารหรือคณะทางานต้นทุนผลผลิต

เงื่อนไข :
1. ให้ ส่ ว นราชการส่ ว นกลาง (สคส. สพฐ.) ส่ ง ผลการด าเนิ น งานในระดั บ คะแนนที่ 1 ถึ ง
กรมบัญชีกลาง ภายในวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2558
2. ให้ ส่ ว นราชการส่ ว นกลาง (สคส. สพฐ.) ส่ ง ผลการด าเนิ น งานในระดั บ คะแนนที่ 2 ถึ ง
กรมบัญชีกลาง ภายในวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2558
3. ให้ ส่ ว นราชการส่ ว นกลาง (สนผ. สพฐ.) ส่ ง ผลการด าเนิ น งานในระดั บ คะแนนที่ 3 ถึ ง
กรมบัญชีกลางภายในวันที่ 31 มีนาคม 2558
4. ให้ ส่ ว นราชการส่ ว นกลาง (สนผ. สพฐ.) ส่ ง ผลการด าเนิ น งานในระดั บ คะแนนที่ 4 ถึ ง
กรมบัญชีกลางภายในวันที่ 30 ตุลาคม 2558
5. ให้ ส่ ว นราชการส่ ว นกลาง (สนผ. สพฐ.) ส่ ง ผลการด าเนิ น งานในระดั บ คะแนนที่ 5 ถึ ง
กรมบัญชีกลางภายในวันที่ 30 ตุลาคม 2558

รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน :
ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด
ระดับความสาเร็จของการ
จัดทาต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต

หน่วยวัด
ระดับ

ผลการดาเนินงานในอดีต ปีงบประมาณ พ.ศ.

2555
5

2556
5

2557
5

แหล่งข้อมูล / วิธีการจัดเก็บข้อมูล :
1. พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปีที่แสดงผลผลิต / โครงการ/กิจกรรม
2. แผนปฏิบัติราชการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจาปี พร้อมทั้งเป้าหมายเชิงปริมาณของ
แต่ละผลผลิต / โครงการ/กิจกรรม
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3. แนวทางการจัดทาบัญชีต้นทุน โดยใช้หลักเกณฑ์และวิธีการตามที่กรมบัญชีกลางกาหนดในคู่มือ
การจัดทาบัญชีต้นทุนของกรมบัญชีกลาง
4. ข้อมูลที่จัดเก็บเพื่อจัดทาบัญชีต้นทุน ใช้ข้อมูลค่าใช้จ่ายที่หน่วยเบิกทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค
ตั้งเบิกในระบบ GFMIS ได้แก่ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา 183 เขต สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา 42 แห่ง สถานศึกษาที่เป็นหน่วยเบิก จานวน 189 แห่ง ศูนย์การศึกษาพิเศษที่เป็นหน่วยเบิก จานวน
76 แห่ง โรงเรียนการศึกษาพิเศษ 41 เขต โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ 49 แห่ง และส่วนกลาง รวมเป็น 580 แห่ง
5. จานวนปริมาณของแต่ล ะกิจกรรมย่อยของทุกหน่ว ยเบิกจ่ายและทุกศูนย์ต้นทุนที่ส่ งข้อมูล
ผ่านระบบ ARS ของกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
6. จานวนปริมาณงานแต่ละกิจกรรมย่อยของทุกสานักในส่วนกลาง
แนวทางการดาเนินงาน :
ระดับ สพฐ.
1. เก็บข้อมูลค่าใช้จ่ายทั้งทางตรงและทางอ้อมของหน่วยเบิกในสังกัด 580 แห่ง และส่วนกลางจาก
ระบบ GFMIS เพื่อมาจัดทาบัญชีต้นทุนประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
2. เก็บข้อมูล จานวนปริมาณของแต่ละกิจกรรมย่อยของ สพป., โรงเรียนภายใต้ สพป., สพม.
โรงเรียนภายใต้ สพม., โรงเรียนการศึกษาพิเศษ, โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ และศูนย์การศึกษาพิเศษ ที่อยู่
ในความรับผิดชอบของสานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ รายงานผ่านระบบ ARS 2557 ของกลุ่มพัฒนา
ระบบบริหาร และจากทุกสานักในส่วนกลางแจ้งมาเพื่อมาจัดทาบัญชีต้นทุนต่อหน่วยกิจกรรมย่อย ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2557
3. เรียกรายงานข้อมูลค่าใช้จ่ายจากระบบ GFMIS ประจาปีงบประมาณ 2557 (ด้วยคาสั่งงาน KSB1)
ของทุกศูนย์ต้นทุนและทุกหน่วยเบิก แจ้งกลับไปยังหน่วยเบิกต่าง ๆ ให้ ตรวจสอบความถูกต้องของรายงาน
ค่าใช้จ่าย ศูนย์ต้นทุนและกิจกรรมย่อยผู้ ใช้เงิน และให้ ผู้บริหารของหน่วยงานรับรองความถูกต้องของ
ค่าใช้จ่ายของหน่วยงานตนเอง (ถ้าเป็นสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ให้รับรองค่าใช้จ่ายของหน่วยงาน
ตนเองและโรงเรียนภายใต้กากับเขตพื้นที่การศึกษาด้วย) โดยรวบรวมข้อมูลส่งกรมบัญชีกลาง เพื่อให้เป็นไป
ตามตัวชี้วัด ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ระดับคะแนนที่ 1 ซึ่งได้แจ้งให้หน่วยเบิกทุกแห่งทราบแล้ว
ตามหนังสือ สพฐ. ที่ ศธ 04002/ว 96 ลงวันที่ 14 มกราคม 2558
4. แจ้งหน่วยเบิกทุกแห่งให้รับทราบการเชื่อมโยงกิจกรรมหลักตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจาปี พ.ศ. 2558 กับกิจกรรมย่อยของทุกศูนย์ต้นทุน ที่กรมบัญชีกลางได้ upload เข้าระบบ GFMIS เพี่อใช้ใน
การบันทึกค่าใช้จ่ายเข้าสู่กิจกรรมย่อยในระบบ GFMIS ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 อีกทั้งหน่วยเบิกทุกแห่ง
จะต้องระบุกิจกรรมย่อยเข้าสู่ระบบ GFMIS สาหรับปีงบประมาณ 2558 ด้วย เพื่อให้เป็นไปตามระดับคะแนนที่ 1
ซึ่ งได้ แจ้ งให้ ห น่ ว ยเบิ กทุ กแห่ งทราบแล้ ว ตามหนั งสื อ สพฐ. ด่ วนมาก ที่ ศธ 04002/ว 3179 ลงวั นที่
11 พฤศจิกายน 2557
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5. หน่วยงานส่วนกลาง (ส�ำนักการคลังและสินทรัพย์) จัดท�ำบัญชีต้นทุนต่อหน่วยของกิจกรรมย่อย
ของทุกหน่วยเบิกทุกศูนย์ต้นทุน ต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตย่อย 6 ผลผลิต ต้นทุนต่อหน่วยกิจกรรมหลัก และ
ต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตหลัก 6 ผลผลิต /โครงการ ประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 และเปรียบเทียบผลการ
ค�ำนวณต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตระหว่างปีงบประมาณ 2556 และปีงบประมาณ 2557 ว่ามีการเปลี่ยนแปลง
เพิ่ ม ขึ้ น หรื อ ลดลงอย่ า งไร พร้ อ มทั้ ง วิ เ คราะห์ ถึ ง สาเหตุ ก ารเปลี่ ย นแปลงดั ง กล่ า ว ตามรู ป แบบ
ที่กรมบัญชีกลางก�ำหนด โดยเสนอให้กรมบัญชีกลางทราบตามก�ำหนดเวลา และเผยแพร่ข้อมูลผ่านทาง
Website ของ สพฐ. (www.obec.go.th) เพื่อให้เป็นไปตามตัวชี้วัด ประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
ระดับคะแนนที่ 2
6. ส�ำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษรับผิดชอบในการก�ำกับ ติดตาม ให้ศูนย์การศึกษาพิเศษ
โรงเรียนการศึกษาพิเศษ และโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ ด�ำเนินการระบุค่าใช้จ่ายเข้าสู่กิจกรรมย่อย การตั้ง
เบิกในระบบ GFMIS ประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ให้ถูกต้องตามศูนย์ต้นทุน และกิจกรรมย่อยของกลุ่ม
ผู้ใช้จ่ายเงิน รวมถึงการจัดเก็บข้อมูลปริมาณงานแต่ละกิจกรรมย่อยของศูนย์การศึกษาพิเศษ โรงเรียน
การศึกษาพิเศษ และโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ โดยรายงานผ่านระบบ ARS ของ กพร.ในรอบ 12 เดือน
ที่ กพร. เปิดระบบให้ท�ำการรายงาน
7. จัดท�ำแผนเพิ่มประสิทธิภาพการด�ำเนินงานประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ที่เลขาธิการคณะ
กรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานให้ความเห็นชอบ
8. เร่งรัดติดตามให้ทุกส�ำนักในส่วนกลาง และส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา /
ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาทุกแห่ง ด�ำเนินการตามแผนเพิ่มประสิทธิภาพ โดยวางแผนการ
ด�ำเนินงาน ประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 และรายงานผลการด�ำเนินงาน ผลส�ำเร็จที่เกิดขึ้นจากการ
ด�ำเนินงานตามแบบรายงานที่ก�ำหนด เสนอให้เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเห็นชอบและ
ส่งกรมบัญชีกลางภายในวันที่ 31 ตุลาคม 2558
ระดับ สพป. และ สพม.
1. ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาทุกแห่ง/ ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ทุกแห่ง ต้องตรวจสอบความถูกต้องของรายงานค่าใช้จ่ายประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 ที่ส�ำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้จัดส่งให้ทั้งในส่วนของรายงานค่าใช้จ่ายของหน่วยเบิกตนเอง และ
โรงเรียนภายใต้ก�ำกับส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาด้วย โดยให้ผู้อ�ำนวยการส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติงานแทนเป็นผู้รับรองความถูกต้องของค่าใช้จ่ายดังกล่าวทั้งของส�ำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาตนเองและโรงเรียนภายใต้ก�ำกับ และส่งรายงานค่าใช้จ่ายดังกล่าวกลับส�ำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อรายงานกรมบัญชีกลางภายในวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2558 เพื่อให้
เป็นไปตามตัวชี้วัด ระดับคะแนนที่ 1 ประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
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2. ก�ำกับ ติดตามให้เจ้าหน้าที่ท่ีรับผิดชอบในการตั้งเบิกในระบบ GFMIS ของส�ำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาได้ระบุกิจกรรมย่อยเข้าสู่ระบบ GFMIS เมื่อมีการตั้งเบิกซึ่งเกิดค่าใช้จ่ายหรือเมื่อมีการล้างลูกหนี้
เงินยืมราชการ (ประเภท G1) ทุกครั้ง หากไม่มีการระบุรหัสกิจกรรมย่อยในการตั้งเบิก ส�ำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาจะต้องเข้าท�ำการปรับปรุงรายการเพื่อใส่รหัสกิจกรรมย่อยให้ครบถ้วนด้วย โดยเฉพาะการตั้งเบิก
เงินเดือน ค่าจ้าง หากไม่ได้ระบุรหัสกิจกรรมย่อยในการตั้งเบิก เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบจะต้องเข้าไปปรับปรุง
รายการเพื่อใส่รหัสกิจกรรมย่อยให้ครบถ้วน เพื่อให้เป็นไปตามระดับคะแนนที่ 1 ของกรมบัญชีกลาง
3. ก�ำกับ ติดตาม ให้โรงเรียนในสังกัด (โรงเรียนภายใต้ สพป. และ สพม.) ได้ระบุค่าใช้จ่าย
ที่โรงเรียนขอเบิกให้ถูกต้องตามภาระงานของแต่ละกลุ่มในโรงเรียน และ สพป. / สพม. โดยต้องระบุศูนย์
ต้นทุนและระบุรหัสกิจกรรมย่อยของโรงเรียน เพื่อใช้ในการขอเบิกเงินของโรงเรียนในระบบ GFMIS ทุกครั้ง
เท่านั้น
4. จัดเก็บข้อมูลจ�ำนวนปริมาณงานแต่ละกิจกรรมย่อยของกลุ่มงานภายใน สพป. / สพม. โรงเรียน
ภายใต้ก�ำกับของ สพป. / สพม. และโรงเรียนที่เป็นหน่วยเบิกที่เคยสังกัดส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประจ�ำ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 (ข้อมูลปริมาณงานตั้งแต่ 1 ต.ค.2557 - 30 ก.ย.2558) เพื่อรายงานเข้าระบบ ARS
ของกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร (กพร.) เฉพาะในรอบ 12 เดือน (สิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2558)
5. ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาทุกแห่ง / ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ทุ ก แห่ ง ด� ำ เนิ น การตามแผนเพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพการด� ำ เนิ น งาน ประจ� ำ ปี ง บประมาณ พ.ศ. 2558
โดย(ทุกส�ำนัก สพป./สพม. และสถานศึกษา ด�ำเนินการ) และรายงานผลการด�ำเนินงาน และผลส�ำเร็จ
ที่เกิดขึ้นจากการด�ำเนินงานตามแบบรายงานที่ก�ำหนด ส่งให้ส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
อย่างช้าภายในวันที่ 15 ตุลาคม 2558
ระดับสถานศึกษา
1. สถานศึกษาทุกแห่งรายงานข้อมูลปริมาณงานแต่ละกิจกรรมย่อยของสถานศึกษาให้ สพป./สพม.
ที่สถานศึกษาสังกัดอยู่ (สิ้นปีงบประมาณ 2557)
2. สถานศึกษาทุกแห่งด�ำเนินงานตามแผนเพิ่มประสิทธิภาพการด�ำเนินงาน ประจ�ำปีงบประมาณ
พ.ศ. 2558
3. สถานศึ ก ษาทุ ก แห่ ง รายงานผลด� ำ เนิ น งานตามแผนเพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพการด� ำ เนิ น งาน
ประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 และผลส�ำเร็จที่เกิดขึ้นจากการด�ำเนินงานต่อ สพป./สพม. ตามแบบรายงาน
อย่างช้าภายในวันที่ 5 ตุลาคม 2558 เพื่อให้ สพป./สพม. สามารถส่งรายงานให้ส�ำนักงานคณะกรรมการการ
ศึกษาขั้นพื้นฐานได้อย่างช้าภายในวันที่ 15 ตุลาคม 2558
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การรายงานผล :
1. ส�ำนักในส่วนกลาง มีการรายงานผลจ�ำนวนปริมาณงานของกิจกรรมย่อยตามภารกิจของ
ทุกส�ำนัก ประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ให้ส�ำนักการคลังและสินทรัพย์ ภายในวันที่ 31 ตุลาคม 2558
2. ส� ำ นั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษาทุ ก แห่ ง และส� ำ นั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา
มัธยมศึกษาทุกแห่ง มีการตรวจสอบความถูกต้องของการระบุค่าใช้จ่ายประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
เข้าสู่กิจกรรมย่อยในการตั้งเบิกเข้าระบบ GFMIS โดยผู้บริหารหน่วยงานได้รับรองความถูกต้องและจัดส่งให้
ส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานแล้ว ภายในวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2558 โดยถ้าจัดส่งให้ สพฐ.
แล้ว ให้รายงานผลการด�ำเนินงานดังกล่าวเข้าสู่ระบบ ARS ของ กพร.ในรอบ 6 เดือน (ถ้าจัดส่งให้ระบุ (1)
หรือ ไม่ได้จัดส่งให้ระบุ (0) )
3. ส� ำ นั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษาทุ ก แห่ ง และส� ำ นั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา
มัธยมศึกษาทุกแห่ง มีการระบุค่าใช้จ่ายเข้าสู่กิจกรรมย่อยเข้าสู่ระบบ GFMIS ทุกครั้ง เมื่อมีการตั้งเบิก
ซึ่งเกิดค่าใช้จ่าย หรือเมื่อมีการล้างลูกหนี้เงินยืมราชการคู่กับค่าใช้จ่าย ประจ�ำปีงบประมาณ 2558
ถ้าส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาได้มีการระบุรหัสกิจกรรมย่อยให้รายงานผลการด�ำเนินงานดังกล่าวเข้าสู่
ระบบ ARS ของ กพร.ในรอบ 6 เดือน และรอบ 12 เดือน (ถ้าด�ำเนินการให้ระบุ (1) หรือ ไม่ได้ด�ำเนินการ
ให้ระบุ (0) ) โดยการรับรองของส�ำนักการคลังและสินทรัพย์จะเข้าไปตรวจสอบรายงานในระบบ GFMIS
ของทุกหน่วยเบิก ในรอบ 6 เดือนแรก หากมีการด�ำเนินการระบุรหัสกิจกรรมย่อยรายการอื่น ๆ ยกเว้น
การเบิกเงินเดือน และค่าจ้างประจ�ำ  ส�ำนักการคลังและสินทรัพย์จะรับรองให้ แต่หากไม่มีการระบุรหัส
กิจกรรมย่อยทั้งรายการเงินเดือน ค่าจ้าง และรายการอื่น ๆ (มีระบุเพียงเล็กน้อย) ส�ำนักการคลังและ
สินทรัพย์จะ ไม่ท�ำการรับรองให้ ส่วนรอบ 12 เดือน ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาจะต้องระบุรหัสกิจกรรม
ย่อยทุกรายการให้ครบถ้วนด้วย จึงจะท�ำการรับรองให้ เนื่องจากกรมบัญชีกลางได้ก�ำหนดเกณฑ์ดังกล่าว
เพื่อให้การจัดท�ำบัญชีต้นทุนต่อหน่วยกิจกรรมย่อยของหน่วยงานได้เป็นต้นทุนที่แท้จริงของผู้ที่ใช้จ่ายเงิน
4. ส� ำ นั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษาทุ ก แห่ ง และส� ำ นั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา
มัธยมศึกษาทุกแห่ง รวบรวมข้อมูลปริมาณงานกิจกรรมย่อยของหน่วยงานตนเอง, โรงเรียนภายใต้ก�ำกับ
สพป./ สพม. และโรงเรียนที่เป็นหน่วยเบิก พร้อมรายงานผลจ�ำนวนปริมาณงานของกิจกรรมย่อยประจ�ำปี
พ.ศ. 2558 (ข้อมูลปริมาณงานตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2557 - 30 กันยายน 2558) เฉพาะในรอบ 12 เดือน
ผ่านระบบ ARS ของกลุ่มพัฒนาระบบบริหารในรูปแบบ Excel File ตามแบบฟอร์มที่ก�ำหนด
5. ศูนย์การศึกษาพิเศษ โรงเรียนการศึกษาพิเศษ และโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ รายงานผล
จ�ำนวนปริมาณงานของกิจกรรมย่อยประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ให้ส�ำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ
เพื่อรายงานผ่านระบบ ARS ของกลุ่มพัฒนาระบบบริหารในรอบ 12 เดือน
6. การรายงานผลการด�ำเนินงานตามตัวชี้วัด ระดับความส�ำเร็จในการจัดท�ำต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต
ส่วนกลางเป็นผู้ด�ำเนินการเอง โดยระดับคะแนนที่ 1 และ 2 รายงานผลโดยส�ำนักการคลังและสินทรัพย์
ส�ำหรับระดับคะแนนที่ 3, 4 และ 5 รายงานผลโดยส�ำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน
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แนวทางการประเมินผล :
ระดับคะแนน
เกณฑ์การให้คะแนน
1
ขั้นตอนที่ 1 :
ส่วนราชการมีการตรวจสอบ
ความถู กต้ องของการระบุ
ค่าใช้จ่ายเข้าสู่กิจกรรมย่อย
ในระบบ GFMIS ส าหรั บ
ข้ อ มู ล ค่ า ใ ช้ จ่ า ย ข อ ง
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
และสร้างรหัสกิจกรรมย่อย
ในระบบ GFMIS สาหรั บ
ปี งบประมาณ 2558 และ
ระบุค่าใช้จ่ายเข้าสู่กิจกรรม
ย่ อยดั ง กล่ าว ใ นระบ บ
GFMIS
2
ขั้นตอนที่ 2 :
จัดทาบัญชีต้นทุนต่อหน่วย
ผ ล ผ ลิ ต ป ร ะ จ า ปี
งบประมาณ พ.ศ. 2557 และ
จั ด ท า ร า ย ง า น ก า ร
เปรียบเทียบผลการคานวณ
ต้ น ทุ น ต่ อ หน่ ว ยผลผลิ ต
ระหว่างปีงบประมาณ 2556
และปี 2557 ว่ ามี การ
เปลี่ ย นแปลงเพิ่ ม ขึ้ นหรื อ
ลดลงอย่ า งไร พร้ อ มทั้ ง
วิเคราะห์ ถึงสาเหตุ ของการ
เปลี่ ยนแปลงดั งกล่ าว และ
สรุปผลการวิเคราะห์ต้นทุน
ต่อหน่วยผลผลิตได้แล้วเสร็จ
ต า ม รู ป แ บ บ ที่
กรมบัญชีกลางกาหนด และ

แนวทางการประเมินผล
ประเมินผลจากข้อมูล เอกสาร หลักฐานต่างๆ
 สาเนาหนังสือแจ้งเวียนให้หน่วยงานภายในส่วนราชการ
ตรวจสอบรายละเอียดความถูกต้องของค่าใช้จ่าย
 หลั ก ฐานแสดงการตรวจสอบจากหั ว หน้ า ศู น ย์ ต้ น ทุ น
เกี่ยวกับความถูกต้องของข้อมูลต้นทุน ศูนย์ต้นทุน หรือ
กิจกรรมย่อย
 สส�าเนาหนั
ขอสร้าางรหั
งรหัสสกิกิจจกรรมย่
กรรมย่ออยทั
ยทั้ง้ หมดในระบบ
ำเนาหนังงนสื
สืออขอสร้
GFMIS
 หลั ก ฐานแสดงการระบุ ค่ า ใช้ จ่ า ยเข้ า สู่ กิ จ กรรมย่ อ ยใน
ระบบ GFMIS (KSB1) ในรูปแผ่นบันทึกข้อมูล
ส่งสาเนาเอกสารหลักฐานต่างๆ ดังกล่าวให้กับกรมบัญชีกลาง
ภายในวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2558
ประเมินผลจากข้อมูล เอกสาร หลักฐานต่างๆ
# เอกสาร/หลักฐานที่แสดงถึงการดาเนินงาน การรายงานผล
การคานวณต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตที่ได้จัดทาแล้วเสร็จ ดังนี้
 รายงานผลการคานวณต้นทุนต่อหน่วยกิจกรรม ผลผลิต
กิจกรรมย่อย และผลผลิ ตย่อยของปีงบประมาณ พ.ศ.
2557 ตามหลั ก เกณฑ์ วิ ธี ก าร และรู ป แบบรายงานที่
กรมบัญชีกลางกาหนด (แสดงเป็นหน่วยบาท) โดยได้รับ
ความเห็นชอบจากผู้มีอานาจ
- กิจกรรมย่อยของหน่วยงานสนับสนุนต้องมี
อย่ า งน้ อ ย 11 ด้ า น ตามที่ ก รมบั ญ ชี ก ลาง
ก าหนดเพื่ อ ให้ ค รอบคลุ ม ทุ ก กิ จ กรรม
สนับสนุน
- หน่วยนับที่ส่วนราชการกาหนดต้องมีเพียง 1
หน่วยนับส าหรับกิจกรรมย่อยและผลผลิ ต
ย่อยแต่ละรายการ
 รายละเอี ย ดแสดงเกณฑ์ ก ารปั น ส่ ว นประกอบด้ ว ย
เกณฑ์การปันส่ ว นค่าใช้จ่ ายทางอ้อม เกณฑ์การปัน
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ระดับคะแนน

เกณฑ์การให้คะแนน
เ ผ ย แ พ ร่ ข้ อ มู ล ผ่ า น
ช่ อ ง ท า ง เ ว็ ป ไ ซ ต์ ข อ ง
หน่วยงาน

แนวทางการประเมินผล
ส่วนจากศูนย์ต้นทุนเข้าสู่กิจกรรมย่อย เกณฑ์การปัน
ส่วนจากกิจกรรมย่อยเข้าสู่ผลผลิตย่อย
 ในการจัดทาบัญชีต้นทุนของปีงบประมาณ 2557 ต้อง
ใช้ ข้ อ มู ล ทางบั ญ ชี ตั้ ง แต่ 1 ตุ ล าคม 2556 – 30
กันยายน 2557
 รายงานสรุปผลการวิเคราะห์ต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต
ตามรูปแบบที่กรมบัญชีกลางกาหนด และได้รับความ
เห็ น ชอบจากผู้ มี อ านาจ โดยเนื้ อ หาของรายงานฯ
ดังกล่าว ประกอบด้วย
- สรุปผลการเปรียบเที ยบและวิ เคราะห์ ผ ลการ
ค านวณต้ น ทุ น ต่ อ หน่ ว ยผลผลิ ต และกิ จ กรรม
ระหว่างปีงบประมาณ 2556 และปี 2557
- วิเคราะห์สาเหตุของการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น
อย่างมีสาระสาคัญในต้นทุนต่อหน่วย (โดยอธิบาย
สาเหตุ ข องการเปลี่ ย นแปลงในส่ ว นที่ เ กิ น กว่ า
20%)
- ถ้าหน่ว ยงานมี การปรั บเปลี่ ย นวิธีการคานวณ
ต้นทุน หน่ว ยนับ หรือชื่อกิจ กรรม/ผลผลิ ตในปี
ปั จ จุ บั น ต้ อ งมี ก ารด าเนิ น การแก้ ไ ขปี ก่ อ นด้ ว ย
เพื่อให้สามารถเปรียบเทียบได้ในระหว่าง 2 ปี
 ส่งผลการดาเนินงานในรูปแบบเอกสารและแผ่นบันทึก
ข้อมูล (CD-Rom) เป็นไฟล์ Excel ทั้ง 12 ตาราง ทั้งนี้
วั น ที่ แ ล้ ว เสร็ จ ของรายงานถื อ ตามวั น ที่ ผู้ มี อ านาจ
ลงนามเห็นชอบรายงานฯ ดังกล่าว
 เผยแพร่ข้อมูลบนหน้าหลักของ Website ของหน่วยงาน
หรือในกรณีที่หน่วยงานไม่มี Website ของหน่วยงาน ให้
เผยแพร่ในช่องทางอื่นที่เหมาะสม
ส่ ง ส าเนารายงานฯ ให้ กั บ กรมบั ญชี กลาง ภายในวั นที่ 27
กุมภาพันธ์ 2558

่มือตัวชี้วัด
296 คูตามแผนปฏิ
บัติราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

ระดับคะแนน
เกณฑ์การให้คะแนน
แนวทางการประเมินผล
3
ขั้นตอนที่ 3 :
ประเมินผลจากข้อมูล เอกสาร หลักฐานต่างๆ
จัดทาแผนเพิ่มประสิทธิภาพ  แผนเพิ่มประสิ ทธิ ภาพการดาเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ.
ปี งบประมาณ พ.ศ. 2558
2557 ซึ่ งมี การก าหนดเป้ าหมายการเพิ่ มประสิ ทธิ ภาพใน
พร้ อมทั้ งก าหนดเป้ าหมาย
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 อย่างชัดเจน (มีการระบุกิจกรรม
การเพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพใน
สถานะปัจจุบัน เป้าหมาย ระยะเวลา) ไม่ต่ากว่า 4 เรื่อง
ปี งบประมาณ พ.ศ. 2558
ตัวอย่างเช่น
ให้ชัดเจน สามารถวัดผลได้
- กรณีลดค่าใช้จ่ายต้องเป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนินงาน
(เชิงปริมาณ) และแผนเพิ่ม
ในภาพรวมระดับกรมที่ลดลง เช่น ค่าสาธารณูปโภค
ประสิทธิภาพ ดังกล่าวได้รับ
ค่ า วั ส ดุ ส านั ก งาน เป็ น ต้ น โดยต้ อ งสามารถลด
ความเห็ นชอบจากหั วหน้ า
ค่าใช้จ่ายลงได้อย่างน้อยร้อยละ 5 จากค่าใช้จ่ายที่
ส่วนราชการ
เกิ ด ขึ้ น จริ ง ในปี งบประมาณก่ อ น จ านวน 2 เรื่ อ ง
และ
- กรณี ป รั บ ปรุ ง กิ จ กรรม ต้ อ งแสดงให้ เ ห็ น ถึ ง
ประสิ ท ธิ ภ าพที่ เพิ่ มขึ้ นของกิ จกรรมนั้ นในรู 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 ง บประมาณ พ.ศ. 2558 ถื อ ตามวั น ที่ ผู้ มี
อานาจลงนามเห็นชอบแผนฯ ดังกล่าว
ส่งสาเนาแผนฯ ให้กับกรมบัญชีกลางภายในวันที่ 31 มีนาคม
2558
4
ขั้นตอนที่ 4 :
ประเมินผลจากข้อมูล เอกสาร หลักฐานต่างๆ
รายงานผลการดาเนินการ เอกสาร/หลักฐานที่แสดงถึงการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ
ตามแผนเพิ่มประสิทธิภาพ พ.ศ. 2558 ดังนี้
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.  หลักฐานแสดงการดาเนินงานตามแผนเพิ่มประสิทธิภาพที่
2558 ได้ตามเป้าหมายที่
บรรลุตามเป้าหมายที่กาหนดไว้ในทุกเรื่อง
กาหนดไว้ พร้อมทั้งจัดทา  รายงานสรุปผลการดาเนินงานตามแผนเพิ่มประสิ ทธิ ภาพ
โดยมีเนื้อหาที่ระบุ
รายงานสรุปผลการ
ดาเนินงานและผลสาเร็จ
- ผลการด าเนิ นงาน และผลส าเร็ จ ที่ เกิ ดจากการ
ตาม แผนเพิม่ ประสิทธิภาพ
ด าเนิ น งานตามแผนเพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพฯ ของ
การดาเนินงาน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
- ช่ วงระยะเวลาที่ ด าเนิ นการตามแผนเพิ่ ม
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ระดับคะแนน

5

เกณฑ์การให้คะแนน
และได้รับความเห็นชอบจาก
หัวหน้าส่วนราชการ

แนวทางการประเมินผล
ประสิทธิภาพของปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
- วันที่แล้วเสร็จของรายงานสรุปผลการดาเนินงานตาม
แผนเพิ่มประสิ ทธิภาพฯ ถือตามวันที่ผู้ มีอานาจลง
นามเห็นชอบรายงานฯ ดังกล่าว
ส่งสาเนารายงานฯ ให้กับกรมบัญชีกลางภายในวันที่ 31 ตุลาคม
2558
ขั้นตอนที่ 5 :
ประเมินผลจากข้อมูล เอกสาร หลักฐานต่างๆ
จั ดท าการสอบทานการใช้  หลักฐานแสดงผลการประเมินของผู้บริหารหรือคณะทางาน
ประโยชน์ข้อมูลต้นทุนของ
ต้นทุนผลผลิตด้านการใช้ประโยชน์จากข้อมูลต้นทุนผลผลิต
ส่วนราชการ ปีงบประมาณ  หลั กฐานแสดงการแต่งตั้ งคณะกรรมการจั ดท าต้นทุนต่ อ
หน่วยผลผลิตของหน่วยงาน
พ.ศ.2558
 หลักฐานแสดงการจัดประชุมชี้แจงทาความเข้าใจเกี่ยวกับ
ข้อมูลต้นทุนการวิเคราะห์และการใช้ประโยชน์จากข้อมูล
ต้นทุนในหน่วยงาน
 หลักฐานแสดงการสื่อสารภายในหน่วยงานถึงการประหยัด
ทรัพยากร
ส่งส าเนารายงานให้กับกรมบัญชีกลางภายในวันที่ 30 ตุ ลาคม
2558

ผู้กากับดูแลตัวชี้วัด : นางสาวลิลิน ทรงผาสุก
นางสาวธัชนันท์ บุญวัฒนสุนทร
ผู้จัดเก็บข้อมูล : นางสาวสุกัญญา พงศ์ชัยประทีป
นางเบญจวรรณ ดวงใจ
นางสาวไพรินทร์ สุขกาปัง
นางสาวดรุณี สมศิลา
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เบอร์ติดต่อ : 02 288 5853
เบอร์ติดต่อ : 02 288 5614
เบอร์ติดต่อ : 02 282 9437
เบอร์ติดต่อ : 02 288 5853
เบอร์ติดต่อ : 02 288 5853
เบอร์ติดต่อ : 0-2288-5853

แบบฟอร์มอ้างอิง ARS 49 (1) สพป.
รายการอ้างอิง ตัวชี้วัด ตามแผนปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา.............................เขต.... รหัสศูนย์ต้นทุน...........................
ตัวชี้วัดที่ 49 ระดับความสาเร็จของการจัดทาต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต
บัญชีแสดงปริมาณงานของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ปีงบประมาณ 2558
หน่วยนับ
จานวนบุคลากร
ปริมา
รหัส
กิจกรรมย่อย
ณ
หน่วยนับ
(คน)
161 ด้านอานวยการ
ครั้ง
162 ด้านบริหารบุคคล
คน
163 ด้านนโยบายและแผน
โครงการ
164 ด้านการส่งเสริมการจัดการศึกษา
โครงการ
165 ด้านการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัด
การศึกษา
คน
166 ด้านการส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน
โรงเรียน
167 ด้านการตรวจสอบภายในระดับโรงเรียน
โรงเรียน
181 ด้านการเงินและบัญชี
เอกสารรายการ
182 ด้านการพัสดุ (จัดซื้อจัดจ้าง)
ครั้ง
หมายเหตุ :
1. การเก็บข้อมูลปริมาณงานดูได้จากคู่มือการกาหนดกิจกรรมย่อยของ สพฐ. ที่ส่งพร้อมกับหนังสือ สพฐ.
ด่วนมาก ที่ ศธ 04002/ว 116 ลว. 20 มค. 2554 และ หนังสือ สพฐ. ด่วนมาก ที่ ศธ 04002/ว 3474 ลว. 27 ธ.ค. 2556
2. เก็บข้อมูลจานวนบุคลากรที่มีตัวอยู่จริง ณ 30 ก.ย. 2557 (บุคลากร หมายถึง ข้าราชการพลเรือน
ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา บุคลากรช่ว ยราชการที่เป็นข้าราชการ ไม่รวมลู กจ้างชั่ว คราว และ
พนักงานราชการ)

ผู้รายงานข้อมูล

ผู้รับรองข้อมูล

ลงชื่อ
(
ตาแหน่ง
โทรศัพท์

)

ลงชื่อ
(
ตาแหน่ง
โทรศัพท์

)

คู่มือตัวชี้วัด 299

ตามแผนปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

แบบฟอร์มอ้างอิง ARS 49 (2) โรงเรียนภายใต้ สพป.
รายการอ้างอิง ตัวชี้วัด ตามแผนปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา............................ เขต..........
ตัวชี้วัดที่ 49 ระดับความสาเร็จของการจัดทาต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต
บัญชีแสดงปริมาณงานของโรงเรียนภายใต้กากับของ สพป.ปีงบประมาณ 2558
ชื่อโรงเรียน...................................................................................... รหัสศูนย์ต้นทุน.............................

รหัส
168
169
170
171
172

กิจกรรมย่อย
การบริหารงานวิชาการ
การบริหารงานทั่วไป
การบริหารงานบุคคล
การบริหารงานงบประมาณและแผนงาน
การบริหารกิจการนักเรียน

หน่วยนับ
ปริมาณ
หน่วยนับ
โครงการ
โครงการ
โครงการ
โครงการ
โครงการ

จานวนบุคลากร
(คน)

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. ในช่องจานวนบุคลากรขอให้จัดเก็บข้อมูลจานวนบุคลากรที่ปฏิบัติงานและที่ตัวอยู่จริงตามกลุ่มงาน
ในโรงเรียน ณ 30 ก.ย. 2558 (บุคลากร หมายถึง ข้าราชการพลเรือน ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา
บุคลากรช่วยราชการที่เป็นข้าราชการ ไม่รวมลูกจ้างชั่วคราว และพนักงานราชการ)

ผู้รายงานข้อมูล

ผู้รับรองข้อมูล

ลงชื่อ
(
ตาแหน่ง
โทรศัพท์

)

่มือตัวชี้วัด
300 คูตามแผนปฏิ
บัติราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

ลงชื่อ
(
ตาแหน่ง
โทรศัพท์

)

แบบฟอร์มอ้างอิง ARS 49 (3) สพม.
รายการอ้างอิง ตัวชี้วัด ตามคารับรองการปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต................
รหัสศูนย์ต้นทุน........................
ตัวชี้วัดที่ 49 ระดับความสาเร็จของการจัดทาต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต
บัญชีแสดงปริมาณงานของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ปีงบประมาณ 2558
หน่วยนับ
จานวนบุคลากร
รหัส
กิจกรรมย่อย
ปริมาณ
หน่วยนับ
(คน)
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. ให้เก็บจานวนบุคลากรที่ปฏิบัติงานและมีตัวอยู่จริงตามกลุ่มต่างๆ ในเขตพื้นที่ ณ 30 ก.ย. 2558
(บุคลากร หมายถึง ข้าราชการพลเรือน ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา บุคลากรช่วยราชการที่เป็น
ข้าราชการ ไม่รวมลูกจ้างชั่วคราว และพนักงานราชการ)

ผู้รายงานข้อมูล

ผู้รับรองข้อมูล

ลงชื่อ
(
ตาแหน่ง
โทรศัพท์

)

ลงชื่อ
(
ตาแหน่ง
โทรศัพท์

)

คู่มือตัวชี้วัด 301

ตามแผนปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

แบบฟอร์มอ้างอิง ARS 49 (4) โรงเรียนภายใต้ สพม.
รายการอ้างอิง ตัวชี้วัด ตามคารับรองการปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต.............................
ตัวชี้วัดที่ 49 ระดับความสาเร็จของการจัดทาต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต
บัญชีแสดงปริมาณงานของโรงเรียนภายใต้กากับของ สพม. ปีงบประมาณ 2558
ชื่อโรงเรียน...................................................................................... รหัสศูนย์ต้นทุน.............................
หน่วยนับ
จานวนบุคลากร
รหัส
กิจกรรมย่อย
ปริมาณ
หน่วยนับ
(คน)
191 การบริหารงานวิชาการ
โครงการ
192 การบริหารงานทั่วไป
โครงการ
193 การบริหารงานบุคคล
โครงการ
194 การบริหารงานงบประมาณและแผนงาน
โครงการ
195 การบริหารกิจการนักเรียน
โครงการ
หมายเหตุ : สิ้นปีงบประมาณ 2558 ขอให้ สพม. ส่งแบบฟอร์มข้างต้นให้โรงเรียนจัดเก็บข้อมูลบัญชีแสดง
ปริมาณงานของแต่ละโรงเรียนส่งให้แก่ สพม. เพื่อสรุปลงแบบสุรปปริมาณงานของโรงเรียนภายใต้กากับของเขต
พื้นที่และส่งเข้าระบบ ARS ของ กพร.
1. การเก็บข้อมูลปริมาณงานดูได้จากคู่มือการกาหนดกิจกรรมย่อยของ 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. ในช่องจานวนบุคลากรขอให้จัดเก็บข้อมูลจานวนบุคลากรที่ปฏิบัติงานและที่มีตัวอยู่จริงตามกลุ่มงานใน
โรงเรียน ณ 30 ก.ย.2558 (บุคลากร หมายถึง ข้าราชการพลเรือน ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา บุคลากร
ช่วยราชการที่เป็นข้าราชการ ไม่รวมลูกจ้างชั่วคราวและพนักงานราชการ)
ผู้รายงานข้อมูล

ผู้รับรองข้อมูล

ลงชื่อ
(
ตาแหน่ง
โทรศัพท์

)

่มือตัวชี้วัด
302 คูตามแผนปฏิ
บัติราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

ลงชื่อ
(
ตาแหน่ง
โทรศัพท์

)

ตามแผนปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

คู่มือตัวชี้วัด 303

ที่
ทั่วไป
โครงการ

วิชาการ

โครงการ

การบริหารงาน

โครงการ

บุคคล

การบริหารงาน

โครงการ

กิจการนักเรียน

งบประมาณ
และแผนงาน
โครงการ

การบริหารงาน

การบริหารงาน

ตาแหน่ง
โทรศัพท์

ลงชื่อ

(

ผู้รายงานข้อมูล
)

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 2558

โครงการ

รวม

(คน)

จานวน
บุคลากร

แบบฟอร์มอ้างอิง ARS 49 (5) สรุปโครงการ สพม.
รายการอ้างอิง ตัวชี้วัด ตามคารับรองการปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา.......................................................................
ตัวชี้วัดที่ 49 ระดับความสาเร็จของการจัดทาต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต

่มือตัวชี้วัด
304 คูตามแผนปฏิ
บัติราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

ที่
ทั่วไป
โครงการ

วิชาการ

โครงการ

การบริหารงาน

โครงการ

บุคคล

การบริหารงาน

โครงการ

กิจการนักเรียน

งบประมาณ
และแผนงาน
โครงการ

การบริหารงาน

การบริหารงาน

โครงการ

รวม

ตาแหน่ง
โทรศัพท์

ลงชื่อ

(

ผู้รายงานข้อมูล
)

ตาแหน่ง
โทรศัพท์

ลงชื่อ
(

ผู้รับรองข้อมูล
)

หมายเหตุ
1. ขอให้สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสรุปจานวนปริมาณงานแต่ละกิจกรรมย่อยของแต่ละโรงเรียนภายใต้กากับ สพป.
2. แบบฟอร์มดังกล่าวให้จดั ส่งในรูปแบบ File Excel และส่งเข้าระบบ ARS (Action Plan Report System) ของ กพร.สพฐ. ภายในรอบ 12 เดือน (ห้ามส่งเป็น PDF และ File รูปภาพต่าง ๆ)

รวม

ชื่อโรงเรียน

การบริหารงาน

(คน)

จานวน
บุคลากร

แบบฟอร์มอ้างอิง ARS 49 (6) สรุปโครงการ สพป.
รายการอ้างอิง ตัวชี้วัด ตามคารับรองการปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา........................................................................เขต.............................
ตัวชี้วัดที่ 49 ระดับความสาเร็จของการจัดทาต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต
แบบสรุปปริมาณงานของโรงเรียนภายใต้กากับของ สพป. ปีงบประมาณ 2558

แบบฟอร์มอ้างอิง ARS 49 (7) โรงเรียนหน่วยเบิก
รายการอ้างอิง ตัวชี้วัด ตามคารับรองการปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา............................................................................เขต.............................
ตัวชี้วัดที่ 49 ระดับความสาเร็จของการจัดทาต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต
บัญชีแสดงปริมาณงานของโรงเรียนที่เป็นหน่วยเบิก ปีงบประมาณ 2558
ชื่อโรงเรียน............................................................................... รหัสศูนย์ต้นทุน.............................
หน่วยนับ
จานวนบุคลากร
รหัส
กิจกรรมย่อย
ปริมาณ
หน่วยนับ
(คน)
168 การบริหารงานวิชาการ
โครงการ
169 การบริหารงานทั่วไป
โครงการ
170 การบริหารงานบุคคล
โครงการ
171 การบริหารงานงบประมาณและแผนงาน
โครงการ
172 การบริหารกิจการนักเรียน
โครงการ
หมายเหตุ: สิ้นปีงบประมาณ 2558 ขอให้โรงเรียนหน่วยเบิกจัดเก็บข้อมูลบัญชีแสดงปริมารงานของโรงเรียน
ส่งให้แก่ สพป. หรือ สพม. ตามเขตที่ที่โรงเรียนตั้งอยู่
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. ในช่องจานวนบุคลากรขอให้จัด เก็บข้อมูลจานวนบุคลากรที่ปฏิบัติงานและที่มีอยู่ จริงตามกลุ่มงาน
ในโรงเรียน ณ 30 ก.ย. 2557 (บุคลากร หมายถึง ข้าราชการพลเรือน ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา บุคลากร
ช่วยราชการที่เป็นข้าราชการ ไม่รวมลูกจ้างชั่วคราว และพนักงานราชการ)

ผู้รายงานข้อมูล

ผู้รับรองข้อมูล

ลงชื่อ
(
ตาแหน่ง
โทรศัพท์

ลงชื่อ
)

(
ตาแหน่ง
โทรศัพท์

)

คู่มือตัวชี้วัด 305
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แบบฟอร์มอ้างอิง ARS 49 (8) โรงเรียนการศึกษาพิเศษ
รายการอ้างอิง ตัวชี้วัด ตามคารับรองการปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
ตัวชี้วัดที่ 49 ระดับความสาเร็จของการจัดทาต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต
บัญชีแสดงปริมาณงานของโรงเรียนการศึกษาพิเศษ ปีงบประมาณ 2558
ชื่อโรงเรียน................................................................. รหัสศูนย์ต้นทุน.............................
หน่วยนับ
จานวนบุคลากร
รหัส
กิจกรรมย่อย
ปริมาณ
หน่วยนับ
(คน)
151 การบริหารงานวิชาการ
โครงการ
152 การบริหารงานทั่วไป
โครงการ
153 การบริหารงานบุคคล
โครงการ
154 การบริหารงานงบประมาณและแผนงาน
โครงการ
155 การบริหารกิจการนักเรียนพิการ
โครงการ
หมายเหตุ : สิ้นปีงบประมาณ 2558 ขอให้โรงเรียนจัดเก็บข้อมูลบัญชีแสดงปริมาณงานของโรงเรียนส่งให้แก่
สานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ
1. การเก็ บ้ อมู ลปริ มาณงานแต่ ละกิ จกรรมย่ อย ดู ได้ จากคู่ มื อการก าหนดกิ จกรรมย่ อยของ สพฐ.
ที่ ส่ งพร้ อมกั บหนั 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. ในช่องจานวนบุคลากรขอให้จัด เก็บข้อมูลจานวนบุคลากรที่มีตัวอยู่จริง ตามกลุ่มงานในโรงเรียน
ณ 30 ก.ย. 2557 (บุคลากร หมายถึง ข้าราชการพลเรือน ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา บุคลากรช่วย
ราชการที่เป็นข้าราชการ ไม่รวมลูกจ้างชั่วคราว และพนักงานราชการ)

ผู้รายงานข้อมูล

ผู้รับรองข้อมูล

ลงชื่อ

(
ตาแหน่ง
โทรศัพท์

)

่มือตัวชี้วัด
306 คูตามแผนปฏิ
บัติราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

ลงชื่อ

(
ตาแหน่ง
โทรศัพท์

)

แบบฟอร์มอ้างอิง ARS 49 (9)โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์
รายการอ้างอิง ตัวชี้วัด ตามคารับรองการปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
ตัวชี้วัดที่ 49 ระดับความสาเร็จของการจัดทาต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต
บัญชีแสดงปริมาณงานของโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ ปีงบประมาณ 2558
ชื่อโรงเรียน........................................................................... รหัสศูนย์ต้นทุน.............................

รหัส
156
157
158
159
160

กิจกรรมย่อย
การบริหารงานวิชาการ
การบริหารงานทั่วไป
การบริหารงานบุคคล
การบริหารงานงบประมาณและแผนงาน
การบริหารกิจการนักเรียนด้อยโอกาส

หน่วยนับ
ปริมาณ
หน่วยนับ
โครงการ
โครงการ
โครงการ
โครงการ
โครงการ

จานวนบุคลากร
(คน)

หมายเหตุ : สิ้นปีงบประมาณ 2558 ขอให้โรงเรียนจัดเก็บข้อมูลบัญชีแสดงปริมาณงานของโรงเรียนส่งให้แก่
สานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ
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. ในช่องจานวนบุคลากรขอให้จัดเก็บข้อมูลจานวนบุคลากรที่ปฏิบัติงานและที่มีตัวอยู่จริงตามกลุ่มงาน
ในโรงเรียน ณ 30 ก.ย. 2558 (บุคลากร หมายถึง ข้าราชการพลเรือน ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา
บุคลากรช่วยราชการที่เป็นข้าราชการ ไม่รวมลูกจ้างชั่วคราว และพนักงานราชการ)

ผู้รายงานข้อมูล

ผู้รับรองข้อมูล

ลงชื่อ
(
ตาแหน่ง
โทรศัพท์

ลงชื่อ
)

(
ตาแหน่ง
โทรศัพท์

)

คู่มือตัวชี้วัด 307
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รหัส
146
148
149
150

แบบฟอร์มอ้างอิง ARS 49 (10)ศูนย์การศึกษาพิเศษ
รายการอ้างอิง ตัวชี้วัด ตามคารับรองการปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
ตัวชี้วัดที่ 49 ระดับความสาเร็จของการจัดทาต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต
บัญชีแสดงปริมาณงานศูนย์การศึกษาพิเศษ ปีงบประมาณ 2558
ชื่อศูนย์การศึกษาพิเศษ........................................... รหัสศูนย์ต้นทุน.............................
หน่วยนับ
จานวนบุคลากร
กิจกรรมย่อย
ปริมาณ
หน่วยนับ
(คน)
การบริหารงานวิชาการ
โครงการ
การบริหารงานทั่วไป
โครงการ
การบริหารแผนงานและงบประมาณ
โครงการ
การบริหารงานบุคคล
โครงการ

หมายเหตุ :: สิสิ้น้นปีปีงงบประมาณ
ารศึกกษาพิ
ษาพิเเศษจั
ศษจัดดเก็เก็บบข้ข้ออมูมูลลบับัญญชีชีแแสดงปริ
สดงปริมมาณงานของศู
าณงานของศูสนย์
นย์
บประมาณ 2558
2558 ขอให้ศูนย์ย์กการศึ
การศึกษาพิเศษส่งให้แก่ส�ำานันักบริหารงานการศึกษาพิเศษ
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. ในช่องจานวนบุคลากรขอให้จัด เก็บข้อมูลจานวนบุคลากรที่ปฏิบัติงานและที่มีตัวอยู่จริงตามกลุ่มงาน
ในโรงเรียน ณ 30 ก.ย. 2558 (บุคลากร หมายถึง ข้าราชการพลเรือน ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา
บุคลากรช่วยราชการที่เป็นข้าราชการ ไม่รวมลูกจ้างชั่วคราว และพนักงานราชการ)

ผู้รายงานข้อมูล

ผู้รับรองข้อมูล

ลงชื่อ
(
ตาแหน่ง
โทรศัพท์

)

่มือตัวชี้วัด
308 คูตามแผนปฏิ
บัติราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

ลงชื่อ
(
ตาแหน่ง
โทรศัพท์

)

ตัวชี้วัดที่ 50 ร้อยละของสถานศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่ผู้ปกครอง
และชุมชนมีส่วนร่วมในกิจกรรมของสถานศึกษา
หน่วยวัด : ร้อยละ
น้้าหนัก : ร้อยละ 2
ค้าอธิบาย :
โรงเรียนที่มีผู้ปกครองและชุมชนมีส่วนร่วมในกิจกรรมของโรงเรียน หมายถึง โรงเรี ยนสังกัด
ส านั ก งานคณะกรรมการการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน ในเขตพั ฒ นาพิ เ ศษเฉพาะกิ จ จั ง หวั ด ชายแดนภาคใต้
คือ จังหวัด ยะลา ปัตตานี นราธิวาส สตูล และสงขลา เขต 3 ดาเนินการจัดกิจกรรมสร้างความสัมพันธ์
ร่วมกับผู้ปกครองและชุมชน ในรูปแบบต่าง ๆ โดยเน้นกระบวนการคิดร่วมกันระหว่างผู้ปกครอง ชุมชน
และโรงเรียนในด้านต่าง ๆ เช่น การส่งเสริมการเรียนการสอน การแสดงผลงานนักเรียน การประชุมสัมมนา
ทางวิชาการ กิจกรรมศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม การกีฬา กิจกรรมการสร้างความสามัคคี เป็นต้น ดาเนินการ
ตาม แผนงานแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ โครงการพัฒนารูปแบบการจัดการศึกษาในเขต
พัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ งบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
สูตรการค้านวณ :
จานวนโรงเรียนในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้
ที่มีผู้ปกครองและชุมชนมีส่วนร่วมในกิจกรรมของโรงเรียน
X 100
จานวนโรงเรียนทั้งหมด
เกณฑ์การให้คะแนน :
ช่วงการปรับเกณฑ์การให้คะแนน +/- 5 หน่วย ต่อ 1 คะแนน โดยกาหนดเกณฑ์การให้คะแนนดังนี้
ระดับ 1
ระดับ 2
ระดับ 3
ระดับ 4
ระดับ 5
80
85
90
95
100
เงื่อนไข :
โดยวัดจากปริมาณผู้เข้าร่วมโครงการส่งเสริมความสัมพันธ์โรงเรียนกับชุมชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้
รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน :
ผลการด้าเนินงานในอดีต ปีงบประมาณ พ.ศ.
ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด
หน่วยวัด
2555
62555
2557
โรงเรียนในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัด ร้อยละ
ชายแดนภาคใต้ ที่ มี ผู้ ป กครองและชุ ม ชน
มีส่วนร่วมในกิจกรรมของโรงเรียน
หมายเหตุ : * (ถ้ามี)

คู่มือตัวชี้วัด 309
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แหล่งข้อมูล/วิธีการจัดเก็บข้อมูล
1. กาหนดให้สถานศึกษาในสังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในเขตพัฒนา
พิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ รายงานผลต่อ สพป./สพม.
2. สพป./สพม. ดาเนินการสารวจ ตรวจสอบ และรวบรวมข้อมูลจากสถานศึกษาในสังกัด และรายงาน
ข้อมูลต่อสานักพัฒนาการศึกษาเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจั งหวัดชายแดนภาคใต้ ตามแบบฟอร์มที่กาหนด
ผ่านทางระบบรายงานผลการปฏิบตั ิราชการตามแผนปฏิบัติราชการ (ARS) หรือ http://ars.obec.go.th
3. ส านักพัฒ นาการศึกษาเขตพิเศษเฉพาะกิจ จั งหวัดชายแดนภาคใต้ เป็นหน่ว ยงานรับรอง
รายงานข้อมูลและสรุปผลการดาเนินงาน รอบ 6 เดือน 9 เดือน และ 12 เดือน
ผู้ก้ากับดูแลตัวชี้วัด : ผู้อานวยการสานักพัฒนาการศึกษาเขตพัฒนาพิเศษ เบอร์ตดิ ต่อ : 02 288 5911
เฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้
ผู้จัดเก็บข้อมูล : นายฉัตรชัย แก้วจันทา
เบอร์ตดิ ต่อ : 02 288 5942

่มือตัวชี้วัด
310 คูตามแผนปฏิ
บัติราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

แบบรายงานอ้างอิง ARS 50
รายการอ้างอิง ตัวชี้วัด ตามแผนปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
ส้านักงานเขตพื้นที่การศึกษา..................................................เขต......................................
ตัวชี้วัดที่ 50 ร้อยละของสถานศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่ผู้ปกครอง
และชุมชนมีส่วนร่วมในกิจกรรมของสถานศึกษา
แบบรายงานจ้านวนผู้ปกครองและชุมชนที่มีส่วนร่วมในกิจกรรม การสร้างความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนและ
ชุมชน

ระดับ สพป./สพม.
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
ผู้รับรองข้อมูล
ลงชื่อ
ลงชื่อ
(
)
(
ตาแหน่ง
ตาแหน่ง
โทรศัพท์
โทรศัพท์

)

คู่มือตัวชี้วัด 311
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่มือตัวชี้วัด
312 คูตามแผนปฏิ
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ภาคผนวก
ก

คู่มือตัวชี้วัด 313
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เว็บไซต์ระบบรายงานผลตัวชี้วดั ตามคารับรองการปฏิบัตริ าชการ (KRS)

http://krs.psdg-obec.go.th
เว็บไซต์ระบบรายงานผลตัวชี้วัดตามแผนการปฏิบัติราชการ (ARS)

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

่มือตัวชี้วัด
314 คูตามแผนปฏิ
บัติราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

ภาคผนวก
ข

คู่มือตัวชี้วัด 315
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ปีงบประมาณ 2558 รายตัวชี้วัด
ตัวชี้วัด
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หน่วยงานที่ หน่วยงานที่
รับรอง
รายงาน

กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนทุกระดับทุกประเภท
1
2

3

4
5

6
7
8
9
10

ระดั บ ความส� ำ เร็ จ ของการสร้ า งความเข้ ม แข็ ง ในการเข้ า สู ่
ประชาคมอาเซียน
ร้อยละของสถานศึกษามีการด�ำเนินกิจกรรมให้ผู้เรียนมีค่านิยม
หลักของคนไทย 12 ประการครบทุกตัวหรือมีความสอดคล้อง
กับช่วงวัย
ร้อยละของนักเรียน ป.6 ม.3 ม.6 โครงการโรงเรียนมาตรฐาน
สากล ที่มีผลการสอบ O-NET วิชาต่างๆ สูงกว่าร้อยละ 50 ของ
คะแนนเต็ม เพิ่มขึ้น
ร้อยละของสถานศึกษาที่มีนักเรียนระดับปฐมวัยได้รับการเตรี
ยมความพร้อม
ร้อยละของนักเรียน ครู และศึกษานิเทศก์ ที่ได้รับการพัฒนา
ทักษะด้านภาษาอังกฤษตามกิจกรรมส่งเสริมการเรียนการสอน
ภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน
ร้อยละของโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการโรงเรียนสุจริตผ่านเกณฑ์
มาตรฐานตามตัวชี้วัดของโรงเรียนสุจริต
ร้อยละของโรงเรียนวิถีพุทธที่ผ่านการประเมินผลการด�ำเนินการ
29 ประการสู่ความเป็นโรงเรียนวิถีพุทธ
ร้อยละการยกระดับวิชาการโรงเรียนในฝัน
ร้ อ ยละของโรงเรี ย นปฐมวั ย ที่ ไ ด้ รั บ การเตรี ย มความพร้ อ ม
(โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย)
ระดับความส�ำเร็จของส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่ด�ำเนินงาน
ภายใต้โครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม และธรรมาภิบาล
ในสถานศึกษาผ่านกิจกรรม ลูกเสือ

่มือตัวชี้วัด
316 คูตามแผนปฏิ
บัติราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

สวก.

สพป./สพม.

สวก.

สพป./สพม.

สมป.

สพป./สพม.

สวก.

สพป.

สภษ.

สพป./สพม.

สนก.

สพป./สพม.

สนก.

สพป./สพม.

สนก.

สพป./สพม.

สกบ

สพป.

สกก.

สพป./สพม.

16

หน่วยงานที่ หน่วยงานที่
รับรอง
รายงาน
ระดับความส�ำเร็จของส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่ด�ำเนินงาน
สกก.
สพป./สพม.
ภายใต้โครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม และธรรมาภิบาล
ในสถานศึกษาผ่านกิจกรรมศิลปะหัตกรรมนักเรียน (ดนตรีนาฎ
ศิลป์ ศิลปะ)
สกก.
สพป./สพม.
ระดับความส�ำเร็จของส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่ด�ำเนินงาน
ภายใต้โครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม และธรรมาภิบาล
ในสถานศึกษาผ่านกิจกรรม สภานักเรียน
ระดับความส�ำเร็จของสถานศึกษาจัดกิจกรรมพัฒนาด้านสุข
สกก.
สพป.
ภาวะของนักเรียน
ร้ อ ยละของนั ก เรี ย นได้ รั บ การเสริ ม ความรู ้ ใ ห้ มี คุ ณ ภาพตาม สพก.จชต. สพป./สพม.
มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานเพิ่มโอกาสในการศึกษาต่อระดับ
(ชายแดนใต้)
ที่สูงขึ้น
ร้อยละของนักเรียนที่เข้ารับการศึกษาสายสามัญควบอิสลาม สพก.จชต. สพป./สพม.
ศึกษาเพิ่มขึ้น
(ชายแดนใต้)
ร้อยละของนักเรียนชั้น ป. 3 ที่อ่านไม่ออกลดลง
สวก.
สพป.

17

ร้อยละของนักเรียนชั้น ป. 6 ที่อ่านไม่คล่องลดลง

ตัวชี้วัด
11

12

13
14

15

กรอบการประเมินผล 2558

สวก.

สพป.

18

ร้ อ ยละของนั ก เรี ย นในเขตพั ฒ นาพิ เ ศษเฉพาะกิ จ จั ง หวั ด สพก.จชต. สพป./สพม.
ชายแดนภาคใต้ ที่เข้าร่วมกิจกรรมเพื่อสร้างโอกาสในการเรียนรู้
(ชายแดนใต้)
การอยู่ร่วมกัน
กลยุทธ์ที่ 2 ขยายโอกาสเข้าถึงบริการการศึกษาขั้นพื้นฐานให้ทั่วถึงครอบคลุมผู้เรียนให้ได้รับโอกาสในการ
พัฒนาเต็มตามศักยภาพ และมีคุณภาพ
19
อัตราส่วนผู้เรียนระดับก่อนประถมศึกษา/ประชากรกลุ่มอายุ
สนผ.
สพป.
3-5ปี
20
อัตราส่วนผู้เรียนระดับประถมศึกษา/ประชากรกลุ่มอายุ6-11 ปี
สนผ.
สพป.
21

ร้อยละของนักเรียนนักเรียนที่จบการศึกษาระดับก่อนประถม
ศึกษา

สนผ.

สพป.

คู่มือตัวชี้วัด 317
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หน่วยงานที่ หน่วยงานที่
รับรอง
รายงาน
สนผ
สพป./สพม.

22

ร้อยละของนักเรียนที่จบการศึกษาภาคบังคับ

23

ร้อยละของนักเรียนที่จบการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย

สนผ

สพม.

24

ร้อยละของนักเรียนประถมศึกษาออกกลางคัน

สนผ

สพป.

25

ร้อยละของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้นออกลางคัน

สนผ

สพป./สพม.

26

ร้อยละของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายออกกลางคัน

สนผ

สพม.

27

สนผ

สพป./สพม.

28

ร้อยละของนักเรียนที่ได้รับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการ
ศึกษาขั้นพื้นฐาน
ร้อยละของนักเรียนด้อยโอกาสได้รับการสนับสนุนการศึกษา

สศศ.

สศศ.

29

ร้อยละของนักเรียนพิการได้รับการสนับสนุนการศึกษา

สศศ.

สศศ.

30

ร้อยละของนักเรียนพิการที่ได้รับการพัฒนาสมรรถภาพ

สศศ.

สศศ.

สศศ.

สศศ.

สพร.

สพป./สพม.

สพร.

สพป./สพม.

สวก.

สพป./สพม.

สวก.

สพป./สพม.

สพร.

สพป./สพม.

สพร.

สพป./สพม.

30.1

ร้อยละของนักเรียนพิการและผู้ด้อยโอกาสได้รับการพัฒนา
ทักษะวิชาชีพ ทักษะการด�ำรงชีวิต สามารถพึ่งตนเองได้
กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
31
32
33
34
35

36

ร้อยละของจ�ำนวนอัตราจ้างวุฒิปริญญาตรีที่ปฏิบัติงานสนับสนุน
การสอนให้สถานศึกษา
ร้ อ ยละของสถานศึ ก ษาที่ ค รู ส ามารถกลั บ ไปปฏิ บั ติ ก ารสอน
เพิ่มขึ้นโดยการจัดสรรอัตราจ้างปฏิบัติงานแทนนักการภารโรง
ระดั บ ความส� ำ เร็ จ ของส� ำ นั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาในการ
ส่งเสริม สนับสนุน และ พัฒนางานแนะแนว
ร้อยละของครูแนะแนวและบุคลากรทางการแนะแนวที่เข้ารับ
การอบรมหลักสูตรด้านการแนะแนวของ สพฐ.
ร้อยละของบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาสมรรถนะ
และศักยภาพการปฏิบัติงาน (โครงการพัฒนาสมรรถนะและ
ศักยภาพการปฏิบัติงานส�ำหรับบุคลากรทางการศึกษา)
ร้อยละของบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาสมรรถนะ
และศักยภาพการ ปฏิบัติงาน ( โครงการวิจัยและถ่ายทอดองค์
ความรู้ต่อยอดสู่ความเป็นเลิศ (AREA OF EXCELLENCE)

่มือตัวชี้วัด
318 คูตามแผนปฏิ
บัติราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

ตัวชี้วัด
37

38

39

หน่วยงานที่ หน่วยงานที่
รับรอง
รายงาน
ระดับความส�ำเร็จของครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีผลงาน
สพร.
สพป./สพม.
ดีเด่นที่ประสบผลส�ำเร็จเป็นที่ประจักษ์ เพื่อรับรางวัลทรงคุณค่า
(OBEC AWARDS) ประจ�ำปีการศึกษา 2558
ระดับความส�ำเร็จในการปฏิบัติงานของ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่
สพร.
สพป./สพม.
การศึกษา ตามหลักธรรมาภิบาล (คณะอนุกรรมการข้าราชการ
ครู แ ละบุ ค ลากรทางการศึ ก ษาเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาทุ ก เขต
มีการบริหารงานบุคคลตามหลักธรรมาภิบาล)
ร้อยละของการพัฒนาครูด้วยระบบ e – Training
สพค.
สพป./สพม.
กรอบการประเมินผล 2558

40

ร้อยละของครูและบุคลากรทางการศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษ สพก.จชต.
เฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่ได้รับการพัฒนาในเขตพัฒนา
คุณภาพในการปฏิบัติงาน
กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาระบบการบริหารจัดการ

สพป./สพม.
(ชายแดนใต้)

41

ระดับความส�ำเร็จของการพัฒนาระบบการควบคุมภายใน

สอ.

สพป./สพม.

42

ร้อยละการจัดการเรื่องร้องเรียนของเขตพื้นที่การศึกษา

สอ.

สพป./สพม.

43

ระดับความส�ำเร็จของส่วนราชการระดับหน่วยเบิกจ่ายสามารถ
ปฏิ บั ติ ง านด้ า นบั ญ ชี ก ารเงิ น ได้ ต ามเกณฑ์ ที่ ส� ำ นั ก งานคณะ
กรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานก�ำหนด
ระดับความส�ำเร็จของการนิเทศ ติดตาม การจัดการศึกษาของ
สถานศึกษาสังกัดส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ระดับความส�ำเร็จร้อยละเฉลี่ยถ่วงน�้ำหนักของการด�ำเนินงาน
ของส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาตามเกณฑ์มาตรฐานส�ำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษา
- ร้อยละของสถานศึกษาในสังกัดได้รับการติดตาม ตรวจสอบ
ประเมินผล และนิเทศการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ
- ร้อยละของสถานศึกษามีคุณภาพตามมาตรฐานการประกัน
คุณภาพการศึกษา
- ร้อยละของผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551
- ร้อยละของผู้เรียนมีสุขภาพกาย สุขภาพจิต ที่ดี

สคส.

สพป./สพม.

ศนฐ

สพป./สพม.

สตผ.

สพป./สพม.

สตผ.

สพป./สพม.

สตผ.

สพป./สพม.

สตผ.

สพป./สพม.

สตผ.

สพป./สพม.

44
45

45.1
45.2
45.3
45.4
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ตัวชี้วัด
46
47

48
49
50

หน่วยงานที่ หน่วยงานที่
รับรอง
รายงาน
ระดับความส�ำเร็จของการตรวจสอบทางการเงินการบัญชีของ
ตสน
สพป./สพม.
ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ร้อยละของสถานศึกษาในสังกัดที่มีระบบประกันคุณภาพภายใน
สทศ
สพป./สพม.
ตามกฎกระทรวงว่าด้วยระบบหลักเกณฑ์และวิธีการประกัน
คุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2553
ระดับความส�ำเร็จของการด�ำเนินโครงการการพัฒนาคุณภาพ
สทร.
สพป./สพม.
การศึกษาทางไกลผ่านโครงข่ายอินเทอร์เน็ต (DLIS)
ระดับความส�ำเร็จของการจัดท�ำต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต
สนผ.
สพป./สพม.
สคส.
ร้อยละของสถานศึก ษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัด สพก.จชต. สพป./สพม.
(ชายแดนใต้)
ชายแดนภาคใต้ที่ผู้ปกครองและชุมชนมีส่วนร่วมในกิจกรรม
ของสถานศึกษา
กรอบการประเมินผล 2558
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ค
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การรวบรวมข้อมูล แนวทางการเขียนรายงานเกี่ยวกับ
การวิเคราะห์ข้อมูล การระบุปัจจัยสนับสนุน และปัญหา อุปสรรค
วิธีการรวบรวมข้อมูล
สาหรับแนวทางการในประเมินผลการปฏิบัติราชการซึ่งจะมีการติดตามและประเมินผลดาเนินการ
งานใน
ษณะดัดังงรายละเอี
รายละเอียยดที
ดที่ป่ปรากฏในบทที
รากฏในบทที่ ่22แล้
แล้ววกล่
กล่าาวคื
วคืออ
งานใน44ลัลักกษณะ
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 ารณาการปฏิบัติงานต่า งๆ ของส่ว น
ราชการ เช่น สภาพแวดล้อมของสถานที่ที่ดาเนินการตามกิจกรรมหรือโครงการหลัก การเก็บรักษาและดูแล
เอกสาร/ข้อมูลการมีส่วนร่ว มของผู้บริหารระดับสูงของส่วนราชการ ระบบฐานข้อมูล ความถูกต้อง เช่น
แบบฟอร์ มและเจ้าหน้าที่ ที่รับ ผิ ด ชอบในการตรวจสอบข้อ มูล ก่อนและหลั งการจัด 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 นผลการปฏิบั 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) ระบุข้อมูลผลการดาเนิน งานและแนวทางการจัดเก็บข้อมูล ระบุถึง
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ปัจจัยสนับสนุน ปัญหาและอุปสรรคที่พบในการดาเนินงานดังกล่าว เพื่อให้ทราบถึงสภาพแวดล้อมและ
ภาวะการดาเนินงานบริหารจัดการที่องค์กรประสบอยู่ อันจะนามาซึ่งข้อเสนอแนะ หากพบว่าองค์กรยัง
สามารถที่จะปรับปรุง พัฒนา หรือหาแนวทางแก้ไขให้ดียิ่งขึ้นได้ หรือหากเป็นองค์กรที่ประสบความสาเร็จ
แล้ว เป็นองค์กรต้นแบบที่จะใช้เป็นกรณีศึกษาให้แก่ องค์กรต่าง ๆ เพื่อเป็นแนวทางการบริหารองค์กรให้
ประสบความสาเร็จต่อไป
แนวทางการวิเคราะห์ข้อมูล
ส่วนราชการสามารถนาข้อมูลที่ได้จากการรวบรวมข้อมูลตามวิธีการดังกล่ าวข้างต้น มาทาการ
วิเ คราะห์ เ พื่อ ให้ ส ามารถระบุ ถึง ปั จจั ยสนับ สนุ น ตลอดจนปั ญหาและอุ ปสรรคที่ พบในการดาเนิ นงาน
ทั้งปัจจัยภายใน และปัจจัยภายนอกองค์กร ได้ดังนี้
1. ปัจจัยสนับสนุน ปัญหา และอุปสรรค อันเกิดจากปัจจัยภายใน อันได้แก่ ปัจจัยที่ควบคุมได้
ภายในองค์ กรเอง ซึ่ง ส่ งผลโดยตรงต่อ ความส าเร็ จในการปฏิ บัติงาน หรื ออาจจะก่อ ให้ เกิ ดปัญหาและ
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
ดาเนินงาน เช่น การประเมินระดับจังหวัด หมายถึง ผู้ว่าราชการจังหวัด การประเมินระดับกระทรวง
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
 รูป แบบ หรื อ แนวทางการสร้างการรับรู้ร่ว มกันระหว่า งผู้ บริห ารระดับสู งขององค์กรและ
ผู้ปฏิบัติงานในองค์กร (Share Vision)
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 รูปแบบ หรือ แนวทางการสร้างความไว้วางใจให้กับผู้ปฏิบัติงาน (Commitment)
 รูปแบบ หรือ การสร้างทีมงาน (Team Building) ที่เหมาะสมกับงานด้านต่างๆ ในองค์กรรูปแบบ
หรือ แนวทางการมอบหมายงานพิเศษหรือการมอบอานาจการปฏิบัติงานด้านต่างๆให้ 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
 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 นร่ว มของผู้ ปฏิบั ติงานในการเสนอแนะแนวทางการดาเนิ นงาน หรือการคิดริเริ่ 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
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งบประมาณ (Budget)
 เช่น รูปแบบหรือแนวทางการกาหนดหรือการจัดสรรงบประมาณงบประมาณส าหรับการ
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
 การพัฒนา วัสดุ อุปกรณ์ สานักงาน ที่ทันสมัยให้เอื้อต่อการอานวยการ/การปฏิบัติงานด้าน
ต่าง ๆ เช่น การนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology) มาสนับสนุนการ
ปฏิบัติงาน
1.3 ตัตัววงาน
หมายถึง งการอธิ
การอธิบบายคุ
ายคุณณลัลักกษณะของงานที
ษณะของงานที่ ม่ มี ผี ผลต่
ลต่อ ความส�
ความสำาเร็
งาน (Task)
(Task) หมายถึ
เร็ จ ของงาน
กระบวนการ และวิ
และวิธธีกีการท
ารท�างาน
ำงานรวมถึ
รวมถึ
งความเกี
องของปั
ะก่เอกิให้
ดอุปสรรค
ทั้งกระบวนการ
งความเกี
่ยวข้่ยวข้
องของปั
จจัยจต่จัายงต่ๆางทีๆ่จะก่ทีอ่จให้
ดอุเปกิสรรค
และ
ำกัดในการท�
ำงาน
นปับจสนุ
จัยนสนั
สนุนให้งานสามารถส�
ำเร็จลุโดยง่
ล่วงไปได้
ายดคลอ
เช่น
ข้และข้
อจากัอดจ�ในการท
างาน หรื
อเป็นหรืปัจอจัเป็ยสนั
ให้บงานสามารถส
าเร็จลุล่วงไปได้
าย เช่นโดยง่
งานขุ
งานขุดคลองสามารถกระท�
ำเฉพาะหน้
าแล้ง การวางแผนแม่
บทต้องมีการประสานงานระหว่
างหลาย
งามารถกระท
าเฉพาะหน้าแล้
ง การวางแผนแม่
บทต้องมีการประสานงานระหว่
างหลายหน่วยงานจึ
งมี
หน่
ว
ยงานจึ
ง
มี
ค
วามซั
บ
ซ้
อ
น
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
 รูปแบบหรือการกาหนดทิศทางหรือกลยุทธ์การดาเนินงานขององค์กรในแต่ละช่วงเวลา โดยที่
กลยุทธ์น้ันสามารถนาไปดาเนินการได้เหมาะสมและสอดคล้องกับสถานการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นในช่วง
ระยะเวลาต่างๆ ซึ่งอาจแยกเป็น
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-

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 แผนฉุกเฉินหากเกิดอุปสรรค หรือเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดอันอยู่นอกเหนือการ
ควบคุม หรือไม่พึงประสงค์
 รูปแบบหรือการกาหนดกลุ่มของตัวชี้วัดผลสาเร็จของการดาเนินงาน (Key Performance
Indicators : KPI) ที่สาคัญให้มีความชัดเจนเป็นรูปธรรม
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
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การใช้เทคโนโลยีในการวางแผนและติดตามประเมินผล
รูปแบบการกาหนดเป้าหมายการดาเนินงานในช่วงระยะเวลาต่างๆ
ผู้รับผิดชอบในการติดตามและตรวจสอบ
รูปแบบหรือการพัฒนาระบบการรับข้อเสนอแนะ (Feedback)
(feedback) ต่ต่าางๆ
งๆ ทีที่เ่เกิกิดดขึขึ้น้ ในการฏิบัติงาน
การด�าเนิ
ำเนินงานตามแผนประสบผลส
งานตามแผนประสบผลส�ำาเร็
เร็จหรือไม่ มีปัญหา
เพื่อประเมินผลหรือตรวจวินิจฉัยว่าการด
รวมทั้ง้งทท�าการประเมิ
ำการประเมินนสภาพแวดล้อมภายนอกและแนวโน้มของ
อุปสรรคที่เกิดขึ้นอย่างไร รวมทั
ำไปสู่การ ปรับปรุงแก้ไขทิศทางการด
ทางการด�าเนิ
ำเนินงานโดยรวม
ผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้น เพื่อนน�าไปสู
แนวทางการด�าเนิ
ำเนินงานที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานงานเมื่อได้รับ
 รูปแบบหรือแนวทางการด
ข้อเสนอแนะ (feedback)
(Feedback) ต่ต่าางๆ
งๆ
 แนวทางการรายงานผลการดาเนินงานกิจกรรมงาน/โครงการ และแผนงานตามแผนกลยุทธ์
ที่กาหนดขึ้นเป็นระยะๆ เพื่อจะได้ทราบถึงผลการดาเนินงาน ความก้าวหน้า ปัญหาอุปสรรค
อันจะได้น าไปสู่ การปรั บปรุง แก้ ไขหรื อปรับ เปลี่ ย นทิ ศทาง กิ จกรรมการดาเนิ นงานของ
องค์การ ให้เหมาะสม
การจัดทารายงาน
แนวทางการรายงานการวิเคราะห์
เคราะห์คาดการณ์
คาดการณ์แนวโน้
แนวโน้มของผลการปฏิ
มของผลการปฏิ
ิงานตามประเด็
 แนวทางการรายงานการวิ
บัตบิงัตานตามประเด็
นต่นาต่งๆางๆที่
ที่เ่ยกีวข้
่ยวข้
องกั
บการด�
นงานตามตั
่อน�ำ่กไปสู
ารก�ำหนดวิ
ที่ชัดเจนที่
เกี
องกั
บการด
าเนิำนเนิงานตามตั
วชี้ววัดชี้วเพืัด่อเพื
นาไปสู
ารก่กาหนดวิ
สัยทัศสน์ัยทัหรืศอน์ทัศ(Vision)
นภาพ (vision)
การอันกหมายถึ
งทิศทางการด�
ำเนินาเนิ
งานนงาน
(Direction)
ชัขององค์
ดเจนขององค์
ารอันหมายถึ
งทิศทางการด
(direction)จุดจุยืดนยืทีน่เทีหมาะสม
่เหมาะสม(Optimal
(Optimal
Position) เป้าประสงค์ (Goal)
เนินงาน (Strategy)
การระบุเป้าหมาย
รวมทั้งท�ทำาการระบุ
Position)
(goal) กลยุ
กลยุททธ์ธ์กการด�
ารดำาเนิ
(strategy) รวมทั
(Target)การปฏิ
การปฏิบบัติงัตานที
ิงานที่เป็่เนป็รูนปรูธรรม
ปธรรม
(target)
 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
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2. ปัจจัยสนับสนุน ปัญหา และอุปสรรค อันเกิดจากปัจจัยภายนอก อันได้แก่ ปัจจัยทางการ
บริหาร ปัจจัยทางเศรษฐกิจ ปัจจัยทางสังคม ตลอดจนองค์ความรู้ใหม่ๆ ที่เกิดขึ้นจากกระแสการบริหาร
จัดการภาครัฐแนวใหม่ (New Public Management) พันธมิตรและเครือข่ายในการปฏิบัติงาน รวมถึง
สถานการณ์และความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นทั้งในระดับสากลและระดับประเทศ ตลอดจนปรากฏการณ์ทาง
ธรรมชาติที่เกิดขึ้น ซึ่งสามารถพิจารณาได้ดังต่อไปนี้
ผู้กาหนดนโยบาย คือ ผู้กาหนดนโยบายในการดาเนินงานที่มีผลต่อตัวชี้วัดนี้ เช่น 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
 การปฏิรูปและการเปลี่ยนแปลงในบทบาทของภาคราชการผู้
 ผู้ส นับ สนุน ปั จจั ย ภายนอกองค์ การ คื อ ผู้ ที่เ กี่ ยวข้ องกั บการด าเนิ นงานของส่ ว นราชการ
ทั้งทางตรงและ ทางอ้อม เช่น ตัวชี้วัดของจังหวั ดเกี่ยวกับการประเมินแปลงปลูกข้าวที่ผ่าน
มาตรฐานเกษตร (GAP) จาเป็นต้องได้รับการสนับสนุนจากเจ้าหน้าที่กรมวิชาการเกษตรในการ
ประเมิน หรือ ตัว ชี้วัดของจังหวัดเกี่ยวกับระดับความส าเร็จของการลดอุบัติเหตุการจราจร
ทางบก ก็จาเป็นต้องได้รับความร่วมมือจากกรมการขนส่งให้ ช่วยอบรมความรู้ และกรมทาง
หลวงในการติดป้ายจราจร
2.2 ปัจจัยด้านเศรษฐกิจ
 ผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจโลกและอิทธิพลของกระแสโลกาภิวัตน์
 ผลกระทบจากอิทธิพลของกลุ่มการค้าเศรษฐกิจ และการรวมตัวกันขององค์กรระหว่างประเทศ
ด้านเศรษฐกิจ
 ผลกระทบจากอิทธิพลของกลุ่มประเทศใหม่และประเทศใกล้เคียงในอินโดจีน เช่น เวียดนาม
ฯลฯ
 ผลกระทบจากอิทธิพลและผลกระทบจากความร่วมมือในเขตอนุภูมิภาคแนวสามเหลี่ยม
เศรษฐกิจ สี่เหลี่ยมเศรษฐกิจ
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 ผลกระทบจากเศรษฐกิจภายในประเทศไทย
 ผลกระทบจากการกระตุ้นให้เกิดการบริโภค
 ผลกระทบจากความมั่นใจในการลงทุนของภาคเอกชน
 ผลกระทบจากการปรับตัวและการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการใช้จ่าย/การออมของกลุ่มเป้าหมาย
 ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ย
 ผลกระทบจากค่าเงินบาท
 ผลกระทบจากการระดมทุนในตลาดหุ้น / ตลาดทุน
 ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงอัตราภาษีต่างๆที่เกี่ยวข้อง
 ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงการใช้จ่ายของภาครัฐ
 ฯลฯ
2.3 ปัจจัยด้านสังคม
 ผลกระทบจากการปรั บเปลี่ ย นวิ ถีการด าเนิ นชี วิตของคนในสั งคมทั้ง ในส่ ว นของวิถี ชีวิ ตใน
ครอบครัว วิถีชีวิตในที่ทางาน และวิถีชีวิตในสังคมทั่วไป จึงมีผลทาให้องค์กรทุกองค์กร ต้อง
ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงองค์กรให้สอดรับ หรือตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อม
ภายนอก อันได้แก่ สภาพแวดล้อมทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคม เทคโนโลยี นโยบายรัฐบาล
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
 แนวทางวิเคราะห์ถึงผลกระทบที่เป็นโอกาสและภัยอุปสรรคหรือท�ทำาการประเมิ
การประเมินน ช่องว่าง (Gap
Analysis) เพื่อกก�าหนดแนวทางการด
ำหนดแนวทางการด�าเนิ
ำเนินงานแบบมุ่งเน้นอนาคต (Future-Oriented) โดยการ
ง/กำาหนดวิ
สร้าง/ก�
หนดวิสัยทัศน์ (vision)
(Vision) ในระยะยาวเพื
ในระยะยาวเพื่อ่อการคาดการณ์
การคาดการณ์แแนวโน้
นวโน้มมของการเปลี
ของการเปลี่ยนแปลงที่
ในอนาคตและนามาปรั
จะเกิ ด ขึ้ น ในอนาคตและน�
ำ มาปรับทิ ศทางการด
ทางการด�าเนิ
ำ เนิน งานตลอดจนท
งานตลอดจนท�าการตั
ำ การตัด สิ นใจในการ
ารณาทบทวนและพัฒฒนา
นา คุณภาพ บริการ ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ตลาดและกลุ
พิจารณาทบทวนและพั
ตลาดและกลุ่ ม ลู ก ค้ า ให้ มี ค วาม
เหมาะสมต่อไป
 ผลกระทบของการเคลื่อนย้ายของประชากร เช่น อัตราการไหลเข้า-ออก ของประชากร หรือ
ผลกระทบของประชากรแฝงที่เกิดขึ้น
 แนวทางการการเปลี่ยนแปลงทัศนคติและพฤติกรรมของประชาชน
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 บทบาทของสถาบันครอบครัว
 การศึกษาและคุณภาพประชากร
 ค่านิยมการบริโภคและวัฒนธรรม
 ความยุติธรรมในสังคมและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
2.4 ปัจจัยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
งบประมาณ
 แหล่งทุน/เงินนอกงบประมาณ ที่ได้รับการอุดหนุน
 ความเพียงพอของงบประมาณระบุถึงทรัพยากรที่ ต้องการได้รับการสนับสนุนไปดาเนินการจาก
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,
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TQM., PMQA
Continuous Work Improvement
Knowledge Management, Learning Organization
E-Government
การเสริมสร้างสานึกรู้และความมุ่งมั่น (Shared Vision & Commitment)
การปรับโครงสร้างองค์การ (Organizational Restructuring)
การรื้อปรับกระบวนงาน (Business Process Re-engineering)
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (Humans Resources Development)
การจัดการระบบสารสนเทศ (information
(Information System Management)
การสร้างคุณภาพของกระบวนงาน หรือปัจจัยที่เป็นหัวใจสาคัญในการทางาน (Input) ตลอดจน
การตรวจสอบปัจจัยคุณภาพเหล่านั้น เช่น
- ด้านเกษตรกร
นเกษตรกร(การปลู
(การปลูกข้กาข้ว)าว)ปัจปัจัจยจัทีย่สทีาคั่ส�ำญคัในการผลิ
ญในการผลิ
อ เมล็
ธ์ข้า่ดวที
ตคือตคืเมล็
ดพันดธ์พัขน้าวที
ี ่ดี
- ด้ด้า นงานข่ า ว ปั จ จั ย ที่ ส� ำาคัคั ญ คืคืออ แหล่ ง ข่ข่าาวว ซึ่ ง ต้ อ งมี
งมีคความเชื
วามเชื่ อ่ อถืถืออได้ได้ (Reliability)
( Reliability)
ตอบสนองต่อสิ่งแวดล้อมในสถานการณ์นั้นๆ ได้
ได้ถถูกูกต้ต้อองแม่
งแม่นนยย�าำ  สามารถสื่อสารให้เข้าใจ
(Creditability) มีความปลอดภัย (Security)
ได้และรวดเร็ว ไว้ใจได้ (creditability)
- ด้านงานบริการ ปัปัจจจัจัยยทีที่ส่สาคั
�ำคัญญคืคืออ กระบวนงานและผู
กระบวนงานและผู้ใ้ให้ห้บบริริกการที
ารที่ม่มีมีมีคีความสามารถในการ
วามสามารถในการ
ทท�างาน
ำงาน สามารถเข้
สามารถเข้าถึงได้เท่าเทียมและทั่วถึง รวดเร็ว มีมรรยาท สุ ภ าพ มีมีใใจบริ
จบริการ
สามารถเข้าใจลูกค้าได้เป็นอย่างดี (Service
(ServiceMind)
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
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ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

คณะทางานพัฒนาโปรแกรมระบบรายงานผลตามคารับรองการปฏิบัติราชการ
(KPI Report System : KRS)
และโปรแกรมระบบรายงานผลตามแผนปฏิบัติการ (Action plan Report System : ARS)
ชื่อ-สกุล
สังกัด
เบอร์โทรศัพท์/E-mail
นายสุรศักดิ์ อินศรีไกร
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
08-1766-4966
s.insrikrai@gmail.com
นายนิพนท์ นนธิ
สพป.อุบลราชธานี เขต 4 08-6723-3372
niponnonthi@gmail.com
นายนิคม ภูมิภาค
สพป.อุบลราชธานี เขต 4 086-265-7330
nikhomo@hotmail.com
นางสาวเปรมฤทัย เลิศบารุงชัย
สานักเทคโนโลยีเพื่อการ 081-819-7922
เรียนการสอน
premruthai@gmail.com
นายทองคา มากมี
สพม. 28
089-722-2467
29
tm-8@hotmail.com
tmtm2010@gmail.com
นายศาสตรา ดอนโอฬาร
สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 081-050-1411
boyoty@windowslive.com
boyoty999@gmail.com
นายธิติ ทรงสมบูรณ์
สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 081-391-7040
mrthiti2006@hotmail.com
นายคมกฤช มุมไธสง
สพป.นครราชสีมา เขต 6 085-682-5357
hs3qba@gmail.com
นายชัชวาลย์ วัดอักษร
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 081-835-4848
nopcaiw@hotmail.com
นางสาวพรพรรณ ศศิวงศ์
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 089-492-2533
pmqaobec@hotmail.com
นางสาวจุฬาลักษณ์ ทรัพย์สุทธิ
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 089-444-5779
pmqaobec@hotmail.com
นางสาวนฤมล แก้วสุรพล
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 089-597-3367
pmqaobec@hotmail.com
นางสาวปณิธิภัธน์ พรหมประสาธน์
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 082-077-4465
pmqaobec@hotmail.com
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ที่
14

ชื่อ-สกุล
นายศิวกร รัตติโชติ

สังกัด
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

15

นายประสิทธิ์ ทากันหา

กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

16

นางสาวทิตยาภรณ์ กาศสนุก

กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

17

นางศิวาพร ชาญสอน

กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
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เบอร์โทรศัพท์/E-mail
080-534-9480
pmqaobec@hotmail.com
083-800-3892
Tamkanha_23@hotmail.com
089-024-5292
ftitaya@gmail.com
083-913-0199
taktan_51@hotmail.com

ภาคผนวก
จ
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