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ตัวช้ีวัดที่ 1.1 ร้อยละประชากรผู้เรียนต่อประชากรกลุ่มอายุ (3-5 ปี/6-11 ปี/12-14 ปี/15-17 ปี) 

ตัวช้ีวัดที่ 1.1.1  ร้อยละผู้เรียนระดับอนุบาล (3 – 5 ปี) 

ค าอธิบาย :   อัตราส่วนผู้เรียนระดับก่อนประถมศึกษา/ประชากรกลุ่มอายุ 3 – 5 ปี หมายถึง จ านวน 
ผู้เข้ารับการศึกษาระดับอนุบาลต่อจ านวนประชากรกลุ่มอายุ 3 –  5 ปี 

สูตรการค านวณ :  
 

 จ านวนผู้เข้าเรียนระดับก่อนประถมศึกษา ปีการศึกษา 2561  X  100 
                            จ านวนประชากรกลุ่มอายุ 3 - 5 ปี ในปี พ.ศ. 2560* 
 

หมายเหตุ : * ใช้ข้อมูลจ านวนประชากรจากกระทรวงมหาดไทย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 

เกณฑ์การให้คะแนน : 

 ระดับส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
การประเมิน รอบที่ 1  การประเมิน รอบที่ 2 

1. สรุปผลร้อยละการเข้าเรียนของนักเรียนในปี
การศึกษา พ.ศ. 2560 
2. แผนการด าเนินงานด้านการขยายโอกาสเข้าถึง
บริการศึกษาและการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

1. ร้อยละผู้เรียนของประชากรกลุ่มอายุ 
     - ระดับอนุบาล (3-5 ปี) ตั้งแต่ร้อยละ 80 ขึ้นไป 
2. สรุปผลร้อยละการเข้าเรียนของนักเรียนในปีการศึกษา 
พ.ศ. 2561 

 ระดับส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 

 

หมายเหตุ : เกณฑ์การให้คะแนนระดับ 5 ก าหนดจากค่าเป้าหมายตามส านักงาน ก.พ.ร. และคะแนน
ระดับ 3 ก าหนดจากค่าเฉลี่ยย้อนหลัง 3 ปี ช่วงการปรับเกณฑ์การให้คะแนน +/- 2.7 หน่วย  ต่อ 1 คะแนน 

 

รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน :  

ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด หน่วยวัด 
ผลการด าเนินงานในอดีต ปงีบประมาณ พ.ศ. 
2558 2559 2560 

ร้อยละผู้เรียนต่อประชากรกลุ่มอายุ 
- ระดับอนุบาล (3 – 5 ปี) 

ร้อยละ 72.93 73.82 77.06 

ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 
ระดับ 5  

(ผ่านการประเมิน) 
69.2 71.90 74.60 77.3 80 

องค์ประกอบที่ 1 ประสิทธิภาพในการด าเนินงานตามหลักภารกิจพืน้ฐาน 
(Function base) 
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กลุ่มในส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่รับผิดชอบ :   
          ตามท่ี ผอ. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามอบหมาย 

แหล่งข้อมูล / วิธีการจัดเก็บข้อมูล : 

ระดับส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
1. ศึกษาวิเคราะห์และวางแผนพัฒนาระบบการบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา  
2. พัฒนาบุคลากรระดับ สพป. สพม. ให้มีความรู้ความสามารถในการจัดการข้อมูลสารสนเทศ 
3. ก ากับ ติดตาม ส่งเสริม สนับสนุนให้หน่วยงานระดับ สพป. สพม. และ สถานศึกษา ด าเนินการ 
4. จัดท าข้อมูลพื้นฐานทางการศึกษาด้วยระบบ DMC และ  ให้เป็นไปตามที่ก าหนด 
5. ตรวจสอบ ประมวลผล และสรุปรายงานข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาระดับสถานศึกษา 

สพป. สพม. และ สพฐ. 

ระดับส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
1. ศึกษาวิเคราะห์และวางแผนการบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา  
2. พัฒนาบุคลากรระดับสถานศึกษาให้มีความรู้ความสามารถในการจัดการข้อมูลสารสนเทศ 
3. ก ากับ ติดตาม ส่งเสริม สนับสนุนให้หน่วยงานระดับสถานศึกษาด าเนินการจัดท าข้อมูล 

พ้ืนฐานทางการศึกษาด้วยระบบ DMC ให้เป็นไปตามท่ีก าหนด 
4. เก็บข้อมูลนักเรียนนอกสังกัด สพฐ. ตามที่ สพฐ. ก าหนด   

ระดับสถานศึกษา 
1. ศึกษาวิเคราะห์และวางแผนการบริหารจัดการการจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล  
2. บันทึกข้อมูลนักเรียนรายบุคคลระบบ DMC ตามท่ี สพฐ.ก าหนด  

โดยตรวจสอบความถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ และรับรองข้อมูล 36 รายการ ดังนี้ 

รายการข้อมูลส าคัญ 36 รายการ ปีการศึกษา 2561 
ที ่ ข้อมูลนักเรียน (17 รายการ) ข้อมูลครู  (10 รายการ) ข้อมูลโรงเรียน (7 รายการ) 
1 ชื่อ-สกุล ชื่อ – สกุล ระบบอินเทอร์เน็ต 
2  เลขประจ าตัวประชาชน เลขประจ าตัวประชาชน เป็นที่ตั้งศูนย์เครือข่าย  
3 วันเดือนปีเกิด วันเดือนปีเกิด ระบบไฟฟ้า 
4 ชั้นเรียนปัจจุบัน วิชาเอก ระบบโทรศัพท์ 
5 เลขประจ าตัวนักเรียน วุฒิที่จบ ระบบน้ าประปา 
6 น้ าหนัก/ส่วนสูง  วันเดือนปีที่เริ่มเป็นครู โครงการที่เข้าร่วม และ

งบประมาณท่ีได้รับ 
7 รหัสประจ าบ้าน วันเดือนปีที่บรรจุครั้งแรก ค่าพิกัดภูมิศาสตร์ 
8 เชื้อชาติ  ต าแหน่งปัจจุบัน  
9 สัญชาติ ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน  
10 ศาสนา ประเภทบุคลากร   
11 ประเภทความพิการ     
12 วิธีการเดินทางมาเรียน     
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รายการข้อมูลส าคัญ 36 รายการ ปีการศึกษา 2561 
ที ่ ข้อมูลนักเรียน (17 รายการ) ข้อมูลครู  (10 รายการ) ข้อมูลโรงเรียน (7 รายการ) 
13 ระยะทางจากบ้านถึงโรงเรียน     
14 รหัสต าบลที่อยู่      
15 ชื่อ-สกุล บิดา, มารดา     
16 เลขบัตรประจ าตวัประชาชน บดิา- มารดา   
17 รายได้ผู้ปกครอง   

แนวทางการด าเนินการ : 

 ระดับส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
1. ก าหนดนโยบาย โดยการออกประกาศส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เรื่อง 

นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน  สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
เพ่ือให้เด็กทุกคนได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึงและได้รับการพัฒนาอย่างเต็มตามศักยภาพ สอดคล้องกับ
เจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550  พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ 
พ.ศ.2542 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545  พระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. 2545 นโยบาย
รัฐบาล นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ และความต้องการของประชาชน   

2. จัดและส่งเสริม  สนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานให้ประชากรวัยเรียนอย่างทั่วถึง มี
คุณธรรมน าความรู้ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงและมีคุณภาพตามมาตรฐาน 

3. เพ่ิมโอกาสทางการศึกษาให้แก่ประชากรวัยเรียนทุกคนได้รับการพัฒนาให้เป็นบุคคลที่มี
คุณธรรมน าความรู้ และคุณลักษณะตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ด้วยระบบการจัดการศึกษาที่มี
ประสิทธิภาพ 

4. ปรับปรุงและพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา ข้อมูลนักเรียนรายคน เพ่ือเป็นข้อมูล
ส่งเสริมและสนับสนุนการบริหารจัดการการศึกษา และการวางแผนพัฒนาการศึกษา 

ระดับส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
1. ตรวจสอบข้อมูล จ านวนประชากรวัยเรียนกลุ่มอายุ 3-5 ปี ของเขตพ้ืนที่การศึกษาจากข้อมูล

กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย และข้อมูลจากการส ามะโนประชากรวัยเรียนของสถานศึกษา 
2. ประกาศการรับนักเรียนและประชาสัมพันธ์และรณรงค์ให้ผู้ปกครองและผู้เกี่ยวข้องได้รับทราบ

เกี่ยวกับกฎหมายการจัดการศึกษาภาคบังคับ 
3. ร่วมกับสถานศึกษาทุกสังกัดวางแผนการรับนักเรียนชั้นก่อนประถมศึกษาประถมศึกษาปีที่ 1  

มัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ให้มีสิทธิและโอกาสในการเข้าเรียนทุกคน 
 4. ส ารวจข้อมูลจ านวนนักเรียนกลุ่มอายุ 3-5 ปี ที่เรียนในสถานศึกษาในสังกัดและนอกสังกัด สพฐ. 
และการจัดการเรียนโดยครอบครัวและองค์กร จัดสรุปรายงานผลการรับนักเรียนและการจัดการศึกษา
ระดับก่อนประถมศึกษาประจ าปีการศึกษา 
 5. รายงานผลการจัดการศึกษาระดับก่อนประถมศึกษาหรือเทียบเท่า โดยใช้ข้อมูล ณ วันที่ 10  
มิถุนายน 2561 
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 6. สรุปสภาพปัญหาอุปสรรคในการรับเด็กเข้าเรียนชั้นก่อนประถมศึกษา และการรณรงค์ให้เรียน
ต่อชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 หรือการศึกษาภาคบังคับ และหาแนวทางแก้ไขร่วมกับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ 
สถานศึกษาในสังกัดและนอกสังกัด ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

 ระดับสถานศึกษา 
1.  ตรวจสอบข้อมูล จ านวนประชากรวัยเรียนกลุ่มอายุ 3-5 ปี ในเขตบริการ จากข้อมูลกรมการ 

ปกครอง กระทรวงมหาดไทย และข้อมูลจากการส ามะโนประชากรวัยเรียนในเขตบริการ 
2. ประชาสัมพันธ์ประกาศการรับนักเรียน รณรงค์ให้ผู้ปกครองและผู้เกี่ยวข้องได้รับทราบเกี่ยวกับ

นโยบายกระทรวงศึกษาธิการในการเรียนระดับก่อนประถมศึกษา 
3.  วางแผนการรับนักเรียนระดับก่อนประถมศึกษาให้มีสิทธิและโอกาสในการเข้าเรียนอย่าง 

เท่าเทียมและเสมอภาค 
4. ส ารวจข้อมูลจ านวนนักเรียนกลุ่มอายุ 3-5 ปี ในเขตบริการที่เรียนในสถานศึกษา และส่วนที่ไป

เรียนนอกสังกัด สพฐ.  และเรียนโดยครอบครัวและองค์กรอ่ืนจัด  สรุปรายงานผลการรับนักเรียนและการจัด
การศึกษาระดับก่อนประถมศึกษาประจ าปีการศึกษา 

5. สรุปสภาพปัญหาอุปสรรคในการรับเด็กเข้าเรียนระดับก่อนประถมศึกษา และการรณรงค์ให้
เรียนต่อการศึกษาภาคบังคับ และหาแนวทางแก้ไขร่วมกับทุกฝ่ายที่เก่ียวข้อง  

6.  ก าหนดหน่วยงานประสานงานการรับนักเรียน   
7.  ก าหนดปฏิทินการรับนักเรียน 
8. รายงานข้อมูล พ้ืนฐานการศึกษา ปีการศึกษา 2561 ตามระบบ DMC ผ่ านเว็บไซด์  

http://portal.bopp-obec.info/obec61  ระบบออนไลน์ 24 ชั่วโมง  และ สพฐ. ตัดยอดนักเรียน 3 ครั้ง  
    8.1  ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561 รายงาน ภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2561 
    8.2  ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2561 รายงาน ภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2561 

    8.3  ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2562 รายงาน ภายในวันที่ 30  เมษายน 2562 

แนวทางการประเมินผล : 
 

แนวทางการประเมินผล 
1. ประเมินผลจากข้อมูล เอกสาร หลักฐานต่างๆ 
1.1 เอกสารหลักฐานที่แสดงให้เห็นว่าการด าเนินการของตัวชี้วัดดังกล่าวได้บรรลุผลตามข้อมูลที่แจ้งมาจริง  เช่น 
- รายงานการบันทึกและยืนยันข้อมูลในระบบ DMC 
- รายงานข้อมูลสารสนเทศในระบบ DMC 
- แผนการด าเนินงานทีได้รับความเห็นชอบจากผู้มีอ านาจ 
- ค าสั่งแต่งตั้งคณะท างาน 
- บันทึกผลการด าเนินงานที่เกี่ยวข้องกับตัวชี้วัด 
- เอกสารอ่ืนๆที่เกี่ยวกับการด าเนินงานของตัวชี้วัด 

การคิดคะแนนของแต่ละตัวชี้วัดจะพิจารณาจากผลการด าเนินงานตามค านิยามของตัวชี้วัด เปรียบเทียบกับเกณฑ์ 
การให้คะแนนของตัวชี้วัดนั้นๆที่ระบุในค ารับรองการปฏิบัติราชการ 
2. ประเมินผลจากข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์บุคคลทีเกี่ยวข้องต่างๆ 
- ผู้ก ากับดูแลตัวชี้วัด 

http://portal.bopp-obec.info/obec61%20%20ระบบ
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แนวทางการประเมินผล 
- ผู้จัดเก็บข้อมูล 
- ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับการด าเนินการของส่วนราชการ 

3. การสังเกตการณ์ 
3.1 การจัดเก็บข้อมูลผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัด 
- ความถูกต้อง เช่น มีการจัดเก็บข้อมูลอย่างเป็นระบบโดยมีเจ้าหน้าที่รับผิดชอบและระบุแหล่งที่มาได้ชัดเจน 

สามารถสอบยันความถูกต้องกับหน่วยงานเจ้าของข้อมูลได้ 
- ความน่าเชื่อถือ เช่น วิธีการลงบันทึกข้อมูลในแบบฟอร์มและวิธีการที่เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบตรวจสอบ ข้อมูล

ก่อน และหลังการจัดเก็บ รวมทั้งวิธีการในการเก็บข้อมูลต่างๆ จากเจ้าของข้อมูล 
- ความทันสมัย เช่น ข้อมูลได้รับการปรับปรุงให้เป็นปัจจุบัน หรือทุกคร้ังที่มีการเปลี่ยนแปลง 
- ความสามารถในการตรวจสอบได้ เช่น ส่วนราชการมีความพร้อมให้คณะกรรมการฯ  ส่วนราชการ 

ภาคเอกชนและประชาชนตรวจสอบข้อมูลได้ 
3.2 สภาพแวดล้อมของสถานที่ที่ด าเนินการตามกิจกรรมหรือโครงการหลัก 
3.3 การเก็บรักษาและดูแลเอกสาร/ข้อมูล 
3.4 การมีส่วนร่วมของผู้บริหารระดับสูงของส่วนราชการ 

 
ผู้ก ากับดูแลตัวช้ีวัด : นายเอกลักษณ์  ทิมทอง    เบอร์ติดต่อ :  089-7619207 
ผู้จัดเก็บข้อมูล   : 1. นางทัศนีย์  วัชราไทย   เบอร์ติดต่อ :  0-2281-5246 
   2. นางสาวสุประวีณ์ มาโยง  เบอร์ติดต่อ :  0-2280-5512  
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ตัวช้ีวัดที่ 1.1 ร้อยละประชากรผู้เรียนต่อประชากรกลุ่มอายุ 

ตัวช้ีวัดที่ 1.1.2  ร้อยละผู้เรียนระดับประถมศึกษา (6 – 11 ปี) 

ค าอธิบาย :   อัตราส่วนผู้เรียนระดับประถมศึกษา/ประชากร กลุ่มอายุ 6 – 11 ปี หมายถึง จ านวนผู้เข้า
รับการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 6 หรือเทียบเท่า ในสถานศึกษาที่จัดการศึกษาในระบบและนอก
ระบบต่อจ านวนประชากรกลุ่มอายุ 6 – 11 ปี 

สูตรการค านวณ :  
 

จ านวนผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 6 ปีการศึกษา 2561  X  100 
                          จ านวนประชากรกลุ่มอายุ 6 - 11 ปี ในปี พ.ศ. 2560* 
 

หมายเหตุ : * ใช้ข้อมูลจ านวนประชากรจากกระทรวงมหาดไทย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 

เกณฑ์การให้คะแนน : 

ระดับส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
การประเมิน รอบที่ 1  การประเมิน รอบที่ 2 

1. สรุปผลร้อยละการเข้าเรียนของนักเรียนในปี
การศึกษา พ.ศ. 2560 
2. แผนการด าเนินงานด้านการขยายโอกาสเข้าถึง
บริการศึกษาและการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

1. ร้อยละผู้เรียนของประชากรกลุ่มอายุ 
     - ระดับประถมศึกษา (6-11 ปี) ร้อยละ 100 
2. สรุปผลร้อยละการเข้าเรียนของนักเรียนในปีการศึกษา 
พ.ศ. 2561 

ระดับส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 

ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 
ระดับ 5 

(ผ่านการประเมิน) 
96.08 97.06 98.04 99.02 100 
หมายเหตุ : เกณฑ์การให้คะแนนระดับ 5 ก าหนดจากค่าเป้าหมายตามส านักงาน ก.พ.ร. และคะแนน

ระดับ 3 ก าหนดจากผลการด าเนินงานปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ช่วงการปรับเกณฑ์การให้คะแนน +/- 0.98 
หน่วย  ต่อ 1 คะแนน 

รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน :  

ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด หน่วยวัด 
ผลการด าเนินงานในอดีต ปงีบประมาณ พ.ศ. 
2558 2559 2560 

ร้อยละผู้เรียนต่อประชากรกลุ่มอายุ 
 - ระดับประถมศึกษา (6-11 ปี) 

ร้อยละ 100.99 102.40 98.04 

กลุ่มในส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่รับผิดชอบ :   
          ตามท่ี ผอ. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามอบหมาย 
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แหล่งข้อมูล : 
สถานศึกษาทุกแห่งที่จัดการศึกษาในระบบและนอกระบบ ระดับประถมศึกษาหรือเทียบเท่า  

ยกเว้นที่จัดการศึกษาโดย กศน. 

วิธีการจัดเก็บข้อมูล  

ระดับส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
1. ศึกษาวิเคราะห์และวางแผนพัฒนาระบบการบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา  

ระบบจัดเก็บข้อมูลพื้นฐานและนักเรียนรายบุคคล Data Management Center : DMC 
2. พัฒนาบุคลากรระดับ สพป. สพม. ให้มีความรู้ความสามารถในการจัดการข้อมูลสารสนเทศ 
3. ก ากับ ติดตาม ส่งเสริม สนับสนุนให้หน่วยงานระดับ สพป. สพม. และ สถานศึกษา ด าเนินการ

จัดท าข้อมูลพื้นฐานทางการศึกษาด้วยโปรแกรม DMC ให้เป็นไปตามท่ีก าหนด 
4. ตรวจสอบ ประมวลผล และสรุปรายงานข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาระดับสถานศึกษา 

สพป. สพม. และ สพฐ. 

ระดับส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
1. ศึกษาวิเคราะห์และวางแผนการบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา  
2. พัฒนาบุคลากรระดับสถานศึกษาให้มีความรู้ความสามารถในการจัดการข้อมูลสารสนเทศ 
3. ก ากับ ติดตาม ส่งเสริม สนับสนุนให้หน่วยงานระดับสถานศึกษาด าเนินการจัดท าข้อมูลพ้ืนฐาน

ทางการศึกษาด้วยระบบ DMC  ให้เป็นไปตามท่ีก าหนด 

ระดับสถานศึกษา 
1. ศึกษาวิเคราะห์และวางแผนการบริหารจัดการการจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล  
2. บันทึกข้อมูลนักเรียนรายบุคคลด้วยระบบ DMC ตามที่ สพฐ.ก าหนด โดยตรวจสอบความ

ถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ และรับรองข้อมูล 36 รายการ ดังนี้ 

รายการข้อมูลส าคัญ 36 รายการ ปีการศึกษา 2561 

ที ่ ข้อมูลนักเรียน (17 รายการ) ข้อมูลครู  (10 รายการ) ข้อมูลโรงเรียน (7 รายการ) 
1 ชื่อ-สกุล ชื่อ – สกุล ระบบอินเทอร์เน็ต 
2  เลขประจ าตัวประชาชน เลขประจ าตัวประชาชน เป็นที่ตั้งศูนย์เครือข่าย  
3 วันเดือนปีเกิด วันเดือนปีเกิด ระบบไฟฟ้า 
4 ชั้นเรียนปัจจุบัน วิชาเอก ระบบโทรศัพท์ 
5 เลขประจ าตัวนักเรียน วุฒิที่จบ ระบบน้ าประปา 

6 
น้ าหนัก/ส่วนสูง  วันเดือนปีที่เริ่มเป็นครู โครงการที่เข้าร่วม และงบประมาณ 

ที่ได้รับ 
7 รหัสประจ าบ้าน วันเดือนปีที่บรรจุครั้งแรก ค่าพิกัดภูมิศาสตร์ 
8 เชื้อชาติ  ต าแหน่งปัจจุบัน  
9 สัญชาติ ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน  
10 ศาสนา ประเภทบุคลากร  
11 ประเภทความพิการ     
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รายการข้อมูลส าคัญ 36 รายการ ปีการศึกษา 2561 

ที ่ ข้อมูลนักเรียน (17 รายการ) ข้อมูลครู  (10 รายการ) ข้อมูลโรงเรียน (7 รายการ) 
12 วิธีการเดินทางมาเรียน     
13 ระยะทางจากบ้านถึงโรงเรียน     
14 รหัสต าบลที่อยู่      
15 ชื่อ-สกุล บิดา, มารดา     
16 เลขบัตรประจ าตวัประชาชน บดิา- มารดา   
17 รายได้ผู้ปกครอง   

แนวทางการด าเนินการ : 

ระดับส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
1. ก าหนดนโยบาย โดยการออกประกาศส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เรื่อง 

นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน  สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
เพ่ือให้เด็กทุกคนได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึงและได้รับการพัฒนาอย่างเต็มตามศักยภาพ สอดคล้องกับ
เจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550  พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ 
พ.ศ.2542 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545  พระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. 2545 นโยบาย
รัฐบาล นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ และความต้องการของประชาชน   

2. จัดและส่งเสริม  สนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานให้ประชากรวัยเรียนอย่างทั่วถึง  
มีคุณธรรมน าความรู้ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงและมีคุณภาพตามมาตรฐาน 

3. เพ่ิมโอกาสทางการศึกษาให้แก่ประชากรวัยเรียนทุกคนได้รับการพัฒนาให้เป็นบุคคลที่มี
คุณธรรมน าความรู้ และคุณลักษณะตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ด้วยระบบการจัดการศึกษาที่มี
ประสิทธิภาพ 

4. ปรับปรุงและพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา ข้อมูลนักเรียนรายคน เพ่ือเป็นข้อมูล
ส่งเสริมและสนับสนุนการบริหารจัดการการศึกษา และการวางแผนพัฒนาการศึกษา 

 ระดับส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
 1. ตรวจสอบข้อมูล จ านวนประชากรวัยเรียนกลุ่มอายุ 6-11 ปี ของเขตพ้ืนที่การศึกษาจากข้อมูล
กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย และข้อมูลจากการส ามะโนประชากรวัยเรียนของสถานศึกษา 
 2. ประกาศการรับนักเรียนและประชาสัมพันธ์และรณรงค์ให้ผู้ปกครองและผู้เกี่ยวข้อง ได้รับทราบ
เกี่ยวกับกฎหมายการจัดการศึกษาภาคบังคับ 
 3. ร่วมกับสถานศึกษาทุกสังกัดวางแผนการรับนักเรียนชั้นก่อนประถมศึกษา ประถมศึกษาปีที่ 1 
มัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ให้มีสิทธิและโอกาสในการเข้าเรียนทุกคน 
 4. ส ารวจข้อมูลจ านวนนักเรียน กลุ่มอายุ 6-11 ปี ที่เรียนในสถานศึกษาในสังกัดนอกสังกัด สพฐ. 
และการจัดการเรียนโดยครอบครัวและองค์กร  จัดสรุปรายงานผลการรับนักเรียนและการจัดการศึกษา
ประจ าปีการศึกษา 
 5. รายงานผลการจัดการศึกษาระดับประถมศึกษาหรือเทียบเท่า โดยใช้ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561 
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 6. สรุปสภาพปัญหาอุปสรรคในการรับเด็กเข้าเรียนชั้นประถมศึกษา และหาแนวทางแก้ไขร่วมกับ
ทุกฝ่ายที่เก่ียวข้อง ได้แก่ สถานศึกษาในสังกัดและนอกสังกัด ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

 ระดับสถานศึกษา 
  1. ตรวจสอบข้อมูล จ านวนประชากรวัยเรียนกลุ่มอายุ 6 - 11 ปี ในเขตบริการ จากข้อมูล 
กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย และข้อมูลจากการส ามะโนประชากรวัยเรียนในเขตบริการ 
 2. ประชาสัมพันธ์ประกาศการรับนักเรียน รณรงค์ให้ผู้ปกครองและผู้เกี่ยวข้องได้รับทราบเกี่ยวกับ
นโยบายกระทรวงศึกษาธิการในการเรียนระดับประถมศึกษา 
 3. วางแผนการรับนักเรียนระดับประถมศึกษา ให้มีสิทธิและโอกาสในการเข้าเรียนอย่างเท่าเทียม
และเสมอภาค 
 4. ส ารวจข้อมูลจ านวนนักเรียนกลุ่มอายุ 6-11 ปี ในเขตบริการที่เรียนในสถานศึกษา และส่วนที่ไป
เรียนนอกสังกัด สพฐ. และเรียน โดยครอบครัวและองค์กรอ่ืนจัด สรุปรายงานผลการรับนักเรียนและการจัด
การศึกษาระดับประถมศึกษา ประจ าปีการศึกษา 
 5. สรุปสภาพปัญหาอุปสรรคในการรับเด็กเข้าเรียนระดับประถมศึกษา และการรณรงค์ให้เรียนต่อ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และหาแนวทางแก้ไขร่วมกับทุกฝ่ายที่เก่ียวข้อง  

6. ก าหนดหน่วยงานประสานงานการรับนักเรียน   
 7. ก าหนดปฏิทินการรับนักเรียน   

8. รายงานข้อมูลพื้นฐานการศึกษา ปีการศึกษา 2561  ตามระบบ DMC ผ่านเว็บไซด์  
http://portal.bopp-obec.info/obec61  ระบบออนไลน์ 24 ชั่วโมง  และ สพฐ. ตัดยอดนักเรียน 3 ครั้ง  

    8.1  ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561 รายงาน ภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2561 
    8.2  ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2561 รายงาน ภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2561 

    8.3  ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2562 รายงาน ภายในวันที่ 30  เมษายน 2562 

แนวทางการประเมินผล : 
แนวทางการประเมินผล 

1. ประเมินผลจากข้อมูล เอกสาร หลักฐานต่างๆ 
1.1 เอกสารหลักฐานที่แสดงให้เห็นว่าการด าเนินการของตัวชี้วัดดังกล่าวได้บรรลุผลตามข้อมูลที่แจ้งมาจริง  
เช่น 
- รายงานการบันทึกและยืนยันข้อมูลในระบบ DMC 
- รายงานข้อมูลสารสนเทศในระบบ DMC 
- แผนการด าเนินงานทีได้รับความเห็นชอบจากผู้มีอ านาจ 
- ค าสั่งแต่งตั้งคณะท างาน 
- บันทึกผลการด าเนินงานที่เกี่ยวข้องกับตัวชี้วัด 
- เอกสารอ่ืนๆที่เกี่ยวกับการด าเนินงานของตัวชี้วัด 

การคิดคะแนนของแต่ละตัวชี้วัดจะพิจารณาจากผลการด าเนินงานตามค านิยามของตัวชี้วัด เปรียบเทียบกับเกณฑ์
การให้คะแนนของตัวชี้วัดนั้นๆที่ระบุในค ารับรองการปฏิบัติราชการ 
2. ประเมินผลจากข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์บุคคลทีเกี่ยวข้องต่างๆ 
- ผู้ก ากับดูแลตัวชี้วัด 
- ผู้จัดเก็บข้อมูล 
- ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับการด าเนินการของส่วนราชการ 

http://portal.bopp-obec.info/obec61%20%20ระบบ
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แนวทางการประเมินผล 
3. การสังเกตการณ์ 
3.1 การจัดเก็บข้อมูลผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัด 
- ความถูกต้อง เช่น มีการจัดเก็บข้อมูลอย่างเป็นระบบโดยมีเจ้าหน้าที่รับผิดชอบและระบุแหล่งที่มาได้ชัดเจน 

สามารถสอบยันความถูกต้องกับหน่วยงานเจ้าของข้อมูลได้ 
- ความน่าเชื่อถือ เช่น วิธีการลงบันทึกข้อมูลในแบบฟอร์มและวิธีการที่เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบตรวจสอบ ข้อมูล

ก่อน และหลังการจัดเก็บ รวมทั้งวิธีการในการเก็บข้อมูลต่างๆ จากเจ้าของข้อมูล 
- ความทันสมัย เช่น ข้อมูลได้รับการปรับปรุงให้เป็นปัจจุบัน หรือทุกคร้ังที่มีการเปลี่ยนแปลง 
- ความสามารถในการตรวจสอบได้ เช่น ส่วนราชการมีความพร้อมให้คณะกรรมการฯ  ส่วนราชการ 

ภาคเอกชนและประชาชนตรวจสอบข้อมูลได้ 
3.2 สภาพแวดล้อมของสถานที่ที่ด าเนินการตามกิจกรรมหรือโครงการหลัก 
3.3 การเก็บรักษาและดูแลเอกสาร/ข้อมูล 
3.4 การมีส่วนร่วมของผู้บริหารระดับสูงของส่วนราชการ 

 
ผู้ก ากับดูแลตัวช้ีวัด : นายเอกลักษณ์  ทิมทอง    เบอร์ติดต่อ :  089-7619207 
ผู้จัดเก็บข้อมูล   : 1. นางทัศนีย์  วัชราไทย   เบอร์ติดต่อ :  0-2281-5246 
   2. นางสาวสุประวีณ์ มาโยง  เบอร์ติดต่อ :  0-2280-5512 
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ตัวช้ีวัดที่ 1.1 ร้อยละประชากรผู้เรียนต่อประชากรกลุ่มอายุ 

ตัวช้ีวัดที่ 1.1.3 ร้อยละผู้เรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (12 – 14 ปี) 

ค าอธิบาย :  อัตราส่วนผู้เรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นหรือเทียบเท่า/ประชากร กลุ่มอายุ 12–14 ปี 
หมายถึง จ านวนผู้เข้ารับการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3 หรือเทียบเท่า สายสามัญศึกษาในระบบโรงเรียน
ต่อจ านวนประชากรกลุ่มอายุ 12–14 ปี 
 

สูตรการค านวณ :  
 

จ านวนผู้เข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3 หรือเทียบเท่า ปีการศึกษา 2561  X  100 
                                      จ านวนประชากรกลุ่มอายุ 12–14 ปี  
 

หมายเหตุ : * ใช้ข้อมูลจ านวนประชากรจากกระทรวงมหาดไทย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 
 

เกณฑ์การให้คะแนน : 

 ระดับส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
การประเมิน รอบที่ 1  การประเมิน รอบที่ 2 

1. สรุปผลร้อยละการเข้าเรียนของนักเรียนในปี
การศึกษา พ.ศ. 2560 
2. แผนการด าเนินงานด้านการขยายโอกาสเข้าถึง
บริการศึกษาและการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

1. ร้อยละผู้เรียนของประชากรกลุ่มอายุ 
     - ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (12-14 ปี) ตั้งแต่ร้อยละ 97 
ขึ้นไป 
2. สรุปผลร้อยละการเข้าเรียนของนักเรียนในปีการศึกษา 
พ.ศ. 2561 

 ระดับส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 

ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 
ระดับ 5 

(ผ่านการประเมิน) 
93.13 94.10 95.06 96.03 97 
หมายเหตุ : เกณฑ์การให้คะแนนระดับ 5 ก าหนดจากค่าเป้าหมายตามส านักงาน ก.พ.ร. และคะแนน

ระดับ 3 ก าหนดจากค่าเฉลี่ยย้อนหลัง 3 ปี ช่วงการปรับเกณฑ์การให้คะแนน +/- 0.97 หน่วย  ต่อ 1 คะแนน 

รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน :  

ข้อมูลพ้ืนฐานประกอบตัวชี้วัด หน่วยวัด 
ผลการด าเนินงานในอดีต ปีงบประมาณ พ.ศ. 
2558 2559 2560 

ร้อยละผู้เรียนต่อประชากรกลุ่มอายุ 
 - ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (12-14 ปี) 

ร้อยละ 
94.93 95.08 95.18 

กลุ่มในส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่รับผิดชอบ :   
          ตามที่ ผอ. ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามอบหมาย 
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วิธีการจัดเก็บข้อมูล : 

ระดับส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
1. ศึกษาวิเคราะห์และวางแผนพัฒนาระบบการบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา ด้วยระบบ DMC 
2. พัฒนาบุคลากรระดับ สพท. ให้มีความรู้ความสามารถในการจัดการข้อมูลสารสนเทศ 
3. ก ากับ ติดตาม ส่งเสริม สนับสนุนให้หน่วยงานระดับ สพท. และ สถานศึกษา ด าเนินการจัดท า

ข้อมูลพื้นฐานทางการศึกษาด้วยระบบ  DMC ให้เป็นไปตามท่ีก าหนด 
4. ตรวจสอบ ประมวลผล และสรุปรายงานข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาระดับสถานศึกษา สพท. และ สพฐ. 

ระดับส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
1. ศึกษาวิเคราะห์และวางแผนการบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา  
2. พัฒนาบุคลากรระดับสถานศึกษาให้มีความรู้ความสามารถในการจัดการข้อมูลสารสนเทศ 
3. ก ากับ ติดตาม ส่งเสริม สนับสนุนให้หน่วยงานระดับสถานศึกษาด าเนินการจัดท าข้อมูลพ้ืนฐาน

ทางการศึกษาด้วยระบบ DMC ให้เป็นไปตามที่ก าหนด 

ระดับสถานศึกษา 
1. วิเคราะห์และวางแผนการบริหารจัดการการจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล  
2. บันทึกข้อมูลนักเรียนรายบุคคลด้วยระบบ DMC ตามที่ สพฐ.ก าหนด โดยตรวจสอบความถูกต้อง 

ครบถ้วน สมบูรณ์ และรับรองข้อมูล 36 รายการ ดังนี้ 

รายการข้อมูลส าคัญ 36 รายการ ปีการศึกษา 2561 
ที ่ ข้อมูลนักเรียน (17 รายการ) ข้อมูลครู  (10 รายการ) ข้อมูลโรงเรียน (7 รายการ) 
1 ชื่อ-สกุล ชื่อ – สกุล ระบบอินเทอร์เน็ต 
2  เลขประจ าตัวประชาชน เลขประจ าตัวประชาชน เป็นที่ตั้งศูนย์เครือข่าย  
3 วันเดือนปีเกิด วันเดือนปีเกิด ระบบไฟฟ้า 
4 ชั้นเรียนปัจจุบัน วิชาเอก ระบบโทรศัพท์ 
5 เลขประจ าตัวนักเรียน วุฒิที่จบ ระบบน้ าประปา 
6 น้ าหนัก/ส่วนสูง  วันเดือนปีที่เริ่มเป็นครู โครงการที่เข้าร่วม และ

งบประมาณท่ีได้รับ 
7 รหัสประจ าบ้าน วันเดือนปีที่บรรจุครั้งแรก ค่าไฟฟ้า 
8 เชื้อชาติ  ต าแหน่งปัจจุบัน ค่าน้ าประปา 
9 สัญชาติ ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน ค่าพิกัดภูมิศาสตร์ 
10 ศาสนา ประเภทบุคลากร  
11 ประเภทความพิการ    
12 วิธีการเดินทางมาเรียน     
13 ระยะทางจากบ้านถึงโรงเรียน     
14 รหัสต าบลที่อยู่      
15 ชื่อ-สกุล บิดา, มารดา     
16 เลขบัตรประจ าตัวประชาชน บิดา- มารดา   
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รายการข้อมูลส าคัญ 36 รายการ ปีการศึกษา 2561 
ที ่ ข้อมูลนักเรียน (17 รายการ) ข้อมูลครู  (10 รายการ) ข้อมูลโรงเรียน (7 รายการ) 
17 รายได้ผู้ปกครอง   

แนวทางการด าเนินการ : 

ระดับกระทรวงศึกษาธิการ 
กระทรวงศึกษาธิการก าหนดนโยบายให้สถานศึกษาในสังกัดทั้งภาครัฐและเอกชนจัดการศึกษาภาค

บังคับให้แก่ประชาชนได้รับอย่างทั่วถึงและเสมอภาค  รวมทั้งส่งเสริมให้ส่วนราชการและหน่วยงานทั้งภาครัฐ
และเอกชนนอกกระทรวงศึกษาธิการได้มีส่วนร่วมรับผิดชอบในการจัดการศึกษาภาคบังคับด้วย 

ระดับส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 1. ก าหนดนโยบาย โดยการออกประกาศส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เรื่อง นโยบาย

และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน  สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  เพ่ือให้เด็กทุกคน
ได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึงและได้รับการพัฒนาอย่างเต็มตามศักยภาพ สอดคล้องกับเจตนารมณ์ของ
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550  พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 แก้ไข
เพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545  พระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. 2545 นโยบายรัฐบาล นโยบาย
กระทรวงศึกษาธิการ และความต้องการของประชาชน   

  2. จัดและส่งเสริม  สนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานให้ประชากรวัยเรียนอย่างทั่วถึง  มีคุณธรรม
น าความรู้ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงและมีคุณภาพตามมาตรฐาน 

  3. เพ่ิมโอกาสทางการศึกษาให้แก่ประชากรวัยเรียนทุกคนได้รับการพัฒนาให้เป็นบุคคลที่มีคุณธรรมน า
ความรู้ และคุณลักษณะตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ด้วยระบบการจัดการศึกษาท่ีมีประสิทธิภาพ 

 ระดับส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
 1.  ประกาศการรับนักเรียนและประชาสัมพันธ์และรณรงค์ให้ผู้ปกครองและผู้เกี่ยวข้อง ได้รับทราบ
เกี่ยวกับกฎหมายการจัดการศึกษาภาคบังคับ 
 2.  ร่วมกับสถานศึกษาทุกสังกัดวางแผนการรับนักเรียนชั้นก่อนประถมศึกษา ประถมศึกษาปีที่ 1  
มัธยมศึกษาปีที ่1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ให้มีสิทธิและโอกาสในการเข้าเรียนทุกคน 
 3.  ส ารวจข้อมูลจ านวนนักเรียน กลุ่มอายุ 12–14  ปี ที่เรียนในสถานศึกษาในสังกัดและนอกสังกัด 
สพฐ. และการจัดการเรียนโดยครอบครัวและองค์กร  จัดสรุปรายงานผลการรับนักเรียนและการจัดการศึกษา
ประจ าปีการศึกษา 
 4.  รายงานผลการจัดการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า โดยใช้ข้อมูล ณ วันที่ 10 
มิถุนายน 2561 
 5.  สรุปสภาพปัญหาอุปสรรคในการรับเด็กเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย และหาแนวทางแก้ไข
ร่วมกับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ สถานศึกษาในสังกัดและนอกสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษา  
ขั้นพ้ืนฐาน 
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 ระดับสถานศึกษา 
   1. ประชาสัมพันธ์ประกาศการรับนักเรียน รณรงค์ให้ผู้ปกครองและผู้เกี่ยวข้องได้รับทราบเกี่ยวกับ
นโยบายกระทรวงศึกษาธิการในการเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
 2. วางแผนการรับนักเรียนระดับ ม.ปลาย ให้มีสิทธิและโอกาสในการเข้าเรียนอย่างเท่าเทียมและเสมอภาค 
 3. ส ารวจข้อมูลจ านวนนักเรียนกลุ่มอายุ 12–14 ปี ในเขตบริการที่เรียนในสถานศึกษาและส่วนที่ไป
เรียนนอกสังกัด สพฐ.  สรุปรายงานผลการรับนักเรียนและการจัดการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
ประจ าปีการศึกษา 
 4.  สรุปสภาพปัญหาอุปสรรคในการรับเด็กเข้าเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย และการรณรงค์ให้
เรียนต่อการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และหาแนวทางแก้ไขร่วมกับทุกฝ่ายที่เก่ียวข้อง  

5.  ก าหนดหน่วยงานประสานงานการรับนักเรียน   
 6.  ก าหนดปฏิทินการรับนักเรียน   

7.  รายงานข้อมูลพื้นฐานการศึกษา ปีการศึกษา 2561 ตามระบบ DMC ผ่านเว็บไซด์  
http://portal.bopp-obec.info/obec61  ระบบออนไลน์ 24 ชั่วโมง  และ สพฐ. ตัดยอดนักเรียน 3 ครั้ง  

    7.1  ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561 รายงาน ภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2561 
    7.2  ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2561 รายงาน ภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2561 

    7.3  ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2562 รายงาน ภายในวันที ่30  เมษายน 2562 

แนวทางการประเมินผล : 
แนวทางการประเมินผล 

1. ประเมินผลจากข้อมูล เอกสาร หลักฐานต่างๆ 
1.1 เอกสารหลักฐานที่แสดงให้เห็นว่าการด าเนินการของตัวชี้วัดดังกล่าวได้บรรลุผลตามข้อมูลที่แจ้งมา
จริง  เช่น 
- รายงานการบันทึกและยืนยันข้อมูลในระบบ DMC 
- รายงานข้อมูลสารสนเทศในระบบ DMC 
- แผนการด าเนินงานทีได้รับความเห็นชอบจากผู้มีอ านาจ 
- ค าสั่งแต่งตั้งคณะท างาน 
- บันทึกผลการด าเนินงานที่เกี่ยวข้องกับตัวชี้วัด 
- เอกสารอ่ืนๆที่เกี่ยวกับการด าเนินงานของตัวชี้วัด 

การคิดคะแนนของแต่ละตัวชี้วัดจะพิจารณาจากผลการด าเนินงานตามค านิยามของตัวชี้วัด เปรียบเทียบกับ
เกณฑ์การให้คะแนนของตัวชี้วัดนั้นๆที่ระบุในค ารับรองการปฏิบัติราชการ 
2. ประเมินผลจากข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์บุคคลทีเกี่ยวข้องต่างๆ 
- ผู้ก ากับดูแลตัวชี้วัด 
- ผู้จัดเก็บข้อมูล 
- ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับการด าเนินการของส่วนราชการ 

3. การสังเกตการณ์ 
3.1 การจัดเก็บข้อมูลผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัด 
- ความถูกต้อง เช่น มีการจัดเก็บข้อมูลอย่างเป็นระบบโดยมีเจ้าหน้าที่รับผิดชอบและระบุแหล่งที่มาได้ชัดเจน 

สามารถสอบยันความถูกต้องกับหน่วยงานเจ้าของข้อมูลได้ 
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แนวทางการประเมินผล 
- ความน่าเชื่อถือ เช่น วิธีการลงบันทึกข้อมูลในแบบฟอร์มและวิธีการที่เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบตรวจสอบ ข้อมูล

ก่อน และหลังการจัดเก็บ รวมทั้งวิธีการในการเก็บข้อมูลต่างๆ จากเจ้าของข้อมูล 
- ความทันสมัย เช่น ข้อมูลได้รับการปรับปรุงให้เป็นปัจจุบัน หรือทุกคร้ังที่มีการเปลี่ยนแปลง 
- ความสามารถในการตรวจสอบได้ เช่น ส่วนราชการมีความพร้อมให้คณะกรรมการฯ  ส่วนราชการ 

ภาคเอกชนและประชาชนตรวจสอบข้อมูลได้ 
3.2 สภาพแวดล้อมของสถานที่ที่ด าเนินการตามกิจกรรมหรือโครงการหลัก 
3.3 การเก็บรักษาและดูแลเอกสาร/ข้อมูล 
3.4 การมีส่วนร่วมของผู้บริหารระดับสูงของส่วนราชการ 

 
ผู้ก ากับดูแลตัวช้ีวัด : นายเอกลักษณ์  ทิมทอง    เบอร์ติดต่อ :  089-7619207 
ผู้จัดเก็บข้อมูล   : 1. นางทัศนีย์  วัชราไทย   เบอร์ติดต่อ :  02-2815246 
   2. นางสาวสุประวีณ์  มาโยง  เบอร์ติดต่อ :  02-2805512 
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ตัวช้ีวัดที่ 1.1 ร้อยละประชากรผู้เรียนต่อประชากรกลุ่มอายุ 

ตัวช้ีวัดที่ 1.1.4 ร้อยละผู้เรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (15 – 17 ปี) (มัธยมปลาย/ปวช.) 

ค าอธิบาย :  อัตราส่วนผู้เรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า/ประชากร กลุ่มอายุ 15 - 17 ปี 
หมายถึง จ านวนผู้เข้ารับการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 - 6 หรือเทียบเท่า สายสามัญศึกษาในระบบโรงเรียน
ต่อจ านวนประชากรกลุ่มอายุ 15 - 17  ปี 
 

สูตรการค านวณ :  
 

จ านวนผู้เข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 – 6  หรือเทียบเท่า ปีการศึกษา 2561  X  100 
                                      จ านวนประชากรกลุ่มอายุ 15- 17 ปี  
 

หมายเหตุ  ใช้ข้อมูลจ านวนประชากรจากกระทรวงมหาดไทย ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2560 
 

เกณฑ์การให้คะแนน : 

 ระดับส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
การประเมิน รอบที่ 1  การประเมิน รอบที่ 2 

1. สรุปผลร้อยละการเข้าเรียนของนักเรียนในปี
การศึกษา พ.ศ. 2560 
2. แผนการด าเนินงานด้านการขยายโอกาสเข้าถึง
บริการศึกษาและการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

1. ร้อยละผู้เรียนของประชากรกลุ่มอายุ 
     - ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (15-17 ปี) ตั้งแต่ร้อยละ 
78 ขึ้นไป 
2. สรุปผลร้อยละการเข้าเรียนของนักเรียนในปีการศึกษา 
พ.ศ. 2561 

ระดับส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 

(ผ่านการประเมิน) 
68.19 70.65 73.10 75.55 78 

หมายเหตุ : เกณฑ์การให้คะแนนระดับ 5 ก าหนดจากค่าเป้าหมายตามส านักงาน ก.พ.ร. และคะแนน
ระดับ 3 ก าหนดจากค่าเฉลี่ยย้อนหลัง 3 ปี ช่วงการปรับเกณฑ์การให้คะแนน +/- 2.45 หน่วย  ต่อ 1 คะแนน 

รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน :  

ข้อมูลพ้ืนฐานประกอบตัวชี้วัด หน่วยวัด 
ผลการด าเนินงานในอดีต ปีงบประมาณ พ.ศ. 
2558 2559 2560 

ร้อยละผู้เรียนต่อประชากรกลุ่มอายุ 
 - ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (15-17 ปี) 

ร้อยละ 74.65 68.24 76.40 

กลุ่มในส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่รับผิดชอบ :   
 ตามท่ี ผอ. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามอบหมาย 
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แหล่งข้อมูล : 

วิธีการจัดเก็บข้อมูล 

 ระดับส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
1. ศึกษาวิเคราะห์และวางแผนพัฒนาระบบการบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา ด้วยระบบ DMC 
2. พัฒนาบุคลากรระดับ สพท. ให้มีความรู้ความสามารถในการจัดการข้อมูลสารสนเทศ 
3. ก ากับ ติดตาม ส่งเสริม สนับสนุนให้หน่วยงานระดับ สพท. และ สถานศึกษา ด าเนินการจัดท า

ข้อมูลพื้นฐานทางการศึกษาด้วยระบบ  DMC  ให้เป็นไปตามท่ีก าหนด 
4. ตรวจสอบ ประมวลผล และสรุปรายงานข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาระดับสถานศึกษา สพท. และ สพฐ. 

ระดับส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
1. ศึกษาวิเคราะห์และวางแผนการบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา  
2. พัฒนาบุคลากรระดับสถานศึกษาให้มีความรู้ความสามารถในการจัดการข้อมูลสารสนเทศ 
3. ก ากับ ติดตาม ส่งเสริม สนับสนุนให้หน่วยงานระดับสถานศึกษาด าเนินการจัดท าข้อมูลพ้ืนฐาน

ทางการศึกษาด้วยระบบ DMC ให้เป็นไปตามที่ก าหนด 

ระดับสถานศึกษา 
1. ศึกษาวิเคราะห์และวางแผนการบริหารจัดการการจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล  
2. บันทึกข้อมูลนักเรียนรายบุคคลด้วยระบบ DMC ตามที่ สพฐ.ก าหนด โดยตรวจสอบความถูกต้อง 

ครบถ้วน สมบูรณ์ และรับรองข้อมูล 34 รายการ ดังนี้ 

รายการข้อมูลส าคัญ 36 รายการ ปีการศึกษา 2561 

ที ่ ข้อมูลนักเรียน (17 รายการ) ข้อมูลครู  (10 รายการ) ข้อมูลโรงเรียน (7 รายการ) 
1 ชื่อ-สกุล ชื่อ – สกุล ระบบอินเทอร์เน็ต 
2  เลขประจ าตัวประชาชน เลขประจ าตัวประชาชน เป็นที่ตั้งศูนย์เครือข่าย  
3 วันเดือนปีเกิด วันเดือนปีเกิด ระบบไฟฟ้า 
4 ชั้นเรียนปัจจุบัน วิชาเอก ระบบโทรศัพท์ 
5 เลขประจ าตัวนักเรียน วุฒิที่จบ ระบบน้ าประปา 
6 น้ าหนัก/ส่วนสูง  วันเดือนปีที่เริ่มเป็นครู โครงการที่เข้าร่วมและ

งบประมาณท่ีได้รับ 
7 รหัสประจ าบ้าน วันเดือนปีที่บรรจุครั้งแรก ค่าพิกัดภูมิศาสตร์ 
8 เชื้อชาติ  ต าแหน่งปัจจุบัน  
9 สัญชาติ ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน  
10 ศาสนา ประเภทบุคลากร  
11 ประเภทความพิการ    
12 วิธีการเดินทางมาเรียน     
13 ระยะทางจากบ้านถึงโรงเรียน     
14 รหัสต าบลที่อยู่      
15 ชื่อ-สกุล บิดา, มารดา     
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รายการข้อมูลส าคัญ 36 รายการ ปีการศึกษา 2561 

ที ่ ข้อมูลนักเรียน (17 รายการ) ข้อมูลครู  (10 รายการ) ข้อมูลโรงเรียน (7 รายการ) 
16 เลขบัตรประจ าตัวประชาชน บิดา- มารดา   
17 รายได้ผู้ปกครอง   

แนวทางการด าเนินการ : 

ระดับกระทรวงศึกษาธิการ 
1. กระทรวงศึกษาธิการก าหนดนโยบายให้สถานศึกษาในสังกัดทั้งภาครัฐและเอกชนจัดการศึกษาภาค

บังคับให้แก่ประชาชนได้รับอย่างทั่วถึงและเสมอภาค  รวมทั้งส่งเสริมให้ส่วนราชการและหน่วยงานทั้งภาครัฐ
และเอกชนนอกกระทรวงศึกษาธิการได้มีส่วนร่วมรับผิดชอบในการจัดการศึกษาภาคบังคับด้วย 

ระดับส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 1. ก าหนดนโยบาย โดยการออกประกาศส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เรื่อง นโยบาย

และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน  สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  เพ่ือให้เด็กทุกคน
ได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึงและได้รับการพัฒนาอย่างเต็มตามศักยภาพ สอดคล้องกับเจตนารมณ์ของ
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550  พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 แก้ไข
เพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545  พระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. 2545 นโยบายรัฐบาล นโยบาย
กระทรวงศึกษาธิการ และความต้องการของประชาชน   

 2. จัดและส่งเสริม  สนับสนุนการจัดการศึกษาข้ันพื้นฐานให้ประชากรวัยเรียนอย่างทั่วถึง มีคุณธรรมน า
ความรู้ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงและมีคุณภาพตามมาตรฐาน 

 3. เพ่ิมโอกาสทางการศึกษาให้แก่ประชากรวัยเรียนทุกคนได้รับการพัฒนาให้เป็นบุคคลที่มีคุณธรรมน า
ความรู้ และคุณลักษณะตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ด้วยระบบการจัดการศึกษาท่ีมีประสิทธิภาพ 

  ระดับส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
  1.  ประกาศการรับนักเรียนและประชาสัมพันธ์และรณรงค์ให้ผู้ปกครองและผู้เกี่ยวข้องได้รับทราบ
เกี่ยวกับกฎหมายการจัดการศึกษาภาคบังคับ 
  2.  ร่วมกับสถานศึกษาทุกสังกัดวางแผนการรับนักเรียนชั้นก่อนประถมศึกษา ประถมศึกษาปีที่ 1  
มัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ให้มีสิทธิและโอกาสในการเข้าเรียนทุกคน 
  3.  ส ารวจข้อมูลจ านวนนักเรียน กลุ่มอายุ 15-17 ปี ที่เรียนในสถานศึกษาในสังกัดและนอกสังกัด สพฐ. 
และการจัดการเรียนโดยครอบครัวและองค์กร  จัดสรุปรายงานผลการรับนักเรียนและการจัดการศึกษา
ประจ าปีการศึกษา 
  4.  รายงานผลการจัดการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า โดยใช้ข้อมูล ณ วันที่ 10 
มิถุนายน 2561 
  5.  สรุปสภาพปัญหาอุปสรรคในการรับเด็กเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย และหาแนวทางแก้ไข
ร่วมกับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ สถานศึกษาในสังกัดและนอกสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน 
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  ระดับสถานศึกษา 
    1. ประชาสัมพันธ์ประกาศการรับนักเรียน รณรงค์ให้ผู้ปกครองและผู้เกี่ยวข้องได้รับทราบเกี่ยวกับ
นโยบายกระทรวงศึกษาธิการในการเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
 2. วางแผนการรับนักเรียนระดับ ม.ปลาย ให้มีสิทธิและโอกาสในการเข้าเรียนอย่างเท่าเทียมและเสมอภาค 
   3. ส ารวจข้อมูลจ านวนนักเรียนกลุ่มอายุ 15-17 ปี ในเขตบริการที่เรียนในสถานศึกษาและส่วนที่ไป
เรียนนอกสังกัด สพฐ.  สรุปรายงานผลการรับนักเรียนและการจัดการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
ประจ าปีการศึกษา 
 4.  สรุปสภาพปัญหาอุปสรรคในการรับเด็กเข้าเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย และการรณรงค์ให้
เรียนต่อการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และหาแนวทางแก้ไขร่วมกับทุกฝ่ายที่เก่ียวข้อง  

5.  ก าหนดหน่วยงานประสานงานการรับนักเรียน   
 6.  ก าหนดปฏิทินการรับนักเรียน   

7.  รายงานข้อมูลพื้นฐานการศึกษา ปีการศึกษา 2561  ตามระบบ DMC ผ่านเว็บไซด์  
http://portal.bopp-obec.info/obec589  ระบบออนไลน์ 24 ชั่วโมง  และ สพฐ. ตัดยอดนักเรียน 3 ครั้ง  

    7.1  ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561 รายงาน ภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2561 
    7.2  ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2561 รายงาน ภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2561 

    7.3  ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2562 รายงาน ภายในวันที่ 30  เมษายน 2562 

แนวทางการประเมินผล : 
 

แนวทางการประเมินผล 
1. ประเมินผลจากข้อมูล เอกสาร หลักฐานต่างๆ 
1.1 เอกสารหลักฐานที่แสดงให้เห็นว่าการด าเนินการของตัวชี้วัดดังกล่าวได้บรรลุผลตามข้อมูลที่แจ้งมาจริง  เช่น 
- รายงานการบันทึกและยืนยันข้อมูลในระบบ DMC 
- รายงานข้อมูลสารสนเทศในระบบ DMC 
- แผนการด าเนินงานทีได้รับความเห็นชอบจากผู้มีอ านาจ 
- ค าสั่งแต่งตั้งคณะท างาน 
- บันทึกผลการด าเนินงานที่เกี่ยวข้องกับตัวชี้วัด 
- เอกสารอ่ืนๆที่เกี่ยวกับการด าเนินงานของตัวชี้วัด 

การคิดคะแนนของแต่ละตัวชี้วัดจะพิจารณาจากผลการด าเนินงานตามค านิยามของตัวชี้วัด เปรียบเทียบกับเกณฑ์การ
ให้คะแนนของตัวชี้วัดนั้นๆที่ระบุในค ารับรองการปฏิบัติราชการ 
2. ประเมินผลจากข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์บุคคลทีเกี่ยวข้องต่างๆ 
- ผู้ก ากับดูแลตัวชี้วัด 
- ผู้จัดเก็บข้อมูล 
- ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับการด าเนินการของส่วนราชการ 

3. การสังเกตการณ์ 
3.1 การจัดเก็บข้อมูลผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัด 
- ความถูกต้อง เช่น มีการจัดเก็บข้อมูลอย่างเป็นระบบโดยมีเจ้าหน้าที่รับผิดชอบและระบุแหล่งที่มาได้ชัดเจน 

สามารถสอบยันความถูกต้องกับหน่วยงานเจ้าของข้อมูลได้ 

http://portal.bopp-obec.info/obec59%20%20ระบบ
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แนวทางการประเมินผล 
- ความน่าเชื่อถือ เช่น วิธีการลงบันทึกข้อมูลในแบบฟอร์มและวิธีการที่เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบตรวจสอบ ข้อมูล

ก่อน และหลังการจัดเก็บ รวมทั้งวิธีการในการเก็บข้อมูลต่างๆ จากเจ้าของข้อมูล 
- ความทันสมัย เช่น ข้อมูลได้รับการปรับปรุงให้เป็นปัจจุบัน หรือทุกคร้ังที่มีการเปลี่ยนแปลง 
- ความสามารถในการตรวจสอบได้  เช่น ส่วนราชการมีความพร้อมให้คณะกรรมการฯ  ส่วนราชการ 

ภาคเอกชนและประชาชนตรวจสอบข้อมูลได้ 
3.2 สภาพแวดล้อมของสถานที่ที่ด าเนินการตามกิจกรรมหรือโครงการหลัก 
3.3 การเก็บรักษาและดูแลเอกสาร/ข้อมูล 
3.4 การมีส่วนร่วมของผู้บริหารระดับสูงของส่วนราชการ 

 

ผู้ก ากับดูแลตัวช้ีวัด : นายเอกลักษณ์  ทิมทอง    เบอร์ติดต่อ :  089-7619207 
ผู้จัดเก็บข้อมูล   : 1. นางทัศนีย์  วัชราไทย   เบอร์ติดต่อ :  02-2815246 
   2. นางสาวสุประวีณ์  มาโยง  เบอร์ติดต่อ :  02-2805512 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 


