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ระบบรายงานผลการประเมินส่ วนราชการ
ตามมาตรการปรับปรุ งประสิ ทธิภาพในการปฏิบตั ิราชการ
รอบที่ 2 ปี 2560
ราชบุรี เขต 1
ไม่รับรอง รับรองผล

คาชี้แจง : สถานะข้ อมูล ยังไม่รายงานผล รอการรับรองผล
รายงานผลคะแนน
องค์ ประกอบที่ 1 ประสิทธิภาพในการดาเนินงานตามภารกิจหลักพืน้ ฐานฯ (Functional base)
1.1 ร้อยละผูเ้ รี ยนต่อประชากรกลุ่มอายุ (3-5 ปี /6-11 ปี / 12-14 ปี / 15-17 ปี )
4.6476 |
1.1.1 ร้อยละผูเ้ รี ยนระดับปฐมวัย (3-5 ปี )
ไม่ผา่ น
1. จานวนผูเ้ ข้าเรี ยนระดับปฐมวัย
1597597 คน
ปี การศึกษา 2560
2. จานวนประชากรกลุ่มอายุ 32315092 คน
5 ปี
4.4805 |
1.1.2 ร้อยละผูเ้ รี ยนระดับประถมศึกษา (6-11 ปี )
ไม่ผา่ น
1. จานวนผูเ้ ข้าเรี ยนระดับ
4209919 คน
ประถมศึกษา ปี การศึกษา 2560
2. จาวนประชากรกลุ่มอายุ 64698033 คน
11 ปี
1.1.3 ร้อยละผูเ้ รี ยนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
4.6076 |
ไม่ผา่ น
(12-14 ปี )
1. จานวนผูเ้ ข้าเรี ยนระดับ
2095145 คน
มัธยมศึกษาตอนต้น ปี การศึกษา
2560
2. จานวนประชากรกลุ่มอายุ
2391209 คน
12-14 ปี
1.1.4 ร้อยละผูเ้ รี ยนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
(15-17 ปี ) (มัธยมปลาย/ปวช.)
1.2 ขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการศึกษาของประเทศจากรายงาน (IMD 2017)
1.2.1 อันดับตามรายงานด้านการศึกษา
(Education)
1.2.2 อันดับตามรายงานด้านที่เกี่ยวข้องกับบทบาท
ภารกิจของส่วนราชการ
1.2.3 ระดับความสาเร็ จของโครงการปรับปรุ งและ
1.0000 |
พัฒนาแนวทางการเรี ยนการสอนให้ สอดคล้องกับการประเมินผล
ไม่ผา่ น
นักเรี ยนระดับนานาชาติ (PISA)
1. จานวนโรงเรี ยนกลุ่มเป้ าหมาย
0
ในสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่
โรง
กรอกข้อมูลเพื่อนามาใช้ประเมิน

ศักยภาพความพร้อมในการ
ช่วยเหลือได้

2. จานวนโรงเรี ยนกลุ่มเป้ าหมาย
30
ทั้งหมดในสานักงานเขตพื้นที่
โรง
การศึกษา
1.3 ระดับคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ นั พื้นฐาน (O-NET)
5.0000 |
1.3.1 ประถมศึกษาปี ที่ 6 ภาษาไทย
ผ่าน
ประถมศึกษาปี ที่ 6 ภาษาไทย
1.3.2 ประถมศึกษาปี ที่ 6 ภาษาอังกฤษ
ประถมศึกษาปี ที่ 6 ภาษาอังกฤษ
1.3.3 ประถมศึกษาปี ที่ 6 คณิ ตศาสตร์
ประถมศึกษาปี ที่ 6 คณิ ตศาสตร์
1.3.4 ประถมศึกษาปี ที่ 6 วิทยาศาสตร์
ประถมศึกษาปี ที่ 6 วิทยาศาสตร์
1.3.5 ประถมศึกษาปี ที่ 6 สังคมศาสตร์
ประถมศึกษาปี ที่ 6 สังคมศาสตร์
1.3.6 มัธยมศึกษาปี ที่ 3 ภาษาไทย
มัธยมศึกษาปี ที่ 3 ภาษาไทย
1.3.7 มัธยมศึกษาปี ที่ 3 ภาษาอังกฤษ
มัธยมศึกษาปี ที่ 3 ภาษาอังกฤษ
1.3.8 มัธยมศึกษาปี ที่ 3 คณิ ตศาสตร์
มัธยมศึกษาปี ที่ 3 คณิ ตศาสตร์
1.3.9 มัธยมศึกษาปี ที่ 3 วิทยาศาสตร์
มัธยมศึกษาปี ที่ 3 วิทยาศาสตร์

51.99

คะแนน

5.0000 |
ผ่าน
31.66

คะแนน

5.0000 |
ผ่าน
39.59

คะแนน

5.0000 |
ผ่าน
40.34

คะแนน

5.0000 |
ผ่าน
45.66

คะแนน

4.6261 |
ไม่ผา่ น
43.31

คะแนน

4.3899 |
ไม่ผา่ น
27.56

คะแนน

4.1720 |
ไม่ผา่ น
24.64

คะแนน

4.5387 |
ไม่ผา่ น
31.88

คะแนน

1.3.10 มัธยมศึกษาปี ที่ 3 สังคมศาสตร์
มัธยมศึกษาปี ที่ 3 สังคมศาสตร์

4.8659 |
ไม่ผา่ น
46.09

คะแนน

1.3.11 มัธยมศึกษาปี ที่ 6 ภาษาไทย
1.3.12 มัธยมศึกษาปี ที่ 6 ภาษาอังกฤษ
1.3.13 มัธยมศึกษาปี ที่ 6 คณิ ตศาสตร์
1.3.14 มัธยมศึกษาปี ที่ 6 วิทยาศาสตร์
1.3.15 มัธยมศึกษาปี ที่ 6 สังคมศาสตร์
1.4 ระดับความสาเร็ จในการประเมินคุณภาพสถานศึกษา
1.4 ระดับความสาเร็ จในการประเมินคุณภาพ
5.0000 |
ผ่าน
สถานศึกษา
1. จานวน สถานศึกษาที่รายงาน
173
โรง
ผลการประเมินตนเอง
2. จานวนสถานศึกษาในสังกัดมี
173
ผลการประเมินคุณภาพภายใน
โรง
ระดับดีข้ ึนไป
3. จานวนสถานศึกษาทั้งหมด

173

โรง

1.5 ระดับความสาเร็ จของการพัฒนาครู
1.5 ระดับความสาเร็ จของการพัฒนาครู
จานวนครู ที่เข้าร่ วมโครงการ
PLC
จานวนครู ท้ งั หมด

5.0000 |
ผ่าน
350

คน

1863

คน

จานวนครู ที่นากระบวนการ
350
คน
PLC ไปใช้
องค์ ประกอบที่ 2 ประสิทธิภาพในการดาเนินงานตามหลักภารกิจยุทธศาสตร์ ฯ (Agenda base)
2.1 การสร้างความรับรู ้ความเข้าใจแก่ประชาชน
2.1.1 ร้อยละการดาเนินการตามแผนการสร้าง
5.0000 |
ผ่าน
ความรู ้ความเข้าใจแก่ประชาชน
1. สพท. มีการดาเนินกิจกรรม
การประชาสัมพันธ์ระหว่างเดือน
ตุลาคม 2559-เดือนกรกฎาคม
2560 และส่งหลักฐานครบ
ตามที่กาหนด คือ ประชาสัมพันธ์
อย่างน้อยรวม 10 ชิ้น ผ่านสื่ อ
ต่างๆ อย่างน้อย 3 ช่องทาง

1

ดาเนินการกรอก 1/ไม่ได้
ดาเนินการกรอก 0

2.1.2 ร้อยละการชี้แจงประเด็นสาคัญที่ทนั ต่อ
สถานการณ์
2.2 ระดับความสาเร็ จในการดาเนินงานตามนโยบายลดเวลาเรี ยน เพิ่มเวลารู ้ ของสถานศึกษา
2.2 ระดับความสาเร็ จในการดาเนินงานตามนโยบาย 5.0000 |
ผ่าน
ลดเวลาเรี ยน เพิ่มเวลารู ้ ของสถานศึกษา
1. จานวนผูป้ กครองและนักเรี ยน
ของโรงเรี ยนที่เข้าร่ วมโครงการมี
71116
คน
ความพึงพอใจต่อการดาเนิน
โครงการ
2. จานวนผูป้ กครองและนักเรี ยน
ที่ตอบแบบสอบถามความพึงพอใจ 40958 คน
ทั้งหมด
3. จานวนผูเ้ รี ยนผ่านเกณฑ์การ
35558
คน
ประเมินพฤติกรรมการเรี ยนรู ้
4. จานวนผูเ้ รี ยนที่ตอบแบบ
35558
คน
ประเมินพฤติกรรมการเรี ยนรู ้
2.3 ระดับความสาเร็ จในการดาเนินการแก้ไขปั ญหาโรงเรี ยนในโครงการ ICU
องค์ ประกอบที่ 3 ประสิทธิภาพในการดาเนินงานตามหลักภารกิจพืน้ ที/่ ท้ องถิ่นฯ (Area base)
องค์ ประกอบที่ 4 ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการและพัมนานวัตกรรมฯ (Innovation base)
4.1 ประสิ ทธิภาพการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ
4.9239 |
4.1 ประสิ ทธิภาพการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ
ไม่ผา่ น
1. เงินงบประมาณรายจ่าย
ภาพรวมที่ส่วนราชการเบิกจ่าย
132.62
ล้านบาท
ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2559ถึง
เดือนกันยายน 2560
2. วงเงินงบประมาณรายจ่าย
140.28
ล้านบาท
ภาพรวมที่ส่วนราชการได้รับ
4.2 ข้อเสนอประสิ ทธิภาพในการบริ หารจัดการและพัฒนานวัตกรรมของส่วนราชการ ประเด็นเรื่ องการพัฒนาระบบ
การจัดเก็บข้อมูลการใช้จ่ายด้านการศึกษาของสถานศึกษา
4.2 ข้อเสนอประสิ ทธิภาพในการบริ หารจัดการและ
5.0000 |
พัฒนานวัตกรรมของส่วนราชการ ประเด็นเรื่ องการพัฒนาระบบ
ผ่าน
การจัดเก็บข้อมูลการใช้จ่ายด้านการศึกษาของสถานศึกษา
1. สถานศึกษารายงานข้อมูล
ดาเนินการครบกรอก 1/
1
ครบถ้วนสมบูรณ์ร้อยละ 100
ดาเนินการไม่ครบกรอก0

องค์ ประกอบที่ 5 ศักยภาพในการเป็ นส่ วนราชการทีม่ คี วามสาคัญเชิงยุทธศาสตร์ ฯ (Potential base)
5.1 การจัดทาและดาเนินการตามแผนการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ
ค่าคะแนนเฉลี่ยแบบถ่วงน้ าหนัก เท่ากับ 4.82222
องค์ ประกอบที่ 1 ประสิทธิภาพในการ
ดาเนินงานตามภารกิจหลักพืน้ ฐานฯ
(Functional base) (นา้ หนัก
15.0003)
1.1 ร้อยละผูเ้ รี ยนต่อประชากร
กลุ่มอายุ (3-5 ปี /6-11 ปี / 1214 ปี / 15-17 ปี ) (น้ าหนัก 3)
1.2 ขีดความสามารถในการ
แข่งขันด้านการศึกษาของประเทศจาก
รายงาน (IMD 2017) (น้ าหนัก
1.3333)
1.3 ระดับคะแนนเฉลี่ยผลการ
ทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้นั
พื้นฐาน (O-NET) (น้ าหนัก
2.667)
1.4 ระดับความสาเร็ จในการ
ประเมินคุณภาพสถานศึกษา (น้ าหนัก
4)
1.5 ระดับความสาเร็ จของการ
พัฒนาครู (น้ าหนัก 4)

4.51737 1.50575

ผ่าน 2 จาก 5 ตัวชี้วดั (40%)
ต่ากว่าเป้ าหมาย(<50%)
ผ่าน

ไม่ผา่ น

4.57857 0.30522

1.00000 0.02963

4.75926 0.28205

5.00000 0.44442

5.00000 0.44442

องค์ ประกอบที่ 2 ประสิทธิภาพในการ
ดาเนินงานตามหลักภารกิจยุทธศาสตร์ ฯ
5.00000 1.11125
(Agenda base) (นา้ หนัก
10.0017)
2.1 การสร้างความรับรู ้ความ
5.00000 0.37054
เข้าใจแก่ประชาชน (น้ าหนัก 3.335)
2.2 ระดับความสาเร็ จในการ
ดาเนินงานตามนโยบายลดเวลาเรี ยน เพิ่ม
5.00000 0.74071
เวลารู ้ ของสถานศึกษา (น้ าหนัก
6.6667)

ผ่าน 2 จาก 2 ตัวชี้วดั (100%)
สูงกว่าเป้ าหมาย(>67%)
ผ่าน

ไม่ผา่ น

2.3 ระดับความสาเร็ จในการ
ดาเนินการแก้ไขปั ญหาโรงเรี ยนใน
โครงการ ICU (น้ าหนัก 0)
องค์ ประกอบที่ 3 ประสิทธิภาพในการ
ดาเนินงานตามหลักภารกิจพืน้ ที/่ ท้ องถิ่น
0.00000
ฯ (Area base) (นา้ หนัก 0)
(น้ าหนัก )
องค์ ประกอบที่ 4 ประสิทธิภาพในการ
บริหารจัดการและพัมนานวัตกรรมฯ
4.96195 2.20521
(Innovation base) (นา้ หนัก
20)
4.1 ประสิ ทธิภาพการเบิกจ่ายเงิน
4.92390 1.09415
งบประมาณ (น้ าหนัก 10)
4.2 ข้อเสนอประสิ ทธิภาพในการ
บริ หารจัดการและพัฒนานวัตกรรมของ
ส่วนราชการ ประเด็นเรื่ องการพัฒนา
5.00000 1.11106
ระบบการจัดเก็บข้อมูลการใช้จ่ายด้าน
การศึกษาของสถานศึกษา (น้ าหนัก 10)
องค์ ประกอบที่ 5 ศักยภาพในการเป็ น
ส่ วนราชการทีม่ คี วามสาคัญเชิง
0.00000
ยุทธศาสตร์ ฯ (Potential
base) (นา้ หนัก 0)
5.1 การจัดทาและดาเนินการตาม
แผนการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ
(น้ าหนัก 0)

-

ไม่ผา่ น

ผ่าน

ผ่าน 1 จาก 2 ตัวชี้วดั (50%)
เป็ นไปตามเป้ าหมาย(50-67%)
ไม่ผา่ น

ผ่าน

ผ่าน

ไม่ผา่ น

-

-

ระดับคุณภาพ (1 องค์ )
รวม ( นา้ หนัก 45.002)

4.82222

ระดับมาตรฐาน (1 องค์ )
ระดับต้ องปรับปรุง (1 องค์ )

เวอร์ ชั่น 2.0
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน

