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วตัถุประสงค์
การศึกษา 

ตวัช้ีวดั หลัก รายละเอียดของตวัช้ีวดัหลัก ตวัช้ีวดัย่อย ตวัช้ีวดั 
ที่ 

1. การพฒันา  
    รูปแบบ 

1. รูปแบบ 
-  ภารกิจตาม MOU ของ   
   สพท.อด.2 
-  ภารกิจตาม MOU ของ   
   อบต.เสอเพลอ 
-  ภารกิจตาม MOU ของ   
   โรงเรียน 

1.  ภารกจิตาม MOU ของ สพท.อด.2 
1.1 โรงเรียนจดัการศึกษาไดม้าตรฐานการศึกษา  
       ตามความตอ้งการของทอ้งถ่ิน  

-จ านวนโรงเรียนผา่นการประเมิน  
  สมศ.ในระดบัดี 

1 

-จ านวนโรงเรียนจดัการศึกษาสนองตอ้งการ   
  ของทอ้งถ่ิน 

2 

1.2 ครูและบุคลากรทางการศึกษามีมาตรฐาน 
      ตามวิชาชีพ  

-ร้อยละของครูท่ีปฏิบติัหนา้ท่ีไดต้ามมาตรฐาน 
  วิชาชีพ 

3 

1.3 หลกัสูตรสถานศึกษา ท่ีเหมาะสมตาม 
      บริบทของชุมชน  

-จ านวนโรงเรียนท่ีใช ้หลกัสูตรสถานศึกษาท่ี 
  เหมาะสมตามบริบทของชุมชน 

4 

1.4 งบประมาณและระดมทรัพยากร  -จ านวนงบประมาณท่ีไดรั้บจากทางราชการ 
  และการบริจาค 

5 

1.5 อตัราก าลงัครูและบุคลากรทางการศึกษา  -จ านวนครูและบุคลากรทางการศึกษาตาม  
  เกณฑ ์ก.ค.ศ.ก าหนด 

6 

1.6 นิเทศติดตาม ก  ากบั ประเมนิผล  -จ านวนคร้ังในการนิเทศติดตาม 7 
1.7 เสริมสร้างขวญั ก  าลงัใจ แก่ครูและบุคลากร  
      ทางการศึกษา  

-ร้อยละของครูท่ีไดรั้บการเสริมสร้างขวญั   
  ก าลงัใจ แก่ครูและบุคลากรทางการศึกษา 

8 

 



หนา้ 3 
 

วตัถุประสงค์
การศึกษา 

ตวัช้ีวดั หลัก รายละเอียดของตวัช้ีวดัหลัก ตวัช้ีวดัย่อย ตวัช้ีวดั 
ที่ 

  2. ภารกจิตาม MOU ของ อบต. ต าบลเสอเพลอ  
1. ด้านสุขภาพอนามยั  
    1.1. อาหารกลางวนั   

 
 
-ร้อยละของนกัเรียนท่ีไดรั้บอาหารกลางวนั 

 
 

9  
-ระดบัคุณภาพ 10 

    1.2. อาหารเสริม (นม)   -ร้อยละของนกัเรียนท่ีไดรั้บอาหารเสริม (นม) 11 
-ระดบัคุณภาพ 12 

    1.3. น ้าด่ืม -ร้อยละของนกัเรียนท่ีไดรั้บน ้ าด่ืมสะอาด 13 
    1.4. สุขภาพอนามยัส่วนบุคคล -ร้อยละของนกัเรียนท่ีไดรั้บการส่งเสริม 

  สุขภาพอนามยัส่วนบุคคล 
14 

    1.5 ยา เวชภณัฑแ์ละบุคลากรพยาบาล -ร้อยละของนกัเรียนท่ีไดรั้บการบริการ 
  ยาเวชภณัฑแ์ละบุคลากรพยาบาล 

15 

2. ด้านสุขาภิบาล   
   2.1. หอ้งน ้ าหอ้งสว้ม     

 
-หอ้งน ้ าหอ้งสว้ม ไดม้าตรฐานและ เพียงพอ    

 
16 

   2.2. โรงอาหาร  -โรงอาหารถกูสุขลกัษณะ และเพียงพอกบันกัเรียน 17 
   2.3. หอ้งพยาบาล - หอ้งพยาบาลไดม้าตรฐาน และเพียงพอกบันกัเรียน 18 

 



 
หนา้ 4 

 

วตัถุประสงค์
การศึกษา 

ตวัช้ีวดั หลัก รายละเอียดของตวัช้ีวดัหลัก ตวัช้ีวดัย่อย ตวัช้ีวดั 
ที่ 

\  3. ด้านส่ิงแวดล้อม ผงัเมอืง และสาธารณูปโภค  
   3.1  ภูมิทศัน์ และบ ารุงดูแลรักษา     

 
-จ านวนโรงเรียนท่ีมีภูมิทศัน์สวยงาม ร่มร่ืน 

 
19 

   3.2  ติดตั้ง ดูแล บ ารุงรักษาระบบไฟฟ้า -จ านวนโรงเรียนท่ีมรีะบบไฟฟ้า เป็นปกติ 20 
   3.3 ติดตั้ง ดูแล บ ารุงรักษาระบบประปา  -จ านวนโรงเรียนท่ีมรีะบบประปา เป็นปกติ 21 
   3.4 อาคารเรียน อาคารประกอบ    -จ านวนโรงเรียนท่ีไดรั้บการซ่อมแซมอาคารเรียน  

  อาคารประกอบ    
22 

   3.5 อุปกรณ์และสนามกีฬา -จ านวนเพียงพอกบัความตอ้งการของโรงเรียน  23 
4.  ด้านการส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและ 
     วฒันธรรม   
   4.1. ทุนการศึกษา  

 
 
-จ านวนเพียงพอกบักลุ่มเป้าหมาย 

 
 

24 
   4.2. ค่าพาหนะหรือจกัรยานยมืเรียน      -จ านวนเพียงพอกบักลุ่มเป้าหมาย 25 
   4.3. สนบัสนุนบุคลากรใหเ้พียงพอ  -จ านวนเพียงพอกบัความตอ้งการ 26 
   4.4. อุปกรณ์การเรียน หนงัสือ  ส่ือการเรียน  
          การสอน เทคโนโลย ี 

 -ร้อยละของนกัเรียนท่ีไดรั้บอุปกรณ์การเรียน  
  หนงัสือ  ส่ือการเรียนการสอน เทคโนโลย ี

27  

 



หนา้ 5 
 

วตัถุประสงค์
การศึกษา 

ตวัช้ีวดั หลัก รายละเอียดของตวัช้ีวดัหลัก ตวัช้ีวดัย่อย ตวัช้ีวดั 
ที่ 

     4.5 ส่งเสริมกิจกรรมดา้นกีฬา ศาสนา   
         ศิลปวฒันธรรมและประเพณีทอ้งถ่ิน 
         ร่วมกบัโรงเรียน 

-ร้อยละของนกัเรียนท่ีไดรั้บการส่งเสริมกิจกรรม 
  ดา้นกีฬา ศาสนา ศิลปวฒันธรรมและประเพณี 
  ทอ้งถ่ิน 

28 

3. ภารกจิตาม MOU ของ โรงเรียน  
1. หลกัสูตรสถานศึกษา  

 
-จ านวนโรงเรียนจดัท าหลกัสูตรสถานศึกษา 

 
29 

2. การเรียนการสอน  -ร้อยละของครูท่ีเนน้นกัเรียนเป็นศนูยก์ลาง 30 
-ร้อยละของครูสอนเต็มเวลา 31 

3. คุณลกัษณะท่ีพึงประสงค ์และสมรรถนะ -ร้อยละของนกัเรียนท่ีมคุีณลกัษณะตาม   
  เอกลกัษณ์ร่วมของต าบล 

32 

-ร้อยละของนกัเรียนท่ีสามารถอ่าน คิดวิเคระห ์
  และเขียน ตามระดบัชั้น 

33 

4. กิจกรรมเสริมหลกัสูตร  -จ านวนโรงเรียนท่ีจดักิจกรรมเสริมหลกัสูตรตรง 
  ตามความสนใจของนกัเรียน 

34 

 
 
 



หนา้ 6 
 

วตัถุประสงค์
การศึกษา 

ตวัช้ีวดั หลัก รายละเอียดของตวัช้ีวดัหลัก ตวัช้ีวดัย่อย ตวัช้ีวดั 
ที่ 

  5. ระบบการประกนัคุณภาพการศึกษา       -จ านวนโรงเรียนท่ีจดัใหม้ีระบบประกนัคุณภาพ 
  ภายใน 

35 

6. บริหารจดัการศึกษาแบบมีส่วนร่วม -จ านวนโรงเรียนท่ีใชก้ารมีส่วนร่วมในบริหาร 
  จดัการ 

36 

7. บริการการศึกษาภาคบงัคบัและการศึกษา 
    ขั้นพ้ืนฐาน ทุกคน  

-ร้อยละของนกัเรียนท่ีไดรั้บบริการการศึกษาภาค   
  บงัคบัและการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

37 

8. ระบบดูแลช่วยเหลือนกัเรียน -จ านวนโรงเรียนท่ีมีระบบดูแลช่วยเหลือท่ีม ี
  คุณภาพ 

38 

9. ระดมทรัพยากรและการลงทุนเพื่อการศึกษา -จ านวนโรงเรียนท่ีมีการระดมทรัพยากรและการ 
  ลงทุนเพื่อการศึกษา 

39 

10. ครูใหม้ีความรู้และความสามารถตาม 
      มาตรฐานวิชาชีพ 

-ร้อยละของครูท่ีไดรั้บการพฒันา 40 

11. รายงานผลการจดัการศึกษาประจ าปี -จ านวนโรงเรียนท่ีไดจ้ดัท าการแสดงผลงาน 
  ประจ าปีต่อชุมชน 

41 

12. ระบบการป้องกนั ความปลอดภยัแก่ 
       นกัเรียนและครู 

-จ านวนโรงเรียนท่ีมีมาตรการป้องกนัดา้นความ 
  ปลอดภยัแก่ครูและนกัเรียน 

42 



หนา้ 7 
 

วตัถุประสงค์
การศึกษา 

ตวัช้ีวดั หลัก รายละเอียดของตวัช้ีวดัหลัก ตวัช้ีวดัย่อย ตวัช้ีวดั 
ที่ 

  
 
 
 

 

13. บริการแนะแนว และการศึกษาต่อ -ร้อยละของนกัเรียนท่ีไดรั้บการศึกษาต่อ 43 
14. โรงเรียนเป็นศนูยก์ารเรียนรู้ของชุมชน  -จ านวนโรงเรียนท่ีเป็นแหล่งเรียนรู้ของชุมชน 44 
15. ดูแล บ ารุงรักษาทรัพยสิ์นของโรงเรียน -จ านวนโรงเรียนท่ีมีการดูแล บ ารุงรักษา  

  อาคารเรียน อาคารประกอบใหพ้ร้อมใชง้าน 
45 

16. ประสานกบั อบต.เสอเพลอ ชุมชน และ
หน่วยงานราชการในการจดักิจกรรมดา้นกีฬา 
ศาสนา ศิลปวฒันธรรมและประเพณีทอ้งถ่ิน  

-จ านวนโรงเรียนท่ีมีการประสาน กบั  
  อบต.เสอเพลอ ชุมชน และหน่วยงานราชการใน 
  การจดักิจกรรมดา้นกีฬา ศาสนา  
  ศิลปวฒันธรรมและประเพณีทอ้งถ่ิน 

46 

 2. ความร่วมมอื 
    -ร่วมคิด 
    -ร่วมวางแผน 
    -ร่วมด าเนินงาน 
    -ร่วมประเมิน 
    -ร่วมช่ืนชม/ภาคภูมิใจ 

1. ร่วมคดิ 
2. ร่วมวางแผน 
3. ร่วมด าเนินงาน 
4. ร่วมประเมนิ 
5.ร่วมช่ืนชม/ภาคภูมใิจ 

-ระดบัการใชป้ระโยชน์เม่ือเปรียบเทียบก่อน 
  ด าเนินโครงการ 

47 

 
 



 
หนา้ 8 

 

วตัถุประสงค์
การศึกษา 

ตวัช้ีวดั หลัก รายละเอียดของตวัช้ีวดัหลัก ตวัช้ีวดัย่อย ตวัช้ีวดั 
ที่ 

2. ยกระดับ     
    คุณภาพ  
    การศึกษา 

1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
 

- ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนรวมทุกกลุ่มสาระ 
   การเรียนรู้ 

- มีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนรวมทุกกลุ่มสาระ 
  การเรียนรู้สูงกว่าปีการศึกษา 2551 

48 

 2. คุณลกัษณะที่พงึประสงค์ - คุณลกัษณะท่ีพึงประสงคข์องนกัเรียน 
  ซ่ึงเป็นเอกลกัษณ์ร่วมของต าบลเสอเพลอ  
  จ านวน 16 ประการ 

- ร้อยละของนกัเรียนท่ีมคุีณลกัษณะท่ี 
   พึงประสงคซ่ึ์งเป็นเอกลกัษณ์ร่วมของต าบล 
   เสอเพลอ จ านวน 16 ประการ 

- 

 3. การศึกษาต่อ - อตัราการศึกษาต่อระดบัการศึกษาภาคบงัคบั 
   และระดบัการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

- ร้อยละของนกัเรียนท่ีการศึกษาต่อระดบั   
  การศึกษาภาคบงัคบั และระดบัการศึกษา 
  ขั้นพ้ืนฐาน 

- 

3. ความพงึพอใจ 1. ประชาชน  
2. บุคลากร 3 หน่วยงาน 

- ประชาชนในเขตต าบลเสอเพลอ จ านวน 19  
   หมู่บา้น 
- บุคลากร 3 หน่วยงาน ไดแ้ก่ สพท.อด.2  
   อบต.เสอเพลอ และโรงเรียน 6 แห่ง 

- กระบวนการ 49 
- ผลผลิต 50 
- ผลลพัธ์ 51 
- ผลกระทบ 52 

 


