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คูมือการทำแบบเก็บขอมูลตัวชี้วัดโรงเรียนประชารัฐ

จุดประสงค์ในการจัดเก็บข้อมูล
โครงการสานพลังประชารัฐด้านการศึกษาพื้นฐานและการพัฒนาผู้น�ำ  (E5) ได้จัดท�ำแบบเก็บข้อมูลตัวชี้วัด
โรงเรียนประชารัฐเพื่อรวบรวมข้อมูลบริบทต่าง ๆ ของโรงเรียนในโครงการ เพื่อประเมินความก้าวหน้าของการจัดท�ำ
แผนพัฒนาโรงเรียน และส่งเสริมนักเรียนให้เป็นทัง้ คนดีและคนเก่ง ตามเป้าหมายของโครงการ  อีกทัง้ ยังเป็นประโยชน์
ในการวางแนวทางเพื่อพัฒนาโรงเรียนในอนาคตต่อไป
จึงขอความร่วมมือจากท่าน โปรดกรอกข้อมูลให้ครบถ้วนและตรงตามความเป็นจริง ข้อมูลจากท่านจะเป็น
ประโยชน์ในการสนับสนุนโรงเรียนให้สามารถพัฒนาได้อย่างยั่งยืนต่อไป

ทั้งนี้ ผู้ให้ข้อมูลจะต้องเตรียม เลขประจ�ำตัวประชาชน 13 หลัก โดยสามารถเข้าไปกรอกข้อมูลได้ที่  
http://surveyschool.pracharathschool.go.th

ระยะเวลาการจัดเก็บข้อมูล
แบบเก็บข้อมูลครูประจ�ำชั้น ครูภาษาอังกฤษ และผู้อ�ำนวยการโรงเรียน ให้ส่งภายในวันที่ 24
เมษายน 2560
ส่วนแบบเก็บข้อมูลนักเรียน ผู้ปกครองและชุมชน ให้ด�ำเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 22
พฤษภาคม 2560

คู่มือการท�ำแบบเก็บข้อมูลตัวชี้วัดโรงเรียนประชารัฐ
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ประเภทของแบบเก็บข้อมูล
แบบเก็บข้อมูลแบ่งเป็น 6 ชุด ดังนี้
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นักเรียน

ครูภาษา
อังกฤษ

ครู

5
4

ชุมชน

ผูปกครอง

6
โรงเรียน

ผู้ให้ข้อมูล
ประเภทของแบบเก็บขอมูล

ผูใหขอมูล

เกณฑการคัดเลือก

1. แบบเก็บขอมูลสำหรับ
นักเรียน

นักเรียน รร.ละ 40 คน แบงตาม
ระดับชั้นดังนี้
• โรงเรียนประถมศึกษา
ประถนตน (ป.1-ป.3) = 10 คน
ประถมปลาย (ป.4-ป.6) = 10 คน
• โรงเรียนประถมศึกษาขยายโอกาส
ประถนตน (ป.1-ป.3) = 10 คน
ประถมปลาย (ป.4-ป.6) = 10 คน
มัธยมตน (ม.1-ม.3) = 10 คน
• โรงเรียนมัธยมศึกษา
มัธยมตน (ม.1-ม.3) = 10 คน
มัธยมปลาย (ม.4-ม.6) = 10 คน

• คัดเลือกนักเรียนทีม่ คี วามดีและความเกงที่
หลากหลาย อาทิ กลุม นักเรียนตองประกอบ
ดวยนักเรียนที่มีผลการเรียน ระดับดี ระดับ
กลาง ระดับต่ำ ในจำนวนเทา ๆ กัน ในแต
ละระดับชั้น

2. แบบเก็บขอมูลสำหรับครู

ครูประจำชั้น 10 คน

กรณีครูประจำชัน้ ในโรงเรียนมีไมครบ 10 คน
ใหเอาจำนวนครูประจำชั้นเทาที่มี

3. แบบเก็บขอมูลสำหรับ
ครูสอนภาษาอังกฤษ

ครูสอนภาษาอังกฤษ แบงตาม
ระดับชั้น ดังนี้
• ประถมตน (ป.1-ป.3) = 1 คน
• ประถมปลาย (ป.4-ป.6) = 1คน
• มัธยมตน (ม.1-ม.3) = 1 คน
• มัธยมปลาย (ม.4-ม.6) = 1 คน

• กรณี ค รู ผ ู  ส อนภาษาอั ง กฤษเป น ครู
ประจำชั้นดวย ใหทำแบบสอบถามสำหรับ
ครูทง้ั 2 ชุดเนือ่ งจากขอคำถามของครูประจำ
ชั้นและครูผูสอนภาษาอังกฤษเปนคนละ
คำถามกัน
• กรณีที่ครูคนเดียวกันสอนหลายชวงชั้น
ใหครูเลือกทำแบบเก็บขอมูลเฉพาะชวงชั้น
ที่สูงที่สุด
คู่มือการท�ำแบบเก็บข้อมูลตัวชี้วัดโรงเรียนประชารัฐ
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ประเภทของแบบเก็บขอมูล

ผูใหขอมูล

เกณฑการคัดเลือก

4. แบบเก็บขอมูลสำหรับ
ผูปกครอง

ผูปกครอง 20 คน

ผูป กครองของนักเรียนทีไ่ ดรบั คัดเลือกมาทำ
แบบสอบถาม (ควรเปนผูปกครองที่อาศัย
อยูกับนักเรียน)

5. แบบเก็บขอมูลสำหรับ
ชุมชน

ตัวแทนจากชุมชน 20 คน แบงเปน

คัดเลือกตัวแทนจากชุมชน 2 สวน ไดแก

• ชุมชนโดยทั่วไปรอบ รร.
= 10 คน

• ชุมชนทั่วไปโดยรอบ รร. เชน รานคา
บานเรือนตาง ๆ ที่อยูภายในรัศมี 5 กม.
รอบ รร.หรือภายในรัศมีทง้ั หมด และยังไมได
ทำแบบสอบถามในสวนของผูปกครอง

• ชุมชนที่มีบทบาทสำคัญตอ
การขับเคลื่อนชุมชน = 10 คน

6. แบบเก็บขอมูลโรงเรียน
ประชารัฐ (ขอมูลตัวชี้วัดเชิง
ประจักษ)

ผูอำนวยการโรงเรียน

• ชุมชนที่มีบทบาทสำคัญตอการขับเคลื่อน
ชุมชน และการพัฒนา รร. อยางนอยกลุม ละ
1 คน แบงเปนกลุมตางๆ ดังนี้
o วัด หรือ ผูนำศาสนาที่ รร.นับถือมาก
ที่สุด
o องค ก รปกครองส ว นท อ งถิ ่ น (อบต.
อบจ. เทศบาลฯ)
o โรงพยาบาล หรือ สถานีอนามัยที่ใกล
รร.มากที่สุด
o ปราชญชาวบาน หรือแหลงเรียนรูเชิง
วัฒนธรรมในทองถิ่น
o ศิษยเกาที่อาศัยอยูในชุมชน
o องคกร หรือหนวยงานอืน่ ๆ ทีน่ กั เรียน
เคยมีสว นรวม หรือเคยมารวมกิจกรรม
กับรร.
o ผูมีอุปการคุณ ที่ชวยเหลือ หรือบริจาค
เงินในการพัฒนารร.อยางสม่ำเสมอ
ผูร ายงานขอมูล ไดแก ผูอ ำนวยการโรงเรียน
หรือ ผูปฏิบัติหนาที่รักษาราชการแทน

คู่มือการท�ำแบบเก็บข้อมูลตัวชี้วัดโรงเรียนประชารัฐ
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ขั้นตอนการดําเนินงาน
ผู้อ�านวยการโรงเรียน หรือ ผู้ปฏิบัติหน้าที่รักษาราชการแทน ก�าหนดวันจัดเก็บข้อมูลโรงเรียนและจัดเตรียม
ความพร้อมก่อนการจัดเก็บข้อมูล ดังนี้
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ศึกษารายละเอียด ทำความเขาใจการจัดเก็บขอมูลตามตัวชี้วัด และขั้นตอนในการ
กรอกขอมูล
คัดเลือกผูใหขอมูลตามจำนวน และเกณฑการคัดเลือกที่กำหนดในหัวขอ “ผูใหขอมูล”

จัดเก็บขอมูลดวยวิธีการที่เหมาะสมกับบริบทของโรงเรียน เชน
วิธีที่ 1 : นัดหมายผูใหขอมูลมาตอบแบบเก็บขอมูลในหองเรียนที่มีการติดตั้งคอมพิวเตอรประจำทุกหองเรียน
เรียบรอยแลว หรือ นัดหมายพรอมกันที่หองคอมพิวเตอรของโรงเรียน โดยมีครูเปนผูอำนวยความสะดวกใน
การตอบแบบเก็บขอมูลออนไลน
วิธีที่ 2 : เก็บขอมูลขณะที่ครูไปเยี่ยมบานนักเรียนหรือชุมชนโดยรอบ โดยการนำโทรศัพทหรือคอมพิวเตอร
ที่สามารถเขาอินเทอรเน็ตไดไปใหชุมชน หรือผูปกครองตอบแบบเก็บขอมูล หรือจัดทำเปนเอกสาร และนำ
มาพิมพใสระบบอีกครั้ง กรณีที่ผูใหขอมูลไมสะดวกในการกรอกขอมูลผานคอมพิวเตอรหรือโทรศัพทมือถือ

ขอแนะนำ
• ควรชี้แจงวัตถุประสงคของการเก็บขอมูลและกลาวย้ำใหกรอกขอมูลตามความเปนจริง เพื่อประโยชนตอ
การพัฒนาการศึกษาในภาพรวมของประเทศ โดยการตอบแบบสอบถามครั้งนี้ไมมีผลไดผลเสียใด ๆ ตอ
ผูใหขอมูลทั้งสิ้น พรอมทั้งแจงใหผูใหขอมูลเตรียมเลขประจำตัวประชาชน 13 หลักเพื่อกรอกลงระบบ
• กรณีจัดเก็บแบบวิธีที่ 1 ในหองคอมพิวเตอร ควรมีผูดูแลคอยตอบขอซักถามตาง ๆ แกผูใหขอมูล กรณี
เก็บขอมูลกับนักเรียนระดับเล็ก ควรมีผูชวยเหลือในการถามคำถามและกรอกคำตอบ
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เมือ่ ดำเนินการตอบแบบเก็บขอมูลครบตามทีก่ ำหนดแลว ใหโรงเรียนแจงใหสำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาทราบ
โครงการจะประมวลผลสำรวจจากแบบเก็บขอมูล และนำไปแสดงผลขอมูลบนระบบ
Dashboard ผานเว็บไซต www.pracharathschool.go.th
5.1 ใหโรงเรียนนำขอมูลตัวชี้วัดที่ไดจากการแสดงผลขอมูลบนระบบ Dashboard แจงใหผูที่มีสวนเกี่ยวของ
ทราบ
5.2 ใหโรงเรียนใชขอมูลตัวชี้วัดที่ไดในการจัดลำดับความสำคัญในเรื่องที่ตองการสงเสริมใหนักเรียนพรอมทั้ง
จัดทำแผนพัฒนาโรงเรียน โดยใหผูแทน ผูปกครองและชุมชนรับทราบและมีสวนรวมในการดำเนินการ
คูมือการทําแบบเก็บข้อมูลตัวชี้วัดโรงเรียนประชารัฐ
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ขั้นตอนการทําแบบเก็บข้อมูล
1. เขาสูเว็บไซต http://surveyschool.pracharathschool.go.th โดยสามารถทำแบบเก็บขอมูลผานคอมพิวเตอร
โดยใช chrome browser หรือ โทรศัพทมือถือที่เชื่อมตออินเทอรเน็ตได
ภายในเว็บไซตจะมี แบบเก็บขอมูล 6 แบบ ไดแกขอมูลที่ตองการเก็บจากนักเรียน ครู ผูปกครอง ครูภาษาอังกฤษ
โรงเรียน และชุมชน โดยผูใหขอมูลเลือกกรอกตามกลุมของตน โดยระบบจะแสดงจำนวนผูใหขอมูลทั้งหมดที่ตองการ
พรอมจำนวนที่เหลือ

สำนักคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน

หนาหลัก

เกี่ยวกับโครงการ

โรงเรียนประชารัฐ

ขาวประชาสัมพันธ

สิ่งที่ โรงเรียนไดรับจากประชารัฐ

CONNEXT ED

แบบเก็บขอมูลสำหรับโรงเรียนประชารัฐ

แบบเก็บขอมูลสำหรับ ตัวชี้วัดโครงการโรงเรียนประชารัฐ

เอกสารการสำรวจ
ตัวชี้วัด .pdf
Download

กรุณาเลือกกลุมเพ�อทำแบบสอบถาม
กลุม

จำนวนทั้งหมด

จำนวนผูทำแบบสอบถาม

1. นักเรียน

10

8

เขาระบบ

2. ครูประจำชั้น

10

10

เขาระบบ

3. ครูภาษาอังกฤษ

4

1

เขาระบบ

4. ผูปกครอง

20

1

เขาระบบ

5. ชุมชน

20

1

เขาระบบ

6. โรงเรียน

1

1

เขาระบบ

2. เริม่ ทำแบบเก็บขอมูลโดยกรอกขอมูลสวนตัว พรอมใสเลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก และตอบคำถามจนครบทุกขอ
3. ระหวางการตอบคำถาม ระบบจะทำการจัดเก็บขอมูลอัตโนมัติ (auto save) หากมีปญหาในการตอบ หรือ
คอมพิวเตอรขัดของใหเปดหนาจอเขาใหม พรอมใสเลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก ของผูใหขอมูล ขอมูลเดิม จะถูก
ดึงกลับมาโดยอัตโนมัติ
4. หากมีปญ
 หาในการใสเลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก เนือ่ งจากเลขบัตรประชาชนซ้ำ ใหตดิ ตอผูด แู ลระบบ (admin)
ตามเบอรหรืออีเมลที่ระบุไวดานลางของหนาเว็บไซต

คูมือการทําแบบเก็บข้อมูลตัวชี้วัดโรงเรียนประชารัฐ
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ตัวชี้วัดในโครงการ
(Key Performance Indicator)
ตัวชี้วัดในโครงการแบ่งเป็น 3 หมวดหลัก ได้แก่ ตัวชี้วัดนักเรียน ตัวชี้วัดครู และตัวชี้วัดโรงเรียน ซึ่งมี
รายละเอียดดังนี้

เด็กดี

01

ตัวชี้วัดนักเรียน
จำนวน 9 ตัวชี้วัด

คุณลักษณะ และคานิยม (คุณคา)
1. คานิยมหลัก 12 ประการ
2. คุณลักษณะอันพึงประสงค
ตามหลักสูตรแกนกลางฯ 2551
3. พฤติกรรมที่แสดงออกของนักเรียน

เด็กเกง

สมรรถภาพการเรียนรู (ทักษะ)
6. ทักษะในการแสวงหาความรู
ดวยตนเอง
7. ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู
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ตัวชี้วัดครู

จำนวน 5 ตัวชี้วัด

ตัวชี้วัดโรงเรียน
จำนวน 3 ตัวชี้วัด

หลักสูตรรวม ความเปนอยู
และสังคม
4. จิตสาธารณะ
5. สุขภาวะที่ดี และสุนทรียภาพ

วิชาการ (เนื้อหา)
8. ความสามารถดานความรู
เชิงบูรณาการ (STEM)
9. ความสามารถในการใช ICT
และ ภาษาอังกฤษ

1. การพัฒนาตนเองของครู
2. การจัดการเรียนการสอนทีเ่ นนผูเ รียนเปนสำคัญ (Child Centric)
3. ความสามารถในการสอนตามแนวทางสะเต็มศึกษา (STEM)
4. การสอนคุณธรรมในโรงเรียน
5. ความสามารถดาน ICT และภาษาอังกฤษ

1. เปนศูนยกลางการเขาถึง ICT และ Digital
2. การสรางเครือขายและการมีสวนรวม
3. ความโปรงใส ตรวจสอบได
(Transparency & Accountability)

คู่มือการท�ำแบบเก็บข้อมูลตัวชี้วัดโรงเรียนประชารัฐ
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