** ผลการดำเนินงานส่วนที่ 2 ผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี แยกรายตัวชี้วัด **
1. ชื่อตัวชี้วัด

: นักเรียนมีผลการประเมินรายวิชาพื้นฐานผ่านทุกรายวิชา และมีผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ระดับผ่านขึ้นไป

2. ระดับความสำเร็จ :
ผลผลิต (Output)
ผลลัพธ์ (Outcome)
** สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)
ประเด็นยุทธฯ : ด้านที่ ๓ - มหานครสำหรับทุกคน : Bangkok as a City for All
-------- ย่อย : มิติที่ ๓.๓ - การศึกษาสำหรับทุกคน
เป้าประสงค์ที่ : เป้าหมายที่ ๓.๓.๒ การพัฒนาคุณภาพการศึกษา
3. คำนิยาม :
:: ผลการประเมินรายวิชาพิ้นฐานผ่านทุกรายวิชาและผลการประเมิน คุณลักษณะอันพึงประสงค์ระดับผ่านขึ้นไป
หมายถึงร้อยละของนักเรียนทุกระดับชั้น ที่มีผลการประเมินรายวิชา ทั้ง 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ และสาระประวัติศาสตร์ ตั้งแต่เกรด 1 ขึ้นไป
และร้อยละของนักเรียนทุกระดับชั้น ที่มีผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ทั้ง 8 ข้อ ในระดับผ่านขึ้นไป
4. วิธีการคำนวณ :
:: ร้อยละของนักเรียนทุกระดับชั้น ที่มีผลการประเมินรายวิชา ตั้งแต่เกรด 1 ขึ้นไป + ร้อยละของนักเรียนทุกระดับชั้น
ที่มีผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ในระดับผ่านขึ้นไป / 2
5. เป้าหมาย : 80 (ร้อยละ)
: ผลงานที่ทำได้ = 99 (ร้อยละ)
6. รายงานผลการดำเนินงาน (รายไตรมาส) :
(6.1) ไตรมาสที่ 1 :
สำนักการศึกษาจะดำเนินการเก็บข้อมูลและประมวลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนเมื้อสิ้นสุ
ดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 ในเดือนมีนาคม 2563
(6.2) ไตรมาสที่ 2 :
สำนักการศึกษากำลังดำเนินการเก็บข้อมูลและประมวลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนเมื้อสิ้
นสุดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 ผ่านระบบ SAR Online โดยกำหนดให้โรงเรียนจัดทำข้อมูลถึงวันที่ 31 มีนาคม 2563
(6.3) ไตรมาสที่ 3 :
สำนักการศึกษากำลังดำเนินการเก็บข้อมูลและประมวลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนเมื้อสิ้
นสุดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 ผ่านระบบ SAR Online โดยกำหนดให้โรงเรียนจัดทำข้อมูลถึงวันที่ 31 มีนาคม 2563
แต่เนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาดขอไวรัสโคโรนา 2019 จึงเลื่อนกำหนดส่งเป็นวันที่ 22 มิถุนายน 2563
(6.4) ไตรมาสที่ 4 :
สำนักการศึกษาได้ดำเนินการเก็บข้อมูลและประมวลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนเมื้อสิ้นสุ
ดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 ผ่านระบบ SAR Online แล้วเสร็จ (ข้อมูล ณ วันที่ 14 กันยายน 2563) ประกอบด้วยผลการประเมิน ดังนี้
1. ร้อยละของนักเรียนทุกระดับชั้นที่มีผลการประเมินรายวิชาตั้งแต่เกรด 1 ขึ้นไป คิดเป็น ร้อยละ 97.67
2. ร้อยละของนักเรียนทุกระดับชั้นที่มีผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ในระดับผ่านขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ 99.45
คิดเป็นความสำเร็จของตัวชี้วัด ร้อยละ 98.56
(6.5) สรุปผลการดำเนินงาน (ปลายปีงบประมาณ) :
:: ดำเนินการสรุปรายงานการประเมินผลความสำเร็จในการจัดการเรียนการสอนโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ปีการศึกษา 2562 แล้วเสร็จ
โดยรวบรวมข้อมูลจากระบบ SAR Online (ข้อมูล ณ วันที่ 14 กันยายน 2563) ประกอบด้วยผลการประเมิน ดังนี้
1. ร้อยละของนักเรียนทุกระดับชั้นที่มีผลการประเมินรายวิชาตั้งแต่เกรด 1 ขึ้นไป คิดเป็น ร้อยละ 97.67
2. ร้อยละของนักเรียนทุกระดับชั้นที่มีผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ในระดับผ่านขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ 99.45
นำผลการประเมินที่ได้มาคำนวณตามวิธีการคำนวณของตัวชี้วัด ได้ผลดังนี้
(ร้อยละของนักเรียนทุกระดับชั้นที่มีผลการประเมินรายวิชาตั้งแต่เกรด 1 ขึ้นไป +
ร้อยละของนักเรียนทุกระดับชั้นที่มีผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ในระดับผ่านขึ้นไป) / 2
= (97.67 + 99.45) / 2
= คิดเป็นความสำเร็จ ร้อยละ 98.56
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** ผลการดำเนินงานส่วนที่ 2 ผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี แยกรายตัวชี้วัด **
7. ปัจจัยสนับสนุนการดำเนินงาน :
:: 1. กระบวนการจัดการศึกษาของโรงเรียนที่สอดคล้องกันทั้งด้านหลักสูตร การจัดกาเรียนรู้ และการวัดประเมินผล
2. การนิเทศ กำกับ ติดตาม ของผู้บริหารโรงเรียน และต้นสังกัด
3. โครงการ กิจกรรมที่ส่งเสริมการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์
8. อุปสรรคต่อการดำเนินงาน :
:: ไม่มีไม่มี-9. หลักฐานอ้างอิง :
:: รายงานผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน จากโรงเรียน
ขอรับรองว่า ข้อความที่ปรากฎในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ
ลงชื่อ.............................................................(ผู้รายงานข้อมูล)
(...........................................................)
ตำแหน่ง .............................................................
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