117

รายชื่อผู้รับผิดชอบประเด็น/ตัวชี้วัด/นโยบาย ของสำนักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ตัวชี้วัดที่ติดตามและประเมินผลเทียบกับค่าเป้าหมาย โดยใช้ข้อมูลสารสนเทศจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา จำนวน
ที่

ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ตามแผนปฏิบัติราชการ ของ สพฐ.

19 ตัวชี้วัด

ชื่อผู้รับผิดชอบ สตผ.

เบอร์โทรติดต่อ

นโยบายที่ 1 จัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง
3

ร้อยละของสถานศึกษาที่ปรับปรุงหลักสูตร จัดบรรยากาศสิ่งแวดล้อมและจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้ผู้เรียนแสดงออกถึงความรักในสถาบัน นายชัชวาลย์ ไชยบุญญานุภาพ
หลักของชาติยึดมัน่ การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีทัศนคติที่ดตี ่อบ้านเมือง มีหลักคิดที่ถูกต้อง นางเกษรินทร์ วิรยิ ะอาภรณ์
เป็นพลเมืองดีของชาติ มีคุณธรรม จริยธรรม

081-329-4734
097-946-9528

นโยบายที่ 2 พัฒนาคุณภาพผู้เรียน
15

ร้อยละของสถานศึกษาพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้สอดคล้องกับทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 โดยเน้นการพัฒนา
นายฉัตรชัย หวังมีจงมี
สมรรถนะผู้เรียนเป็นรายบุคคล เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนมีหลักคิดที่ถูกต้อง รักในสถาบันหลักของชาติ และยึดมั่นการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข เป็นพลเมืองดีของชาติ และพลเมืองโลกที่ดี มีความเป็นเลิศทางด้านวิชาการ มีทักษะ
ชีวิตและทักษะอาชีพตามความต้องการ และมีทักษะในการป้องกันตนเองจากภัยคุกคามรูปแบบใหม่

064-963-5145

16
21

ร้อยละของสถานศึกษาที่มีการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียนและพื้นที่
ร้อยละของผู้เรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นได้รับการส่งเสริมสมรรถนะที่จำเป็นด้านการรู้เรื่องการอ่าน (Reading Literacy)

22

ร้อยละของผู้เรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นได้รับการส่งเสริมสมรรถนะที่จำเป็นด้านการรู้เรื่องคณิตศาสตร์ (Mathematical Literacy)

23

ร้อยละของผู้เรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นได้รับการส่งเสริมสมรรถนะที่จำเป็นด้านการรู้เรื่องวิทยาศาสตร์ (Scientific Literacy)

25
26
31

ร้อยละของผู้เรียนที่มีทักษะด้าน Digital Literacy ในการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ร้อยละของผู้เรียนที่มีความรู้ และทักษะในการป้องกันตนเองจากภัยคุกคามรูปแบบใหม่
ร้อยละของสถานศึกษาที่มีการจัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียนในลักษณะของ STEM ศึกษา

064-963-5145
086-397-2845
081-709-7648
088-221-2911
091-417-6683
088-221-2911
091-417-6683
081-894-8749
084-652-3020
062-968-8664

นายฉัตรชัย หวังมีจงมี
น.ส.รุ่งทิวา งามตา
นางอรอุมา หวังมีจงมี
นายสุริยะ แสงทอง
น.ส.กันนิกา นาขันดี
นายสุริยะ แสงทอง
น.ส.กันนิกา นาขันดี
นายไชยา อินทะเสน
นางศิริพร สาตยศ
น.ส.ธีรวรรณ บุญบำรุง

118

ที่

ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ตามแผนปฏิบัติราชการ ของ สพฐ.

ชื่อผู้รับผิดชอบ สตผ.

เบอร์โทรติดต่อ

32
33

ร้อยละของสถานศึกษาที่จัดการเรียนรู้ตามกระบวนการเรียนรู้บันได 5 ขั้น (IS: Independent Study)
ร้อยละของสถานศึกษาที่จัดการเรียนรู้ และบรรยากาศสิ่งแวดล้อมที่ส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้เรียนได้เรียนรู้และฝึกทักษะด้านภาษาอังกฤษ
และภาษาที่ 3 ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

น.ส.ณฐมน ไชยเกตุ
นายไชยา อินทะเสน
น.ส.อุบลพรรณ มีจิตต์

087-028-8889
081-894-8749
02-281-3904

34

ร้อยละของผู้เรียน มี ID plan และ Portfolio เพื่อการศึกษาต่อและการประกอบอาชีพ

น.ส.ศิรพิ ัทธ์ วิบูลย์ธนังกุล

36
38

ร้อยละของผู้เรียนที่มีสุขภาวะที่ดีทุกช่วงวัย
นางสดใส นิยมจันทร์
ร้อยละของสถานศึกษาที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงการดำเนินชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและการประยุกต์ใช้ปรัชญา น.ส.สาลินี เลิศอัคฆากร
เศรษฐกิจพอเพียง

086-465-6241
02-281-3904
089-451-4844
086-088-3372

นโยบายที่ 3 พัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา
52

ร้อยละของบุคลากรในสังกัดที่พัฒนาตนเองผ่านระบบ Digital Technology

น.ส.ศศิรภ์ ัทร พิพัฒนนธนพงศา

093-192-8416

นายวิชยั รัศมีดารา
นางปาณิสรา รวดเร็ว
น.ส.อัญชลี ไหมทอง

083-959-6800
086-983-3458
086-875-8147

นายชัชวาลย์ ไชยบุญญานุภาพ
น.ส.ฉัตรชนก จันทร์แย้ม
อ.ปณิธภิ ัธน์ พรหมประสาธน์
นางศิริพร สาตยศ
น.ส.มนัญญา งามทรง
น.ส.อรกมล พรหมกุล

081-329-4734
086-691-5553
064-419-5356
084-652-3020
086-917-4521
092-884-7969

นโยบายที่ 4 สร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาทีม่ ีคุณภาพ มีมาตรฐาน และลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา
57

ร้อยละของสถานศึกษาที่มีระบบฐานข้อมูลประชากรวัยเรียนและสามารถนำมาใช้ในการวางแผนจัดการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

นโยบายที่ 5 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
75

มีรูปแบบและแนวทางในการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กให้เกิดคุณภาพ

77
82

จำนวนโรงเรียนขนาดเล็กลดลง
สถานศึกษาทุกแห่งมีระบบข้อมูลสารสนเทศที่สามารถใช้ในการวางแผนการจัดการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ

119

ตัวชี้วัดที่ติดตามและประเมินผลระดับคุณภาพของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา โดยใช้ข้อมูลสารสนเทศจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
จำนวน 12 ตัวชี้วัด
ที่

ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ตามแผนปฏิบัติราชการ ของ สพฐ.

ชื่อผู้รับผิดชอบ สตผ.

เบอร์โทรติดต่อ

นโยบายที่ 1 จัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง
4

ร้อยละของสถานศึกษาที่น้อมนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของในหลวงรัชกาลที่ 10 และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ไปพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามที่กำหนดได้อย่างมีประสิทธิภาพ

อ.ชัชวาลย์ ไชยบุญญานุภาพ
อ.ปณิธภิ ัธน์ พรหมประสาธน์

081-329-4734
064-419-5356

นโยบายที่ 2 พัฒนาคุณภาพผู้เรียน
17

ด้านผู้เรียน ร้อยละของผู้เรียนระดับปฐมวัย ได้รับการพัฒนาร่างกาย จิตใจ วินยั อารมณ์ สังคม และสติปัญญา และมีความพร้อมที่จะ
เข้ารับการศึกษาในระดับที่สูงขึ้น

น.ส.กริษฐา เจริญเลิศ

081-909-1527

19

ร้อยละของผู้เรียนที่อ่านออกเขียนได้ คิดเลขเป็น และมีนิสยั รักการอ่าน

นายชัชวาลย์ ไชยบุญญานุภาพ
น.ส.อริศรา ตระกูลวารีสุข
น.ส.สิรีธร ไหวพริบ

20
24

ร้อยละของผู้เรียนที่มีทักษะการคิด วิเคราะห์
ร้อยละของผู้เรียนที่มีทักษะสื่อสารอังกฤษ และสื่อสารภาษาที่ 3 ได้อย่างมีประสิทธิภาพ(ร้อยละผู้เรียนมีทักษะภาษาอังกฤษและภาษา
ต่างประเทศที่สองได้อย่างมีประสิทธิภาพ)

น.ส.อังคณา เหว่าวิทย์
นายไชยา อินทะเสน

081-329-4734
081-902-5875
089-470-6338
095-164-8945
081-916-8431
081-894-8749

27

ร้อยละของผู้เรียนที่มีคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) มากกว่าร้อยละ 50 ในแต่ละวิชาเพิ่มขึ้นจากปี
การศึกษาที่ผ่านมา

น.ส.มนทกานต์ แก้วพฤกษ์
น.ส.ทิพวรรณ ปัญญากวาว

092-905-9539
097-920-3728

30

ด้านสถานศึกษา ร้อยละของสถานศึกษาจัดการเรียนรู้ที่ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ผ่านกิจกรรม การปฏิบัติจริง (Active Learning)

นายชัชวาลย์ ไชยบุญญานุภาพ
น.ส.นาราทิพย์ ทองโสภา

081-329-4734
083-557-6626

35

ร้อยละของสถานศึกษาที่จัดการเรียนรู้ และบรรยากาศสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการพัฒนาทักษะอาชีพตามความถนัด

นายนิธิศ ภู่ชยั

081-738-8759

นโยบายที่ 3 พัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา

120

ที่
49

ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ตามแผนปฏิบัติราชการ ของ สพฐ.
ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาทุกประเภท มีศักยภาพในการปฏิบตั ิงานครบตามความจำเป็น ในการจัดการเรียนรู้
อย่างมีประสิทธิภาพ

ชื่อผู้รับผิดชอบ สตผ.

เบอร์โทรติดต่อ

น.ส.ศศิรภ์ ัทร พิพัฒนนธนพงศา

093-192-8416

นโยบายที่ 4 สร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาทีม่ ีคุณภาพ มีมาตรฐาน และลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา
54

ร้อยละของเด็กวัยเรียนที่เข้ารับการศึกษาในแต่ละระดับการศึกษา

นายวิชยั รัศมีดารา
นางปาณิสรา รวดเร็ว
น.ส.อัญชลี ไหมทอง

083-959-6800
086-983-3458
086-875-8147

55

ร้อยละของนักเรียนออกกลางคัน

นางปลิดา วิชิตกมลชัย
นางสุนีย์ สิทธิธนะ

081-935-1981
081-451-2445

นางศิริพร สาตยศ
น.ส.มนัญญา งามทรง
น.ส.อรกมล พรหมกุล

084-652-3020
086-917-4521
092-884-7969

นโยบายที่ 5 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
78

ร้อยละของผู้เรียนที่อยู่ในโรงเรียนขนาดเล็กมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น

