








สรุปประเด็นการติดตาม/กำหนดการรายงาน 

ประเด็นการติดตาม ประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ 

ประเด็นการติดตามประเมินผล ค่าเป้าหมาย
ตัวชี้วัด 

การติดตาม ประเมินผล ระยะเวลาในการ
ติดตามประเมินผล 

ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด 
ติดตาม ประเมินผล ติดตามไม่ประเมินผล 

ส่วนที่ ๑ ตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติราชการของ สพฐ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ 
กลยุทธ์ที่ ๑ การจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคงของสังคมและของประเทศชาติ 
๑ ร้อยละของผู้เรียนที่เข้าร่วมกิจกรรม
ที่ส่งเสริม สนับสนุน ในการสร้าง
ภูมิคุ้มกันพร้อมรับมือกับการ
เปลี่ยนแปลงและ   ภัยคุกคามรูปแบบ
ใหม่ในทุกรูปแบบ 

ร้อยละ ๘๕ ✓  รอบท่ี ๒ นางอิศราวดี สีหะรัญ 
นางวนิดา เลาห์ประเสริฐ 

กลยุทธ์ที่ ๓ การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
๕ ร้อยละของผู้เรียนปฐมวัยมี
พัฒนาการด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ 
สังคม และสติปัญญา 

ร้อยละ ๘๐ ✓  รอบท่ี ๑ นางเพ็ญศรี ศรีรอด     
          ประเทียบอินทร์ 

๘ ร้อยละของนักเรียนที่ผ่านการ
ประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์
ตามหลักสูตรระดับดีขึ้นไป 

เพ่ิมข้ึนร้อยละ ๑ ✓  รอบท่ี ๑ นางจารุวรรณ ใจเพียร 
นางเบญญาภา ฉัตรชัยพันธ์ 
นางวนิดา  เลาห์ประเสริฐ 
นางอุไร  บุญวัตร 
นางอิศราวดี สีหะรัญ 

 

 

 



-๒- 

ประเด็นการติดตามประเมินผล ค่าเป้าหมาย
ตัวชี้วัด 

การติดตาม ประเมินผล ระยะเวลาในการ
ติดตามประเมินผล 

ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด 
ติดตาม ประเมินผล ติดตามไม่ประเมินผล 

๑๐ ร้อยละของครูสอนภาษาอังกฤษ    
ในระดับชั้นประถมศึกษาและ
มัธยมศึกษาได้รับการพัฒนาและ
ยกระดับความรู้ภาษาอังกฤษโดยใช้
ระดับการพัฒนา   ด้านภาษา
(CEFR)ตามเกณฑ์ท่ีกำหนด 

ร้อยละ ๑๐๐ ✓  รอบท่ี ๒ นางสวภา  ศิริ 
นายพิสิฐ  แก้วมาก 

๑๑ ร้อยละของสถานศึกษาที่สอนใน
ระดับ ม.ต้น ที่ได้รับการเตรียมความ
พร้อม ด้านการอ่าน คณิตศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์ในการประเมินระดับ
นานาชาติตามโครงการ PISA 

ร้อยละ ๑๐๐ ✓  รอบท่ี ๒ น.ส.วรรณ์ฤทัย  แสงนิล 

๑๒ ร้อยละของสถานศึกษาที่จัดการ
เรียนการสอนที่สร้างสมดุลทุกด้านและ
มีการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาพหุ
ปัญญารายบุคคล 

-  ✓ รอบท่ี ๒ นายพิสิฐ  แก้วมาก 

 

 

 

 



-๓- 

ประเด็นการติดตามประเมินผล ค่าเป้าหมาย
ตัวชี้วัด 

การติดตาม ประเมินผล ระยะเวลาในการ
ติดตามประเมินผล 

ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด 
ติดตาม ประเมินผล ติดตามไม่ประเมินผล 

๑๔ ร้อยละของผู้เรียนได้รับการพัฒนา  ให้มีความรู้สมรรถนะหรือทักษะอาชีพ  ในด้านต่าง ๆ เพื่อการประกอบอาชีพ การดำรงชีวิตอยู่ร่วมกันในสังคมอย่าง
สอดคล้องตามสภาพความต้องการและบริบทของแต่ละพ้ืนที่ตลอดจนความ    ท้าทายที่เป็นพลวัตรของโลกในศตวรรษ  ที่ ๒๑ 
ตัวชี้วัดย่อยท่ี ๑๔.๑ ระดับ                
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑-๖ 

ร้อยละ ๘๐ ✓  รอบท่ี ๒ นายพิสิฐ  แก้วมาก 
นางเบญญาภา ฉัตรชัยพันธ์ 
น.ส.อรวรรณ  ล่องลือฤทธิ์ 

ตัวชี้วัดย่อยท่ี ๑๔.๒ ระดับ               
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๓ 

ร้อยละ ๘๐ ✓  รอบท่ี ๒ นายพิสิฐ  แก้วมาก 
นางเบญญาภา ฉัตรชัยพันธ์ 
น.ส.อรวรรณ  ล่องลือฤทธิ์ 

กลยุทธ์ที่ ๔ การสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ มีมาตรฐานและลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา 
๑๕ อัตราการเข้าเรียนของผู้เรียนแต่ละระดับการศึกษาต่อประชากรกลุ่มอายุ 
ตัวชี้วัดย่อยท่ี ๑๕.๑ ประชากรวัยเรียน  
ที ่มีอายุถึงเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับ 
เข้าเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ 

ร้อยละ ๑๐๐ ✓  รอบท่ี ๒ นายภาคภูมิ มณีบางกา 
นางอุไร บุญวัตร 

ตัวชี้วัดย่อยท่ี ๑๕.๒ นักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ ๖ ที่จบหลักสูตร       
ในปีการศึกษา ๒๕๖๓ ได้ศึกษาต่อ     
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ 

ร้อยละ ๑๐๐ ✓  รอบท่ี ๒ นายภาคภูมิ มณีบางกา 
นางอุไร บุญวัตร 

ตัวช้ีวัดย่อยที่ ๑๕.๓ นักเรียนช้ัน ม.๓ ท่ีจบ
หลักสตูร ในปีการศึกษา ๒๕๖๓ ได้ศึกษาต่อ 
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๔ หรือเทียบเท่า 

ร้อยละ ๑๐๐ ✓  รอบท่ี ๒ นายภาคภูมิ มณีบางกา 
นางอุไร บุญวัตร 



-๔- 

ประเด็นการติดตามประเมินผล ค่าเป้าหมาย
ตัวชี้วัด 

การติดตาม ประเมินผล ระยะเวลาในการ
ติดตามประเมินผล 

ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด 
ติดตาม ประเมินผล ติดตามไม่ประเมินผล 

กลยุทธ์ที่ ๕ การจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
๑๙ ร้อยละของนักเรียนมีความรู้      
ความเข้าใจและตระหนักในการ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

ร้อยละ ๘๐ ✓  รอบท่ี ๒ นางวนิดา  เลาห์ประเสริฐ 
นางเบญญาภา  ฉัตรชัยพันธ์ 

ส่วนที่ ๓ นโยบายการตรวจราชการและติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ 
ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
๑๑ โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล -  ✓ รอบท่ี ๒ น.ส.วรรณ์ฤทัย  แสงนิล 
ส่วนที่ ๔ จุดเน้นของนโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ 
๓. ด้านคุณภาพ 
๕ จัดกระบวนการเรียนการสอนและ
ปฏิรูปการเรียนรู้จากรูปแบบ Passive 
Learning เป็น Active Learning 
ให้กับผู้เรียนในทุกระดับชั้น 

-  ✓ รอบท่ี ๒ น.ส.วรรณ์ฤทัย  แสงนิล 

๙-๑๓ การพัฒนาครูและบุคลากร
ทางการศึกษาให้มีทักษะความรู้และ
ความชำนาญในการจัดการเรียนการ
สอน มีมาตรฐานวิชาชีพ และ/หรือ
สมรรถนะของครูยุคใหม่ 

-  ✓ รอบท่ี ๒ นางสวภา  ศิริ 
นางเพ็ญศรี ศรีรอด 
           ประเทียบอินทร์ 



หมายเหตุ ๑. ให้ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัดศึกษาแบบรายงานจากแบบติดตาม ประเมินผลการบริหารและจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานของ สพท.ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔   

                         ตามท่ีได้ส่งให้ทุกท่านแล้ว เมื่อวันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๔ (ผ่านระบบ AMSS++) 

  ๒. แบบสำหรับการรายงาน (Excel) จะจัดส่งให้ภายหลังเมื่อได้รับจาก สพฐ. 

  ๓. กำหนดการส่งข้อมูลเพื่ออับโหลดส่งรายงานผลการดำเนินงานให้กลุ่มนโยบายและแผน   

                        รอบท่ี ๑ ภายใน ๕ มิถุนายน ๒๕๖๔ /  รอบท่ี ๒ ภายใน ๕ กันยายน ๒๕๖๔ 

 




