
 

 

 

 

 

 

 

ทิศทางการพัฒนาการศึกษา

 

 

 

 

 

 

 



 
 

๑ 
 

                                              

    
 

ทิศทางการพัฒนาการศึกษา 
ของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 2 

จากผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอก (SWOT)  ของส านักงานเขตพ้ืนที่ 
การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 2 เพ่ือส่งเสริม/พัฒนาจุดแข็งและโอกาส  แก้ไขปรับปรุงจุดอ่อนและอุปสรรค           
ซึ่งจะส่งผลให้การบริหารจัดการตามภารกิจของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามีคุณภาพและมีประสิทธิภาพสูงขึ้น 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 2 จึงร่วมกันก าหนดทิศทางการพัฒนา ดังนี้ 

วิสัยทัศน์ (VISION) 
“ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 2 เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้           

จัดการศึกษามีคุณภาพและมาตรฐาน สอดคล้องกับวิถอีีสาน  บนพื้นฐานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” 

พันธกิจ  (MISSION) 
1. ส่งเสริมและสนับสนุนให้หน่วยงานการศึกษาในสังกัดทุกระดับเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ 
2. ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชากรวัยเรียนทุกคน ได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึงมีคุณภาพและ    

ได้มาตรฐาน 
3. ส่งเสริมให้ผู้เรียนทุกคน มีความรู้ คู่คุณธรรม จริยธรรม มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์       

ตามหลักสูตรและค่านิยมหลักของคนไทย  
4. พัฒนาระบบบริหารจัดการที่เน้นการมีส่วนร่วมตามหลักธรรมาภิบาล เพ่ือเสริมสร้างความ 

รับผิดชอบต่อคุณภาพการศึกษาและบูรณาการในการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
5. ส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้เรียนได้เรียนรู้เกษตรอินทรีย์ วิถีอีสาน ตามหลักปรัชญาของ 

เศรษฐกิจพอเพียง 
6.  ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีสมรรถนะตรงตามสายงาน มีคุณธรรม จริยธรรม  

ปฏิบัติงานตรงตามมาตรฐาน จรรยาบรรณวิชาชีพ และมีวัฒนธรรมการท างานท่ีมุ่งผลสัมฤทธิ์ 

เป้าประสงค์ (GOALS) 
           เพ่ือให้การจัดการศึกษาของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 2 มีคุณภาพ
และมาตรฐาน สอดคล้องกับวิถีอีสาน บนพื้นฐานความเป็นไทยก้าวไกลสู่สากล จึงก าหนดเป้าประสงค์ ดังนี้ 

1. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษาทุกระดับ พัฒนาสื่อเทคโนโลยี และระบบ 
ข้อมูลสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ 

2. พัฒนาส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษา ให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ 
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โดยกระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional learning community : PLC) 
3. ผู้เรียนระดับก่อนประถมศึกษาและระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานทุกคน มีพัฒนา 

การเหมาะสมตามวัย ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 และมีสรรถนะตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
4.  ประชากรวัยเรียนทุกคนได้รับโอกาสในการศึกษาขั้นพ้ืนฐานอย่างทั่วถึง มีคุณภาพ เสมอภาค  

และปลอดภัย 
5.  ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีสมรรถนะตรงตามสายงาน มีคุณธรรม จริยธรรม  

ปฏิบัติงานตรงตามมาตรฐาน จรรยาบรรณวิชาชีพ และมีวัฒนธรรมการท างานท่ีมุ่งผลสัมฤทธิ์ 
6.  ผู้เรียนมีความรู้ คู่คุณธรรม จริยธรรม มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรและค่านิยม 

หลักของคนไทย  
7.  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษา มีระบบบริหารจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ 

ตามหลักธรรมาภิบาล และบริหารโดยให้พื้นที่อ าเภอ กลุ่มโรงเรียน และโรงเรียนเป็นฐาน 
8.  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษา ใช้กลไก ก.ต.ป.น. อ.ก.ต.ป.น.ขับเคลื่อน 

คุณภาพการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ 
9.  ครูและบุคลากรทางการศึกษา และผู้เรียนมีความเข้าใจ ประยุกต์ใช้ความรู้เกี่ยวกับเกษตร 

อินทรีย์ วิถีอีสาน และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ไปใช้ในชีวิตประจ าวัน 

ค่านิยมองค์กร 
  องค์กรทันสมัย  ใส่ใจบริการ  งานสัมฤทธิ์ผล  พัฒนาตน   ทุกคนตรวจสอบได้ 

การขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติ 
  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 2 ได้ก าหนดนโยบายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยยึดหลักของการพัฒนาที่ยั่งยืน และการสร้างความสามารถในการแข่งขันของ
ประเทศในอนาคต เป็นแนวทางในการจัดการศึกษาจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ช าติ  
พ.ศ. 2561 – 2580 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561 - 2580) แผนปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2565) แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 – 
2579 และมุ่งสู่ Thailand 4.0 โดยด าเนินการตามกลยุทธ์ ดังนี้ 
 

กลยุทธ์ที่ 1 การจัดการศึกษาเพื่อความม่ันคงของมนุษย์และของชาติ 
กลยุทธ์ที่ 2 การจัดการศึกษาเพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
กลยุทธ์ที่ 3 การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
กลยุทธ์ที่ 4  การสร้างโอกาสและลดความเหลื่อมล ้าทางการศึกษา 
กลยุทธ์ที่ 5  การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
กลยุทธ์ที่ 6 การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา 
 



 
 

๓ 
 

 
เป้าหมายและตัวชี้วัดเป้าหมาย 

ตามกลยุทธ์การพัฒนาคุณภาพการศึกษาของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 2 
 

กลยุทธ์ที่ 1 การจัดการศึกษาเพื่อความม่ันคงของมนุษย์และของชาติ 
เป้าหมาย 1.1 สถานศึกษาพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะตามพระบรมราโชบายด้านการศึกษา ของ

รัชกาลที่ 10 เกี่ยวกับทัศนคติที่ดีต่อบ้านเมือง มีหลักคิดที่ถูกต้องเป็นพลเมืองดีของชาติ มีคุณธรรม จริยธรรม มี
ค่านิยม   ที่พึงประสงค์ มีคุณธรรม อัตลักษณ์ มีจิตสาธารณะ มีจิตอาสา รับผิดชอบต่อครอบครัว ผู้อ่ืน และสังคม
โ ด ย ร ว ม  ซื่ อ สั ต ย์  สุ จ ริ ต  มั ธ ยั ส ถ์  อ ด อ อ ม  โ อ บ อ้ อ ม อ า รี  มี วิ นั ย  แ ล ะ รั ก ษ า ศี ล ธ ร ร ม 
 ตัวชี้วัดที่ 1.1.1 ร้อยละ 100 ของผู้เรียนมีทัศนคติที่ดีต่อบ้านเมือง มีหลักคิดที่ถูกต้องเป็นพลเมืองดี     
ของชาติ มีคุณธรรม จริยธรรม มีค่านิยมที่พึงประสงค์ มีคุณธรรม อัตลักษณ์ มีจิตสาธารณะ มีจิตอาสา 
รับผิดชอบต่อครอบครัว ผู้อ่ืน และสังคมโดยรวม ซื่อสัตย์ สุจริต มัธยัสถ์ อดออม โอบอ้อมอารี มีวินัย และรักษา
ศีลธรรม (คุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามหลักสูตรแกนกลางฯ) 

ตัวชี้วัดที่ 1.1.2 ร้อยละ 100 ของสถานศึกษาได้พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะตามพระบรมราโชบาย    
ด้านการศึกษา ของรัชกาลที่ 10 เกี่ยวกับทัศนคติที่ดีต่อบ้านเมือง มีหลักคิดที่ถูกต้องเป็นพลเมืองดีของชาติ         
มีคุณธรรม จริยธรรม มีค่านิยมที่พึงประสงค์ มีคุณธรรม อัตลักษณ์ มีจิตสาธารณะ มีจิตอาสา รับผิดชอบต่อ
ครอบครัว ผู้อ่ืน และสังคมโดยรวม ซื่อสัตย์ สุจริต มัธยัสถ์ อดออม โอบอ้อมอารี มีวินัย และรักษาศีลธรรม 
(คุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามหลักสูตรแกนกลางฯ) 

เป้าหมาย 1.2 ผู้เรียนมีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงความรักในสถาบันหลักของชาติ ยึดมั่นการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

ตัวชี้ วัดที่  1.2.1 ร้อยละ 100 ของผู้ เรียนมีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงความรักในสถาบันหลัก 
ของชาติ ยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

ตัวชี้วัดที่ 1.2.2 ร้อยละ 100 ของสถานศึกษาจัดบรรยากาศสิ่งแวดล้อมและจัดกิจกรรมการเรียนรู้         
ให้ผู้ เ รียนแสดงออกถึงความรักในสถาบันหลักขอ งชาติ  ยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตย 
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  
 เป้าหมาย 1.3 สถานศึกษาน าความรู้เกี่ยวกับเกษตรอินทรีย์ วิถีอีสาน และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงไปสู่การพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามที่ก าหนดได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 ตัวชี้วัดที่ 1.3.1 ร้อยละ 100 ของผู้เรียนมีคุณลักษณะคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 
 ตัวชี้วัดที่ 1.3.2 ร้อยละ 100 ของสถานศึกษาน้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่การพัฒนา
ผู้เรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามที่ก าหนด 
 ตัวชี้วัดที่ 1.3.3 ร้อยละ 100 ของสถานศึกษามีการน าหลักการของเกษตรอินทรีย์ วิถีอีสาน บูรณาการ
การเรียนรู้ เพื่อให้น าไปใช้ในชีวิตประจ าวัน 
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เป้าหมาย 1.4 ผู้เรียนมีความสามารถรับมือกับภัยคุกคามทุกรูปแบบที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง 
ตัวชี้วัดที่ 1.4.1 ร้อยละ 100 ของผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจ และมีความพร้อมสามารถรับมือกับภัย

คุกคามทุกรูปแบบที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง เช่น ภัยจากยาเสพติด ความรุนแรง การคุกคามในชีวิตและ
ทรัพย์สิน การค้ามนุษย์ อาชญากรรมไซเบอร์ และภัยพิบัติต่าง ๆ อุบัติเหตุ  โควิด-19 ฝุ่น PM 2.5 และอ่ืนๆ 

ตัวชี้วัดที่ 1.4.2 ร้อยละ 100 ของผู้เรียนมีความพร้อมสามารถรับมือกับภัยคุกตามทุกรูปแบบที่มีผลการะ
ทบต่อความมั่นคง 

เป้าหมาย 1.5 ผู้เรียนได้รับการปลูกฝังความมีระเบียบ วินัย ทัศนคติที่ถูกต้อง ผ่านกระบวนการลูกเสือ   
ยุวกาชาดและจิตอาสา 

ตัวชี้วัดที่  1.5.1 ร้อยละ 100 ของผู้ เรียนได้รับการปลูกฝังความมีระเบียบ วินัย จิตสาธารณะ            
ผ่านกระบวนการลูกเสือ และยุวกาชาด 

เป้าหมายที่ 1.6 หน่วยงานผ่านการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของภาครัฐ 
(ITA online) 

ตัวชี้วัดที่ 1.6.1 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามีผลประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน
ของภาครัฐ (ITA online) ระดับ A 

ตัวชี้วัดที่ 1.6.2 ร้อยละ 60 ของสถานศึกษามีผลประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน
ของภาครัฐ (ITA online) ระดับ A 

 
กลยุทธ์ที่ 2 การจัดการศึกษาเพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 

เป้าหมายที่ 2.1  ผู้เรียนทุกระดับมีสมรรถนะส าคัญตามหลักสูตร มีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 
21(3R8C) 

ตัวชี้วัดที่ 2.1.1 ร้อยละ 50 ของผู้เรียนทุกระดับมีสมรรถนะส าคัญตามหลักสูตร มีทักษะการเรียนรู้ใน
ศตวรรษที่ 21(3R8C) ในระดับดีเยี่ยม โดยพิจารณาจากการประเมินความสามารถการอ่าน คิดวิเคราะห์ และ
เขียน  

เป้าหมายที่ 2.2  ผู้เรียนมีความเป็นเลิศทางด้านวิชาการ มีทักษะความรู้ที่สอดคล้องกับทักษะที่จ าเป็น  
ในศตวรรษท่ี 21 และมีทักษะด้านอาชีพ 

ตัวชี้วัดที่ 2.2.1 ร้อยละ 80 ของผู้เรียนเป็นผู้มีความเป็นเลิศทางด้านวิชาการ มีความสามารถพิเศษด้าน
ผู้น า ด้านนักคิด ด้านสร้างสรรค์ ด้านนักวิชาการ ด้านนักคณิตศาสตร์ ด้านนักวิทยาศาสตร์ ด้านนักภาษา        
ด้านนักกีฬา ด้านนักดนตรี ด้านศิลปิน และนักเรียนที่เข้าแข่งขันระดับนานาชาติ 

ตัวชี้วัดที่ 2.2.2 ร้อยละ  100 ของผู้เรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ได้รับการเสริมทักษะการเรียนรู้     
ที่เชื่อมโยงสู่อาชีพและการมีงานท า 

ตัวชี้วัดที่ 2.2.3 ร้อยละ  100 ของผู้เรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ได้รับการเสริมทักษะการเรียนรู้      
ที่เชื่อมโยงสู่อาชีพและการมีงานท า 

 



 
 

๕ 
 

 
เป้าหมายที่ 2.3 ผู้เรียนมีความสามารถด้านรู้เรื่องการอ่าน (Reading Literacy) ด้านการรู้เรื่อง

คณิตศาสตร์ (Mathematical Literacy) และด้านการรู้เรื่องวิทยาศาสตร์ (Scientific Literacy) ตามแนวทาง
การประเมิน PISA 

ตัวชี้วัดที่ 2.3.1 ร้อยละ  100 ของผู้เรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นได้รับการพัฒนาสมรรถนะตามแนว
ทางการประเมิน PISA ด้วยชุดฝึกสมรรถนะและข้อสอบ PISA style 
   เป้าหมายที่ 2.4 ผู้เรียนมีทักษะ และความสามารถทางวิชาการ 
  ตัวชี้วัดที่ 2.4.1 ร้อยละ 60 ของผู้เรียนแต่ละระดับชั้น(ประถมศึกษาปีที่ 1–6) ผ่านเกณฑ์การทดสอบ
ภาษาอังกฤษ เพ่ือใช้ในการสื่อสารในระดับดีขึ้นไป(เกรด 3 ขึ้นไป) 
   ตัวชี้วัดที่ 2.4.2 ร้อยละ 60 ของผู้เรียนกลุ่มเป้าหมายผ่านการทดสอบทักษะการใช้ภาษาอังกฤษตาม
มาตรฐานความสามารถทางภาษาอังกฤษ (CEFR) ตามท่ีก าหนด 
  ตัวชี้วัดที่ 2.4.3 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา มีสถานศึกษาที่มีความพร้อมในการจัดห้องเรียนพิเศษ 
(EP/MEP/IEP) 
 
กลยุทธ์ที่ 3 การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 

เป้าหมายที่ 3.1  หน่วยงานมีและจัดท ากรอบหลักสูตร พัฒนาหลักสูตร กรอบหลักสูตรท้องถิ่น            
ที่สอดคล้องกับเป้าหมาย จุดเน้น สาระท้องถิ่น และสอดคล้องแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560-2579 

ตัวชี้วัดที่ 3.1.1 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามีกรอบหลักสูตรท้องถิ่นที่สอดคล้องกับเป้าหมาย จุดเน้น 
สาระท้องถิ่นและสอดคล้องกับแผนการศึกษาแห่งชาติ  

ตัวชี้วัดที่ 3.1.2 ร้อยละ 100 ของสถานศึกษาที่มีการพัฒนาหลักสูตรระดับท้องถิ่นที่สอดคล้องกับ
เป้าหมาย จุดเน้น สาระท้องถิ่น และสอดคล้องแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560-2579 และกรอบหลักสูตร
ระดับท้องถิ่นตามความต้องการของสถานศึกษา 

ตัวชี้วัดที่ 3.1.3 ร้อยละ 100 ของสถานศึกษามีการน าหลักสูตรระดับท้องถิ่นไปใช้พัฒนาการศึกษา 
ตัวชี้วัดที่ 3.1.4 ร้อยละ 100 ของครูและบุคลากรทางการศึกษา มีความรู้ความเข้าใจ ในการจัดท าและ   

ใช้หลักสูตร 
เป้าหมายที่ 3.2  ครูและบุคลากรทางการศึกษามีความรู้ความเข้าใจ และตระหนักรู้ในการจัดท าและ    

ใช้หลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 ตัวชี้วัดที่ 3.2.1 ร้อยละ 100 ของครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีความรู้ความเข้าใจ และตระหนักรู้     
ในการจัดท าและใช้หลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

เป้าหมายที่ 3.3 สถานศึกษามีการพัฒนา ส่งเสริม สนับสนุน ก ากับดูแล และติดตามตรวจสอบคุณภาพ
การศึกษา และมีผลการประเมินคุณภาพภายนอกจากส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา 
(องค์การมหาชน) เป็นไปตามเกณฑ์ที่ก าหนด 

ตัวชี้วัดที่ 3.3.1 ร้อยละ 100 ของสถานศึกษาท่ีมีผลการประเมินคุณภาพภายนอกตามเกณฑ์ที่ก าหนด 
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เป้าหมายที่ 3.4  สถานศึกษาได้รับการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการจัดการศึกษาตาม
ภารกิจ และการน านโยบายสู่การปฏิบัติ 
 ตัวชี้วัดที่ 3.4.1 ร้อยละ 100 ของสถานศึกษาที่ได้รับการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการ
จัดการศึกษาตามภารกิจ และการน านโยบายสู่การปฏิบัติ 
 เป้าหมายที่ 3.5 สถานศึกษาได้รับการก ากับ ดูแล ติดตาม และตรวจสอบคุณภาพการศึกษาตามระบบ
การประกันคุณภาพการศึกษา 
 ตัวชี้วัดที่ 3.5.1 ร้อยละ 100 ของสถานศึกษาที่ได้รับการก ากับดูแล ติดตาม และตรวจสอบคุณภาพ
การศึกษาตามระบบการประกันคุณภาพการศึกษา 

เป้าหมายที่ 3.6 สถานศึกษามีการวิจัย และน าผลการวิจัยไปใช้ในการพัฒนางาน 
ตั ว ชี้ วั ด ที่  3 . 6 . 1  ร้ อ ยล ะ  1 0 0  ข อ ง ส ถ าน ศึ กษ า มี ก า ร วิ จั ย พั ฒ นา คุ ณภ า พก า รศึ ก ษ า  

และส่งเสริมให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาวิจัย และน าผลการวิจัยไปพัฒนางานในหน้าที่ 
ตัวชี้วัดที่ 3.6.2 ร้อยละ 100 ของครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ได้รับการพัฒนาด้านการส่งเสริมการ

วิจัย และน าผลการวิจัยไปพัฒนางานในหน้าที่ 
เป้าหมายที่ 3.7 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาส่งเสริมให้มีการวัดและประเมินผลการบริหารจัดการ และ

น าผลการประเมินไปใช้ในการปรับปรุงพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา 
ตัวชี้วัดที่ 3.7.1 ร้อยละ 100 ของสถานศึกษาท่ีได้รับการวัดและประเมินผลการบริหารจัดการและน าผล

การประเมินไปใช้ในการปรับปรุงพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา 
  เป้าหมายที่ 3.8 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาได้รับการพัฒนาให้เป็นองค์การแห่งการเรียนรู้  
  ตัวชี้วัดที่ 3.8.1 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามีการด าเนินการพัฒนา การจัดการความรู้ (Knowledge 
Management :KM) ของบุคลากรในส านักงาน 
  ตัวชี้วัดที่ 3.8.2 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามีการด าเนินการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ 
(Professional Learning Community : PLC) ทั้งในระดับกลุ่ม ระดับองค์กร และระหว่างองค์กร  
  ตัวชี้วัดที่ 3.8.3 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามีการสรุปองค์ความรู้จากการท า KM/PLC และน าไปใช้    
ในการพัฒนา และน ากระบวนการวิจัยหรือเทคนิคการวิจัยมาประยุกต์ใช้เพ่ือการพัฒนา 
  ตัวชี้วัดที่ 3.8.4 ร้อยละ 100 ของครูและบุคลากรทางการศึกษา มีความรู้ ความเข้าใจและสามารถ
พัฒนาตนเองผ่านกระบวนการจัดการความรู้ (Knowledge Management :KM) 

ตัวชี้วัดที่ 3.8.5 ร้อยละ 100 ของครูและบุคลากรทางการศึกษาสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ 
(Professional Learning Community : PLC) 

เป้าหมายที่ 3.9 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาได้รับการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารงานด้านการ
บริหารงานบุคคล 
  ตัวชี้วัดที่ 3.9.1 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามีแผนบริหารอัตราก าลัง  

ตัวชี้วัดที่ 3.9.2 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาการสรรหาและการบรรจุแต่งตั้งด้วยระบบคุณธรรม 
ตัวชี้วัดที่ 3.9.3 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามีการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
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ตัวชี้วัดที่ 3.9.4 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามีการเสริมสร้างวินัย คุณธรรมจริยธรรม และจรรยาบรรณ

วิชาชีพครูแก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ตัวชี้วัดที่ 3.9.5 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามีการยกย่องเชิดชูเกียรติ และส่งเสริมความก้าวหน้า        

ในวิชาชีพแก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
เป้าหมายที่ 3.10 ผู้เรียนมีคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) 

เพ่ิมข้ึน 
  ตัวชี้วัดที่ 3.10.1 ร้อยละของสถานศึกษามีจ านวนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่มีคะแนนการทดสอบ
ทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ร้อยละ 50 ขึ้นไป เพ่ิมขึ้นจากปีการศึกษาที่ผ่านมาทุกกลุ่มสาระ
การเรียนรู้ที่ได้รับการประเมิน 
 ตัวชี้วัดที่ 3.10.2 ร้อยละของสถานศึกษามีจ านวนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่มีคะแนนการทดสอบ
ทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ร้อยละ 50 ขึ้นไป เพ่ิมขึ้นจากปีการศึกษาที่ผ่านมาทุกกลุ่มสาระ
การเรียนรู้ที่ได้รับการประเมิน 

เป้าหมายที่ 3.11 ผู้เรียนมีผลการทดสอบความสามารถพ้ืนฐานระดับชาติ (NT) สูงขึ้น 
ตัวชี้วัดที่ 3.11.1 ร้อยละของผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ที่มีคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบความสามารถ

พ้ืนฐานระดับชาติ (NT) ผ่านเกณฑ์ท่ีก าหนด  
เป้าหมายที่ 3.12 เด็กระดับปฐมวัย มีผลการประเมินพัฒนาการทั้ง 4 ด้าน (ร่างกาย อารมณ์จิตใจ 

สังคม สติปัญญา) ผ่านเกณฑ์การประเมินคุณภาพและเป็นไปตามมาตรฐานคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
ตัวชี้วัดที่ 3.12.1 ร้อยละ100ของเด็กกลุ่มเป้าหมายผ่านเกณฑ์การประเมินพัฒนาการทั้ง 4 ด้าน 

(ร่างกาย อารมณ์จิตใจ สังคม สติปัญญา)  
  ตัวชี้วัดที่ 3.12.2 ร้อยละ 100 ของเด็กปฐมวัยมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามมาตรฐานคุณลักษณะ        
ที่พึงประสงค์ตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 

เป้าหมายที่ 3.13 สถานศึกษาใช้ระบบการประกันคุณภาพภายในเพื่อส่งเสริมคุณภาพการศึกษา 
ตัวชี้วัดที่ 3.13.1 ร้อยละ100 ของสถานศึกษามีระบบประกันคุณภาพภายในที่มีประสิทธิภาพ  
ตัวชี้วัดที่ 3.13.2 ร้อยละ 100 ของสถานศึกษาที่มีการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ในภาพรวม

ระดับดีข้ึนไป  
ตัวชี้วัดที่ 3.13.3 ร้อยละ100 ของสถานศึกษามีการติดตามและพัฒนาส่งเสริมสนับสนุน ก ากับดูแล     

ตามระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
ตัวชี้วัดที่ 3.13.4 ร้อยละ100 ของสถานศึกษาเป้าหมายได้รับการเตรียมความพร้อมส าหรับการประเมิน

คุณภาพภายนอกจากส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน)  
เป้าหมายที่ 3.14 สถานศึกษาจัดกระบวนการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

 ตัวชี้วัดที่ 3.14.1 ร้อยละ 100 ของสถานศึกษาที่มีการจัดกระบวนการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็น
ส าคัญ 



 
 

๘ 
 

 เป้าหมายที่ 3.15 สถานศึกษามีการจัดการเรียนรู้ให้กับผู้เรียน เพ่ือเสริมสร้างทักษะพ้ืนฐานที่เชื่อมโยง     
สู่การสร้างอาชีพและการมีงานท า 
 ตัวชี้วัดที่ 3.15.1 ร้อยละ 100 ของสถานศึกษาที่มีการจัดการเรียนรู้ให้กับผู้เรียน เพ่ือเสริมสร้างทักษะ
พ้ืนฐานที่เชื่อมโยงสู่การสร้างอาชีพและการมีงานท า 
 เป้าหมายที่ 3.16 สถานศึกษาจัดกระบวนการจัดการเรียนรู้ที่ผู้เรียนได้ใช้กระบวนการคิดวิเคราะห์และลงมือ
ปฏิบัติ (Active learning) 
 ตัวชี้วัดที่ 3.16.1 ร้อยละ 100 สถานศึกษาที่จัดกระบวนการจัดการเรียนรู้ที่ผู้เรียนได้ใช้กระบวนการคิด
วิเคราะห์และลงมือปฏิบัติ (Active learning) 
 เป้าหมายที่ 3.17 สถานศึกษาจัดการเรียนการสอน เพ่ือฝึกทักษะการคิดแบบมีเหตุผลและเป็นขั้นตอน 
(Coding) 
 ตัวชี้วัดที่ 3.17.1 ร้อยละ 100 ของสถานศึกษาที่จัดการเรียนการสอน เพ่ือฝึกทักษะการคิดแบบ         
มีเหตุผลและเป็นขั้นตอน (Coding) 
 เป้าหมายที่ 3.18 สถานศึกษาจัดการเรียนการสอนสะเต็มศึกษา (STEM  Education) และนวัตกรรม
การเรียนรู้  

ตัวชี้วัดที่  3.18.1  ร้อยละ 100 ของสถานศึกษาที่จัดการเรียนการสอนสะเต็มศึกษา (STEM  
Education) แ ล ะ ส ร้ า ง น วั ต ก ร ร ม เ กี่ ย ว กั บ ก า ร เ รี ย น รู้ ที่ เ กี่ ย ว ข้ อ ง กั บ ส ะ เ ต็ ม ศึ ก ษ า  
 เป้าหมายที่ 3.19 สถานศึกษาใช้ดิจิทัลแพลตฟอร์ม เพ่ือการเรียนรู้และเป็นเครื่องมือการเรียนรู้         
ของผู้เรียน 

ตัวชี้วัดที่ 3.19.1 ร้อยละ 100 ของสถานศึกษาที่ใช้ดิจิทัลแพลตฟอร์ม เพ่ือการเรียนรู้และเป็นเครื่องมือ
การเรียนรู้ของผู้เรียน เช่น DEEP , DLIT , DLTV และแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดีย เป็นต้น 

 
กลยุทธ์ที่ 4 การสร้างโอกาสและลดความเหลื่อมล้ าทางการศึกษา 

เป้าหมายที่  4.1 จ านวนประชากรวัยเรียนที่มีอายุถึงเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับได้เข้าเรียน 
ชั้นประถมศึกษาปทีี่ 1 สัดส่วนนักเรียนระดับปฐมวัยและอัตราการออกกลางคันลดลง 
 ตัวชี้วัดที่ 4.1.1 ร้อยละ 100 ของประชากรวัยเรียนที่อายุถึงเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับ                    
ได้เข้าเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 
 ตัวชี้วัดที่ 4.1.2 สัดส่วนของนักเรียนปฐมวัย 1-3 ต่อประชากรกลุ่มอายุ 3-6 ปีเป็น 90:100 คน 
 ตัวชี้วัดที่ 4.1.3 ร้อยละ 100 ของสถานศึกษาไม่มีนักเรียนออกกลางคัน 

เป้าหมายที่ 4.2 อัตราการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นของผู้เรียนที่จบชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มัธยมศึกษา     
ปีที่ 3 มัธยมศึกษาปีที่ 6 

ตัวชี้วัดที่ 4.2.1 ร้อยละ 100 ของผู้เรียนที่จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  
ตัวชี้วัดที่ 4.2.2 ร้อยละ 50 ของผู้เรียนกลุ่มเป้าหมายได้ศึกษาต่อสายอาชีพ 
 



 
 

๙ 
 

 
เป้าหมายที่ 4.3 ผู้เรียนระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่มีความต้องการพิเศษได้รับการดูแลช่วยเหลือ และ

ส่งเสริมให้ได้รับการศึกษาเต็มตามศักยภาพ 
ตัวชี้วัดที่ 4.3.1 ร้อยละ 100 ของเด็กพิการเรียนรวมได้รับการช่วยเหลือและส่งเสริมให้ได้รับการศึกษา   

เต็มตามศักยภาพ 
ตัวชี้วัดที่ 4.3.2 ร้อยละ 100 ของเด็กด้อยโอกาสได้รับการช่วยเหลือและส่งเสริมให้ได้รับการศึกษา      

เต็มตามศักยภาพ 
เป้าหมายที่ 4.4 ผู้เรียนทุกคนมีศักยภาพการจัดการสุขภาวะของตนเองให้มีสุขภาวะที่ดี สามารถ

ด ารงชีวิตอย่างมีความสุขทั้งด้านร่างกายและจิตใจ 
ตัวชี้วัดที่ 4.4.1 ร้อยละ 90 ของเด็กปฐมวัยที่มีสุขภาวะและโภชนาการสมวัยตามเกณฑ์มาตรฐาน 
ตัวชี้วัดที่ 4.4.2 ร้อยละ 90 ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีผลการ

ประเมินตามเกณฑ์มาตรฐาน 
เป้าหมายที่ 4.5 สถานศึกษาพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้ 
ตัวชี้วัด 4.5.1 ร้อยละ 100 ของสถานศึกษาส่งเสริมการใช้ดิจิทัลแพลตฟอร์มเพ่ือการเรียนรู้หรือเป็น

เครื่องมือเพ่ือการเรียนรู้ 
ตัวชี้วัด 4.5.2 ร้อยละ 100 ของสถานศึกษาได้มีการพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐานของสถานศึกษาให้เอ้ือ

ต่อการเรียนรู้ของผู้เรียน เช่น โรงอาหาร  ห้องน้ า ห้องส้วม ห้องปฏิบัติการ สนามเด็กเล่น เป็นต้น 
ตัวชี้วัด 4.5.3  ร้อยละ 100 ของสถานศึกษามีการพัฒนาด้านส่งเสริมการศึกษาของสถานศึกษาให้เอ้ือ   

ต่อการเรียนรู้ของผู้เรียน เช่น  สื่อการเรียนการสอน  อาหารกลางวัน  อาหารเสริม(นม) ทุนการศึกษา เป็นต้น 
ตัวชี้วัด 4.5.4  ร้อยละ 100 ของสถานศึกษาได้มีการพัฒนาด้านการมีส่วนร่วมของเอกชน บ้าน วัด รัฐ 

โรงเรียนที่ส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียน เช่น การระดมทรัพยากรเพ่ือการศึกษา ครูภูมิปัญญาท้องถิ่น แหล่ง
เรียนรู้ในชุมชน เป็นต้น  

เป้าหมายที่ 4.6 สถานศึกษามีระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน สร้างความปลอดภัยให้กับผู้เรียน ครูและ
บุคลากรทางการศึกษา 

ตัวชี้วัด 4.6.1 ร้อยละ 100 ของผู้เรียนมีความปลอดภัยทั้งด้านร่างกาย  จิตใจ อารมณ์ และสังคม 
ตัวชี้วัด 4.6.2 ร้อยละ 100 ของครูมีความปลอดภัยทั้งด้านร่างกาย  จิตใจ อารมณ์ และสังคม 
ตัวชี้วัด 4.6.3 ร้อยละ 100 ของสถานศึกษามีและด าเนินการตามแนวทาง มาตรการ คู่มือใน           

การด าเนินงานสร้างความปลอดภัยในสถานศึกษา 
ตัวชี้วัด 4.6.4 ร้อยละ 100 ของสถานศึกษามีระบบดูแลช่วยเหลือและคุ้มครองนักเรียน 
ตัวชี้วัด 4.6.5 ร้อยละ 100 ของสถานศึกษามีข้อมูลนักเรียนที่ได้รับการดูแลช่วยเหลือตามระบบดูแล

ช่วยเหลือนักเรียน 
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กลยุทธ์ที่ 5 การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
 เป้าหมายที่ 5.1 สถานศึกษามีการส่งเสริมการลดและคัดแยกขยะมูลฝอย 
 ตัวชี้วัดที่ 5.1.1 ร้อยละ 100 ของสถานศึกษามีการจัดท าแผนปฏิบัติการลด และคัดแยกขยะมูลฝอยของ
สถานศึกษา 

ตัวชี้วัดที่ 5.1.2 ร้อยละ 100 ของสถานศึกษามีการคัดแยกขยะมูลฝอยเพ่ือน าไปจัดการอย่างเหมาะสม 
ถูกต้องตามหลักวิชาการ  

ตัวชี้วัดที่ 5.1.3 ร้อยละ 100 ของสถานศึกษามีการจัดกิจกรรมให้ความรู้ในการคัดแยกขยะมูลฝอยก่อน
ทิ้ง เช่น การจัดการเรียนการสอน การจัดกิจกรรมรณรงค์ การอบรม KM การจัดนิทรรศการเพ่ือให้ความรู้ ศึกษา
สภาพจริงจากแหล่งเรียนรู้ เป็นต้น 

ตัวชี้วัดที่ 5.1.4 ร้อยละ 100 ของสถานศึกษามีกิจกรรมส่งเสริมให้บุคลากรน าขยะมูลฝอยมาใช้
ประโยชน์ เช่น หมักท าปุ๋ย น้ าหมักชีวภาพ เลี้ยงไส้เดือน ธนาคารขยะ ผ้าป่ารีไซเคิล เป็นต้น 

ตัวชี้วัดที่ 5.1.5 ร้อยละ 100 ของสถานศึกษามีกิจกรรมลดปริมาณขยะ  เช่น ถุงพลาสติกหูหิ้ ว แก้ว
พลาสติก โฟมบรรจุอาหาร เป็นต้น 

เป้าหมายที่ 5.2 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามีการส่งเสริมการลดและคัดแยกขยะมูลฝอย 
 ตัวชี้วัดที่ 5.2.1 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามีการจัดท าแผนปฏิบัติการลด และคัดแยกขยะมูลฝอยของ
หน่วยงาน  

ตัวชี้วัดที่ 5.2.2 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามีการคัดแยกขยะมูลฝอยเพ่ือน าไปจัดการอย่างเหมาะสม 
ถูกต้องตามหลักวิชาการ  

ตัวชี้วัดที่ 5.2.3 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามีกิจกรรมให้ความรู้ในการคัดแยกขยะมูลฝอย 
ก่อนทิ้งแก่เจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน เช่น การจัดกิจกรรมรณรงค์ การอบรม KM การจัดนิทรรศการเพ่ือให้ความรู้  
เป็นต้น 

ตัวชี้วัดที่ 5.2.4 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามีกิจกรรมส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่มีส่วนร่วมในการน าขยะมูล
ฝอยมาใช้ประโยชน์ เช่น หมักท าปุ๋ย น้ าหมักชีวภาพ เลี้ยงไส้เดือน ธนาคารขยะ ผ้าป่ารีไซเคิล เป็นต้น 

ตัวชี้วัดที่ 5.2.5 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามีกิจกรรมลดปริมาณขยะ  เช่น ถุงพลาสติกหูหิ้ว           
แก้วพลาสติก โฟมบรรจุอาหาร เป็นต้น 

เป้าหมายที่ 5.3 หน่วยงานมีการส่งเสริมให้ลดการใช้พลังงาน 
ตัวชี้วัดที่ 5.3.1 ร้อยละ 100 ของสถานศึกษามีการส่งเสริมให้ลดการใช้พลังงาน เช่น การประหยัด

พ ลั ง ง า น ด้ า น ไ ฟ ฟ้ า  พ ลั ง ง า น ด้ า น น้ า มั น เ ชื้ อ เ พ ลิ ง  ก า ร ใ ช้ น้ า เ พ่ื อ อุ ป โ ภ ค บ ริ โ ภ ค  เ ป็ น ต้ น 
 ตัวชี้วัดที่ 5.3.2 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามีการส่งเสริมให้ลดการใช้พลังงาน เช่น การประหยัด
พ ลั ง ง า น ด้ า น ไ ฟ ฟ้ า  พ ลั ง ง า น ด้ า น น้ า มั น เ ชื้ อ เ พ ลิ ง  ก า ร ใ ช้ น้ า เ พ่ื อ อุ ป โ ภ ค บ ริ โ ภ ค  เ ป็ น ต้ น  
 

 



 
 

๑๑ 
 

กลยุทธ์ที่ 6 การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา 
เป้าหมายที่ 6.1 โรงเรียนกลุ่มเป้าหมายเฉพาะได้รับการส่งเสริมสนับสนุนให้ด าเนินงานอย่างมีคุณภาพ 
ตัวชี้วัดที่ 6.1.1 ร้อยละ 100 ของโรงเรียนขนาดเล็กกลุ่มเป้าหมายมีผลการประเมินการยกระดับคุณภาพ

การบริหารจัดการ ระดับดีข้ึนไป  (ร้อยละ 70 ขึ้นไป) 
ตัวชี้วัดที่ 6.1.2 ร้อยละ 100 ของโรงเรียนคุณภาพประจ าต าบลมีนวัตกรรมเพ่ือการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา 
ตัวชี้วัดที่  6.1.3 ร้อยละ 100 ของโรงเรียนขยายโอกาสมีนวัตกรรมในการส่งเสริมทักษะอาชีพสู่การมี 

งานท า 
  เป้าหมายที่ 6.2 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษาจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี 
แผนพัฒนาการศึกษา แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่มีความสอดคล้องกับภารกิจ บริบทขององค์การและ
นโยบาย จัดท ารายงานการก ากับ ติดตาม การด าเนินงาน รวมทั้งรายงานผลการด าเนินงาน   
 ตัวชี้วัดที่ 6.2.1 ร้อยละ 100 ของสถานศึกษามีการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี แผนพัฒนาการศึกษา 
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาท่ีมีความสอดคล้องกับภารกิจ บริบทขององค์การและนโยบาย 
 ตัวชี้วัดที่ 6.2.2 ร้อยละ 100 ของสถานศึกษามีการจัดท ารายงานผลการด าเนินงานประจ าปี 
 ตัวชี้วัดที่ 6.2.3 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ใช้แผนเป็นเครื่องมือในการบริหารและการจัดการศึกษา  
ที่มีความสอดคล้องกับภารกิจ บริบทขององค์การและนโยบาย จัดท ารายงานการก ากับ ติดตามการด าเนินงาน 
รวมทั้งรายงานผลการด าเนินงาน  
 เป้าหมายที่ 6.3 หน่วยงานมีการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการบริหารและการจัดการเรียนการสอน  
 ตัวชี้วัดที่ 6.3.1 ร้อยละ 100 ของสถานศึกษาน านวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้เพ่ือการบริหาร 
เช่น ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ EO-CMS (Smart Area Yst2) การจัดเก็บข้อมูลผ่านระบบคลาวด์ (Cloud 
Computing) ฐานข้อมูล (Big Data) การใช้ระบบ VIDEO Conference  เป็นต้น 
 ตัวชี้วัดที่ 6.3.2 ร้อยละ 100 ของสถานศึกษาน านวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้เพ่ือการจัดการ
เรียนการสอน เช่น การจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม(DLTV) การจัดการศึกษาผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
(DLIT)แพลตฟอร์มด้านการศึกษาเพ่ือความเป็นเลิศ (DEEP) หรือช่องทางการศึกษาทาง Social media เป็นต้น  
 ตัวชี้วัดที่ 6.3.3 ร้อยละ 80 ของครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาผ่านเทคโนโลยีดิจิทัล
แพลตฟอร์ม เพื่อการจัดการเรียนการสอน เช่น แพลตฟอร์มด้านการศึกษาเพ่ือความเป็นเลิศ (DEEP) ศูนย์พัฒนา
ศักยภาพบุคคล เพ่ือความเป็นเลิศ (HECE) หรือ เทคโนโลยีดิจิทัลแพลตฟอร์มอ่ืนๆ เป็นต้น 
 ตัวชี้วัดที่ 6.3.4 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาน านวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้เพ่ือการบริหาร 
เช่น ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ EO-CMS (Smart Area Yst2) การจัดเก็บข้อมูลผ่านระบบคลาวด์ (Cloud 
Computing) ฐานข้อมูล (Big Data) การใช้ระบบ VIDEO Conference ระบบการบริหารงบประมาณ (BRS) 
เป็นต้น 
 ตัวชี้วัดที่ 6.3.5 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาน านวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้เพ่ือการจัดการ
เรียนการสอน เช่น การพัฒนาระบบคลังข้อสอบออนไลน์  การนิเทศออนไลน์ วารสารออนไลน์ คลังความรู้
ออนไลน์ (KM)  เป็นต้น 



 
 

๑๒ 
 

เป้าหมายที่ 6.4 หน่วยงานมีแผนเป็นเครื่องมือในการบริหารงบประมาณให้มีประสิทธิภาพ 
ตัวชี้วัดที่ 6.4.1 ร้อยละ 100 ของสถานศึกษามีแผนการใช้งบประมาณและหรือแผนการจัดซื้อจัดจ้าง 
ตัวชี้วัดที่ 6.4.2 ร้อยละ 100 ของสถานศึกษาได้รับการก ากับ ติดตาม ตรวจสอบการใช้งบประมาณผ่าน

กระบวนการตรวจสอบภายในของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และเครือข่าย 
เป้าหมายที่ 6.5 หน่วยงานจัดระบบบริหารจัดการ เป็นไปตามมาตรฐานและส่งเสริมคุณภาพ

สถานศึกษา 
ตัวชี้วัดที่ 6.5.1 ร้อยละ 100 ของสถานศึกษามีระบบบริหารจัดการ มีการพัฒนามาตรฐานการ

ปฏิบัติงาน มีระบบควบคุมภายใน มีการก ากับติดตาม มีการประเมินและรายงานผลการปฏิบัติงาน  
ตัวชี้วัดที่ 6.5.2 ร้อยละ 90 ขึ้นไปของผู้รับบริการมีความพึงพอใจที่มีต่อระบบบริหารจัดการของ

สถานศึกษา (ระดับมากขึ้นไป) 
ตัวชี้วัดที่ 6.5.3 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามีระบบบริหารจัดการ มีการพัฒนามาตรฐานการ

ปฏิบัติงาน มีระบบควบคุมภายใน มีการก ากับติดตาม มีการประเมินและรายงานผลการปฏิบัติงาน  
ตัวชี้วัดที่ 6.5.4 ร้อยละ 90 ขึ้นไปของผู้รับบริการมีความพึงพอใจที่มีต่อระบบบริหารจัดการของ

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา (ระดับมากขึ้นไป) 
ตัวชี้วัดที่ 6.5.5 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษาในสังกัดมีผลงานที่แสดงถึงความส าเร็จ

และเป็นแบบอย่างได้อย่างน้อยหน่วยงานละ 5 ชิ้น 
เป้าหมายที่ 6.6 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษากระจายอ านาจและการส่งเสริมการมีส่วนร่วมเพ่ือการ

บริหารและการจัดการศึกษาให้เกิดประสิทธิภาพ 
ตัวชี้วัดที่ 6.6.1  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามีการกระจายอ านาจและการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการ

บริหารโดยเครือข่าย เช่น เครือข่ายกลุ่มโรงเรียน อนุกรรมการติดตามตรวจสอบประเมินผลและนิเทศการศึกษา 
(อ.ก.ต.ป.น.) เป็นต้น 

เป้าหมายที่ 6.7 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามีการบริหารงานด้านการบริหารงานบุคคลอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

ตัวชี้วัดที่ 6.7.1  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามีแผนบริหารอัตราก าลัง และบริหารอัตราก าลังอย่างมี
ประสิทธิภาพส่งผลต่อคุณภาพสถานศึกษา 

ตัวชี้วัดที่ 6.7.2  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามีการสรรหาและการบรรจุแต่งตั้ง ข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาด้วยระบบคุณธรรม 

เป้าหมายที่ 6.8 หน่วยงานมีการสื่อสารและประชาสัมพันธ์ผลการด าเนินงาน 
ตัวชี้วัดที่ 6.8.1 ร้อยละ 100 ของสถานศึกษามีการสื่อสาร และประชาสัมพันธ์ผลส าเร็จของการ

ด าเนินงานด้วยรูปแบบที่หลากหลาย เช่น จดหมายข่าว วารสารออนไลน์ เว็บไซต์สถานศึกษา หรือ Social media เป็นต้น 
ตัวชี้วัดที่ 6.8.2 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามีการสื่อสาร และประชาสัมพันธ์ผลส าเร็จของการ

ด าเนินงานด้วยรูปแบบที่หลากหลาย เช่น จดหมายข่าว วารสารออนไลน์ เว็บไซต์สถานศึกษา หรือ  Social 
media เป็นต้น 


