ทิศทางการพัฒนาการศึกษา
ของ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 2
จากผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอก (SWOT) ของสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 2 เพื่อส่งเสริม/พัฒนาจุดแข็งและโอกาส แก้ไขปรับปรุงจุดอ่อนและอุปสรรค
ซึ่งจะส่งผลให้การบริหารจัดการตามภารกิจของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามีคุณภาพและมีประสิทธิภาพสูงขึ้น
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 2 จึงร่วมกันกาหนดทิศทางการพัฒนา ดังนี้
วิสัยทัศน์ (VISION)
“เป็ น องค์ ก รคุ ณ ภาพ บริ ห ารจั ด การศึ ก ษาได้ ต ามมาตรฐาน ผู้ เ รี ย นเป็ น คนดี มี วิ นั ย
มีคุณลักษณะและทักษะที่สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและวิถีอีสาน”
พันธกิจ (MISSION)
๑. ส่งเสริม สนับสนุน จัดการศึกษาเพื่อพัฒนาพื้นฐานผู้เรียนให้เป็นไปตามพระบรมราโชบาย
ด้านการศึกษา ในหลวงรัชกาลที่ ๑๐
๒. ส่งเสริม สนับสนุน จัดการศึกษาขั้นพื้นฐานที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน ผู้เรียนเป็นคนดี มี วินัย
มีคุณ ลั กษณะและทั กษะตามหลั กสู ตรฐานสมรรถนะ สอดคล้ องกับหลั กปรัช ญาของเศรษฐกิจพอเพียงและ
วิถีอีสาน
๓. ส่งเสริม สนับสนุน การจัดการศึกษาให้ประชากรวัยเรียนได้รับโอกาส ความเสมอภาคทาง
การศึกษา
๔. ส่งเสริมและพัฒนาผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีสมรรถนะวิชาชีพ และพัฒนา
คุณภาพการศึกษาด้วยการประเมินตาแหน่งและวิทยฐานะตามหลักเกณฑ์การประเมินตาแหน่งและวิทยฐานะ
ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
๕. พัฒนาสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาให้เป็นองค์กรคุณภาพ องค์กรแห่งการเรียนรู้ ส่งเสริมให้
บุคลากรปฏิบัติและยึดมั่นในค่านิยมองค์กร
๖. บริหารจัดการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาอย่างเป็นระบบ ได้มาตรฐาน ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล
เข้ามาช่วย บริหารตามแนวทางของธรรมาภิบาล และสร้างเครือข่ายการพัฒนา
เป้าประสงค์ (GOALS)
๑. ผู้เรียนมีคุณลักษณะพื้นฐาน ๔ ด้าน ตามพระบรมราโชบายด้านการศึกษา ในหลวงรัชกาลที่ ๑๐
๒. ผู้เรียนมีพัฒนาการเหมาะสมตามวัย เป็นคนดี มีวินัย มีคุณลักษณะและทักษะตามหลัก สูตร
ฐานสมรรถนะ สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและวิถีอีสาน
๓. ประชากรวัย เรีย นได้รับ โอกาสในการศึกษาขั้นพื้ นฐานอย่างทั่ว ถึง มีคุณ ภาพ เสมอภาค
และมีความปลอดภัย
๔. ครูและบุคลากรทางการศึกษามีสมรรถนะวิชาชีพ และพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยการ
ประเมิ น ต าแหน่ ง และวิ ท ยฐานะตามหลั ก เกณฑ์ ก ารประเมิ น ต าแหน่ ง และวิ ท ยฐานะของข้ า ราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา

๕. ส านั กงานเขตพื้ น ที่ การศึกษามีระบบบริห ารจัด การที่มี ประสิ ท ธิภ าพ ตามแนวทางของ
ธรรมาภิบาล ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการบริหาร และสร้างเครือข่ายการพัฒนาโดยยึดพื้นที่อาเภอ กลุ่มเครือข่าย
สถานศึกษา สถานศึกษา และห้องเรียนเป็นฐาน
๖. สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามีคณะกรรมการด้านติดตามประเมินผลการศึกษา (ก.ต.ป.น.
และ อ.ก.ต.ป.น.) เป็นกลไกในการขับเคลื่อนการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ
๗. สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามีนวัตกรรมเพื่อการบริหารและการจัดการเรียนการสอนที่เป็น
แบบอย่างได้
ค่านิยมองค์กร
องค์กรทันสมัย ใส่ใจบริการ งานสัมฤทธิ์ผล พัฒนาตน โปร่งใสตรวจสอบได้
การขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติ
ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษายโสธร เขต 2 ได้ ก าหนดนโยบายป ระจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยยึ ดหลั กของการพัฒ นาที่ยั่งยืน และการสร้างความสามารถในการแข่งขันของ
ประเทศในอนาคต เป็นแนวทางในการจัดการศึกษาจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ
พ.ศ. 2561 – 2580 แผนแม่ บ ทภายใต้ ยุ ท ธศาสตร์ ช าติ (พ.ศ. 2561 - 2580) แผนปฏิ รู ป ประเทศ
ด้านการศึกษา แผนพัฒ นาเศรษฐกิจและสังคมแห่ งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) แผนการศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ. 2560 – 2579 และมุ่งสู่ Thailand 4.0 โดยดาเนินการตามกลยุทธ์ ดังนี้
กลยุทธ์ที่ 1
กลยุทธ์ที่ 2
กลยุทธ์ที่ 3
กลยุทธ์ที่ 4
กลยุทธ์ที่ 5
กลยุทธ์ที่ 6

การจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของมนุษย์และของชาติ
การจัดการศึกษาเพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
การสร้างโอกาสและลดความเหลื่อมล้าทางการศึกษา
การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา
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กลยุทธ์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด และค่าเป้าหมายตัวชี้วัด
ตามกลยุทธ์การพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 2
กลยุทธ์ที่ 1 การจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของมนุษย์และของชาติ
เป้ า หมาย 1.1 สถานศึ ก ษาพั ฒ นาผู้ เรี ย นให้ มี คุ ณ ลั ก ษณะตามพระบรมราโชบายด้ า นการศึ ก ษา
ของรั ช กาลที่ 10 เกี่ ย วกั บ ทั ศ นคติ ที่ ดี ต่ อ บ้ านเมื อ ง มี ห ลั ก คิ ด ที่ ถู ก ต้ อ งเป็ น พลเมื อ งดี ข องชาติ มี คุ ณ ธรรม
จริยธรรม มีค่านิยม ที่พึงประสงค์ มีคุณธรรม อัตลักษณ์ มีจิ ตสาธารณะ มีจิตอาสา รับผิดชอบต่อครอบครัว
ผู้อื่น และสังคมโดยรวม ซื่อสัตย์ สุจริต มัธยัสถ์ อดออม โอบอ้อมอารี มีวินัย และรักษาศีลธรรม
ตัวชี้วัดที่ 1.1.1 ร้อยละ 100 ของผู้เรียนมีทัศนคติที่ดีต่อบ้านเมือง มีหลักคิดที่ถูกต้องเป็นพลเมืองดี
ของชาติ มี คุ ณ ธรรม จริ ย ธรรม มี ค่ านิ ย มที่ พึ ง ประสงค์ มี คุ ณ ธรรม อั ต ลั ก ษณ์ มี จิ ต สาธารณะ มี จิ ต อาสา
รับผิดชอบต่อครอบครัว ผู้อื่น และสังคมโดยรวม ซื่อสัตย์ สุจริต มัธยัสถ์ อดออม โอบอ้อมอารี มีวินัย และรักษา
ศีลธรรม (คุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามหลักสูตรแกนกลางฯ)
ตัวชี้วัดที่ 1.1.2 ร้อยละ 100 ของสถานศึกษาได้พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะตามพระบรมราโชบาย
ด้านการศึกษา ของรัชกาลที่ 10 เกี่ยวกับทัศนคติที่ดีต่อบ้านเมือง มีหลักคิดที่ถูกต้องเป็นพลเมืองดีของชาติ
มีคุ ณ ธรรม จริ ย ธรรม มี ค่านิ ย มที่ พึ งประสงค์ มี คุณ ธรรม อั ตลั กษณ์ มี จิต สาธารณะ มี จิต อาสา รับ ผิ ดชอบ
ต่อครอบครัว ผู้อื่น และสังคมโดยรวม ซื่อสัตย์ สุจริต มัธยัสถ์ อดออม โอบอ้อมอารี มีวินัย และรักษาศีลธรรม
(คุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามหลักสูตรแกนกลางฯ)
เป้าหมาย 1.2 ผู้เรียนมีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงความรักในสถาบันหลักของชาติ ยึดมั่นการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
ตั ว ชี้ วั ด ที่ 1.2.1 ร้ อ ยละ 100 ของผู้ เรี ย นมี พ ฤติ ก รรมที่ แ สดงออกถึ ง ความรั ก ในสถาบั น หลั ก
ของชาติ ยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
ตัวชี้วัดที่ 1.2.2 ร้อยละ 100 ของสถานศึกษาจัดบรรยากาศสิ่งแวดล้อมและจัดกิจกรรมการเรียนรู้
ให้ ผู้ เ รี ย นแสดงออกถึ ง ความรั ก ในสถาบั น หลั ก ของชาติ ยึ ด มั่ น การปกครองระบอบประชาธิ ป ไตย
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
เป้าหมาย 1.3 สถานศึกษานาความรู้เกี่ยวกับ วิถีอีสาน และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่
การพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามที่กาหนดได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ตัวชี้วัดที่ 1.3.1 ร้อยละ 100 ของผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง
ตั ว ชี้ วั ด ที่ 1.3.2 ร้ อ ยละ 100 ของสถานศึ ก ษาน้ อ มน าหลั ก ปรั ช ญาของเศรษฐกิ จ พอเพี ย งไปสู่
การพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามที่กาหนด
ตัว ชี้วัดที่ 1.3.3 ร้อยละ 100 ของสถานศึก ษามีก ารนาเอาวิถี อีส าน บู รณาการการเรียนรู้ เพื่ อให้
นาไปใช้ในชีวิตประจาวัน
เป้าหมาย 1.4 ผู้เรียนมีความสามารถรับมือกับภัยคุกคามทุกรูปแบบที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง
ตัวชี้วัดที่ 1.4.1 ร้อยละ 100 ของผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจ และมีความพร้อมสามารถรับมือกับ
ภัย คุกคามทุกรู ป แบบที่มีผ ลกระทบต่อความมั่ นคง เช่น ภัยจากยาเสพติด ความรุนแรง การคุกคามในชีวิต
และทรั พ ย์ สิ น การค้ ามนุ ษ ย์ อาชญากรรมไซเบอร์ และภั ย พิ บั ติ ต่ า งๆ อุ บั ติ เหตุ ฝุ่ น PM 2.5 COVID-19
และอื่นๆ
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ตัวชี้วัดที่ 1.4.2 ร้อยละ 100 ของผู้ เรียนมี ความพร้อมสามารถรับ มือกับ ภัยคุกตามทุกรูปแบบที่ มี
ผลกระทบต่อความมั่นคง
เป้าหมาย 1.5 ผู้เรียนได้รับการปลูกฝังความมีระเบียบ วินัย ทัศนคติที่ถูกต้อง ผ่านกระบวนการลูกเสือ
ยุวกาชาดและจิตอาสา
ตั ว ชี้ วั ด ที่ 1.5.1 ร้ อ ยละ 100 ของผู้ เรี ย นได้ รั บ การปลู ก ฝั ง ความมี ร ะเบี ย บ วิ นั ย จิ ต สาธารณะ
ผ่านกระบวนการลูกเสือ และยุวกาชาด
เป้าหมายที่ 1.6 หน่วยงานผ่านการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของภาครัฐ
(ITA online)
ตัวชี้วัดที่ 1.6.1 สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามีผลประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงาน
ของภาครัฐ (ITA online) ระดับ A,AA
ตัวชี้วัดที่ 1.6.2 ร้อยละ 80 ของสถานศึกษามีผลประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงาน
ของภาครัฐ (ITA online) ระดับ A,AA
กลยุทธ์ที่ 2 การจัดการศึกษาเพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
เป้าหมายที่ 2.1 ผู้เรีย นทุกระดับมีสมรรถนะส าคัญ ตามหลั กสู ตร มีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่
21(3R8C)
ตัวชี้วัดที่ 2.1.1 ร้อยละ 50 ของผู้เรียนทุกระดับมีสมรรถนะสาคัญตามหลักสูตร มีทักษะการเรียนรู้ใน
ศตวรรษที่ 21 (3R8C) ในระดับ ดีเยี่ ย ม โดยพิจารณาจากการประเมินความสามารถการอ่าน คิดวิเคราะห์
และเขียน
เป้าหมายที่ 2.2 ผู้เรียนมีความเป็นเลิศทางด้านวิชาการ มีทักษะความรู้ที่สอดคล้องกับทักษะที่จาเป็น
ในศตวรรษที่ 21 และมีทักษะด้านอาชีพ
ตัวชี้วัดที่ 2.2.1 ร้อยละ 80 ของผู้เรียนเป็นผู้มีความเป็นเลิศทางด้านวิชาการ มีความสามารถพิเศษ
ด้านผู้นา ด้านนักคิด ด้านสร้างสรรค์ ด้านนักวิชาการ ด้านนักคณิตศาสตร์ ด้านนักวิทยาศาสตร์ ด้านนักภาษา
ด้านนักกีฬา ด้านนักดนตรี ด้านศิลปิน และนักเรียนที่เข้าแข่งขันระดับนานาชาติ
ตัวชี้วัดที่ 2.2.2 ร้อยละ 100 ของผู้เรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ได้รับการเสริมทักษะการเรียนรู้
ที่เชื่อมโยงสู่อาชีพและการมีงานทา
ตัวชี้วัดที่ 2.2.3 ร้อยละ 100 ของผู้เรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ได้รับการเสริมทักษะการเรียนรู้
ที่เชื่อมโยงสู่อาชีพและการมีงานทา
เป้ า หมายที่ 2.3 ผู้ เรี ย นมี ค วามสามารถด้ า นรู้ เรื่ อ งการอ่ า น (Reading Literacy) ด้ า นการรู้ เรื่ อ ง
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 เพื่อใช้ในการสื่อสารในระดับดีขึ้นไป(เกรด 3 ขึ้นไป)
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ตัวชี้วัดที่ 2.4.2 ร้อยละ 60 ของผู้เรียนกลุ่มเป้าหมายผ่านการทดสอบทักษะการใช้ภาษาอังกฤษตาม
มาตรฐานความสามารถทางภาษาอังกฤษ (CEFR) ตามที่กาหนด
ตัวชี้วัดที่ 2.4.3 สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา มีสถานศึก ษาที่มีความพร้อมในการจัดห้องเรียนพิเศษ
(EP/MEP/IEP) ระดับดีขึ้นไป
กลยุทธ์ที่ 3 การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
เป้ า หมายที่ 3.1 หน่ ว ยงานมี แ ละจั ด ท ากรอบหลั ก สู ต ร พั ฒ นาหลั กสู ต ร กรอบหลั ก สู ต รท้ อ งถิ่ น
ที่สอดคล้องกับเป้าหมาย จุดเน้น สาระท้องถิ่น และสอดคล้องแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560-2579
ตัวชี้วัดที่ 3.1.1 สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามีกรอบหลักสูตรท้องถิ่นที่สอดคล้องกับเป้าหมาย จุดเน้น
สาระท้องถิ่นและสอดคล้องกับแผนการศึกษาแห่งชาติ
ตั ว ชี้ วั ด ที่ 3.1.2 ร้ อ ยละ 100 ของสถานศึ ก ษาที่ มี ก ารพั ฒ นาหลั ก สู ต รระดั บ ท้ อ งถิ่ น ที่ ส อดคล้ อ ง
กับ เป้ าหมาย จุ ด เน้ น สาระท้อ งถิ่น และสอดคล้ อ งแผนการศึก ษาแห่ งชาติ พ.ศ. 2560-2579 และกรอบ
หลักสูตรระดับท้องถิ่นตามความต้องการของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ตัวชี้วัดที่ 3.1.3 ร้อยละ 100 ของสถานศึกษามีการนาหลักสูตรระดับท้องถิ่นไปใช้พัฒนาการศึกษา
ตัวชี้วัดที่ 3.1.4 ร้อยละ 100 ของครูและบุคลากรทางการศึกษา มีความรู้ความเข้าใจ ในการจัดทา
และใช้หลักสูตร
เป้าหมายที่ 3.2 ครูและบุคลากรทางการศึกษามีความรู้ความเข้าใจ และตระหนักรู้ในการจัดทาและใช้
หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน หรือหลักสูตรฐานสมรรณะ
ตัวชี้วัดที่ 3.2.1 ร้อยละ 100 ของครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีความรู้ความเข้าใจ และตระหนักรู้
ในการจัดทาและใช้หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน หรือหลักสูตรฐานสมรรถนะ
เป้าหมายที่ 3.3 สถานศึกษามีการพัฒนา ส่งเสริม สนับสนุน กากับดูแล และติดตามตรวจสอบคุณภาพ
การศึกษา และมีผลการประเมินคุณภาพภายนอกจากสานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา
(องค์การมหาชน) เป็นไปตามเกณฑ์ที่กาหนด
ตัวชี้วัดที่ 3.3.1 ร้อยละ 100 ของสถานศึกษาที่มีผลการประเมินคุณภาพภายนอกตามเกณฑ์ที่กาหนด
เป้าหมายที่ 3.4 สถานศึกษาได้รับการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการจัดการศึกษาตาม
ภารกิจ และการนานโยบายสู่การปฏิบัติ
ตัวชี้วัดที่ 3.4.1 ร้อยละ 100 ของสถานศึกษาที่ได้รับ การติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศ
การจัดการศึกษาตามภารกิจ และการนานโยบายสู่การปฏิบัติ
เป้าหมายที่ 3.5 สถานศึกษาได้รับการกากับ ดูแล ติดตาม และตรวจสอบคุณภาพการศึกษาตามระบบ
การประกันคุณภาพการศึกษา
ตัวชี้วัดที่ 3.5.1 ร้อยละ 100 ของสถานศึกษาที่ได้รับการกากับ ดูแล ติดตาม และตรวจสอบคุณภาพ
การศึกษาตามระบบการประกันคุณภาพการศึกษา
เป้าหมายที่ 3.6 สถานศึกษามีการวิจัย พัฒนานวัตกรรม และนาผลไปใช้ในการพัฒนางาน
ตั ว ชี้ วั ด ที่ 3 .6 .1 ร้ อ ย ล ะ 6 0 ข อ งส ถ าน ศึ ก ษ ามี ก ารวิ จั ย พั ฒ น าคุ ณ ภ าพ ก ารศึ ก ษ า
และส่งเสริมให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาวิจัย พัฒนานวัตกรรม และนาผลไปพัฒนางานในหน้าที่
ตัวชี้วัดที่ 3.6.2 ร้อยละ 60 ของครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ได้รับการพัฒนาด้านการส่ง เสริม การ
วิจัย พัฒนานวัตกรรม และนาผลไปพัฒนางานในหน้าที่
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เป้าหมายที่ 3.7 สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาส่งเสริมให้มีการวัดและประเมินผลการบริหารจัดการ
และนาผลการประเมินไปใช้ในการปรับปรุงพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา
ตัวชี้วัดที่ 3.7.1 ร้อยละ 100 ของสถานศึกษาที่ ได้รับการวัดและประเมินผลการบริหารจัดการและนา
ผลการประเมินไปใช้ในการปรับปรุงพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา
เป้าหมายที่ 3.8 สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาได้รับการพัฒนาให้เป็นองค์การแห่งการเรียนรู้
ตัวชี้วัดที่ 3.8.1 สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามีการดาเนินการพัฒนา การจัดการความรู้ (Knowledge
Management :KM) ของบุคลากรในสานักงาน
ตัวชี้วัดที่ 3.8.2 สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามีการดาเนินการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ
(Professional Learning Community : PLC) ทั้งในระดับกลุ่ม ระดับองค์กร และระหว่างองค์กร
ตัวชี้วัดที่ 3.8.3 สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามีการสรุปองค์ความรู้จากการทา KM/PLC และนาไปใช้
ในการพัฒนา และนากระบวนการวิจัยหรือเทคนิคการวิจัยมาประยุกต์ใช้เพื่อการพัฒนา
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 สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาได้รับการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารงานด้านการ
บริหารงานบุคคล
ตัวชี้วัดที่ 3.9.1 สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามีแผนบริหารอัตรากาลัง
ตัวชี้วัดที่ 3.9.2 สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาการสรรหาและการบรรจุแต่งตั้งด้วยระบบคุณธรรม
ตัวชี้วัดที่ 3.9.3 สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามีการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ตัวชี้วัดที่ 3.9.4 สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามีการเสริมสร้างวินัย คุณธรรมจริยธรรม และจรรยาบรรณ
วิชาชีพครูแก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ตัวชี้วัดที่ 3.9.5 สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามีการยกย่องเชิดชูเกียรติ และส่งเสริมความก้ าวหน้าใน
วิชาชีพแก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
เป้าหมายที่ 3.10 ผู้เรียนมีคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)
เพิ่มขึ้น
ตั ว ชี้ วั ด ที่ 3.10.1 ร้ อ ยละของสถานศึ ก ษามี จ านวนนั ก เรี ย นชั้ น ประถมศึ ก ษาปี ที่ 6 ที่ มี ค ะแนน
การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ร้อยละ 50 ขึ้นไป เพิ่มขึ้นจากปีการศึกษาที่ผ่านมาทุก
กลุ่มสาระการเรียนรู้ที่ได้รับการประเมิน
ตัวชี้วัดที่ 3.10.2 ร้อยละของสถานศึกษามีจานวนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่มีคะแนนการทดสอบ
ทางการศึกษาระดับชาติขั้ นพื้นฐาน (O-NET) ร้อยละ 50 ขึ้นไป เพิ่มขึ้นจากปีการศึกษาที่ผ่านมาทุกกลุ่มสาระ
การเรียนรู้ที่ได้รับการประเมิน
เป้าหมายที่ 3.11 ผู้เรียนมีผลการทดสอบความสามารถพื้นฐานระดับชาติ (NT) สูงขึ้น
ตัว ชี้ วัด ที่ 3.11.1 ร้ อยละ 80ของผู้ เรียนชั้ น ประถมศึ กษาปี ที่ 3 ที่ มี ค ะแนนเฉลี่ ย ผลการทดสอบ
ความสามารถพื้นฐานระดับชาติ (NT) ผ่านเกณฑ์ที่กาหนด
เป้าหมายที่ 3.12 เด็กระดับปฐมวัย มีผลการประเมินพัฒนาการทั้ง 4 ด้าน (ร่างกาย อารมณ์จิตใจ
สังคม สติปัญญา) ผ่านเกณฑ์การประเมินคุณภาพและเป็นไปตามมาตรฐานคุณลักษณะที่พึงประสงค์
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ตัวชี้วัด ที่ 3.12.1 ร้อยละ100ของเด็กกลุ่มเป้าหมายผ่ านเกณฑ์การประเมินพัฒ นาการทั้ง 4 ด้าน
(ร่างกาย อารมณ์จิตใจ สังคม สติปัญญา)
ตัวชี้วัดที่ 3.12.2 ร้อยละ 100 ของเด็กปฐมวัยมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามมาตรฐานคุณลักษณะที่
พึงประสงค์ตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560
เป้าหมายที่ 3.13 สถานศึกษาใช้ระบบการประกันคุณภาพภายในเพื่อส่งเสริมคุณภาพการศึกษา
ตัวชี้วัดที่ 3.13.1 ร้อยละ100 ของสถานศึกษามีระบบประกันคุณภาพภายในที่มีประสิทธิภาพ
ตัวชี้วัดที่ 3.13.2 ร้อยละ 100 ของสถานศึกษาที่มีการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ในภาพรวม
ระดับดีขึ้นไป
ตัวชี้วัดที่ 3.13.3 ร้อยละ100 ของสถานศึกษามีการติดตามและพัฒนาส่งเสริมสนับสนุน กากับดูแล
ตามระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
ตั ว ชี้ วั ด ที่ 3.13.4 ร้ อ ยละ100 ของสถานศึ ก ษาเป้ า หมายได้ รั บ การเตรี ย มความพร้ อ มส าหรั บ
การประเมินคุณภาพภายนอกจากสานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน)
เป้าหมายที่ 3.14 สถานศึกษาจัดกระบวนการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
ตัวชี้วัดที่ 3.14.1 ร้อยละ 100 ของสถานศึกษาที่มีการจัดกระบวนการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็น
สาคัญ
เป้าหมายที่ 3.15 สถานศึกษามีการจัดการเรียนรู้ให้กับผู้เรียน เพื่อเสริมสร้างทักษะพื้นฐานที่เชื่อมโยง
สู่การสร้างอาชีพและการมีงานทา
ตัวชี้วัดที่ 3.15.1 ร้อยละ 100 ของสถานศึกษาที่มีการจัดการเรียนรู้ให้กับผู้เรียน เพื่อเสริมสร้างทักษะ
พื้นฐานที่เชื่อมโยงสู่การสร้างอาชีพและการมีงานทา
เป้าหมายที่ 3.16 สถานศึกษาจัดกระบวนการจัดการเรียนรู้ที่ผู้เรียนได้ใช้กระบวนการคิดวิเคราะห์และ
ลงมือปฏิบัติ (Active learning)
ตัวชี้วัดที่ 3.16.1 ร้อยละ 100 สถานศึกษาที่จัดกระบวนการจัดการเรียนรู้ที่ผู้เรียนได้ใช้กระบวนการ
คิดวิเคราะห์และลงมือปฏิบัติ (Active learning)
เป้าหมายที่ 3.17 สถานศึกษาจัดการเรียนการสอน เพื่อฝึกทักษะการคิดแบบมีเหตุผลและเป็นขั้นตอน
(Coding)
ตัวชี้วัดที่ 3.17.1 ร้อยละ 100 ของสถานศึกษาที่จัดการเรียนการสอน เพื่อฝึกทักษะการคิดแบบมี
เหตุผลและเป็นขั้นตอน (Coding)
เป้าหมายที่ 3.18 สถานศึกษาจัดการเรียนการสอนสะเต็มศึกษา (STEM Education) และนวัตกรรม
การเรียนรู้
ตั ว ชี้ วั ด ที่ 3.18.1 ร้ อ ยละ 100 ของสถานศึ ก ษาที่ จั ด การเรี ย นการสอนสะเต็ ม ศึ ก ษา (STEM
Education) และสร้างนวัตกรรมเกี่ยวกับการเรียนรู้ที่เกี่ยวข้องกับสะเต็มศึกษา
เป้าหมายที่ 3.19 สถานศึกษาใช้ดิจิทัลแพลตฟอร์ม เพื่อการเรียนรู้และเป็นเครื่องมือการเรียนรู้ของ
ผู้เรียน
ตัว ชี้วัด ที่ 3.19.1 ร้ อ ยละ 100 ของสถานศึ ก ษาที่ ใช้ดิ จิ ทั ล แพลตฟอร์ม เพื่ อ การเรีย นรู้แ ละเป็ น
เครื่องมือการเรียนรู้ของผู้เรียน เช่น DEEP , DLIT , DLTV และแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดีย เป็นต้น
ตัวชี้วัดที่ 3.19.2 ร้อยละ 100 ของสถานศึกษามีจัดการเรียนการสอนผ่านระบบดิจิทัลและหรือระบบ
ผสมผสาน
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กลยุทธ์ที่ 4 การสร้างโอกาสและลดความเหลื่อมล้าทางการศึกษา
เป้ า หมายที่ 4.1 จ านวนประชากรวั ย เรี ย นที่ มี อ ายุ ถึ ง เกณฑ์ ก ารศึ ก ษาภาคบั ง คั บ ได้ เ ข้ า เรี ย น
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 สัดส่วนนักเรียนระดับปฐมวัยและอัตราการออกกลางคันลดลง
ตัวชี้วัดที่ 4.1.1 ร้อยละ 100 ของประชากรวัยเรียนที่อายุถึงเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับ ได้เข้าเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 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
ตัวชี้วัดที่ 4.2.3 ร้อยละ80ของผู้เรียนกลุ่มเป้าหมายมีทักษะอาชีพสามารถออกไปประกอบอาชีพได้
โดยไม่เรียนต่อ
เป้าหมายที่ 4.3 ผู้เรีย นระดั บ การศึกษาขั้นพื้ นฐานที่มีความต้องการพิเศษได้รับการดูแลช่วยเหลื อ
และส่งเสริมให้ได้รับการศึกษาเต็มตามศักยภาพ
ตัวชี้วัดที่ 4.3.1 ร้อยละ 100 ของเด็กพิการเรียนรวมได้รับการช่วยเหลือและส่งเสริมให้ได้รับการศึกษา
เต็มตามศักยภาพ
ตัวชี้วัดที่ 4.3.2 ร้อยละ 100 ของเด็กด้อยโอกาสได้รับการช่วยเหลือและส่งเสริมให้ได้รับการศึกษา
เต็มตามศักยภาพ
เป้า หมายที่ 4.4 ผู้ เรีย นทุกคนมีศักยภาพการจัดการสุ ขภาวะของตนเองให้ มีสุ ขภาวะที่ ดี สามารถ
ดารงชีวิตอย่างมีความสุขทั้งด้านร่างกายและจิตใจ
ตัวชี้วัดที่ 4.4.1 ร้อยละ 90 ของเด็กปฐมวัยที่มีสุขภาวะและโภชนาการสมวัยตามเกณฑ์มาตรฐาน
ตั ว ชี้ วั ด ที่ 4.4.2 ร้ อ ยละ 90 ของนั ก เรี ย นชั้ น ประถมศึ ก ษาปี ที่ 1 ถึ ง ชั้ น มั ธ ยมศึ ก ษาปี ที่ 6
มีผลการประเมินตามเกณฑ์มาตรฐาน
เป้าหมายที่ 4.5 สถานศึกษาพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้
ตัวชี้วัด 4.5.1 ร้อยละ 100 ของสถานศึกษาส่งเสริมการใช้ดิจิทัลแพลตฟอร์มเพื่อการเรียนรู้หรือเป็น
เครื่องมือเพื่อการเรียนรู้ และจัดการเรียนรู้แบบผสมผสาน
ตัวชี้วัด 4.5.2 ร้อยละ 100 ของสถานศึกษาได้มีการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานของสถานศึกษาให้เอื้อ
ต่อการเรียนรู้ของผู้เรียน เช่น โรงอาหาร ห้องน้า ห้องส้วม ห้องปฏิบัติการ สนามเด็กเล่น เป็นต้น
ตัวชี้วัด 4.5.3 ร้อยละ 100 ของสถานศึกษามีการพัฒนาด้านส่งเสริมการศึกษาของสถานศึกษาให้เอื้อ
ต่อการเรียนรู้ของผู้เรียน เช่น สื่อการเรียนการสอน อาหารกลางวัน อาหารเสริม(นม) ทุนการศึกษา เป็นต้น
ตัวชี้วัด 4.5.4 ร้อยละ 100 ของสถานศึกษาได้มีการพัฒนาด้านการมีส่วนร่วมของเอกชน บ้าน วัด รัฐ
โรงเรียนที่ส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียน เช่น การระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา ครูภูมิปัญญาท้องถิ่น แหล่ ง
เรียนรู้ในชุมชน เป็นต้น
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เป้าหมายที่ 4.6 สถานศึกษามีระบบดู แลช่วยเหลือนักเรียน สร้างความปลอดภัยให้กับผู้เรียนครู
และบุคลากรทางการศึกษา
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 ของสถานศึกษามีและดาเนินการตามแนวทาง มาตรการ คู่มือใน
การดาเนินงานสร้างความปลอดภัยในสถานศึกษา
ตัวชี้วัด 4.6.4 ร้อยละ 100 ของสถานศึกษามีระบบดูแลช่วยเหลือและคุ้มครองนักเรียน
ตัวชี้วัด 4.6.5 ร้อยละ 100 ของสถานศึกษามีข้อมูลนักเรียนที่ได้รับการดูแลช่วยเหลือตามระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน
กลยุทธ์ที่ 5 การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
เป้าหมายที่ 5.1 สถานศึกษามีการส่งเสริมการลดและคัดแยกขยะมูลฝอย
ตัวชี้วัดที่ 5.1.1 ร้อยละ 100 ของสถานศึกษามีการจัดทาแผนปฏิบัติ การลด และคัดแยกขยะมูลฝอย
ของสถานศึกษา
ตัวชี้วัดที่ 5.1.2 ร้อยละ 100 ของสถานศึกษามีการคัดแยกขยะมูลฝอยเพื่อนาไปจัดการอย่างเหมาะสม
ถูกต้องตามหลักวิชาการ
ตัวชี้วัดที่ 5.1.3 ร้อยละ 100 ของสถานศึกษามีการจัดกิจกรรมให้ความรู้ในการคัดแยกขยะมูลฝอย
ก่อนทิ้ง เช่น การจัดการเรียนการสอน การจัดกิจกรรมรณรงค์ การอบรม KM การจัดนิทรรศการเพื่อให้ความรู้
ศึกษาสภาพจริงจากแหล่งเรียนรู้ เป็นต้น
ตัว ชี้วัด ที่ 5.1.4 ร้ อ ยละ 100 ของสถานศึ ก ษามี กิ จกรรมส่ งเสริมให้ บุ ค ลากรน าขยะมู ล ฝอยมาใช้
ประโยชน์ เช่น หมักทาปุ๋ย น้าหมักชีวภาพ เลี้ยงไส้เดือน ธนาคารขยะ ผ้าป่ารีไซเคิล เป็นต้น
ตัวชี้วัดที่ 5.1.5 ร้อยละ 100 ของสถานศึกษามีกิจกรรมลดปริมาณขยะ เช่น ถุงพลาสติกหูหิ้ว แก้ว
พลาสติก โฟมบรรจุอาหาร เป็นต้น
เป้าหมายที่ 5.2 สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามีการส่งเสริมการลดและคัดแยกขยะมูลฝอย
ตัวชี้วัดที่ 5.2.1 สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามีการจัดทาแผนปฏิบัติการลด และคัดแยกขยะมูลฝอย
ของหน่วยงาน
ตัวชี้วัดที่ 5.2.2 สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามีการคัดแยกขยะมูลฝอยเพื่อนาไปจัดการอย่างเหมาะสม
ถูกต้องตามหลักวิชาการ
ตั ว ชี้ วั ด ที่ 5.2.3 ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษามี กิ จ กรรมให้ ค วามรู้ ในการคั ด แยกขยะมู ล ฝอย
ก่อนทิ้งแก่เจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน เช่น การจัดกิจกรรมรณรงค์ การอบรม KM การจัดนิทรรศการเพื่อให้ความรู้
เป็นต้น
ตัวชี้วัดที่ 5.2.4 สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามีกิจกรรมส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่มีส่วนร่วมในการนาขยะมูล
ฝอยมาใช้ประโยชน์ เช่น หมักทาปุ๋ย น้าหมักชีวภาพ เลี้ยงไส้เดือน ธนาคารขยะ ผ้าป่ารีไซเคิล เป็นต้น
ตั ว ชี้ วั ด ที่ 5.2.5 ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษามี กิ จ กรรมลดปริ ม าณขยะ เช่ น ถุ งพลาสติ ก หู หิ้ ว
แก้วพลาสติก โฟมบรรจุอาหาร เป็นต้น
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เป้าหมายที่ 5.3 หน่วยงานมีการส่งเสริมให้ลดการใช้พลังงาน
ตัวชี้วัดที่ 5.3.1 ร้อยละ 100 ของสถานศึกษามีการส่งเสริมให้ลดการใช้พลังงาน เช่น การประหยัด
พลังงานด้านไฟฟ้า พลังงานด้านน้ามันเชื้อเพลิง การใช้น้าเพื่ออุปโภคบริโภค เป็นต้น
ตัวชี้วัดที่ 5.3.2 สานั กงานเขตพื้นที่การศึกษามีการส่งเสริมให้ล ดการใช้พลั งงาน เช่น การประหยัด
พลังงานด้านไฟฟ้า พลังงานด้านน้ามันเชื้อเพลิง การใช้น้าเพื่ออุปโภคบริโภค เป็นต้น
กลยุทธ์ที่ 6 การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา
เป้าหมายที่ 6.1 โรงเรียนกลุ่มเป้าหมายเฉพาะได้รับการส่งเสริมสนับสนุนให้ดาเนินงานอย่างมีคุณภาพ
ตัวชี้วัดที่ 6.1.1 ร้อยละ 100 ของโรงเรียนขนาดเล็ กกลุ่ มเป้าหมายมีผ ลการประเมิ นการยกระดั บ
คุณภาพการบริหารจัดการ ระดับดีขึ้นไป (ร้อยละ 70 ขึ้นไป)
ตัวชี้วัดที่ 6.1.2 ร้อยละ 100 ของโรงเรียนคุณภาพประจาตาบลมีนวัตกรรมเพื่อการพัฒ นาคุณภาพ
สถานศึกษา
ตัวชี้วัดที่ 6.1.3 ร้อยละ 100 ของโรงเรียนขยายโอกาสมีนวัตกรรมในการส่งเสริมทักษะอาชีพสู่การมี
งานทา
เป้ า หมายที่ 6.2 ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาและสถานศึ ก ษาจั ด ท าแผนปฏิ บั ติ ก ารประจ าปี
แผนพัฒ นาการศึกษา แผนพัฒ นาคุณ ภาพการศึกษาที่ มีความสอดคล้ องกับภารกิจ บริบทขององค์การและ
นโยบาย จัดทารายงานการกากับ ติดตาม การดาเนินงาน รวมทั้งรายงานผลการดาเนินงาน
ตั ว ชี้ วั ด ที่ 6.2.1 ร้ อ ยละ 100 ของสถานศึ ก ษามี ก ารจั ด ท าแผนปฏิ บั ติ ก ารประจ าปี แผนพั ฒ นา
การศึกษา แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่มีความสอดคล้องกับภารกิจ บริบทขององค์การและนโยบาย
ตัวชี้วัดที่ 6.2.2 ร้อยละ 100 ของสถานศึกษามีการจัดทารายงานผลการดาเนินงานประจาปี
ตัวชี้วัดที่ 6.2.3 สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ใช้แผนเป็นเครื่องมือในการบริหารและการจัดการศึกษา
ที่มีความสอดคล้องกับภารกิจ บริบทขององค์การและนโยบาย จัดทารายงานการกากับ ติดตามการดาเนินงาน
รวมทั้งรายงานผลการดาเนินงาน
เป้าหมายที่ 6.3 หน่วยงานมีการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารและการจัดการเรียน
การสอน
ตัวชี้วัดที่ 6.3.1 ร้อยละ 100 ของสถานศึกษานานวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้เพื่อการบริหาร
เช่น ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ EO-CMS (Smart Area Yst2) การจัดเก็บข้อมูลผ่านระบบคลาวด์ (Cloud
Computing) ฐานข้อมูล (Big Data) การใช้ระบบ VIDEO Conference เป็นต้น
ตัวชี้วัดที่ 6.3.2 ร้อยละ 100 ของสถานศึกษานานวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้เพื่อการจัดการ
เรียนการสอน เช่น การจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม(DLTV) การจัดการศึกษาผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ
(DLIT)แพลตฟอร์มด้านการศึกษาเพื่อความเป็นเลิศ (DEEP) หรือช่องทางการศึกษาทาง Social media เป็นต้น
ตัวชี้วัดที่ 6.3.3 ร้อยละ 80 ของครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาผ่านเทคโนโลยีดิจิทัล
แพลตฟอร์ม เพื่อการจัดการเรียนการสอน เช่น แพลตฟอร์มด้านการศึกษาเพื่อความเป็นเลิศ (DEEP) ศูนย์พัฒนา
ศักยภาพบุคคล เพื่อความเป็นเลิศ (HECE) หรือ เทคโนโลยีดิจิทัลแพลตฟอร์มอื่นๆ เป็นต้น
ตัวชี้วัดที่ 6.3.4 สานักงานเขตพื้นที่การศึกษานานวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้เพื่อการบริหาร
เช่น ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ EO-CMS (Smart Area Yst2) การจัดเก็บข้อมูลผ่านระบบคลาวด์ (Cloud
Computing) ฐานข้อมูล (Big Data) การใช้ระบบ VIDEO Conference ระบบการบริห ารงบประมาณ (BRS)
เป็นต้น
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ตัวชี้วัดที่ 6.3.5 สานักงานเขตพื้นที่การศึกษานานวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้เพื่อ การจัดการ
เรี ยนการสอน เช่น การพัฒ นาระบบคลั งข้อสอบออนไลน์ การนิเทศออนไลน์ วารสารออนไลน์ คลั งความรู้
ออนไลน์ (KM) เป็นต้น
เป้าหมายที่ 6.4 หน่วยงานมีแผนเป็นเครื่องมือในการบริหารงบประมาณให้มีประสิทธิภาพ
ตัวชี้วัดที่ 6.4.1 ร้อยละ 100 ของสถานศึกษามีแผนการใช้งบประมาณและหรือแผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ตัวชี้วัดที่ 6.4.2 ร้อยละ 100 ของสถานศึกษาได้รับการกากับ ติดตาม ตรวจสอบการใช้งบประมาณ
ผ่านกระบวนการตรวจสอบภายในของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา และเครือข่าย
เป้ า หมายที่ 6.5 หน่ ว ยงานจั ด ระบบบริ ห ารจั ด การ เป็ น ไปตามมาตรฐานและส่ ง เสริ ม คุ ณภาพ
สถานศึกษา
ตั ว ชี้ วั ด ที่ 6.5.1 ร้ อ ยละ 100 ของสถานศึ ก ษามี ร ะบบบริ ห ารจั ด การ มี ก ารพั ฒ นามาตรฐาน
การปฏิบัติงาน มีระบบควบคุมภายใน มีการกากับติดตาม มีการประเมินและรายงานผลการปฏิบัติงาน
ตัว ชี้วัดที่ 6.5.2 ร้อยละ 90 ขึ้น ไปของผู้ รับ บริก ารมีค วามพึ งพอใจที่ มี ต่อระบบบริห ารจัด การของ
สถานศึกษา (ระดับมากขึ้นไป)
ตั ว ชี้ วั ด ที่ 6.5.3 ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษามี ร ะบบบริ ห ารจั ด การ มี ก ารพั ฒ นามาตรฐาน
การปฏิบัติงาน มีระบบควบคุมภายใน มีการกากับติดตาม มีการประเมินและรายงานผลการปฏิบัติงาน
ตัว ชี้วัดที่ 6.5.4 ร้อยละ 90 ขึ้น ไปของผู้ รับ บริก ารมีค วามพึ งพอใจที่ มี ต่อระบบบริห ารจัด การของ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา (ระดับมากขึ้นไป)
ตัวชี้วัดที่ 6.5.5 สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษาในสังกัดมีผลงานที่แสดงถึงความสาเร็จ
และเป็นแบบอย่างได้อย่างน้อยหน่วยงานละ 5 ชิ้น
เป้าหมายที่ 6.6 สานักงานเขตพื้นที่การศึกษากระจายอานาจและการส่งเสริมการมีส่วนร่วมเพื่อการ
บริหารและการจัดการศึกษาให้เกิดประสิทธิภาพ
ตัวชี้วัดที่ 6.6.1 สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามีการกระจายอานาจและการส่งเสริมการมีส่วนร่วมใน
การบริห ารโดยเครือข่าย เช่น เครือข่ายกลุ่ มโรงเรียน อนุ กรรมการติดตามตรวจสอบประเมินผลและนิเทศ
การศึกษา (อ.ก.ต.ป.น.) เป็นต้น
เป้ า หมายที่ 6.7 ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษามี การบริห ารงานด้ านการบริห ารงานบุ ค คลอย่ างมี
ประสิทธิภาพ
ตัวชี้วัดที่ 6.7.1 สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามีแผนบริหารอัตรากาลัง และบริหารอัตรากาลั งอย่างมี
ประสิทธิภาพส่งผลต่อคุณภาพสถานศึกษา
ตัวชี้วัดที่ 6.7.2 สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามีการสรรหาและการบรรจุแต่งตั้ง ข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาด้วยระบบคุณธรรม
เป้าหมายที่ 6.8 หน่วยงานมีการสื่อสารและประชาสัมพันธ์ผลการดาเนินงาน
ตั ว ชี้ วั ด ที่ 6.8.1 ร้ อ ยละ 100 ของสถานศึ ก ษามี ก ารสื่ อ สาร และประชาสั ม พั น ธ์ ผ ลส าเร็ จ ของ
การดาเนินงานด้วยรูปแบบที่หลากหลาย เช่น จดหมายข่าว วารสารออนไลน์ เว็บไซต์สถานศึกษา หรือ Social
media เป็นต้น
ตั ว ชี้ วั ด ที่ 6.8.2 ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษามี ก ารสื่ อ สาร และประชาสั ม พั น ธ์ ผ ลส าเร็ จ ของ
การดาเนินงานด้วยรูปแบบที่หลากหลาย เช่น จดหมายข่าว วารสารออนไลน์ เว็บไซต์สถานศึกษา หรือ Social
media เป็นต้น
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