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นโยบาย/ยุทธศาสตร์และแนวด าเนินการที่เก่ียวข้อง 
 

 
   นโยบาย ปีงบประมาณ พ.ศ.2560 
 
 

 ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนมีภำรกิจในกำรจัดและส่งเสริมกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน 
ในปีงบประมำณ พ.ศ.2560 ได้ก ำหนดนโยบำย เพื่อพัฒนำไปในทิศทำงที่สอดคล้องกับกำรเปลี่ยนแปลงของ
ประเทศ และของโลก โดยควำมเห็นชอบของคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน ประกอบด้วย วิสัยทัศน์ 
พันธกิจ ประเด็นยุทธศำสตร์ เป้ำประสงค์ กลยุทธ์ จุดเน้น และตัวชี้วัด ดังนี้ 
 
 

   วิสัยทัศน์ 
 

 กำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนของประเทศไทย มีคุณภำพและมำตรฐำนระดับสำกล บนพ้ืนฐำนของควำม
เป็นไทย 
 
 

   พันธกิจ 
 

 1. ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชำกรวัยเรียนทุกคนได้รับกำรศึกษำอย่ำงทั่วถึงและมีคุณภำพ 
 2. ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตำมหลักสูตร และค่ำนิ ยม
หลักของคนไทย 12 ประกำร 
 3. พัฒนำระบบบริหำรจัดกำร ที่เน้นกำรมีส่วนร่วม เพ่ือเสริมสร้ำงควำมรับผิดชอบต่อคุณภำพ
กำรศึกษำ และบูรณำกำรกำรจัดกำรศึกษำ 
 
 

   เป้าประสงค์ 
 

 เพ่ือให้กำรจัดกำรศึกษำข้ันพื้นฐำนของประเทศไทย มีคุณภำพและมำตรฐำนระดับสำกลบนพื้นฐำน
ของควำมเป็นไทย ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำข้ันพ้ืนฐำน จึงก ำหนดเป้ำประสงค์ ดังนี้ 
 1. นักเรียนระดับกำรศึกษำข้ันพื้นฐำนทุกคนมีพัฒนำกำรเหมำะสมตำมวัยและมีคุณภำพ 
 2. ประชำกรวัยเรียนทุกคนได้รับโอกำสในกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนอย่ำงทั่วถึง มีคุณภำพ  
และเสมอภำค 
 3. ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ มีสมรรถนะตรงตำมสำยงำน และมีวัฒนธรรมกำรท ำงำน 
ที่มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ 
 4. ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ ส ำนักบริหำรงำนกำรศึกษำพิเศษ และสถำนศึกษำ  
มีประสิทธิภำพ และเป็นกลไกขับเคลื่อนกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนสู่คุณภำพระดับมำตรฐำนสำกล 
 5. ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำข้ันพ้ืนฐำน เน้นกำรท ำงำนแบบบูรณำกำรกำรมีเครือข่ำย 
กำรบริหำรจัดกำร บริหำรแบบมีส่วนร่วมจำกทุกภำคส่วนในกำรจัดกำรศึกษำและกระจำยอ ำนำจ  
และควำมรับผิดชอบสู่ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำและสถำนศึกษำ 
 
 
 
 
 
 
 
. 
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 โดยมีประเด็นยุทธศาสตร์ในการด าเนินงาน 4 ยุทธศาสตร์ ได้แก ่
 ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 1  กำรพัฒนำคุณภำพผู้เรียนในระดับกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน 
 ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 2  กำรเพ่ิมโอกำสให้ผู้เรียนเข้ำถึงบริกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน 
 ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 3  กำรพัฒนำคุณภำพครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
 ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 4  กำรพัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำร 
 
  

   กรอบและแนวทางการด าเนินงาน ปีงบประมาณ 2560 
   
 ภำยใตจุ้ดเน้น 6 ยุทธศำสตร์กำรปฏิรูปกำรศึกษำ 11 นโยบำยส ำคัญกระทรวงศึกษำธิกำร  
และ 6 ยุทธศำสตร์เร่งด่วน      
6 ยุทธศาสตร์ 

1. หลักสูตรและกระบวนกำรเรียนกำรสอน 
2. กำรผลิตและกำรพัฒนำครู 
3. กำรทดสอบ/ประเมินกำรประกันคุณภำพ 
4. กำรผลิตและพัฒนำก ำลังคน 
5. ICT เพื่อกำรศึกษำ 
6. กำรบริหำรจัดกำร 

11 นโยบายส าคัญกระทรวงศึกษาธิการ 
1. ด้ำนโอกำสและคุณภำพ 
2. กำรพัฒนำศักยภำพครู 
3. กำรวำงแผนอัตรำก ำลังครู 
4. กำรฝึกคิดวิเครำะห์ 
5. STEM Education 
6. ภำษำอังกฤษเพ่ือกำรสื่อสำร 
7. กำรสอบ O-NET 
8. กำรผลิตก ำลังคน 
9. ผลิตคนดีออกสู่สังคม 
10. กำรซ่อมแซมบ้ำนพักครู 
11. กำรแก้ปัญหำกำรทุจริตประพฤติมิชอบ 

6 จุดเน้นเร่งด่วน 
1. จัดท ำหลักสูตรใหม่ 
2. ยกระดับกำรเรียนกำรสอนมัธยมศึกษำตอนปลำยให้เข้มแข็ง 
3. สถำนศึกษำจัดท ำป้ำยค ำศัพท์ภำษำอังกฤษ 
4. กำรท่องสูตรคูณ คณิตคิดเร็วและท่องอำขยำน 
5. ก ำหนดกิจกรรมลดเวลำเรียนเพิ่มเวลำรู้ 
6. ปฏิรูประบบงบประมำณ 

 
 
 
. 
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   นโยบายส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2560 
 
 

 หัวใจส ำคัญของกำรจัดกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน คือ กำรสร้ำงและพัฒนำคนไทยเพ่ืออนำคตของ
ประเทศ สร้ำงคนไทยให้เป็นคนดีและคนเก่ง มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตำมค่ำนิยมหลักของคนไทย 12 
ประกำร มีควำมเข้มแข็งทั้งร่ำงกำยและจิตใจ เน้นกำรอ่ำนออกเขียนได้ คิดวิเครำะห์เป็น สำมำรถสร้ำง
วิสัยทัศน์และวำงแผนอนำคตที่ดีของตนเองได้ รวมถึงรักษำขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงำมของคนไทย
และค ำนึงถึงประโยชน์ส่วนรวมและประเทศชำติเป็นหลัก ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน 
โดยควำมเห็นชอบของคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน จึงก ำหนดนโยบำยของส ำนักงำนคณะกรรมกำร
กำรศึกษำข้ันพื้นฐำนและคณะกรรมกำรกำรศึกษำข้ันพ้ืนฐำน ปีงบประมำณ พ.ศ.2560 ดังนี้ 
 1. เร่งรัดปฏิรูปกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน ให้มีกำรปรับปรุงเปลี่ยนแปลงระบบและกระบวนกำรกำรจัด
กำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนทั้งระบบให้มีประสิทธิภำพ ทันสมัย ทันเหตุกำรณ์ ทันโลก ให้ส ำเร็จอย่ำงเป็นรูปธรรม 
 2. เร่งพัฒนำควำมแข็งแกร่งทำงกำรศึกษำ ให้ผู้เรียนทุกระดับทุกประเภท รวมถึงเด็กพิกำรและ
ด้อยโอกำส มีควำมรู้และทักษะแห่งโลกยุคใหม่ควบคู่กันไป โดยเฉพำะทักษะกำรอ่ำน กำรเขียน และกำรคิด 
เพ่ือให้มีควำมพร้อมเข้ำสู่กำรศึกษำระดับสูง และโลกของกำรท ำงำน 
 3. เร่งปรับระบบสนับสนุนกำรจัดกำรศึกษำที่สอดคล้องไปในทิศทำงเดียวกัน มีกำรประสำน
สัมพันธ์กับเนื้อหำ ทักษะ และกระบวนกำรเรียนกำรสอน ประกอบไปด้วยมำตรฐำนและกำรประเมิน 
หลักสูตรและกำรสอน กำรพัฒนำทำงวิชำชีพและสภำพแวดล้อมกำรเรียนรู้ 
 4. ยกระดับควำมแข็งแกร่งมำตรฐำนวิชำชีพครูและผู้บริหำรสถำนศึกษำให้ครูเป็นผู้ที่มี
ควำมสำมำรถและทักษะที่ เหมำะสมกับกำรพัฒนำกำรเรียนรู้ของผู้ เรียน ผู้บริหำรสถำนศึกษำ                 
มีควำมสำมำรถในกำรบริหำรจัดกำร และเป็นผู้น ำทำงวิชำกำร ครูและผู้บริหำรสถำนศึกษำประพฤติตนเป็น
แบบอย่ำงที่ดีแก่ผู้เรียน สร้ำงควำมมั่นใจและไว้วำงใจ ส่งเสริมให้รับผิดชอบต่อผลที่เกิดกับนักเรียน           
ที่สอดคล้องกับวิชำชีพ    
 5. เร่งสร้ำงระบบให้ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ เป็นองค์กรคุณภำพที่แข็งแกร่ง และมี
ประสิทธิภำพ เพ่ือกำรให้บริกำรที่ดี มีควำมสำมำรถรับผิดชอบกำรจัดกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนที่มีคุณภำพและ
มำตรฐำนได้เป็นอย่ำงด ี
 6. เร่งรัดปรับปรุงโรงเรียนให้เป็นองค์กรที่มีควำมเข้มแข็ง มีแรงบันดำลใจและมีวิสัยทัศน์ในกำรจัด
กำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนที่ชัดเจน เป็นสถำนศึกษำคุณภำพ และมีประสิทธิภำพที่สำมำรถจัดกำรเรียนกำรสอน
อย่ำงมีคุณภำพและได้มำตรฐำนระดับสำกล  
 7. สร้ำงระบบกำรควบคุมกำรจัดกำรเปลี่ยนแปลงทำงกำรศึกษำที่มีข้อมูลสำรสนเทศและข่ำวสำร
เกี่ยวกับกระบวนกำรเรียนกำรสอนอย่ำงพร้อมบริบูรณ์ และมีนโยบำยกำรติดตำมประเมินผลอย่ำงเป็น
รูปธรรม 
 8. สร้ำงวัฒนธรรมใหม่ในกำรท ำงำนให้มีประสิทธิภำพ เพ่ือกำรให้บริกำรที่ดีทั้งส่วนกลำงและส่วน
ภูมิภำค เร่งรัดกำรกระจำยอ ำนำจและควำมรับผิดชอบ ส่งเสริมกำรพัฒนำเชิงพ้ืนที่ที่ทุกภำคส่วนเข้ำมำ      
มีส่วนร่วม ปรับปรุงระบบของโรงเรียนให้เป็นแบบร่วมคิดร่วมท ำ กำรมีส่วนร่วม และกำรประสำนงำน 
สำมำรถใช้เครือข่ำยกำรพัฒนำกำรศึกษำระหว่ำงโรงเรียนกับโรงเรียน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กร
วิชำชีพ กลุ่มบุคคล องค์กรเอกชน องค์กรชุมชน และองค์กรสังคมอ่ืน 
 9. เร่งปรับระบบกำรบริหำรงำนบุคคลมุ่งเน้นควำมถูกต้อง เหมำะสม เป็นธรรม ปรำศจำก
คอร์รัปชั่น ให้เป็นปัจจัยหนุนในกำรเสริมสร้ำงคุณภำพและประสิทธิภำพ ขวัญและก ำลังใจสร้ำงภำวะจูงใจ 
แรงบันดำลใจ และควำมรับผิดชอบในควำมส ำเร็จตำมภำระหน้ำที่ 
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 10. มุ่งสร้ำงพลเมืองดีที่ตื่นตัวและอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนในสังคมพหุวัฒนธรรมได้ และท ำให้กำรศึกษำ    
น ำกำรแก้ปัญหำส ำคัญของสังคม รวมทั้งปัญหำกำรคอร์รัปชั่น 
 11. ทุ่มเทมำตรกำรเพื่อยกระดับคุณภำพสถำนศึกษำที่พัฒนำล้ำหลังและโรงเรียนขนำดเล็ก ที่ไม่ได้
คุณภำพ เพ่ือไม่ให้ผู้เรียนต้องเสียโอกำสได้รับกำรศึกษำที่มีคุณภำพ  
 
   จุดเน้น 
 
 ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนก ำหนด 6 จุดเน้นกำรด ำเนินงำน ปีงบประมำณ พ.ศ.
2560 ที่สอดคล้องกับ 6 ยุทธศำสตร์ กระทรวงศึกษำธิกำร ดังนี้  
 1. จุดเน้นด้ำนหลักสูตรและกระบวนกำรเรียนรู้  
 2. จุดเน้นด้ำนครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
 3. จุดเน้นด้ำนพัฒนำก ำลังคนและงำนวิจัยที่สอดคล้องกับควำมต้องกำรของประเทศ 
 4. จุดเน้นด้ำนกำรทดสอบ กำรประเมิน กำรประกันคุณภำพและมำตรฐำนกำรศึกษำ 
 5. จุดเน้นด้ำน ICT เพ่ือกำรศึกษำ 
 6. จุดเน้นด้ำนกำรบริหำรจัดกำร 
 
   1. จุดเน้นด้านหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ 
 
 1. หลักสูตรและกระบวนกำรเรียนรู้มีกำรปรับปรุงตำมควำมเหมำะสม ดังต่อไปนี้ 
  1.1 หลักสูตรแกนกลำงกำรศึกษำข้ันพื้นฐำนมีกำรปรับปรุงให้เหมำะสมกับผู้เรียน 
  1.2 โครงสร้ำงเวลำเรียนมีกำรปรับปรุงให้เหมำะสมกับผู้เรียน 
  1.3 สถำนศึกษำทุกแห่งมีกำรยกระดับมำตรฐำนภำษำอังกฤษในแต่ละชั้น 
  1.4 สถำนศึกษำใช้ STEM Education BBL DLTV 
 2. ผู้เรียนมีสมรรถนะที่ส ำคัญ สู่มำตรฐำนสำกล ดังต่อไปนี้ 
  2.1 ผู้เรียนชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 6 มีผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน 
จำกกำรทดสอบระดับชำติขั้นพ้ืนฐำน (O-NET) กลุ่มสำระหลักเพ่ิมข้ึน 
  2.2 ผู้เรียนในระดับมัธยมศึกษำได้รับกำรส่งเสริมให้มีแรงจูงใจสู่อำชีพด้วยกำรแนะแนว 
และได้รับกำรพัฒนำควำมรู้ทักษะที่เหมำะสมเพ่ือกำรมีงำนท ำในอนำคต 
  2.3 ผู้เรียนมีทักษะในกำรสื่อสำร ทักษะกำรคิด ทักษะกำรแก้ปัญหำทักษะชีวิต และทักษะ
กำรใช้เทคโนโลยี ที่เหมำะสมตำมช่วงวัย 
  2.4 ผู้ เรียนได้รับกำรวัดและประเมินผลที่หลำกหลำยเหมำะสมตำมศักยภำพเป็น
รำยบุคคล 
  3. ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม ตำมค่ำนิยมหลักของคนไทย 12 ประกำร รวมทั้งมีจิตส ำนึกในกำร
อนุรักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม และห่ำงไกลยำเสพติด  
  3.1 ผู้เรียนระดับมัธยมศึกษำตอนต้น มีทักษะกำรแก้ปัญหำ และอยู่อย่ำงพอเพียง  
  3.2 ผู้ เรียนระดับมัธยมศึกษำตอนปลำย มีควำมมุ่งมั่นในกำรศึกษำและกำรท ำงำน 
สำมำรถปรับตัวเข้ำกับพหุวัฒนธรรม บนพื้นฐำนวัฒนธรรมที่ดีงำมของไทย  
. 



5 
 

 4. ผู้เรียนที่มีควำมต้องกำรพิเศษได้รับกำรส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนำเต็มตำม ศักยภำพเป็น
รำยบุคคล ได้แก่  
  4.1 ผู้พิกำร 
  4.2 ผู้ด้อยโอกำสและผู้เรียนในพ้ืนที่พิเศษ 
  4.3 ผู้เรียนที่มีควำมสำมำรถพิเศษ 
  4.4 ผู้เรียนภำยใต้กำรจัดกำรศึกษำโดยครอบครัว สถำนประกอบกำรและศูนย์กำรเรียน 
  4.5 ผู้เรียนที่ต้องกำรควำมคุ้มครองและช่วยเหลือเป็นกรณีพิเศษ 
 

 ตัวช้ีวัดด้านหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ 
 1. หลักสูตรและกระบวนกำรเรียนรู้มีกำรปรับปรุงตำมควำมเหมำะสม 
  - หลักสูตรแกนกลำงกำรศึกษำข้ันพื้นฐำนได้รับกำรปรับปรุงให้เหมำะสมกับผู้เรียน 
  - โครงสร้ำงเวลำเรียนได้รับกำรปรับปรุงให้เหมำะสมกับผู้เรียน 
  - สถำนศึกษำทุกแห่งได้รับกำรยกระดับมำตรฐำนภำษำอังกฤษในแต่ละช่วงชั้น 
  - ร้อยละ 90 ของสถำนศึกษำ ใช้ STEM Education BBL DLTV 
 2. ผู้เรียนมีสมรรถนะที่ส ำคัญสู่มำตรฐำนสำกล 
  - ค่ำเฉลี่ยร้อยละของผู้เรียนชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 6 ของผล 
กำรทดสอบระดับชำติขั้นพ้ืนฐำน O-NET กลุ่มสำระหลัก 5 วิชำ โดยรวมเพ่ิมข้ึนไม่น้อยกว่ำ ร้อยละ 3 
  - ผู้เรียนระดับมัธยมศึกษำทุกคนมีแรงจูงใจสู่อำชีพและกำรมีงำนท ำในอนำคต 
  - ผู้เรียนทุกคนมีทักษะในกำรสื่อสำร ทักษะกำรคิด ทักษะกำรแก้ปัญหำ ทักษะชีวิต และ
ทักษะกำรใช้เทคโนโลยี 
  - ร้อยละ 50 ของผู้เรียนที่จบกำรศึกษำในระดับมัธยมศึกษำตอนต้นเรียนต่อสำยอำชีพ 
  - ผู้เรียนทุกคนได้รับกำรวัดและประเมินผลโดยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (E-testing) 
 
 3. ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม ตำมค่ำนิยมหลักของคนไทย 12 ประกำร รวมทั้งมีจิตส ำนึก  
ในกำรอนุรักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม และห่ำงไกลยำเสพติด 
  - ผู้เรียนทุกคนมีคุณธรรม จริยธรรม ตำมค่ำนิยมหลักของคนไทย 12 ประกำร สอดคล้อง
ตำมช่วงวัย 
  - ผู้เรียนทุกคนมีจิตส ำนึกในกำรอนุรักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม 
  - ผู้เรียนทุกคนป้องกันตนเองให้ห่ำงไกลยำเสพติดและกำรแก้ไขปัญหำยำเสพติด 
ในโรงเรียน 
 4. ผู้เรียนที่มีควำมต้องกำรพิเศษได้รับกำรส่งเสริมและพัฒนำเต็มตำมศักยภำพเป็นรำยบุคคล      
ไม่น้อยกว่ำ ร้อยละ 80  
 
    2. จุดเน้นด้านครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 
 1. ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ได้รับกำรพัฒนำองค์ควำมรู้ ตรงตำมควำมต้องกำรของบุคคล 
 และสถำนศึกษำ 
  1.1 ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ได้รับกำรพัฒนำวิธีจัดกำรเรียนรู้ที่ใช้ทักษะ 
กระบวนกำรคิด รวมทั้งกำรวัดและประเมินผลกำรเรียนรู้ 
. 
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  1.2 ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ สำมำรถประยุกต์ใช้ระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ 
 และกำรสื่อสำรที่ทันสมัย 
  1.3 ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ได้รับกำรนิเทศแบบกัลยำณมิตรจำกส ำนักงำน 
เขตพ้ืนที่กำรศึกษำ ผู้บริหำรสถำนศึกษำและครู ทั้งในโรงเรียน ระหว่ำงโรงเรียนหรือภำคส่วนอื่น ๆ  
ตำมควำมเหมำะสมของโรงเรียน   
  1.4 ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ สร้ำงเครือข่ำยกำรเรียนรู้ กำรมีส่วนร่วมจำกผู้มีส่วน
เกี่ยวข้อง และทุกภำคส่วนให้เกิดชุมชนแห่งกำรเรียนรู้ 
  1.5 ครูจัดกำรเรียนรู้สู่ประชำคมอำเซียน 
  1.6 ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ มีจิตวิญญำณของควำมเป็นครู กำรเป็นครูมืออำชีพ 
และยึดมั่นในจรรยำบรรณวิชำชีพ 
 2. ผู้บริหำรสถำนศึกษำสำมำรถบริหำรงำนทุกด้ำนให้มีประสิทธิภำพ และเกิดประสิทธิภำพ 
 3. ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ มีขวัญก ำลังใจในกำรท ำงำน และมีผลกำรปฏิบัติงำน 
เชิงประจักษ์ 
 4. องค์กร องค์คณะบุคคล และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย วำงแผนสรรหำ ย้ำย โอน ครู และบุคลำกร
ทำงกำรศึกษำ ให้สอดคล้องกับควำมต้องกำรของโรงเรียนและชุมชน 
 
 ตัวช้ีวัดด้านครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 1. ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ได้รับกำรพัฒนำองค์ควำมรู้ ตรงตำมควำมต้องกำรของบุคคล
และสถำนศึกษำ 
  - ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำทุกคนผ่ำนกำรประเมินกำรพัฒนำวิธีกำรจัดกำรเรียนรู้ที่มี
ทักษะกระบวนกำรคิด กำรวัดและประเมินผลกำรเรียนรู้ และประยุกต์ใช้ระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ และ
กำรสื่อสำร 
  - ศึกษำนิเทศก์ทุกคน สำมำรถนิเทศและช่วยเหลือครูให้จัดกิจกรรมกำรเรียนรู้  
เพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน 
  - ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำทุกคน มี ID-Plan และน ำไปใช้ในกำรพัฒนำตนเอง 
 2. ผู้บริหำรสถำนศึกษำสำมำรถบริหำรงำนทุกด้ำนให้มีประสิทธิภำพและเกิดประสิทธิผล 
  - ผู้บริหำรสถำนศึกษำทุกโรง (โรงเรียนมำตรฐำนสำกล โรงเรียนในฝัน และโรงเรียนดี
ประจ ำต ำบล โรงเรียนประชำรัฐ) มีควำมสำมำรถบริหำรสถำนศึกษำในศตวรรษที่ 21 ในระดับดีข้ึนไป 
 3. ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ มีขวัญก ำลังใจในกำรท ำงำน และมีผลกำรปฏิบัติงำน 
  - ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำทุกคนที่มีผลกำรปฏิบัติงำนเชิงประจักษ์ตำมเกณฑ์ได้รับ
กำรยกย่องเชิดชูเกียรติ 
 4. องค์กร องค์คณะบุคคล และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียวำงแผนสรรหำ ย้ำย โอน ครู และบุคลำกร
ทำงกำรศึกษำ มีกำรบริหำรงำนบุคคลเป็นไปตำมหลักธรรมำภิบำล 
 

 
   3. จุดเน้นด้านพัฒนาก าลังคนและงานวิจัยท่ีสอดคล้องกับความต้องการของประเทศ 
 
 1. สถำนศึกษำสร้ำงค่ำนิยมเชิงบวกในกำรเรียนสำยอำชีพ เพ่ือลดสัดส่วนกำรเรียนสำยสำมัญ 
 2. หน่วยงำนทุกระดับมีกำรวิจัยที่สำมำรถน ำไปใช้ประโยชน์ได้ 
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 ตัวช้ีวัดด้านพัฒนาก าลังคนและงานวิจัยท่ีสอดคล้องกับความต้องการของประเทศ  
 1. สถำนศึกษำทุกแห่งสร้ำงค่ำนิยมเชิงบวกในกำรเรียนสำยอำชีพ เพ่ือลดสัดส่วนกำรเรียน 
สำยสำมัญ  
 2. ร้อยละ 80 ของหน่วยงำนทุกระดับมีกำรวิจัยที่สำมำรถน ำไปใช้ประโยชน์ได้ 
 
    4. จุดเน้นด้านการทดสอบ การประเมิน การประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา 
 

 1. ระบบกำรประเมินสถำนศึกษำและผู้เรียนมีกำรพัฒนำให้เหมำะสมกับสถำนศึกษำและผู้เรียน 
 2. ระบบทดสอบเพ่ือประเมินผ่ำน หรือซ้ ำชั้น มีกำรพัฒนำให้เหมำะสมในกำรจบกำรศึกษำ        
ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 6  
 3. ผู้ประเมินคุณภำพสถำนศึกษำมีกำรพัฒนำตำมมำตรฐำนผู้ประเมิน 
 ตัวช้ีวัดด้านการทดสอบ การประเมิน การประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา 
 1. ระบบกำรประเมินสถำนศึกษำและผู้เรียนได้รับกำรพัฒนำให้เหมำะสมกับสถำนศึกษำและผู้เรียน 
 2. ระบบทดสอบเพ่ือประเมินผ่ำน หรือซ้ ำชั้น ได้รับกำรพัฒนำให้เหมำะสมในกำรจบกำรศึกษำ    
ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 6 
 3. ผู้ประเมินคุณภำพสถำนศึกษำทุกคนได้รับกำรพัฒนำตำมมำตรฐำนผู้ประเมิน 
 

   5. จุดเน้นด้าน ICT เพื่อการศึกษา 
 

  1. หน่วยงำนทุกระดับพัฒนำระบบ ICT เพ่ือกำรศึกษำให้เหมำะสมกับสถำนศึกษำและผู้เรียน 
 2. หน่วยงำนทุกระดับพัฒนำระบบข้อมูลสำรสนเทศให้เป็นฐำนเดียวกันในเรื่องข้อมูลนักเรียน 
ข้อมูลครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ข้อมูลสถำนศึกษำและข้อมูลข้ำรำชกำรและบุคลำกรอ่ืน ในกำรใช้
ข้อมูลร่วมกันอย่ำงมีประสิทธิภำพ 
 3. หน่วยงำนทุกระดับพัฒนำ DLIT ให้เหมำะสมกับสถำนศึกษำและผู้เรียน 
 4. ผู้เรียนมีคอมพิวเตอร์ใช้ในกำรเรียนรู้ 
 

 ตัวช้ีวัดด้าน ICT เพื่อการศึกษา 
 1. หน่วยงำนทุกระดับพัฒนำระบบ ICT เพ่ือกำรศึกษำให้เหมำะสมกับสถำนศึกษำและผู้เรียน 
 2. หน่วยงำนทุกระดับพัฒนำระบบข้อมูลสำรสนเทศให้เป็นฐำนเดียวกันในเรื่องข้อมูลนักเรียน 
ข้อมูลครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ข้อมูลสถำนศึกษำและข้อมูลข้ำรำชกำรและบุคลำกรอ่ืน ในกำรใช้
ข้อมูลร่วมกันอย่ำงมีประสิทธิภำพ  
 3. หน่วยงำนทุกระดับพัฒนำ DLIT ให้เหมำะสมกับสถำนศึกษำและผู้เรียน 
 4. ผู้เรียนมีคอมพิวเตอร์ใช้ในกำรเรียนรู้ 
 

   6. จุดเน้นด้านการบริหารจัดการ 
 

 1. หน่วยงำนทุกระดับบริหำรจัดกำรโดยมุ่งเน้นกำรกระจำยอ ำนำจกำรสร้ำงเครือข่ำย และ
รับผิดชอบต่อผลกำรด ำเนินงำน 
  1.1 สถำนศึกษำท่ีไม่ผ่ำนกำรรับรองคุณภำพภำยนอกตำมที่ก ำหนดได้รับกำรแก้ไข 
ช่วยเหลือ นิเทศ ติดตำม และประเมินผล 
  1.2 สถำนศึกษำขนำดเล็กได้รับกำรพัฒนำให้มีคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำ 
  1.3 สถำนศึกษำท่ีมีควำมพร้อมรับกำรกระจำยอ ำนำจ มีรูปแบบกำรบริหำรจัดกำรได้อย่ำง
มีประสิทธิภำพ 
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  1.4 สถำนศึกษำบริหำรจัดกำรร่วมกันโดยใช้กำรวำงแผนพัฒนำกำรศึกษำระดับต ำบล 
(Educational Maps) 
  1.5 ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำบริหำรร่วมกันในรูปแบบ Cluster อย่ำงมีประสิทธิภำพ 
  1.6 ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำบริหำรจัดกำรอย่ำงมีคุณภำพ โดยใช้มำตรฐำนส ำนักงำน
เขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
  1.7 หน่วยงำนทุกระดับพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ สร้ำงระบบสวัสดิกำร สวัสดิภำพ และ
ควำมปลอดภัยให้เหมำะสมตำมบริบทของพ้ืนที่พิเศษ 
  1.8 หน่วยงำนทุกระดับพัฒนำระบบ ก ำกับ ติดตำม และประเมินผลเพื่อกำรบริหำร
จัดกำรที่มีประสิทธิภำพและต่อเนื่อง 
  1.9 หน่วยงำนทุกระดับปรับปรุงระบบกำรจัดสรรงบประมำณ และเกณฑ์กำรจัดสรรงบ
เงินอุดหนุนค่ำใช้จ่ำยรำยหัว ให้มีควำมเหมำะสมและเพียงพอ 
  1.10 หน่วยงำนทุกระดับ ยกย่องเชิดชูเกียรติ หน่วยงำน องค์คณะบุคคล และบุคลำกรที่มี
ผลงำนเชิงประจักษ์ 
  1.11 หน่วยงำนทุกระดับ ส่งเสริมให้มีกำรวิจัยเพื่อพัฒนำนโยบำยและพัฒนำกำรจัด
กำรศึกษำของเขตพ้ืนที่กำรศึกษำและสถำนศึกษำ 
  1.12 หน่วยงำนทุกระดับ มีกำรบริหำรจัดกำรโดยยึดหลักธรรมำภิบำล 
 2. หน่วยงำนทุกระดับ ส่งเสริมกำรมีส่วนร่วมในกำรจัดกำรศึกษำ 
  2.1 หน่วยงำนทุกระดับ ส่งเสริมให้ทุกภำคส่วนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ำมำมีส่วนร่วมใน
กำรจัดกำรศึกษำ 
  2.2 หน่วยงำนทุกระดับ ส่งเสริมกำรระดมทรัพยำกรในกำรจัดกำรศึกษำ 
  2.3 หน่วยงำนทุกระดับ รับฟังควำมคิดเห็น ข้อเสนอแนะจำกทุกภำคส่วนและผู้มี 
ส่วนไดส้่วนเสียเพื่อปรับปรุงพัฒนำกำรจัดกำรศึกษำ 
 ตัวช้ีวัดด้านการบริหารจัดการ 
 1. หน่วยงำนทุกระดับบริหำรจัดกำรโดยมุ่งเน้นกำรกระจำยอ ำนำจ กำรสร้ำงเครือข่ำย และ
รับผิดชอบต่อผลกำรด ำเนินงำน 
  - สถำนศึกษำทุกแห่งมีระบบประกันคุณภำพภำยในที่เข้มแข็งตำมกฎหมำยกระทรวงว่ำ
ด้วย หลักเกณฑ์และวิธีกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ พ.ศ.2553 มุ่งเน้นกำรกระจำยอ ำนำจ กำรสร้ำง
เครือข่ำย กำรมีส่วนร่วม และมีควำมรับผิดชอบต่อผลกำรด ำเนินงำน 
  - สถำนศึกษำทุกแห่งที่เข้ำรับกำรประเมินคุณภำพภำยนอก ผ่ำนกำรรับรองคุณภำพ
ภำยนอกตำมที่ก ำหนด 
  - ร้อยละ 60 ของสถำนศึกษำขนำดเล็กบริหำรจัดกำรศึกษำได้อย่ำงมีคุณภำพและ 
ประสิทธิภำพ 
  - ร้อยละ 60 ของสถำนศึกษำระดับต ำบลมีกำรบริหำรจัดกำรได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 
  - เครือข่ำย Cluster ทุกแห่ง บริหำรจัดกำรได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 
  - สถำนศึกษำทุกแห่งมีกำรจัดท ำแผนเผชิญเหตุภัยพิบัติต่ำง ๆ และบูรณำกำรในกำร
จัดกำรเรียนรู้ 
 
  - ร้อยละ 80 ของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำผ่ำนกำรประเมินมำตรฐำนส ำนักงำน 
เขตพ้ืนที่กำรศึกษำระดับดีมำกข้ึนไป 
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  - เมื่อสิ้นปีงบประมำณ พ.ศ.2560 ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ สถำนศึกษำ เบิกจ่ำย
งบประมำณในภำพรวมได้ไม่น้อยกว่ำร้อยละ 96 และงบลงทุน ไม่น้อยกว่ำร้อยละ 87 
  - ร้อยละ 1 ของสถำนศึกษำ ได้รับกำรพัฒนำให้เป็นหน่วยเบิกจ่ำยตรง 
  - สถำนศึกษำทุกแห่ง สำมำรถพัฒนำรูปแบบกำรบริหำรโรงเรียนและด ำเนินกำรได้อย่ำง 
มีประสิทธิภำพ 
  - ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำผ่ำนกำรประเมินตำมโครงกำรคุณธรรมและควำมโปร่งใส 
ในกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐ 
  - หน่วยงำนทุกระดับมีผลงำนเชิงประจักษ์ ที่ได้รับกำรยกย่องเชิดชูเกียรติ 
  - ร้อยละ 80 ของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำและสถำนศึกษำ มีงำนวิจัยและน ำ
ผลกำรวิจัย ใช้พัฒนำกำรบริหำรและกำรจัดกำรศึกษำ 
 2. หน่วยงำนทุกระดับ ส่งเสริมกำรมีส่วนร่วมในกำรจัดกำรศึกษำ 
  - ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ สถำนศึกษำทุกแห่ง ได้รับควำมร่วมมือ ส่งเสริมและ
สนับสนุนทรัพยำกรเพ่ือกำรจัดกำรศึกษำ 
  - สถำนศึกษำทุกแห่งในโครงกำรโรงเรียนประชำรัฐ สำมำรถพัฒนำรูปแบบกำรบริหำร
โรงเรียนอย่ำงมีประสิทธิภำพ 
 

 
มาตรฐานส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 

 
 มาตรฐานที่  1 การบริหารจัดการองค์การสู่ความเป็นเลิศ 
  ตัวบ่งชี้ท่ี 1 : การบริหารจัดการที่ดี 

 1. ภำวะผู้น ำของผู้บริหำร กำรแสดงวิสัยทัศน์ เป้ำหมำย พันธกิจที่ชัดเจน และก ำหนด
ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำได้ตรงประเด็น ประสำนและสร้ำงควำมสัมพันธ์  อันดีกับผู้เกี่ยวข้อง 

 2. ข้อมูลสำรสนเทศที่ เป็นระบบ ในกำรบริหำรจัดกำรและพัฒนำคุณภำพของ
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
 3. กำรใช้แผนเป็นเครื่องมือในกำรบริหำรจัดกำร  

 4. กำรประยุกต์ใช้นวัตกรรม เทคโนโลยี และรูปแบบกำรบริหำรจัดกำรที่หลำกหลำย 
  5. กำรติดต่อสื่อสำรภำยในและภำยนอกส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ  

หลำกหลำยช่องทำงและมีประสิทธิภำพ 
  6. กำรน ำผลกำรด ำเนินงำนพัฒนำกำรบริหำรจัดกำรอย่ำงต่อเนื่อง  

 

  ตัวบ่งช้ีที่ 2 : การพัฒนาสู่องค์การแห่งการเรียนรู้ 
 1. กำรส่งเสริมให้บุคลำกรทุกคนใฝ่รู้ มีควำมคิดเชิงระบบ สำมำรถเรียนรู้ก้ำวทันกำร
เปลี่ยนแปลง 

 2. กำรส่งเสริมให้เกิดกำรจัดกำรควำมรู้ (Knowledge Management)                
กำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระดับกลุ่ม และระดับองค์กำร สร้ำงบรรยำกำศและจิตส ำนึกร่วมในกำรท ำงำน 
 3. กำรสื่อสำรและกำรส่งเสริมให้มีรูปแบบกำรเรียนรู้ที่หลำกหลำยตำมบริบทของ 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
 4. กำรน ำองค์ควำมรู้มำพัฒนำตนเอง พัฒนำงำน และพัฒนำองค์กำรโดยใช้กระบวนกำร
กำรวิจัย 
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 ตัวบ่งช้ีที่ 3 : การกระจายอ านาจและการส่งเสริมการบริหารจัดการอย่างมีส่วนร่วม 
 1. กำรกระจำยอ ำนำจในกำรบริหำรจัดกำรภำยในเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
 2. กำรส่งเสริม ประสำนเชื่อมโยงกำรท ำงำนของ 3 องค์คณะบุคคลในส ำนักงำน
เขตพ้ืนที่กำรศึกษำ ได้แก่ คณะกรรมกำรเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ (กพท.) คณะอนุกรรมกำรข้ำรำชกำรครูและ
บุคลำกรทำงกำรศึกษำเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ (อ.ก.ค.ศ. เขตพ้ืนที่กำรศึกษำ) คณะกรรมกำร ติดตำม ตรวจสอบ 
ประเมินผล และนิเทศกำรศึกษำของเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ (ก.ต.ป.น.) 
 3. กำรส่งเสริมกำรมีส่วนร่วมในกำรจัดกำรศึกษำของบุคคล ชุมชน องค์กำร หน่วยงำน 
และสถำบันอ่ืนที่จัดกำรศึกษำ 
 4. กำรสร้ำง พัฒนำ และประสำนเชื่อมโยงเครือข่ำยควำมร่วมมือในกำรจัดกำรศึกษำ
ทั้งภำยในและภำยนอกในรูปแบบที่เป็นทำงกำรและไม่เป็นทำงกำร 
 

 ตัวบ่งชี้ท่ี 4 : การติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ   
 1. ระบบติดตำม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศกำรจัดกำรศึกษำ ทั้ง 4 ด้ำน ภำยใน
เขตพ้ืนที่กำรศึกษำ   
 2. กำรติดตำม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิ เทศกำรจัดกำรศึกษำ ทั้ ง 4 ด้ ำน               
และช่วยเหลือ ส่งเสริม สนับสนุน ให้สถำนศึกษำบริหำรและจัดกำรศึกษำอย่ำงมีคุณภำพ  
 3. กำรเก็บรวบรวมข้อมูล ประมวลผล สรุปและรำยงำนผลกำรติดตำม ตรวจสอบ 
ประเมินผล และนิเทศกำรจัดกำรศึกษำ ทั้ง 4 ด้ำน 
 4. กำรน ำผลของกำรติดตำม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศกำรจัดกำรศึกษำ        
ทั้ง 4 ด้ำน ไปใช้พัฒนำคุณภำพตำมเป้ำหมำยของกำรจัดกำรศึกษำ 
 มาตรฐานที่ 2   การบริหารและการจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ 
 ตัวบ่งชี้ท่ี 1  :  การบริหารงานด้านวิชาการ 

 1. ประสำน ส่งเสริมกำรพัฒนำหลักสูตรสถำนศึกษำและจัดท ำกรอบหลักสูตรระดับ
ท้องถิ่น ให้สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลำงกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน พุทธศักรำช 2551 
 2. ส่งเสริมสถำนศึกษำให้จัดกระบวนกำรเรียนรู้ที่ยึดผู้เรียนเป็นส ำคัญ 
 3. ส่งเสริม สนับสนุน ให้สถำนศึกษำมีกำรผลิต จัดหำ และพัฒนำสื่อ เครื่องมือ อุปกรณ์
ในกำรเรียนรู้ที่หลำกหลำยของผู้เรียนให้ทันต่อควำมเปลี่ยนแปลง 
 4. ส่งเสริมกำรวัดผล ประเมินผลและน ำผลไปใช้ในกำรปรับปรุงพัฒนำคุณภำพ           
กำรจัดกำรศึกษำของเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
 5. ส่งเสริมและพัฒนำระบบกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ 
 6. กำรวิจัยและน ำผลกำรวิจัยไปใช้เพ่ือพัฒนำงำนวิชำกำร 
 7. ส่งเสริมกิจกรรมพัฒนำผู้เรียนและระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนในสถำนศึกษำ 
 8. ประสำน ส่งเสริม ให้ชุมชน ท้องถิ่น และสังคมมีส่วนร่วมในกำรจัดกำรศึกษำ รวมทั้ง
เป็นเครือข่ำยและแหล่งเรียนรู้เพ่ือพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ 
 

 ตัวบ่งชี้ท่ี 2  :  การบริหารงานด้านงบประมาณ 

 1. กำรวำงแผนกำรใช้งบประมำณอย่ำงเป็นระบบ สอดคล้องกับนโยบำย ปัญหำ และ
ควำมต้องกำร 
 2. กำรจัดระบบกำรบริหำรกำรเงิน บัญชี และพัสดุ  
 3. กำรควบคุมกำรใช้งบประมำณอย่ำงเป็นระบบ 
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 4. กำรสรุปรำยงำนผลในกำรบริหำรงบประมำณ 
 5. กำรตรวจสอบภำยในอย่ำงเป็นระบบ  

 

 ตัวบ่งชี้ท่ี 3  :  การบริหารงานด้านการบริหารงานบุคคล 

 1. กำรวำงแผนในกำรบริหำรอัตรำก ำลังครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำสอดคล้องกับ
นโยบำย ปัญหำและควำมต้องกำร 
 2. กำรสรรหำและกำรบรรจุแต่งตั้งครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำอย่ำงถูกต้องเป็น
ธรรม โปร่งใส และตรวจสอบได้  
 3. กำรพัฒนำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำสู่ควำมเป็นมืออำชีพ  โดยวิธีกำร             
ที่หลำกหลำย สอดคล้องกับปัญหำและควำมต้องกำรจ ำเป็นของครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ และส่งเสริม
ควำมก้ำวหน้ำในวิชำชีพ   
 4. กำรส่งเสริมวินัย คุณธรรม จริยธรรมและจรรยำบรรณวิชำชีพแก่ข้ำรำชกำรครูและ
บุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
 5. กำรส่งเสริม สร้ำงขวัญและก ำลังใจแก่ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
 ตัวบ่งชี้ท่ี 4  :  การบริหารงานด้านการบริหารทั่วไป 

 1. กำรพัฒนำระบบและเครือข่ำย ข้อมูลสำรสนเทศ  
 2. กำรจัดท ำส ำมะโนนักเรียนและกำรรับนักเรียน   
 3. กำรดูแลอำคำรสถำนที่และสภำพแวดล้อม    
 4. กำรพัฒนำมำตรฐำนกำรปฏิบัติงำน 
 5. กำรจัดระบบกำรควบคุมภำยในหน่วยงำน  
 6. กำรสื่อสำรและประชำสัมพันธ์ 
 7. กำรจัดสวัสดิกำร สวัสดิภำพครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
 8. กำรระดมทรัพยำกรเพ่ือกำรศึกษำ 
 9. กำรประสำน ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนำเครือข่ำยกำรจัดกำรศึกษำทุกรูปแบบ
ของบุคคล ชุมชน องค์กร หน่วยงำนและสถำบันทำงสังคมอ่ืนที่จัดกำรศึกษำ   
 ตัวบ่งชี้ท่ี 5  :  การขับเคลื่อนนโยบายไปสู่การปฏิบัติ 
 1. แผนงำน โครงกำร/กิจกรรมที่สอดคล้องกับนโยบำยของกระทรวงศึกษำธิกำร 
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน จังหวัด และตอบสนองควำมต้องกำรจ ำเป็นของเขตพ้ืนที่
กำรศึกษำ 
 2. รูปแบบหรือวิธีกำรในกำรขับเคลื่อนนโยบำย กำรแก้ปัญหำ และกำรพัฒนำ       
ตำมควำมต้องกำรของหน่วยงำนต้นสังกัด และเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
 3. กำรก ำกับ ติดตำม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศกำรด ำเนินกำรตำมนโยบำยอย่ำง
ครอบคลุมและต่อเนื่อง 
 4. ผลกำรด ำเนินงำนและรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนตำมนโยบำย  
 

 มาตรฐานที่ 3   ผลการบริหารและการจัดการศึกษาของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
 ตัวบ่งชี้ที่ 1 :  ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ มีผลงำนที่แสดงควำมส ำเร็จ และเป็นแบบอย่ำงได้   
  - ผลกำรด ำเนินงำนแสดงควำมส ำเร็จ และเป็นแบบอย่ำงได้ (ย้อนหลัง 3 ปี) 
 ตัวบ่งชี้ที่ 2  :  สถานศึกษามีคุณภาพตามมาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษา 
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 ตัวบ่งชี้ที่ 3  :  ผู้เรียนทุกระดับการศึกษามีคุณภาพตามหลักสูตร 

 1. ผลกำรทดสอบระดับชำติขั้นพื้นฐำน ระดับชั้น ม.3 (8 สำระกำรเรียนรู้)  
   2. ผลกำรทดสอบระดับชำติขั้นพื้นฐำน ระดับชั้น ม.6 (8 สำระกำรเรียนรู้) 
 ตัวบ่งชี้ที่ 4 :   ผู้เรียนมีคุณภาพตามจุดเน้นและสมรรถนะส าคัญตามหลักสูตรแกนกลาง  
 การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551    
 1. กำรประเมินกำรอ่ำน กำรเขียน และกำรคิดค ำนวณตำมจุดเน้นของหลักสูตร 

  2. กำรประเมินสมรรถนะส ำคัญที่จ ำเป็นในกำรเรียนรู้ตำมที่ก ำหนดในหลักสูตรฯ 
 ตัวบ่งชี้ที่ 5 :   ผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  
  พุทธศักราช 2551 
 ตัวบ่งชี้ที่ 6 :   ผู้เรียนมีสุขภาพกาย สุขภาพจิตที่ดี 
 ตัวบ่งชี้ที่ 7 :   ประชากรวัยเรียนได้รับสิทธิและโอกาสทางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเท่าเทียมกัน  
  และศึกษาในระดับสูงขึ้น 
 ตัวบ่งชี้ที่ 8 :   ความพึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้เสีย 

 


