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นโยบาย/ยุทธศาสตร์และแนวดาเนินการที่เกีย่ วข้อง
นโยบาย ปีงบประมาณ พ.ศ.2560
สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนมีภำรกิจในกำรจัดและส่งเสริมกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน
ในปีงบประมำณ พ.ศ.2560 ได้กำหนดนโยบำย เพื่อพัฒนำไปในทิศทำงที่สอดคล้องกับกำรเปลี่ยนแปลงของ
ประเทศ และของโลก โดยควำมเห็นชอบของคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน ประกอบด้วย วิสัยทัศน์
พันธกิจ ประเด็นยุทธศำสตร์ เป้ำประสงค์ กลยุทธ์ จุดเน้น และตัวชี้วัด ดังนี้
วิสัยทัศน์
กำรศึกษำขั้นพื้นฐำนของประเทศไทย มีคุณภำพและมำตรฐำนระดับสำกล บนพื้นฐำนของควำม
เป็นไทย
พันธกิจ
1. ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชำกรวัยเรียนทุกคนได้รับกำรศึกษำอย่ำงทั่วถึงและมีคุณภำพ
2. ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตำมหลักสูตร และค่ำนิ ยม
หลักของคนไทย 12 ประกำร
3. พัฒ นำระบบบริหำรจัดกำร ที่เน้นกำรมีส่วนร่วม เพื่อเสริมสร้ำงควำมรับผิดชอบต่อคุณภำพ
กำรศึกษำ และบูรณำกำรกำรจัดกำรศึกษำ
เป้าประสงค์
เพื่อให้กำรจัดกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนของประเทศไทย มีคุณภำพและมำตรฐำนระดับสำกลบนพื้นฐำน
ของควำมเป็นไทย สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน จึงกำหนดเป้ำประสงค์ ดังนี้
1. นักเรียนระดับกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนทุกคนมีพัฒนำกำรเหมำะสมตำมวัยและมีคุณภำพ
2. ประชำกรวัยเรียนทุกคนได้รับโอกำสในกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนอย่ำงทั่วถึง มีคุณภำพ
และเสมอภำค
3. ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ มีสมรรถนะตรงตำมสำยงำน และมีวัฒนธรรมกำรทำงำน
ที่มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์
4. สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ สำนักบริหำรงำนกำรศึกษำพิเศษ และสถำนศึกษำ
มีประสิทธิภำพ และเป็นกลไกขับเคลื่อนกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนสู่คุณภำพระดับมำตรฐำนสำกล
5. สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน เน้นกำรทำงำนแบบบูรณำกำรกำรมีเครือข่ำย
กำรบริหำรจัดกำร บริหำรแบบมีส่วนร่วมจำกทุกภำคส่วนในกำรจัดกำรศึกษำและกระจำยอำนำจ
และควำมรับผิดชอบสู่สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำและสถำนศึกษำ
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โดยมีประเด็นยุทธศาสตร์ในการดาเนินงาน 4 ยุทธศาสตร์ ได้แก่
ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 1 กำรพัฒนำคุณภำพผู้เรียนในระดับกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน
ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 2 กำรเพิ่มโอกำสให้ผู้เรียนเข้ำถึงบริกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน
ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 3 กำรพัฒนำคุณภำพครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ
ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 4 กำรพัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำร
กรอบและแนวทางการดาเนินงาน ปีงบประมาณ 2560
ภำยใต้จุดเน้น 6 ยุทธศำสตร์กำรปฏิรูปกำรศึกษำ 11 นโยบำยสำคัญกระทรวงศึกษำธิกำร
และ 6 ยุทธศำสตร์เร่งด่วน
6 ยุทธศาสตร์
1. หลักสูตรและกระบวนกำรเรียนกำรสอน
2. กำรผลิตและกำรพัฒนำครู
3. กำรทดสอบ/ประเมินกำรประกันคุณภำพ
4. กำรผลิตและพัฒนำกำลังคน
5. ICT เพื่อกำรศึกษำ
6. กำรบริหำรจัดกำร
11 นโยบายสาคัญกระทรวงศึกษาธิการ
1. ด้ำนโอกำสและคุณภำพ
2. กำรพัฒนำศักยภำพครู
3. กำรวำงแผนอัตรำกำลังครู
4. กำรฝึกคิดวิเครำะห์
5. STEM Education
6. ภำษำอังกฤษเพื่อกำรสื่อสำร
7. กำรสอบ O-NET
8. กำรผลิตกำลังคน
9. ผลิตคนดีออกสู่สังคม
10. กำรซ่อมแซมบ้ำนพักครู
11. กำรแก้ปัญหำกำรทุจริตประพฤติมิชอบ
6 จุดเน้นเร่งด่วน
1. จัดทำหลักสูตรใหม่
2. ยกระดับกำรเรียนกำรสอนมัธยมศึกษำตอนปลำยให้เข้มแข็ง
3. สถำนศึกษำจัดทำป้ำยคำศัพท์ภำษำอังกฤษ
4. กำรท่องสูตรคูณ คณิตคิดเร็วและท่องอำขยำน
5. กำหนดกิจกรรมลดเวลำเรียนเพิ่มเวลำรู้
6. ปฏิรูประบบงบประมำณ
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นโยบายสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2560
หั ว ใจส ำคัญ ของกำรจั ด กำรศึ กษำขั้น พื้ น ฐำน คื อ กำรสร้ำงและพั ฒ นำคนไทยเพื่ อ อนำคตของ
ประเทศ สร้ำงคนไทยให้เป็นคนดีและคนเก่ง มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตำมค่ำนิยมหลักของคนไทย 12
ประกำร มีควำมเข้มแข็งทั้งร่ำงกำยและจิตใจ เน้นกำรอ่ำนออกเขียนได้ คิดวิเครำะห์ เป็น สำมำรถสร้ำง
วิสัยทัศน์และวำงแผนอนำคตที่ดีของตนเองได้ รวมถึงรักษำขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงำมของคนไทย
และคำนึงถึงประโยชน์ส่วนรวมและประเทศชำติเป็นหลัก สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน
โดยควำมเห็นชอบของคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน จึงกำหนดนโยบำยของสำนักงำนคณะกรรมกำร
กำรศึกษำขั้นพื้นฐำนและคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน ปีงบประมำณ พ.ศ.2560 ดังนี้
1. เร่งรัดปฏิรูปกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน ให้มีกำรปรับปรุงเปลี่ยนแปลงระบบและกระบวนกำรกำรจัด
กำรศึกษำขั้นพื้นฐำนทั้งระบบให้มีประสิทธิภำพ ทันสมัย ทันเหตุกำรณ์ ทันโลก ให้สำเร็จอย่ำงเป็นรูปธรรม
2. เร่งพัฒ นำควำมแข็งแกร่งทำงกำรศึกษำ ให้ผู้เรียนทุกระดับทุกประเภท รวมถึงเด็กพิกำรและ
ด้อยโอกำส มีควำมรู้และทักษะแห่งโลกยุคใหม่ควบคู่กันไป โดยเฉพำะทักษะกำรอ่ำน กำรเขียน และกำรคิด
เพื่อให้มีควำมพร้อมเข้ำสู่กำรศึกษำระดับสูง และโลกของกำรทำงำน
3. เร่ งปรั บ ระบบสนั บ สนุ น กำรจัด กำรศึ กษำที่ ส อดคล้ อ งไปในทิ ศ ทำงเดี ยวกั น มี ก ำรประสำน
สัม พัน ธ์กับ เนื้ อหำ ทักษะ และกระบวนกำรเรียนกำรสอน ประกอบไปด้ว ยมำตรฐำนและกำรประเมิ น
หลักสูตรและกำรสอน กำรพัฒนำทำงวิชำชีพและสภำพแวดล้อมกำรเรียนรู้
4. ยกระดั บ ควำมแข็ ง แกร่ ง มำตรฐำนวิ ช ำชี พ ครู แ ละผู้ บ ริ ห ำรสถำนศึ ก ษำให้ ค รู เ ป็ น ผู้ ที่ มี
ควำมสำมำรถและทั ก ษะที่ เหมำะสมกั บ กำรพั ฒ นำกำรเรี ย นรู้ ข องผู้ เรี ย น ผู้ บ ริ ห ำรสถำนศึ ก ษำ
มีควำมสำมำรถในกำรบริหำรจัดกำร และเป็นผู้นำทำงวิชำกำร ครูและผู้บริหำรสถำนศึกษำประพฤติตนเป็น
แบบอย่ ำ งที่ ดี แ ก่ ผู้ เรี ย น สร้ ำงควำมมั่ น ใจและไว้ ว ำงใจ ส่ งเสริม ให้ รับ ผิ ด ชอบต่ อ ผลที่ เกิ ด กั บ นั ก เรีย น
ที่สอดคล้องกับวิชำชีพ
5. เร่ ง สร้ ำ งระบบให้ ส ำนั ก งำนเขตพื้ น ที่ ก ำรศึ ก ษำ เป็ น องค์ ก รคุ ณ ภำพที่ แ ข็ ง แกร่ ง และมี
ประสิทธิภำพ เพื่อกำรให้บริกำรที่ดี มีควำมสำมำรถรับผิดชอบกำรจัดกำรศึกษำขั้นพื้ นฐำนที่มีคุณภำพและ
มำตรฐำนได้เป็นอย่ำงดี
6. เร่งรัดปรับปรุงโรงเรียนให้เป็นองค์กรที่มีควำมเข้มแข็ง มีแรงบันดำลใจและมีวิสัยทัศน์ในกำรจัด
กำรศึกษำขั้นพื้นฐำนที่ชัดเจน เป็นสถำนศึกษำคุณภำพ และมีป ระสิทธิภำพที่สำมำรถจัดกำรเรียนกำรสอน
อย่ำงมีคุณภำพและได้มำตรฐำนระดับสำกล
7. สร้ำงระบบกำรควบคุมกำรจัดกำรเปลี่ยนแปลงทำงกำรศึกษำที่มีข้อมูลสำรสนเทศและข่ำวสำร
เกี่ยวกับกระบวนกำรเรียนกำรสอนอย่ำงพร้อมบริบูรณ์ และมีนโยบำยกำรติดตำมประเมินผลอย่ำงเป็น
รูปธรรม
8. สร้ำงวัฒนธรรมใหม่ในกำรทำงำนให้มี ประสิทธิภำพ เพื่อกำรให้บริกำรที่ดีทั้งส่วนกลำงและส่วน
ภูมิภำค เร่งรัดกำรกระจำยอำนำจและควำมรับผิดชอบ ส่งเสริมกำรพัฒ นำเชิงพื้นที่ที่ทุกภำคส่วนเข้ำมำ
มีส่วนร่วม ปรับปรุงระบบของโรงเรียนให้ เป็นแบบร่วมคิดร่วมทำ กำรมีส่ วนร่วม และกำรประสำนงำน
สำมำรถใช้เครือข่ำยกำรพัฒนำกำรศึกษำระหว่ำงโรงเรียนกับโรงเรียน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กร
วิชำชีพ กลุ่มบุคคล องค์กรเอกชน องค์กรชุมชน และองค์กรสังคมอื่น
9. เร่ งปรั บ ระบบกำรบริ ห ำรงำนบุ ค คลมุ่ งเน้ น ควำมถู ก ต้ อ ง เหมำะสม เป็ น ธรรม ปรำศจำก
คอร์รัปชั่น ให้เป็นปัจจัยหนุนในกำรเสริมสร้ ำงคุณภำพและประสิทธิภำพ ขวัญและกำลังใจสร้ำงภำวะจูงใจ
แรงบันดำลใจ และควำมรับผิดชอบในควำมสำเร็จตำมภำระหน้ำที่
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10. มุ่งสร้ำงพลเมืองดีที่ตื่นตัวและอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมพหุวัฒ นธรรมได้ และทำให้กำรศึกษำ
นำกำรแก้ปัญหำสำคัญของสังคม รวมทั้งปัญหำกำรคอร์รัปชั่น
11. ทุ่มเทมำตรกำรเพื่อยกระดับคุณภำพสถำนศึกษำที่พัฒนำล้ำหลังและโรงเรียนขนำดเล็ก ที่ไม่ได้
คุณภำพ เพื่อไม่ให้ผู้เรียนต้องเสียโอกำสได้รับกำรศึกษำที่มีคุณภำพ
จุดเน้น
สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนกำหนด 6 จุดเน้นกำรดำเนินงำน ปีงบประมำณ พ.ศ.
2560 ที่สอดคล้องกับ 6 ยุทธศำสตร์ กระทรวงศึกษำธิกำร ดังนี้
1. จุดเน้นด้ำนหลักสูตรและกระบวนกำรเรียนรู้
2. จุดเน้นด้ำนครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ
3. จุดเน้นด้ำนพัฒนำกำลังคนและงำนวิจัยที่สอดคล้องกับควำมต้องกำรของประเทศ
4. จุดเน้นด้ำนกำรทดสอบ กำรประเมิน กำรประกันคุณภำพและมำตรฐำนกำรศึกษำ
5. จุดเน้นด้ำน ICT เพื่อกำรศึกษำ
6. จุดเน้นด้ำนกำรบริหำรจัดกำร
1. จุดเน้นด้านหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้
1. หลักสูตรและกระบวนกำรเรียนรู้มีกำรปรับปรุงตำมควำมเหมำะสม ดังต่อไปนี้
1.1 หลักสูตรแกนกลำงกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนมีกำรปรับปรุงให้เหมำะสมกับผู้เรียน
1.2 โครงสร้ำงเวลำเรียนมีกำรปรับปรุงให้เหมำะสมกับผู้เรียน
1.3 สถำนศึกษำทุกแห่งมีกำรยกระดับมำตรฐำนภำษำอังกฤษในแต่ละชั้น
1.4 สถำนศึกษำใช้ STEM Education BBL DLTV
2. ผู้เรียนมีสมรรถนะที่สำคัญ สู่มำตรฐำนสำกล ดังต่อไปนี้
2.1 ผู้เรียนชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 6 มีผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน
จำกกำรทดสอบระดับชำติขั้นพื้นฐำน (O-NET) กลุ่มสำระหลักเพิ่มขึ้น
2.2 ผู้เรียนในระดับมัธยมศึกษำได้รับกำรส่งเสริมให้มีแรงจูงใจสู่อำชีพด้วยกำรแนะแนว
และได้รับกำรพัฒนำควำมรู้ทักษะที่เหมำะสมเพื่อกำรมีงำนทำในอนำคต
2.3 ผู้เรียนมีทักษะในกำรสื่อสำร ทักษะกำรคิด ทักษะกำรแก้ปัญหำทักษะชีวิต และทักษะ
กำรใช้เทคโนโลยี ที่เหมำะสมตำมช่วงวัย
2.4 ผู้ เรี ย นได้ รั บ กำรวั ด และประเมิ น ผลที่ ห ลำกหลำยเหมำะสมตำมศั ก ยภำพเป็ น
รำยบุคคล
3. ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม ตำมค่ำนิยมหลักของคนไทย 12 ประกำร รวมทั้งมีจิตสำนึกในกำร
อนุรักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม และห่ำงไกลยำเสพติด
3.1 ผู้เรียนระดับมัธยมศึกษำตอนต้น มีทักษะกำรแก้ปัญหำ และอยู่อย่ำงพอเพียง
3.2 ผู้ เรี ย นระดั บ มั ธ ยมศึ ก ษำตอนปลำย มี ค วำมมุ่ งมั่ น ในกำรศึ ก ษำและกำรท ำงำน
สำมำรถปรับตัวเข้ำกับพหุวัฒนธรรม บนพื้นฐำนวัฒนธรรมที่ดีงำมของไทย
.
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4. ผู้เรียนที่มีควำมต้องกำรพิเศษได้รับกำรส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนำเต็ มตำม ศักยภำพเป็น
รำยบุคคล ได้แก่
4.1 ผู้พิกำร
4.2 ผู้ด้อยโอกำสและผู้เรียนในพื้นที่พิเศษ
4.3 ผู้เรียนที่มีควำมสำมำรถพิเศษ
4.4 ผู้เรียนภำยใต้กำรจัดกำรศึกษำโดยครอบครัว สถำนประกอบกำรและศูนย์กำรเรียน
4.5 ผู้เรียนที่ต้องกำรควำมคุ้มครองและช่วยเหลือเป็นกรณีพิเศษ
ตัวชี้วัดด้านหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้
1. หลักสูตรและกระบวนกำรเรียนรู้มีกำรปรับปรุงตำมควำมเหมำะสม
- หลักสูตรแกนกลำงกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนได้รับกำรปรับปรุงให้เหมำะสมกับผู้เรียน
- โครงสร้ำงเวลำเรียนได้รับกำรปรับปรุงให้เหมำะสมกับผู้เรียน
- สถำนศึกษำทุกแห่งได้รับกำรยกระดับมำตรฐำนภำษำอังกฤษในแต่ละช่วงชั้น
- ร้อยละ 90 ของสถำนศึกษำ ใช้ STEM Education BBL DLTV
2. ผู้เรียนมีสมรรถนะที่สำคัญสู่มำตรฐำนสำกล
- ค่ำเฉลี่ยร้อยละของผู้เรียนชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 6 ของผล
กำรทดสอบระดับชำติขั้นพื้นฐำน O-NET กลุ่มสำระหลัก 5 วิชำ โดยรวมเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่ำ ร้อยละ 3
- ผู้เรียนระดับมัธยมศึกษำทุกคนมีแรงจูงใจสู่อำชีพและกำรมีงำนทำในอนำคต
- ผู้เรียนทุกคนมีทักษะในกำรสื่อสำร ทักษะกำรคิด ทักษะกำรแก้ปัญหำ ทักษะชีวิต และ
ทักษะกำรใช้เทคโนโลยี
- ร้อยละ 50 ของผู้เรียนที่จบกำรศึกษำในระดับมัธยมศึกษำตอนต้นเรียนต่อสำยอำชีพ
- ผู้เรียนทุกคนได้รับกำรวัดและประเมินผลโดยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (E-testing)
3. ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม ตำมค่ำนิยมหลักของคนไทย 12 ประกำร รวมทั้งมีจิตสำนึก
ในกำรอนุรักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม และห่ำงไกลยำเสพติด
- ผู้เรียนทุกคนมีคุณธรรม จริยธรรม ตำมค่ำนิยมหลักของคนไทย 12 ประกำร สอดคล้อง
ตำมช่วงวัย
- ผู้เรียนทุกคนมีจิตสำนึกในกำรอนุรักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม
- 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 ได้รับกำรนิเทศแบบกัลยำณมิตรจำกสำนักงำน
เขตพื้นที่กำรศึกษำ 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 มีขวัญกำลังใจในกำรทำงำน และมีผลกำรปฏิบัติงำน
เชิงประจักษ์
4. องค์กร องค์คณะบุคคล และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย วำงแผนสรรหำ ย้ำย โอน ครู และบุคลำกร
ทำงกำรศึกษำ ให้สอดคล้องกับควำมต้องกำรของโรงเรียนและชุมชน
ตัวชี้วัดด้านครูและบุคลากรทางการศึกษา
1. ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ได้รับกำรพัฒนำองค์ควำมรู้ ตรงตำมควำมต้องกำรของบุคคล
และสถำนศึกษำ
- ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำทุกคนผ่ำนกำรประเมินกำรพัฒนำวิธีกำรจัดกำรเรียนรู้ที่มี
ทักษะกระบวนกำรคิด กำรวัดและประเมินผลกำรเรียนรู้ และประยุกต์ใช้ระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ และ
กำรสื่อสำร
- ศึกษำนิเทศก์ทุกคน สำมำรถนิเทศและช่วยเหลือครูให้จัดกิจกรรมกำรเรียนรู้
เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน
- ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำทุกคน มี ID-Plan และนำไปใช้ในกำรพัฒนำตนเอง
2. ผู้บริหำรสถำนศึกษำสำมำรถบริหำรงำนทุกด้ำนให้มีประสิทธิภำพและเกิดประสิทธิผล
- ผู้บริหำรสถำนศึกษำทุกโรง (โรงเรียนมำตรฐำนสำกล โรงเรียนในฝัน และโรงเรียนดี
ประจำตำบล โรงเรียนประชำรัฐ) มีควำมสำมำรถบริหำรสถำนศึกษำในศตวรรษที่ 21 ในระดับดีขึ้นไป
3. ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ มีขวัญกำลังใจในกำรทำงำน และมีผลกำรปฏิบัติงำน
- ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำทุกคนที่มีผลกำรปฏิบัติงำนเชิงประจักษ์ตำมเกณฑ์ได้รับ
กำรยกย่องเชิดชูเกียรติ
4. องค์กร องค์คณะบุคคล และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียวำงแผนสรรหำ ย้ำย โอน ครู และบุคลำกร
ทำงกำรศึกษำ มีกำรบริหำรงำนบุคคลเป็นไปตำมหลักธรรมำภิบำล
3. จุดเน้นด้านพัฒนากาลังคนและงานวิจัยที่สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ
1. สถำนศึกษำสร้ำงค่ำนิยมเชิงบวกในกำรเรียนสำยอำชีพ เพื่อลดสัดส่วนกำรเรียนสำยสำมัญ
2. หน่วยงำนทุกระดับมีกำรวิจัยที่สำมำรถนำไปใช้ประโยชน์ได้
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ตัวชี้วัดด้านพัฒนากาลังคนและงานวิจัยที่สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ
1. สถำนศึกษำทุกแห่งสร้ำงค่ำนิยมเชิงบวกในกำรเรียนสำยอำชีพ เพื่อลดสัดส่วนกำรเรียน
สำยสำมัญ
2. ร้อยละ 80 ของหน่วยงำนทุกระดับมีกำรวิจัยที่สำมำรถนำไปใช้ประโยชน์ได้
4. จุดเน้นด้านการทดสอบ การประเมิน การประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
1. ระบบกำรประเมินสถำนศึกษำและผู้เรียนมีกำรพัฒนำให้เหมำะสมกับสถำนศึกษำและผู้เรียน
2. ระบบทดสอบเพื่ อ ประเมิ น ผ่ ำ น หรือ ซ้ ำชั้ น มี ก ำรพั ฒ นำให้ เหมำะสมในกำรจบกำรศึ ก ษำ
ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 6
3. ผู้ประเมินคุณภำพสถำนศึกษำมีกำรพัฒนำตำมมำตรฐำนผู้ประเมิน
ตัวชี้วัดด้านการทดสอบ การประเมิน การประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
1. ระบบกำรประเมินสถำนศึกษำและผู้เรียนได้รับกำรพัฒนำให้เหมำะสมกับสถำนศึกษำและผู้เรียน
2. ระบบทดสอบเพื่ อประเมินผ่ำน หรือซ้ำชั้น ได้รับกำรพัฒ นำให้เหมำะสมในกำรจบกำรศึกษำ
ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 6
3. ผู้ประเมินคุณภำพสถำนศึกษำทุกคนได้รับกำรพัฒนำตำมมำตรฐำนผู้ประเมิน
5. จุดเน้นด้าน ICT เพื่อการศึกษา
1. หน่วยงำนทุกระดับพัฒนำระบบ ICT เพื่อกำรศึกษำให้เหมำะสมกับสถำนศึกษำและผู้เรียน
2. หน่วยงำนทุกระดับพัฒนำระบบข้อมูลสำรสนเทศให้เป็นฐำนเดียวกันในเรื่องข้อมูลนักเรียน
ข้อมูลครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ข้อมูลสถำนศึกษำและข้อมูลข้ำรำชกำรและบุคลำกรอื่น ในกำรใช้
ข้อมูลร่วมกันอย่ำงมีประสิทธิภำพ
3. หน่วยงำนทุกระดับพัฒนำ DLIT ให้เหมำะสมกับสถำนศึกษำและผู้เรียน
4. ผู้เรียนมีคอมพิวเตอร์ใช้ในกำรเรียนรู้
ตัวชี้วัดด้าน ICT เพื่อการศึกษา
1. หน่วยงำนทุกระดับพัฒนำระบบ ICT เพื่อกำรศึกษำให้เหมำะสมกับสถำนศึกษำและผู้เรียน
2. หน่วยงำนทุกระดับพัฒนำระบบข้อมูลสำรสนเทศให้เป็นฐำนเดียวกันในเรื่องข้อมูลนักเรียน
ข้อมูลครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ข้อมูลสถำนศึกษำและข้อมูลข้ำรำชกำรและบุคลำกรอื่น ในกำรใช้
ข้อมูลร่วมกันอย่ำงมีประสิทธิภำพ
3. หน่วยงำนทุกระดับพัฒนำ DLIT ให้เหมำะสมกับสถำนศึกษำและผู้เรียน
4. ผู้เรียนมีคอมพิวเตอร์ใช้ในกำรเรียนรู้
6. จุดเน้นด้านการบริหารจัดการ
1. หน่วยงำนทุกระดับบริหำรจัดกำรโดยมุ่งเน้นกำรกระจำยอำนำจกำรสร้ำงเครือข่ำย และ
รับผิดชอบต่อผลกำรดำเนินงำน
1.1 สถำนศึกษำที่ไม่ผ่ำนกำรรับรองคุณภำพภำยนอกตำมที่กำหนดได้รับกำรแก้ไข
ช่วยเหลือ นิเทศ ติดตำม และประเมินผล
1.2 สถำนศึกษำขนำดเล็กได้รับกำรพัฒนำให้มีคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำ
1.3 สถำนศึกษำที่มีควำมพร้อมรับกำรกระจำยอำนำจ มีรูปแบบกำรบริหำรจัดกำรได้อย่ำง
มีประสิทธิภำพ
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1.4 สถำนศึกษำบริหำรจัดกำรร่วมกันโดยใช้กำรวำงแผนพัฒนำกำรศึกษำระดับตำบล
(Educational Maps)
1.5 สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำบริหำรร่วมกันในรูปแบบ Cluster อย่ำงมีประสิทธิภำพ
1.6 สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำบริหำรจัดกำรอย่ำงมีคุณภำพ โดยใช้มำตรฐำนสำนักงำน
เขตพื้นที่กำรศึกษำ
1.7 หน่วยงำนทุกระดับพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ สร้ำงระบบสวัสดิกำร สวัสดิภำพ และ
ควำมปลอดภัยให้เหมำะสมตำมบริบทของพื้นที่พิเศษ
1.8 หน่วยงำนทุกระดับพัฒนำระบบ กำกับ ติดตำม และประเมินผลเพื่อกำรบริหำร
จัดกำรที่มีประสิทธิภำพและต่อเนื่อง
1.9 หน่วยงำนทุกระดับปรับปรุงระบบกำรจัดสรรงบประมำณ และเกณฑ์กำรจัดสรรงบ
เงินอุดหนุนค่ำใช้จ่ำยรำยหัว ให้มีควำมเหมำะสมและเพียงพอ
1.10 หน่วยงำนทุกระดับ ยกย่องเชิดชูเกียรติ หน่วยงำน องค์คณะบุคคล และบุคลำกรที่มี
ผลงำนเชิงประจักษ์
1.11 หน่วยงำนทุกระดับ ส่งเสริมให้มีกำรวิจัยเพื่อพัฒนำนโยบำยและพัฒนำกำรจัด
กำรศึกษำของเขตพื้นที่กำรศึกษำและสถำนศึกษำ
1.12 หน่วยงำนทุกระดับ มีกำรบริหำรจัดกำรโดยยึดหลักธรรมำภิบำล
2. หน่วยงำนทุกระดับ ส่งเสริมกำรมีส่วนร่วมในกำรจัดกำรศึกษำ
2.1 หน่วยงำนทุกระดับ ส่งเสริมให้ทุกภำคส่วนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ำมำมีส่วนร่วมใน
กำรจัดกำรศึกษำ
2.2 หน่วยงำนทุกระดับ ส่งเสริมกำรระดมทรัพยำกรในกำรจัดกำรศึกษำ
2.3 หน่วยงำนทุกระดับ รับฟังควำมคิดเห็น ข้อเสนอแนะจำกทุกภำคส่วนและผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียเพื่อปรับปรุงพัฒนำกำรจัดกำรศึกษำ
ตัวชี้วัดด้านการบริหารจัดการ
1. หน่วยงำนทุกระดับบริหำรจัดกำรโดยมุ่งเน้นกำรกระจำยอำนำจ กำรสร้ำงเครือข่ำย และ
รับผิดชอบต่อผลกำรดำเนินงำน
- สถำนศึกษำทุกแห่งมีระบบประกันคุณภำพภำยในที่เข้มแข็งตำมกฎหมำยกระทรวงว่ำ
ด้วย หลักเกณฑ์และวิธีกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ พ.ศ.2553 มุ่งเน้นกำรกระจำยอำนำจ กำรสร้ำง
เครือข่ำย กำรมีส่วนร่วม และมีควำมรับผิดชอบต่อผลกำรดำเนินงำน
- สถำนศึกษำทุกแห่งที่เข้ำรับกำรประเมินคุณภำพภำยนอก ผ่ำนกำรรับรองคุณภำพ
ภำยนอกตำมที่กำหนด
- ร้อยละ 60 ของสถำนศึกษำขนำดเล็กบริหำรจัดกำรศึกษำได้อย่ำงมีคุณภำพและ
ประสิทธิภำพ
- ร้อยละ 60 ของสถำนศึกษำระดับตำบลมีกำรบริหำรจัดกำรได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ
- เครือข่ำย Cluster ทุกแห่ง บริหำรจัดกำรได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ
- สถำนศึกษำทุกแห่งมีกำรจัดทำแผนเผชิญเหตุภัยพิบัติต่ำง ๆ และบูรณำกำรในกำร
จัดกำรเรียนรู้
- ร้อยละ 80 ของสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำผ่ำนกำรประเมินมำตรฐำนสำนักงำน
เขตพื้นที่กำรศึกษำระดับดีมำกขึ้นไป
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- เมื่อสิ้นปีงบประมำณ พ.ศ.2560 สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ สถำนศึกษำ เบิกจ่ำย
งบประมำณในภำพรวมได้ไม่น้อยกว่ำร้อยละ 96 และงบลงทุน ไม่น้อยกว่ำร้อยละ 87
- ร้อยละ 1 ของสถำนศึกษำ ได้รับกำรพัฒนำให้เป็นหน่วยเบิกจ่ำยตรง
- สถำนศึกษำทุกแห่ง สำมำรถพัฒนำรูปแบบกำรบริหำรโรงเรียนและดำเนินกำรได้อย่ำง
มีประสิทธิภำพ
- สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำผ่ำนกำรประเมินตำมโครงกำรคุณธรรมและควำมโปร่งใส
ในกำรดำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐ
- หน่วยงำนทุกระดับมีผลงำนเชิงประจักษ์ ที่ได้รับกำรยกย่องเชิดชูเกียรติ
- ร้อยละ 80 ของสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำและสถำนศึกษำ มีงำนวิจัยและนำ
ผลกำรวิจัย ใช้พัฒนำกำรบริหำรและกำรจัดกำรศึกษำ
2. หน่วยงำนทุกระดับ ส่งเสริมกำรมีส่วนร่วมในกำรจัดกำรศึกษำ
- สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ สถำนศึกษำทุกแห่ง ได้รับควำมร่วมมือ ส่งเสริมและ
สนับสนุนทรัพยำกรเพื่อกำรจัดกำรศึกษำ
- สถำนศึกษำทุกแห่งในโครงกำรโรงเรียนประชำรัฐ สำมำรถพัฒนำรูปแบบกำรบริหำร
โรงเรียนอย่ำงมีประสิทธิภำพ

มาตรฐานสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29
มาตรฐานที่ 1 การบริหารจัดการองค์การสู่ความเป็นเลิศ
ตัวบ่งชี้ที่ 1 : การบริหารจัดการที่ดี
1. ภำวะผู้นำของผู้บริหำร กำรแสดงวิสัยทัศน์ เป้ำหมำย พันธกิจที่ชัดเจน และกำหนด
ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำได้ตรงประเด็น ประสำนและสร้ำงควำมสัมพันธ์ อันดีกับผู้เกี่ยวข้อง
2. ข้ อ มู ล สำรสนเทศที่ เป็ น ระบบ ในกำรบริ ห ำรจั ด กำรและพั ฒ นำคุ ณ ภำพของ
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
3. กำรใช้แผนเป็นเครื่องมือในกำรบริหำรจัดกำร
4. กำรประยุกต์ใช้นวัตกรรม เทคโนโลยี และรูปแบบกำรบริหำรจัดกำรที่หลำกหลำย
5. กำรติดต่อสื่อสำรภำยในและภำยนอกสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
หลำกหลำยช่องทำงและมีประสิทธิภำพ
6. กำรนำผลกำรดำเนินงำนพัฒนำกำรบริหำรจัดกำรอย่ำงต่อเนื่อง
ตัวบ่งชี้ที่ 2 : การพัฒนาสู่องค์การแห่งการเรียนรู้
1. กำรส่งเสริมให้บุคลำกรทุกคนใฝ่รู้ มีควำมคิดเชิงระบบ สำมำรถเรียนรู้ก้ำวทันกำร
เปลี่ยนแปลง
2. กำรส่งเสริมให้เกิดกำรจัดกำรควำมรู้ (Knowledge Management)
กำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระดับกลุ่ม และระดับองค์กำร สร้ำงบรรยำกำศและจิตสำนึกร่วมในกำรทำงำน
3. กำรสื่อสำรและกำรส่งเสริมให้มีรูปแบบกำรเรียนรู้ที่หลำกหลำยตำมบริบทของ
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
4. กำรนำองค์ควำมรู้มำพัฒนำตนเอง พัฒนำงำน และพัฒนำองค์กำรโดยใช้กระบวนกำร
กำรวิจัย
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ตัวบ่งชี้ที่ 3 : การกระจายอานาจและการส่งเสริมการบริหารจัดการอย่างมีส่วนร่วม
1. กำรกระจำยอำนำจในกำรบริหำรจัดกำรภำยในเขตพื้นที่กำรศึกษำ
2. กำรส่ งเสริม ประสำนเชื่อมโยงกำรทำงำนของ 3 องค์คณะบุคคลในสำนักงำน
เขตพื้นที่กำรศึกษำ ได้แก่ คณะกรรมกำรเขตพื้นที่กำรศึกษำ (กพท.) คณะอนุกรรมกำรข้ำรำชกำรครูและ
บุคลำกรทำงกำรศึกษำเขตพื้นที่กำรศึกษำ (อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่กำรศึกษำ) คณะกรรมกำร ติดตำม ตรวจสอบ
ประเมินผล และนิเทศกำรศึกษำของเขตพื้นที่กำรศึกษำ (ก.ต.ป.น.)
3. กำรส่งเสริมกำรมีส่วนร่วมในกำรจัดกำรศึกษำของบุคคล ชุมชน องค์กำร หน่วยงำน
และสถำบันอื่นที่จัดกำรศึกษำ
4. กำรสร้ำง พัฒนำ และประสำนเชื่อมโยงเครือข่ำยควำมร่วมมือในกำรจัดกำรศึกษำ
ทั้งภำยในและภำยนอกในรูปแบบที่เป็นทำงกำรและไม่เป็นทำงกำร
ตัวบ่งชี้ที่ 4 : การติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ
1. ระบบติดตำม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศกำรจัดกำรศึกษำ ทั้ง 4 ด้ำน ภำยใน
เขตพื้นที่กำรศึกษำ
2. กำรติ ด ตำม ตรวจสอบ ประเมิ น ผล และนิ เทศกำรจั ด กำรศึ ก ษำ ทั้ ง 4 ด้ ำ น
และช่วยเหลือ ส่งเสริม สนับสนุน ให้สถำนศึกษำบริหำรและจัดกำรศึกษำอย่ำงมีคุณภำพ
3. กำรเก็บ รวบรวมข้อมูล ประมวลผล สรุปและรำยงำนผลกำรติดตำม ตรวจสอบ
ประเมินผล และนิเทศกำรจัดกำรศึกษำ ทั้ง 4 ด้ำน
4. กำรน ำผลของกำรติ ด ตำม ตรวจสอบ ประเมิ น ผล และนิ เทศกำรจั ด กำรศึ ก ษำ
ทั้ง 4 ด้ำน ไปใช้พัฒนำคุณภำพตำมเป้ำหมำยของกำรจัดกำรศึกษำ
มาตรฐานที่ 2 การบริหารและการจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ
ตัวบ่งชี้ที่ 1 : การบริหารงานด้านวิชาการ
1. ประสำน ส่งเสริมกำรพัฒ นำหลักสูตรสถำนศึกษำและจัดทำกรอบหลักสูตรระดับ
ท้องถิ่น ให้สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลำงกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน พุทธศักรำช 2551
2. ส่งเสริมสถำนศึกษำให้จัดกระบวนกำรเรียนรู้ที่ยึดผู้เรียนเป็นสำคัญ
3. ส่งเสริม สนับสนุน ให้สถำนศึกษำมีกำรผลิต จัดหำ และพัฒนำสื่อ เครื่องมือ อุปกรณ์
ในกำรเรียนรู้ที่หลำกหลำยของผู้เรียนให้ทันต่อควำมเปลี่ยนแปลง
4. ส่ ง เสริ ม กำรวั ด ผล ประเมิ น ผลและน ำผลไปใช้ ในกำรปรับ ปรุ งพั ฒ นำคุ ณ ภำพ
กำรจัดกำรศึกษำของเขตพื้นที่กำรศึกษำ
5. ส่งเสริมและพัฒนำระบบกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ
6. กำรวิจัยและนำผลกำรวิจัยไปใช้เพื่อพัฒนำงำนวิชำกำร
7. ส่งเสริมกิจกรรมพัฒนำผู้เรียนและระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนในสถำนศึกษำ
8. ประสำน ส่งเสริม ให้ชุมชน ท้องถิ่น และสังคมมีส่วนร่วมในกำรจัดกำรศึกษำ รวมทั้ง
เป็นเครือข่ำยและแหล่งเรียนรู้เพื่อพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ
ตัวบ่งชี้ที่ 2 : การบริหารงานด้านงบประมาณ
1. กำรวำงแผนกำรใช้งบประมำณอย่ำงเป็ นระบบ สอดคล้องกับนโยบำย ปัญหำ และ
ควำมต้องกำร
2. กำรจัดระบบกำรบริหำรกำรเงิน บัญชี และพัสดุ
3. กำรควบคุมกำรใช้งบประมำณอย่ำงเป็นระบบ
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4. กำรสรุปรำยงำนผลในกำรบริหำรงบประมำณ
5. กำรตรวจสอบภำยในอย่ำงเป็นระบบ
ตัวบ่งชี้ที่ 3 : การบริหารงานด้านการบริหารงานบุคคล
1. กำรวำงแผนในกำรบริหำรอัตรำกำลังครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำสอดคล้องกับ
นโยบำย ปัญหำและควำมต้องกำร
2. กำรสรรหำและกำรบรรจุแต่งตั้งครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำอย่ำงถูกต้องเป็ น
ธรรม โปร่งใส และตรวจสอบได้
3. กำรพั ฒ นำครู แ ละบุ ค ลำกรทำงกำรศึ ก ษำสู่ ค วำมเป็ น มื อ อำชี พ โดยวิ ธี ก ำร
ที่หลำกหลำย สอดคล้องกับปัญหำและควำมต้องกำรจำเป็นของครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ และส่ง เสริม
ควำมก้ำวหน้ำในวิชำชีพ
4. กำรส่งเสริมวินัย คุณธรรม จริยธรรมและจรรยำบรรณวิชำชีพแก่ข้ำรำชกำรครูและ
บุคลำกรทำงกำรศึกษำ
5. กำรส่งเสริม สร้ำงขวัญและกำลังใจแก่ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ
ตัวบ่งชี้ที่ 4 : การบริหารงานด้านการบริหารทั่วไป
1. กำรพัฒนำระบบและเครือข่ำย ข้อมูลสำรสนเทศ
2. กำรจัดทำสำมะโนนักเรียนและกำรรับนักเรียน
3. กำรดูแลอำคำรสถำนที่และสภำพแวดล้อม
4. กำรพัฒนำมำตรฐำนกำรปฏิบัติงำน
5. กำรจัดระบบกำรควบคุมภำยในหน่วยงำน
6. กำรสื่อสำรและประชำสัมพันธ์
7. กำรจัดสวัสดิกำร สวัสดิภำพครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ
8. กำรระดมทรัพยำกรเพื่อกำรศึกษำ
9. กำรประสำน ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนำเครือข่ำยกำรจัดกำรศึกษำทุกรูปแบบ
ของบุคคล ชุมชน องค์กร หน่วยงำนและสถำบันทำงสังคมอื่นที่จัดกำรศึกษำ
ตัวบ่งชี้ที่ 5 : การขับเคลื่อนนโยบายไปสู่การปฏิบัติ
1. แผนงำน โครงกำร/กิ จ กรรมที่ ส อดคล้ อ งกับ นโยบำยของกระทรวงศึ ก ษำธิ กำร
สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน จังหวัด และตอบสนองควำมต้องกำรจำเป็นของเขตพื้นที่
กำรศึกษำ
2. รู ป แบบหรื อ วิ ธี ก ำรในกำรขั บ เคลื่ อ นนโยบำย กำรแก้ ปั ญ หำ แล ะกำรพั ฒ นำ
ตำมควำมต้องกำรของหน่วยงำนต้นสังกัด และเขตพื้นที่กำรศึกษำ
3. กำรกำกับ ติดตำม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศกำรดำเนินกำรตำมนโยบำยอย่ำง
ครอบคลุมและต่อเนื่อง
4. ผลกำรดำเนินงำนและรำยงำนผลกำรดำเนินงำนตำมนโยบำย
มาตรฐานที่ 3 ผลการบริหารและการจัดการศึกษาของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ตัวบ่งชี้ที่ 1 : สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ มีผลงำนที่แสดงควำมสำเร็จ และเป็นแบบอย่ำงได้
- ผลกำรดำเนินงำนแสดงควำมสำเร็จ 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 : ผู้เรียนมีคุณภาพตามจุดเน้นและสมรรถนะสาคัญตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
1. กำรประเมินกำรอ่ำน กำรเขียน และกำรคิดคำนวณตำมจุดเน้นของหลักสูตร
2. กำรประเมินสมรรถนะสำคัญที่จำเป็นในกำรเรียนรู้ตำมที่กำหนดในหลักสูตรฯ
ตัวบ่งชี้ที่ 5 : ผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พุทธศักราช 2551
ตัวบ่งชี้ที่ 6 : ผู้เรียนมีสุขภาพกาย สุขภาพจิตที่ดี
ตัวบ่งชี้ที่ 7 : ประชากรวัยเรียนได้รับสิทธิและโอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐานเท่าเทียมกัน
และศึกษาในระดับสูงขึ้น
ตัวบ่งชี้ที่ 8 : ความพึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้เสีย

