ยุทธศาสตรที่ 1 หลักสูตรและกระบวนการเรียนการสอน
ประกอบดวย 10 ตัวชี้วัด ดังนี้
ตัวชี้วัดที่ 1 รอยละ 100 ของสถานศึกษามีหลักสูตรสถานศึกษาเหมาะสมกับผูเรียน สอดคลองกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
นางจุรีรัตน แถบเงิน
ตัวชี้วัดที่ 2 รอยละ 100 ของสถานศึกษากลุมเปาหมายดําเนินการตามแนวทางนโยบายลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู
(นําผลการดําเนินงานไปตอบนโยบายที่ 7 โครงการลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู ดวย) นางนัจรีภรณ ทุมสงคราม
ตัวชี้วัดที่ 3 รอยละ 100 ของผูเรียนที่มีคุณธรรม จริยธรรม ตามคานิยมหลักของคนไทย 12 ประการ สอดคลองตามชวงวัย กิ่งนภา/จุรีรัตน
ตัวชี้วัดที่ 4 รอยละ 100 ของสถานศึกษาที่นําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงประยุกตใชในสถานศึกษา
(นําผลการดําเนินงานไปตอบนโยบายที่ 10 โครงการเศรษฐกิจพอเพียง ดวย) นายศักดิ์ชาย ไรขาม
ตัวชี้วัดที่ 5 รอยละ 100 ของสถานศึกษาที่จัดกิจกรรม ลูกเสือ สภานักเรียน สุขภาพพลานามัย และศิลปหัตถกรรมนักเรียน
เพื่อเสริมสรางทักษะชีวิต คุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงคมีสุขภาพที่ดีเจริญเติบโตสมวัย นายมงคล คณะศิริวงศ และ นางสงวน
เสนานุช และนางเกื้อกูล
ตัวชี้วัดยอยที่ 5.1 รอยละ 100 ของสถานศึกษาที่ดําเนินงานภายใตโครงการเสริมสรางคุณธรรมจริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา
ผานกิจกรรม ลูกเสือ นางสงวน เสนานุช
ตัวชี้วัดยอยที่ 5.2 รอยละ 100 ของสถานศึกษาที่ดําเนินงานภายใตโครงการเสริมสรางคุณธรรมจริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษาผาน
กิจกรรม สภานักเรียน เกื้อกูล-สภานักเรียน
ตัวชี้วัดยอยที่ 5.3 รอยละ 100 ของสถานศึกษาจัดกิจกรรมพัฒนาดานสุขภาวะของนักเรียน เกื้อกูล/ทัถชัย
ตัวชี้วัดยอยที่ 5.4 รอยละ 100 ของสถานศึกษาที่ดําเนินงานภายใตโครงการเสริมสรางคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา
ผานกิจกรรมศิลปหัตถกรรมนักเรียน นายมงคล คณะศิริวงศ
ตัวชี้วัดที่ 6 รอยละ 100 ของผูเรียนมีจิตสํานึกในการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม (นําผลการดําเนินงานไปตอบนโยบายที่ 12
การบริหาร จัดการขยะและสิ่งแวดลอม ดวย) นางมัลลิกา วงษลา และนางจรียพร พรหมพุทธา

ตัวชี้วัดที่ 7 รอยละ 100 ของผูเรียนปองกันตนเองใหหางไกลยาเสพติดและแกไขปญหายาเสพติดในสถานศึกษา
(นําผลการดําเนินงานรายงานโครงการ ปองกัน และแกไขปญหายาเสพติดในสถานศึกษา ประจําป 2560 ดวย) นางรุงอารุณ เพิ่มพิบูล
ตัวชี้วัดที่ 8 รอยละ 100 ของเด็กปฐมวัยมีความพรอมเขาเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 1 นางสุมาลี ขัตติยะ
ตัวชี้วัดที่ 9 รอยละ 100 ของสถานศึกษาที่มีระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนและลดพฤติกรรมเสี่ยง นางสุชาดา กองสิงห
ตัวชี้วัดที่ 10 รอยละ 100 ของผูเรียนมีทักษะการใชภาษาอังกฤษในการสื่อสาร ทักษะการคิด ทักษะการแกปญหา ทักษะชีวิต และทักษะในการใช
เทคโนโลยี (นําผลการดําเนินงานไปตอบนโยบายที่ 3 การยกระดับทักษะภาษาอังกฤษ ดวย) นางจํานงค ศรีมังกร/นายปรีชา

ยุทธศาสตรที่ 2 การผลิตและพัฒนาครู
ประกอบดวย 6 ตัวชี้วัด ดังนี้
ตัวชี้วัดที่ 1 รอยละ 100 ของศึกษานิเทศกที่ไดรับการพัฒนามาตรฐานวิชาชีพ (นําผลไปตอบนโยบายที่ 8 การพัฒนาครู )
นางนิราพร โสดาวิชิต / นางปยพร ราชโส/นัจรีภร
ตัวชี้วัดที่ 2 รอยละ 100 ของครูและบุคลากรทางการศึกษาไดรับการพัฒนาดวยระบบ TEPE Online (นําผลไปตอบนโยบายที่ 8
การพัฒนาครู)
นาง นิราพร โสดาวิชิต / นางปยพร ราชโส

นางนิราพร

ตัวชี้วัดที่ 3 รอยละ 100 ของสถานศึกษาที่ขาดแคลนครู มีครูผูทรงคุณคาแหงแผนดิน (ติดตามไมประเมินผล) กลุมบุคคล จิรภา/ลัดดาวัลย
ตัวชี้วัดที่ 4 รอยละ 90 ของครูที่ไดรับการพัฒนาวิชาชีพตามสมรรถนะของสายงาน (ใชผลการประเมินของ กพร.สพฐ. ตาม ม.44
องคประกอบที่ 1 ตัวชี้วัดที่ 5 และ นําผลไปตอบนโยบายที่ 8 การพัฒนาครู) กลุมบุคคล นางนิราพร/จันทรเพ็ญ
ตัวชี้วัดที่ 5 รอยละ 90 ของบุคลากรทางการศึกษา 38 ค (2) ไดรับการพัฒนาตามสมรรถนะของสายงาน ( ไมติดตามประเมินผล) กลุมบุคคล

ตัวชี้วัดที่ 6 รอยละ 100 ของหนวยงานในสังกัดมีแผนอัตรากําลังเพื่อการบริหารทรัพยากรบุคคล (ติดตามไมประเมินผล)
กลุมบุคคล นางจิรภา

ยุทธศาสตรที่ 3 การทดสอบ การประเมิน การประกันคุณภาพและพัฒนามาตรฐานการศึกษา

ประกอบดวย 8 ตัวชี้วัด ดังนี้
ตัวชี้วัดที่ 1 รอยละ 100 ของสถานศึกษาสังกัด สพฐ. มีบุคลากรที่ไดรับการอบรมหรือพัฒนาในเรื่องของการยกระดับผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ
(NT & O-NET) (นําผลการดําเนินงานไปตอบนโยบายที่ 6 การยกระดับผลสัมฤทธิ์ O-NET ดวย) นางสุดารัก ศรีสมบัติ/นางอมรา
ตัวชี้วัดที่ 2
รอยละ 100 ของสถานศึกษาสังกัด สพฐ. มีการประเมินผลในชั้นเรียนของผูเรียนดวยเครื่องมือที่มีคุณภาพและไดมาตรฐาน
(ขอสอบมาตรฐานกลาง ขอสอบประเมินการอาน) นางสุดารัก ศรีสมบัติ/สุมาลี/อมรา
ตัวชี้วัดที่ 3 รอยละ 100 ของสถานศึกษาสังกัด สพฐ. มีระบบการประกันคุณภาพภายในที่เขมแข็งพรอมรับการประเมินภายนอก
นายปรีชา บํารุงภักดี / ศักดิ์ชาย
ตัวชี้วัดที่ 4 รอยละ 100 ของผูเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 1 สามารถอานออกเขียนได นางอมรา จํารูญศิริ
ตัวชี้วัดที่ 5 คะแนนเฉลี่ยรอยละของผูเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3 ในการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผูเรียนระดับชาติ (National Test : NT)
เพิ่มขึ้นไมนอยกวารอยละ 3 ของปการศึกษาที่ผานมา (ติดตามและประเมินผลเฉพาะสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ดวย)
นางสุดารัก ศรีสมบัติ
ตัวชี้วัดที่ 6
จํานวนรอยละของผูเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 และมัธยมศึกษาปที่ 6
ที่มีคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน
ตั้งแตรอยละ
ขึ้นไปเพิ่มขึ้นจากปการศึกษาที่ผานมา
(O-NET)
50
(นําผลการดําเนินงานไปตอบนโยบายที่ 6 การยกระดับผลสัมฤทธิ์
O-NET ดวย) นางสุดารัก ศรีสมบัติ
ตัวชี้วัดที่ 7
รอยละ 100 ของสถานศึกษากลุมเปาหมายจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใชแบบ
(นําผลการดําเนินงานไปตอบนโยบายที่ 5 STEM Education ดวย) นางจุรีรัตน แถบเงิน/นัจรีภรณ

STEM

Education

ตัวชี้วัดที่ 8 รอยละ 100 ของสถานศึกษาสังกัด สพฐ. ไดรับการประเมินการอานและการเขียนในระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 1 – 4
(ติดตามและประเมินผล เฉพาะสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา) กลุมนิเทศฯ นางอมรา/สุดารัก

ยุทธศาสตรที่ 4 การผลิตพัฒนากําลังคนและงานวิจัยที่สอดคลองกับความตองการของการพัฒนาประเทศ
ประกอบดวย 3 ตัวชี้วัด ดังนี้
ตัวชี้วัดที่ 1
รอยละ
(ติดตามไมประเมินผล)
กลุมสงเสริมฯ นางสุชาดา

95

ตัวชี้วัดที่ 2
รอยละ
(ติดตามไมประเมินผล)
นางสุชาดา กองสิงห

90

ของผูเรียนที่จบการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนตนไดรับการศึกษาตอตามความถนัดและความสนใจ

ของผูเรียนระดับมัธยมศึกษาคนพบความถนัด

ความสนใจ

และมีทัศนคติที่ดีตอการประกอบอาชีพ

ตัวชี้วัดที่ 3 รอยละ 80 ของหนวยงานทุกระดับมีการวิจัยที่สามารถนําไปใชประโยชนได (ติดตาม ไม ประเมินผล) นางจํานงค ศรีมังกร

ยุทธศาสตรที่ 5
ICT เพื่อการศึกษา
ประกอบดวย 3 ตัวชี้วัด ดังนี้
ตัวชี้วัดที่ 1 รอยละ 100 ของหนวยงานที่ไดรับการจัดสรร สนับสนุน ดาน ICT เพื่อการศึกษา นายมงคล คณะศิริวงศ นายธงชัย โกมลไสย
นายมณฑล พรอมสันเทียะ
ตัวชี้วัดที่ 2 รอยละ 100 ของหนวยงานทุกระดับมีระบบขอมูลสารสนเทศเปนฐานเดียวกัน นายมงคล คณะศิริวงศ นายธงชัย โกมลไสย
นายมณฑล พรอมสันเทียะ นางขนิษฐา คับเพียง นายจักกริช อาจแกว
ตัวชี้วัดที่ 3 รอยละ 100 ของสถานศึกษาใชรูปแบบ DLTV , DLIT ไดเหมาะสมกับการเรียนรูของผูเรียน นายมงคล คณะศิริวงศ นายธงชัย
โกมลไสย นายมณฑล พรอมสันเทียะ

ยุทธศาสตรที่ 6 การบริหารจัดการ
ประกอบดวย 13 ตัวชี้วัด ดังนี้
ตัวชี้วัดที่ 1 ประชากรวัยเรียนทุกคนไดรับการศึกษาอยางทั่วถึงและมีคุณภาพ นางบุญจันทร ลือกลาง
ตัวชี้วัดที่ 2 อัตราการออกกลางคันไมเกินรอยละ 0.2 นางบุญจันทร ลือกลาง
ตัวชี้วัดที่ 3 จํานวนโรงเรียนขนาดเล็กที่มีนักเรียนไมเกิน 40 คน ในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาลดลง (นําผลการดําเนินงานไปตอบนโยบายที่ 11
การบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก) กลุมนโยบายและแผน นัจรีภรณ/มณฑล/จานุรักษ
ตัวชี้วัดที่ 4 คาเฉลี่ยของผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐานในวิชาหลักในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใตเพิ่มขึ้นรอยละ 3
ตัวชี้วัดที่ 5 รอยละ 85 ของผูเรียนในโรงเรียนวัตถุประสงคพิเศษมีความสามารถดานวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร
ตามมาตรฐานการเรียนรูของหลักสูตร (สพม.19)
ตัวชี้วัดที่ 6 รอยละ 100 ของผูเรียนในเขตพื้นที่สูงและถิ่นทุรกันดาร ชายแดน ชายฝงทะเล และเกาะแกง ไดรับโอกาสสูคุณภาพผูเรียนในศตวรรษที่ 21
กลุมนโยบายและแผน กลุมสงเสริมการจัดการศึกษา จานุรักษ/นุชรินทร
ตัวชี้วัดที่ 7 รอยละ 80 ของเด็กพิการที่ผานเกณฑการพัฒนาสมรรถภาพตามแผนการศึกษาเฉพาะรายบุคคล กิ่งนภา/บุญจันทร โปรแกรม set
ตัวชี้วัดที่ 8 รอยละ 80 ของผูเรียนที่มีความตองการพิเศษไดรับการสงเสริมและพัฒนาเต็มตามศักยภาพเปนรายบุคคล กิ่งนภา/บุญจันทร
ตัวชี้วัดที่ 9 รอยละ 80 ของเด็กดอยโอกาสและเด็กพิการไดรับการพัฒนาทักษะอาชีพ กิ่งนภา/บุญจันทร
ตัวชี้วัดที่ 10 รอยละ 100 ของเด็กดอยโอกาสมีคุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรูของหลักสูตร (สศศ. มีหนังสือแจง สนผ. ขอตัดออกจากตัดชี้วัด สพฐ.)
ตัวชี้วัดที่ 11 รอยละ 100 การคงอยูของผูเรียนที่ไดรับทุนการศึกษาแตละประเภท นุชชรินทร/ประไพวรรณ
ตัวชี้วัดที่ 12 รอยละ 80 ของสถานศึกษาใชทรัพยากรอยางมีประสิทธิภาพ การเงิน-ลดใชนํ้า ไฟ(ชุมพร) นิเทศ-ลดคาประชุม(จํานงค)
อํานวยการ-สารบรรณ(ประณยา)

ตัวชี้วัดที่ 13 รอยละ 80 ของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามีคุณภาพตามมาตรฐานสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาระดับดีขึ้นไป ประณยา/กรวรรณ
ตัวชี้วัดที่ 14 รอยละ 100 ของหนวยงานสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานมีผลการประเมินตามคํารับรองการปฏิบัติราชการระดับดีมากขึ้นไป
กลุมนโยบายและแผน

