กรอบประเด็นนโยบายและตัวชี้วัดการตรวจราชการและติดตามประเมินผลการจัดการศึกษา
ของกระทรวงศึกษาธิการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (รอบที่ 2)

นโยบายที่ 1 การยกระดับคุณภาพการศึกษา
ประเด็นการตรวจราชการ
ตัวชี้วัด
1.1 การยกระดับคะแนน O-NET/
N-NET/V-NET
1.1.1 การตรวจสอบ/วิเคราะห์ จุดอ่อนจุดแข็ง ทั้งรายกลุ่ ม KPI: ร้อยละของสถานศึกษาที่ได้ตรวจสอบ/วิเคราะห์จุดอ่อนจุด
สาระและรายสาระ
แข็ง ทั้งรายกลุ่มสาระและรายสาระควรแยกผลการทดสอบแต่ละ
สังกัด ได้แก่ O-NET/N-NET/V-NET
1.1.2 การจั ด กิ จ กรรมการเรี ย นการสอน และแก้ ปั ญ หา KPI: ร้อยละของสถานศึกษาที่ได้จัดกิจกรรมการเรียนการสอน
จุดอ่อน เพื่อพัฒนาจุดแข็งรายสาระ
และแก้ปัญหาจุดอ่อน เพื่อพัฒนาจุดแข็งรายสาระ
1.1.3 การกาหนดเป้าหมาย การยกระดับค่าเฉลี่ย O-NET/N- KPI: ร้อยละของสถานศึกษาที่มีการกาหนดเป้าหมายการยกระดับ
NET/V-NET
ตามแนวทางก าหนดมาตรฐานการศึ ก ษาของ ค่าเฉลี่ย O-NET/N-NET/V-NET ตามแนวทางกาหนดมาตรฐาน
สถานศึกษา ซึ่งออกตามกฎกระทรวงว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการ การศึ ก ษาของสถานศึ ก ษาซึ่ ง ออกตามกฎกระทรวงว่ า ด้ ว ย
การประกันคุณภาพการศึกษา
หลักเกณฑ์และวิธีการ การประกันคุณภาพการศึกษา
1.2 การยกระดับคะแนนเฉลี่ย PISA
1.2.1 การเตรียมความพร้อมของครูเพื่อรองรับการทดสอบ KPI: ร้อยละของสถานศึกษาทุกระดับทีไ่ ด้เตรียมความพร้อมของครู
PISA (เช่น การศึกษาเรียนรู้แบบทดสอบ PISA)
เพื่อรองรับการทดสอบ PISA (เช่น การศึกษาเรียนรู้แบบทดสอบ
PISA)
1.2.2 การปรับกระบวนการเรียนการสอนที่สอดคล้องกับการ KPI:
ร้ อ ยละของสถานศึ ก ษาที่ เ ปิ ด สอนชั้ น ม.3 ได้ ป รั บ
ทดสอบ PISA
กระบวนการเรียนการสอนที่สอดคล้องกับการทดสอบ PISA
1.2.3 การจั ดกิ จ กรรมการเรี ย นการสอนให้ นัก เรี ยนฝึ ก ท า KPI: ร้อยละของสถานศึกษาที่เปิดสอนชั้น ม.3 ได้จัดกิจกรรมการ
แบบทดสอบตามแนวทางของ PISA
เรี ย นการสอน เพื่ อ เสริ ม สร้ า งประสบการณ์ ก ารทดสอบตาม
แนวทางของการทดสอบ PISA แก่ผู้เรียน

เป้าหมายตัวชี้วัด
ร้อยละ 100
ร้อยละ 100
ร้อยละ 100

ร้อยละ 100
ร้อยละ 100
ร้อยละ 100
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นโยบายที่ 2 การจัดการศึกษาปฐมวัย
ประเด็นการตรวจราชการ
2.1 การเข้าถึงโอกาสทางการศึกษาปฐมวัย

ตัวชี้วัด
KPI: ร้อยละของนักเรียนปฐมวัยต่อประชากรกลุ่มอายุ ๓ – ๕ ปี

2.2 การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษา KPI: ร้อยละของสถานศึกษาที่มีการจัดทาระบบป้องกันภัยทั้งภายใน
ปฐมวัย ของกระทรวงศึกษาธิการ พุทธศักราช 2560
และภายนอกสถานศึกษา

เป้าหมายตัวชี้วัด
ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 90
ร้อยละ 100

นโยบายที่ 3 การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ
ประเด็นการตรวจราชการ
ตัวชี้วัด
3.1 การขยายผลการอบรมโครงการ Boot Camp และการจัดการ KPI: ร้อยละของครูผู้ผ่านการอบรมโครงการ Boot Camp ใน
อบรมขยายผลให้โรงเรียนเครือข่ายของ Master Trainer (ตาม สถานศึกษาสามารถนาเทคนิคการเรียนการสอนภาษาอังกฤษไปใช้
โครงการ Boot Camp) ในสถานศึกษา
ในการสอน
KPI: ร้อยละของ Master Trainer (ตามโครงการ Boot Camp)
ในสถานศึกษาสามารถเป็นครูแกนนา
3.2 การจั ดสภาพแวดล้ อมเพื่อส่ งเสริ มการเรียนรู้ (เช่น ป้ายชื่อ KPI: ร้อยละของสถานศึกษาที่สามารถจัดสภาพแวดล้อมภายใน
ต่างๆ ให้ มีภ าษาอังกฤษควบคู่ภ าษาไทย รวมทั้งครู นักเรียน ได้ ห้ อ งเรี ย น และนอกห้ อ งเรี ย น เพื่ อ ส่ ง เสริ ม การเรี ย นรู้ ทั ก ษะ
สนทนาภาษาอังกฤษ วันละ 1 ประโยค)
ภาษาอังกฤษ

เป้าหมายตัวชี้วัด
ร้อยละ 80

ร้อยละ 80
ร้อยละ 100
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นโยบายที่ 4 การพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์
ประเด็นการตรวจราชการ
4.1 การจัดกระบวนการเรียนการสอนเพื่อส่งเสริมทักษะ การคิด
วิเคราะห์

ตัวชี้วัด
KPI: ร้อยละของสถานศึกษาที่จัดกระบวนการเรียนการสอนเพื่อ
สร้างกระบวนการคิดวิเคราะห์
KPI: ร้อยละของสถานศึกษาที่มีนวัตกรรมเพื่อเพิ่ม ทักษะการคิด
วิเคราะห์แก่ผู้เรียน
KPI: ร้ อ ยละของสถานศึ ก ษาที่ จั ด การศึ ก ษาโดยบู ร ณาการองค์
ความรู้แบบสะเต็มศึกษา

เป้าหมายตัวชี้วัด
ร้อยละ 100

ประเด็นการตรวจราชการ
ตัวชี้วัด
5.1 การจัดทาแผนบูรณาการการรับนักเรียนเพื่อเพิ่มสัดส่วนผู้เรียน KPI: จานวนจังหวัดที่ได้จัดทาแผนและยุทธศาสตร์การรับนักเรียน
สายอาชีพระดับจังหวัด
เพื่อเพิม่ ผู้เรียนสายอาชีพ
5.2 มาตรการ/เป้าหมายการเพิ่มสัดส่วนผู้เรียนสายอาชีพ
KPI: ร้อยละของนักเรียนระดับประถมศึกษาถึงระดับมัธยมที่ได้รับ
การสร้างทัศนคติที่ดีต่ออาชีพและการแนะแนวการศึกษาเพื่ออาชีพ
KPI: สัดส่วนผู้เรียนสายอาชีวศึกษาสูงขึ้นเมื่อเทียบกับผู้เรียน
สายสามัญศึกษา

เป้าหมายตัวชี้วัด
ทุกจังหวัด

4.2 การจัดการเรียนรู้แบบสะเต็มศึกษา (STEM Education)

เพิ่มขึ้น
ร้อยละ 30
เพิ่มขึ้น
ร้อยละ 30

นโยบายที่ 5 การเพิ่มสัดส่วนผู้เรียนสายอาชีพ

ร้อยละ 100
สัดส่วน
๔๒ : ๕๘
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นโยบายที่ 6 การพัฒนากาลังคนตามความต้องการของสถานประกอบการภายในประเทศ
ประเด็นการตรวจราชการ
6.1 สมรรถนะของผู้สาเร็จอาชีวศึกษา
6.2 การเข้าสู่การมีงานทาหรือประกอบอาชีพอิสระ

ตัวชี้วัด
KPI: ร้อยละความพึงพอใจของสถานประกอบการต่อ สมรรถนะ
ผู้สาเร็จอาชีวศึกษา
KPI: ร้อยละของผู้สาเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาระดับ ปวช. มีงาน
ทาหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน ๑ ปี

KPI: ร้อยละของผู้สาเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาระดับ ปวส. มีงาน
ทาหรือประกอบอาชีพอิสระ ภายใน ๑ ปี
6.3 การจัดอาชีวศึกษาแบบมีส่วนร่วมกับสถานประกอบการเพื่อให้ KPI: ร้อยละของผู้เรียนอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
ผู้ ส าเร็ จ อาชี ว ศึ ก ษามี ป ระสบการณ์ ต รงในการฝึ ก อาชี พ และมี
สมรรถนะที่สอดคล้องกับความต้องการตลาดแรงงาน

เป้าหมายตัวชี้วัด
ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ ๗๕
ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 40
ร้อยละ 80
เพิ่มขึ้น
ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ ๑๕

นโยบายที่ 7 การบริหารจัดการศึกษาโรงเรียนขนาดเล็ก
ประเด็นการตรวจราชการ
8.1 การจัดทาแผนและยุทธศาสตร์การบริหารจัดการโรงเรียนขนาด
เล็ก

ตัวชี้วัด
KPI: จานวนสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามีแผนบริหารจัดการ
โรงเรียนขนาดเล็ก
KPI: จานวนสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามีแผนบริหารจัดการ
โรงเรียนขนาดเล็กที่มีชั้นเรียนไม่เหมาะสม
KPI: จานวนสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่มีโรงเรียนขนาดเล็ก
ลดลง

เป้าหมายตัวชี้วัด
ทุกแห่ง
ทุกแห่ง
ทุกแห่ง

5
นโยบายที่ 8 การอ่านออกเขียนได้
ประเด็นการตรวจราชการ
9.1 การอ่านออก เขียนได้
9.2 การอ่านคล่อง เขียนคล่อง

ตัวชี้วัด
KPI: ร้อยละของนักเรียนชั้น ป.1 อ่านออก เขียนได้
KPI: ร้อยละของนักเรียนชั้น ป.2- ป.3 อ่านคล่อง เขียนคล่อง

เป้าหมายตัวชี้วัด
ร้อยละ 100
ร้อยละ 100

ตัวชี้วัด
KPI: ร้ อ ยละของสถานศึ ก ษาใช้ ก ระบวนการเรี ย นรู้ แ ละพั ฒ นา
คุณธรรม จริยธรรมแบบมีส่วนร่วม
KPI: นักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมตามโครงการน้อมนาแนวคิดตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ

เป้าหมายตัวชี้วัด
ร้อยละ 100

นโยบายที่ 9 การส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมในสถานศึกษา
ประเด็นการตรวจราชการ
10.1 การจัดกระบวนการเรียนรู้และพัฒนาโรงเรียนคุณธรรมตาม
โครงการของต้นสังกัด และมูลนิธิยุวสถิรคุณ
10.2 การจัดกระบวนการเรียนรู้ตามแนวทางการใช้ปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงในการดาเนินชีวิต

ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 60

นโยบายที่ 10 การขับเคลื่อนนโยบายการจัดการศึกษาในระดับภูมิภาค
ประเด็นการตรวจราชการ
ตัวชี้วัด
11.1 การวางแผนบู ร ณาการเพื่อการขับ เคลื่ อนนโยบายการจั ด KPI: ร้อยละของส านักงานศึกษาธิการภาคและระดับจังหวัด
การศึกษาระดับจังหวัดและระดับภาค
สามารถขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติและยุ ทธศาสตร์กระทรวงสู่การ
ปฏิบัติได้
11.2 การจั ด ระบบและพั ฒ นาระบบข้ อ มู ล สารสนเทศและ KPI: ร้อยละของส านักงานศึกษาธิการภาคและระดับจังหวัด
เทคโนโลยี ดิ จิ ทั ล เพื่ อ การศึ ก ษาเพื่ อ การวางแผนและการก ากั บ สามารถจั ด ระบบ ข้ อ มู ล สารสนเทศและเทคโนโลยี ดิ จิ ทั ล เพื่ อ
ติดตาม ประเมินผล
การศึกษาได้ตามอานาจหน้าที่และภารกิจ
11.3 การประสานงานและพัฒนาเครือข่ายการปฏิบัติงานในระดับ KPI: ร้อยละของสานักงานศึกษาธิการภาคและระดับจังหวัด มี
พื้นที่
กระบวนการประสานงานและพัฒนาเครือข่ายการปฏิบัติงานที่มี
ประสิทธิภาพเป็นที่พึงพอใจของผู้รับบริการและผู้เกี่ยวข้อง

เป้าหมายตัวชี้วัด
ร้อยละ 100
ร้อยละ 100
ร้อยละ 100
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นโยบายที่ 11 การเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากรเพื่อการศึกษา (ไม่จัดเก็บข้อมูล)
ประเด็นการตรวจราชการ
ความสามารถของสถานศึกษา (Capacity of School) (วัดจาก
จานวนผู้เรียนที่เข้าเรียนเมื่อเปรียบเทียบกับความสามารถในการรับ
ผู้เรียนเข้าเรียนของสถานศึกษา อัตราส่วนครูต่อนักเรียน นักเรียน
ต่อห้องเรียน ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา (เฉพาะงบบุคลกร) ต่อ
หัวผู้เรียน เปรียบเทียบระหว่างสถานศึกษา จาแนกตามพื้นที่ เป็น
ต้น)

ตัวชี้วัด
KPI: ร้อยละของสถานศึกษาขนาดใหญ่ขึ้นไป สามารถจัดการศึกษา
โดยใช้งบประมาณ บุคลากรและทรัพยากร อย่างมีประสิทธิภาพ*
คาชี้แจง * โดยวัดจากจานวนผู้เรียนเปรียบเทียบกับความสามารถ
ในการรับผู้เรียนเข้าเรียนของสถานศึกษา อัตราส่วนครูต่อนักเรียน
นักเรียนต่อห้องเรียน ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา ต่อผู้เรียน 1
คน

เป้าหมายตัวชี้วัด
ร้อยละ 100

ตัวชี้วัด
KPI: ร้อยละของครูที่ผ่านการพัฒนาตามโครงการพัฒนาครูรูปแบบ
ครบวงจร นาผลการพัฒนามาใช้ในการเรียนการสอน
14.2 การพัฒนาครูตามกระบวนการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ : KPI: ร้อยละของครูที่ผ่านการพัฒนาตามกระบวนการสร้างชุมชน
PLC
แห่งการเรียนรู้ (PLC) นาผลการพัฒนามาปรับการเรียนการสอน

เป้าหมายตัวชี้วัด
ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80
ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80

นโยบายที่ 13 การพัฒนาครูทั้งระบบ
ประเด็นการตรวจราชการ
14.1 การพัฒนาครูตามโครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร
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นโยบายที่ 14 การพัฒนาผู้เรียนและเยาวชนผ่านกระบวนการลูกเสือและยุวกาชาด
ประเด็นการตรวจราชการ
ตัวชี้วัด
15.1 การจัดทาแผนพัฒนาลูกเสือจังหวัด และลูกเสือระดับเขต KPI: จานวนสานักงานศึกษาธิการจังหวัด/สานักงานเขตพื้นที่
พื้นที่การศึกษา
การศึกษา ที่ได้จัดทาแผนพัฒนาลูกเสือจังหวัด/แผนพัฒนาลูกเสือ
เขตพื้นที่การศึกษา
KPI: จานวนสานักงานศึกษาธิการจังหวัด/สานักงานเขตพื้นที่
การศึก ษา เขต 1 ได้ ขับเคลื่ อนการดาเนิ นงานตามแผนพั ฒ นา
ลูกเสือจังหวัด/เขตพื้นที่การศึกษา
15.2 การใช้กระบวนการลูกเสือและ ยุวกาชาดในการจัดการเรียน KPI:ร้อยละของสถานศึกษาที่ใช้กระบวนการลูกเสือและยุว กาชาด
การสอน/กิ จ กรรมเพื่ อ เสริ ม สร้ า งความเป็ น พลเมื อ ง ( Civic ในการจัด การเรีย นการสอน/กิจกรรมเพื่อ เสริม สร้ างความเป็ น
Education)
พลเมือง (Civic Education)

เป้าหมายตัวชี้วัด
ทุกแห่ง
ทุกแห่ง
ร้อยละ 100

