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ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเลย 
เรื่อง นโยบาย จุดเน้นและตัวชี้วัด การพัฒนาการศึกษาจังหวัดเลย ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

--------------------------------- 
 

  คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเลย ในคราวประชุม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔              
มีมติเห็นชอบ ให้ ประกาศนโยบาย จุดเน้นและตัวชี้วัด การพัฒนาการศึกษาจังหวัดเลย ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
เพื่อให้การดำเนินการจัดการศึกษาและการบริหารจัดการการศึกษาของจังหวัดเลย ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
บรรลุวัตถุประสงค์ ตามแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดเลย พ.ศ. ๒๕๖๒-๒๕๖๕ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔   
  อาศัยอำนาจตาม คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๑๙/๒๕๖๐  เรื่อง การปฏิรูปการศึกษา                    
ในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ ข้อ ๘ (๒) (๓) (๖) ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย จึงประกาศนโยบาย จุดเน้นและ
ตัวชี้วัด การพัฒนาการศึกษาจังหวัดเลย ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ดังนี้ 
 
๑. นโยบาย จุดเน้นและตัวชี้วัด 
 ๑.๑ นโยบาย 
  ๑) ยกระดับคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษา ทุกระดับ ทุกประเภท และสร้างสังคมแห่งการ
เรียนรู้ตลอดชีวิต 
   ๒) ส่งเสริมและขยายโอกาสการเข้าถึงการศึกษาทุกระดับ ทุกประเภท 
   ๓) ส่งเสริมและพัฒนา ทักษะอาชีพตามความสนใจ และการประกอบอาชีพของประชาชนในจังหวัดเลย         
ตามพระบรมราโชบายในหลวง รัชกาลที่ ๑๐ 
   ๔) พัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษาทุกระดับทุกช่วงวัย 
   ๕) ส่งเสริมและพัฒนาหลักสูตรกระบวนการเรียนรู้ แหล่งเรียนรู้ เพื่อสร้างคุณภาพชีวิตเป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม 
    ๖) พัฒนาระบบบริหารจัดการ งานวิจัย นวัตกรรมทางการศึกษา ให้มีคุณภาพ โดยยึดหลักธรรมาภิบาล 
  ๗) เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารการจัดการศึกษา เพ่ือให้ผู้เกี่ยวข้องและสาธารณชนทราบ 
 ๑.๒ จุดเน้น 

๑) ระบบการศึกษามีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ ทุกประเภท 
๒) หน่วยงานทางการศึกษา สถานศึกษา และสถาบันทางสังคม เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
๓) นักเรียน นักศึกษา ประชาชน ในจังหวัดเลย เป็นผู้มีวินัย ซื่อสัตย์สุจริต และมีจิตอาสา 



๒ 
 

๔) นักเรียน นักศึกษา ประชาชน ในจังหวัดเลย เข้าถึงการศึกษาทุกระดับ ทุกประเภท 
๕) นักเรียน นักศึกษา ประชาชน ในจังหวัดเลย มีทักษะการทำงานและการประกอบอาชีพ  

ตามพระบรมราโชบายในหลวง รัชกาลที่ ๑๐ 
๖) หน่วยงานและสถานศึกษา ใช้เทคโนโลยีใช้ในการยกระดับคุณภาพการจัดการเรียนรู้   

เพ่ือเพ่ิมโอกาสในการเรียนรู้ให้กับประชาชนทุกช่วงวัย ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
๗) หน่วยงานและสถานศึกษา มีหลักสูตรกระบวนการเรียนรู้ แหล่งเรียนรู้ เพื่อสร้างคุณภาพชีวิต            

เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
๘) หน่วยงานและสถานศึกษา มีระบบการบริหารจัดการ งานวิจัย นวัตกรรมทางการศึกษา  

อย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล ตามหลักธรรมาภิบาล 
๙) ผู้ปกครองและสาธารณชนทราบความก้าวหน้าและมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 
 

 ๑.๓. ตัวช้ีวัด/เป้าหมาย/หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
 

ตัวช้ีวัด 
เป้าหมาย 
ปี 2564 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

จุดเน้นที่ 1) ระบบการศึกษามีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา  ทุกระดับ ทุกประเภท 
1. ร้อยละของนักศึกษาที่มีสมรรถนะตามสายงาน สายวิชาชีพ ไม่น้อยกว่า                

ร้อยละ 95 
สอศ. 
สอช. 

2. ร้อยละการอ่านออกเขียนได้ของนักเรียนการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 90 

สพฐ. สช. 
อปท. อว. 

3. ร้อยละของคะแนนเฉลี่ยจากผลทดสอบตามมาตรฐานระดับชาติ   
    3.1 O-Net ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6   
         3.1.1 สังกัด สพป. ไม่น้อยกว่า                

ร้อยละ 44 
สพป.เลย             

เขต 1 2 3 
         3.1.2 สังกัด สช. ไม่น้อยกว่า                

ร้อยละ 48 
สช. 

         3.1.3 สังกัด อว. ไม่น้อยกว่า                
ร้อยละ 58 

อว. 

         3.1.4 สังกัด สศศ. ไม่น้อยกว่า                
ร้อยละ 33 

สศศ. 

         3.1.5 สังกัด อปท. ไม่น้อยกว่า                
ร้อยละ 40 

อปท. 

         3.1.6 สังกัด ตชด. ไม่น้อยกว่า                
ร้อยละ 37 

ตชด. 



๓ 
 

ตัวช้ีวัด 
เป้าหมาย 
ปี 2564 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

    3.2 O-Net ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3   
         3.2.1 สังกัด สพม. 19 ไม่น้อยกว่า                

ร้อยละ 43 
สพม. 19 

         3.2.2 สังกัด สพป. ไม่น้อยกว่า                
ร้อยละ 38 

สพป. 

         3.2.3 สังกัด สช. ไม่น้อยกว่า                
ร้อยละ 38 

สช. 

         3.2.4 สังกัด สศศ. ไม่น้อยกว่า                
ร้อยละ 37 

สศศ. 

         3.2.5 สังกัด อปท. ไม่น้อยกว่า                
ร้อยละ 37 

อปท. 

         3.2.6 สังกัด พศ. ไม่น้อยกว่า                
ร้อยละ 36 

พศ. 

    3.3 O-Net ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6   
         3.3.1 สังกัด สพม.19 ไม่น้อยกว่า                

ร้อยละ 38 
สพม.19 

         3.3.2 สังกัด สช. ไม่น้อยกว่า                
ร้อยละ 45 

สช. 

         3.3.3 สังกัด สศศ. ไม่น้อยกว่า                
ร้อยละ 33 

สศศ. 

         3.3.4 สังกัด อปท. ไม่น้อยกว่า                
ร้อยละ 38 

อปท. 

         3.3.5 สังกัด พศ. ไม่น้อยกว่า                
ร้อยละ 30 

พศ. 

    3.4 N-Net ชั้นประถมศึกษา ไม่น้อยกว่า                
ร้อยละ 52 

กศน. 

    3.5 N-Net ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ไม่น้อยกว่า                
ร้อยละ 45 

กศน. 

    3.6 N-Net ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ไม่น้อยกว่า                
ร้อยละ 37 

กศน. 

    3.7 V-Net ชั้น ปวช. ไม่น้อยกว่า                
ร้อยละ 46 

สอศ. 

    3.8 V-Net ชั้น ปวส. ไม่น้อยกว่า                
ร้อยละ 43 

สอศ. 



๔ 
 

ตัวช้ีวัด 
เป้าหมาย 
ปี 2564 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

    3.9 B-Net ไม่น้อยกว่า                
ร้อยละ 40 

พศ. 

จุดเน้นที่ 2 หน่วยงานทางการศึกษา สถานศึกษา และสถาบันทางสังคม เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
4. ร้อยละของหน่วยงานทางการศึกษา/สถานศึกษาที่มีการสร้างและพัฒนา         
แหล่งเรียนรู้ภายในสถานศึกษาและใช้ประโยชน์จากแหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและ
ภายนอกสถานศึกษาเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนและบุคคลของสถานศึกษา
รวมทั้งผู้ที่เกี่ยวข้อง 
 

ไม่น้อยกว่า                
ร้อยละ 95 

ทุกหน่วยงาน 

5. ร้อยละของสถานศึกษามีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างบุคลากรภายใน
สถานศึกษา ระหว่างสถานศึกษากับครอบครัว ชุมชน และองค์กรที่เกี่ยวข้อง 
 

ร้อยละ 100 ทุกหน่วยงาน 

จุดเน้นที่ 3 นักเรียน นักศึกษา ประชาชน ในจังหวัดเลย เป็นผู้มีวินัย ซื่อสัตย์สุจริต และมีจิตอาสา 
6. ร้อยละของโรงเรียนที่จัดกิจกรรมส่งเสริมให้มีวินัย ซื่อสัตย์สุจริต และมีจิตอาสา 
 

ร้อยละ 100 ทุกหน่วยงาน 

7. ร้อยละผู้เรียนมีคุณลักษณะ ที่พึงประสงค์ตามมาตรฐานการศึกษา ในระดับดี ไม่น้อยกว่า                
ร้อยละ 80 

ทุกหน่วยงาน 

จุดเน้นที่ 4 นักเรียน นักศึกษา ประชาชน ในจังหวัดเลย เข้าถึงการศึกษาทุกระดับ ทุกประเภท 
8. ร้อยละของเด็กอายุ 2-6 ปี ได้เข้ารับการศึกษา ไม่น้อยกว่า                

ร้อยละ 85 
สพฐ. สช. 

อปท. ตชด. 
สาธิตมรภ. 

9. ร้อยละของเด็กอายุ 6-11 ปี ได้เข้ารับการศึกษา ไม่น้อยกว่า                
ร้อยละ 95 

สพฐ. สช. 
อปท. ตชด. 
สาธิตมรภ. 

10. ร้อยละของเด็กอายุ 12-14 ปี ได้เข้ารับการศึกษา ไม่น้อยกว่า                
ร้อยละ 95 

สพฐ. สช. 
อปท. ตชด. 
สาธิตมรภ. 

11. ร้อยละของเด็กอายุ 15-17 ปี ได้เข้ารับการศึกษา ไม่น้อยกว่า                
ร้อยละ 85 

สพฐ. สช. 
อปท. ตชด. 
สาธิตมรภ. 

กศน. 
12. ร้อยละของเด็กท่ีมีความต้องการพิเศษ ได้รับการพัฒนาทักษะ                               
การเตรียมความพร้อม 

ไม่น้อยกว่า                
ร้อยละ 80 

สพฐ. สช. 
อปท. ตชด. 
สาธิตมรภ. 



๕ 
 

ตัวช้ีวัด 
เป้าหมาย 
ปี 2564 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

จุดเน้นที่ 5 นักเรียน นักศึกษา ประชาชน ในจังหวัดเลย มีทักษะการทำงานและการประกอบอาชีพ                         
ตามพระบรมราโชบายในหลวง รัชกาลที่ 10 
13. จำนวนครั้งของนักเรียน นักศึกษา ประชาชน ในจังหวัดเลย ผ่านการฝึกอบรม
วิชาชีพระยะสั้น และมีทักษะการประกอบอาชีพ  
 

อย่างน้อย 2 
ครั้ง/ปี 

กศน. สอศ. 
อว. 

14. ร้อยละความพึงพอใจของสถานประกอบการต่อผู้จบการศึกษาเพ่ิมขึ้น ไม่น้อยกว่า                
ร้อยละ 85 

กศน. สอศ. 
อว. 

15. ร้อยละการมีงานทำของผู้จบการศึกษา ระดับปวส.ขึ้นไป 
 

ไม่น้อยกว่า                
ร้อยละ 65 

อว. สอศ. 

จุดเน้นที่ 6 หน่วยงานและสถานศึกษา ใช้เทคโนโลยีใช้ในการยกระดับคุณภาพการจัดการเรียนรู้ เพื่อเพิ่มโอกาส
ในการเรียนรู้ให้กับประชาชนทุกช่วงวัย ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
16. ร้อยละของหน่วยงานและสถานศึกษา ใช้เทคโนโลยีทางการศึกษาการยกระดับ
คุณภาพในการจัดการเรียนรู้ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 

ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 95 

ทุกหน่วยงาน 

17. ร้อยละของครูที่จัดการเรียนรู้ด้วยวิธีการ Active Learning  ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 85 

สพฐ. สช. 

จุดเน้นที่ 7 หน่วยงานและสถานศึกษามีหลักสูตรกระบวนการเรียนรู้ แหล่งเรียนรู้ เพื่อสร้างคุณภาพชีวิตเป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อม 
18. ร้อยละของสถานศึกษาที่จัดการเรียนรู้ สถานศึกษาพอเพียง ได้นำศาสตร์
พระราชาและพระบรมราโชบายในหลวง รัชกาลที่ 10 และนำไปใช้ในการดำรงชีวิต
ในระหว่างเข้ารับการศึกษาได้ 
 

ร้อยละ 100 ทุกหน่วยงาน 

19. ร้อยละของหน่วยงาน/สถานศึกษามีความตระหนักและจัดกิจกรรมส่งเสริมการ
มีส่วนร่วมในการรณรงค์รักษาสิ่งแวดล้อม 
 

ร้อยละ 100 
ทุกหน่วยงาน 

20. ร้อยละผู้เรียนเข้าถึงภูมิปัญญาและแหล่งเรียนรู้ 
 

ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 95 

ทุกหน่วยงาน 

จุดเน้นที่ 8 หน่วยงานและสถานศึกษา มีระบบการบริหารจัดการ งานวิจัย นวัตกรรมทางการศึกษา อย่างมี
ประสิทธิภาพ และประสิทธิผล ตามหลักธรรมาภิบาล 
21. ร้อยละของข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา ครบถ้วน ถูกต้อง เชื่อถือได้ ไม่น้อยกว่า 

ร้อยละ 90 
ทุกหน่วยงาน 

22. ร้อยละของโรงเรียนขนาดเล็กมีการบริหารจัดการตามแผน ที่มีประสิทธิภาพ 
และมีสื่อเทคโนโลยีและแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย 
 

ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 90 

ศธจ. สพฐ. 



๖ 
 

 
๒. การขับเคลื่อนสู่การปฏิบัติ 
 ๒.๑. ขอความเห็นชอบจาก 
 ๑) คณะอนุกรรมการบริหารเชิงยุทธศาสตร์  
 ๒) คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเลย 
 ๒.๒. เสนอผู้ว่าราชการจังหวัดเลย ลงนามประกาศ 
  ๑) ลงนามประกาศใช้นโยบายและจุดเน้น การพัฒนาการศึกษาในจังหวัดเลย 
  ๒) แจ้งหน่วยงานทางการศึกษาที่เก่ียวข้อง ดำเนินการ 
 ๒.๓. หน่วยงานทางการศึกษาที่เกี่ยวข้อง 
  ๑) สื่อสารนโยบายและจุดเน้นสู่สถานศึกษา 
  ๒) จัดทำโครงการและกิจกรรมขับเคลื่อนนโยบายและจุดเน้นที่บูรณาการกับภารกิจหลัก 
  ๓) จัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ของหน่วยงาน 
   ๔) รายงานโครงการและกิจกรรมเพื่อจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔               
เสนอคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเลย 
 ๒.๔. การกำกับ ติดตาม ประเมินผลและนิเทศการดำเนินงาน 
  ๑) หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำกับ ติดตาม ประเมินผลและนิเทศการดำเนินงานของสถานศึกษาในสังกัด 
  ๒) คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเลยกำกับ ติดตาม ประเมินผล และนิเทศ การดำเนินงานของ
หน่วยงานและสถานศึกษา  
 

ตัวช้ีวัด 
เป้าหมาย 
ปี 2564 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

23. ร้อยละของหน่วยงาน/สถานศึกษา นำเทคโนโลยีมาใช้ในการ                    
บริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ และมีการบริหารจัดการตามหลัก ธรรมมาภิบาล 
 

 ทุกหน่วยงาน 

      23.1 ร้อยละของหน่วยงาน/สถานศึกษา นำเทคโนโลยีมาใช้ ในการบริหาร
จัดการอย่างมีประสิทธิภาพ  
 

ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 90 

ทุกหน่วยงาน 

       23.2 ร้อยละของหน่วยงาน/สถานศึกษา มีการบริหารจัดการ 
ตามหลักธรรมมาภิบาล 
 

ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 90 

ทุกหน่วยงาน 

จุดเน้นที่ 9 ผู้ปกครองและสาธารณชนทราบความก้าวหน้าและมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 
24. ร้อยละหน่วยงาน/สถานศึกษา จัดทำรายงานผลการจัดการศึกษาประจำปี 
 

ร้อยละ 100 ทุกหน่วยงาน 



๗ 
 

 ๒.๕. การประเมินและรายงาน 
  ๑) หน่วยงานที่เกี่ยวข้องประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
  ๒) สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเลย ประเมินผลนโยบายและจุดเน้นตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ของจังหวัดเลย และประเมินผลแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดเลย จากนั้นรายงานผลการ
ดำเนินงานต่อคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเลย และรายงานต่อผู้มีส่วนเกี่ยวข้องและสาธารณชน 
  

 อนึ่ง ส่วนราชการที่เก่ียวข้องจะต้องดำเนินการตามแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดเลย พ.ศ. ๒๕๖๒-๒๕๖๕              
ที่กำหนดและกำกับติดตาม ตรวจสอบ รายงานผลการดำเนินงานให้เกิดผลสำเร็จและมีประสิทธิภาพต่อไป 
 

ทั้งนี้   ตั้งแตบ่ัดนีเ้ป็นต้นไป 
 

     ประกาศ   ณ   วันที่   ๒๔   มีนาคม  พ.ศ. ๒๕๖๔ 
 

 

 


