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สาระสาคัญ
ทิศทางการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา พ.ศ.2561-2564
.........

1.วิสัยทัศน์(Vision)
“การศึกษาขั้นพื้นฐานมีคุณภาพและมาตรฐาน ผู้เรียนมีทักษะสาคัญในศตวรรษที่ 21”

2.พันธกิจ(Mission)
2.1 จัดการศึกษาให้ประชากรวัยเรียนทุกคนได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึง และมีคุณภาพ
ตามมาตรฐานการเรียนรู้ของหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน และทักษะสาคัญสาหรับศตวรรษที่ 21
2.2 ปลูกฝังให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรและค่านิยม
หลักของคนไทย 12 ประการ
2.3 พั ฒ นาครู แ ละบุ ค ลากรทางการศึ ก ษาให้ มี ค วามรู้ ความสามารถตามมาตรฐานและ
จรรยาบรรณวิชาชีพ และมีทักษะกระบวนการจัดการเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21
2.4 พั ฒ นาระบบบริ ห ารจั ด การศึ ก ษาตามหลั ก ธรรมาภิ บ าล โดยเน้ น การมี ส่ ว นร่ ว มจาก
ทุกภาคส่วน เพื่อเสริมสร้างความรับผิดชอบต่อคุณภาพการศึกษาและการบูรณาการการจัดการศึกษา

3.ค่านิยมองค์กร : จิตดี ทีมดี มีความรับผิดชอบ
4.เป้าประสงค์(Goals)
4.1 นักเรียนระดับก่อนประถมศึกษาและระดับการศึกษาภาคบังคับทุกคน มีพัฒนาการเหมาะสม
ตามวัยและมีคุณภาพ
4.2 ประชากรวัยเรียนทุกคน ได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพตามหลักสูตรและมาตรฐานการศึกษา
4.3 ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา อ่านออก เขียนได้ คิดวิเคราะห์เชิงสร้างสรรค์ และ
มีวิจารณญาณในการแก้ปัญหา
4.4 ผู้เรียนทุกคน มีคุณธรรม จริยธรรม มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ และค่านิยมหลักของ คน
ไทย 12 ประการ
4.5 ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา ได้รับการพัฒนาตามสมรรถนะและพัฒนาทักษะ
การจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
4.6 สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา มีระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ
เน้นการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการจัดการศึกษา

5.ประเด็นกลยุทธ์(Strategic Issues)
5.1 ด้านการจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง
5.2 ด้านคุณภาพผู้เรียนและขีดความสามารถในการแข่งขัน
5.3 ด้านคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา
5.4 ด้านโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา
5.5 ด้านคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
5.6 ด้านประสิทธิภาพการบริหารจัดการเน้นการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน
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6.กลยุทธ์และแนวทางการดาเนินงาน
กลยุทธ์ที่ 1 จัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง
แนวทางการดาเนินงาน
๑.เสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลัก และการปกครองในระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
1.1 น้อมนาแนวพระราชดาริ สืบสานพระราชปณิธานและพระบรมราโชบายด้าน
การศึกษาหรือ“ศาสตร์พระราชา”มาใช้ในการจัดกระบวนการเรียนรู้อย่างยั่งยืน
1.2 ปลูกฝังและเสริมสร้างวิถีประชาธิปไตย ความสามัคคี สมานฉันท์ สันติวิธี ต่อต้าน
การทุจริตคอรัปชั่น และยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
1.3 เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
2.ปลูกฝังผู้เรียนด้านคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์
2.1 ส่งเสริมสนับสนุนการจัดกิจกรรมทั้งในและนอกห้องเรียน ที่เอื้อต่อการพัฒนา
คุณธรรม จริยธรรมคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรและค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ
2.2 เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับภัยคุกคามในรูปแบบใหม่ เช่น อาชญากรรม
และความรุนแรงในรูปแบบต่างๆ สิ่งเสพติด ภัยพิบัติจากธรรมชาติ ภัยจากโรคอุบัติใหม่ ภัยจาก ไซเบอร์ ฯลฯ
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
1.ร้อยละของสถานศึกษามีการบูรณาการ “ศาสตร์พระราชา”มาใช้ในการจัด
กระบวนการเรียนรู้อย่างยั่งยืน
2.ร้ อ ยละของสถานศึ ก ษา ปลู ก ฝั ง และเสริ ม สร้ า งวิ ถี ป ระชาธิ ป ไตย ความสามั ค คี
สมานฉัน ท์ สั น ติ วิ ธี ต่ อ ต้า นการทุ จ ริ ต คอรั ป ชั่น และยึ ด มั่ น ในการปกครองระบอบประชาธิ ป ไตยอั น มี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
3.ร้ อ ยละของผู้ เ รี ย นมี ค วามรู้ ค วามเข้ า ใจที่ ถู ก ต้ อ งเกี่ ย วกั บ สถาบั น ชาติ ศาสนา
พระมหากษัตริย์ ผ่านหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ประวัติศาสตร์และความเป็นพลเมือง
4.ร้อยละของผู้เรียน มีคุณธรรม จริยธรรม คุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตร และ
ค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ
5.ร้อยละของผู้เรียนที่มีความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับภัยคุกคามในรูปแบบใหม่
แผนงาน/โครงการที่สาคัญ
1.ส่งเสริมสนับสนุนการน้อมนา “ศาสตร์พระราชา”มาใช้ในการจัดกระบวนการเรียนรู้
อย่างยั่งยืน
2.ปลูกฝังและเสริมสร้างวิถีประชาธิปไตย ความสามัคคี สมานฉันท์ สันติวิธี ต่อต้านการ
ทุจริตคอรัปชั่น
3.ส่งเสริมสนับสนุนการดาเนินงานกิจกรรมสภานักเรียน
4.ปลูกฝังผู้เรียนด้านคุณธรรม จริยธรรม คุณลักษณะที่พึงประสงค์ และค่านิยมหลักของ
คนไทย 12 ประการ
5.เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับภัยคุกคามในรูปแบบใหม่
ฯ
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กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาคุณภาพผู้เรียน และส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน
แนวทางการดาเนินงาน
1.เสริมสร้างความเข้มแข็งในการพัฒนาผู้เรียนอย่างมีคุณภาพด้วยการปรับหลักสูตร
การวัดและประเมินผลที่เหมาะสม
๑.1 ทบทวนปรับปรุงหลักสูตรในระดับปฐมวัยและหลักสูตรแกนกลางการศึกษา ขั้น
พื้นฐาน และนาหลักสูตรไปสู่การปฏิบัติให้เกิดประสิทธิภาพ และจัดการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับหลักสูตร ตาม
ความจาเป็นและความต้องการของผู้เรียน ชุมชน ท้องถิ่น และสังคม
๑.2 ส่งเสริมการเรียนการสอนให้ผู้เรียนมีความมั่นใจในการสื่อสารภาษาอังกฤษ ภาษา
ประเทศคู่ค้า และภาษาอาเซียนอย่างน้อย ๑ ภาษา
๑.3 พัฒนาระบบการวัดและประเมินผลทุกระดับ ให้มีคุณภาพและมาตรฐานนาไปสู่การ
พัฒนาคุณภาพผู้เรียนเต็มตามศักยภาพ
2.พัฒนาคุณภาพกระบวนการเรียนรู้
๒.๑ พัฒนาผู้เรียนระดับก่อนประถมศึกษา ให้มีพัฒนาการทางด้านร่างกาย อารมณ์
จิตใจสังคม และสติปัญญา ให้มีความพร้อมเข้าสู่การเรียนในระดับที่สูงขึ้น
๒.2 ส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้เรียนสามารถอ่านออกเขียนได้ตามช่วงวัย
๒.3 ส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้เรียนมีนิสัยรักการอ่าน
2.4 ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ที่ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ผ่านกิจกรรมการปฏิบัติจริง (Active
Learning) เน้นทักษะกระบวนการ ให้เกิดทักษะการคิดวิเคราะห์ คิดแก้ปัญหา และคิดสร้างสรรค์ในทุกกลุ่ม
สาระการเรียนรู้ ทั้งในและนอกห้องเรียน
๒.5 ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑
2.6 ปลูกฝังทักษะกระบวนการวิทยาศาสตร์และจิตวิทยาศาสตร์ให้กับนักเรียนระดับ
ก่อนประถมศึกษาตามโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย
2.7 สนับสนุนการผลิต จัดหาและใช้สื่อการเรียนการสอน เทคโนโลยี นวัตกรรม และ
สิ่งอานวยความสะดวกที่หลากหลายรวมทั้งการพัฒนาห้องสมุดและแหล่งเรียนรู้ภายในสถานศึกษาในการ
จัดการเรียนรู้ได้ทั้งในห้องเรียน และนอกห้องเรียน เพื่อให้ผู้เรียนได้เรียนรู้อย่างเต็มศักยภาพ
๒.8 ส่งเสริมการจัดหลักสูตรทักษะอาชีพ , หลักสูตรระยะสั้น
๒.9 ส่งเสริ ม สนั บสนุนการพัฒนาผู้ เรียนที่มีความต้องการจาเป็นพิเศษ(ผู้ พิการ
ผู้ด้อยโอกาสและผู้มีความสามารถพิเศษ) ให้เต็มตามศักยภาพด้วยรูปแบบที่เหมาะสม
๒.๑0 ส่งเสริมสนับสนุนการจัดกิจกรรมแนะแนวเพื่อการศึกษาต่อและการประกอบ
อาชีพอย่างเข้มแข็งต่อเนื่องและเป็นรูปธรรม
3.สร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน
3.1 ยกระดับผลการประเมินระดับนานาชาติตามโครงการ PISA (Programme
forInternational Student Assessment)
3.2 ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศในด้านต่างๆ
3.3 ส่งเสริมการเรียนรู้เชิงบูรณาการแบบสหวิทยาการ เช่น สะเต็มศึกษา (Science
Technology Engineering and Mathematics Education : STEM Education)เพื่อพัฒนากระบวนการคิด
และการสร้างสรรค์นวัตกรรมเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม สอดคล้องกับประเทศไทย 4.0
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4.ส่งเสริมสนับสนุนการทาวิจัย และนาผลการวิจัยไปใช้พัฒนาคุณภาพการจัด
การศึกษา
4.1 ส่งเสริมการทาวิจัยเพื่อพัฒนาการบริหารจัดการศึกษา
4.2 ส่งเสริมการทาวิจัยเพื่อพัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนรู้ การวัดและ
ประเมินผล โดยเน้นให้มีการวิจัยในชั้นเรียน
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
1.ร้อยละของสถานศึกษานาหลักสูตรระดับปฐมวัยและหลักสูตรแกนกลางการศึกษา
ขั้นพื้นฐานไปสู่การปฏิบัติ ให้เกิดประสิทธิภาพ
2.ร้อยละของสถานศึกษาจัดการเรียนรู้สอดคล้องกับหลักสูตรตามความจาเป็นและ
ความต้องการ ของผู้เรียน ชุมชน ท้องถิ่น และสังคม
3.ร้อยละของผู้เรียนผ่านเกณฑ์การประเมินความสามารถด้านการใช้ภาษาอังกฤษ
4.ร้อยละของสถานศึกษาจัดการเรียนการสอนภาษาอาเซียนอย่างน้อย 1 ภาษา
5.ร้อยละของสถานศึกษามีระบบการวัดและประเมินผลที่มีคุณภาพและมาตรฐาน
6.ร้อยละของผู้เรียนระดับก่อนประถมศึกษา มีพัฒนาการทางด้านร่างกาย อารมณ์
จิตใจ สังคม สติปัญญา และพร้อมเข้าสู่การเรียน ในระดับที่สูงขึ้น
7.ร้อยละของผู้เรียนมีทักษะ การอ่าน การเขียน ผ่านเกณฑ์ตามช่วงวัย
- ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ อ่านออก เขียนได้
- ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒ - ๖ อ่านคล่อง เขียนคล่อง
8.ร้อยละของสถานศึกษาจัดกิจกรรมส่งเสริมรักการอ่าน
9.ผู้ เ รี ย นชั้ น ประถมศึ ก ษาปี ที่ ๓ มี ผ ลการทดสอบคะแนนความสามารถพื้ น ฐาน
ระดั บ ชาติ (NT) ด้ า นภาษา ด้ า นค านวณ และด้ า นเหตุ ผ ลตั้ ง แต่ ร้ อ ยละ ๕๐ ขึ้น ไป มี จ านวนเพิ่ ม ขึ้ น
จากปีการศึกษาที่ผ่านมา
10.ผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ และ มีคะแนนสอบ O-NET
ตั้งแต่ร้อยละ ๕๐ ขึ้นไปในแต่ละกลุ่มสาระ มีจานวนเพิ่มขึ้นจากปีการศึกษาที่ผ่านมา
11.ร้อยละของผู้เรียนมีทักษะการคิดวิเคราะห์ คิดแก้ปัญหา และคิดสร้างสรรค์ จาก
การเรียนรู้ผ่านกิจกรรมการปฏิบัติจริง (Active Learning)
12.ร้อยละของผู้เรียนมีสมรรถนะสาคัญตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
สอดคล้องกับทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑
13.ร้ อ ยละของสถานศึ ก ษาปลู ก ฝั ง ทั ก ษะกระบวนการวิ ท ยาศาสตร์ และ
จิตวิทยาศาสตร์ ให้กับนักเรียน
14.ร้อยละของสถานศึกษา ผลิต จัดหาและใช้สื่อการเรียนการสอน เทคโนโลยี
นวัตกรรม ห้องสมุดและแหล่งเรียนรู้
15.ร้อยละของสถานศึกษามีหลักสูตรทักษะอาชีพอย่างน้อย ๑ หลักสูตร
16.ร้อยละของผู้เรียนที่มีที่มีความต้องการจาเป็นพิเศษ (ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส และผู้มี
ความสามารถพิเศษ) ได้รับการส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาเต็มตามศักยภาพด้วยรูปแบบที่เหมาะสม
17.ร้อยละของสถานศึกษาจัดกิจกรรมแนะแนวเพื่อการศึกษาต่อและการประกอบ
อาชีพ
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18.คะแนนเฉลี่ยผลการประเมินระดับนานาชาติตามโครงการ PISA (Programme for
International Student Assessment) สูงขึ้น
19.ร้ อ ยละของสถานศึ ก ษาส่ ง เสริ ม การพั ฒ นาศั ก ยภาพผู้ เ รี ย นสู่ ค วามเป็ น เลิ ศ
ในด้านต่างๆ
20.ร้อยละของสถานศึกษาที่จัดการเรียนรู้ตามแนวทางสะเต็มศึกษา (STEM
Education) มีนวัตกรรมเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มสอดคล้องกับ ประเทศไทย ๔.๐
21.ร้อยละของสถานศึกษามีผลงานวิจัยและนาผลการวิจัย ไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพ
การจัดการศึกษา
22.ร้อยละของครูและบุคลากรทางการศึกษา มีวิจัยในชั้นเรียน และนาผลการวิจัยไป
ใช้พัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนรู้ การวัดและประเมินผล
แผนงาน/โครงการสาคัญ
1.ทบทวนปรับปรุงหลักสูตรการศึกษาฯ
2.พัฒนาระบบการประเมินและการประกันคุณภาพการศึกษา
3.พัฒนาการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ
4.พัฒนาระบบการวัดและประเมินผลการเรียนรู้เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา
5.พัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัย
6.พัฒนาการเรียนการสอนภาษาไทยให้นักเรียนอ่านออก เขียนได้ อ่านคล่อง เขียนคล่อง
7.พัฒนาการจัดการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ชาติไทยเพื่อปลูกฝังความรักชาติ ศาสนา
พระมหากษัตริย์
8.ขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา
9.พัฒนาความเข้มแข็งการดาเนินงานแนะแนวอาชีพในสถานศึกษา

10.ขับเคลื่อนนโยบาย “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้”
ฯ
กลยุทธ์ที่ 3 ส่งเสริม พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
แนวทางการดาเนินงาน
1.พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้สามารถจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพใน
รูปแบบที่หลากหลาย เช่น
1.1 TEPE Online (Teachers and Educational Personals Enhancement
Based on Mission and Functional Areas as Majors)
1.2 ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional Learning Community: PLC)
1.3 การเรียนรู้ผ่านกิจกรรมการปฏิบัติจริง (Active Learning)
2.พัฒนาระบบการบริหารงานบุคคลให้มีประสิทธิภาพโดยเชื่อมโยงกับหน่วยงาน ที่
เกี่ยวข้อง
2.1 พัฒนาระบบการบริหารงานบุคคลให้มีประสิทธิภาพ โดยเชื่อมโยงหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องในการกาหนดแผนอัตรากาลัง การสรรหา การบรรจุแต่งตั้ง การประเมิน และการพัฒนา การสร้าง
แรงจูงใจให้ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีขวัญและกาลังใจในการทางาน
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ตัวชี้วัดความสาเร็จ
1.ร้อยละของครูและบุคลากรทางการศึกษาเข้ารับการพัฒนาผ่านสื่อเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารที่ทันสมัย
2.ร้อยละของครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาการจัดการเรียนรู้อย่างมี
คุณภาพ ในรูปแบบที่หลากหลาย
3.ส านักงานเขตพื้น ที่การศึกษามีแผนอัตรากาลั ง ในการ สรรหาและบรรจุแต่งตั้ง
ตรงความต้องการของสถานศึกษา
4.สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามีระบบการประเมินและการพัฒนาครูผู้ช่วย
5.ร้อยละของครูและบุคลากรทางการศึกษามีความสุขในการปฏิบัติงาน
แผนงานโครงการ
1.การพัฒนาผูบ้ ริหาร ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
2.พัฒนาระบบการบริหารงานบุคคล

ฯ
กลยุทธ์ที่ 4 เพิ่มโอกาสการเข้าถึงการศึกษาและการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ
แนวทางการดาเนินงาน
1.เพิ่มโอกาสการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพ
๑.๑ ส่งเสริมประชากรวัยเรียนทุกคนให้ได้รับโอกาสในการเข้ารับบริการทางการศึกษา
อย่างทั่วถึงมีคุณภาพและเสมอภาค
1.2 สร้างความเข้มแข็งของระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ระบบส่งเสริมความ
ประพฤตินักเรียน ระบบคุ้มครองนักเรียน และการสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคม
2.ลดความเหลื่อมล้าทางการศึกษา
๒.1 ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการจัดการศึกษาที่เหมาะสม สาหรับเด็ก
ด้อยโอกาส ที่ ไม่อยู่ ในทะเบี ย นราษฎร เช่น เด็กไร้ สั ญชาติ เด็กพลั ดถิ่น เด็กต่างด้าว เด็ กไทยที่ ไม่มีเลข
ประจาตัวประชาชน เป็นต้น
๒.2 ส่งเสริมสนับสนุนการใช้เทคโนโลยีในการจัดการศึกษาให้ครอบคลุมทุกพื้นที่อย่าง
ทั่วถึง เช่นการพัฒนาคุณภาพศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ(Distance learning information
technology :DLIT) , การพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (Distance
LearningTelevision : DLTV) ฯลฯ
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ตัวชี้วัดความสาเร็จ
1.ร้อยละของประชากรวัยเรียนภาคบังคับ ได้รับโอกาส ในการเข้ารับบริการทาง
การศึกษาอย่างทั่วถึง มีคุณภาพและเสมอภาค
2.ร้อยละของประชากรวัยเรียนได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้รับโอกาสในการเข้ารับ
บริการทางการศึกษาอย่างทั่วถึง มีคุณภาพและเสมอภาค
3.ร้อยละของผู้เรียนได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพในระบบการดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน
4.ร้อยละของผู้เรียนได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพในระบบส่งเสริมความประพฤติ
นักเรียน
5.ร้อยละของผู้เรียนได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพในระบบคุ้มครองนักเรียน
6.ร้อยละของผู้เรียนได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพในการสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคม
7.ร้อยละของผู้เรียนได้รับการสนับสนุนส่งเสริมการจัดการศึกษาที่เหมาะสมเต็มตาม
ศักยภาพ
8.ร้อยละของผู้เรียนได้รับการสนับสนุนการใช้เทคโนโลยีในการจัดการศึกษาอย่าง
ทั่วถึง
แผนงานโครงการ
1.เพิ่มโอกาสการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพ
2.ลดความเหลื่อมล้าทางการศึกษา
กลยุทธ์ที่ 5 จัดการศึกษาเพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
แนวทางการดาเนินงาน
1.จัดการศึกษาเพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิต
1.1 ส่งเสริม สนับสนุนการสร้างจิตสานึกรักษ์สิ่งแวดล้อม มีคุณธรรม จริยธรรม และ
น้อมนาแนวคิดตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติในการดาเนินชีวิต
1.2 ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาพัฒนาหลักสูตรกระบวนการเรียนรู้ แหล่งเรียนรู้
และสื่อการเรียนรู้ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
1.3 สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับภาคส่วนต่างๆ ในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
1.ร้อยละของสถานศึกษา จัดกิจกรรมส่งเสริม สนับสนุนการสร้างจิตสานึกรักษ์
สิ่งแวดล้อม มีคุณธรรม จริยธรรม และน้อมนาแนวคิดตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
2.ร้อยละของสถานศึกษามีหลักสูตร กระบวนการเรียนรู้ การสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
3.สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษาในสังกัด มีเครือข่ายความร่วมมือกับ
ภาคส่วนต่าง ๆ ในการอนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างน้อย ๑ เครือข่ายขึ้นไป
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แผนงานโครงการ
1.ส่งเสริม สนับสนุนการสร้างจิตสานึกรักษ์สิ่งแวดล้อม
2.ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนากระบวนการเรียนรู้ แหล่งเรียนรู้ และสื่อการเรียนรู้เพื่อ
การสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
3.สร้างเครือข่ายความร่วมมือ ในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
กลยุทธ์ที่ 6 พัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา
แนวทางการดาเนินงาน
1.พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ
๑.1 พัฒนาระบบการวางแผน การนาแผนไปสู่การปฏิบัติ การกากับ ติดตาม
ตรวจสอบ และประเมินผล เพื่อการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ โดยยึดหลักธรรมาภิบาล
๑.2 พัฒนาระบบงบประมาณและการสนับสนุนค่าใช้จ่ายเพื่อการศึกษาขั้นพื้นฐาน
1.3 พัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการจัดการศึกษาที่มีมาตรฐานเชื่อมโยงและ
เข้าถึงได้
1.4 สร้างความเข้มแข็ง และยกระดับคุณภาพสถานศึกษาตามบริบทของพื้นที่ เช่น
โรงเรียนที่ประสบปัญหาวิกฤตทางการศึกษา (ICU), โรงเรียนประชารัฐ (ดีใกล้บ้าน) ,โรงเรียนคุณธรรม,
โรงเรียนห้องเรียนกีฬา,โรงเรียนมาตรฐานสากล ฯลฯ
1.5 ส่งเสริมระบบประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาให้เข้มแข็ง
1.6 ยกย่องเชิดชูเกียรติหน่วยงาน สถานศึกษาและองค์คณะบุคคลที่มีผลงาน
เชิง
ประจักษ์
2.สร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม
2.๑ ส่งเสริมการบริหารจัดการเขตพื้นที่การศึกษาโดยใช้พื้นที่เป็นฐาน(AreabaseManagement), รูปแบบการบริหารแบบกระจายอานาจ “CLUSTERs” เป็นต้น
2.๒ เขตพื้นที่การศึกษาจัดทาแผนบูรณาการจัดการศึกษาร่วมกับสานักงานศึกษาธิการ
จังหวัดและสานักงานศึกษาธิการภาค
2.๓ สร้างความเข้มแข็งในการยกระดับคุณภาพการศึกษารูปแบบเครือข่าย เช่น
เครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษา ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ สหวิทยาเขต กลุ่มโรงเรียน
ฯลฯ
2.4 ส่งเสริมและพัฒนาโรงเรียนด้วยพลังประชารัฐอย่างต่อเนื่อง และยั่งยืน
3.ส่งเสริมการมีส่วนร่วมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
3.๑ ส่งเสริม สนับสนุนผู้ปกครอง ชุมชน สังคม และสาธารณชน ให้มีความรู้ ความ
เข้าใจ สร้างความตระหนักในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน การกากับดูแล ตลอดจนการส่วนร่วมรับผิดชอบใน
การพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
3.2 ประสานสถาบันหรือหน่วยงานทางการศึกษาให้คัดเลือกผู้เรียนเข้าศึกษาต่อด้วย
วิธีการที่หลากหลาย
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ตัวชี้วัดความสาเร็จ
1.สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา ใช้จ่ายงบประมาณเพื่อการบริหาร
จัดการที่มีประสิทธิภาพ มีการกากับ ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลโดยยึดหลักธรรมาภิบาล
2.สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา จัดทาแผนการใช้จ่ายงบประมาณ
สอดคล้อง แนวทางการดาเนินงานโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา ตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบ
การศึกษา ขั้นพื้นฐานปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐
3.ร้อยละของสถานศึกษา ได้รับการพัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการจัดการศึกษา
4.ร้อยละของสถานศึกษาในเขตพื้นที่พิเศษแต่ละประเภทมีการพัฒนาการจัดการศึกษา
ตามบริบทของพื้นที่
5.ร้อยละของสถานศึกษามีระบบประกันคุณภาพภายในที่มีประสิทธิผล
6.ร้ อ ยละของหน่ ว ยงาน และสถานศึ ก ษา มี ก ารยกย่ อ ง เชิ ด ชู เ กี ย รติ หน่ ว ยงาน
องค์คณะบุคคลและบุคลากรที่มีผลงานเชิงประจักษ์
7.สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามีการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วมอย่างเข้มแข็ง
8.สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามีแผนบูรณาการจัดการศึกษา
9.ร้ อ ยละของสถานศึ ก ษามี เ ครื อข่ า ยสร้ า งความเข้ ม แข็ ง ในการยกระดั บ คุ ณ ภาพ
การศึกษา อย่างน้อย ๑ เครือข่ายขึ้นไป
10.สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามีการสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการแบบมี
ส่วนร่วมด้วยพลังประชารัฐ
11.ร้อยละของสถานศึกษา ส่งเสริม สนับสนุนผู้ปกครอง ชุมชน สังคม และสาธารณชน
ให้มีความรู้ ความเข้าใจ สร้างความตระหนักในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน การกากับดูแล ตลอดจนการส่วน
ร่วมรับผิดชอบในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
12.ร้ อยละของสถานศึ กษา มีการประสานข้อ มูล การกับสถาบัน หรือหน่ว ยงานทาง
การศึกษาในการคัดเลือกผู้เรียนเข้าศึกษาต่อด้วยวิธีการ ที่หลากหลาย
แผนงานโครงการ
1. พัฒนาระบบการวางแผน การนาแผนไปสู่การปฏิบัติ การกากับ ติดตาม ตรวจสอบ
และประเมินผล เพื่อการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ
2.พัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการจัดการศึกษาที่มีมาตรฐาน
3.สร้างความเข้มแข็ง และยกระดับคุณภาพสถานศึกษาตามบริบทของพื้นที่
4.ส่งเสริมระบบประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาให้เข้มแข็ง
5.สร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม

