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นโยบายของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2
ปณิธาน
สระบุรี 2 ต้องเป็นหนึ่ง

ทั้งคุณภาพและคุณธรรม

ความเชื่อ องค์กรมีชีวิต

ที่ทุกคนมีคุณภาพและคุณธรรม

สะท้อนให้เห็นถึงคุณภาพชีวิตที่ดีและมีความสุข โดยการ..ร่วมคิด ร่วมทา ร่วมพัฒนาและร่วมแก้ปัญหา
วัฒนธรรมองค์กร
S = Service mind
R = Responsible & Result Based Management
I = Integration
2= Double to the best

การบริการอย่างมิตร รวดเร็ว ใส่ใจ
รับผิดชอบต่อผลสัมฤทธิ์ ที่คุณภาพผู้เรียน
การบูรณาการด้านการบริหารจัดการและการศึกษา
ผลงานเป็นแบบอย่าง ทั้งคุณภาพและคุณธรรม

วิสัยทัศน์ (Vision)
“สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 จัดการศึกษาตามศาสตร์พระราชาที่มีคุณภาพ
และคุณธรรมอย่างยั่งยืน สู่มาตรฐานระดับสากล บนพื้นฐานของความเป็นไทย”

พันธกิจ (Mission)
1. ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชากรวัยเรียนทุกคน ได้รับการศึกษาตามศาสตร์พระราชาอย่างทั่วถึง
และมีคุณภาพ
2. ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรและค่านิยมหลัก
ของคนไทย 12 ประการ
3. พัฒนาระบบบริหารจัดการที่เน้นการมีส่วนร่วมเพื่อเสริมสร้างความรับผิดชอบต่อคุณภาพการศึกษา
และบูรณาการการจัดการศึกษา
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เป้าประสงค์ (Goal)
1. ประชากรวัยเรียนทุกคนได้รับโอกาสในการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างทั่วถึง มีคุณภาพและเสมอภาค
2. นักเรียนทุกคนมีคุณธรรม จริยธรรม มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ และค่านิยมของความเป็นไทย
3. ผู้บริหารสถานศึกษา ครู และบุคลากรทางการศึกษา มีทักษะที่เหมาะสม และมีวัฒนธรรม
การทางานที่เน้นผลสัมฤทธิ์
4. สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษามีประสิทธิภาพ และเป็นกลไกขับเคลื่อน
การศึกษาภาคบังคับสู่คุณภาพมาตรฐานสากล
5. สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 บูรณาการทางานตามศาสตร์พระราชา
เน้นการบริหารแบบมีส่วนร่วม กระจายอานาจและความรับผิดชอบสู่สถานศึกษา
ยุทธศาสตร์ (Strategy)
1.
2.
3.
4.
5.
6.

ด้านการจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงตามศาสตร์พระราชา
ด้านการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน และส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน
ด้านการส่งเสริม พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
ด้านโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียม การเข้าถึงบริการทางการศึกษา
ด้านการจัดการศึกษาเพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
ด้านการพัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา
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ยุทธศาสตร์ และ ตัวชี้วัดความสาเร็จ

นโยบายที่ 1 ด้านการจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง
กลยุทธ์
1.เสริมสร้างความมั่นคง
ของสถาบันหลักและการ
ปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตย อันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุข

2. ปลูกฝังผู้เรียนด้าน
คุณธรรม จริยธรรม และ
ค่านิยมที่พึงประสงค์

แนวทาง
1.1 น้อมนาแนวพระราชดาริ สืบสาน
พระราชปณิธานและพระบรม
ราโชบายด้านการศึกษา หรือ
“ศาสตร์พระราชา”มาใช้ในการ
จัดกระบวนการเรียนรู้อย่างยั่งยืน
1.2 ปลูกฝังและเสริมสร้างวิถี
ประชาธิปไตย ความสามัคคี
สมานฉันท์ สันติวิธี ต่อต้านการ
ทุจริตคอรัปชั่น และยึดมั่นในการ
ปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

ตัวชี้วัดความสาเร็จ
1.ร้อยละ 100 ของสถานศึกษานา
“ศาสตร์พระราชา”มาใช้ในการจัด
กระบวนการเรียนรู้

2. ร้อยละ 100 ของสถานศึกษา
ปลูกฝังและเสริมสร้างวิถี
ประชาธิปไตย ความสามัคคี
สมานฉันท์ สันติวิธี ต่อต้านการทุจริต
คอรัปชั่น และยึดมั่นในการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
1.3 เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจที่ 3. ร้อยละ 100 ของผู้เรียนมีความรู้
ถูกต้องเกี่ยวกับสถาบันชาติ ศาสนา ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับสถาบัน
พระมหากษัตริย์ ผ่านหลักสูตรและ ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ผ่าน
กระบวนการเรียนรู้ประวัติศาสตร์
หลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้
และความเป็นพลเมือง
ประวัติศาสตร์และความเป็นพลเมือง
2.1 ส่งเสริมสนับสนุนการจัดกิจกรรม 4. ร้อยละ 100 ของผู้เรียน มี
ทั้งในและนอกห้องเรียน ที่เอื้อต่อการ คุณธรรม จริยธรรม คุณลักษณะอัน
พัฒนาคุณธรรม จริยธรรม
พึงประสงค์ตามหลักสูตรและค่านิยม
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ตาม
หลักของคนไทย 12 ประการ
หลักสูตรและค่านิยมหลักของคนไทย
12 ประการ
2.2 เฝ้าระวังและแก้ไขปัญหายาเสพ 5.ร้อยละ100 ของนักเรียนได้รับการ
ติดในสถานศึกษา
สร้างภูมิคุ้มกัน ป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา
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นโยบายที่ 2 ด้านการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน และส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อสร้างขีดความสามารถ
ในการแข่งขัน
ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาคุณภาพผู้เรียน และส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน
กลยุทธ์
แนวทาง
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
1. เสริมสร้างความเข้มแข็ง 1.1 ปรับปรุงหลักสูตรในระดับปฐมวัย 1. ร้อยละ 100 ของสถานศึกษา
ในการพัฒนาผู้เรียนอย่างมี และหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น นาหลักสูตรระดับปฐมวัยและหลักสูตร
คุณภาพด้วยการปรับ
พื้นฐาน และนาหลักสูตรไปสู่การ
แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
หลักสูตร การวัดและ
ปฏิบัติให้เกิดประสิทธิภาพ และ
ไปสู่การปฏิบัติให้เกิดประสิทธิภาพ
ประเมินผลที่เหมาะสม
จัดการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับ
2. ร้อยละ 100 ของสถานศึกษา
หลักสูตร ตามความจาเป็นและความ จัดการเรียนรู้สอดคล้องกับหลักสูตร
ต้องการของผู้เรียน ชุมชน ท้องถิ่น
ตามความจาเป็นและความต้องการ
และสังคม
ของผู้เรียน ชุมชน ท้องถิ่น และสังคม
1.2 ส่งเสริมการเรียนการสอนให้
3. ร้อยละ 80 ของผู้เรียนผ่านเกณฑ์
การประเมินความสามารถด้านการใช้
ผู้เรียนมีความมั่นใจในการสื่อสาร
ภาษาอังกฤษ
ภาษาอังกฤษ ภาษาประเทศคู่ค้า
และภาษาอาเซียนอย่างน้อย 1 ภาษา 4. ร้อยละ 80 ของสถานศึกษาจัดการ
เรียนการสอนภาษาอาเซียนอย่าง
น้อย 1 ภาษา
1.3 พัฒนาระบบการวัดและ
5. ร้อยละ 100 ของสถานศึกษา
ประเมินผลทุกระดับให้มีคุณภาพและ ปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา
มาตรฐานนาไปสู่การพัฒนาคุณภาพ สอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้
ผู้เรียนเต็มตามศักยภาพ
ตัวชี้วัด เกณฑ์การจบการศึกษาและ
การบริหารจัดการหลักสูตร ฉบับ
ปรับปรุง พ.ศ.2560
2. พัฒนาคุณภาพ
2.1พัฒนาผู้เรียนระดับก่อน
6. ร้อยละ 100 ของผู้เรียนระดับก่อน
กระบวนการเรียนรู้
ประถมศึกษา ให้มีพัฒนาการ
ประถมศึกษา มีพัฒนาการทางด้าน
ทางด้านร่ างกาย อารมณ์จิตใจ
ร่างกาย อารมณ์จิตใจ สังคม
สังคม และสติปัญญา ให้มีความ
สติปัญญา และพร้อมเข้าสู่การเรียน
พร้อมเข้าสู่การเรียนในระดับที่สูงขึ้น ในระดับที่สูงขึ้น(ร้อยละของเด็ก
ปฐมวัยมีพัฒนาการสมวัย
2.2 ส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้เรียน
7. ร้อยละ 100 ของผู้เรียนมีทักษะ
สามารถอ่านออกเขียนได้ตามช่วงวัย การอ่าน การเขียน ผ่านเกณฑ์ตาม
ช่วงวัย (ตามเกณฑ์ที่ สพฐ.กาหนด)
- ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 อ่านออก
เขียนได้
- ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 - 6 อ่าน
คล่อง เขียนคล่อง
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กลยุทธ์
2. พัฒนาคุณภาพ
กระบวนการเรียนรู้(ต่อ)

แนวทาง
2.3 ส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้เรียน
มีนิสัยรักการอ่าน
2.4 ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ที่ให้
ผู้เรียนได้เรียนรู้ผ่านกิจกรรมการ
ปฏิบัติจริง (Active Learning)
เน้นทักษะกระบวนการ ให้เกิดทักษะ
การคิดวิเคราะห์ คิดแก้ปัญหา และ
คิดสร้างสรรค์ในทุกกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ ทั้งในและนอกห้องเรียน

ตัวชี้วัดความสาเร็จ
8. ร้อยละ 100 ของสถานศึกษา
จัดกิจกรรมส่งเสริมรักการอ่าน
9. ร้อยละผู้เรียนชั้นประถมศึกษา
ปีที่ 3 มีผลการทดสอบคะแนน
ความสามารถพื้นฐานระดับชาติ (NT)
ด้านภาษา ด้านคานวณ และด้าน
เหตุผลตั้งแต่ร้อยละ 50 ขึ้นไป
มีจานวนเพิ่มขึ้นจากปีการศึกษา
ที่ผ่านมา
10. ร้อยละนักเรียน มีคะแนนการ
ทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ
O-NET มากกว่าร้อยละ 50
เปรียบเทียบกับปีการศึกษาที่ผ่านมา
11.ร้อยละ 70 ของผู้เรียนมีทักษะ
การคิดวิเคราะห์ คิดแก้ปัญหา
และคิดสร้างสรรค์จากการเรียนรู้
ผ่านกิจกรรมการปฏิบัติจริง
(Active Learning)
2.5 ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะการ
12.ร้อยละ 100 ของผู้เรียนมีมีทักษะ
เรียนรู้ในศตวรรษ ที่ 21
แห่งศตวรรษที่ 21 จากการเรียนรู้ใน
การปฏิบัติจนจริงตามสภาพ ความ
ต้องการและบริบทของแต่ละเขตพื้นที่
2.6ปลูกฝังทักษะกระบวนการ
13.ร้อยละ 100 ของสถานศึกษา
วิทยาศาสตร์และจิตวิทยาศาสตร์
โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย
ให้กับนักเรียนระดับก่อนประถม
ประเทศไทยปลูกฝังทักษะ
ศึกษาตามโครงการบ้านกวิทยาศาสตร์ กระบวนการวิทยาศาสตร์และ
น้อยประเทศไทย
จิตวิทยาศาสตร์ให้กับนักเรียน
2.7 สนับสนุนการผลิต จัดหาและ
14. ร้อยละ 100 ของสถานศึกษา
ใช้สื่อการเรียนการสอน เทคโนโลยี ผลิต จัดหาและใช้สื่อการเรียนการ
นวัตกรรม และสิ่งอานวยความ
สอน เทคโนโลยี นวัตกรรมห้องสมุด
สะดวกที่หลากหลายรวมทั้งการ
และแหล่งเรียนรู้
พัฒนาห้องสมุดและแหล่งเรียนรู้
ภายในสถานศึกษาในการจัดการ
เรียนรู้ได้ทั้งในห้องเรียน และนอก
ห้องเรียนเพื่อให้ผู้เรียนได้เรียนรู้อย่าง
เต็มศักยภาพ
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2. พัฒนาคุณภาพ
กระบวนการเรียนรู้(ต่อ)

แนวทาง
2.8 ส่งเสริมการจัดหลักสูตรทักษะ
อาชีพ ควบคู่ไปกับวิชาสามัญเช่น
ทวิศึกษา(Dual Education)
หลักสูตรระยะสั้น
2.9 ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนา
ผู้เรียนที่มีความต้องการจาเป็นพิเศษ
(ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส และผู้มี
ความสามารถพิเศษ) ให้เต็มตาม
ศักยภาพด้วยรูปแบบที่เหมาะสม

ตัวชี้วัดความสาเร็จ
15. ร้อยละ 100 ของสถานศึกษา
มีหลักสูตรทักษะอาชีพอย่างน้อย
1 หลักสูตร

16. ร้อยละ 100 ของผู้เรียนที่มีที่มี
ความต้องการจาเป็นพิเศษ (ผู้พิการ
ผู้ด้อยโอกาส และผู้มีความสามารถ
พิเศษ)ได้รับการส่งเสริม สนับสนุน
และพัฒนาเต็มตามศักยภาพด้วย
รูปแบบที่เหมาะสม
2.10 ส่งเสริมสนับสนุนการจัด
17. ร้อยละ 100 ของสถานศึกษา
กิจกรรมแนะแนว เพื่อการศึกษาต่อ จัดกิจกรรมแนะแนว เพื่อการศึกษา
และการประกอบอาชีพอย่างเข้มแข็ง ต่อและการประกอบอาชีพ
ต่อเนื่องและเป็นรูปธรรม
3. สร้างขีดความสามารถ 3.1 ยกระดับผลการประเมินระดับ 18. ร้อยละของสถานศึกษาที่สอน
นานาชาติตามโครงการ PISA
นักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษา
ในการแข่งขัน
(Programme for International
ตอนต้นได้รับการเตรียมความพร้อม
Student Assessment)
ในการประเมินระดับนานาชาติตาม
โครงการ PISA (Programme for
International Student
Assessment)
3.2 ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพ
19. ร้อยละ 100 ของสถานศึกษา
ผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศในด้านต่างๆ ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนสู่
ความเป็นเลิศในด้านต่างๆ
3.3 ส่งเสริมการเรียนรู้เชิงบูรณาการ 20. ร้อยละ 100 ของสถานศึกษา
แบบสหวิทยาการ เช่น สะเต็มศึกษา ที่จัดการเรียนรู้ตามแนวทางสะเต็ม
(Science Technology
ศึกษา (STEM Education)
Engineering and Mathematics มีนวัตกรรม เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม
Education: STEM Education)เพื่อ สอดคล้องกับประเทศไทย 4.0
พัฒนากระบวนการคิด และการ
สร้างสรรค์นวัตกรรมเพื่อสร้าง
มูลค่าเพิ่ม สอดคล้องกับประเทศไทย
4.0

7
กลยุทธ์
แนวทาง
4. ส่งเสริมสนับสนุนการ 4.1 ส่งเสริมการทาวิจัยเพื่อ
ทาวิจัยและนาผลการวิจัย พัฒนาการบริหารจัดการศึกษา
ไปใช้พัฒนาคุณภาพการจัด
การศึกษา
4.2 ส่งเสริมการทาวิจัยเพื่อพัฒนา
หลักสูตร กระบวนการเรียนรู้ การวัด
และประเมินผลโดยเน้นให้มีการวิจัย
ในชั้นเรียน

ตัวชี้วัดความสาเร็จ
21. ร้อยละ 80 ของหน่วยงานทุก
ระดับมีผลงานวิจัยและนาผลการวิจัย
ไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพการจัด
การศึกษา
22. ร้อยละ 100 ของครูและบุคลากร
ทางการศึกษา มีวิจัยในชั้นเรียนและ
นาผลการวิจัยไปใช้พัฒนาหลักสูตร
กระบวนการเรียนรู้ การวัดและ
ประเมินผล

นโยบายที่ 3 ด้านการส่งเสริม พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
กลยุทธ์
1. พัฒนาครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ให้สามารถ
จัดการเรียนรู้อย่างมี
คุณภาพ ในรูปแบบที่
หลากหลาย

แนวทาง
1.1 พัฒนาครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา ให้สามารถจัดการเรียนรู้อย่าง
มีคุณภาพ ในรูปแบบที่หลากหลาย
เช่น TEPE Online (Teachers and
Educational Personnel
Enhancement Based on
Mission and Functional Areas
as Majors)ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทาง
วิชาชีพ (Professional Learning
Community : PLC) การเรียนรู้ผ่าน
กิจกรรมการปฏิบัติจริง (Active
Learning)
2. พัฒนาระบบการ
2.1 พัฒนาระบบการบริหารงาน
บริหารงานบุคคลให้มี
บุคคลให้มีประสิทธิภาพ โดย
ประสิทธิภาพ
เชื่อมโยงกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องใน
โดยเชื่อมโยงกับหน่วยงาน การกาหนด การกาหนดแผน
ที่เกี่ยวข้อง
อัตรากาลัง การสรรหา การบรรจุ
แต่งตั้ง การประเมินและการพัฒนา
การสร้างแรงจูงใจให้ครูและบุคลากร
ทางการศึกษามีขวัญและกาลังใจใน
การทางาน

ตัวชี้วัดความสาเร็จ
1.ร้อยละ 80 ของครูและบุคลากร
ทางการศึกษาเข้ารับการพัฒนาผ่าน
สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารที่ทันสมัย
2 .ร้อยละ ของครูและบุคลากร
ทางการศึกษาเข้ารับการพัฒนาตาม
มาตรฐานวิชาชีพ
3. ร้อยละ 80 ของครูและบุคลากร
ทางการศึกษาได้รับการพัฒนาการ
จัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ ใน
รูปแบบที่หลากหลาย
4. ร้อยละ100 ของสานักงานเขต
พื้นที่การศึกษามีแผนอัตรากาลัง
เพื่อการบริหารทรัพยากรบุคคล
5. ร้อยละ 100 ของสานักงานเขต
พื้นที่การศึกษามีระบบการประเมิน
และการพัฒนาครูผู้ช่วย
6. ร้อยละ 100 ของสานักงานเขต
พื้นที่การศึกษามีระบบการ
บริหารงานบุคคลทีมีประสิทธิภาพ
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นโยบายที่ 4 ด้านโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียม การเข้าถึงบริการทางการศึกษา
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ขยายโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาและการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ
กลยุทธ์
1. เพิ่มโอกาสการเข้าถึง
การศึกษาที่มีคุณภาพ

2. ลดความเหลื่อมล้า
ทางการศึกษา

แนวทาง
1.1 ส่งเสริมประชากรวัยเรียนทุกคน
ให้ได้รับโอกาสในการเข้ารับบริการ
ทางการศึกษาอย่างทั่วถึง มีคุณภาพ
และเสมอภาค

ตัวชี้วัดความสาเร็จ
1.ร้อยละ 100 ของประชากรวัยเรียน
ได้รับโอกาสในการเข้ารับการศึกษา
ภาคบังคับอย่างทั่วถึง
2.ร้อยละ 90 ของนักเรียนที่จบ
การศึกษาภาคบังคับ
ได้รับโอกาสในการศึกษาต่อขั้น
พื้นฐานทั่วถึง
1.2 สร้างความเข้มแข็งของระบบการ 3. ร้อยละ 100 ของผู้เรียนได้รับการ
ดูแลช่วยเหลือนักเรียน ระบบส่งเสริม พัฒนาเต็มตามศักยภาพในระบบการ
ความประพฤตินักเรียน ระบบ
ดูแลช่วยเหลือนักเรียน
คุ้มครองนักเรียน และการสร้าง
4. ร้อยละ 100 ของผู้เรียนได้รับการ
ภูมิคุ้มกันทางสังคม
พัฒนาเต็มตามศักยภาพใน ระบบ
ส่งเสริมความประพฤตินักเรียน
5. ร้อยละ 100 ของผู้เรียนได้รับการ
พัฒนาเต็มตามศักยภาพใน ระบบ
คุ้มครองนักเรียน
6. ร้อยละ 100 ของผู้เรียนได้รับการ
พัฒนาเต็มตามศักยภาพในการสร้าง
ภูมิคุ้มกันทางสังคม
7.ร้อยละอัตราการออกกลางคันของ
ผู้เรียนลดลง
2 1 ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 8. ร้อยละ100 ของผู้เรียนได้รับการ
ในการจัดการศึกษาที่เหมาะสม
สนับสนุนส่งเสริมการจัดการศึกษา
สาหรับเด็กด้อยโอกาส ที่ไม่อยู่ใน
ที่เหมาะสม เต็มตามศักยภาพ
ทะเบียนราษฎร เช่น เด็กไร้สัญชาติ
เด็กพลัดถิ่น เด็กต่างด้าว เด็กไทยที่
ไม่มีเลขประจาตัวประชาชน เป็นต้น
2.2 ส่งเสริมสนับสนุนการใช้
9. ร้อยละ 100 ของผู้เรียนได้รับการ
เทคโนโลยีในการจัดการศึกษาให้
สนับสนุนการใช้เทคโนโลยีในการ
ครอบคลุมทุกพื้นที่อย่างทั่วถึง เช่น จัดการศึกษาอย่างทั่วถึง
การพัฒนาคุณภาพศึกษาทางไกล
ผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ
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แนวทาง
(Distance learning information
technology : DLIT) , การพัฒนา
คุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยี
การศึกษาทางไกลผ่าน
ดาวเทียม (Distance Learning
Television : DLTV)ฯลฯ

ตัวชี้วัดความสาเร็จ

นโยบายที่ 5 ด้านการจัดการศึกษาเพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
ยุทธศาสตร์ที่ 5 จัดการศึกษาเพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
กลยุทธ์
1. จัดการศึกษาเพื่อสร้าง
เสริมคุณภาพชีวิต

แนวทาง
1.1ส่งเสริม สนับสนุนการสร้าง
จิตสานึกรักษ์สิ่งแวดล้อม มีคุณธรรม
จริยธรรม และน้อมนาแนวคิดตาม
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่การ
ปฏิบัติในการดาเนินชีวิต

ตัวชี้วัดความสาเร็จ
1. ร้อยละ 100 ของหน่วยงานทุก
ระดับจัดกิจกรรมส่งเสริม สนับสนุน
การสร้างจิตสานึกรักษ์สิ่งแวดล้อม
มีคุณธรรม จริยธรรม และน้อมนา
แนวคิดตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง
1.2 ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษา 2. ร้อยละ 100 ของหน่วยงานทุก
พัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนรู้ ระดับมีหลักสูตร กระบวนการเรียนรู้
แหล่งเรียนรู้ และสื่อการเรียนรู้ต่างๆ การสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตร
ที่เกี่ยวข้องกับการสร้างเสริมคุณภาพ กับสิ่งแวดล้อม
ชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
1.3 สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับ 3. ร้อยละ 100 ของหน่วยงานทุก
ภาคส่วนต่างๆ ในการอนุรักษ์
ระดับมีเครือข่ายความร่วมมือกับภาค
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ส่วนต่างๆ ในการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
อย่างน้อย 1 เครือข่ายขึ้นไป
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นโยบายที่ 6 ด้านการพัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา
ยุทธศาสตร์ที่ 6 พัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา
กลยุทธ์
1. พัฒนาระบบบริหาร
จัดการให้มีประสิทธิภาพ

แนวทาง
1.1พัฒนาระบบการวางแผน การนา
แผนไปสู่การปฏิบัติการกากับ ติดตาม
ตรวจสอบ และประเมินผล เพื่อการ
บริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ
โดยยึดหลักธรรมาภิบาล
1.2 พัฒนาระบบงบประมาณและ
การสนับสนุนค่าใช้จ่ายเพื่อการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน

ตัวชี้วัดความสาเร็จ
1. ร้อยละ 100 ของหน่วยงานทุก
ระดับใช้จ่ายงบประมาณเพื่อการ
บริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพมีการ
กากับ ติดตาม ตรวจสอบ และ
ประเมินผล โดยยึดหลักธรรมาภิบาล
2. ร้อยละ 100 ของหน่วยงานทุก
ระดับจัดทาแผนการใช้จ่าย
งบประมาณสอดคล้องแนวทางการ
ดาเนินงานโครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา ตั้งแต่
ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้น
พื้นฐาน
3.ร้อยละโรงเรียนการพัฒนา
ประสิทธิภาพด้านงบประมาณ
1.3 พัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัล
4. ร้อยละ 100 ของหน่วยงาน
เพื่อการจัดการศึกษาที่มีมาตรฐาน ทุกระดับได้รับการพัฒนาระบบ
เชื่อมโยงและเข้าถึงได้
เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการจัดการศึกษา
1.4 สร้างความเข้มแข็ง และยกระดับ 5. ร้อยละ 80 ของสถานศึกษาในเขต
คุณภาพสถานศึกษาตามบริบทของ แต่ละประเภท มีการพัฒนาการจัด
พื้นที่ เช่น โรงเรียนประชารัฐ (ดีใกล้ การศึกษาตามบริบทของพื้นที่
บ้าน) , โรงเรียนคุณธรรม, โรงเรียน 6.ร้อยละจานวนโรงเรียนขนาดเล็ก
ห้องเรียนกีฬา
ลดลง
1.5 ส่งเสริมระบบประกันคุณภาพ
7. ร้อยละ 80 ของสถานศึกษามี
ภายในของสถานศึกษาให้เข้มแข็ง
ระบบประกันคุณภาพภายในที่มี
ประสิทธิผล
1.6 ยกย่องเชิดชูเกียรติสานักงานเขต 8. ร้อยละ 100 ของหน่วยงานทุก
พื้นที่การศึกษา สถานศึกษา และ ระดับมีการยกย่องเชิดชูเกียรติ
องค์คณะบุคคล ที่มีผลงานเชิง
หน่วยงาน องค์คณะบุคคลและ
ประจักษ์
บุคลากรที่มีผลงานเชิงประจักษ์
1.7 ส่งเสริมและพัฒนากระบวนการ 9.ร้อยละ 80 ของสานักงานเขตพื้นที่
งานสู่มาตรฐานสานักงานเขตพื้นที่ การศึกษามีคุณภาพตามมาตรฐาน
การศึกษา
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาระดับดี
มากขึ้นไป
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2. สร้างความเข้มแข็ง
ในการบริหารจัดการ
แบบมีส่วนร่วม

3. ส่งเสริมการมีส่วนร่วม
พัฒนาคุณภาพผู้เรียน

แนวทาง
2.1 ส่งเสริมการบริหารจัดการเขต
พื้นที่การศึกษาโดยใช้พื้นที่เป็นฐาน
(Area-base Management),
รูปแบบการบริหารแบบกระจาย
อานาจ “CLUSTERs”
2.2 เขตพื้นที่การศึกษาจัดทาแผน
บูรณาการจัดการศึกษาร่วมกับ
สานักงานศึกษาธิการจังหวัดและ
สานักงานศึกษาธิการภาค
2.3 สร้างความเข้มแข็งในการ
ยกระดับคุณภาพการศึกษารูปแบบ
เครือข่าย เช่น เครือข่ายส่งเสริม
ประสิทธิภาพการจัดการศึกษา
ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้
สหวิทยาเขต กลุ่มโรงเรียนฯลฯ
3.1 ส่งเสริม สนับสนุนผู้ปกครอง
ชุมชน สังคม และสาธารณชน ให้มี
ความรู้ ความเข้าใจ สร้างความ
ตระหนักในการจัดการศึกษาขั้น
พื้นฐาน การกากับดูแล ตลอดจนการ
ส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
3.2 ประสานสถาบั นหรือหน่ว ยงาน
ทางการศึ ก ษาให้ คั ด เลื อ กผู้ เ รี ย น
เข้าศึกษาต่อด้วยวิธีการที่หลากหลาย

ตัวชี้วัดความสาเร็จ
1. ร้อยละ 100 ของเขตพื้นที่
การศึกษามีการบริหารจัดการแบบ
มีส่วนร่วมอย่างเข้มแข็ง
2. ร้อยละ 100 ของเขตพื้นที่

การศึกษามีแผนบูรณาการ
จัดการศึกษา
3. ร้อยละ 100 ของหน่วยงาน
ทุกระดับมีเครือข่ายสร้างความ
เข้มแข็งในการยกระดับคุณภาพ
การศึกษาอย่างน้อย 1 เครือข่าย
ขึ้นไป
1. ร้อยละของหน่วยงานทุกระดับ
ส่งเสริม สนับสนุนผู้ปกครองชุมชน
สังคม และสาธารณชน มีส่วนร่วม
ในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

2. ร้อยละ 100 ของหน่วยงานทุก
ระดับมีการประสานข้อมูลการกับ
สถาบันหรือหน่วยงานทางการศึกษา
ในการคัดเลือกผู้เรียนเข้าศึกษาต่อ
ด้วยวิธีการที่หลากหลาย
3.3 สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับ 3.พัฒนาการสื่อสาร เครือข่าย
ทุกภาคส่วน
เพื่อการประชาสัมพันธ์ทั้งภายในและ
ภายนอกหน่วยงาน

