
 

 แนวทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

 
  ยุทธศาสตรที่  1  การจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง  
 

กลยุทธ แนวทางการพัฒนา ตัวชี้วัดความสําเร็จ 
ขอมูลปฐาน คาเปาหมาย 
ป 

2559 
ป 

2560 

ป 
2561 

ป 
2562 

ป 
2563 

ป 
2564 

1. เสริมสรางความมั่นคง
ของสถาบันหลักและการ 
ปกครองในระบอบ 
ประชาธิปไตยอันมี 
พระมหากษัตริยทรงเปน
ประมุข 

1.1 นอมนําแนวพระราชดําริ สืบ
สานพระราชปณิธาน และพระบรม
ราโชบายดานการศึกษา หรือ 
“ศาสตรพระราชา”มาใชในการจัด
กระบวนการเรียนรูอยางย่ังยืน 
 

1. รอยละ 100 ของสถานศึกษามี
การบูรณาการ “ศาสตรพระราชา” 
มาใชในการจัดกระบวนการเรียนรู
อยางย่ังยืน 
 

- - 100 100 100 100 

1.2 ปลูกฝงและเสริมสรางวิถี
ประชาธิปไตย ความสามัคค ี
สมานฉันท สันติวิธี ตอตานการ
ทุจริตคอรัปชั่น และยึดม่ันในการ
ปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริยทรงเปนประมุข 

2. รอยละ 100 ของสถานศึกษา 
ปลูกฝงและเสริมสรางวิถี
ประชาธิปไตย ความสามัคค ี
สมานฉันท สันติวิธี ตอตานการทุจริต
คอรัปชั่น และยึดมั่น 
ในการปกครองระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข 
 

- - 100 100 100 100 

1.3 เสริมสรางความรูความเขาใจที่
ถูกตองเก่ียวกับสถาบันชาติ ศาสนา 
พระมหากษัตริย ผานหลักสูตรและ
กระบวนการเรียนรูประวัติศาสตร
และความเปนพลเมือง 
 

3. รอยละ 100 ของผูเรียนมีความรู
ความเขาใจที่ถูกตองเก่ียวกับสถาบัน
ชาติ  ศาสนา พระมหากษัตริย ผาน
หลักสูตรและกระบวนการเรียนรู
ประวัติศาสตรและความเปนพลเมือง 

- - 100 100 100 100 
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กลยุทธ แนวทางการพัฒนา ตัวช้ีวัดความสําเร็จ 

ขอมูลปฐาน คาเปาหมาย 
ป 

2559 
ป 

2560 

ป 
2561 

ป 
2562 

ป 
2563 

ป 
2564 

2. ปลูกฝงผูเรียนดาน
คุณธรรม จริยธรรม  
และคานิยมที่พึงประสงค 

2.1 สงเสริมสนับสนุนการจัด
กิจกรรมท้ังในและนอกหองเรียน ที่
เอ้ือตอการพัฒนาคุณธรรม 
จริยธรรม  คุณลักษณะอันพึง
ประสงคตามหลักสูตรและคานยิม
หลักของคนไทย 12 ประการ 
 

4. รอยละ 100 ของผูเรียน มี
คุณธรรม จริยธรรม  คุณลักษณะอัน
พึงประสงคตามหลักสูตร และคานิยม
หลักของคนไทย 12 ประการ 

100 100 100 100 100 100 

2.2 เสริมสรางความรูความเขาใจ  
เก่ียวกับภัยคุกคามในรูปแบบใหม 
เชน อาชญากรรม และความรุนแรง
ในรูปแบบตางๆ สิ่งเสพติด  
ภัยพิบัติจากธรรมชาติ ภัยจากโรค
อุบัติใหม  ภัยจากไซเบอร ฯลฯ 
 

5. รอยละ 100 ของผูเรียนที่มีความรู
ความเขาใจ  เก่ียวกับภัยคุกคาม 
ในรูปแบบใหม 

- - 100 100 100 100 

3. พัฒนาการจัด
การศกึษาโรงเรียนในเขต
พ้ืนที่พิเศษใหเหมาะสม
ตามบริบทของพื้นที่ 

3.1 พัฒนาการจัดการศึกษา
โรงเรียนในเขตพื้นที่พิเศษให
เหมาะสมตามบริบทของพื้นที่ เชน 
เขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัด
ชายแดนภาคใต  เขตระเบียง
เศรษฐกิจ เขตสามเหลี่ยมมั่นคง มั่ง
คั่ง ยั่งยืน  เขตพ้ืนที่ชายแดน เขต
เศรษฐกิจพิเศษ  
 

6. รอยละ 80 ของสถานศึกษาในเขต
พ้ืนที่พิเศษแตละประเภท 
มีการพัฒนาการจัดการศึกษาตาม
บริบทของพ้ืนที่ 

- - - - - - 
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  ยุทธศาสตรที่ 2 พัฒนาคุณภาพผูเรียน และสงเสริมการจัดการศกึษาเพื่อสรางขีดความสามารถในการแขงขัน 
 
 

 

 

กลยุทธ แนวทางการพัฒนา ตัวช้ีวัดความสําเร็จ 
ขอมูลปฐาน คาเปาหมาย 
ป 

2559 
ป 

2560 

ป 
2561 

ป 
2562 

ป 
2563 

ป 
2564 

1. เสริมสรางความ
เขมแข็งในการพัฒนา
ผูเรียนอยางมีคุณภาพ 
ดวยการปรับหลักสูตร 
การวัดและประเมินผล 
ที่เหมาะสม  
 

1.1 ปรับปรุงหลักสูตรในระดับปฐมวัย
และหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน และนําหลักสูตรไปสูการ
ปฏิบัติใหเกิดประสิทธิภาพ และ
จัดการเรยีนรูใหสอดคลองกับ
หลักสูตรตามความจําเปนและความ
ตองการของผูเรียน ชุมชน ทองถิ่น  

1. รอยละ 100 ของสถานศึกษานํา
หลักสูตรระดับปฐมวัยและหลักสูตร
แกนกลางการศกึษาข้ันพ้ืนฐานไปสู
การปฏิบัติใหเกิดประสิทธิภาพ  
2. รอยละ 100 ของสถานศึกษา
จัดการเรยีนรูสอดคลองกับหลักสูตร  
ตามความจําเปนและความตองการ
ของผูเรียน ชุมชน ทองถ่ิน และสังคม 

100 
 
 
 

100 
 
 

 

100 
 
 
 

100 

100 
 
 
 

100 

100 
 
 
 

100 

100 
 
 
 

100 

100 
 
 
 

100 

1 . 2  สงเสริมการเรียนการสอนให
ผูเรียนมีความมั่นใจในการสื่อสาร
ภาษาอังกฤษ  ภาษาประเทศคูคา 
และภาษาอาเซียน 
อยางนอย 1 ภาษา 

3. รอยละ 80 ของผูเรียนผานเกณฑ
การประเมินความสามารถดานการใช
ภาษาอังกฤษ 
4. รอยละ 80 ของสถานศึกษาจัดการ
เรียนการสอนภาษาอาเซียน 
อยางนอย 1 ภาษา  

80 80 80 82 84 86 

1.3 พัฒนาระบบการวัดและ
ประเมินผลทุกระดับ  ใหมีคุณภาพ 
และมาตรฐานนําไปสูการพัฒนา
คุณภาพผูเรียนเต็มตามศกัยภาพ 

5. รอยละ 100 ของสถานศึกษามี
ระบบการวัดและประเมินผล ที่มี
คุณภาพและมาตรฐาน 

100 100 100 100 100 100 
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กลยุทธ แนวทางการพัฒนา ตัวช้ีวัดความสําเร็จ 
ขอมูลปฐาน คาเปาหมาย 
ป 

2559 
ป 

2560 

ป 
2561 

ป 
2562 

ป 
2563 

ป 
2564 

2. พัฒนาคุณภาพ
กระบวนการเรียนรู 

2.1 พัฒนาผูเรียนระดับกอน
ประถมศึกษา ใหมีพัฒนาการ
ทางดานรางกาย อารมณ จิตใจ  
สังคม  และสติปญญา ใหมีความ
พรอมเขาสูการเรียนในระดับที่สูงขึน้ 

6. รอยละ 100 ของผูเรียนระดับกอน
ประถมศึกษา มีพัฒนาการทางดาน
รางกาย อารมณ จิตใจ  สังคม  
สติปญญา และพรอมเขาสูการเรียน 
ในระดับที่สูงข้ึน 
 

100 100 100 100 100 100 

 

2.2 ส งเสริมสน ับสนุนใหผูเรยีน
สามารถอานออกเขียนได  
ตามชวงวัย 
 

7. รอยละ 100 ของผูเรียนมีทักษะ 
การอาน การเขียน ผานเกณฑตาม
ชวงวัย  
- ชั้นประถมศึกษาปที่ 1 อานออก 
เขียนได 
- ชั้นประถมศึกษาปที่ 2 - 6 อาน
คลอง เขียนคลอง 

 

80 85 90 95 100 100 

 
2.3 สงเสริมสนับสนุนใหผูเรียนมีนิสัย
รักการอาน 

8. รอยละ 100 ของสถานศึกษาจัด
กิจกรรมสงเสริมรักการอาน 

 

100 100 100 100 100 100 

 

2.4 สงเสริมการจัดการเรียนรูที่ให
ผูเรียนไดเรียนรูผานกิจกรรม 
การปฏิบัติจริง (Active Learning) 
เนนทักษะกระบวนการ ใหเกิดทักษะ
การคดิวิเคราะห คิดแกปญหา และ
คิดสรางสรรคในทุกกลุมสาระการ
เรียนรู ทั้งใน และนอกหองเรียน 

9. ผูเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3 มีผล
การทดสอบคะแนนความสามารถ
พ้ืนฐานระดับชาติ (NT) ดานภาษา 
ดานคํานวณ และดานเหตุผลตั้งแต
รอยละ 50 ขึ้นไป  มีจํานวนเพ่ิมข้ึน
จากปการศกึษาที่ผานมา 
 

60 70 80 90 100 100 



 

 แผนพฒั
นาการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2561 – 2564                                                          หนา 48  

 

 
กลยุทธ 

แนวทางการพัฒนา ตัวช้ีวัดความสําเรจ็ 
ขอมูลปฐาน คาเปาหมาย 
ป 

2559 
ป 

2560 

ป 
2561 

ป 
2562 

ป 
2563 

ป 
2564 

  10. ผูเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 ชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 3 และ ชั้นมธัยม 
ศึกษาปที่ 6 มีคะแนนสอบ O-NET 
ตั้งแตรอยละ 50 ขึ้นไปในแตละกลุม
สาระ 
มีจํานวนเพ่ิมข้ึนจากปการศึกษาที่
ผานมา 
11. รอยละ 70 ของผูเรียนมีทักษะ
การคดิวิเคราะห คิดแกปญหา และคิด
สรางสรรคจากการเรียนรูผานกิจกรรม
การปฏิบัติจริง (Active Learning) 

60 
 
 
 
 
 

70 

70 
 
 
 
 
 

75 

80 
 
 
 
 
 

80 

90 
 
 
 
 
 

85 

100 
 
 
 
 
 

90 

100 
 
 
 
 
 

95 
 
 
 
 

2.5 สงเสริมใหผูเรียนมีทักษะการ
เรียนรูในศตวรรษที่ 21 

12. รอยละ 100 ของผูเรียนมี
สมรรถนะสําคัญตามหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
สอดคลองกับทักษะการเรียนรูใน
ศตวรรษที่ 21   

100 100 100 100 100 100 

 2.6 ปลูกฝงทักษะกระบวนการ
วิทยาศาสตร และ 
จิตวิทยาศาสตร 

13. รอยละ 100 ของสถานศึกษา
ปลูกฝงทักษะกระบวนการ
วิทยาศาสตรและจิตวิทยาศาสตร
ใหกับนักเรียน 

100 100 100 100 100 100 



 

   
กลยุทธ แนวทางการพัฒนา ตัวช้ีวัดความสําเร็จ 

ขอมูลปฐาน คาเปาหมาย 
ป 

2559 
ป 

2560 

ป 
2561 

ป 
2562 

ป 
2563 

ป 
2564 

 2.7 สนับสนุนการผลิต จัดหาและใช
สื่อการเรียนการสอน เทคโนโลยี 
นวัตกรรมและสิ่งอํานวยความสะดวก
ที่หลากหลายรวมทั้งการพัฒนา
หองสมุดและแหลงเรียนรูภายใน
สถานศึกษา ในการจัดการเรียนรูไดท้ัง
ในหองเรียน และนอกหองเรียนเพื่อให 
ผูเรียนไดเรียนรูอยางเต็มศักยภาพ 

14. รอยละ 100 ของสถานศึกษา 
ผลิต จัดหาและใชสื่อการเรียนการ
สอน เทคโนโลยี นวัตกรรม  หองสมุด
และแหลงเรียนรู 

100 100 100 100 100 100 

 2.8 สงเสริมการจัดหลักสูตรทักษะ
อาชีพ ควบคูไปกับวิชาสามัญ เชน ทวิ
ศึกษา (Dual Education), หลักสูตร
ระยะสั้น  

15. รอยละ 100 ของสถานศึกษามี
หลักสูตรทักษะอาชีพอยางนอย 1 
หลักสูตร 
 

75 80 85 90 95 100 

 2.9 สงเสริม สนับสนุนการพัฒนา
ผูเรียนที่มีความตองการจําเปนพิเศษ 
(ผูพิการ  ผูดอยโอกาส และผูมี
ความสามารถพิเศษ) ใหเต็มตาม
ศักยภาพดวยรูปแบบที่เหมาะสม 

16. รอยละ 100 ของผูเรียนที่มีที่มี
ความตองการจําเปนพิเศษ (ผูพิการ  
ผูดอยโอกาส และผูมีความสามารถ
พิเศษ) ไดรับการสงเสริม สนับสนุน 
และพัฒนาเตม็ตามศักยภาพดวย
รูปแบบที่เหมาะสม 

70 75 80 85 90 95 

 2.10 สงเสริมสนับสนุนการจัด
กิจกรรมแนะแนวเพ่ือการศึกษาตอ
และการประกอบอาชีพอยางเขมแข็ง
ตอเนื่องและเปนรูปธรรม 
 

17. รอยละ 100 ของสถานศึกษาจัด
กิจกรรมแนะแนวเพ่ือการศึกษาตอ
และการประกอบอาชีพ 

100 100 100 100 100 100 
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กลยุทธ แนวทางการพัฒนา ตัวช้ีวัดความสําเร็จ 

ขอมูลปฐาน คาเปาหมาย 
ป 

2559 
ป 

2560 

ป 
2561 

ป 
2562 

ป 
2563 

ป 
2564 

3. สรางขีด
ความสามารถในการ
แขงขัน 

3.1 ยกระดับผลการประเมินระดับ
นานาชาติตามโครงการ PISA 
(Programme for International 
Student Assessment)  

18. คะแนนเฉลี่ยผลการประเมิน
ระดับนานาชาติตามโครงการ PISA 
(Programme for International 
Student Assessment) สูงข้ึน 

65 70 75 80 85 90 

3.2 สงเสริมการพัฒนาศกัยภาพ
ผูเรียนสูความเปนเลิศ 
ในดานตางๆ  

19. รอยละ 100 ของสถานศึกษา
สงเสริมการพัฒนาศกัยภาพผูเรียนสู
ความเปนเลิศในดานตางๆ 

75 80 85 90 95 100 

3.3 สงเสริมการเรียนรูเชิงบูรณาการ
แบบสหวิทยาการ เชน สะเต็มศึกษา 
(Science Technology Engineering 
and Mathematics Education : 
STEM Education) เพื่อพัฒนา
กระบวนการคิด และการสรางสรรค
นวัตกรรมเพื่อสรางมูลคาเพิม่ 
สอดคลองกับประเทศไทย 4.0 

20. รอยละ 100 ของสถานศึกษาที่
จัดการเรียนรูตามแนวทางสะเต็ม
ศึกษา (STEM Education) มี
นวัตกรรมเพ่ือสรางมูลคาเพ่ิม
สอดคลองกับประเทศไทย 4.0 

75 80 85 90 95 100 

4. สงเสริมสนับสนุนการ
ทําวิจัย และนํา
ผลการวิจัยไปใชพัฒนา
คุณภาพการจัด
การศกึษา 

4.1 สงเสริมการทําวิจัยเพื่อ
พัฒนาการบริหารจัดการศึกษา 

21.รอยละ 80 ของหนวยงานทุกระดับ 
มีผลงานวิจัยและนําผลการวิจัยไปใช 
ในการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา 

- - 75 80 85 90 

4.2 สงเสริมการทําวิจัยเพ่ือพัฒนา
หลักสูตร กระบวนการเรียนรู การวัด
และประเมินผล โดยเนนใหมีการวิจัย
ในชั้นเรียน 

22. รอยละ 100 ของครูและบคุลากร
ทางการศึกษา มีวิจัยในชั้นเรียนและนํา 
ผลการวิจัยไปใชพัฒนาหลักสูตรกระบวน 
การเรียนรู การวัดและประเมินผล 

- 
 
 

- 70 80 90 100 
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  ยุทธศาสตรที่ 3  สงเสริม พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 

 

 กลยุทธ แนวทางการพัฒนา ตัวช้ีวัดความสําเร็จ 
ขอมูลปฐาน คาเปาหมาย 
ป 

2559 
ป 

2560 

ป 
2561 

ป 
2562 

ป 
2563 

ป 
2564 

1. พัฒนาครูและ
บุคลากรทางการศึกษา 
ใหสามารถจัดการ
เรียนรูอยางมีคณุภาพ 
ในรูปแบบที่
หลากหลาย 

1.1 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศกึษา 
ใหสามารถจัดการเรียนรูอยางมคุีณภาพ
ทั้งระบบเชื่อมโยงกับการเลื่อนวิทยฐานะ
ในรูปแบบที่หลากหลาย เชน TEPE 
Online (Teachers and Educational 
Personnels  Enhancement Based 
on Mission and Functional Areas 
as Majors) ชุมชนแหงการเรยีนรูทาง
วิชาชีพ (Professional Learning 
Community : PLC) การเรียนรูผาน
กิจกรรมการปฏิบัติจริง (Active 
Learning) ฯลฯ 

1.รอยละ  80 ของครูและบุคลากร
ทางการศึกษาเขารับการพัฒนาผาน
สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารที่ทันสมัย 
2. รอยละ  80 ของครูและบุคลากร
ทางการศึกษาไดรับการพัฒนาการ
จัดการเรียนรูอยางมีคุณภาพ ใน
รูปแบบที่หลากหลาย  

70 
 
 
 

70 
 
 
 
 

75 
 
 
 

75 

80 
 
 
 

80 

85 
 
 
 

85 

90 
 
 
 

90 

95 
 
 
 

95 

2. พัฒนาระบบการ
บริหารงานบุคคลใหมี
ประสิทธิภาพ โดย
เชื่อมโยงกับหนวยงาน
ที่เก่ียวของ 

2.1 พัฒนาระบบการบริหารงานบุคคล
ใหมีประสิทธิภาพ โดยเชื่อมโยงกับ
หนวยงานท่ีเกี่ยวของในการกําหนด 
แผนอัตรากําลัง การสรรหา การบรรจุ
แตงตั้ง การประเมิน และการพัฒนา  
การสรางแรงจูงใจใหครูและบุคลากร
ทางการศึกษามีขวัญและกําลังใจใน
การทํางาน 

3. รอยละ 100 ของสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามีแผนอัตรากําลังในการสรร
หาและบรรจุแตงตั้งตรงความตองการ
ของสถานศึกษา 
4. รอยละ 100 ของสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามีระบบการประเมินและการ 
พัฒนาครูผูชวย 
5. รอยละ 100 ของครแูละบุคลากรทาง 
การศึกษามีความสุขในการปฏิบัติงาน 
 

100 
 

 
100 

 

 
100 

100 
 

 
100 

 

 
100 

100 

 
 

100 
 
 

100 

100 
 

 
100 

 

 
100 

100 
 

 
100 

 
 

100 

100 

 
 

100 
 

 
100 
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นาการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2561  – 2564                                                             หนา 51 



 

  ยุทธศาสตรที่ 4  ขยายโอกาสการเขาถึงบริการทางการศึกษาและการเรียนรูอยางมีคุณภาพ 
 
 

 กลยุทธ แนวทางการพัฒนา ตัวช้ีวัดความสําเร็จ 
ขอมูลปฐาน คาเปาหมาย 
ป 

2559 
ป 

2560 

ป 
2561 

ป 
2562 

ป 
2563 

ป 
2564 

1. เพ่ิมโอกาสการ
เขาถึงการศึกษาที่มี
คุณภาพ 
       

1.1 สงเสริมประชากรวัยเรียนทุกคน
ใหไดรับโอกาสในการเขารับบริการ
ทางการศึกษาอยางทั่วถึง มีคุณภาพ
และเสมอภาค 
 
 

1. รอยละ 100 ของประชากรวัยเรียน
ภาคบังคับ ไดรับโอกาสในการเขารับ
บริการทางการศกึษาอยางทั่วถึง มี
คุณภาพและเสมอภาค 
2. รอยละ 90 ของประชากรวัยเรียน
ไดรับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานไดรับโอกาส
ในการเขารับบริการทางการ ศกึษา
อยางทั่วถึง มีคุณภาพและเสมอภาค   

100 
 
 
 

100 

100 
 
 
 

100 

100 
 
 
 

100 

100 
 
 
 

100 

100 
 
 
 

100 
 

100 
 
 
 

100 

1.2 สรางความเขมแข็งของระบบการ
ดูแลชวยเหลือนักเรียน ระบบสงเสริม
ความประพฤตินักเรียน ระบบ
คุมครองนักเรียน และการสราง
ภูมิคุมกันทางสังคม 

3. รอยละ 100 ของผูเรียนไดรับการ
พัฒนาเต็มตามศักยภาพในระบบการ
ดูแลชวยเหลือนักเรียน  
4. รอยละ 100 ของผูเรียนไดรับการ
พัฒนาเต็มตามศักยภาพในระบบ
สงเสริมความประพฤตินักเรียน  
5. รอยละ 100 ของผูเรียนไดรับการ
พัฒนาเต็มตามศักยภาพในระบบ
คุมครองนักเรียน  
6. รอยละ 100 ของผูเรียนไดรับการ
พัฒนาเต็มตามศักยภาพในการสราง
ภูมิคุมกันทางสังคม  

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

100 
 
 

100 
 
 

100 
 
 

100 

100 
 
 

100 
 
 

100 
 
 

100 

100 
 
 

100 
 
 

100 
 
 

100 

100 
 
 

100 
 
 

100 
 
 

100 

100 
 
 

100 
 
 

100 
 
 

100 
 

100 
 
 

100 
 
 

100 
 
 

100 
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กลยุทธ แนวทางการพัฒนา ตัวช้ีวัดความสําเร็จ 

ขอมูลปฐาน คาเปาหมาย 
ป 

2559 
ป 

2560 

ป 
2561 

ป 
2562 

ป 
2563 

ป 
2564 

2. ลดความเหลื่อมล้ํา
ทางการศึกษา 
      

2.1 ประสานหนวยงานท่ีเก่ียวของ 
ในการจัดการศกึษาที่เหมาะสม 
สําหรับเด็กดอยโอกาส ที่ไมอยูใน
ทะเบียนราษฎร เชน เด็กไรสัญชาติ 
เด็กพลัดถิ่น เด็กตางดาว เด็กไทยที่
ไมมีเลขประจําตัวประชาชน เปนตน 

 

7. รอยละ 100 ของผูเรียนไดรับการ
สนับสนุนสงเสริมการจัดการศึกษา 
ที่เหมาะสม เต็มตามศกัยภาพ 
 
 

100 100 100 100 100 100 

2.2 สงเสริมสนับสนุนการใช
เทคโนโลยีในการจัดการศึกษาให
ครอบคลุมทุกพื้นที่อยางทั่วถึง เชน 
การพัฒนาคณุภาพศึกษาทางไกล
ผานเทคโนโลยีสารสนเทศ 
(Distance learning information 
technology : DLIT) , การพัฒนา
คุณภาพการศึกษาดวยเทคโนโลยี
การศกึษาทางไกลผาน
ดาวเทียม  (Distance Learning 
Television : DLTV) ฯลฯ 
 

8. รอยละ 100 ของผูเรียนไดรับการ
สนับสนุนการใชเทคโนโลยีในการจัด
การศกึษาอยางท่ัวถึง 
 

100 100 100 100 100 100 
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          ยุทธศาสตรที่ 5  จัดการศึกษาเพื่อเสริมสรางคุณภาพชีวิตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 
 
 

 

กลยุทธ แนวทางการพัฒนา ตัวช้ีวัดความสําเร็จ 
ขอมูลปฐาน คาเปาหมาย 
ป 

2559 
ป 

2560 

ป 
2561 

ป 
2562 

ป 
2563 

ป 
2564 

1. จัดการศึกษาเพ่ือ
สรางเสริมคณุภาพชีวิต 

1.1 สงเสริม สนับสนุนการสราง
จิตสํานึกรักษสิ่งแวดลอม  
มีคุณธรรม  จริยธรรม และนอมนํา
แนวคิดตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงสูการปฏิบัติในการดําเนิน
ชีวิต 

1. รอยละ 100 ของหนวยงานทุก
ระดับจัดกิจกรรมสงเสริม สนับสนุน
การสรางจิตสํานึกรักษสิ่งแวดลอม  
มีคุณธรรม  จริยธรรม และนอมนํา
แนวคิดตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 

 

100 100 100 100 100 100 

1.2 สงเสริม สนับสนุนใหสถานศึกษา
พัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนรู 
แหลงเรียนรู และสื่อการเรียนรูตางๆ 
ที่เก่ียวของกับการสรางเสริมคุณภาพ
ชีวิตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม  
 

2. รอยละ 100 ของหนวยงานทุก
ระดับมีหลักสูตร กระบวนการเรยีนรู 
การสรางเสริมคุณภาพชีวิตที่เปนมิตร
กับสิ่งแวดลอม  
 

100 100 100 100 100 100 

1.3 สรางเครือขายความรวมมือกับ
ภาคสวนตางๆ ในการอนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

3. รอยละ 100 ของหนวยงานทุก
ระดับมีเครือขายความรวมมือกับภาค
สวนตาง ๆ ในการอนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
อยางนอย 1 เครือขายขึ้นไป  

 

100 100 100 100 100 100 
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          ยุทธศาสตรที่ 6  พัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษาและสงเสริมการมีสวนรวม 
 

 

 

กลยุทธ แนวทางการพัฒนา ตัวช้ีวัดความสําเร็จ 
ขอมูลปฐาน คาเปาหมาย 
ป 

2559 
ป 

2560 

ป 
2561 

ป 
2562 

ป 
2563 

ป 
2564 

1. พัฒนาระบบบริหาร
จัดการใหมี
ประสิทธิภาพ 
 

1.1 พัฒนาระบบการวางแผน การนํา
แผนไปสูการปฏิบัติ การกํากับติดตาม 
ตรวจสอบ และประเมินผล เพ่ือการ
บริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ โดย 
ยึดหลักธรรมาภิบาล 

1. รอยละ 100 ของหนวยงานทุก
ระดับใชจายงบประมาณเพ่ือการ
บริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ มีการ
กํากับ ติดตาม ตรวจสอบ และ
ประเมินผล โดยยึดหลักธรรมาภิบาล 

100 100 100 100 100 100 

1.2 พัฒนาระบบงบประมาณและการ
สนับสนุนคาใชจาย เพ่ือการศึกษา 
ขั้นพ้ืนฐาน 

2. รอยละ 100 ของหนวยงานทกุระดับ
จัดทําแผนการใชจายงบประมาณสอด 
คลองแนวทางการดําเนนิงานโครงการ
สนับสนนุคาใชจายในการจัดการศึกษา 
ตั้งแตระดับอนบุาลจนจบการศกึษาข้ัน
พื้นฐานปงบประมาณ พ.ศ. 2560 

100 100 100 100 100 100 

1.3 พัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัล
เพ่ือการจัดการศึกษา  
ที่มีมาตรฐานเชื่อมโยงและเขาถึงได 

3. รอยละ 100 ของหนวยงานทุก
ระดับไดรับการพัฒนาระบบ
เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการจัดการศึกษา 

100 100 100 100 100 100 

1.4 สรางความเขมแข็ง และยกระดับ
คุณภาพสถานศึกษาตามบริบทของ
พ้ืนที่ เชน โรงเรียนที่ประสบปญหา
วิกฤตทางการศึกษา (ICU), โรงเรียน
ประชารัฐ (ดีใกลบาน) , โรงเรยีน
คุณธรรม, โรงเรียนหองเรียนกีฬา, 
โรงเรียนมาตรฐานสากล ฯลฯ 

4. รอยละ 80 ของสถานศึกษาในเขต
พ้ืนที่พิเศษแตละประเภทมีการ
พัฒนาการจัดการศึกษาตามบริบท
ของพื้นที่ 
 

70 75 80 85 90 95 
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ป 

2559 
ป 

2560 

ป 
2561 

ป 
2562 

ป 
2563 

ป 
2564 

 

 1.5 สงเสริมระบบประกันคุณภาพ
ภายในของสถานศึกษาใหเขมแข็ง 
   

5. รอยละ 80 ของสถานศึกษามี
ระบบประกันคุณภาพภายในที่มี
ประสิทธิผล 

80 80 80 80 80 80 

1.6 ยกยองเชิดชูเกียรติสํานักงานเขต
พ้ืนที่การศกึษา สํานักบริหารงานการ 
ศึกษาพิเศษ  สถานศึกษา และองค
คณะบุคคล ที่มีผลงานเชิงประจักษ 

6. รอยละ 100 ของหนวยงานทุก
ระดับมีการยกยองเชิดชูเกียรติ 
หนวยงาน องคคณะบุคคลและ
บุคลากรที่มีผลงานเชิงประจักษ 

100 100 100 100 100 100 

2. สรางความเขมแข็ง
ในการบริหารจัดการ
แบบมีสวนรวม 
      

2.1 สงเสริมการบริหารจัดการเขต
พื้นที่การศึกษาโดยใชพื้นท่ีเปนฐาน 
(Area-base Management), 
รูปแบบการบริหารแบบกระจาย
อํานาจ “CLUSTERs” เปนตน 

 
 
 

7. รอยละ 100 ของเขตพ้ืนที่
การศกึษามีการบริหารจัดการแบบมี
สวนรวมอยางเขมแข็ง 
 

100 100 100 100 100 100 

2.2 เขตพ้ืนที่การศึกษาจัดทําแผน
บูรณาการจัดการศึกษารวมกับ
สํานักงานศึกษาธิการจังหวัด  และ
สํานักงานศึกษาธิการภาค  

 
 

8. รอยละ 100 ของเขตพ้ืนที่
การศกึษามีแผนบูรณาการจัด
การศกึษา 
 

100 100 100 100 100 100 

2.3 สรางความเขมแข็งในการยกระดับ
คุณภาพการศึกษารูปแบบเครอืขาย เชน 
เครือขายสงเสริมประสิทธิภาพการจัด
การศึกษา ศูนยพัฒนากลุมสาระการ
เรียนรู สหวิทยาเขต กลุมโรงเรียนฯลฯ 
 

9. รอยละ 100 ของหนวยงานทุก
ระดับมีเครือขายสรางความเขมแข็ง 
ในการยกระดับคุณภาพการศึกษา
อยางนอย 1 เครือขายขึ้นไป 
 

100 100 000 100 100 100 
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แนวทางการพัฒนา ตัวช้ีวัดความสําเร็จ 

ขอมูลปฐาน คาเปาหมาย 
ป 

2559 
ป 

2560 

ป 
2561 

ป 
2562 

ป 
2563 

ป 
2564 

 

2.4 สงเสริมและพัฒนาโรงเรียนดวย
พลังประชารัฐอยางตอเนื่อง และ
ยั่งยืน 

10. รอยละ 100 ของเขตพ้ืนที่
การศกึษามีการสรางความเขมแข็งใน
การบริหารจัดการแบบมีสวนรวม
ดวยพลังประชารัฐ  

 

60 65 70 80 90 100 

3. สงเสริมการมีสวน
รวมพัฒนาคุณภาพ
ผูเรียน          

3.1 สงเสริม สนับสนุนผูปกครอง 
ชุมชน  สังคม และสาธารณชน ใหมี
ความรู ความเขาใจ  
 
สรางความตระหนักในการจัด
การศกึษาขั้นพ้ืนฐาน การกํากับดูแล 
ตลอดจนการสวนรวมรับผิดชอบใน
การพัฒนาคณุภาพผูเรียน 

11. รอยละ 100 ของหนวยงานทุก
ระดับสงเสริม สนับสนุนผูปกครอง 
ชุมชน  สังคม และสาธารณชน ใหมี
ความรู ความเขาใจ สรางความ
ตระหนักในการจัดการศึกษาข้ัน
พ้ืนฐาน การกํากับดูแล ตลอดจนการ
สวนรวมรับผิดชอบในการพัฒนา
คุณภาพผูเรียน 
 
 

100 100 100 100 100 100 

3.2 ประสานสถาบันหรือหนวยงาน
ทางการศึกษาใหคัดเลือกผูเรียนเขา
ศึกษาตอดวยวิธีการที่หลากหลาย  

12. รอยละ 100 ของหนวยงานทุก
ระดับมีการประสานขอมูลการกับ
สถาบันหรือหนวยงานทางการศึกษา
ในการคดัเลือกผูเรียนเขาศึกษาตอ
ดวยวิธีการที่หลากหลาย 
 

 

100 100 100 100 100 100 
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