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วิสัยทัศน์

สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน เป็นองค์กรหลัก
ขับเคลื่อนกำรจัดกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนของประเทศไทยสู่มำตรฐำนสำกล
พร้อมก้ำวสู่ประชำคมอำเซียนบนพื้นฐำนของควำมเป็นไทย

สร้ำงโอกำสทำงกำรศึกษำ มุ่งพัฒนำคุณภำพมำตรฐำนสู่ประชำคมอำเซียน
ผู้เรียนมีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 Provide educational
opportunities, enhance quality and standards for the ASEAN
community. Learners have needed skills in the 21st century.

กลยุทธ์

กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนำคุณภำพและมำตรฐำนกำรศึกษำทุกระดับตำม
หลักสูตรและส่งเสริมควำมสำมำรถด้ำนเทคโนโลยีเพื่อเป็นเครื่องมือใน
กำรเรียนรู้
กลยุทธ์ที่ 2 ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ควำมเป็นไทย และวิถีชีวิต
ตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง ควำมรับผิดชอบต่อสังคมและ
สิ่งแวดล้อม
กลยุทธ์ที่ 3 ขยำยโอกำสทำงกำรศึกษำให้ทั่วถึงครอบคลุมผู้เรียนให้
ได้รับโอกำสในกำรพัฒนำเต็มตำมศักยภำพ
กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำทั้งระบบ ให้
สำมำรถจัดกิจกรรมกำรเรียนกำรสอนได้อย่ำงมีคุณภำพ
กลยุทธ์ที่ 5 พัฒนำประสิทธิภำพกำรบริหำรจัดกำรศึกษำตำม
แนวทำงกำรกระจำยอำนำจทำงกำรศึกษำตำมหลักธรรมำภิบำล เน้นกำร
มีส่วนร่วมจำกทุกภำคส่วนและควำมร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนกำรจัดกำรศึกษำ

กลยุทธ์ที่ 1 สร้ำงโอกำสทำงกำรศึกษำให้ทั่วถึง
Strategy 1 Provide educational opportunities thoroughly
กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนำคุณภำพและมำตรฐำนกำรศึกษำ
Strategy 2 Develop quality and educational standards
กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนำสมรรถนะครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ
Strategy 3 Develop teachers and educational personnel’s
competencies
กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนำประสิทธิภำพกำรบริหำรจัดกำรศึกษำตำมหลักธรรมำภิบำล
Strategy 4 Develop the efficiency of educational administration
according to the principles of good governance.
กลยุทธ์ที่ 5 ยกระดับมำตรฐำนกำรศึกษำสู่ประชำคมอำเซียน ผู้เรียนมีทักษะ
ที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21
Strategy 5 Raise educational standards for the ASEAN community.
Students have needed skills in the 21st century.
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กลยุทธ์ที่ 6 จัดกำรศึกษำเพื่อเสริมสร้ำงสันติสุขในเขตพัฒนำพิเศษ
เฉพำะกิจจังหวัดชำยแดนภำคใต้

ค่ำนิยม
องค์กำร

องค์กรที่มีชีวิตพร้อมจิตเอื้ออำทร มีอำภรณ์คือควำมขยัน ใจยึดมั่นหลัก ยึดหลักธรรมำภิบำล สรรค์สร้ำงทีมงำน บริกำรเป็นเลิศ
ยุติธรรม
Adhering to the principles of good governance, teamwork, excellent
services
เป้ำประสงค์
1. ผู้เรียนทุกคนมีคุณภำพตำมมำตรฐำนกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนและ
1. ประชำกรวัยเรียนทุกคนได้รับโอกำสในกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน
พัฒนำสู่ควำมเป็นเลิศ
(All school age population have opportunity to access basic
2. ประชำกรวัยเรียนทุกคนได้รับโอกำสในกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน ตั้งแต่
education)
อนุบำลจนจบกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนอย่ำงมีคุณภำพ ทั่วถึง และเสมอภำค 2. ผู้เรียนทุกคนมีคุณภำพตำมมำตรฐำนกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนและมีควำมพร้อม
3. ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำสำมำรถปฏิบัติงำนได้อย่ำงมี
สู่ประชำคมอำเซียน
ประสิทธิภำพเต็มตำมศักยภำพ
(All learners have basic standard quality and be ready to ASEAN
4. สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำและสถำนศึกษำมีควำมเข้มแข็งตำม
Community)
หลักธรรมำภิบำล และเป็นกลไกขับเคลื่อนกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนสู่คุณภำพ 3. ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำสำมำรถปฏิบัติงำนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพเต็มตำม
ระดับมำตรฐำนสำกล
ศักยภำพ (Teachers and educational personals work efficiently)
5. สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน ส่วนกลำง
4. สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำและสถำนศึกษำมีควำมเข้มแข็งตำมหลักธรรมำ
ลดบทบำทและกระจำยอำนำจสู่สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำและ
ภิบำลและเป็นกลไกขับเคลื่อนกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนให้มีคุณภำพและมำตรฐำน
สถำนศึกษำ รวมทั้งบูรณำกำรกำรทำงำนภำยในสำนักต่ำง ๆ
(Strengthen schools and service area office according to the
6. เขตพัฒนำพิเศษเฉพำะกิจจังหวัดชำยแดนภำคใต้ ได้รับกำรพัฒนำ
principles of good governance and as the mechanism to move
คุณภำพ ครูและบุคลำกรมีควำมปลอดภัยและมั่นคง
the basic educational quality and standard )
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พัฒนำ ส่งเสริม และสนับสนุนกำรจัดกำรศึกษำให้ประชำกรวัยเรียนทุก
มีคุณภำพตำมมำตรฐำนกำรศึกษำทุกระดับ พัฒนำครู นักเรียน บุคลำกร
คน ได้รับกำรศึกษำอย่ำงมีคุณภำพ โดยเน้นกำรพัฒนำผู้เรียนเป็นสำคัญ
ทำงกำรศึกษำให้มีควำมพร้อมเพื่อเข้ำสู่ประชำคมอำเซียน ส่งเสริมกำรวิจัย
เพื่อให้ผู้เรียนมีควำมรู้ มีคุณธรรม จริยธรรม มีควำมเป็นไทย และห่ำงไกล ถ่ำยทอดองค์ควำมรู้ ใช้เทคโนโลยีเพื่อเพิ่มศักยภำพ พัฒนำระบบบริหำรจัด
ยำเสพติด มีควำมสำมำรถตำมมำตรฐำนกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน และพัฒนำ กำรศึกษำตำมหลักธรรมำภิบำล เน้นกำรมีส่วนร่วม สร้ำงโอกำสทำงกำรศึกษำ
สู่คุณภำพระดับสำกลด้วยกำรบริหำรจัดกำรแบบมีส่วนร่วมและกระจำย มุ่งคุณภำพตำมมำตรฐำน
อำนำจตำมหลักธรรมำภิบำล
Promote and support all school age population receiving
educational opportunities of high quality according to educational
standards of all level. Develop teachers, students, educational
personnels to be ready to enter the ASEAN Community. Promote
researching, transfer knowledge, use technology to enhance their
potential. Develop the educational management system with
the principles of good governance . Focus on participation,
providing educational opportunities and developing to the
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quality and standards.

อัตลักษณ์

“สรรค์สร้ำง เหนือชั้น แบ่งปันน้ำใจ”
(Better Creation Share of Good will)
“สำนักงำนมำตรฐำน สำยธำรแห่งปัญญำ”
(Standard Office Stream of Knowledge)

เอกลักษณ์

ตัวชี้วัด

กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนำคุณภำพและมำตรฐำนกำรศึกษำทุกระดับตำม
หลักสูตรและส่งเสริมควำมสำมำรถด้ำนเทคโนโลยีเพื่อ
เป็นเครื่องมือในกำรเรียนรู้
1. ร้อยละ 100 ของนักเรียนปฐมวัยที่ได้รับกำรเตรียมควำมพร้อม
2. ผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนในวิชำหลัก นักเรียนชั้นประถมศึกษำปีที่ 6
จำกกำรทดสอบระดับชำติ (O-NET) เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่ำร้อยละ 5
3. ผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนในวิชำหลัก นักเรียนชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3
จำกกำรทดสอบระดับชำติ (O-NET) เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่ำร้อยละ 5
4. ผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนในวิชำหลัก นักเรียนชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 6

กลยุทธ์ที่ 1 สร้ำงโอกำสทำงกำรศึกษำให้ทั่วถึง
1. ร้อยละ 90 ของเด็กพิกำรผ่ำนเกณฑ์กำรพัฒนำสมรรถภำพตำมแผนกำร
ศึกษำเฉพำะบุคคล
2. ร้อยละ 100 ของโรงเรียนที่มีเด็กพิกำรพัฒนำสมรรถภำพตำมแผนกำรศึกษำ
เฉพำะบุคคล
3. ร้อยละ 100 ของประชำกรวัยเรียน อำยุ 4-5 ปีที่ได้รับกำรเตรียมควำมพร้อม
ก่อนเข้ำเรียนชั้น ป.1
4. ร้อยละ 100 ของประชำกรวัยเรียนอำยุย่ำง 7 ปีในเขตบริกำร เข้ำเรียน
ชั้น ป.1
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จำกกำรทดสอบระดับชำติ (O-NET) เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่ำร้อยละ 5
5. นักเรียนชั้นประถมศึกษำปีที่ 3 ที่ไม่สำมำรถอ่ำนได้ ร้อยละ 1
6. นักเรียนชั้นประถมศึกษำปีที่ 6 อ่ำนได้ทุกคน
7. ร้อยละ 80 ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3 สำมำรถแสวงหำควำมรู้
ได้ด้วยตนเอง
8. ร้อยละ 80 ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 6 มีสมรรถนะใน
กำรศึกษำต่อหรือประกอบอำชีพ
9. ระดับควำมสำเร็จตำมจุดเน้นกำรพัฒนำผู้เรียนตำมนโยบำยในกำร
ปฏิรูปกำรศึกษำในทศวรรษที่ 2 (พ.ศ. 2552-2561) ระดับ 5
10.ร้อยละ 100 ของนักเรียนชั้น ป.1 ที่ได้รับสนับสนุนคอมพิวเตอร์
พกพำ ได้รับกำรพัฒนำศักยภำพ
11.ร้อยละ 100 ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษำปีที่ 1 และระดับ
ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 1 ที่ได้รับเครื่องคอมพิวเตอร์พกพำเพื่อกำรศึกษำ

5. ร้อยละ 100 ของนักเรียนที่จบชั้น ป.6 เข้ำเรียนต่อชั้น ม.1
6. ร้อยละ 95 ของนักเรียนที่จบชั้น ม.3 เข้ำเรียนต่อชั้น ม.4/เทียบเท่ำ
7. อัตรำกำรออกกลำงคัน ในระดับประถมศึกษำ ไม่เกินร้อยละ 0.05
8. อัตรำกำรออกกลำงคัน ในระดับมัธยมศึกษำ ไม่เกินร้อยละ 0.05
9. ร้อยละ20 ของนักเรียนอำยุต่ำกว่ำ 15 ปี ที่ตั้งครรภ์ลดลง
10. ร้อยละ 20 ของคดีเด็กและเยำวชนที่ถูกดำเนินคดีโดยสถำนพินิจและ
คุ้มครองเด็กและเยำวชนลดลง
11. ร้อยละ 100 ของครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำสำมำรถส่งเสริมกำรจัดระบบ
ดูแลช่วยเหลือนักเรียนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ
12. ร้อยละ 20 ของนักเรียนที่มีพฤติกรรมเสี่ยงต่อสำรเสพติดลดลง

กลยุทธ์ 2

กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนำคุณภำพและมำตรฐำนกำรศึกษำ
13. ร้อยละ ๑๐๐ ของนักเรียนปฐมวัยที่ได้รับกำรเตรียมควำมพร้อม
14. ผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนในวิชำหลักนักเรียนชั้น ป.6 จำกกำรทดสอบ
ระดับชำติ (O-NET) เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่ำร้อยละ 5
15. ผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนในวิชำหลัก นักเรียนชั้น ม.3 จำกกำรทดสอบ

ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ควำมเป็นไทยและวิถีชีวิต
ตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง ควำมรับผิดชอบ
ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
12.ร้อยละ 95 ของนักเรียนที่มีจิตสำนึกและค่ำนิยม ซื่อสัตย์ สุจริต และ
ถูกต้องชอบธรรม

เอกสารหมายเลข 2

ประเด็น

หน้ า 6

สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน
กลยุทธ์ที่ 3 ขยำยโอกำสทำงกำรศึกษำให้ทั่วถึงครอบคลุมผู้เรียน
ให้ได้รับโอกำสในกำรพัฒนำเต็มตำมศักยภำพ
13.ร้อยละ 90 ของเด็กพิกำร ผ่ำนเกณฑ์กำรพัฒนำสมรรถภำพตำม
แผนกำรศึกษำเฉพำะบุคคล
14.ร้อยละ 100 ของผู้เรียนต่อประชำกรวัยเรียนที่ได้รับกำรศึกษำ
15.อัตรำกำรออกกลำงคันลดลงร้อยละ 0.2
16.ระดับควำมสำเร็จของกำรพัฒนำผู้มีควำมสำมำรถพิเศษด้ำน
วิทยำศำสตร์ คณิตศำสตร์ ระดับ 5
17.ร้อยละ 100 ของนักเรียนอำยุต่ำกว่ำ 15 ปี ที่ตั้งครรภ์ลดลง
18.ร้อยละ 20 ของคดีเด็กและเยำวชนที่ถูกดำเนินคดีโดยสถำนพินิจและ
คุ้มครองเด็กและเยำวชนลดลง
19.ร้อยละ 20 ของนักเรียนที่มีพฤติกรรมเสี่ยงต่อสำรเสพติดลดลง

สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.

กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำทั้งระบบ ให้

ระดับชำติ (O-NET) เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่ำร้อยละ 5
นักเรียนชั้น ป.๓ ทุกคนสำมำรถอ่ำนออก เขียนได้
นักเรียนชั้น ป.๖ อ่ำนได้ ทุกคน
นักเรียนทุกชั้น สำมำรถอ่ำนบัญชีคำพื้นฐำนได้
ร้อยละ ๘๐ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษำปีที่ ๓ สำมำรถแสวงหำควำมรู้
ได้ด้วยตนเอง
ร้อยละ 2 ของนักเรียนชั้นประถมศึกษำทั้งหมด ได้รับกำรพัฒนำให้มี
ควำมสำมำรถพิเศษด้ำนวิทยำศำสตร์หรือคณิตศำสตร์
ร้อยละ 1 ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษำทั้งหมด ได้รับกำรพัฒนำให้มี
ควำมสำมำรถพิเศษด้ำนวิทยำศำสตร์หรือคณิตศำสตร์
โรงเรียนร้อยละ 10 ผ่ำนเกณฑ์กำรประเมินตำมจุดเน้นกำรพัฒนำผู้เรียน
ในระดับดีขึ้นไป
ร้อยละ ๑๐๐ ของนักเรียนในระดับชั้น ป.๑ ที่ได้รับเครื่องคอมพิวเตอร์
พกพำ (แท็บเล็ต) เพื่อกำรศึกษำ
ร้อยละ ๑๐๐ ของนักเรียนในระดับชั้น ม.๑ ที่ได้รับเครื่องคอมพิวเตอร์
พกพำ (แท็บเล็ต) เพื่อกำรศึกษำ
ร้อยละ 95 ของนักเรียนที่มีจิตสำนึกและค่ำนิยม ซื่อสัตย์ สุจริตและถูกต้อง
ชอบธรรม

กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนำสมรรถนะครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ

เอกสารหมายเลข 2

ประเด็น

หน้ า 7

สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน
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สำมำรถจัดกำรเรียนกำรสอนได้อย่ำงมีคุณภำพ
20.ร้อยละ 100 ของครูที่ได้รับกำรพัฒนำ มีคุณภำพด้ำนกำรจัดกำรเรียน
กำรสอนตำมหลักสูตรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน
21.ร้อยละ 100 ของบุคลำกรทำงกำรศึกษำที่ได้รับกำรพัฒนำ สำมำรถ
ปฏิบัติงำนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ
22.ร้อยละ 100 ของครูที่ผ่ำนกำรพัฒนำกระบวนกำรคิด
23.ร้อยละ 80 ของครูที่ได้รับกำรพัฒนำกำรวัดและประเมินผลกำร
จัดกำรเรียนกำรสอนตำมหลักสูตรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน
24.ร้อยละ 100 ของครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ได้รับกำรเตรียมควำม
พร้อมด้ำนภำษำ สังคม เศรษฐกิจ และวัฒนธรรมของประเทศอำเซียน
เพื่อเข้ำสู่ประชำคมอำเซียน
25.ร้อยละของครูผู้สอนในชั้นที่ได้รับกำรจัดสรรเครื่องคอมพิวเตอร์พกพำ
ได้รับกำรพัฒนำกำรจัดกำรเรียนกำรสอนด้วยคอมพิวเตอร์พกพำ
26.ร้อยละ 80 ของครูผู้สอนและบุคลำกรทำงกำรศึกษำที่ได้รับกำร
พัฒนำกำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร เพื่อเป็นเครื่องมือ
ในกำรจัดกำรเรียนรู้
27.ร้อยละ 80 ของครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ได้พัฒนำตนเองตำม
มำตรฐำนวิชำชีพ
28.ร้อยละ 100 ของครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำมุ่งมั่น ตั้งใจในกำร
ปฏิบัติงำนเต็มศักยภำพ
29.ร้อยละ 100 ของครูมีผลงำนกำรสอนที่แสดงศักยภำพกำรสอนอย่ำง

26. ร้อยละ 100 ของครูที่ได้รับกำรพัฒนำมีคุณภำพด้ำนกำรจัดกำรเรียนกำร
สอนตำมหลักสูตรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน
27. ร้อยละ 100 ของบุคลำกรทำงกำรศึกษำที่ได้รับกำรพัฒนำสำมำรถ
ปฏิบัติงำนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ
28. ร้อยละ 100 ของครูที่ผ่ำนกำรพัฒนำกระบวนกำรคิด
29. ร้อยละ 80 ของครูที่ได้รับกำรพัฒนำกำรวัดประเมินผลกำรจัดกำรเรียน
กำรสอนตำมหลักสูตรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน
30. ร้อยละ 100 ของครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำได้รับกำรเตรียมควำมพร้อม
ด้ำนภำษำ สังคมเศรษฐกิจและวัฒนำธรรมของประเทศอำเซียน เพื่อเข้ำสู่
ประชำคมอำเซียน
31. ร้อยละ 100 ของครูผู้สอนในชั้นที่ได้รับกำรจัดสรรเครื่องคอมพิวเตอร์
พกพำ (Tablet) ได้รับกำรพัฒนำกำรจัดกำรเรียนกำรสอนด้วย
คอมพิวเตอร์พกพำ (Tablet)
32. ร้อยละ 80 ของครูผู้สอนและบุคลำกรทำงกำรศึกษำที่ได้รับกำรพัฒนำ
กำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำรเพื่อเป็นเครื่องมือในกำรจัดกำร
เรียนรู้
33. ร้อยละ 80 ของครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำได้พัฒนำตนเองตำม
มำตรฐำนวิชำชีพ
34. ร้อยละ 100 ของครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำมีคุณธรรมจริยธรรมและ
จรรยำบรรณตำมมำตรฐำนวิชำชีพ

เอกสารหมายเลข 2

ประเด็น

หน้ า 8

สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน
มืออำชีพ
30.ร้อยละ 100 ของครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำมีคุณธรรม จริยธรรม
และจรรยำบรรณตำมมำตรฐำนวิชำชีพ
31.ร้อยละ 100 ของครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำมีคุณธรรม จริยธรรม
และจรรยำบรรณตำมมำตรฐำนวิชำชีพ
32.ร้อยละ 100 ของครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ สำมำรถส่งเสริมกำร
จัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ
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กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนำประสิทธิภำพกำรบริหำรจัดกำรกำรศึกษำตำมหลัก
ธรรมำภิบำล
35. ร้อยละ ๑๐๐ ของโรงเรียนที่ไม่ผ่ำนกำรรับรองคุณภำพภำยนอกมี
แผนพัฒนำเป็นรำยโรงร่วมกับผู้ปกครอง ชุมชน และองค์กรอื่นๆ ที่
เกี่ยวข้อง
36. ร้อยละ ๑๐๐ ของสถำนศึกษำมีระบบประกันคุณภำพภำยในที่เข้มแข็งครบ
องค์ประกอบตำมกฎกระทรวงฯ
37. ร้อยละ ๑๐๐ ของโรงเรียนที่ได้รับกำรติดตำมประเมินผลและนิเทศ
กำรศึกษำอย่ำงมีคุณภำพ
38. ทุกองค์คณะบุคคลที่เกี่ยวข้องกับกำรจัดกำรศึกษำ ติดตำมและประเมินผล
กำรดำเนินงำนของหน่วยงำนตำมบทบำทหน้ำที่อย่ำงเข้มแข็ง
39. สพป.มีผลกำรประเมินตนเองในระดับดีขึ้นไป

กลยุทธ์ที่ 5 พัฒนำประสิทธิภำพกำรบริหำรจัดกำรศึกษำ ตำมแนว
ทำงกำรกระจำยอำนำจทำงกำรศึกษำตำมหลักธรรมำภิ
บำล เน้นกำรมีส่วนร่วมจำกทุกภำคส่วนและควำม
ร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อส่งเสริมและ
สนับสนุนกำรจัดกำรศึกษำ
33.ร้อยละ 100 ของสถำนศึกษำที่ไม่ผ่ำนกำรรับรองคุณภำพภำยนอก มี
แผนพัฒนำกำรศึกษำเป็นรำยโรงที่ร่วมจัดทำกับผู้ปกครอง ชุมชน
และองค์กรอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
34.ร้อยละ 100 ของสถำนศึกษำมีระบบประกันคุณภำพภำยในที่เข้มแข็ง
ครบองค์ประกอบตำมกฎกระทรวงฯ
กลยุทธ์ที่ 5 ยกระดับมำตรฐำนกำรศึกษำสู่ประชำคมอำเซียน ผู้เรียนมีทักษะ
35.ร้อยละ 100 ของสถำนศึกษำที่ได้รับกำรติดตำมประเมินผลและนิเทศ ที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21
กำรศึกษำอย่ำงมีคุณภำพ
40. ร้อยละ 80 ของโรงเรียนที่นักเรียนมีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21
36.ทุกองค์คณะบุคคลที่เกี่ยวข้องกับกำรจัดกำรศึกษำ ดำเนินกำรติดตำม

เอกสารหมายเลข 2

ประเด็น

หน้ า 9

สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน
ประเมินผลกำรดำเนินงำนหน่วยงำนตำมบทบำทหน้ำที่อย่ำงเข้มแข็ง
37.ร้อยละ 80 ของสถำนศึกษำกลุ่มเป้ำหมำย (Education Hub) จัด
กำรศึกษำอย่ำงมีคุณภำพตำมมำตรฐำนที่สูงขึ้น เทียบเคียงกับ
ประเทศผู้นำด้ำนคุณภำพกำรศึกษำในภูมิภำคอำเซียน
38.ร้อยละ 100 ของสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำที่ผ่ำนกำรประเมิน
คุณภำพตำมเกณฑ์มำตรฐำนของสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ

จุดเน้น

กลยุทธ์ที่ 6 จัดกำรศึกษำเพื่อเสริมสร้ำงสันติสุขในเขตพัฒนำพิเศษ
เฉพำะกิจจังหวัดชำยแดนภำคใต้
39.ร้อยละ 100 ของนักเรียนกลุ่มเป้ำหมำยได้รับกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน
อย่ำงมีคุณภำพสอดคล้องกับอัตลักษณ์ของตน
40.ร้อยละ 100 ของสถำนศึกษำในเขตพัฒนำพิเศษเฉพำะกิจจังหวัด
ชำยแดนภำคใต้ ได้รับกำรพัฒนำคุณภำพ เหมำะสมกับบริบทของ
พื้นที่
41.ร้อยละ 100 ของนักเรียน มีอัตรำกำรเรียนต่อในระดับมัธยมศึกษำ
ตอนต้นในโรงเรียนของรัฐไม่ต่ำกว่ำระดับเฉลี่ยของภำคใต้
42.ร้อยละ 100 ของครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ มีควำมพึงพอใจใน
ระบบดูแลรักษำควำมปลอดภัย และกำรจัดสวัสดิกำร
1. นักเรียนปฐมวัยมีพัฒนำกำรด้ำนร่ำงกำย อำรมณ์-จิตใจ สังคม และ
สติปัญญำ ที่สมดุล เหมำะสมกับวัย และเรียนรู้อย่ำงมีควำมสุข
2. นักเรียนชั้นประถมศึกษำปีที่ 6 ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3 และ

สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1

เอกสารหมายเลข 2

ประเด็น

หน้ า 10

สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน
ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 6 มีผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนจำกกำรทดสอบ
ระดับชำติ (O-NET) กลุ่มสำระหลักเพิ่มขึ้นเฉลี่ยไม่น้อยกว่ำร้อยละ 5
3. นักเรียนชั้นประถมศึกษำปีที่ 3 มีควำมสำมำรถด้ำนภำษำ
ด้ำนคำนวณ และด้ำนกำรใช้เหตุผลและชั้นประถมศึกษำปีที่ 6
มีควำมสำมำรถด้ำนกำรอ่ำน
4. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3 สำมำรถแสวงหำควำมรู้ด้วยตนเอง
5. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 6 มีสมรรถนะในกำรศึกษำต่อหรือ
ประกอบอำชีพ
6. นักเรียนมีทักษะชีวิต ทักษะกำรคิดวิเครำะห์ คิดสร้ำงสรรค์ และ
ทักษะกำรสื่อสำรอย่ำงสร้ำงสรรค์ อย่ำงน้อย 2 ภำษำ ทักษะด้ำน
เทคโนโลยีสำรสนเทศ เพื่อเป็นเครื่องมือกำรเรียนรู้ เหมำะสมตำม
ช่วงวัย
7. นักเรียนระดับประถมศึกษำ ใฝ่เรียนรู้ ใฝ่ดี และอยู่ร่วมกันกับผู้อื่นได้
8. นักเรียนระดับมัธยมศึกษำตอนต้น มีทักษะกำรแก้ปัญหำและอยู่อย่ำง
พอเพียง
9. นักเรียนระดับมัธยมศึกษำตอนปลำบ มีควำมมุ่งมั่นในกำรศึกษำและ
กำรทำงำน สำมำรถปรับตัวเข้ำกับพหุวัฒนธรรมบนพื้นฐำน
วัฒนธรรมที่ดีงำนของไทย
10. เด็กพิกำรได้รับกำรพัฒนำศักยภำพเป็นรำยบุคคลด้วยรูปแบบที่
หลำกหลำย
11. เด็กด้อยโอกำสได้รับโอกำสทำงกำรศึกษำที่มีคุณภำพตำมมำตรฐำน
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สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน
กำรเรียนรู้ตำมหลักสูตรและอัตลักษณ์แห่งตน
12. นักเรียนที่เรียนภำยใต้กำรจัดกำรศึกษำโดยครอบครัว สถำน
ประกอบกำร องค์กรเอกชน และสถำนศึกษำทำงเลือก ได้รับกำร
พัฒนำอย่ำงมีคุณภำพ
13. นักเรียนที่มีควำมสำมำรถพิเศษ ได้รับกำรส่งเสริมให้มีควำมเป็นเลิศ
ด้ำนวิทยำศำสตร์ เทคโนโลยีพื้นฐำน5. เด็กกลุ่มที่ต้องกำรกำร
คุ้มครองและช่วยเหลือเป็นกรณีพิเศษ ได้รับกำรคุ้มครองและ
ช่วยเหลือเยียวยำ ด้วยรูปแบบที่หลำกหลำยทำงวิศวกรรมศำสตร์
คณิตศำสตร์ ภำษำ กีฬำ ดนตรี และศิลปะ
14. ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ สำมำรถพัฒนำกำรจัดกำรเรียนกำร
สอนและพัฒนำตนเองอย่ำงต่อเนื่อง เพื่อยกระดับคุณภำพผู้เรียนและ
พร้อมเข้ำสู่ประชำคมอำเซียนและประชำคมโลก
15. ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ มีควำมรู้ ควำมสำมำรถตำมมำตรฐำน
ที่กำหนด และสำมำรถจัดกำรเรียนกำรสอนที่ส่งผลให้นักเรียนพัฒนำ
อย่ำงเต็มศักยภำพ
16. ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ สำมำรถใช้ภำอังกฤษและภำษำของ
ประเทศสมำชิกอำเซียนในกำรสื่อสำร อย่ำงน้อย 1 ภำษำ
17. ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ มีทักษะด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ เป็น
เครื่องมือในกำรจัดกำรเรียนรู้
18. ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ มี มีขวัญกำลังใจในกำรพัฒนำตนเอง
ตำมมำตรฐำนคุณวุฒิ
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สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน
19. ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำมี มีขวัญกำลังใจ ได้รับกำรจูงใจในกำร
พัฒนำผู้เรียนเต็มศักยภำพ
20. ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ มีผลงำนกำรสอนที่แสดงศักยภำพกำร
สอนอย่ำงมืออำชีพ เป็นเชิงประจักษ์ และได้รับกำรเชิดชูเกียรติอย่ำง
เหมำะสม
21. ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ มีวินัย คุณธรรม จริยธรรม และ
จรรยำบรรณตำมมำตรฐำนวิชำชีพ
22. ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ มีจิตวิญญำณและอุดมกำรณ์ ที่มุ่งมั่น
พัฒนำกำรศึกษำของชำติและเป็นแบบอย่ำงที่ดีแก่สังคม
23. ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ มีทักษะในกำรเข้ำถึงและดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน
24. สถำนศึกษำที่ไม่ผ่ำนกำรรับรองคุณภำพภำยนอก และที่ผลสัมฤทธิ์
ทำงกำรเรียนของนักเรียน
ต่ำกว่ำค่ำเฉลี่ยของประเทศ ได้รับกำรแก้ไข แทรกแซง ช่วยเหลือ
นิเทศ ติดตำม เพื่อยกระดับคุณภำพกำรจัดกำรเรียนกำรสอน
25. สถำนศึกษำบริหำรจัดกำรโดยมุ่งกำรมีส่วนร่วม ควำมรับผิดชอบต่อ
ผลกำรดำเนินงำน เพื่อประโยชน์สูงสุดของนักเรียน สร้ำงควำมเชื่อมั่น
แก่ผู้ใช้บริกำรและสังคม
26. สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ บริหำรจัดกำร นิเทศ ติดตำม
ประเมินผล อย่ำงเข้มแข็ง โดยมุ่งกำรมีส่วนร่วม และควำมรับผิดชอบ
ต่อผลกำรดำเนินงำน เพื่อประโยชน์สูงสุดของนักเรียน สร้ำงควำม
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เชื่อมั่นแก่ผู้ใช้บริกำรและสังคม
27. องค์คณะบุคคลที่เกี่ยวข้องกับกำรจัดกำรศึกษำ ติดตำมและ
ประเมินผลกำรดำเนินงำนของหน่วยงำนอย่ำงเข้มแข็ง เพื่อประโยชน์
สูงสุด คือคุณภำพกำรจัดกำรเรียนรู้ เพื่อนักเรียนได้พัฒนำตนเองอย่ำง
เต็มตำมศักยภำพ
28. สถำนศึกษำจัดกำรศึกษำอย่ำงมีคุณภำพตำมระดับมำตรฐำนที่สูงขึ้น
เทียบเคียงกับประเทศผู้นำด้ำนคุณภำพกำรศึกษำในภูมิภำคอำเซียน
29. สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ ส่งเสริม สนับสนุนให้มีกำรจัดกำรศึกษำ
ที่มีคุณภำพตำมระดับมำตรฐำนที่สูงขึ้นเทียบเคียงกับประเทศผู้นำ
ด้ำนคุณภำพกำรศึกษำในภูมิภำคอำเซียน
30. นักเรียน ครู และบุคลำกรทำงกำรศึกษำทุกคน สถำนศึกษำทุกแห่ง
ในเขตพัฒนำพิเศษเฉพำะกิจจังหวัดชำยแดนภำคใต้ ได้รับกำรพัฒนำ
อย่ำงมีคุณภำพ สอดคล้องกับอัตลักษณ์ของตน
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