
บทสรุปส ำหรับผู้บริหำร 

แผนพัฒนำกำรศึกษำจังหวัดสระแก้ว (ฉบับปรับปรุง) ปีงบประมำณ พ.ศ.2563-2565 

กำรขับเคลื่อนกำรปฏิรูปกำรศึกษำของกระทรวงศึกษำธิกำรในภูมิภำค 

  สรุปสาระส าคัญการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค  
  1. ค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ  ที่  10/2559  เรื่อง การขับเคลื่อนการ
ปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค สั่ง ณ วันที่ 21 มีนาคม พ.ศ. 2559 ข้อ 6 ในแต่ละ
จังหวัดให้มีคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด เรียกโดยย่อว่า “กศจ.” ประกอบด้วย (1) ผู้ว่าราชการจังหวัด
หรือรองผู้ว่าราชการจังหวัดที่ได้รับมอบหมาย เป็นประธานกรรมการ  (8) ศึกษาธิการจังหวัด เป็นกรรมการ
และเลขานุการ  และอ านาจหน้าที่ของ กศจ. ตามข้อ 7  
  2. ค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 11/2559 เรื่อง การบริหารราชการของ
กระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค สั่ง ณ วันที่ 21 มีนาคม พ.ศ. 2559 ในแต่ละจังหวัด ให้มีส านักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดรายละเอียดตามข้อ 4 ข้อ  5 ข้อ 6 และ ข้อ 8  
  3. ค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 10/2559 เรื่อง การขับเคลื่อนการปฏิรูป
การศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค สั่ง ณ วันที่ 21 มีนาคม พ.ศ. 2559 
  ข้อ 6 ในแต่ละจังหวัดให้มีคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด เรียกโดยย่อว่า “กศจ.” 
ประกอบด้วย (1) ผู้ว่าราชการจังหวัดหรือรองผู้ว่าราชการจังหวัดที่ได้รับมอบหมาย เป็นประธานกรรมการ   
(8) ศึกษาธิการจังหวัด เป็นกรรมการและเลขานุการ  
  ข้อ 7 นอกจากอ านาจหน้าที่ที่รับโอนมาตามข้อ 4 และข้อ 5 ให้ กศจ. มีอ านาจหน้าที่ในแต่
ละเขตจังหวัด ดังต่อไปนี้ 
   1. ก าหนดยุทธศาสตร์ แนวทางการจัดการศึกษาและการส่งเสริมสนับสนุน การจัดการศึกษา
ทุกระดับและทุกประเภท ประสานและส่งเสริมการบริหารและการจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องอ่ืน
รวมทั้งส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาของบุคคล ครอบครัว องค์กรชุมชน องค์กรเอกชน องค์กรวิชาชีพ  
สถานบันศาสนา  สถานประกอบการ และสถาบันสังคมอ่ืนที่จัดการศึกษา ในรูปแบบที่หลากหลายในจังหวัด 
  2. พิจารณาและให้ความเห็นชอบแผนพัฒนาการศึกษาของจังหวัด        
   3. พิจารณาและให้ความเห็นชอบกรอบการประเมินผลการปฏิบัติงานและตัวชี้วัด  ในการ
ด าเนินงานในลักษณะตัวชี้วัดร่วมของส่วนราชการหรือหน่วยงานและสถานศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ
ในจังหวัด      
   4. เสนอความเห็นเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากร ทาง
การศึกษาในจังหวัดต่อคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค เพ่ือใช้
อ านาจตามข้อ 2 (4)     
   5. ก ากับ เร่งรัด ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงานของส่วนราชการหรือหน่วยงานและ
สถานศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการในจังหวัด 
   6. วางแผนการจัดการศึกษาในจังหวัดและพิจาณาเสนอแนะการจัดสรรงบประมาณให้แก่
สถานศึกษา 
  7. เสนอคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ  ในภูมิภาค
เพ่ือแต่งตั้งคณะอนุกรรมการและคณะท างานเพ่ือช่วยเหลือการปฏิบัติงานของ กศจ. ได้ตามความจ าเป็น 
 

(ก) 



   8. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่กฎหมายก าหนดหรือตามท่ีคณะกรรมการขับเคลื่อน 
การปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาคมอบหมาย 
 
สรุปกำรวิเครำะห์สภำพแวดล้อมด้ำนกำรศึกษำของจังหวัดสระแก้ว 

1. สภำพแวดล้อมภำยใน 

             จุดแข็ง (Strenghts)/S 
 1) ผู้เรียนส่วนใหญ่มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ในระดับดีและดีมากเนื่องจากหน่วยงาน

ทางการศึกษามีนโยบายส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมอย่างต่อเนื่องและจังหวัดสระแก้ว มีแนวทางการพัฒนา
จังหวัด “4 ดี วิถีพอเพียง”รวมทั้งมีแหล่งเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและส่งเสริมการเรียนรู้
และ การด ารงชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 
   2) โครงสร้างและรูปแบบการบริหารจัดการศึกษาจังหวัดสระแก้วมีความเป็นเอกภาพและ
โปร่งใสเนื่องจากวัฒนธรรมองค์กรของหน่วยงานทางการศึกษายึดหลักธรรมาภิบาลและกระทรวงศึกษาธิการ
ก าหนดให้มีคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด “กศจ.” เพ่ือการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของ
กระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาคตามค าสั่ง คสช. 
   3) สถานศึกษาในสังกัดน าสื่อเทคโนโลยีมาใช้จัดการเรียนการสอนมากขึ้น เนื่องจากรัฐบาล
และหน่วยงานต้นสังกัดก าหนดเป็นนโยบายและส่งเสริมสนับสนุนงบประมาณ เพ่ือจัดหาวัสดุอุปกรณ์และสื่ อ
เทคโนโลยีอย่างต่อเนื่อง 
    จุดอ่อน (Weaknesses)/ W 
               1) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนการทดสอบระดับชาติ (O-NET)ของนักเรียนระดับการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน ค่าเฉลี่ยต่ ากว่าร้อยละ  50  เนื่องจากมีโรงเรียนขนาดเล็ก (นักเรียนตั้งแต่ 120 คนลงมา)  ประมาณ
ร้อยละ 50 ของโรงเรียนสังกัด สพฐ. มีครูผู้สอนไม่ครบชั้นและจังหวัดสระแก้ว มีครูบรรจุใหม่ซึ่งประสบการณ์
การสอนค่อนข้างน้อย ส่งผลให้เกิดความยุ่งยากในการจัด การเรียนการสอน 
   2) มีนักเรียนกลุ่มเด็กด้อยโอกาสทางการศึกษาและออกกลางคันเนื่องจากนักเรียนประมาณ
ร้อยละ 25 ถูกทิ้งให้อยู่กับคนชราและมีปัญหาครอบครัวแตกแยกและผู้ปกครองมีฐานะยากจนส่งผลให้ไม่
สามารถดูแลสุขภาพอนามัยและส่งเสริมพัฒนาการของเด็กได้เท่าที่ควร 
   3) อัตราการเรียนต่อสายอาชีพของนักเรียนที่ส าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้นน้อย
กว่า ร้อยละ 50 เนื่องจากนักเรียนและผู้ปกครองยังไม่เห็นประโยชน์ของการเรียนสายอาชีพ 
   4) การระดมทรัพยากรทางการศึกษายังด าเนินการได้ค่อนข้างน้อยเนื่องจากองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นมีรายได้น้อยและภาคเอกชนยังให้การสนับสนุนด้านการศึกษาค่อนข้างน้อย 
 
2. สภำพแวดล้อมภำยนอก 
   โอกำส (Opportunities)/O 
                1) จังหวัดสระแก้วมีพ้ืนที่ประกาศจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษสระแก้วส่งผลให้ความต้องการ 
แรงงานในพ้ืนที่จังหวัดมีมากข้ึนและสร้างโอกาสการมีงานท าของประชาชน 
   2)มีนักเรียนนักศึกษาชาวกัมพูชาเข้ามาเรียนในจังหวัดสระแก้วส่งผลให้มีโอกาสการ
แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมและการใช้ภาษาเพ่ือการสื่อสาร 
 
 

(ข) 



   3) จังหวัดสระแก้วเป็นเมืองน่าอยู่ส าหรับเด็กและเยาวชนเนื่องจากสังคมกึ่งชนบท และมี
นโยบายส่งเสริมการด ารงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและหน่วยงาน ทุกภาคส่วนของจังหวัด
สระแก้วมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาส่งผลให้นักเรียนด้อยโอกาสกลุ่มเด็กยากจนและเด็กพิเศษได้รับการดูแล
ช่วยเหลือค่อนข้างมาก 
   อุปสรรค(Threats) /T 
   1) นโยบายการจัดการศึกษาระดับประเทศเปลี่ยนแปลงค่อนข้างบ่อยและการกระจายอ านาจ 
ให้สถานศึกษาไม่เต็มรูปแบบส่งผลให้การขับเคลื่อนนโยบาย สู่การปฏิบัติไม่ต่อเนื่องเท่าท่ีควร 
   2) การลงทุนด้านการจัดการศึกษาของภาคเอกชนค่อนข้างน้อยส่งผลให้จังหวัดขาดแหล่ง
เรียนรู้เพื่อส่งเสริมพัฒนาการและทักษะด้านต่าง ๆ เช่น ภาษาต่างประเทศ ดนตรี  ศิลปะ เป็นต้น 
   3) ระบบโครงข่ายเทคโนโลยีของประเทศยังไม่มีคุณภาพ เช่น สัญญาณอินเตอร์เน็ตยัง 
ไม่เสถียร เป็นต้น ส่งผลการจัดการเรียนเรียนการสอนผ่านระบบเทคโนโลยีไม่มีประสิทธิภาพเท่าท่ีควร 
 

สำระส ำคัญของแผนพัฒนำกำรศึกษำจังหวัดสระแก้ว (ฉบับปรับปรุง) ปีงบประมำณ พ.ศ.2563-2565 
   วิสัยทัศน์ 
  พัฒนาองค์กร ให้ผู้เรียน มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาระดับชาติและส่งเสริมศักยภาพ     

การแข่งขันระดับสากล 

          พันธกิจ  
   1. ส่งเสริมการสนับสนุนการจัดการศึกษาทุกระดับและทุกประเภทรวมทั้งส่งเสริมและ
สนับสนุนการจัดการศึกษาของบุคคล ครอบครัวองค์กรเอกชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถาน
ประกอบการและสถาบันสังคมอ่ืนที่จัดการศึกษาในรูปแบบที่หลากหลายในจังหวัดเพ่ือยกระดับคุณภาพและ
มาตรฐานการศึกษาทุกประเภท  
   2. เสริมสร้างอัตลักษณ์ความเป็นไทยให้มีความสมดุลทั้งทักษะวิชาการทักษะวิชาชีพและ
ด ารงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและมีศักยภาพสอดคล้องกับศตวรรษที่ 21 รวมทั้งการพัฒนา
ก าลังคนในจังหวัดสระแก้วให้มีคุณภาพโดยค านึงถึงหลักสิทธิมนุษยชนและความมั่นคงของชาติ  
   3.  เสริมสร้างสิทธิและโอกาสทางการศึกษาและส่งเสริมการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเพ่ือการ
ประกอบอาชีพ (Career Education) รวมทั้งส่งเสริมการศึกษาตามอัธยาศัยและการเรียนรู้ตลอดชีวิตของ
ประชาชน 
   ๔. ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาทรัพยากรครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งระบบโดยยึดพ้ืนที่
เป็นฐานเพื่อให้มีสมรรถนะและจรรยาบรรณตามมาตรฐานวิชาชีพครูและผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา 
   ๕. พัฒนาระบบบริหารการศึกษาแบบมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนและการระดมทรัพยากรเพ่ือ
การศึกษาให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด 
   ๕. นิเทศ ติดตาม ประเมินผล และรายงานผลการจัดการศึกษาตามกรอบการประเมินผลตาม
นโยบายของหน่วยงานทางการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ และจังหวัดสระแก้ว  รวมทั้งหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง และรายงานผลต่อสาธารณชนพร้อมทั้งรับฟังความคิดเห็นเพ่ือประโยชน์ในการยกระดับคุณภาพการ
บริหารจัดการศึกษาและการจัดการเรียนการสอนของหน่วยงานและสถานศึกษาในจังหวัดสระแก้ว 
 
 
 

(ค) 



ประเด็นยุทธศำสตร์  
 

ยุทธศำสตร์ที่ 1  กำรจัดกำรศึกษำเพื่อควำมม่ันคงของสังคมและประเทศชำติ 
   เป้ำประสงค์ที่ 1 สถาบันการศึกษาที่ส่งเสริมความรักในสถาบันของชาติและยึดมั่นในการ

ครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข      

    ตัวช้ีวัด      
  1. ร้อยละชองสถานศึกษาท่ีจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ที่สะท้อนความรักและยึดมั่นในการ
ปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขเพ่ิมข้ึน     
   เป้ำประสงค์ที่ 2  ผู้เรียนที่อยู่ในพื้นที่พิเศษ (พื้นที่ชำยแดนและเขตเศรษฐกิจพิเศษ) ได้รับ
การศึกษาและเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ     
   ตัวช้ีวัด     
   1. ร้อยละของผู้ เรียนที่อยู่ในพ้ืนที่พิเศษมีคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ 

ขั้นพ้ืนฐาน (O-NET , N-NET , V-NET) ทุกสาระการเรียนรู้เพ่ิมข้ึน       

   2. ร้อยละของผู้เรียนที่อยู่ในพื้นที่พิเศษได้รับการพัฒนาด้านอาชีพและมีทักษะน าไปประกอบ

อาชีพในท้องถิ่น เพ่ิมข้ึน   

  3. ร้อยละของผู้เรียนที่อยู่ในพ้ืนที่พิเศษได้รับการพัฒนาการพูดภาษาต่างประเทศ เพ่ิมขึ้น 

   เป้ำประสงค์ที่ 3 ผู้เรียนได้รับการดูแลและป้องกันจากภัยคุกคามในชีวิต     
  ตัวช้ีวัด      
   1. ร้อยละชองผู้เรียนได้รับการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดเพ่ิมข้ึน    
   2. ร้อยละของผู้เรียนมีระบบป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดเพ่ิมข้ึน   
  3. ร้อยละของการจัดระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียนแบบบูรณาการร่วมมือทุกภาคส่วนหรือ 
ภาคส่วนอื่นเพ่ิมข้ึน 

ยุทธศำสตร์ที่ 2 ด้ำนกำรผลิตและพัฒนำก ำลังคน กำรวิจัย และนวัตกรรมเพื่อสร้ำงขีดควำมสำมำรถในกำร
แข่งขันของประเทศ 
   เป้ำประสงค์  สถาบันการศึกษาและหน่วยงานทางการศึกษา/การจัดอบบรมเพ่ือผลิตก าลังคน
ที่มีความเชี่ยวชาญและเป็นเลิศเฉพาะด้าน  
   ตัวช้ีวัด     
   1. ร้อยละการพัฒนาก าลังคนประเภทการศึกษาในสาขาวิชาที่สอดคล้องกับพ้ืนที่ของ
เศรษฐกิจพิเศษและความต้องการของตลาดแรงงานของประเทศอ่ืนเพ่ิมขึ้น  
   2. จ านวนสถานศึกษา/สถาบันอาชีวศึกษาและอุดมศึกษาที่จัดหลักสูตรส าหรับผู้มี
ความสามารถพิเศษเพ่ิมข้ึน 
    3. ร้อยละของสถานศึกษาที่มีภาคีเครือข่ายความร่วมมือระหว่างรัฐ เอกชน สถาน
ประกอบการ สมาคมวิชาชีพ เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาเพ่ิมข้ึน 



 
(ง) 

   4. ร้อยละของงานวิจัย/นวัตกรรมสร้างสรรค์ที่น าไปใช้ให้เกิดประโยชน์และเป็นที่ยอมรับต่อ
ชุมชน เพิ่มข้ึน 
 

ยุทธศำสตร์ที่ 3 ด้ำนกำรพัฒนำศักยภำพคนทุกช่วงวัย และกำรสร้ำงสังคมแห่งกำรเรียนรู้ 
  เป้ำประสงค์ที่ 1 ผู้เรียนทุกระดับได้รับการศึกษา/การฝึกอบรมอย่างมีคุณภาพตามมาตรฐาน
การศึกษาคงอัตลักษณ์ความเป็นไทย และทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21 
   ตัวช้ีวัด     
   1. ร้อยละของเด็กปฐมวัยได้รับการส่งเสริมพัฒนาการที่เหมาะสมกับช่วงวัย    
   2. ร้อยละของผู้เรียนมีคุณลักษณะและทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21   
   3. ร้อยละของผู้เรียนทุกระดับการศึกษา มีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงความมีระเบียบวินัย 
คุณธรรม จริยธรรมและมีจิตสาธารณะที่ก าหนดไว้ในหลักสูตร  
   4. ร้อยละของคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐานเพ่ิมข้ึน  
   5. ร้อยละของผู้เรียนที่อ่านไม่ออก เขียนไม่ได้ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาที่ 1-3 ลดลง  
   6. ร้อยละของผู้เรียนที่สามารถสื่อสารโดยการพูดภาษาต่างประเทศ ได้เพ่ิมข้ึน 
   7. ร้อยละของสถานศึกษา/สถาบันการศึกษาจัดกิจกรรม บรรยากาศ ที่ส่งเสริมสังคมแห่งการ
เรียนรู้ 
   เป้ำประสงค์ที่ 2 ครู/อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาสมรรถนะ 
ตามมาตรฐานวิชาชีพ  
   ตัวช้ีวัด        
   1. ร้อยละของครู/อาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา ทุกระดับได้รับการพัฒนาตาม
มาตรฐานวิชาชีพ และสามารถน ามาใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนหรือส่งเสริมสนับสนุนการจัด
การศึกษา 
   2. ร้อยละของครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา มีความสามารถในการสร้างสังคมแห่ง
การเรียนรู้   
 

ยุทธศำสตร์ที่ 4 ด้ำนกำรสร้ำงโอกำส ควำมเสมอภำค และควำมเท่ำเทียมทำงกำรศึกษำ  
   เป้ำประสงค์ ผู้เรียนได้รับโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียมทางการศึกษา 
   ตัวช้ีวัด      
   1. สัดส่วนของนักเรียนปฐมวัย (3-5 ปี) ต่อประชากรกลุ่มอายุ 3-5 ปีได้เข้าเรียนในระดับ
ปฐมวัย  
   2. ประชากรกลุ่มอายุ 6-11 ปี ได้เข้าเรียนในระดับประถมศึกษาทุกคน 
   3. ประชากรกลุ่มอายุ 12-14 ปีได้เข้าเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนต้นหรือเทียบเท่าทุกคน  
   4.  ร้อยละของเด็กพิเศษได้รับการพัฒนาสมรรถภาพหรือบริการทางการศึกษาเพ่ิมข้ึน 



   5. ร้อยละของสถานศึกษาที่ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพและการแก้ปัญหา
ทางการศึกษา 

 (จ) 
  6. สัดส่วนของผู้เรียนสายสามัญต่อสายอาชีวศึกษา เพ่ิมข้ึน 
 

ยุทธศำสตร์ที่ 5 ด้ำนกำรจัดกำรศึกษำเพื่อสร้ำงเสริมคุณภำพชีวืตท่ีเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
  เป้ำประสงค์ที่ 1 หลักสูตร แหล่งเรียนรู้ และสื่อการเรียนรู้ที่ส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อม  
   ตัวช้ีวัด      
   1. ร้อยละของสถานศึกษาท่ีจัดการเรียนการสอน/กิจกรรมเพ่ือปลูกฝังการน้อมน าแนวคิดตาม
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ      
   2. ร้อยละของสถานศึกษามีการจัดกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่ เป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อม 
   3. ร้อยละของหน่วยงาน/สถานศึกษาที่จัดหลักสูตร/กิจกรรม/สื่อสารการเรียนรู้กับการสร้าง
ความตระหนักรู้ในเรื่องการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งล้อม 
   เป้ำประสงค์ที่ 2 ผู้เรียนมีจิตส านึกรักษ์สิ่งแวดล้อม และน้อมน าแนวคิดตามหลีกปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ 
   ตัวชี้วัด  
   1. ร้อยละของผู้เรียนทุกระดับการศึกษาท่ีเข้าร่วมกิจกรรม/หลักสูตรที่เกี่ยวกับการสร้างความ
ตระหนักรู้ในเรื่องการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมขาติและสิ่งแวดล้อม สามารถน ามาประยุกต์ใช้หลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงในการด าเนินชีวิตได้เพ่ิมขึ้น 
 

ยุทธศำสตร์ที่ 6 ด้ำนกำรพัฒนำประสิทธิภำพของระบบกำรบริหำรจัดกำรศึกษำ 
   เป้ำประสงค์ ระบบการบริหารจัดการศึกษามีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ส่งผลต่อคุณภาพ
และมาตรฐานการศึกษา 
   ตัวช้ีวัด 
   1. ร้อยละของสถานศึกษาที่มีผลการประเมินคุณภาพตามเกณฑ์ประกันคุณภาพการศึกษา
เพ่ิมข้ึน  
   2. ร้อยละของจ านวนสถานศึกษาท่ีบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล  
   3. ร้อยละของสถานศึกษาขนาดเล็กทีม่ีรูปแบบการบริหารจัดการที่เหมาะสม  
 

กลยุทธ์ 
            1. ส่งเสริมการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและการแลกเปลี่ยนการเรียนรู้
วัฒนธรรมประเทศเพ่ือนบ้านในประชาคมอาเซียน 
            2. ส่งเสริมการพัฒนาทักษะภาษาต่างประเทศเพ่ือการสื่อสาร 
           3. แก้ปัญหาการอ่านไม่ออก เขียนไม่ได้และพัฒนากระบวนการคิดของผู้เรียนระดับการศึกษา 



            4 พัฒนาระบบเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพ่ือการจัดการเรียนการสอนและการบริหารจัด
การศึกษา 
 

(ฉ) 
            5. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาท้ังระบบโดยยึดพ้ืนที่เป็นฐาน 
            6. ส่งเสริมการเรียนต่อระดับมัธยมศึกษาตอนปลายสายอาชีพและการจัดการศึกษาเพ่ือการ  
มีงานท า 
            7. ส่งเสริมการจัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนแบบมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน 
            8. พัฒนาระบบบริหารการศึกษาแบบมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนและการระดมทรัพยากรเพ่ือ
การศึกษา 
            9. ส่งเสริมการลงทุนด้านการศึกษาของภาคเอกชนและการจัดการศึกษาแบบมีส่วนร่วม 
ของสถานประกอบการ 
 
โครงกำรหลัก 
  1. โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาทุกประเภท ทุกระดับ 
   2. โครงการพัฒนาทักษะอาชีพพ้ืนฐานเพื่อการประกอบอาชีพ 
   3. โครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม และจิตอาสา 
   4. โครงการศาสตร์พระราชาน้อมน าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิต 
 
โครงกำรรอง 
   1. โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) 
   2. โครงการพัฒนาทักษะของผู้เรียนให้อ่านออกเขียนได้ ด้วยกระบวนการ PLC 
   3. โครงการพัฒนาทักษะภาษาต่างประเทศเพ่ือการสื่อสาร  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

(ช) 


