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บทที่ 2  

ทิศทางการจัดการศึกษาจงัหวัดสระแก้ว  
ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 - 2565 

 
วิสัยทัศน์  
  พัฒนาองค์กร ให้ผู้เรียน มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาระดับชาติและส่งเสริมศักยภาพ 
การแข่งขันระดับสากล 
 

พันธกิจ 
  1. ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาทุกระดับและทุกประเภทรวมทั้งส่งเสริมและสนับสนุน
การจัดการศึกษาของบุคคล ครอบครัว องค์กรเอกชน องค์กดรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และ
สถาบันสังคมอ่ืนที่จัดการศึกษาในรูปแบบที่หลากหลายในจังหวัดเพ่ือยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุก
ระดับและทุกประเภท 
  2. เสริมสร้างอัตลักษณ์ความเป็นไทยให้มีความสมดุลทั้งทักษะวิชาการทักษะวิชาชีพและทักษะ
ชีวิตและการด ารงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและมีศักยภาพสอดคล้องกับศตวรรษที่ 21 รวมทั้ง
การพัฒนาก าลังคนในจังหวัดสระแก้วให้มีคุณภาพโดยค านึงถึงหลักสิทธิมนุษยชนและความมั่นคงของชาติ 
  3.เสริมสร้างสิทธิและโอกาสทางการศึกษาและส่งเสริมการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานการประกอบ
อาชีพ (Career Education) รวมทั้งส่งเสริมการศึกษาตามอัธยาศัยและการเรียนรู้ตลอดชีวิตของประชาชน 
  4. ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาทรัพยากรครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งระบบโดยยึดพ้ืนที่เป็น
ฐานเพ่ือให้มีสมรรถนะและจรรยาบรรณตามมาตรฐานวิชาชีพและผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา     
 

ประเด็นยุทธศาสตร์  
 

ยุทธศาสตร์ที่ 1  การจัดการศึกษาเพื่อความม่ันคงของสังคมและประเทศชาติ 
   เป้าประสงค์ที่ 1 สถาบันการศึกษาที่ส่งเสริมความรักในสถาบันของชาติและยึดมั่นในการครอง

ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข      

    ตัวช้ีวัด      
  1. ร้อยละชองสถานศึกษาที่จัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ที่สะท้อนความรักและยึดมั่นในการ
ปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขเพ่ิมข้ึน     
   เป้าประสงค์ที่ 2  ผู้เรียนที่อยู่ในพื้นที่พิเศษ (พื้นที่ชายแดนและเขตเศรษฐกิจพิเศษ) ได้รับ
การศึกษาและเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ  
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  ตัวช้ีวัด     
   1. ร้อยละของผู้ เรียนที่อยู่ ในพ้ืนที่ พิเศษมีคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ 

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

   2. ร้อยละของผู้เรียนที่อยู่ในพ้ืนที่พิเศษได้รับการพัฒนาด้านอาชีพและมีทักษะน าไปประกอบ

อาชีพในท้องถิ่น เพ่ิมข้ึน   

  3. ร้อยละของผู้เรียนที่อยู่ในพ้ืนที่พิเศษได้รับการพัฒนาการพูดภาษาต่างประเทศ เพ่ิมขึ้น 

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

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการผลิตและพัฒนาก าลังคน การวิจัย และนวัตกรรมเพื่อสร้างขีดความสามารถในการ
แข่งขันของประเทศ 
   เป้าประสงค์  สถาบันการศึกษาและหน่วยงานทางการศึกษา/การจัดอบบรมเพ่ือผลิตก าลังคนที่มี
ความเชี่ยวชาญและเป็นเลิศเฉพาะด้าน  
   ตัวช้ีวัด     
   1. ร้อยละการพัฒนาก าลังคนประเภทการศึกษาในสาขาวิชาที่สอดคล้องกับพ้ืนที่ของเศรษฐกิจ
พิเศษและความต้องการของตลาดแรงงานของประเทศอ่ืนเพ่ิมขึ้น  
   2. จ านวนสถานศึกษา/สถาบันอาชีวศึกษาและอุดมศึกษาที่จัดหลักสูตรส าหรับผู้มีความสามารถ
พิเศษเพ่ิมข้ึน 
    3. ร้อยละของสถานศึกษาที่มีภาคีเครือข่ายความร่วมมือระหว่างรัฐ เอกชน สถานประกอบการ 
สมาคมวิชาชีพ เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาเพ่ิมข้ึน 
   4. ร้อยละของงานวิจัย/นวัตกรรมสร้างสรรค์ที่น าไปใช้ให้เกิดประโยชน์และเป็นที่ยอมรับต่อ
ชุมชน เพิ่มข้ึน 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัย และการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
  เป้าประสงค์ที่ 1 ผู้เรียนทุกระดับได้รับการศึกษา/การฝึกอบรมอย่างมีคุณภาพตามมาตรฐาน
การศึกษาคงอัตลักษณ์ความเป็นไทย และทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21 
   ตัวช้ีวัด     
   1. ร้อยละของเด็กปฐมวัยได้รับการส่งเสริมพัฒนาการที่เหมาะสมกับช่วงวัย    
   2. ร้อยละของผู้เรียนมีคุณลักษณะและทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21   
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   3. ร้อยละของผู้เรียนทุกระดับการศึกษา มีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงความมีระเบียบวินัย 
คุณธรรม จริยธรรมและมีจิตสาธารณะทีก่ าหนดไว้ในหลักสูตร  
   4. ร้อยละของคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐานเพ่ิมข้ึน  
   5. ร้อยละของผู้เรียนที่อ่านไม่ออก เขียนไม่ได้ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาที่ 1-3 ลดลง  
   6. ร้อยละของผู้เรียนที่สามารถสื่อสารโดยการพูดภาษาต่างประเทศ ได้เพ่ิมข้ึน 
   7. ร้อยละของสถานศึกษา/สถาบันการศึกษาจัดกิจกรรม บรรยากาศ ที่ส่งเสริมสังคมแห่งการ
เรียนรู้ 
   เป้าประสงค์ที่  2  ครู/อาจารย์  และบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาสมรรถนะ 
ตามมาตรฐานวิชาชีพ  
   ตัวช้ีวัด        
   1. ร้อยละของครู/อาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา ทุกระดับได้รับการพัฒนาตามมาตรฐาน
วิชาชีพ และสามารถน ามาใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนหรือส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษา 
   2. ร้อยละของครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา มีความสามารถในการสร้างสังคมแห่งการ
เรียนรู้   
 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการสร้างโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียมทางการศึกษา  
   เป้าประสงค์ 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. ร้อยละของสถานศึกษาท่ีใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพและการแก้ปัญหาทาง
การศึกษา 
  6. สัดส่วนของผู้เรียนสายสามัญต่อสายอาชีวศึกษา เพ่ิมข้ึน 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการจัดการศึกษาเพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวืตท่ีเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
  เป้าประสงค์ที่ 1 หลักสูตร แหล่งเรียนรู้ และสื่อการเรียนรู้ที่ส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม  
   ตัวช้ีวัด      
   1. ร้อยละของสถานศึกษาที่จัดการเรียนการสอน/กิจกรรมเพ่ือปลูกฝังการน้อมน าแนวคิดตาม
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ      
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   2. ร้อยละของสถานศึกษามีการจัดกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่ เป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อม 
   3. ร้อยละของหน่วยงาน/สถานศึกษาที่จัดหลักสูตร/กิจกรรม/สื่อสารการเรียนรู้กับการสร้าง
ความตระหนักรู้ในเรื่องการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งล้อม 
   เป้าประสงค์ที่ 2 ผู้เรียนมีจิตส านึกรักษ์สิ่งแวดล้อม และน้อมน าแนวคิดตามหลีกปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ 
   ตัวช้ีวัด  
   1. ร้อยละของผู้เรียนทุกระดับการศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรม/หลักสูตรที่เกี่ยวกับการสร้างความ
ตระหนักรู้ในเรื่องการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมขาติและสิ่งแวดล้อม สามารถน ามาประยุกต์ใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงในการด าเนินชีวิตได้เพ่ิมข้ึน 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการพัฒนาประสิทธิภาพของระบบการบริหารจัดการศึกษา 
   เป้าประสงค์ ระบบการบริหารจัดการศึกษามีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ส่งผลต่อคุณภาพ
และมาตรฐานการศึกษา 
   ตัวช้ีวัด 
   1. ร้อยละของสถานศึกษาที่มีผลการประเมินคุณภาพตามเกณฑ์ประกันคุณภาพการศึกษา
เพ่ิมข้ึน  
   2. ร้อยละของจ านวนสถานศึกษาท่ีบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล  
   3. ร้อยละของสถานศึกษาขนาดเล็กทีม่ีรูปแบบการบริหารจัดการที่เหมาะสม  
 

กลยุทธ์ 
            1. ส่งเสริมการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและการแลกเปลี่ยนการเรียนรู้
วัฒนธรรมประเทศเพ่ือนบ้านในประชาคมอาเซียน 
            2. ส่งเสริมการพัฒนาทักษะภาษาต่างประเทศเพ่ือการสื่อสาร 
           3. แก้ปัญหาการอ่านไม่ออก เขียนไม่ได้และพัฒนากระบวนการคิดของผู้เรียนระดับการศึกษา 
            4 พัฒนาระบบเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพ่ือการจัดการเรียนการสอนและการบริหารจัด
การศึกษา 
            5. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาท้ังระบบโดยยึดพ้ืนที่เป็นฐาน 
            6. ส่งเสริมการเรียนต่อระดับมัธยมศึกษาตอนปลายสายอาชีพและการจัดการศึกษาเพ่ือการ 
มีงานท า 
            7. ส่งเสริมการจัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนแบบมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน 
            8. พัฒนาระบบบริหารการศึกษาแบบมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนและการระดมทรัพยากรเพ่ือ
การศึกษา 
            9. ส่งเสริมการลงทุนด้านการศึกษาของภาคเอกชนและการจัดการศึกษาแบบมีส่วนร่วม 
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ของสถานประกอบการ 
 
 
โครงการหลัก 
  1. โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาทุกประเภท ทุกระดับ 
   2. โครงการพัฒนาทักษะอาชีพพ้ืนฐานเพื่อการประกอบอาชีพ 
   3. โครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม และจิตอาสา 
   4. โครงการศาสตร์พระราชาน้อมน าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิต 
 
โครงการรอง 
   1. โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) 
   2. โครงการพัฒนาทักษะของผู้เรียนให้อ่านออกเขียนได้ ด้วยกระบวนการ PLC 
   3. โครงการพัฒนาทักษะภาษาต่างประเทศเพ่ือการสื่อสาร  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


