
บทที่ 3  
แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดสระแก้ว (ฉบับปรับปรุง) ปีงบประมาณ 2563-2565  

(รายละเอียดตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย กรอบแผนงาน/โครงการ) 

วิสัยทัศน์ 
ประเด็น

ยุทธศาสตร์ 
เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัด 

ค่าเป้าหมาย แผนงานโครงการ  
(Initiative Project) 62 63 64 65 

พัฒนาองค์กร  
ให้ผู้เรียนมีคุณภาพ
ตามมาตรฐาน
การศึกษาระดับชาติ
และส่งเสริม
ศักยภาพการ
แข่งขันระดับสากล 

ยุทธศาสตร์ที่ 1   
การจัดการศึกษา
เพ่ือความมั่นคง 
ของสังคมและ
ประเทศชาติ 

เป้าประสงค์ที่ 1 
สถาบันการศึกษา 
ที่ส่งเสริมความรักในสถาบัน 
ของชาติและยึดมั่นในการ
ปกครองระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมขุ    

1. ร้อยละชองสถานศึกษาท่ีจัด
กิจกรรมส่งเสริมการเรยีนรู้ที่
สะท้อนความรักและยึดมั่นใน
การปกครองระบอบระชาธิปไตย
อันมีพระมหากษตัริย์ทรงเป็น
ประมุขเพิม่ขึ้น   

100 100 100 100 โครงการหลกั  
-โครงการพัฒนาคณุภาพการศึกษา
ทุกประเภททุกระดับ (1) 
-โครงการพัฒนาทักษะอาชีพพ้ืนฐาน
เพื่อการประกอบอาชีพ (2) 
 โครงการพัฒนาคณุธรรม จริยธรรม
และจิตอาสา (3) 
-โครงการศาสตร์พระราชาน้อมน า
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่การ
พัฒนาคุณภาพชีวิต (4) 
โครงการรอง  
-โครงการยกระดับผลสัมฤทธ์ิ
ทางการศึกษาระดบัชาติขั้นพ้ืนฐาน 
(O-NET) (1) 
-โครงการพัฒนาทักษะ
ภาษาต่างประเทศเพื่อการสื่อสาร 
(3) 
*โครงการอื่นของหน่วยงาน 
-โครงการส่งเสรมิการจัดหลักสตูร
สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

 
เป้าประสงค์ที่ 2  ผู้เรียนที่อยู่ 
ในพ้ืนที่พิเศษ (พ้ืนที่ชายแดน 
และเขตเศรษฐกจิพิเศษ) ได้รับ
การศึกษาและเรียนรู้อย่างมี
คุณภาพ  

 

 
1.ร้อยละของผู้เรียนท่ีอยู่ใน
พื้นที่พิเศษมีคะแนนผลการ
ทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ
ขั้นพื้นฐาน (O-NET, V-Net,  
N-Net ทุกสาระการเรียนรู้
เพิ่มขึ้น 
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วิสัยทัศน์ 
ประเด็น

ยุทธศาสตร์ 
เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัด 

ค่าเป้าหมาย แผนงานโครงการ  
(Initiative Project) 62 63 64 65 

พัฒนาองค์กร  
ให้ผู้เรียนมีคุณภาพ
ตามมาตรฐาน
การศึกษา
ระดับชาติและ
ส่งเสริมศกัยภาพ
การแข่งขันระดับ
สากล 

ยุทธศาสตร์ที่ 1   
การจัดการศึกษา
เพ่ือความมั่นคง
ของสังคมและ
ประเทศชาติ 

เป้าประสงค์ที่ 2  ผู้เรียนที่อยู่ 
ในพ้ืนที่พิเศษ (พ้ืนที่ชายแดน 
และเขตเศรษฐกจิพิเศษ) ได้รับ
การศึกษาและเรียนรู้อย่างมี
คุณภาพ 

2. ร้อยละของผู้เรียนท่ีอยู่ใน
พื้นที่พิเศษได้รับการพัฒนา
ด้านอาชีพและมีทักษะน าไป
ประกอบอาชีพในท้องถิ่น 
เพิ่มขึ้น   

60 65 70 75 - โครงการเสริมสร้างอัตลักษณ์
ความเป็นไทยและส่งเสริมการ
แลกเปลีย่นเรยีนรู้วัฒนธรรม
ประเทศเพื่อนบ้านในประชาคม
อาเซียน 
-โครงการการแนะแนวการศึกษา
ต่อสายอาชีพเชิงรุกแบบเข้าถึง
ผู้ปกครอง เพิ่มความเข้มข้น
กระบวนการแนะแนวและ
ประสานความร่วมมือสร้างความ
เข้าใจกับผู้ปกครองให้ช่วยแนะ
แนวการศึกษาต่อสายอาชีพ 
-โครงการส่งเสรมิการแลกเปลี่ยน
เรียนรูภ้าษาตา่งประเทศเพื่อการ
สื่อสารระหวา่งนักเรียนนักศึกษา
ต่างชาติกับนักเรียนนักศึกษาไทย 
-โครงการจดัห้องเรียนพัฒนา
ทักษะภาษาต่างประเทศ 
 3 ภาษา กระจายทุกอ าเภอ 
 
 
 
 
 

3. ร้อยละของผู้เรียนท่ีอยู่ใน
พื้นที่พิเศษได้รับการ
พัฒนาการพูด
ภาษาต่างประเทศ เพิ่มขึ้น 

50 55 60 65 



วิสัยทัศน์ 
ประเด็น

ยุทธศาสตร์ 
เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัด 

ค่าเป้าหมาย แผนงานโครงการ  
(Initiative Project) 62 63 64 65 

พัฒนาองค์กร  
ให้ผู้เรียนมีคุณภาพ
ตามมาตรฐาน
การศึกษา
ระดับชาติและ
ส่งเสริมศกัยภาพ
การแข่งขันระดับ
สากล 

ยุทธศาสตร์ที่ 1   
การจัดการศึกษา
เพ่ือความมั่นคง
ของสังคมและ
ประเทศชาติ 

เป้าประสงค์ที่ 3  
ผู้เรียนได้รับการดูแลและป้องกัน
จากภัยคุกคามในชีวิต 

1. ร้อยละของผู้เรียนได้รับการ
เสรมิสร้างภูมิคุม้กันยาเสพติด
เพิ่มขึ้น 

100 100 100 100 -โครงการพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน นักศึกษาโดยความร่วมมอื
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและ
ภาคส่วนอ่ืน 
-โครงการการป้องกันสารเสพตดิใน
สถานศึกษา 

2. ร้อยละของผู้เรียนมรีะบบ
ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพ
ติดเพิ่มขึ้น 

100 100 100 100 

3. ร้อยละของการจัดระบบ
ดูแลช่วยเหลือผูเ้รียนแบบ
บูรณาการร่วมมือทุกภาคส่วน
หรือภาคส่วนอ่ืนเพิ่มขึ้น 

100 100 100 100 

ยุทธศาสตร์ที่ 2  
ด้านการผลิตและ
พัฒนาก าลังคน 
การวิจัย และ
นวัตกรรมเพ่ือสร้าง
ขีดความสามารถ 
ในการแข่งขันของ
ประเทศ 

เป้าประสงค์ที่ 1  
สถาบันการศึกษาและหน่วยงาน
ทางการศึกษา/การจัดอบบรมเพ่ือ
ผลิตก าลังคนที่มีความเชี่ยวชาญ
และเป็นเลิศเฉพาะด้าน  
 

1. ร้อยละการพัฒนาก าลังคน
ประเภทการศึกษาในสาขาวิชา
ที่สอดคล้องกับพ้ืนท่ีของ
เศรษฐกิจพิเศษและความ
ต้องการของตลาดแรงงานของ
ประเทศอื่นเพิ่มขึ้น 

60 65 70 75 โครงการหลกั  
- โครงการพัฒนาทักษะอาชีพพ้ืนฐาน
เพื่อการประกอบอาชีพ (2) 
โครงการรอง - 
*โครงการอื่นของหน่วยงาน    
-โครงการ.ส่งเสริมการจัดการศึกษา
เพื่อการมีงานท า เช่น หนึ่งสถานศกึษา 
หนึ่งอาชีพ เยาวชนผู้สานต่ออาชีพ
ครอบครัวและท้องถิ่น 
-โครงการส่งเสรมิการจัดการศึกษา
แบบมีส่วนร่วมของสถานประกอบการ
ทวิภาคี 

2. จ านวนสถานศึกษา/
สถาบันอาชีวศึกษาและ
อุดมศึกษาท่ีจัดหลักสตูร
ส าหรับผู้มีความสามารถพิเศษ
เพิ่มขึ้น 

100 100 100 100 
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วิสัยทัศน์ 
ประเด็น

ยุทธศาสตร์ 
เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัด 

ค่าเป้าหมาย แผนงานโครงการ  
(Initiative Project) 62 63 64 65 

พัฒนาองค์กร  
ให้ผู้เรียนมีคุณภาพ
ตามมาตรฐาน
การศึกษาระดับชาติ
และส่งเสริม
ศักยภาพการ
แข่งขันระดับสากล 

ยุทธศาสตร์ที่ 2  
ด้านการผลิตและ
พัฒนาก าลังคน การ
วิจัย และนวัตกรรม
เพ่ือสร้างขีด
ความสามารถใน
การแข่งขันของ
ประเทศ 

เป้าประสงค์ที่ 1  สถาบันการศึกษา
และหน่วยงานทางการศึกษา/ 
การจัดอบบรมเพ่ือผลิตก าลังคน 
ที่มีความเชี่ยวชาญและเป็นเลิศ
เฉพาะด้าน 

3. ร้อยละของสถานศึกษาท่ีมี
ภาคีเครือข่ายความร่วมมือ
ระหว่างรัฐ เอกชน สถาน
ประกอบการ สมาคมวิชาชีพ 
เข้ามามสี่วนร่วมในการจัด
การศึกษาเพิ่มขึ้น 

100 100 100 100  

4. ร้อยละของงานวิจัย/
นวัตกรรมสรา้งสรรค์ที่น าไปใช้
ให้เกิดประโยชน์และเป็นท่ี
ยอมรับต่อชุมชน เพิ่มขึ้น 

60 65 70 75 

ยุทธศาสตร์ที่ 3  
ด้านการพัฒนา
ศักยภาพคนทุก 
ช่วงวัย และการ
สร้างสังคมแห่ง 
การเรียนรู ้
 

เป้าประสงค์ที่ 1  
ผู้เรยีนทุกระดบัไดร้ับการศึกษา/ 
การฝึกอบรมอย่างมีคณุภาพตาม
มาตรฐานการศึกษาคงอัตลักษณ์
ความเป็นไทย และทักษะที่จ าเป็น 
ในศตวรรษที่ 21 

1. ร้อยละของเด็กปฐมวยั
ได้รับการส่งเสรมิพัฒนาการที่
เหมาะสมกับช่วงวัย 

100 100 100 100 โครงการหลกั  
-โครงการพัฒนาคณุภาพการศึกษาทุก
ประเภท ทุกระดับ (1) 
-โครงการพัฒนาคณุธรรม จริยธฑรรม 
และจิตอาสา (3) 
โครงการรอง  
- โครงการยกรดับผลสมัฤทธ์ิทาง
การศึกษาระดับชาติขื้นพื้นฐาน (O-NET) 
(1) 
-โครงการพัฒนาทักษะผูเ้รียนให้อ่านออก
เขียนไดด้้วยกระบวนการ PLC (2) 

2. ร้อยละของผู้เรียนมี
คุณลักษณะและทักษะการ
เรียนรู้ในศตวรรษที่ 21   

60 70 80 90 
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วิสัยทัศน์ 
ประเด็น

ยุทธศาสตร์ 
เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัด 

ค่าเป้าหมาย แผนงานโครงการ  
(Initiative Project) 62 63 64 65 

พัฒนาองค์กร  
ให้ผู้เรียนมีคุณภาพ
ตามมาตรฐาน
การศึกษา
ระดับชาติและ
ส่งเสริมศกัยภาพ
การแข่งขันระดับ
สากล 

ยุทธศาสตร์ที่ 3  
ด้านการพัฒนา
ศักยภาพคนทุก 
ช่วงวัย และการ
สร้างสังคมแห่งการ
เรียนรู้ 
 

เป้าประสงค์ที่ 1  
ผู้เรยีนทุกระดบัไดร้ับการศึกษา/ 
การฝึกอบรมอย่างมีคณุภาพตาม
มาตรฐานการศึกษาคงอัตลักษณ์
ความเป็นไทย และทักษะที่จ าเป็น 
ในศตวรรษที่ 21 

3. ร้อยละของผู้เรียนทุกระดับ
การศึกษา มีพฤติกรรมที่
แสดงออกถึงความมีระเบียบ
วินัย คุณธรรม จรยิธรรมและ 
มีจิตสาธารณะที่ก าหนดไว้ใน
หลักสตูร  

100 100 100 100 -โครงการพัฒนาทักษะ
ภาษาต่างประเทศเพื่อการสื่อสาร (3) 
*โครงการอื่นของหน่วยงาน 
-โครงการ.การพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาเด็กปฐมวัย 
-โครงการ การยกระดับคณุภาพ
การศึกษา 
-โครงการการพัฒนาครูและบุคลากร
ทางการศึกษาท้ังระบบโดยยึดพื้นฐาน 
ครูดีวิถีสระแก้ว 
-โครงการการส่งเสริมพัฒนาครูและ
บุคลากรทางการศึกษาด้วย
กระบวนการ PLC 
 

 

 

4. ร้อยละของคะแนนเฉลี่ยผล
การทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติขั้นพื้นฐานเพิ่มขึ้น  

3 3 3 3 

5. ร้อยละของผู้เรียนท่ีอ่าน 
ไม่ออก เขียนไม่ได้ของนักเรียน
ช้ันประถมศึกษาท่ี 1-3 ลดลง 

4 3 2 1 

6. ร้อยละของผู้เรียนท่ีสามารถ
สื่อสารโดยการพูด
ภาษาต่างประเทศ ได้เพิ่มขึ้น 

50 55 60 65 



 

วิสัยทัศน์ 
ประเด็น

ยุทธศาสตร์ 
เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัด 

ค่าเป้าหมาย แผนงานโครงการ  
(Initiative Project) 62 63 64 65 

พัฒนาองค์กร  
ให้ผู้เรียนมีคุณภาพ
ตามมาตรฐาน
การศึกษา
ระดับชาติและ
ส่งเสริมศกัยภาพ
การแข่งขันระดับ
สากล 

ยุทธศาสตร์ที่ 3  
ด้านการพัฒนา
ศักยภาพคนทุก
ช่วงวัย และการ
สร้างสังคมแห่ง
การเรียนรู ้
 

เป้าประสงค์ที่ 1  
ผู้เรยีนทุกระดบัไดร้ับการศึกษา/ 
การฝึกอบรมอย่างมีคณุภาพตาม
มาตรฐานการศึกษาคงอัตลักษณ์
ความเป็นไทย และทักษะที่จ าเป็นใน
ศตวรรษที่ 21 
 

7. ร้อยละของสถานศึกษา/
สถาบันการศึกษาจดักิจกรรม 
บรรยากาศ ท่ีส่งเสริมสังคม
แห่งการเรียนรู ้

100 100 100 100   

เป้าประสงค์ที่ 2 
ครู/อาจารย์ และบุคลากรทางการ
ศึกษาได้รับการพัฒนาสมรรถนะ 
ตามมาตรฐานวิชาชีพ  
 

1. ร้อยละของครู/อาจารย์
และบุคลากรทางการศึกษา 
ทุกระดับได้รับการพัฒนาตาม
มาตรฐานวิชาชีพ และสามารถ
น ามาใช้ในการจัดการเรียน 
การสอนหรือส่งเสริม 
สนับสนุนการศึกษา เพ่ิมขึ้น 

100 100 100 100 

2. ร้อยละของครู อาจารย์ 
และบุคลากรทางการศึกษา    
มีความสามารถในการสร้าง
สังคมแห่งการเรียนรู้   

100 100 100 100 
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วิสัยทัศน์ 
ประเด็น

ยุทธศาสตร์ 
เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัด 

ค่าเป้าหมาย 
แผนงานโครงการ  

(Initiative Project) 62 63 64 65 

พัฒนาองค์กร  
ให้ผู้เรียนมีคุณภาพ
ตามมาตรฐาน
การศึกษา
ระดับชาติและ
ส่งเสริมศกัยภาพ
การแข่งขันระดับ
สากล 

ยุทธศาสตร์ที่ 4  
ด้านการสร้าง
โอกาส ความ
เสมอภาค และ
ความเท่าเทียม
ทางการศึกษา  

เป้าประสงค์ ผู้เรียนได้รับโอกาส 
ความเสมอภาค และความเท่า
เทียมทางการศึกษา 

1. สัดส่วนของนักเรียนปฐมวัย 
(3-5 ปี) ต่อประชากรกลุ่ม
อายุ 3-5 ปีได้เข้าเรียนใน
ระดับปฐมวัย  

100 100 100 100 โครงการหลกั 
- โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาทุก
ประเภททุกระดับ (1) 
โครงการรอง – 
*โครงการอื่นของหน่วยงาน 
-โครงการการพัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษา 
-โครงการการศึกษาทางไกลผ่าน
ดาวเทียม (DLTV) 
-โครงการการศึกษาทางไกลผ่าน
เทคโนโลยี (DLIT) 
-โครงการการเพิ่มโอกาสการเข้าถงึ
การศึกษาของเด็กด้อยโอกาส          
เด็กออกกลางคันและเด็กตกหล่นใน
รูปแบบที่เหมาะสม 
-โครงการขับเคลื่อนการจดัการศึกษา
ปฐมวัย 

2. ประชากรกลุ่มอายุ 6-11 
ปี ได้เข้าเรียนในระดับ
ประถมศึกษาทุกคน 

100 100 100 100 

3. ประชากรกลุ่มอายุ 12-14 
ปีได้เข้าเรียนในระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้นหรือ
เทียบเท่าทุกคน 

100 100 100 100 
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วิสัยทัศน์ 
ประเด็น

ยุทธศาสตร์ 
เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัด 

ค่าเป้าหมาย 
แผนงานโครงการ  

(Initiative Project) 62 63 64 65 

พัฒนาองค์กร  
ให้ผู้เรียนมีคุณภาพ
ตามมาตรฐาน
การศึกษา
ระดับชาติและ
ส่งเสริมศกัยภาพ
การแข่งขันระดับ
สากล 

ยุทธศาสตร์ที่ 4  
ด้านการสร้าง
โอกาส ความ
เสมอภาค และ
ความเท่าเทียม
ทางการศึกษา  

เป้าประสงค์ ผู้เรียนได้รับโอกาส 
ความเสมอภาค และ 
ความเท่าเทียมทางการศึกษา 

4.  ร้อยละของเด็กพิเศษได้รับการ
พัฒนาสมรรถภาพหรือบริการ 
ทางการศึกษาเพิ่มขึ้น 

70 80 90 100  

5. ร้อยละของสถานศึกษาท่ีใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพและการแก้ปัญหา
ทางการศึกษา 

100 100 100 100 

6. สัดส่วนของผู้เรียนสายสามัญ
ต่อสายอาชีวศึกษา เพิ่มขึ้น 

60 : 
40 

60 : 
40 

50 : 
50 

50 : 
50 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 
 ด้านการจัด
การศึกษาเพ่ือ
สร้างเสริม
คุณภาพชีวิตที่
เป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม 
 

เป้าประสงค์ที่ 1  หลักสูตร  
แหล่งเรียนรู้ และสื่อการเรียนรู ้
ที่ส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อม  
 

1. ร้อยละของสถานศึกษาท่ี
จัดการเรียนการสอน/กิจกรรม
เพื่อปลูกฝังการน้อมน าแนวคิด
ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงสู่การปฏิบตัิ  
  

100 100 100 100 โครงการหลกั  
- โครงการศาสตร์พระราชา 
น้อมน าปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงสู่การพัฒนาคณุภาพ
ชีวิต (4) 
โครงการรอง - 
*โครงการอื่นของหน่วยงาน 
-โครงการการส่งเสริมพัฒนา
หลักสตูรท้องถิ่น 
-โครงการสิ่งแวดล้อมศึกษา 
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วิสัยทัศน์ 
ประเด็น

ยุทธศาสตร์ 
เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัด 

ค่าเป้าหมาย 
แผนงานโครงการ  

(Initiative Project) 62 63 64 65 

พัฒนาองค์กร  
ให้ผู้เรียนมีคุณภาพ
ตามมาตรฐาน
การศึกษา
ระดับชาติและ
ส่งเสริมศกัยภาพ
การแข่งขันระดับ
สากล 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 
ด้านการจัด
การศึกษาเพ่ือ
สร้างเสริม
คุณภาพชีวิต 
ที่เป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม 
 

เป้าประสงค์ที่ 1 หลกัสูตร แหล่ง
เรียนรู้ และสื่อการเรียนรู้ทีส่่งเสรมิ
คุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม  
 

2. ร้อยละของสถานศึกษามีการจดั
กิจกรรมที่เกีย่วข้องกับการสร้าง
เสรมิคุณภาพชีวิตที่เป็นมติรกับ
สิ่งแวดล้อม 

100 100 100 100 - โครงการสวนพฤกษศาสตร์
โรงเรียนเพื่อการอนุรักษ์พันธุกรรม
พืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ  
-โครงการการจัดการเรยีนการสอนที่
ส่งเสริมการน้อมน าแนวคิดตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การ
ปฏิบัต ิ
-โครงการการพัฒนาโครงงาน
สิ่งแวดล้อมศึกษา 
-โครงการพัฒนานวัตกรรมโรงเรียน
จิตส านึกรักษาความสะอาดและเปน็
มิตรกับสิ่งแวดล้อม 
 

3. ร้อยละของหน่วยงาน/
สถานศึกษาท่ีจัดหลักสตูร/กิจกรรม/
สื่อสารการเรียนรู้กับการสร้างความ
ตระหนักรู้ในเรื่องการอนรุักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งล้อม 

100 100 100 100 

เป้าประสงค์ที่ 2 
 ผู้เรียนมีจิตส านึกรักษ์สิ่งแวดล้อม 
และน้อมน าแนวคิดตามหลีก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่การ
ปฏิบัต ิ

1. ร้อยละของผู้เรียน 
ทุกระดับการศึกษาที่เข้าร่วม
กิจกรรม/หลักสูตรที่เกี่ยวกับการ
สร้างความตระหนักรู้ในเรื่องการ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมขาติและ
สิ่งแวดล้อม สามารถน ามา
ประยุกต์ใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงในการด าเนินชีวิต 
ได้เพิ่มขึ้น 

100 100 100 100 
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วิสัยทัศน์ 
ประเด็น

ยุทธศาสตร์ 
เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัด 

ค่าเป้าหมาย 
แผนงานโครงการ  

(Initiative Project) 62 63 64 65 

พัฒนาองค์กร  
ให้ผู้เรียนมี
คุณภาพตาม
มาตรฐาน
การศึกษา
ระดับชาติและ
ส่งเสริมศกัยภาพ
การแข่งขันระดับ
สากล 

ยุทธศาสตร์ที่ 6  
ด้านการพัฒนา
ประสิทธิภาพของ
ระบบการบริหาร 
จัดการศึกษา 

เป้าประสงค์ที่ 1 
ระบบการบริหารจัดการศึกษา 
มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
ส่งผลต่อคุณภาพและมาตรฐาน
การศึกษา 

1. ร้อยละของสถานศึกษาท่ีมผีลการ
ประเมินคุณภาพตามเกณฑ์ประกัน
คุณภาพการศึกษาเพิ่มขึ้น  

100 100 100 100 โครงการหลกั  
- โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ทุกประเภททุกระดับ (1) 
โครงการรอง –  
*โครงการอื่นของหน่วยงาน 
-โครงการส่งเสรมิภาคเอกชนจัดตัง้
สถานศึกษาท่ีทันสมัยเพื่อส่งเสริม
ความสามารถพิเศษของผูเ้รียนทุก
ระดับ 
-โครงการบรหิารจดัการศึกษาแบบมี
ส่วนร่วมกับสถานประกอบการเพือ่
รองรับเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
สระแก้ว 
-โครงการพัฒนาระบบบริหารจดัการ
แบบมุ่งเน้นผลงาน (PBBS)  
ของหน่วยงานและสถานศึกษา  
-โครงการ TFE (Team For 
Education)  
-โครงการ Coaching Teams     
เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา 
-โครงการบรหิารจดัการโรงเรียน
ขนาดเล็ก 

2. ร้อยละของจ านวนสถานศึกษาที่
บริหารงาน 
ตามหลักธรรมาภิบาล 

100 100 100 100 

3. ร้อยละของสถานศึกษาขนาดเล็ก
ที่มีรูปแบบการบริหารจัดการที่
เหมาะสม 

 

80 80 80 80 
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