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ทิศทางการพัฒนาการศึกษา  
  

 

  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑2  ก าหนดทิศทางการพัฒนาการศึกษา  ดังนี้ 
  

วิสัยทัศน์วิสัยทัศน์    ((VViissiioonn))  
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 เป็นองค์กรที่เป็นเลิศทางการศึกษา   

ด้วย “ศาสตร์พระราชา” 
  *** เป็นเลิศ หมายถึง ตามกรอบมาตรฐานการศึกษาของชาติและมาตรฐานการศึกษา   
ขั้นพ้ืนฐาน 

พันธกิจพันธกิจ    ((MMiissssiioonn))  
         1. เสริมสร้างผู้เรียนให้ยึดมั่นในสถาบันหลักของชาติ การปกครองในระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  ปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม ค่านิยม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์  
ด้วย “ศาสตร์พระราชา”       
  2. พัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้เป็นผู้มีความรู้ตามหลักสูตร มีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑  
และมีความเป็นเลิศทางวิชาการ 
  3. สร้างโอกาสให้ประชากรวัยเรียนระดับมัธยมศึกษาทุกคนได้รับบริการการศึกษาที่มี
คุณภาพอย่างทั่วถึง  ทุกกลุ่มเป้าหมาย 

4. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ 
5. พัฒนาคุณภาพระบบบริหารจัดการที่มุ่งเน้นการมีส่วนร่วมและสร้างความรับผิดชอบ 

ต่อคุณภาพการศึกษา 

เป้าประสงค์เป้าประสงค์  ((GGooaall))  
1.  ผู้เรียนยึดมั่นในสถาบันหลักของชาติการปกครองในระบอบประชาธิปไตย            

อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์                      
ด้วย “ศาสตร์พระราชา” 

2. ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานระดับสากล มีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑  
และมีความเป็นเลิศทางวิชาการ   

3. ประชากรวัยเรียนระดับมัธยมศึกษาทุกคนได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึง   
ทุกกลุ่มเป้าหมาย 

4. ครูและบุคลากรทางการศึกษามีความรู้ ความสามารถ และได้รับการพัฒนาสมรรถนะ 
ตามมาตรฐานวิชาชีพ 

5. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษามีระบบการบริหารจัดการที่มีความ 
เป็นเลิศ มีธรรมาภิบาล เป็นที่ยอมรับของสังคมและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 

ค่านิยมค่านิยมองค์กรองค์กร  ((VVaalluueess))      

  “ถือประโยชน์ของนักเรียนและสถานศึกษาเป็นส าคัญ” 
                                    (Students and Schools Come First : SSCF)  
  
  



กลยุทธ์กลยุทธ์  ((SSttrraatteeggiieess))  
1. จัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคง 

  2. ส่งเสริมการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพผู้เรียน และเพ่ิมขีดความสามารถ          
ในการแข่งขัน 

3. ส่งเสริม พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
4. สร้างโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียม การเข้าถึงบริการทางการศึกษา 
5. จัดการศึกษาเพ่ือสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
6. พัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 
 

จุดเน้นจุดเน้น  ((FFooccuuss))  
1. ด้านผู้เรียน 

1.1  นักเรียนเป็นคนดี เก่ง กล้า มีทักษะชีวิต มีจิตสาธารณะ อยู่อย่างพอเพียง  
และมีความสุข 

            1.2  นักเรียนมีความมุ่งมั่นในการศึกษาและการท างาน  สามารถปรับตัวเข้ากับ 
พหุวัฒนธรรมบนพื้นฐานของวัฒนธรรมที่ดีงามของไทย  

       2. ด้านครูและบุคลากรทางการศึกษา    
            2.1 ครูและบุคลากรทางการศึกษามีวินัย คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณ 

ของวิชาชีพ 
            2.2 ครูและบุคลากรทางการศึกษามีความรู้ ความสามารถและสมรรถนะตาม 

มาตรฐานการปฏิบัติงานและมาตรฐานต าแหน่ง 
 3. ด้านการบริหารจัดการ 

   3.1 สถานศึกษามีความเข้มแข็งและมีคุณภาพเป็นที่ยอมรับ 
3.2 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 12 บริหารจัดการตามหลัก 

ธรรมาภิบาล ได้มาตรฐานและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ 
 
 

 
  



 

 

ความเชื่อมโยง กลยุทธ์ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย แนวทางการด าเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

กลยุทธ์ที่ 1  จัดการศึกษาเพื่อความม่ันคง 

เป้าหมายที่ 1 ผู้เรียนมีความรักสถาบันหลักของชาติและยึดหลักการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขด้วย“ศาสตร์พระราชา” 

ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย แนวทางการด าเนินงาน 
2564 

1. ร้อยละของสถานศึกษาที่มีการบูรณาการ “ศาสตร์พระราชา” 
มาใช้ในการจัดกระบวนการเรียนรู้อย่างยั่งยนื โดยยดึสถาบันหลัก
ของชาต ิ

100 1. ส่งเสริม สนับสนนุให้สถานศกึษาน า “ศาสตร์พระราชา” ไปบูรณาการในการจัดการ
เรียนรู ้
2. ส่งเสริม สนับสนนุให้สถานศกึษาน้อมน าพระบรมราโชบายดา้นการศึกษาของ
พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธบิดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์
ตามที่ก าหนดได้อย่างมปีระสทิธภิาพ 
3. ส่งเสริม สนับสนนุให้สถานศกึษาจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีพฤติกรรมแสดงออก
ถึงความรกัในสถาบนัหลักของชาติ ยึดมั่นการปกครองในระบอบประชาธปิไตยอนัมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
4. ส่งเสริม สนับสนนุให้สถานศกึษาจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีพฤติกรรมที่แสดงออก
ถึงการมีทัศนคติที่ดีต่อบา้นเมือง มีหลักคิด  ที่ถูกต้อง เป็นพลเมืองดีของชาติ มีคุณธรรม 
จริยธรรม 
5. ส่งเสริม สนับสนนุให้สถานศกึษาปรับปรุงหลักสูตรจัดบรรยากาศสิ่งแวดล้อมและ
กิจกรรมการเรียนรู้ให้ผู้เรียนแสดงออกถึงความรักในสถาบันหลกัของชาติยึดมั่น 
การปกครองระบอบประชาธปิไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเปน็ประมุข มีทัศนคตทิี่ดี 
ต่อบ้านเมือง มีหลักคิดที่ถูกต้อง เป็นพลเมืองดีของชาติ มีคุณธรรม จริยธรรม 

2. ร้อยละของสถานศึกษาทีน่้อมน าพระบรมราโชบาย 
ด้านการศึกษาของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี     
ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวและหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะ 
อันพึงประสงค์ตามที่ก าหนดไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ 

100 

3. ร้อยละของผู้เรียนที่มีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องและมี
พฤติกรรมที่แสดงออกถึงความรักในสถาบนัหลักของชาติ ยึดมัน่
การปกครองในระบอบประชาธปิไตยอันมีพระมหากษัตริย์ 
ทรงเป็นประมุข 

100 

4. ร้อยละของสถานศึกษาที่พฒันาหลักสูตร จัดบรรยากาศ
สิ่งแวดล้อมและกิจกรรมการเรียนรู้ให้ผู้เรียนแสดงออกถึง 
ความรักในสถาบนัหลักของชาต ิยึดมั่นการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตย อันมีพระมหากษตัริย์ทรงเป็นประมุข มีทัศนะคติ 
ที่ดีต่อบ้านเมือง มีหลักคิดที่ถูกต้อง เป็นพลเมืองดีของชาติ  
มีคุณธรรม จริยธรรม 

100 

5. ร้อยละของผู้เรียนที่มีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงการมีทัศนคติ 
ที่ดีต่อบ้านเมือง มีหลักคิดที่ถูกต้อง  เป็นพลเมืองดีของชาติ  
มีคุณธรรม จริยธรรม 

100 



เป้าหมายที่ 2 ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม คุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตร และค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ และมีทักษะชีวิต 

ตัวช้ีวัด 
ค่าเป้าหมาย 

แนวทางการด าเนินงาน 
2564 

6. ร้อยละของผู้เรียนที่มีคุณธรรม จริยธรรม  คุณลักษณะ 
อันพึงประสงค์ตามหลักสูตรและค่านิยมหลักของคนไทย  
12 ประการ  

100 1. ส่งเสริม สนับสนนุการจัดกิจกรรมทั้งในและนอกห้องเรียนที่เอ้ือต่อการพัฒนาคุณธรรม 
จริยธรรม คุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรและคา่นยิมหลักของคนไทย 12 ประการ 
2. ส่งเสริมการน าหลักธรรมทางศาสนามาใช้ในการพัฒนาตนเองของผู้เรียนด้วยเครือข่าย
ความร่วมมือกับสถาบนัทางศาสนา 
3. ส่งเสริมให้มีการจัดการเรียนการสอน/กิจกรรมเพื่อส่งเสริมการอยู่ร่วมกันในสังคม 
พหุวัฒนธรรม  
4. ส่งเสริมกระบวนการจัดการเรียนรู้ทักษะชีวิตและพฒันาให้มีมาตรการที่เข้มแข็งและ
ยั่งยืน 

7. ร้อยละของผู้เรียนที่มีทักษะชีวิต 100 

8. ร้อยละของสถานศึกษาที่เข้าร่วมโครงการโรงเรียนคุณธรรม 
สพฐ. ผ่านเกณฑ์มาตรฐานการประเมิน 

100 

เป้าหมายที่ 3  ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจ และมีทักษะในการดูแลป้องกันภัยคุกคามในชีวิตรูปแบบใหม่ 

9. ร้อยละของผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจ และมีทักษะ        
ในการดูแลป้องกันภัยคุกคามในชีวิตรูปแบบใหม่  

100 1. ส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้และปลูกฝังแนวทางการจัดการความขัดแย้ง โดยแนวทาง
สันติวิธี เพื่อให้มีความรู ้ความเข้าใจที่จะลดระดับความรุนแรง เมื่อเผชิญกับสถานการณ์
และปัญหาความมั่นคงรปูแบบตา่งๆ 
2. เสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้องเก่ียวกับภัยคุกคามในรูปแบบใหม่ อาทิ 
อาชญากรรมและความรุนแรงในรูปแบบต่าง ๆ ภัยพิบัติจากธรรมชาติ ภัยจากโรคอุบัตใิหม ่
ภัยจากไซเบอร์  เป็นตน้ รู้จักวิธีป้องกันและแก้ไขหากได้รับผลกระทบ 
3. มีระบบการดูแล ติดตาม แก้ไข ช่วยเหลือนักเรียนและการป้องกันภัยคุกคามรูปแบบใหม ่
ในสถานศึกษา 
4. ส่งเสริมการจัดกิจกรรมสร้างภูมิคุ้มกัน ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
 

10. ร้อยละของสถานศึกษาที่มกีารจัดการเรียนการสอน/
กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้องเก่ียวกับ 
ภัยคุกคามในชีวิตรูปแบบใหม่เพิ่มข้ึน  

100 

11. ร้อยละของสถานศึกษามีแผนเตรียมความพร้อมป้องกัน
และแก้ไขปัญหาภัยคุกคามในชวีิตรูปแบบใหม่ 
 

100 

12. ร้อยละของผู้เรียนได้รับการสร้างภูมิคุ้มกัน ป้องกัน 
และแก้ไขปัญหายาเสพติด 

100 

 
 
 
 



กลยุทธ์ที่ 2  ส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียน และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน 

เป้าหมายที่ 1  ผู้เรียนมีทักษะและคุณลักษณะพื้นฐานของพลเมืองไทย และมีคุณลักษณะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ ๒๑ 

ตัวช้ีวัด 
ค่าเป้าหมาย 

แนวทางการด าเนินงาน 
2564 

13. ร้อยละของผู้เรียน ที่เข้าร่วมกิจกรรมเพื่อสังคม 
และสาธารณประโยชน ์

100 1. พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาให้มีคุณภาพและมาตรฐาน เพื่อพัฒนาทักษะ 
คุณลักษณะพื้นฐานของพลเมืองไทย ทักษะคุณลักษณะที่จ าเปน็ในศตวรรษที่ ๒๑ 
สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน 
2. พัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ที่จ าเปน็ส าหรับผู้เรียน สง่เสริมการเรียนรู้ 
แบบคิดวิเคราะห์ คิดแก้ปัญหา ทักษะกระบวนการเรียนรู้เชิงบูรณาการองค์ความรู้
แบบสหวิทยาการ (STEM) เพื่อพัฒนากระบวนการคิด และการสร้างสรรค์นวัตกรรม 
3. ส่งเสริม สนับสนนุให้สถานศกึษาจัดกิจกรรมการเรียนรูภ้าษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
และภาษาที่สาม ตามบริบทของสถานศึกษา 
4. เขตพื้นที่การศึกษาส่งเสริม พัฒนา สนบัสนุนให้สถานศึกษามีการทดสอบนักเรียน
ตามกรอบมาตรฐานความสามารถทางภาษา CEFR  
5. ส่งเสริมให้สถานศึกษาจัดกิจกรรมที่เน้นให้ผู้เรียนมีจิตอาสาในรูปแบบต่างๆ 
6. ส่งเสริม สนับสนนุให้สถานศกึษาจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
และการสื่อสาร 

14. ร้อยละของผู้เรียน เข้าร่วมกิจกรรมที่ส่งเสริมทักษะ 
และคุณลักษณะพื้นฐานของพลเมืองไทย 

100 

15. ร้อยละของผู้เรียนมีทักษะและคุณลักษณะ   
การเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑ (๓R๘C) 

100 

16. ร้อยละของผู้เรียนที่มีสมรรถนะตามหลักสูตร  
โดยผ่านกิจกรรมการปฏิบัติจริง (Active learning)          
และการเรียนรู้เชิงบูรณาการแบบสหวิทยาการ (STEM) 

100 

17. ร้อยละของผู้เรียนมีผลการเรียนผ่านเกณฑ์การประเมิน 
ความสามารถด้านการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารอยู่ใน
ระดับดีขึ้นไปและมีทักษะในการใช้ภาษาที่สาม อยา่งน้อย      
๑ ภาษา 

60 
 
 
 

 
18. ร้อยละของสถานศึกษาที่สง่เสริม สนับสนนุให้นักเรียน    
มีการทดสอบตามกรอบมาตรฐานความสามารถทางภาษา 
CEFR 

50 

19. ร้อยละของผู้เรียนที่มีทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
และการสื่อสารเพื่อการเรียนรู้แบบออนไลน์   

100 

 

 

 



  

เป้าหมายที่ 2  ผู้เรียนมีความรู้ ความสามารถตามหลักสูตร 

ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย แนวทางการด าเนินงาน 
2564 

20. ร้อยละของผู้เรียนที่มีผลสมัฤทธิ์ทางการเรียน 
ตามหลักสูตร อยู่ในระดับ ๓ ขึน้ไป  

60 1. ส่งเสริมให้สถานศึกษายกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
2. ส่งเสริมให้สถานศึกษายกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนการทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติขั้นพืน้ฐาน (O – NET) 5 กลุ่มสาระการเรียนรู ้
3. ส่งเสริมกิจกรรมการพัฒนาผูเ้รียนด้านการอ่าน คิดวิเคราะหแ์ละเขียน 
4. ผู้เรียนระดับมัธยมศึกษาผ่านการประเมินสมรรถนะทีจ่ าเปน็ด้านการรู้เรื่องการอ่าน 
ด้านการรู้เรื่องคณิตศาสตร์ และด้านการรู้เรื่องวิทยาศาสตร์ ตามแนวทางการประเมิน PISA 

21. ร้อยละของผู้เรียนที่มีคะแนนการทดสอบ 
ทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O – NET)  
แต่ละวิชาผา่นเกณฑ์ ร้อยละ ๕๐ ขึ้นไป 

55 

22.ร้อยละของสถานศึกษาที่มคีะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบ 
ทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O – NET) ทุกกลุ่มสาระ
การเรียนรู้สูงกว่าค่าเฉลี่ย สพฐ.  

๒๐ 

23. ร้อยละของผู้เรียนแต่ละระดับชัน้ผ่านเกณฑ์การประเมนิ
การอ่านคิดวิเคราะหแ์ละเขียนตามหลักสูตร 

100 

24. ร้อยละของผู้เรียนผ่านการประเมินสมรรถนะทีจ่ าเปน็ 
ตามแนวทางการประเมิน PISA 

100 

เป้าหมายที่ 3  ผู้เรียนได้รับการส่งเสริมทักษะอาชีพควบคู่ไปกับวิชาสามัญ และจัดกิจกรรมแนะแนวการศึกษาต่อเพื่อการมีงานท า 
25. ร้อยละของผู้เรียนมีความรู ้มีทักษะและมีเจตคติที่ดี   
ต่ออาชีพอย่างน้อย  ๑ อาชีพ 

100 1. จัดระบบแนะแนวการศึกษา ทั้งด้านอาชีพ และทักษะชีวิต เพื่อการศึกษาต่อ การท างาน 
และการด ารงชีวิตที่มีคุณภาพ 
2. พัฒนาหลักสูตรเพิ่มเติมทางด้านอาชีพที่สอดคล้องกบัความต้องการของผู้เรียนและ
ท้องถิ่น 
3. ส่งเสริมการจดัการเรียนการสอนในรูปแบบทวิศึกษาหรือรปูแบบอื่นๆ  
4. สร้างความเข้มแข็งของระบบแนะแนวในสถานศึกษา 
5. พัฒนากิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้และกิจกรรมโครงงานอาชีพ 
6. สนับสนุนการจัดการศึกษาระบบทวิศึกษาและจัดการศึกษาร่วมกับอาชีวศึกษาของ
สถานศึกษาในสังกัด 

26. ร้อยละของสถานศึกษาที่มหีลักสูตรส่งเสริมทักษะอาชีพ
เพื่อการมีงานท า 

100 

27. ร้อยละของผู้เรียน ที่เข้าร่วมกิจกรรม 
การวางแผนอาชีพการศึกษาต่อเพื่อการมีงานท า 

100 

28. ร้อยละของสถานศึกษาที่จดัการศึกษา 
ในระบบทวิศึกษาหรือจัดการศึกษาร่วมกับอาชีวศึกษา  
 

80 



เป้าหมายที่ 4  ผู้เรียนได้รับการพัฒนาศักยภาพสู่ความเป็นเลิศ 

ตัวช้ีวัด 
ค่าเป้าหมาย 

แนวทางการด าเนินงาน 
2564 

29. ร้อยละของสถานศึกษาที่สง่เสริมการพัฒนาศักยภาพ 
ของผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศเต็มตามศักยภาพผู้เรียน 

100 1.  ส่งเสริมสนับสนนุการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนสู่ความเปน็เลศิในด้านตา่งๆ 
2. สร้างความเข้มแข็งให้กับสถานศึกษาที่เปิดโปรแกรมห้องเรียนพิเศษต่างๆ เพื่อพัฒนา
นักเรียนที่มีความต้องการพิเศษ 
3. จัดกิจกรรมส่งเสริมการแข่งขัน การประกวด ทุกระดบั และส่งเสริมสนบัสนุนการแข่งขัน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ทั้งในระดับจังหวัด ระดบัเขตพื้นที ่ระดับภาค ระดบัชาติ และ
ระดับนานาชาต ิ
4. จัดกิจกรรมศึกษาดูงานการจดัการศึกษาทั้งในและนอกประเทศเพื่อเพิ่มขดีความสามารถ
ให้กับผู้เรียน 
5. ส่งเสริม สนับสนนุการจัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียนสามารถสร้างนวัตกรรมเพื่อยกระดับ
คุณภาพการเรียนรู้ 

30. ร้อยละของสถานศึกษาที่มผีลรางวลัในระดบัจังหวัด  
ระดับเขตพื้นที่ ระดบัภาค ระดบัชาติ และระดบันานาชาติ 

100 

31.ร้อยละของผู้เรียนที่สามารถสร้างนวตักรรม 100 

เป้าหมายที่ 5  สถานศึกษามีหลักสูตร กระบวนการจัดการเรียนรู้ และการวัดผลประเมินผลตามสภาพจริง 
32. ร้อยละของสถานศึกษามีหลักสูตรที่ตอบสนอง 
ความต้องการของผู้เรียน ชุมชน และท้องถิ่น 

100 1. ส่งเสริมกระบวนการนิเทศ ตดิตาม และประเมินผล การใช้หลักสูตรสถานศึกษาให้มี
กระบวนการการจัดการเรียนรู้ การวัดและประเมนิผลอยา่งมีประสิทธิภาพ  
2. ส่งเสริม คิดค้น วิจัยและพฒันาการใชน้วัตกรรมที่เก่ียวข้องกับหลักสูตร กระบวนการ
จัดการเรียนรู้ และการวัดผลประเมินผล ตามสภาพจริง 
3. ส่งเสริมการจัดระบบการนิเทศภายในอย่างมีคุณภาพและเข้มแข็ง 

33. ร้อยละของสถานศึกษาที่จดักระบวนการเรียนรู้ด้วยวิธีการ
ที่หลากหลายเนน้การปฏบิัติจริง 

100 

34. ร้อยละของสถานศึกษาที่มรีะบบการวัดผลประเมินผล 
ตามสภาพจริงและน าผลมาพัฒนาผู้เรียนอยา่งมีประสิทธิภาพ 

100 

35. จ านวนงานวิจัยหรือนวัตกรรมที่ได้รับการพัฒนาน ามาใช้
และเผยแพร่  

15 

36.ร้อยละของสถานศึกษาที่มีระบบการนิเทศภายในที่มี
ประสิทธิภาพ   

100 

37. ร้อยละของสถานศึกษาที่มนีวัตกรรมด้านหลักสูตร 
กระบวนการจัดการเรียนรู้ และการวัดประเมินผล 
 
 

100 
 



กลยุทธ์ที่ 3  ส่งเสริมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 

เป้าหมายที่ 1  ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีความรู้ความสามารถและได้รับการพัฒนาสมรรถนะตรงตามมาตรฐานวิชาชีพ 

ตัวช้ีวัด 
ค่าเป้าหมาย 

แนวทางการด าเนินงาน 
2564 

38. ร้อยละของครูและบุคลากรทางการศึกษาปฏิบัติตน   
ได้ตามมาตรฐานวิชาชีพ 

100 1. วิเคราะห์สมรรถนะแต่ละต าแหน่ง และส ารวจความจ าเป็นและความต้องการในการ
พัฒนา (ท า ID PLAN) 
2. จัดท าแผนการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาระยะ ๓ ปี  
3. สร้างและพฒันาช่องทางการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา  
ในรูปแบบที่หลากหลาย  เช่น TEPE Online ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวชิาชีพ 
(Professional Learning Community : PLC) การเรียนรู้ผ่านกิจกรรมการปฏิบัติจริง 
(Active Learning) 
4. เสริมสร้างปลูกจิตส านึกครูและบุคลากรทางการศึกษาให้ด ารงชีวิตตามหลักปรัชญา 
ของเศรษฐกิจพอเพียง 
5. มีระบบสวสัดิการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
6. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้มีทักษะด้านเทคโนโลยีดิจิทัล 
7. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกกลุ่มสาระให้มีทักษะในการสื่อสารดา้น
ภาษาอังกฤษ ระดับ A2 และครูภาษาอังกฤษต้องผา่น CEFR ระดับ B2   
8. เขตพื้นที่การศึกษาส่งเสริม พัฒนา และยกระดบัความรู้ภาษาอังกฤษของครูที่สอน 
วิชาภาษาอังกฤษ โดยใช้ระดับการพัฒนาด้านภาษา CEFR 
9. จัดท าระบบการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาตามมาตรฐานวชิาชีพ 
10. ด าเนนิการพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษาให้มีคุณสมบัติ สมรรถนะ และความรู ้
ความเชี่ยวชาญ ประสบการณ์ ที่จ าเป็นส าหรับการปฏิบัติหนา้ที่ 
11. ส่งเสริม พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้สามารถสร้างนวตักรรม 
ทางการศึกษาได ้

39. ร้อยละของครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพฒันา
ให้มีสมรรถนะตรงตามมาตรฐานวิชาชีพ 

100 
 

40. ร้อยละของครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพฒันา
ทักษะด้านเทคโนโลยีดิจทิัล  

100 

41. ร้อยละของครูและบุคลากรทางการศึกษาที่เข้าทดสอบ
ตามกรอบมาตรฐานความสามารถทางภาษา CEFR 

50 

42. ร้อยละของผู้บริหารสถานศึกษาที่มีคุณสมบตัิ สมรรถนะ 
และความรู้ความเชีย่วชาญ ประสบการณ์ที่จ าเป็นส าหรับ 
การปฏิบัติหนา้ที ่

100 

43. ร้อยละของครูและบุคลากรทางการศึกษา 
มีนวัตกรรมทางการศึกษา   

85 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

เป้าหมายที่ 2  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษามีระบบบริหารงานบุคคล ที่มีประสิทธิภาพ 

ตัวช้ีวัด 
ค่าเป้าหมาย 

แนวทางการด าเนินงาน 
2564 

44. ร้อยละของครูและบุคลากรทางการศึกษา  
มีความก้าวหน้าทางวิชาชีพ ได้รบัสวัสดิการ มีความสุข 
ในการท างาน และมีการด าเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 

100  
1. พัฒนาระบบการบริหารงานบุคคลให้มีประสิทธิภาพโดยเชื่อมโยงกับหน่วยงาน 
ที่เก่ียวข้องในการก าหนดแผนอตัราก าลัง  การสรรหา  การบรรจุแต่งตั้ง การประเมินและ
การพัฒนา การสร้างแรงจูงใจ ยกย่อง เชิดชูเกียรติให้ครูและบุคลากรทางการศึกษามีขวัญ
และก าลังใจในการท างาน 

45. ร้อยละของสถานศึกษาและส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
มีกรอบอัตราก าลังครบตามเกณฑ์ที่ก าหนด 

100 2. พัฒนาระบบการประเมินครแูละบุคลากรทางการศึกษาที่มปีระสิทธิภาพ 
3. พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารงานบุคคลทีท่ันสมัยและมปีระสิทธิภาพ 

46. ร้อยละของสถานศึกษาและส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา  
มีระบบการประเมินและการพฒันาครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา 
 

100 
 
 
 

47. ร้อยละของสถานศึกษาและส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา  
มีระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารงานบุคคล 

100 

 

 

 

 

 

 

 



กลยุทธ์ที่ 4  สร้างโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียม การเข้าถึงบริการทางการศึกษา 

เป้าหมายที่ 1  ประชากรวัยเรียนได้รับโอกาสทางการศึกษาเพิ่มขึ้นอย่างทั่วถึง ผู้เรียนจบการศึกษาตามหลักสูตรทุกคน 

ตัวชี้วัด 
ค่าเป้าหมาย 

แนวทางการด าเนินงาน 
2564 

48. ร้อยละของประชากรวัยเรียนได้รับโอกาสในการเข้ารับ
การศึกษาภาคบังคบั 

100 1. จัดท าฐานข้อมูลประชากรวัยเรียน เพื่อเก็บรวบรวม เชื่อมโยงข้อมูล ศึกษา วิเคราะห์ 
เพื่อวางแผนการจัดบริการการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียน 
2. ประกันโอกาสการเข้ารับการบริการทางการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
ให้แก่ผู้เรียนในทุกพื้นที่ ครอบคลุมผู้ที่มีความต้องการจ าเปน็พิเศษ  
3. เร่งพัฒนาสถานศึกษาให้มีมาตรฐานการจัดการศึกษาที่ทัดเทยีมหรือใกล้เคียงกัน 
4. ส่งเสรมิสนับสนนุการสร้างความเข้มแข็งระบบดูแลช่วยเหลอืนักเรียนจนประสบ
ผลส าเร็จให้ได้รับรางวัลในระดบัต่างๆ 
5. ศึกษาวิเคราะห์ วิจัยสาเหตุปญัหานักเรียนออกกลางคัน นักเรียนจบไมพ่ร้อมรุ่น  
และด าเนนิการแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ 
6. ร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานที่เก่ียวข้องในการวางแผน 
และพัฒนาการจัดการศึกษา 

49. ร้อยละของผู้เรียนที่จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษา
ตอนต้นและระดับมัธยมศึกษาตอนปลายตามเวลาที่หลักสูตร
ก าหนด 

100 

50. ร้อยละของผู้เรียนที่จบชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 3 เข้าเรียนต่อ
ระดับชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 4 หรือระดับประกาศนียบัตรวชิาชีพ
หรือเทียบเท่า 

100 

51. ร้อยละของสถานศึกษาทีป่ระสบความส าเร็จในการจดัระบบ 
การดูแลช่วยเหลือนักเรียนผ่านเกณฑ์ ในระดับดีขึน้ไป 

100 

52. ร้อยละของนักเรียนออกกลางคันชั้นมธัยมศึกษาตอนตน้
และมัธยมศึกษาตอนปลาย 

0 

เป้าหมายที่ 2  ผู้เรียนที่มีความต้องการพิเศษ โดยเฉพาะเดก็ด้อยโอกาส และเด็กพิการไดร้ับโอกาสทางการศึกษาอย่างทัว่ถึง 
53. ร้อยละของนักเรียนพิเศษเรียนรวมผ่านเกณฑ์การพัฒนา
สมรรถภาพตามแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP) 
 

100 
 

1. จัดสรรบุคลากรเพื่อช่วยเหลือเด็กที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษให้เพียงพอ 
2. พัฒนาสื่อการเรียนการสอนที่เหมาะสมส าหรับเด็กที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษ 
3. เสริมสร้างโอกาสให้เด็กและเยาวชนที่ด้อยโอกาสและพิการ เรียนต่อและประกอบ
อาชีพ 
4. ส่งเสริมการจัดการศึกษาแบบเรียนรวม (Inclusive Education) อย่างมีระบบ 
 
 
 
 
 

54. ร้อยละของนักเรียนด้อยโอกาสและพิการ ได้รับการดูแล
ช่วยเหลือให้มีความพร้อมในการเรียน 
 
 
 

100 



กลยุทธ์ที่ 4  สร้างโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียม การเข้าถึงบริการทางการศึกษา 
เป้าหมายที่ 3  สถานศึกษาในสังกัดได้รับส่งเสริม สนับสนุนสือ่ แหล่งเรียนรู้ และมีระบบเทคโนโลยีที่ทันสมัยในการบริหารและจัดการเรียนการสอน 

ตัวชี้วัด 
ค่าเป้าหมาย 

แนวทางการด าเนินงาน 
2564 

55. ร้อยละของสถานศึกษาได้รบัการส่งเสริม สนับสนนุ 
สื่อ แหล่งเรียนรู ้และระบบ ICT ครอบคลุมและทั่วถึง 
 
 
 

100 1. พัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทลัเพื่อการศึกษาการจัดการเรียนการสอน และการเรียนรู้
ตลอดชีวิตที่มีความยืดหยุ่น หลากหลาย สามารถเข้าถึงได้ โดยไม่จ ากัดเวลาและสถานที่ 
2. พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการจัดการเรียนการสอนทางไกลและการเรียนการสอน
ออนไลน์ในระดับตา่ง ๆ อาท ิDEEP,DLIT,DLTV,ETV  
3. ขยายเครือข่ายบริการอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง ครอบคลุมทุกพื้นที่ เพียงพอกับผู้เรียน 
4. พัฒนาฐานข้อมูลดา้นการศึกษาและดา้นอืน่ที่เก่ียวข้องให้มีมาตรฐานครอบคลุม 
ถูกต้อง เป็นปัจจุบนั มีความเปน็เอกภาพ เทียบเคียงกับมาตรฐานนานาชาตไิด้  
และสามารถใช้ร่วมกันระหว่างหน่วยงาน ในกระทรวงศึกษาธิการและหน่วยงาน
ภายนอกที่เก่ียวข้อง 
5. จัดให้มีการเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนข้อมูลรายบุคคลทุกช่วงวัย ข้อมูลด้านการศึกษา
และด้านอื่นที่เก่ียวข้อง  
6. พัฒนาระบบสารสนเทศทางการศึกษาที่ครอบคลุม ถูกต้อง และเป็นปัจจุบนั  
เพื่อการวางแผนการบริหารจัดการศึกษา การติดตาม ประเมิน และรายงานผล  
สามารถอ้างอิงและใช้ประโยชนร์่วมกัน ตามพระราชบัญญตัิข้อมูลข่าวสาร 
 
 

56. ร้อยละของสถานศึกษาที่ใช้ระบบเทคโนโลยีที่มี
ประสิทธิภาพในการบริหารและจัดการเรียนการสอน  

100 

 

 

 

 

 

 

 



 

กลยุทธ์ที ่5 จัดการศึกษาเพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
เป้าหมายที่ 1  ผู้เรียนมีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงความตระหนักในการด ารงชีวิตที่เป็นมติรกับสิ่งแวดล้อมโดยประยุกต์ใชห้ลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

ตัวชี้วัด 
ค่าเป้าหมาย 

แนวทางการด าเนินงาน 
2564 

57. ร้อยละของผู้เรียนที่มีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงความ
รับผิดชอบต่อสิง่แวดล้อม และการประยุกต์ใช้หลักปรชัญา 
ของเศรษฐกิจพอเพียงในการด าเนินชีวิต 

๘๕ 1. ส่งเสริมการจัดท า/พฒันาหลกัสูตร/วิเคราะห์แผนการจัดการเรียนและจัดท า 
หน่วยการเรียนรู้ การจัดกระบวนการเรียนรู้ที่มุ่งการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตร 
กับสิ่งแวดล้อม เชน่ การลดการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ในการด าเนินชวีิตประจ าวนั 
Carbon emission/Carbon Footprint ในสถานศึกษาสูชุ่มชน 
2. ส่งเสริมและติดตาม การจัดกิจกรรม และจัดการเรียนรู้ด้านสิ่งแวดล้อมศึกษา  
สร้างจิตส านึกของผู้เรียนในการด าเนินชีวิตที่เก่ียวข้องกับการเสริมสร้างคุณภาพชีวิต 
ที่เป็นมิตรกับสิง่แวดล้อม  
3. จัดกิจกรรมส่งเสริม สร้างขวัญก าลังใจที่มีผลงานดา้นสิ่งแวดล้อมศึกษา 
4. ส่งเสริม สนับสนนุและพฒันาให้นักเรียน โรงเรียน ได้ศึกษาเรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้ 
ที่เป็นมิตรกับสิง่แวดล้อม เพื่อน าความรู้มาประยุกต์ใช้และจัดท าโครงงานดา้นการอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อม 
5. ส่งเสริมสนับสนนุให้สถานศกึษาด าเนนิการโครงการดา้นสิง่แวดล้อมในสถานศึกษา 
และชุมชน 
 
 
 

58. ร้อยละของสถานศึกษาจัดกิจกรรมและจัดการเรียนรู้   
ด้านสิง่แวดล้อมศึกษา และน้อมน าแนวคิดตามหลักปรชัญา  
ของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏบิัต ิ

100 

59. ร้อยละของสถานศึกษามีหลักสูตรกระบวนการเรียนรู้      
มีแหล่งเรียนรู้ที่สร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

100 

60. ร้อยละของสถานศึกษาที่ด าเนินโครงการด้านสิ่งแวดล้อม 
 

100 

 

 

 

 

 

 

 



 

เป้าหมายที่ 2  สถานศึกษามีนวัตกรรมที่เกิดจากการจัดกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการสร้างเสริม คุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลและขยายเครือข่ายไปสู่ชุมชน                               
                  เพื่อให้เกิดความยั่งยืน 

ตัวชี้วัด 
ค่าเป้าหมาย 

แนวทางการด าเนินงาน 
2564 

61. ร้อยละของสถานศึกษามีนวัตกรรมหรืองานวิจัยหรือ
โครงงานด้านการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อมและขยายเครือข่ายสู่ชุมชน 

๘๕  
1. ส่งเสริมสถานศึกษาด้านการบริหารจัดการส านักงานสีเขียวและสถานศึกษาที่เป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อม (Green office) การจัดบรรยากาศและสิ่งแวดล้อมในสถานศึกษา 
พัฒนาแหล่งเรียนรู้ที่เก่ียวข้องกับการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิง่แวดล้อม       
โดยอาศัยความร่วมมือกับภาคสว่นต่างๆ และมหาวิทยาลัยในทอ้งถ่ิน  
2. ส่งเสริมสนับสนนุให้สถานศกึษาด าเนนิงานตามเกณฑ์มาตรฐานสิง่แวดล้อมศึกษา
เพื่อการพัฒนาที่ยัง่ยืน (EESD  School: Education for Sustainable 
Development School) 
3. ส่งเสริมให้สถานศึกษาด าเนนิการตามแนวทางมาตรฐานโรงเรียนน่าอยู่ นา่เรียนรู้ 
สู่คุณภาพ 
4. ส่งเสริมสนับสนนุให้สถานศกึษาเข้าร่วมโครงการโรงเรียนปลอดขยะ  
 ( ZERO WASTE SCHOOL ) และโรงเรียนสิ่งแวดล้อมศึกษา (ECO SCHOOL) 
5. ส่งเสริมให้สถานศึกษาสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับภาคส่วนต่าง ๆ ในการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 
 

62. ร้อยละของสถานศึกษาที่ด าเนินการตามเกณฑ์มาตรฐาน
สิ่งแวดล้อมศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยนื (EESD  School: 
Education for Sustainable Development School) 

100 

63. ร้อยละของสถานศึกษามีสภาพแวดล้อมที่สวยงามสะอาด
ร่มร่ืน ปลอดภัย และเอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้สิ่งแวดล้อมศึกษา 

85 

64. ร้อยละของสถานศึกษาที่ด าเนินการโครงการโรงเรียน
ปลอดขยะ ( ZERO WASTE SCHOOL ) และโรงเรียน
สิ่งแวดล้อมศึกษา (ECO SCHOOL) 

100 

65. ร้อยละของสถานศึกษามีการสร้างเครือข่ายความร่วมมือ 
กับภาคส่วนต่าง ๆ ในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ 
และสิ่งแวดล้อม อย่างน้อย ๑ เครือข่าย 

 
 

85 
 
 

   
 

 

 

 



 

 

 

กลยุทธ์ที่ 6 พัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนในการจัดการศึกษา 
เป้าหมายที่ 1 ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา/สถานศึกษา/ มีระบบการบริหารจัดการ ที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน เป็นที่ยอมรับของชุมชนและสังคม 

ตัวช้ีวัด 
ค่าเป้าหมาย 

แนวทางการด าเนินงาน 
2564 

66. ระดับคุณภาพของส านักงานเขตพื้ นที่ การศึกษา
มัธยมศึกษา มีการบริหารตามเกณฑ์มาตรฐานส านักงาน 
เขตพื้นที่การศึกษา 

5 1. สร้างวัฒนธรรมองค์กร แบบมุ่งผลสัมฤทธิ์โดยการส่งเสริมการท างานเป็นทีม 
และรู้รักสามัคคี 
2. พัฒนาระบบการวางแผน น าแผนไปสู่การปฏิบัติ การก ากับติดตาม ตรวจสอบ 
และประเมินผล เพื่อการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ โดยยึดหลักธรรมาภิบาล 
3. ยกระดับคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
4. ส่งเสริมและพัฒนาการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology)  
เพื่อเชื่อมโยงข้อมูลด้านต่าง ๆ ตั้งแต่ข้อมูลผู้เรียน ข้อมูลครู ข้อมูลสถานศึกษา  
ข้อมูลงบประมาณ และข้อมูลอื่น ๆ ที่จ าเป็น 
5. ส่งเสริมการบริหารจัดการเขตพื้นที่การศึกษาโดยใช้พื้นที่เป็นฐาน (Area-base 
Management)                       (CLAUSTER) 
6. ส่งเสริม ก ากับ ติดตาม และพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายใน 
ของสถานศึกษาให้เข้มแข็ง 
7. พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศและระบบรายงานข้อมูลของสถานศึกษาและ     
เขตพื้นที่การศึกษาให้เชื่อมโยง มีความสอดคล้อง สามารถน าไปใช้ประโยชน์              
ในการพัฒนาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
8. ปรับปรุงและพัฒนาระบบการด าเนินงานของส่วนราชการในส านักงานเขตพื้นที่  
ให้มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง 

 
 
 

67. ร้อยละของสถานศึกษามีระบบประกันคุณภาพภายใน 
ที่เข้มแข็งและผ่านมาตรฐานในระดับดีขึ้นไป 

100 

68. ร้อยละของสถานศึกษามีระบบข้อมูลสารสนเทศ 
และระบบรายงานข้อมูลที่ทันสมัย เป็นปัจจุบัน ถูกต้อง  
และน าไปใช้ประโยชน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

100 

 

 



 

 

กลยุทธ์ที่ 6 พัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนในการจัดการศึกษา 
เป้าหมายที่ 2 ทุกภาคส่วนของสังคมมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาที่ตอบสนองความต้องการของประชาชนและพื้นที่ 

ตัวช้ีวัด 
ค่าเป้าหมาย 

แนวทางการด าเนินงาน 
2564 

69. ระดับการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วนของสังคมในการบริหาร
จัดการศึกษาของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 

5 1. สร้างเครือข่ายการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการของส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษา/สถานศึกษา 

 70. ร้อยละของสถานศึกษาที่มีหน่วยงาน องค์กรต่าง ๆ  
เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาเพิ่มข้ึน 

100 

 


