
 

แผนพัฒนา
การศึกษาขั�นพื� นฐาน 

พ.ศ. 2564-2565

สํานักงานเขตพื�นที�การศึกษาพัทลุง
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั�นพื�นฐาน

http://www.sea12.go.th/plan/images/stories/pdf/plan2561/plan2561-2564/plan61-64.pdf
http://www.sea12.go.th/plan/images/stories/pdf/plan2561/plan2561-2564/plan61-64.pdf
http://www.sea12.go.th/plan/images/stories/pdf/plan2561/plan2561-2564/plan61-64.pdf
http://www.sea12.go.th/plan/images/stories/pdf/plan2561/plan2561-2564/plan61-64.pdf


  หน้า 1  

ทิศทางการจัดการศึกษาและกรอบกลยุทธ์การพัฒนา 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2565 

ทิศทางการจัดการศึกษาและกรอบกลยุทธ์การพัฒนาประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2565 ได้จัดทำข้ึน 
เพื ่อใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาการบริหารจัดการและการจัดการศึกษาของสำนักงานเขตพื ้นที ่การศึกษา
มัธยมศึกษาพัทลุง ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน สอดคลองกับนโยบาย แผนในระดับต่าง ๆ และสภาพการณ 
ของจังหวัดพัทลุง ทิศทางการจัดการศึกษาและกรอบกลยุทธ์การพัฒนา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2565  
ประกอบด้วยวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ ประเด็นกลยุทธ์ และกรอบกลยุทธ์การพัฒนา ดังรายละเอียด ต่อไปนี้ 

วิสัยทัศน์ 
“ผู ้เร ียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา มีทักษะที ่จำเป็นในศตวรรษที ่ 21 มีความเป็นไทย 

ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”   
โดยกำหนดนิยามของวิสัยทัศน์ในการขับเคลื่อนในปีงบประมาณ 2564 - 2565 ดังนี้ 

1. ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา หมายถึง
     1.1 มีผลสัมฤทธิ์วิชาการเพ่ิมขึ้นมีความเป็นเลิศทางวิชาการ 
     1.2 เป็นผู้ที่เปี่ยมคุณธรรม จริยธรรม เป็นพลเมืองที่ดียึดมั่นในสถาบันหลักของชาติ 
     1.3 มีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรงทุกมิติ (กาย สติปัญญา จิตใจ อารมณ์ สังคม สิ่งแวดล้อมฯ) 

2. ผู้เรียนมีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 หมายถึง
     2.1 ทักษะการคิดวิเคราะห์ การคิดอย่างมีวิจารณญาณและสามารถแก้ไขปัญหาได้ (Critical Thinking 

and Problem Solving) 
     2.2 ทักษะการคิดสร้างสรรค์ (Creative Thinking) 
     2.3 ทักษะความร่วมมือ (Collaboration) 
     2.4 ทักษะการสื่อสาร (Communication)  
     2.5 ทักษะการใช้เทคโนโลยี (Computing) 
     2.6 ทักษะอาชีพ (Career) 
     2.7 ความมีเมตตากรุณา มีคุณธรรม และมีระเบียบวินัย (Compassion) 
     2.8 ความเข้าใจในความแตกต่างของวัฒนธรรมและกระบวนการคิดข้ามวัฒนธรรม (Cross-cultural 

understanding) 

3. ผู้เรียนมีความเป็นไทย หมายถึง
3.1 มีความรัก ความภาคภูมิใจ เห็นคุณค่า ร่วมอนุรักษ์ความเป็นมาของชาติไทย สัญลักษณ์ของชาติไทย

สถาบันพระมหากษัตริย์ บรรพบุรุษไทย ภูมิปัญญาวัฒนธรรม ประเพณีไทย 
     3.2 มีความรัก ความภาคภูมิใจ เห็นคุณค่า ร่วมอนุรักษ์ความเป็นมาประเพณี วัฒนธรรม และวิถีดั้งเดิมที่

มีคุณค่าที่เป็นอัตลักษณ์ของจังหวัดพัทลุง 
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4. หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง หมายถึง 
     4.1 ความพอประมาณ : ความพอดีที่ไม่น้อยเกินไปและไม่มากเกินไป โดยไม่เบียดเบียนตนเองและผู้อ่ืน 
     4.2 มีเหตุผล : การตัดสินใจเกี่ยวกับระดับความพอเพียงนั้น จะต้องเป็นไปอย่างมีเหตุผล โดยพิจารณา

จากเหตุปัจจัยที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนคำนึงถึงผลที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากการกระทำนั้นๆ อย่างรอบคอบ 
     4.3 มีภูมิคุ้มกันที่ดี : การเตรียมตัวให้พร้อมรับผลกระทบและการเปลี่ยนแปลงด้านต่างๆ ที่จะเกิดขึ้น  

โดยคำนึงถึงความเป็นไปได้ของสถานการณ์ต่างๆ ที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในอนาคต โดยมี เงื่อนไข ของการตัดสินใจและ
ดำเนินกิจกรรมต่างๆ ให้อยู่ในระดับพอเพียง 2 ประการ  ดังนี้ 
    4.3.1 เงื ่อนไขความรู้ ประกอบด้วย ความรอบรู ้เกี ่ยวกับวิชาการต่างๆ ที ่เกี ่ยวข้องรอบด้าน  
ความรอบคอบที่จะนำความรู้เหล่านั้นมาพิจารณาให้เชื่อมโยงกัน เพื่อประกอบการวางแผนและความระมัดระวัง  
ในการปฏิบัติ 
    4.3.2 เง ื ่อนไขคุณธรรมที ่จะต้องเสริมสร้าง ประกอบด้วย มีความตระหนักในคุณธรรม  
มีความซื่อสัตย์สุจริตและมีความอดทน มีความเพียร ใช้สติปัญญาในการดำเนินชีวิต 

พันธกิจ (Mission) 
1. จัดการศึกษาให้ผู ้เร ียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา และสถานศึกษา ได้ร ับความปลอดภัย 

จากภัยพิบัติ ภัยคุกคามทุกรูปแบบ เพ่ือรองรับวิถีชีวิตใหม่ 
2. สร้างโอกาส ความเสมอภาค ลดความเหลื่อมล้ำ ให้ผู้เรียนทุกคนได้รับบริการทางการศึกษาอย่างทั่วถึง 

และเท่าเทียม 
3. ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ความเป็นพลเมืองที่ดีของชาติ ความเป็นไทย ยึดมั่นในสถาบันหลักของชาติ

และการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
4. พัฒนาศักยภาพผู้เรียนให้มีผลสัมฤทธิ์เพ่ิมขึ้น มีความเป็นเลิศทางวิชาการและมีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 
5. ส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื ่อพัฒนาคุณภาพชีว ิตที ่เป็นมิตรกับสิ ่งแวดล้อมและยึดหลักปรัชญา 

ของเศรษฐกิจพอเพียง 
6. ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษามีขีดความสามารถสูง มุ่งมั ่น เป็นมืออาชีพ ปรับตัวได้ทัน  

ต่อการเปลี่ยนและยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม เป็นแบบอย่างที่ดี 
7. พัฒนาระบบบริหารจัดการสู่องค์กรแห่งนวัตกรรมที่ทันสมัย และมีคุณภาพตามมาตรฐานตามหลักธรรมาภิบาล 

เป้าประสงค์  (Goal) 

1. ผู้เรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา และสถานศึกษา ได้รับการดูแลความปลอดภัยจากภัยพิบัติและ
ภัยคุกคามทุกรูปแบบ สามารถปรับตัวต่อโรคอุบัติใหม่ โรคอุบัติซ้ำ และรองรับวิถีช ีว ิตใหม่รวมถึง การจัด
สภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการมีสุขภาวะที่ดี  
   2. ประชากรวัยเรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างเสมอภาคจนจบการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน และสามารถเรียนรู้ได้อย่างมีความสุข เด็กกลุ่มเสี่ยงที่จะออกจากระบบการศึกษา เด็กตกหล่น และเด็ก
ออกกลางคัน ได้รับการช่วยเหลือให้ได้รับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเด็กพิการและผู้ด้อยโอกาส ได้รับโอกาสทางการศึกษา
ที่มีคุณภาพ 
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  3. ผู ้เรียน มีคุณธรรม จริยธรรม มีความรักในสถาบันหลักของชาติ และยึดมั ่นการปกครองระบอบ 
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข เป็นพลเมืองที ่รู ้สิทธิและหน้าที ่อย่างมีความรับผิดชอบ  
มีจิตสาธารณะ มีความรักและความภูมิใจในความเป็นไทย 
  4. ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา มีความเป็นเลิศทางวิชาการ มีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 
ได้รับการพัฒนาเต็มศักยภาพตามความแตกต่างระหว่างบุคคล และสามารถวางแผนในการศึกษาต่อเพ่ือการมีงานทำ 
  5. ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจ จิตสำนึกในการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและยึดหลัก   
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
  6. ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษามีขีดความสามารถสูง มุ่งมั่น เป็นมืออาชีพ ปรับตัวได้ทันต่อการ
เปลี่ยนแปลง ยึดหลักคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณตามมาตรฐานวิชาชีพ 

7. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา/สถานศึกษาเป็นองค์กรแห่งนวัตกรรมที่ทันสมัย มีคุณภาพตามมาตรฐาน
โดยยึดหลักธรรมาภิบาล 

กลยุทธ์ (Strategies) 
กลยุทธ์ที่ 1 ส่งเสริมการจัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีความปลอดภัยจากภัยทุกรูปแบบ 
กลยุทธ์ที่ 2 สร้างโอกาสและความเสมอภาคในการเข้าถึงบริการทางการศึกษา 
กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาคุณภาพการศึกษาให้ก้าวทันการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 
กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการสู่องค์กรแห่งนวัตกรรม 

จุดเน้น (Focus) 
1. ด้านผู้เรียน 
     1.1 ผู้เรียนมีสมรรถนะสำคัญและคุณลักษณะอันพึ่งประสงค์ ระดับดีเยี่ยม ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 
     1.2 ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพ่ิมขึ้น ไม่น้อยกว่าร้อยละ 3 
     1.3 ผู้เรียนมีผลการประเมิน 0, ร, มส ได้รับการพัฒนาให้ปลอด 0, ร, มส ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 
     1.4 ผู้เรียนมีทักษะในศตวรรษท่ี 21 ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 
     1.5 ผู้เรียนมีทักษะการใช้เทคโนโลยีเพ่ือการเรียนรู้ ร้อยละ 90 
2. ด้านครูผู้สอน 
     2.1 ครูจัดการเรียนการสอนแบบเชิงรุก (Active Leaning) ร้อยละ 90 
     2.2 ครูทุกคนมีวิจัยเพ่ือยกระดับคุณภาพการศึกษา ภาคเรียนละ 1 เรื่อง 
     2.3 ครูผู้สอนมีทักษะเทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือการจัดการเรียนรู้ ร้อยละ 90 
3. ด้านสถานศึกษา 
     3.1 สถานศึกษามีการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินของสถานศึกษาออนไลน์ สำหรับ

สถานศึกษา (ITA Online) มีผลการประเมินอยู่ในระดับ A ขึ้นไป ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60  
     3.2 สถานศึกษามีระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่เข้มแข็ง มีรูปแบบหรือนวัตกรรมที่เป็นแบบอย่างได้ 
     3.3 สถานศึกษามีระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (O-Net)  

ที่สูงขึ้นร้อยละ 3 
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           3.4 สถานศึกษามีมาตรการป้องกันและช่วยเหลือให้นักเรียนลดอัตราการออกกลางคัน ไม่เกินร้อยละ 1 ต่อปี 
           3.5 สถานศึกษามีมาตรการการดำเนินการทำให้นักเรียนสำเร็จการศึกษาภาคบังคับและการศึกษา 
ขั้นพ้ืนฐาน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 95 
           3.6 สถานศึกษามีกระบวนการ หรือรูปแบบในการบริหารจัดการที่ประสบผลสำเร็จเป็นแบบอย่างได้ 
           3.7 สถานศึกษามีการพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ที่ผ่านการวิจัยและพัฒนาที่เหมาะสม  
กับบริบทของโรงเรียนสอดคล้องกับความต้องการของนักเรียน ผู้ปกครองและชุมชน 
           3.8 สถานศึกษามีบรรยากาศที ่เอื ้อต่อการเรียนรู ้และเป็นมิตรต่อสิ ่งแวดล้อม โดยสถานศึกษา 
ต้องพัฒนา และยกระดับเป็นศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ร้อยละ 30 
           3.9 สถานศึกษาดำเนินการพัฒนาผู้เรียนและส่งเสริมความเป็นเลิศในทุกระดับ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 
           3.10 สถานศึกษามีระบบประกันคุณภาพภายในและระบบการนิเทศภายในที่เข้มแข็ง มีรูปแบบหรือ
นวัตกรรมที่เป็นแบบอย่างได้ 

4. ด้านผู้บริหาร 
     4.1 ผู้บริหารส่งเสริมสนับสนุนให้ครูและบุคลากรทางการศึกษามีการพัฒนาตนเอง เพื่อขอมีและเลื่อน

วิทยฐานะในรอบปี ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของผู้มีคุณสมบัติ 
     4.2 ผู้บริหารนำนโยบายสู่การปฏิบัติที่เป็นรูปธรรมตลอดจนมีการดำเนินการรายงานผลการดำเนินงาน

ที่ถูกต้อง เป็นไปตามเวลาที่กำหนด 
           4.3 ผู้บริหาร และครู มีคุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ เป็นแบบอย่างที่ดี 
           4.4 ผู้บริหารบริหารจัดการโดยใช้นวัตกรรม/รูปแบบในการบริหารจัดการที่เป็นแบบอย่างที่ดี 
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กรอบกลยุทธ์การพัฒนา 
กลยุทธ์ที่ 1 ส่งเสริมการจัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีความปลอดภัยจากภัยทุกรูปแบบ 

    เป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์ 
  1. ผู้เรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา และสถานศึกษา ได้รับการดูแลความปลอดภัยจากภัยพิบัติและภัยคุกคามทุกรูปแบบ สามารถปรับตัวต่อโรคอุบัติใหม่ โรคอุบัติซ้ำ  
    และรองรับวิถีชีวิตใหม่รวมถึงการจัดสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการมีสุขภาวะที่ดี  
    ตารางที่ 16 ความเชื่อมโยงกลยุทธ์ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย แนวทางการดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2565 

ตัวช้ีวัด 
ค่าเป้าหมาย 

แนวทางการดำเนินงาน 
ปี 2564 ปี 2565 

1. ร ้อยละของผ ู ้ เร ียนที ่ เข ้าร ่วม
กิจกรรมที่ส่งเสริมสนับสนุนในการ
สร้างภูมิค ุ ้มกันพร ้อมร ับมือการ
เปลี ่ยนแปลงและภัยคุกคามแบบ
ใหม่ทุกรูปแบบ 

ร้อยละ 85 ร้อยละ 85 

1. ส่งเสริม สนับสนุน สถานศึกษา ครู และบุคลากรทางการศึกษาในการพัฒนาการสร้างความปลอดภัย
จากภัยพิบัติและภัยคุกคามทุกรูปแบบ 
    1.1 สร้างความตระหนัก ความรู้ ความเข้าใจแก่ครู บุคลากรทางการศึกษา ให้สามารถวิเคราะห์ ประเมิน
สถานการณ์ความเสี่ยง และดำเนินการตามแนวทางในการจัดการภัยพิบัติและภัยคุกคาม 
ทุกรูปแบบ ให้สามารถปรับตัวต่อโรคอุบัติใหม่และโรคอุบัติซ้ำ รองรับวิถีชีวิตใหม่ (New Normal) 
    1.2 ส่งเสริมพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลและด้านการเรียนรู้ด้วยตัวเองที่นำไปสู่  Digital Life & Learning 
รวมถึงความพร้อมของครูผู้สอนในการจัดการเรียนการสอนออนไลน์เพื่อความปลอดภัยเมื่อต้องเผชิญกับ
สถานการณ์ภัยพิบัติและภัยคุกคาม 
    1.3 ส่งเสริมให้มีการจัดสภาพแวดล้อมและสร้างระบบนิเวศน์การเรียนรู้ที่ปลอดภัยในสถานศึกษาให้
ผู้เรียนมีความปลอดภัยมีความอบอุ่นและมีความสุขในสถานศึกษา 
    1.4 เสริมสร้างแนวทางการป้องกันและแก้ปัญหาจากภัยคุกคามทุกรูปแบบได้อย่างทันท่วงที เช่น                     
ภัยคุกคามทางไซเบอร์การแสดงออกที่ไม่เหมาะสมพฤติกรรมกลั่นแกล้งรังแกผู้อื่น (Bully) ความรุนแรงใน
สถานศึกษาการล่วงละเมิดทางเพศและยาเสพติดโดยความร่วมมือจากภาคีเครือข่าย 

2. ร้อยละของสถานศึกษาที่มีการ
จัดการเรียนการสอน/กิจกรรมเพ่ือ
เสร ิมสร ้างความร ู ้ความเข ้าใจที่
ถ ูกต ้องเก ี ่ ยวก ับภ ัยค ุกคามใน
รูปแบบใหม่ 

ร้อยละ 80 ร้อยละ 80 

3. ร ้อยละสถานศึกษา ม ีระบบ 
กลไกและมาตรการที่เข้มแข็งในการ
ป้องกันและแก้ไขภ ัยคุกคามทุก
รูปแบบ 

ร้อยละ 80 ร้อยละ 80 
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ตัวช้ีวัด 
ค่าเป้าหมาย 

แนวทางการดำเนินงาน 
ปี 2564 ปี 2565 

4. ร้อยละของนักเรียนกลุ่มเสี่ยง
เกี่ยวกับยาเสพติดและอบายมุข
ลดลง 

ร้อยละ 80 ร้อยละ 80     1.5 พัฒนาระบบและรูปแบบการป้องกันภัยทุกรูปแบบรวมทั้งเสริมสร้างสวัสดิการให้ครูและบุคลากร
ทางการศึกษามีขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงานโดยเฉพาะภัยที่เกิดจากความไม่สงบในพื้นที่จังหวัด
ชายแดนภาคใต้ 
2. ส่งเสริมให้ผู้เรียน มีความรู้ ความเข้าใจ มีทักษะในการป้องกันตนเองให้ปลอดภัยจากภัยคุกคาม 
ในทุกรูปแบบและมีสุขภาวะท่ีดี มีจิตสังคม 
    2.1 ส่งเสริมการพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ความเข้าใจรู้จักวิธีการป้องกันและแก้ไขเกี่ยวกับภัยคุกคามภัย
จากยาเสพติด ความรุนแรงการคุกคามในชีวิตและทรัพย์สิน การค้ามนุษย์ อาชญากรรมไซเบอร์ภัยพิบัติและ
ภาวะฉุกเฉินโรคอุบัติใหม่และโรคอุบัติซ้ำตลอดจนพฤติกรรมที่พึงประสงค์ด้านสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับ
ความปลอดภัย 
    2.2 ส่งเสริม การพัฒนากระบวนการเรียนรู้ที่มุ่งเสริมสร้างทักษะชีวิตและทักษะอาชีพให้แก่ผู้เรียนเพ่ือ
รองรับภัยพิบัติและภัยคุกคามทุกรูปแบบโรคอุบัติใหม่และโรคอุบัติซ้ำ 
    2.3 ส่งเสริม สนับสนุน ให้ผู้เรียนเข้าร่วมกิจกรรมในโรงเรียนและชุมชนที่เกี่ยวกับการสร้างภูมิคุ้มกันจาก
ภัยคุกคามยาเสพติด ความรุนแรง โรคอุบัติใหม่ (COVID-19) ความขัดแย้งในสังคม 
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กลยุทธ์ที่ 2 สร้างโอกาสและความเสมอภาคในการเข้าถึงบริการทางการศึกษา 

    เป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์ 
 1. ประชากรวัยเรียนระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างเสมอภาคจนจบการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 2. เด็กกลุ่มเสี่ยงที่จะออกจากระบบการศึกษา เด็กตกหล่น และเด็กออกกลางคัน ได้รับการช่วยเหลือให้ได้รับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 3. เด็กพิการและผู้ด้อยโอกาส ได้รับโอกาสทางการศึกษาที่มีคุณภาพ 
 4. ผู้เรียนได้รับการดูแลช่วยเหลือให้สามารถเรียนรู้ได้อย่างมีความสุข 

ตัวช้ีวัด 
ค่าเป้าหมาย 

แนวทางการดำเนินงาน 
ปี 2564 ปี 2565 

5.ร้อยละของโรงเรียนที่นักเรียนปลอด 0 ติด ร มส  ร้อยละ 90 ร้อยละ 90 1. สร้างโอกาสและความเสมอภาคในการเข้าถึงการศึกษาอย่างมีคุณภาพทุก
กลุ่มเป้าหมาย 
วิธีปฏิบัติของแนวทางการพัฒนา 
    1.1 พัฒนาระบบการรับนักเรียน การรณรงค์ประชาสัมพันธ์การรับนักเรียนเชิงรุก
โดยบูรณาการกับหน่วยงานทางการศึกษาในพื้นที่ 
    1.2 ส่งเสริมสนับสนุนให้สถานศึกษาดำเนินการค้นหาเฝ้าระวังติดตามและประสาน
ช่วยเหลือประชากรวัยเรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานที่อยู่นอกระบบการศึกษาให้
เข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพและได้รับการพัฒนาตามศักยภาพของแต่ละบุคคลและ
สนับสนุนให้มีข้อมูลองค์ความรู้และแนวทาง/วิธีการ/เครื่องมือที่จำเป็นในการป้องกัน
นักเรียนออกจากระบบการศึกษา 
     1.3 ส่งเสริม สนับสนุน การพัฒนาระบบงานแนะแนวให้นักเรียนที่จบการศึกษา
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมปลายได้ศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น 
     1.4 พัฒนารูปแบบและวิธีการจัดการเรียนรู้สื่อเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวก
ทางการศึกษาสำหรับคนพิการการวัดและประเมินผลที่เหมาะสมกับการพัฒนา
ศักยภาพของเด็กพิการและเด็กด้อยโอกาสพร้อมจัดทำแผนป้องกันและพัฒนาที่มี

6.ร้อยละของนักเรียนที่จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษา
ตอนต้นได้ศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
หรือเทียบ สายสามัญและสายอาชีพ 

ร้อยละ 90 ร้อยละ 90 

7.อัตราการออกกลางคันของผู้เรียนระดับการศึกษาขั้น
พ้ืนฐานลดลง 

ไม่เกินร้อยละ 1  ไม่เกินร้อยละ 1  

8. ร้อยละของนักเรียนที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ
ได้ร ับการศึกษาเต็มตามศักยภาพตามแผนการจัด
การศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP) 

ร้อยละ 80 ร้อยละ 80 

9.อัตราการเข้าเรียนสุทธิระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ร้อยละ 70 ร้อยละ 70 
10.ร้อยละของผู้เรียนที่ได้รับเงินอุดหนุนปัจจัยพื้นฐาน
สำหรับนักเรียนยากจน 

ร้อยละ 20 ร้อยละ 20 

11.ร้อยละของโรงเรียนที่ผ่านเกณฑ์การประเมินตาม
ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างมีระบบ 

ร้อยละ 100 ร้อยละ 100 
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ตัวช้ีวัด 
ค่าเป้าหมาย 

แนวทางการดำเนินงาน 
ปี 2564 ปี 2565 

ประส ิทธ ิภาพส ่ ง เสร ิม สน ับสน ุนให ้ผ ู ้ พ ิ การ ได ้ ร ับการศ ึกษาในร ูปแบบ  
ที่เหมาะสม โดยมุ่งเน้นการจัดการศึกษาแบบเรียนรวม (Inclusive Education) 
     1.5 ส่งเสริมสนับสนุนระบบการวัดและประเมินผลเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้โดยลดจำนวนผู้ที่มีผล
การเรียน 0,ร  และ มส 
2. ส่งเสริมสนับสนุนการจัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนให้ผู้เรียนได้รับการดูแล
ช่วยเหลืออย่างท่ัวถึงและมีความสุขวิธีปฏิบัติของแนวทางการพัฒนา 
     2.1 ส่งเสริมสนับสนุนให้โรงเรียนดำเนินการตามมาตรฐานระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน 
     2.3 ส่งเสริมให้โรงเรียนเข้ารับการประเมินโครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
ในทุกระดับ 
     2.3 ส่งเสริมสนับสนุนการเผยแพร่นวัตกรรมระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
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กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาคุณภาพการศึกษาให้ก้าวทันการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 

    เป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์ 
1. ผู้เรียน มีคุณธรรม จริยธรรม มีความรักในสถาบันหลักของชาติ และยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข เป็นพลเมืองที่รู้สิทธิและหน้าที่  

อย่างมีความรับผิดชอบ มีจิตสาธารณะ มีความรักและความภูมิใจในความเป็นไทย 
 

ตัวช้ีวัด 
ค่าเป้าหมาย 

แนวทางการดำเนินงาน 
ปี 2564 ปี 2565 

12. ร ้อยละของสถานศึกษาในสังกัด สพม.พัทลุง 
จัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ที่สะท้อนความรักและ
ธำรงรักษาสถาบันหลักของชาติและการยึดมั ่นการ
ปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์
เป็นประมุข 

ร้อยละ 100 ร้อยละ 100 1. ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมที่ดีงาม ความเป็นพลเมืองที่ดี ยึดม่ันใน
สถาบันหลักของชาติ การปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์
เป็นประมุขและมีความเป็นไทย 

     1. สร้างจิตสำนึกของนักเรียนให้มีความจงรักภักดีและธำรงรักษาสถาบันหลักของ
ชาติ ได้แก่ ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ 
     2. ปลูกฝังและเสริมสร้างวิถีประชาธิปไตย ความสามัคคีสมานฉันท์สันติวิธี 
ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นและยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข โดยผ่านกลไกของโรงเรียนสุจริตกิจกรรมสภา
นักเรียน 

     3. เสร ิมสร ้างความร ู ้ความเข ้าใจที ่ถ ูกต ้องเก ี ่ยวกับสถาบันชาติ ศาสนา 
พระมหากษัตริย์ ผ่านการเรียนรู้หลักสูตรประวัติศาสตร์ รวมทั้งช่องทางสื่อสารต่าง ๆ  
     4. ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมที่ดีงาม ผ่านกิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี ยุว
กาชาดและกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ในสถานศึกษาให้มีคุณภาพและมาตรฐาน  

     5. จัดให้มีการจัดการเรียนรู้ เพื่อส่งเสริมการอยู่ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรม 
พัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ด้านความเป็นพลเมืองในทุกระดับการศึกษา 

13. ร้อยละของนักเร ียน ที ่ผ ่านหลักสูตร ลูกเสือ  
เนตรนารี ยุวกาชาด และผู้บำเพ็ญประโยชน์ 

ร้อยละ 100 ร้อยละ 100 

14. ร้อยละของสถานศึกษาที่มีการจัดการเรียนการสอน/
กิจกรรม เพ่ือเสริมสร้างความเป็นพลเมือง 

ร้อยละ 100 ร้อยละ 100 

15. ร้อยละของสถานศึกษาที่มีการจัดการเรียนการสอน/
ก ิจกรรม เพ ื ่อส ่ง เสร ิมการอย ู ่ ร ่ วมก ันในส ังคม 
พหุวัฒนธรรม 

ร้อยละ 10 ร้อยละ 10 

16. ร้อยละของสถานศึกษาที ่มีการพัฒนาหลักสูตร 
หรือจัดการเรียนการสอนประวัติศาสตร์ไทยในทุก
ระดับชั้น 

ร้อยละ 80 ร้อยละ 80 
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17. ร ้อยละของสถานศึกษา ที ่ปล ูกฝ ังค ุณธรรม 
จริยธรรม ค่านิยมที ่ด ีงาม ความเป็นพลเมืองที ่ดี  
มีจิตอาสา ยึดมั่นในสถาบันหลักของชาติ การปกครอง
ในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรง 
เป็นประมุขและมีความเป็นไทย 

ร้อยละ 100 ร้อยละ 100      6. น้อมนำและเผยแพร่หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง รวมถึงแนวทาง
พระราชดำริต่าง ๆ ให้เกิดความเข้าใจอย่างถ่องแท้ และนำไปประยุกต์ใช้  โดยมุ่งเน้น
ให้โรงเรียนเป็นศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

     7. รณรงค์เสริมสร้างความรักและภาคภูมิใจในความเป็นคนไทยและชาติไทย โดย
จัดกิจกรรมเนื่องในวันสำคัญ 

     8. ผลิต รวบรวมสื่อสร้างสรรค์หรือแหล่งเรียนรู้ที่เกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์
มาใช้ ในการสร้างจิตสำนึกให้กับผู้เรียน 

18. ร้อยละของนักเรียนที่ผ่านการประเมินคุณลักษณะ
อันพึงประสงค ์

ร้อยละ 90 
 

ร้อยละ 90 
 

 

 2. ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา มีความเป็นเลิศทางวิชาการ มีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 ได้รับการพัฒนาเต็มศักยภาพตามความแตกต่างระหว่างบุคคลและ
สามารถวางแผนในการศึกษาต่อเพ่ือการมีงานทำ 

 

ตัวช้ีวัด 
ค่าเป้าหมาย 

แนวทางการดำเนินงาน 
ปี 2564 ปี 2565 

19. ร ้อยละของผ ู ้ เร ียนมีค ุณภาพตามมาตรฐาน
การศึกษาเพ่ิมข้ึนและมีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21  

ร้อยละ 80 ร้อยละ 80 2. พัฒนากระบวนการเรียนรู้สำหรับศตวรรษที่ 21 โดยมุ่งออกแบบกระบวนการ
เรียนรู้เชิงบูรณาการที่เน้นการลงมือปฏิบัติอย่างเป็นระบบ 
     1. ส่งเสริมการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา และการเตรียมความพร้อมสถานศึกษา
รองรับการใช้หลักสูตรฐานสมรรถนะ 
     2. ส่งเสริมการพัฒนารูปแบบการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นให้ผู้เรียนลงมือปฏิบัติ
จริง (Active learning)  สเต็มศึกษา การสอนแบบ coding การสอนแบบ Co-creation  
     3. ส่งเสริมการพัฒนาการจัดระบบการวัดผลและประเมินผลเพ่ือการจัดการเรียนรู้ที่
หลากหลายเน้นการประเมินตามสภาพจริงและสอดคล้องกับบริบทของโรงเรียน 

20. ร ้อยละของผ ู ้ เร ียนได ้ร ับการพัฒนาเต ็มตาม
ศักยภาพตามความถนัด ความสามารถของพหุปัญญา
ดีขึ้นมุ่งสู่อาชีพและความเป็นเลิศ 

ร้อยละ 80 ร้อยละ 80 

21. ร้อยละของนักเรียนที่มีความสามารถในการอ่าน 
การเขียน การสื่อสาร และการคิดคำนวณ 

ร้อยละ 70 ร้อยละ 70 

22. ร้อยละของนักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ตามหลักสูตรทางการศึกษาตั้งแต่ระดับ 3 ขึ้นไป 

ร้อยละ 80 ร้อยละ 80 
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แนวทางการดำเนินงาน 
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23. ร้อยละของสถานศึกษาที ่มีผลการทดสอบทาง
การศึกษาระดับชาติ ร้อยละ 3 ขึ้นไป (ม.3,ม.6) 

ร้อยละ 80 ร้อยละ 80      4. ส่งเสริมการพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ ทักษะและคุณลักษณะที่จำเป็นต่อการดำรง
ชีพในศตวรรษที่ 21 
     5. ส่งเสริม สนับสนุนการจัดกิจกรรมทางวิชาการ การแข่งขันทักษะวิชาชีพ การ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้การประกวดงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม และอ่ืนๆ 
     6. พัฒนาผู้เรียนตามแนวทางพหุปัญญา (Multiple Intelligences) โดยดำเนินการ
คัดกรอง/ วัดความสามารถและความถนัดของผู ้เรียนเพื ่อพัฒนาให้สอดคล้องกับ
ศักยภาพและส่งเสริมขีดความสามารถตามศักยภาพ 
     7. พัฒนาผู้เรียนให้มีสมรรถนะและทักษะด้านการอ่านคณิตศาสตร์การคิดขั้นสูง
นวัตกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีดิจ ิทัลและภาษาต่างประเทศเพื ่อเพิ ่มขีด
ความสามารถในการแข่งขันเชื่อมโยงสู่อาชีพและการมีงานทำมีทักษะอาชีพที่สอดคล้อง
กับความต้องการของประเทศ 
     8. ส่งเสริมพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลและด้านการเรียนรู้ของผู้เรียนที่นำไปสู่ Digital 
Life &Learning 
     9. พัฒนานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาของ
ผู้เรียนรวมทั้งดำเนินการให้มีการขยายผล 
     10. บูรณาการการศึกษาเพื่อการศึกษาต่อด้านอาชีพและการประกอบอาชีพหรือ
การมีงานทำตามความต้องการและความถนัดของผู้เรียน 

24. ร้อยละของนักเรียนที่มีผลการประเมินสมรรถหลัก
ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ระดับดีข้ึนไป 

ร้อยละ 80 ร้อยละ 80 

25. ร้อยละของนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษที่ได้รับ
การส่งเสริม สนับสนุน เป็นให้มีความเลิศตามความ
ถนัด 

ร้อยละ 90 ร้อยละ 90 

26. ร้อยละของนักเรียนที่มีความสามารถในการสร้าง
นวัตกรรม 

ร้อยละ 80 ร้อยละ 80 
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  3. ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี มีสมรรถนะ ความรู้ ความเชี่ยวชาญ จรรยาบรรณและมาตรฐานวิชาชีพ 
มีความพร้อมทั้งทางด้านวิชาการ เชี่ยวชาญวิชาชีพ มีจรรยาบรรณ และจิตวิญญาณความเป็นครู 

 

ตัวช้ีวัด 
ค่าเป้าหมาย 

แนวทางการดำเนินงาน 
ปี 2564 ปี 2565 

27. ร ้อยละของผ ู ้บร ิหาร คร ู และบุคลากรทาง 
การศึกษาที่ได้รับการพัฒนาให้มีขีดความสามารถใน
การปฏิบัติงาน ไม่ต่ำกว่า 30 ชม./ปี  

ร้อยละ 90 ร้อยละ 90 3. ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้รับการพัฒนา
ให้มีขีดความสามารถสูง มีความมุ่งมั่น ปรับตัวได้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่อง 
และเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และการเป็นแบบอย่างท่ีดีแก่ผู้บริหาร ครูและบุคลากร
ทางการศึกษา 
     1. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีศักยภาพในการจัดการเรียนการสอนสู่การ
เรียนรู้ฐานสมรรถนะมีความรู้ความสามารถในการสร้างสรรค์และใช้เทคโนโลยีดิจิทัลรวมถึง
มีความรู้และทักษะในสังคมยุคชีวิตวิถีใหม่ (New Normal) มีแรงจูงใจในความเป็นครูมือ
อาชีพ 
     2. พัฒนาสมรรถนะครู และบุคลากรทางการศึกษาให้มีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 
โดยเน้นการใช้เทคโนโลยีในการจัดการเรียนรู้ (รูปแบบออนไลน์) เพ่ือรองรับสถานการณ์การ
แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) 
     3. ส่งเสริมให้ครูสามารถจัดการเรียนการสอนและการเรียนรู้รูปแบบ Active Learning 
/Co-creation ให้กับผู้เรียนในทุกระดับชั้น 
     4. ส ่งเสร ิมให ้ม ีช ุมชนแห ่งการเร ียนร ู ้ทางว ิชาช ีพหร ือ Professional Learning 
Community (PLC) เพื่อให้ครูเกิดสังคมการเรียนรู้ในการพัฒนาและช่วยเหลือผู้เรียนใน
สถานศึกษาและระหว่างสถานศึกษา รวมทั้งแลกเปลี่ยนประสบการณ์และสร้างสังคมครูที่
เข้มแข็งในการพัฒนาตนเองและนักเรียนให้เต็มศักยภาพ 
     5. เสริมสร้างจิตสำนึกครู และบุคลากรทางการศึกษา ให้มีคุณธรรม จริยธรรม ตาม
จรรยาบรรณวิชาชีพ 

28. ร้อยละของผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการ
ศึกษาท่ี ที่ได้รับการพัฒนาจากศูนย์ HCEC 

ร้อยละ 90 ร้อยละ 90 

29. ร้อยละของครูที่มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ชุมชน 
แห ่งการเร ียนร ู ้  Professional Learning Community 
(PLC)  

ร้อยละ 90 ร้อยละ 90 

30. ร้อยละของผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการ
ศึกษาที่มีความสามารถด้านเทคโนโลยีดิจิทัล และ
ทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 

ร้อยละ 80 ร้อยละ 80 

31. ร้อยละของครูไม่ถูกลงโทษทางวินัย ร้อยละ 90 ร้อยละ 90 
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     6. พัฒนาขีดความสามารถบุคลากรในหน่วยงานการศึกษาให้มีความรู้ความสามารถสูง 
มีทักษะการคิดวิเคราะห์ และการปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง มีระบบการพัฒนาขีด
ความสามารถบุคลากรภาครัฐให้มีสมรรถนะใหม่ๆ ทักษะการใช้ภาษาอังกฤษและภาษาอ่ืน 
ทักษะด้านดิจิทัล 
     7. เสริมสร้างความเข้มแข็งศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคลเพ่ือความเป็นเลิศ (HCEC) เพ่ือ
เป็นศูนย์กลางในการบริหารจัดการพัฒนาศักยภาพบุคคลสู่ความเป็นเลิศ 

 
 

 4. สถานศึกษาจัดการศึกษาเพื่อการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน (SustainableDevelopment Goals : SDGs) และสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดลอ้ม 
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

 

ตัวช้ีวัด 
ค่าเป้าหมาย 

แนวทางการดำเนินงาน 
ปี 2564 ปี 2565 

32. ร ้อยละของนักเร ียนที ่ม ีความร ู ้ ความเข้าใจ 
จ ิตสำน ึกในการพัฒนาค ุณภาพช ีว ิตท ี ่ เป ็นม ิตร 
กับสิ่งแวดล้อม 

ร้อยละ 100 ร้อยละ 100 4. ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาโรงเรียนและผู้เรียนให้มีความรู้ ความเข้าใจ มีจิตสำนึก
ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่  เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 
     1. ส่งเสริม สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนเพ่ือสร้างจิตสำนึก ในการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมโดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
     2. ส่งเสริมสนับสนุนการจัดกิจกรรมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมร่วมกับชุมชน 
     3. ส่งเสริมให้สถานศึกษา สร้างหรือใช้นวัตกรรมที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาคุณภาพชีวิต 
ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
     4. ส่งเสริมให้สถานศึกษาเข้าร่วมโครงการโรงเรียนปลอดขยะ Zero Waste School 
หรือโครงการโรงเรียนสิ่งแวดล้อมศึกษา เพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน (EESD School) 

33. ร้อยละของนักเรียนที่มีความรู้ ความเข้าใจ ในการ
พัฒนาคุณภาพชีวิต โดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 

ร้อยละ 100 ร้อยละ 100 

34. ร้อยละของสถานศึกษาที่ผ่านการประเมิน การใช้
นวัตกรรม การเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม (โครงการ Zero Waste/ โครงการ EESD) 

ร้อยละ 90 ร้อยละ 90 
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กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการสู่องค์กรแห่งนวัตกรรม 

    เป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์ 
  1. สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาสถานศึกษามีการพัฒนาระบบการบริหารจัดการและการมีส่วนร่วมที่มีประสิทธิภาพเหมาะสมกับบริบทเป็นองค์กรแห่งนวัตกรรมที่ทันสมัย 
และมีคุณภาพตามมาตรฐานโดยยึดหลักธรรมาภิบาล 

  2. สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาสถานศึกษามีการบริหารงบประมาณและการบริหารงานบุคคลที่มีประสิทธิภาพเหมาะสมกับบริบท 
  3. สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาสถานศึกษามีการนำระบบข้อมูลสารสนเทศและเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ 

ตัวช้ีวัด 
ค่าเป้าหมาย 

แนวทางการดำเนินงาน 
ปี 2564 ปี 2565 

35. คะแนนผลการประเมินมาตรฐานเขตพ้ืนที่ ร้อยละ 80 ร้อยละ 80 1. พัฒนาระบบบริหารจัดการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาให้เป็นองค์กร 
แห่งนวัตกรรมที่ทันสมัยและมีคุณภาพโดยยึดหลักธรรมาภิบาล 
     1. พัฒนาสำนักงานเขตพื้นที ่การศึกษาให้เป็นไปตามมาตรฐานสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษา 
     2. พัฒนาร ูปแบบการน ิ เทศ ต ิดตาม และประเม ินผลการจ ัดการ ศ ึกษาท ี ่มี
ประสิทธิภาพ 
     3. พัฒนาระบบการกำกับ ติดตาม ตรวจสอบประเมินผลและการรายงานผลการ
ดำเนินงานของเขตพื้นที่ตามตัวชี้วัดคำรับรองการปฎิบัติราชการ (KRS) การประเมิน
ตนเองตามมาตรฐานเขตพื้นที่การศึกษา และการประเมินตัวชี้วัดตามแผนปฎิบัติการ
ประจำปี 
     4. ปรับปรุงพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานสำนักงานเขตพื้นที่ให้เป็นสำนักงาน น่าอยู่ น่า
ทำงาน 
ทางการศึกษาให้มีความก้าวหน้าในอาชีพมาตรฐานตำแหน่งและวิทยฐานะ 

36. คะแนนผลการประเมินการประเมินตามคำรับรอง
การปฏิบัติราชการ(KRS) 

ร้อยละ 80 ร้อยละ 80 

37. คะแนนผลการประเมินความโปร่งใสของเขตพื้นที่
การศึกษา (ITA) 

ร้อยละ 90 ร้อยละ 90 

38. ร้อยละของสถานศึกษาที่มีผลการประเมินตนเอง
ในแต่ละมาตรฐานผ่านระดับดีข้ึนไป 

ร้อยละ 90 ร้อยละ 90 

39. ร้อยละของสถานศึกษามีคะแนนผลการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งในในการดำเนินงานหน่วยงาน
ภาครัฐ (ITA) ตั้งแต่ 85 ขึ้นไป 

ร้อยละ 80 ร้อยละ 80 

40. จำนวนสหวิทยาเขตที่มีนวัตกรรมการยกระดับ
คุณภาพการศึกษาที่เป็นแบบอย่างได้ 

ร้อยละ 90 ร้อยละ 90 

41. ร้อยละของโรงเรียนที่มีนวัตกรรมการนำนโยบายสู่
การปฏิบัติ 

ร้อยละ 90 ร้อยละ 90 
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ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย แนวทางการดำเนินงาน 

ปี 2564 ปี 2565 

        5. พัฒนาระบบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานหน่วยงาน
ภาครัฐ (ITA) 
     6. พัฒนาระบบการบริหารงบประมาณ งานบุคคลให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล 
     7. พัฒนาบุคลากรในสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาด้านความเชื่อมโยงจากนโยบาย
สู ่การปฏิบัติวัฒนธรรมการให้บริการและการสร้างเครือข่ายการทำงานและให้มี
ความก้าวหน้าในวิชาชีพมาตรฐานตำแหน่งและวิทยฐานะพัฒนาข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาให้มีความก้าวหน้าในอาชีพมาตรฐานตำแหน่งและวิทยฐานะ 
2. ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาสถานศึกษาให้เป็นองค์กรแห่งนวัตกรรมที่ทันสมัย
ตามหลักธรรมาภิบาลและมีระบบประกันคุณภาพที่เข้มแข็ง 
     1. พัฒนาระบบประกันคุณภาพสถานศึกษาและส่งเสริมให้สถานศึกษามีความ
เข้มแข็งในระบบประกันคุณภาพ 
     2. ส่งเสริมการนำผลการประกันคุณภาพการศึกษามาใช้ในการวางแผนการ
ปฏิบัติการตรวจสอบติดตาม เพ่ือการปรับปรุง พัฒนาสถานศึกษาให้มีคุณภาพและเป็นไปตาม
มาตรฐานการศึกษา 
     3. ส่งเสริมการพัฒนาหน่วยงานการศึกษาและสถานศึกษาดำเนินการตามเกณฑ์
คุณธรรมและความโปร่งใส่ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) 
     4. ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาสถานศึกษาที่มีเป้าหมายการพัฒนาพิเศษ ได้แก่ 
โรงเรียนคุณธรรม โรงเรียนวิถีพุทธ โรงเรียนคุณภาพมัธยมโรงเรียนคุณภาพประจำ
ตำบล โรงเรียนสุจริต 
     5. พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารโรงเรียนขนาดเล็ก 
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ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย แนวทางการดำเนินงาน
ปี 2564 ปี 2565 

3. พัฒนาและนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ในการบริหารจัดการและการจัดกระบวนการ
เรียนรู้ 

1. พัฒนาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษาในการนำระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศมาใช้ในการบริหารจัดการ 

2. พัฒนาระบบการจัดทำระบบฐานข้อมูลของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและ
สถานศึกษาให้มีประสิทธิภาพ 

3. นำโปรแกรมเพ่ือนำมาใช้ในการบริหารจัดการ
4. ส่งเสริมสนับสนุนการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมในการบริหารและการจัดการ

เรียนรู้ 
4. ส่งเสริมสนับสนุนให้ทุกภาคส่วนเข้ามาเป็นภาคี มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา
ทุกระดับอย่างเหมาะสมและเข้มแข็ง 

1. สร้างการรับรู้ ความเข้าใจและการยอมรับจากทุกภาคส่วนของสังคม โดย
ปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ของการจัดการศึกษา จากการเป็นผู้จัดการศึกษาโดยรัฐมา
เป็นการจัดการศึกษาโดยทุกภาคส่วนของสังคม 

2. ส่งเสริม สนับสนุน การสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการจัดการศึกษาทั้ง
ภายในหน่วยงานและภายนอกหน่วยงาน ในรูปแบบการเป็นภาคีหุ้นส่วน 



 

สํานักงานเขตพื�นที�การศึกษาพัทลุง
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั�นพื�นฐาน




