บันทึกแนบทายขอตกลง (MOU)
ทิศทางการพัฒนาการศึกษา
นโยบายสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอางทองปงบประมาณ ๒๕๖๑
สํานัก งานเขตพื้นที่ก ารศึก ษาประถมศึก ษาอางทอง มีภารกิจ หลัก ในการจัดและสง เสริม การจัด
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ไดกําหนดนโยบายเพื่อพัฒนาการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานไปในทิศทางที่สอดคลองกับ
ยุทธศาสตรชาติร ะยะ ๒๐ ป (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๗๙) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ ๑๒
(พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔) แผนการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๗๙ ยุทธศาสตรกระทรวงศึกษาธิการ และ
นโยบายของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประกอบดวย
ยุทธศาสตร/นโยบายที่ ๑. ดานการจัดการศึกษาเพื่อความมัน่ คง
ยุทธศาสตร/นโยบายที่ ๒. ดานการพัฒนาคุณภาพผูเรียนและสงเสริมการจัดการศึก ษาเพื่อสราง
ขีดความสามารถในการแขงขัน
ยุทธศาสตร/นโยบายที่ ๓. ดานการสงเสริม พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
ยุท ธศาสตร/ นโยบายที่ ๔. ดานโอกาส ความเสมอภาคและความเทา เทียม การเขาถึง บริก าร
ทางการศึกษา
ยุทธศาสตร/นโยบายที่ ๕. ดานการจัดการศึกษาเพื่อสรางความเติบโตของคุณภาพชีวิตที่เปนมิตรกับ
สิ่งแวดลอม
ยุทธศาสตร/นโยบายที่ ๖. ดานการพัฒนาระบบบริหารจัดการและสงเสริมใหทกุ ภาคสวนมีสว นรวมใน
การจัดการศึกษา
วิสัยทัศน (Vision)
“สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง
มุงจัดการศึกษาใหผูเรียนมีคุณภาพตามมาตรฐาน บนพื้นฐานของความเปนไทย”
พันธกิจ (Mission)
๑. สงเสริมและสนับสนุนใหประชากรวัยเรียนทุกคนไดรับการศึกษาอยางทั่วถึงและมีคุณภาพ
๒. สงเสริมใหผูเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม มีคุณลักษณะอันพึงประสงคตามหลักสูตรและคานิยมหลัก
ของคนไทย ๑๒ ประการ
๓. พัฒนาระบบบริหารจัดการโดยยึดหลักธรรมาภิบาล ที่เนนการมีสวนรวม การบูรณาการการจัด
การศึกษา และเสริมสรางความรับผิดชอบตอคุณภาพการศึกษา

บันทึกแนบทายขอตกลงในการปฏิบัติราชการ (MOU (๑)
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง

เปาประสงค (Goals)
๑. ผูเ รียนทุก คนมีคุณภาพตามมาตรฐาน มีพัฒนาการเหมาะสมตามวัย มีคุณภาพและทัก ษะการ
เรียนรูในศตวรรษที่ ๒๑
๒. ประชากรวัยเรียนทุกคนไดรับโอกาสในการศึกษาขั้นพื้นฐานอยางทั่วถึง มีคุณภาพและเสมอภาค
๓. ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีสมรรถนะตรงตามสายงาน มีวัฒนธรรมการทํางานที่มุงเนน
ผลสัมฤทธิ์ สามารถปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ และเต็มตามศักยภาพ
๔. สํานักงานเขตพื้นที่ก ารศึก ษาและสถานศึก ษา มีความเขม แข็ง เปนกลไกขับ เคลื่อนการศึก ษา
ขั้นพื้นฐาน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สูคุณภาพตามมาตรฐาน และมีประสิทธิภาพ
๕. สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา มุงเนนการบริหารจัดการโดยยึดหลักธรรมาภิบาล
การทํางานแบบบูรณาการ มีเครือขายการบริหารจัดการ บริหารแบบมีสวนรวมจากทุกภาคสวน และมีความ
รับผิดชอบตอคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
๖. สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา พัฒนาสื่อ เทคโนโลยีและระบบขอมูลสารสนเทศ
เพื่อการบริหารจัดการศึกษาอยางมีประสิทธิภาพ
๗. สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา มีงานวิจัยที่สามารถนําผลไปใชในการพัฒนาคุณภาพ
การจัดการศึกษา
คานิยมหลักขององคกร (Core Value)
“ยิ้ม ไหว ใหเกียรติกัน ทีมงานดี วจีไพเราะ”
แนวทางการขับเคลื่อนนโยบายสูการปฏิบัติ
ยุทธศาสตรที่ ๑ ดานความมั่นคง
นโยบายที่ ๑ ดานการจัดการศึกษาเพือ่ ความมั่นคง
กลยุทธที่ ๑ เสริมสรางความมั่นคงของสถาบันหลัก และการปกครองในระบบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข
แนวทางการดําเนินงาน
๑. นอมนําแนวพระราชดําริ สืบสานพระราชปณิธานและพระบรมราโชบายดานการศึกษาหรือ
“ศาสตรพระราชา” มาใชในการจัดกระบวนการเรียนรูอยางยั่งยืน
๒. ปลูกฝงและเสริมสรางวิถีประชาธิปไตย ความสามัคคี สมานฉันท สันติวิธี ตอตานการทุจริต
คอรัปชั่นและยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข
๓. เสริ ม สร างความรูความเข าใจที่ถู ก ต องเกี่ ยวกั บ สถาบัน ชาติ ศาสนา พระมหากษั ตริ ย
ผานหลักสูตรและกระบวนการเรียนรูประวัติศาสตรและความเปนพลเมือง
ตัวชี้วัดความสําเร็จ
๑. ร อ ยละ ๑๐๐ ของสถานศึ ก ษามี ก ารบู ร ณาการ “ศาสตร พ ระราชา” มาใช ใ นการจั ด
กระบวนการเรียนรูอยางยั่งยืน

บันทึกแนบทายขอตกลงในการปฏิบัติราชการ (MOU (๒)
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง

๒. รอ ยละ ๑๐๐ ของสถานศึ ก ษา ปลู ก ฝ ง และเสริ ม สรา งวิ ถีป ระชาธิ ป ไตย ความสามั ค คี
สมานฉันท สันติวิธี ตอตานการทุจริตคอรัปชั่น ปลอดยาเสพติดและอบายมุขและยึดมั่นในการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข
๓. ร อ ยละ ๑๐๐ ของผู เ รี ย นมี ค วามรู ค วามเข า ใจที่ ถู ก ต อ งเกี่ ย วกั บ สถาบั น ชาติ ศาสนา
พระมหากษัตริย ผานหลักสูตรและกระบวนการเรียนรูประวัติศาสตรและความเปนพลเมือง
กลยุทธที่ ๒. ปลูกฝงผูเ รียนดานคุณธรรม จริยธรรม และคานิยมที่พึงประสงค
แนวทางการดําเนินงาน
๑. สง เสริม สนับสนุนการจัดกิจ กรรมทั้งในและนอกหองเรียน ที่เ อื้อตอการพัฒนาคุณธรรม
จริยธรรม คุณลักษณะอันพึงประสงคตามหลักสูตรและคานิยม
๒. เสริมสรางความรูความเขาใจ เกี่ยวกับภัยคุกคามในรูปแบบใหม เชน อาชญากรรม และความ
รุน แรงในรูป แบบตา ง ๆ สิ่ง เสพติด และอบายมุ ข ภั ยพิ บัติ จ ากธรรมชาติ ภัย จากโรคอุบั ติ ใหม ภั ยจาก
ไซเบอร ฯลฯ
ตัวชี้วัดความสําเร็จ
๑. รอยละ ๑๐๐ ของผูเรียน มีคุณธรรม จริยธรรม คุณลักษณะอันพึงประสงคตามหลักสูตรและ
คานิยมหลักของคนไทย ๑๒ ประการ
๒. รอยละ ๑๐๐ ของผูเรียนมีความรูความเขาใจ เกี่ยวกับภัยคุกคามในรูปแบบใหม
ยุทธศาสตรที่ ๒. ดานการผลิตพัฒนากําลังคนและสรางความสามารถในการแขงขัน
นโยบายที่ ๒. ด า นการพั ฒ นาคุ ณ ภาพผู เ รี ย น และส ง เสริ ม การจัด การศึ ก ษาเพื่อ สรา งขี ด
ความสามารถในการแขงขัน
กลยุทธที่ ๑. เสริม สร างความเขม แข็ง ในการพัฒนาผูเ รียนอยางมีคุณภาพดวยการปรับ
หลักสูตร การวัดและประเมินผลที่เหมาะสม
แนวทางการดําเนินงาน
๑. ปรับ ปรุง หลัก สูตรในระดับ ปฐมวัยและหลัก สูตรแกนกลางการศึก ษาขั้นพื้น ฐาน และนํ า
หลักสูตรไปสูการปฏิบัติใหเกิดประสิทธิภาพ และจัดการเรียนรูใหสอดคลองกับหลักสูตร ตามความจําเปนและ
ความตองการของผูเรียน ชุมชน ทองถิ่นและสังคม
๒. สงเสริมการเรียนการสอนใหผูเรียนมีความมั่นใจในการสื่อสารภาษาอังกฤษ ภาษาประเทศคูคา
และภาษาอาเซียนอยางนอย ๑ ภาษา
๓. พัฒ นาระบบการวัดและประเมินผลทุก ระดับใหมีคุณภาพและมาตรฐานนําไปสูการพัฒนา
คุณภาพผูเรียนเต็มตามศักยภาพ
ตัวชี้วัดความสําเร็จ
๑. รอยละ ๑๐๐ ของสถานศึกษานําหลักสูตรในระดับปฐมวัยและหลักสูตรแกนกลางการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน ไปสูการปฏิบัติใหเกิดประสิทธิภาพ
๒. รอยละ ๑๐๐ ของสถานศึกษาจัดการเรียนรูสอดคลองกับหลักสูตร ตามความจําเปนและความ
ตองการของผูเรียน ชุมชน ทองถิ่นและสังคม
๓. รอยละ ๘๐ ของผูเรียนผานเกณฑการประเมินความสามารถดานการใชภาษาอังกฤษ
๔. รอยละ ๘๐ ของสถานศึกษาจัดการเรียนการสอนภาษาอาเซียนอยางนอย ๑ ภาษา
บันทึกแนบทายขอตกลงในการปฏิบัติราชการ (MOU (๓)
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง

๕. รอยละ ๑๐๐ ของสถานศึกษามีระบบการวัดและประเมินผลที่มีคุณภาพและมาตรฐาน
กลยุทธที่ ๒. พัฒนาคุณภาพกระบวนการเรียนรู
แนวทางการดําเนินงาน
๑. พัฒนาผูเรียนระดับกอนประถมศึกษาใหมีพัฒนาการทางดานรางกาย อารมณ จิตใจ สังคมและ
สติปญญา ใหมีความพรอมเขาสูการเรียนในระดับที่สูงขึ้น
๒. สงเสริมสนับสนุนใหผูเรียนสามารถอานออกเขียนไดตามชวงวัย
๓. สงเสริมสนับสนุนใหผูเรียนมีนสิ ัยรักการอาน
๔. สงเสริมการจัดการเรียนรูที่ใหผูเรียนไดเรียนรูผานกิจกรรมการปฏิบัติจริง (Active Learning)
เน นทัก ษะกระบวนการให เ กิดทั ก ษะการคิดวิ เ คราะห คิด แกปญ หา และคิดสรางสรรคในทุก กลุ ม สาระ
การเรียนรู ทั้งในและนอกหองเรียน
๕. สงเสริมใหผูเรียนมีทักษะการเรียนรูในศตวรรษที่ ๒๑
๖. ปลูกฝงทักษะกระบวนการวิทยาศาสตรและจิตวิทยาศาสตร
๗. สนับสนุนการผลิต จัดหาและใชสื่อการเรียนการสอน เทคโนโลยี นวัตกรรม และสิ่งอํานวย
ความสะดวกที่หลากหลายรวมทั้งการพัฒนาหองสมุดและแหลงเรียนรูภายในสถานศึกษาในการจัดการเรียนรู
ไดทั้งในหองเรียนและนอกหองเรียนเพื่อใหผูเรียนไดเรียนรูอยางเต็มศักยภาพ
๘. สงเสริมการจัดหลักสูตรทักษะอาชีพ ควบคูไปกับวิชาสามัญ เชน ทวิศึกษา (Dual Education)
หลักสูตรระยะสั้น
๙. สงเสริม สนับสนุนการพัฒนาผูเ รียนที่มีความตองการจําเปนพิเศษ (ผูพ ิการ ผูดอ ยโอกาส และ
ผูมีความสามารถพิเศษ) ใหเต็มตามศักยภาพ ดวยรูปแบบที่เหมาะสม
๑๐ ส ง เสริ ม สนับ สนุ น การจั ด กิ จ กรรมแนะแนวเพื่ อ การศึ ก ษาตอ และการประกอบอาชี พ
อยางเขมแข็งตอเนื่องและเปนรูปธรรม
ตัวชี้วัดความสําเร็จ
๑. รอยละ ๑๐๐ ของผูเรียนระดับกอนประถมศึกษา มีพัฒนาการทางดานรางกาย อารมณ จิตใจ
สังคม และพรอมเขาสูการเรียนในระดับที่สูงขึ้น
๒. ร อ ยละ ๑๐๐ ของผู เ รี ย นมี ทั ก ษะ การอ า น การเขี ย น ผ า นเกณฑ ต ามช ว งวั ย ได แ ก
ชั้นประถมศึกษาปที่ ๑ อานออก เขียนได ชั้นประถมศึกษาปที่ ๒-๖ อานคลอง เขียนคลอง
๓. รอยละ ๑๐๐ ของสถานศึกษาจัดกิจกรรมสงเสริมรักการอาน
๔. ผูเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ ๓ มีผลการทดสอบคะแนนความสามารถพื้นฐานระดับชาติ (NT)
ดานภาษา ดานคํานวณ และดานเหตุผล ตั้งแตรอยละ ๕๐ ขึ้นไป มีจํานวนเพิ่มขึ้นจากปการศึกษาที่ผานมา
๕. ผูเ รี ยนชั้นประถมศึก ษาปที่ ๖ และชั้ นมัธยมศึก ษาปที่ ๓ มีคะแนนสอบ O-NET ตั้ง แต
รอยละ ๕๐ ขึ้นไปในแตละกลุมสาระ มีจํานวนเพิ่มขึ้นจากปการศึกษาที่ผานมา
๖. ร อยละ ๗๐ ของผู เ รี ย นมี ทัก ษะการคิด วิ เ คราะห คิด แก ปญ หา และคิด สร างสรรคจ าก
การเรียนรูผานกิจกรรมการปฏิบัติจริง (Active Learning)
๗. รอยละ ๑๐๐ ของผูเ รียนมี ส มรรถนะสําคัญ ตามหลัก สูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
สอดคลองกับทักษะการเรียนรูในศตวรรษที่ ๒๑
๘. รอยละ ๑๐๐ ของสถานศึกษาปลูกฝงทักษะกระบวนการวิทยาศาสตรและจิตวิทยาศาสตร
บันทึกแนบทายขอตกลงในการปฏิบัติราชการ (MOU (๔)
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง

๙. รอยละ ๑๐๐ ของสถานศึกษา ผลิต จัดหาและใชสื่อการเรียนการสอน เทคโนโลยี นวัตกรรม
หองสมุดและแหลงเรียนรู
๑๐. รอยละ ๑๐๐ ของสถานศึกษามีหลักสูตรทักษะอาชีพอยางนอย ๑ หลักสูตร
๑๑. รอยละ ๑๐๐ ของผูเ รียนที่มีความตองการจําเปนพิเ ศษ (ผูพิการ ผูดอยโอกาส และผูมี
ความสามารถพิเศษ) ไดรับการสงเสริม สนับสนุนและพัฒนาเต็มตามศักยภาพดวยรูปแบบที่เหมาะสม
๑๒. รอยละ ๑๐๐ ของสถานศึกษาจัดกิจกรรมแนะแนวเพื่อการศึกษาตอและการประกอบอาชีพ
กลยุทธที่ ๓. สรางขีดความสามารถในการแขงขัน
แนวทางการดําเนินงาน
๑. ยกระดั บ ผลการประเมิน ระดับ นานาชาติ ต ามโครงการ PISA (Programme for
International Student Assessment)
๒. สงเสริมการพัฒนาศักยภาพผูเรียนสูความเปนเลิศในดานตาง ๆ
๓. ส ง เสริ ม การเรี ย นรู เ ชิ ง บู ร ณาการแบบสหวิ ท ยาการ เช น สะเต็ ม ศึ ก ษา (Science
Technology Engineering and Mathematics Education : STEM Education) เพื่อพัฒนากระบวนการ
คิดและการสรางสรรคนวัตกรรมเพื่อสรางมูลคาเพิ่ม สอดคลองกับประเทศไทย ๔.๐
ตัวชี้วัดความสําเร็จ
๑. คะแนนเฉลี่ยผลการประเมินระดับนานาชาติตามโครงการ PISA (Programme for
International Student Assessment) สูงขึ้น
๒. รอยละ ๑๐๐ ของสถานศึกษาสงเสริมการพัฒนาศักยภาพผูเรียนสูความเปนเลิศในดานตาง ๆ
๓. รอยละ ๑๐๐ ของสถานศึกษาที่จัดการเรียนรูตามแนวทางสะเต็มศึกษา (STEM Education)
มีนวัตกรรมเพือ่ สรางมูลคาเพิม่ สอดคลองกับประเทศไทย ๔.๐
กลยุทธที่ ๔. สงเสริม สนับสนุนการทําวิจัยและนําผลการวิจยั ไปใชพัฒนาคุณภาพการศึกษา
แนวทางการดําเนินงาน
๑. สงเสริมการทําวิจัยเพื่อพัฒนาการบริหารจัดการศึกษา
๒. สงเสริมการทําวิจัยเพื่อพัฒนาหลักสูตรกระบวนการเรียนรู การวัดและประเมินผล โดยเนนใหมี
การวิจัยในชั้นเรียน
ตัวชี้วัดความสําเร็จ
๑. รอยละ ๘๐ ของหนวยงานทุกระดับมีผลงานวิจยั และนําผลการวิจัยไปใชในการพัฒนาคุณภาพ
การจัดการศึกษา
๒. รอยละ ๑๐๐ ของครูและบุคลากรทางการศึกษา มีวิจัยในชั้นเรียนและนําผลการวิจัยไปใช
พัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนรู การวัดและประเมินผล
ยุทธศาสตรที่ ๓. ดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพคน
นโยบายที่ ๓. ดานการสงเสริมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
กลยุทธที่ ๑. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ใหสามารถจัดการเรียนรูอยางมีคุณภาพ
ในรูปแบบทีห่ ลากหลาย

บันทึกแนบทายขอตกลงในการปฏิบัติราชการ (MOU (๕)
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง

แนวทางการดําเนินงาน
๑.พัฒ นาครูและบุคลากรทางการศึ ก ษา ใหส ามารถจัด การเรียนรูอย างมี คุณภาพทั้ง ระบบ
เชื่อมโยงกับการเลื่อนวิทยฐานะในรูปแบบที่หลากหลาย เชน TEPE Online (Teachers and Educational
Personnel Enhancement Based on Mission and Functional Areas as Majors)
๒. ชุมชนแหงการเรียนรูทางวิชาชีพ (Professional Learning Community : PLC)
๓. การเรียนรูผ านกิจกรรมการปฏิบัติจริง (Active Learning)
๔. การพัฒนาครูทั้งระบบทีเ่ ชื่อมโยงกับการเลื่อนวิทยฐานะ
ตัวชี้วัดความสําเร็จ
๑. รอยละ ๘๐ ของครูและบุคลากรทางการศึกษา เขารับการพัฒนาผานสือ่ เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารที่ทันสมัย
๒. รอยละ ๘๐ ของครูและบุคลากรทางการศึกษาไดรับการพัฒนาจัดการเรียนรูอยางมีคุณภาพ
ในรูปแบบที่หลากหลาย
๓. รอยละ ๑๐๐ ของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา มีแผนอัตรากําลัง ในการสรรหาและบรรจุ
แตงตั้งตรงความตองการของสถานศึกษา
๔. รอยละ ๑๐๐ ของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา มีระบบการประเมินและการพัฒนาครูผูชวย
๕. รอยละ ๑๐๐ ของครูและบุคลากรทางการศึกษา มีความสุขในการปฏิบัติงาน
กลยุทธที่ ๒. พัฒนาระบบบริหารงานบุคคลใหมีประสิทธิภาพ โดยเชื่อมโยงกับหนวยงาน
ที่เกี่ยวของ
แนวทางการดําเนินงาน
๑. พัฒนาระบบการบริหารงานบุคคลใหมีประสิทธิภาพโดยเชื่อมโยงกับหนวยงานที่เกี่ยวของใน
การกําหนดแผนอัตรากําลัง การสรรหา การบรรจุแตงตั้ง การประเมินและการพัฒนา การสรางแรงจูงใจใหครูและ
บุคลากรทางการศึกษามีขวัญและกําลังใจในการทํางาน
ตัวชี้วัดความสําเร็จ
๑. รอยละ ๑๐๐ ของสถานศึกษา มีแผนอัตรากําลังในการสรรหาและบรรจุแตงตั้งตรงความตองการ
๒. รอยละ ๑๐๐ ของสถานศึกษา มีระบบการประเมินและการพัฒนาครูผูชวย
๓. รอยละ ๑๐๐ ของครูและบุคลากรทางการศึกษามีความสุขในการปฏิบัติงาน
ยุทธศาสตรที่ ๔. ดานการสรางโอกาสความเสมอภาคและการลดความเหลือ่ มล้ําทางการศึกษา
นโยบายที่ ๔. ดานโอกาส ความเสมอภาคและความเทาเทียม การเขาถึงบริการทางการศึกษา
กลยุทธที่ ๑. เพิ่มโอกาสการเขาถึงการศึกษาที่มีคุณภาพ
แนวทางการดําเนินงาน
๑.สงเสริมประชากรวัยเรียนทุกคนใหไดรับโอกาสในการเขารับบริการทางการศึกษาอยางทั่วถึง
มีคุณภาพและเสมอภาค
๒. สรางความเขมแข็งของระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียน ระบบสงเสริมความประพฤตินักเรียน
ระบบคุมครองนักเรียน และการสรางภูมิคุมกันทางสังคม

บันทึกแนบทายขอตกลงในการปฏิบัติราชการ (MOU (๖)
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง

ตัวชี้วัดความสําเร็จ
๑. รอยละ ๑๐๐ ของประชากรวัยเรียนภาคบังคับไดรบั โอกาสในการเขารับบริการทางการศึกษา
อยางทั่วถึง มีคุณภาพและเสมอภาค
๒. รอยละ ๙๐ ของประชากรวัยเรียนไดรับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ไดรับโอกาสในการเขารับบริการ
ทางการศึกษาอยางทั่วถึง มีคุณภาพและเสมอภาค
๓. รอยละ ๑๐๐ ของผูเรียนไดรบั การพัฒนาเต็มตามศักยภาพในระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียน
๔. รอยละ ๑๐๐ ของผูเ รียนไดรับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพในระบบสงเสริมความประพฤตินักเรียน
๕. รอยละ ๑๐๐ ของผูเรียนไดรบั การพัฒนาเต็มตามศักยภาพในระบบคุมครองนักเรียน
๖. รอยละ ๑๐๐ ของผูเรียนไดรบั การพัฒนาเต็มตามศักยภาพในการสรางภูมิคุมกันทางสังคม
กลยุทธที่ ๒. ลดความเหลื่อมล้ําทางการศึกษา
แนวทางการดําเนินงาน
๑. ประสานหนวยงานที่เกี่ยวของในการจัดการศึกษาที่เหมาะสม สําหรับเด็กดอยโอกาส ที่ไมอยู
ในทะเบียนราษฎร เชน เด็กไรสัญชาติ เด็กพลัดถิ่น เด็กตางดาว เด็กไทยที่ไมมีเลขประจําตัวประชาชน เปนตน
๒. สงเสริมสนับสนุนการใชเทคโนโลยีในการจัดการศึกษาใหครอบคลุมทุกพื้นที่อยางทั่วถึง เชน
การพัฒ นาคุณ ภาพการศึ ก ษาทางไกลผา นเทคโนโลยี ส ารสนเทศ (Distance learning information
technology : DLIT) , การพัฒนาคุณภาพการศึกษาดวยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกลผานดาวเทียม (DLTV)
ตัวชี้วัดความสําเร็จ
๑. รอยละ ๑๐๐ ของผูเรียนไดรับการสนับสนุนสงเสริมการจัดการศึกษาที่เหมาะสม เต็มตาม
ศักยภาพ
๒. รอยละ ๑๐๐ ของผูเรียนไดรบั การสนับสนุนการใชเทคโนโลยีในการจัดการศึกษาอยางทั่วถึง
ยุทธศาสตรที่ ๕. ดานการเสริมสรางคุณภาพชีวิตที่เปนมิตรกับสิง่ แวดลอม
นโยบายที่ ๕. ดานการจัดการศึกษาเพื่อสรางเสริมคุณภาพชีวิตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
กลยุทธที่ ๑. จัดการศึกษาเพื่อสรางเสริมคุณภาพชีวิต
แนวทางการดําเนินงาน
๑.สงเสริม สนับสนุนการสรางจิตสํานึกรักษสงิ่ แวดลอม มีคณ
ุ ธรรม จริยธรรม และนอมนําแนวคิด
ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสูก ารปฏิบัติในการดําเนินชีวิต
๒. สงเสริม สนับสนุนใหส ถานศึกษาพัฒ นาหลักสูตรกระบวนการเรียนรู แหลงเรียนรู และสื่อ
การเรียนรูตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับการสรางเสริมคุณภาพชีวิตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
๓. สรางเครื อขายความรว มมือกั บ ภาคสว นตาง ๆ ในการอนุ รัก ษ ท รัพ ยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม
ตัวชี้วัดความสําเร็จ
๑. รอยละ ๑๐๐ ของหนวยงานทุกระดับจัดกิจกรรมสงเสริม สนับสนุนการสรางจิตสํานึกรักษ
สิ่งแวดลอม มีคุณธรรม จริยธรรม และนอมนําแนวคิดตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
๒. รอยละ ๑๐๐ ของหนวยงานทุกระดับมีหลักสูตรกระบวนการเรียนรู การสรางเสริมคุณภาพ
ชีวิตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
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๓. รอยละ ๑๐๐ ของหนวยงานทุกระดับมีเ ครือขายความรวมมือกับ ภาคสวนตาง ๆ ในการ
อนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางนอย ๑ เครือขายขึ้นไป
ยุทธศาสตรที่ ๖. ดานการพัฒนาระบบและการบริหารจัดการ
นโยบายที่ ๖. ดานการพัฒนาระบบบริหารจัดการและสงเสริมใหทุกภาคสวนมีสวนรวมในการจัด
การศึกษา
กลยุทธที่ ๑. พัฒนาระบบบริหารจัดการใหมปี ระสิทธิภาพ
แนวทางการดําเนินงาน
๑. พัฒ นาระบบการวางแผน การนําแผนไปสูก ารปฏิบัติ การกํากับ ติดตาม ตรวจสอบ และ
ประเมินผล เพื่อการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพโดยยึดหลักธรรมาภิบาล
๒. พัฒนาระบบงบประมาณและการสนับสนุนคาใชจายเพื่อการศึกษาขั้นพื้นฐาน
๓. พัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจทิ ัลเพื่อการจัดการศึกษา ที่มมี าตรฐานเชื่อมโยงและเขาถึงได
๔. สรา งความเขม แข็ง และยกระดับ คุณภาพสถานศึกษาตามบริบทของพื้นที่ เชน โรงเรียน
ที่ประสบปญ หาวิกฤตทางการศึกษา (ICU) , โรงเรียนประชารัฐ (ดีใกลบาน) , โรงเรียนคุณธรรม/โรงเรียน
หองเรียนกีฬา, โรงเรียนมาตรฐานสากล ฯลฯ
๕. สงเสริมระบบประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาใหเขมแข็ง
๖. ยกยองเชิดชูเกียรติสถานศึกษา และองคคณะบุคคล ที่มผี ลงานเชิงประจักษ
ตัวชี้วัดความสําเร็จ
๑. ร อ ยละ ๑๐๐ ของหน ว ยงานทุ ก ระดั บ ใช จ า ยงบประมาณเพื่ อ การบริ ห ารจั ด การที่ มี
ประสิทธิภาพ มีการกํากับ ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล โดยยึดหลักธรรมาภิบาล
๒. รอยละ ๑๐๐ ของหนวยงานทุกระดับจัดทําแผนการใชจายงบประมาณสอดคลองแนวทาง
การดําเนินงานโครงการสนับสนุนคาใชจายในการจัดการศึกษา ตั้งแตระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน
๓. รอยละ ๑๐๐ ของหนวยงานทุกระดับไดรับการพัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทลั เพื่อการศึกษา
๔. รอยละ ๘๐ ของสถานศึกษามีระบบประกันคุณภาพภายในที่มีประสิทธิผล
๕. รอยละ ๑๐๐ ของหนวยงานทุกระดับมีการยกยองเชิดชูเกียรติ หนวยงาน องคคณะบุคคลและ
บุคลากรที่มีผลงานเชิงประจักษ
กลยุทธที่ ๒. สรางความเขมแข็งในการบริหารจัดการโดยยึดหลักธรรมาภิบาล
แนวทางการดําเนินงาน
๑. สงเสริมการบริหารจัดการศึกษาโดยใชพื้นที่เปนฐาน (Area Base Management : ABM)
และยึดหลักธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการศึกษา
๒. เขตพื้นที่การศึกษาจัดทําแผนบูรณาการจัดการศึกษารวมกับสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดและ
สํานักงานศึกษาธิการภาค
๓. สรางความเขมแข็งในการยกระดับคุณภาพการศึกษารูปแบบเครือขาย เชน เครือขายสงเสริม
ประสิทธิภาพการจัดการศึกษา ศูนยพัฒนากลุมสาระการเรียนรู สหวิทยาเขต กลุมโรงเรียน ฯลฯ
๔. สงเสริมและพัฒนาโรงเรียนดวยพลังประชารัฐอยางตอเนือ่ ง และยั่งยืน
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ตัวชี้วัดความสําเร็จ
๑. รอยละ ๑๐๐ ของเขตพื้นที่ ฯ และสถานศึก มีก ารบริห ารจัดการโดยยึดหลัก ธรรมาภิบ าล
อยางเขมแข็ง
๒. รอยละ ๑๐๐ ของเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษามีแผนบูรณาการจัดการศึกษา
๓. รอยละ ๑๐๐ ของหนวยงานทุกระดับมีเครือขายสรางความเขมแข็งในการยกระดับคุณภาพ
การศึกษาอยางนอย ๑ เครือขายขึ้นไป
๔. รอยละ ๑๐๐ ของเขตพื้นที่การศึกษามีการสรางความเขมแข็งในการบริหารจัดการโดยยึดหลัก
ธรรมาภิบาล
กลยุทธที่ ๓. สงเสริมการมีสวนรวมพัฒนาคุณภาพผูเรียน
แนวทางการดําเนินงาน
๑. สงเสริม สนับสนุนผูปกครอง ชุมชน สังคม และสาธารณชน ใหมีความรู ความเขาใจ สราง
ความตระหนักในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน การกํากับดูแล ตลอดจนการมีสวนรวมรับผิดชอบในการพัฒนา
คุณภาพผูเรียน
๒. ประสานสถาบันหรือหนวยงานทางการศึก ษาใหคัดเลือกผูเ รียนเขาศึก ษาตอดวยวิธีก าร
ที่หลากหลาย
ตัวชี้วัดความสําเร็จ
๑. รอ ยละ ๑๐๐ ของหน วยงานทุ ก ระดับ ส ง เสริม สนับ สนุน ผู ป กครอง ชุ ม ชน สัง คม และ
สาธารณชนใหมีความรู ความเขาใจ สรางความตระหนัก ในการจัดการศึก ษาขั้นพื้นฐาน การกํากับ ดูแล
ตลอดจนการมีสวนรวมรับผิดชอบในการพัฒนาคุณภาพผูเรียน
๒. ร อ ยละ ๑๐๐ ของหน ว ยงานทุ ก ระดั บ มี ก ารประสานข อ มู ล กั บ สถาบั น หรื อ หน ว ยงาน
ทางการศึกษาในการคัดเลือกผูเรียนเขาศึกษาตอดวยวิธีการที่หลากหลาย
จุดเนนนโยบายของ สพป.อางทอง
๑. จุดเนนดานผูเรียน
๑.๑ ผูเรียนมีสมรรถนะสําคัญตรงตามมาตรฐาน ดังนี้
๑.๑.๑ ผูเรียนระดับกอนประถมศึกษามีพัฒนาการดานรางกาย อารมณ จิตใจ สังคม และ
สติปญญาที่เหมาะสมกับวัยและเรียนรูอยางมีความสุข
๑.๑.๒ ผูเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ ๑ ทุกคนอานออก เขียนได
๑.๑.๓ ผูเรียนตัง้ แตชั้นประถมศึกษาปที่ ๒ ขึ้นไปทุกคนอานคลอง เขียนคลอง
๑.๑.๔ ผูเรียนทุกระดับไดรับการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานดานภาษาอังกฤษ และภาษา
เพื่อการสื่อสาร
๑.๑.๕ ผูเ รียนชั้นประถมศึก ษาปที่ ๓ มีความสามารถดานภาษา ดานคํานวณ และดาน
เหตุผลผานเกณฑมาตรฐานที่กําหนดเพิ่มขึ้นไมนอยกวารอยละ ๓
๑.๑.๖ ผูเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ ๖ และชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๓ มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
จากการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) กลุมสาระหลักเพิ่มขึ้นไมนอยกวารอยละ ๓
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๑.๑.๗ ผูเรียนในระดับมัธยมศึกษาไดรับการสงเสริมใหมีแรงจูงใจสูอาชีพ ดวยการแนะแนว
และไดรับการพัฒนาความรูทักษะที่เหมาะสมเพื่อการมีงานทําในอนาคต
๑.๑.๘ ผู เ รี ย นได รั บ การวั ด และประเมิ น ผลที่ ห ลากหลายเหมาะสมตามศั ก ยภาพ
เปนรายบุคคล
๑.๒ ผูเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม ตามคานิยมหลักของคนไทย ๑๒ ประการ รวมทั้งมีจิตสํานึก
ในการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม และหางไกลยาเสพติด
๒.๑.๑ ผูเรียนระดับกอนประถมศึกษาและประถมศึกษาใฝเรียนรู ใฝดี และอยูรวมกับผูอ ื่นได
๒.๑.๒ ผูเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนตน มีทักษะการแกปญหาและอยูอยางพอเพียง มีความมุงมัน่
ในการศึกษาและการทํางาน มีคานิยมเชิงบวกในการเรียนสายอาชีพสามารถปรับตัวเขากับ พหุวัฒนธรรม
พื้นฐานวัฒนธรรมที่ดีงามของไทย
๑.๓ ผูเรียนที่มีความตองการพิเศษไดรับการสงเสริม สนับสนุนและพัฒนาเต็มตามศักยภาพ
เปนรายบุคคล ไดแก ผูพิการ ผูดอยโอกาส ผูเรียนที่มีความสามารถพิเศษ ผูเ รียนภายใตการจัดการศึกษา
โดยครอบครัว สถานประกอบการ และศูนยการเรี ยน และผูเรียนที่ตองการความคุม ครองและชวยเหลือ
เปนกรณีพิเศษ
๒. จุดเนนดานครูและบุคลากรทางการศึกษา
๒.๑. ครูและบุคลากรทางการศึกษา ไดรับการพัฒนาองคความรู ตรงตามความตองการของบุคคล
และสถานศึกษา
๒.๒ ครูและบุคลากรทางการศึกษา ไดรับการพัฒนาวิธีการจัดการเรียนรูท ี่ใชทักษะกระบวนการคิด
รวมทั้งการวัดและประเมินผลการเรียนรู
๒.๓ ครูแ ละบุ คลากรทางการศึก ษา สามารถประยุ ก ตใ ชร ะบบเทคโนโลยี ส ารสนเทศและ
การสื่อสารที่ทันสมัย
๒.๔ ครูและบุคลากรทางการศึก ษา ไดรับ การนิเ ทศแบบกัล ยาณมิตรจากสํานัก งานเขตพื้นที่
การศึกษา ศึกษานิเทศก ผูบ ริหารการศึกษา ผูบริหารสถานศึกษา และครู ทั้งในโรงเรียน ระหวางโรงเรียน
หรือจากภาคสวนอื่น ๆ
๒.๕ ครูและบุคลากรทางการศึกษา สรางเครือขายการเรียนรู การมีสวนรวมจากผูมีสวนเกี่ยวของ
และภาคสวนตาง ๆ จนเกิดเปนชุมชนแหงการเรียนรูท างวิชาชีพ (Professional Learning Community : PLC)
๒.๖ ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีจิตวิญญาณของความเปนครู เปนครูมืออาชีพ และยึดมั่นใน
จรรยาบรรณวิชาชีพ มีขวัญกําลังใจในการทํางาน และมีผลการปฏิบัติงานเชิงประจักษ
๒.๗ ครูและบุคลากรทางการศึกษา จัดกิจกรรมลูกเสือ เนตรนารีและยุวกาชาด
๒.๘ ผูบริหารสถานศึกษาสามารถบริหารงานทุกดานอยางมีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผล
๒.๙ องคกร องคคณะบุคคล และผูมีสวนไดสวนเสีย วางแผนการสรรหา ยาย โอน ครูและ
บุคลากรทางการศึกษาใหสอดคลองกับความตองการของโรงเรียนและชุมชน
๓. จุดเนนดานการบริหารจัดการ
๓.๑ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษาทุกแหง บริหารจัดการโดยยึดหลักธรรมาภิบาล
มุงเนนการมีสวนรวม ความโปรงใส และมีความรับผิดชอบตอผลการดําเนินงาน
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๓.๒ สถานศึกษาที่ไมผานการรับรองคุณภาพภายนอกตามที่กําหนด ไดรับการแกไข ชวยเหลือ
นิเทศ ติดตามและประเมินผล
๓.๓ สถานศึกษาขนาดเล็กทุกแหง ไดรับการพัฒนาใหมีคุณภาพการจัดการศึกษา
๓.๔ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษาทุกแหง บูรณาการบริหารจัดการศึกษารวมกัน
วางแผนพัฒนาการศึกษาโดยใชพื้นที่เปนฐาน (Area Based Management : ABM)
๓.๕ สํานัก งานเขตพื้นที่การศึก ษา บริหารจัดการอยางมีคุณภาพ โดยใชมาตรฐานสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษา
๓.๖ สํ านั ก งานเขตพื้ นที่ ก ารศึ ก ษาและสถานศึก ษา พัฒ นาคุ ณภาพการศึก ษา สร างระบบ
สวัสดิการ สวัสดิภาพ และความปลอดภัยใหเหมาะสมตามบริบทของพื้นที่
๓.๗ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา พัฒนาระบบ กํากับ ติดตาม และประเมินผล
เพื่อการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ
๓.๘ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา ยกยองเชิดชูเกียรติ หนวยงาน องคคณะบุคคล
และบุคลากรทางการศึกษา ที่มีผลงานดีเดนเปนที่ประจักษ
๓.๙ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา สงเสริมการมีสวนรวมในการจัดการศึกษา
ใหผูมีสวนไดสวนเสียจากทุกภาคสวน เขามามีสวนรวมในการจัดการศึกษา สงเสริมการระดมทรัพยากรมาใช
ในการจัดการศึก ษา รับ ฟ ง ความคิดเห็ น ขอเสนอแนะจากผูมีสว นไดสวนเสีย ทุก ภาคสวน เพื่อปรับ ปรุ ง
พัฒนาการจัดการศึกษา

บันทึกแนบทายขอตกลงในการปฏิบัติราชการ (MOU (๑๑)
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง

