
  
 

 

บันทึกแนบทายขอตกลงในการปฏิบัติราชการ (MOU (๑) 
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง 

 

 
บันทึกแนบทายขอตกลง (MOU) 

 

 

ทิศทางการพัฒนาการศกึษา 

นโยบายสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาอางทองปงบประมาณ ๒๕๖๑ 
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง มีภารกิจหลักในการจัดและสงเสริมการจัด

การศึกษาข้ันพื้นฐาน ไดกําหนดนโยบายเพื่อพัฒนาการจัดการศึกษาข้ันพื้นฐานไปในทิศทางที่สอดคลองกับ
ยุทธศาสตรชาติระยะ ๒๐ ป (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๗๙) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ ๑๒   
(พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔) แผนการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๗๙ ยุทธศาสตรกระทรวงศึกษาธิการ และ
นโยบายของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน ประกอบดวย 

ยุทธศาสตร/นโยบายที่ ๑. ดานการจัดการศึกษาเพื่อความมัน่คง 
ยุทธศาสตร/นโยบายที่ ๒. ดานการพัฒนาคุณภาพผูเรียนและสงเสริมการจัดการศึกษาเพื่อสราง     

ขีดความสามารถในการแขงขัน 
ยุทธศาสตร/นโยบายที่ ๓. ดานการสงเสริม พัฒนาครูและบคุลากรทางการศึกษา 
ยุทธศาสตร/นโยบายที่ ๔. ดานโอกาส ความเสมอภาคและความเทาเทียม การเขาถึงบริการ        

ทางการศึกษา 
ยุทธศาสตร/นโยบายที่ ๕. ดานการจัดการศึกษาเพื่อสรางความเติบโตของคุณภาพชีวิตที่เปนมิตรกับ

สิ่งแวดลอม 
ยุทธศาสตร/นโยบายที่ ๖. ดานการพัฒนาระบบบริหารจดัการและสงเสรมิใหทกุภาคสวนมีสวนรวมใน

การจัดการศึกษา 

วิสัยทัศน (Vision) 

“สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาอางทอง 
มุงจัดการศึกษาใหผูเรียนมีคุณภาพตามมาตรฐาน บนพ้ืนฐานของความเปนไทย” 

พันธกิจ (Mission) 

๑. สงเสรมิและสนับสนุนใหประชากรวัยเรียนทกุคนไดรับการศึกษาอยางทั่วถึงและมีคุณภาพ 
๒. สงเสริมใหผูเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม มีคุณลักษณะอันพึงประสงคตามหลักสูตรและคานิยมหลัก

ของคนไทย ๑๒ ประการ 
๓. พัฒนาระบบบริหารจัดการโดยยึดหลักธรรมาภิบาล ที่เนนการมีสวนรวม การบูรณาการการจัด

การศึกษา และเสริมสรางความรับผิดชอบตอคุณภาพการศึกษา 
 
 



  
 

 

บันทึกแนบทายขอตกลงในการปฏิบัติราชการ (MOU (๒) 
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง 

 

เปาประสงค (Goals) 

๑. ผูเรียนทุกคนมีคุณภาพตามมาตรฐาน มีพัฒนาการเหมาะสมตามวัย มีคุณภาพและทักษะการ
เรียนรูในศตวรรษที่ ๒๑ 

๒. ประชากรวัยเรียนทุกคนไดรับโอกาสในการศึกษาข้ันพื้นฐานอยางทั่วถึง มีคุณภาพและเสมอภาค 
๓. ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีสมรรถนะตรงตามสายงาน มีวัฒนธรรมการทํางานที่มุงเนน

ผลสัมฤทธ์ิ สามารถปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ และเต็มตามศักยภาพ 
๔. สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา มีความเขมแข็งเปนกลไกขับเคลื่อนการศึกษา      

ข้ันพื้นฐาน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สูคุณภาพตามมาตรฐาน และมีประสิทธิภาพ 
๕. สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา มุงเนนการบริหารจัดการโดยยึดหลักธรรมาภิบาล

การทํางานแบบบูรณาการ มีเครือขายการบริหารจัดการ บริหารแบบมีสวนรวมจากทุกภาคสวน และมีความ
รับผิดชอบตอคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา 

๖. สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา พัฒนาสื่อ เทคโนโลยีและระบบขอมูลสารสนเทศ
เพื่อการบริหารจัดการศึกษาอยางมีประสิทธิภาพ 

๗. สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา มีงานวิจัยที่สามารถนําผลไปใชในการพฒันาคุณภาพ
การจัดการศึกษา 

คานิยมหลักขององคกร (Core Value) 

“ย้ิม ไหว ใหเกียรติกัน ทีมงานดี วจีไพเราะ” 

แนวทางการขับเคลื่อนนโยบายสูการปฏิบัติ 

ยุทธศาสตรท่ี ๑ ดานความมั่นคง 
นโยบายท่ี ๑ ดานการจัดการศึกษาเพือ่ความมั่นคง 

กลยุทธท่ี ๑ เสริมสรางความมั่นคงของสถาบันหลัก และการปกครองในระบบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข 

แนวทางการดําเนินงาน 
๑. นอมนําแนวพระราชดําริ สืบสานพระราชปณิธานและพระบรมราโชบายดานการศึกษาหรือ 

“ศาสตรพระราชา” มาใชในการจัดกระบวนการเรียนรูอยางย่ังยืน 
๒. ปลูกฝงและเสริมสรางวิถีประชาธิปไตย ความสามัคคี สมานฉันท สันติวิธี ตอตานการทุจริต

คอรัปช่ันและยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข 
๓. เสริมสรางความรูความเขาใจที่ถูกตองเกี่ยวกับสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย        

ผานหลักสูตรและกระบวนการเรียนรูประวัติศาสตรและความเปนพลเมือง 
ตัวชี้วัดความสําเร็จ 

๑. รอยละ ๑๐๐ ของสถานศึกษามีการบูรณาการ “ศาสตรพระราชา” มาใชในการจัด
กระบวนการเรียนรูอยางย่ังยืน 



  
 

 

บันทึกแนบทายขอตกลงในการปฏิบัติราชการ (MOU (๓) 
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง 

 

๒. รอยละ ๑๐๐ ของสถานศึกษา ปลูกฝงและเสริมสรางวิถีประชาธิปไตย ความสามัคคี 
สมานฉันท สันติวิธี ตอตานการทุจริตคอรัปช่ัน ปลอดยาเสพติดและอบายมุขและยึดมั่นในการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข 

๓. รอยละ ๑๐๐ ของผู เรียนมีความรูความเขาใจที่ ถูกตองเกี่ยวกับสถาบันชาติ ศาสนา
พระมหากษัตริย ผานหลักสูตรและกระบวนการเรียนรูประวัติศาสตรและความเปนพลเมือง 

กลยุทธท่ี ๒. ปลกูฝงผูเรียนดานคุณธรรม จริยธรรม และคานิยมที่พึงประสงค 
แนวทางการดําเนินงาน 

๑. สงเสริมสนับสนุนการจัดกิจกรรมทั้งในและนอกหองเรียน ที่เอื้อตอการพัฒนาคุณธรรม 
จริยธรรม คุณลักษณะอันพึงประสงคตามหลักสูตรและคานิยม 

๒. เสริมสรางความรูความเขาใจ เกี่ยวกับภัยคุกคามในรูปแบบใหม เชน อาชญากรรม และความ
รุนแรงในรูปแบบตาง ๆ สิ่งเสพติดและอบายมุข ภัยพิบัติจากธรรมชาติ ภัยจากโรคอุบัติใหม ภัยจาก           
ไซเบอร ฯลฯ 

ตัวชี้วัดความสําเร็จ 
๑. รอยละ ๑๐๐ ของผูเรียน มีคุณธรรม จริยธรรม คุณลักษณะอันพึงประสงคตามหลักสูตรและ

คานิยมหลักของคนไทย ๑๒ ประการ 
๒. รอยละ ๑๐๐ ของผูเรียนมีความรูความเขาใจ เกี่ยวกบัภัยคุกคามในรูปแบบใหม 

ยุทธศาสตรท่ี ๒. ดานการผลิตพัฒนากําลงัคนและสรางความสามารถในการแขงขัน 
นโยบายท่ี ๒. ดานการพัฒนาคุณภาพผูเรียน และสงเสริมการจัดการศึกษาเพื่อสรางขีด

ความสามารถในการแขงขัน 
กลยุทธท่ี ๑. เสริมสรางความเขมแข็งในการพัฒนาผูเรียนอยางมีคุณภาพดวยการปรับ

หลักสูตร การวัดและประเมินผลที่เหมาะสม 
แนวทางการดําเนินงาน 

๑. ปรับปรุงหลักสูตรในระดับปฐมวัยและหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน และนํา
หลักสูตรไปสูการปฏิบัติใหเกิดประสิทธิภาพ และจัดการเรียนรูใหสอดคลองกับหลักสูตร ตามความจําเปนและ
ความตองการของผูเรียน ชุมชน ทองถ่ินและสังคม 

๒. สงเสริมการเรยีนการสอนใหผูเรียนมคีวามมั่นใจในการสื่อสารภาษาอังกฤษ ภาษาประเทศคูคา 
และภาษาอาเซียนอยางนอย ๑ ภาษา 

๓. พัฒนาระบบการวัดและประเมินผลทุกระดับใหมีคุณภาพและมาตรฐานนําไปสูการพัฒนา
คุณภาพผูเรียนเต็มตามศักยภาพ 

ตัวชี้วัดความสําเร็จ 
๑. รอยละ ๑๐๐ ของสถานศึกษานําหลักสูตรในระดับปฐมวัยและหลักสูตรแกนกลางการศึกษา   

ข้ันพื้นฐาน ไปสูการปฏิบัติใหเกิดประสิทธิภาพ 
๒. รอยละ ๑๐๐ ของสถานศึกษาจัดการเรียนรูสอดคลองกับหลักสูตร ตามความจําเปนและความ

ตองการของผูเรียน ชุมชน ทองถ่ินและสังคม 
๓. รอยละ ๘๐ ของผูเรียนผานเกณฑการประเมินความสามารถดานการใชภาษาอังกฤษ 
๔. รอยละ ๘๐ ของสถานศึกษาจัดการเรียนการสอนภาษาอาเซียนอยางนอย ๑ ภาษา 



  
 

 

บันทึกแนบทายขอตกลงในการปฏิบัติราชการ (MOU (๔) 
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๕. รอยละ ๑๐๐ ของสถานศึกษามีระบบการวัดและประเมนิผลที่มีคุณภาพและมาตรฐาน 
กลยุทธท่ี ๒. พัฒนาคุณภาพกระบวนการเรียนรู 

แนวทางการดําเนินงาน 
๑. พัฒนาผูเรียนระดับกอนประถมศึกษาใหมีพัฒนาการทางดานรางกาย อารมณ จิตใจ สังคมและ

สติปญญา ใหมีความพรอมเขาสูการเรียนในระดับที่สูงข้ึน 
๒. สงเสรมิสนับสนุนใหผูเรียนสามารถอานออกเขียนไดตามชวงวัย 
๓. สงเสรมิสนับสนุนใหผูเรียนมีนิสัยรักการอาน 
๔. สงเสริมการจัดการเรียนรูที่ใหผูเรียนไดเรียนรูผานกิจกรรมการปฏิบัติจริง (Active Learning) 

เนนทักษะกระบวนการใหเกิดทักษะการคิดวิเคราะห คิดแกปญหา และคิดสรางสรรคในทุกกลุมสาระ        
การเรียนรู ทั้งในและนอกหองเรียน 

๕. สงเสรมิใหผูเรียนมทีักษะการเรียนรูในศตวรรษที่ ๒๑ 
๖. ปลูกฝงทักษะกระบวนการวิทยาศาสตรและจิตวิทยาศาสตร 
๗. สนับสนุนการผลิต จัดหาและใชสื่อการเรียนการสอน เทคโนโลยี นวัตกรรม และสิ่งอํานวย

ความสะดวกที่หลากหลายรวมทั้งการพัฒนาหองสมุดและแหลงเรียนรูภายในสถานศึกษาในการจัดการเรียนรู 
ไดทั้งในหองเรียนและนอกหองเรียนเพื่อใหผูเรียนไดเรียนรูอยางเต็มศักยภาพ 

๘. สงเสรมิการจัดหลักสูตรทักษะอาชีพ ควบคูไปกับวิชาสามัญ เชน ทวิศึกษา (Dual Education) 
หลักสูตรระยะสั้น 

๙. สงเสรมิ สนับสนุนการพฒันาผูเรียนที่มีความตองการจําเปนพิเศษ (ผูพิการ ผูดอยโอกาส และ
ผูมีความสามารถพเิศษ) ใหเต็มตามศักยภาพ ดวยรูปแบบที่เหมาะสม 

๑๐ สงเสริมสนับสนุนการจัดกิจกรรมแนะแนวเพื่อการศึกษาตอและการประกอบอาชีพ       
อยางเขมแข็งตอเน่ืองและเปนรูปธรรม 

ตัวชี้วัดความสําเร็จ 
๑. รอยละ ๑๐๐ ของผูเรียนระดับกอนประถมศึกษา มีพัฒนาการทางดานรางกาย อารมณ จิตใจ 

สังคม และพรอมเขาสูการเรียนในระดับที่สูงข้ึน 
๒. รอยละ ๑๐๐ ของผู เรียนมีทักษะ การอาน การเขียน ผานเกณฑตามชวงวัย ไดแก            

ช้ันประถมศึกษาปที่ ๑ อานออก เขียนได ช้ันประถมศึกษาปที่ ๒-๖ อานคลอง เขียนคลอง 
๓. รอยละ ๑๐๐ ของสถานศึกษาจัดกจิกรรมสงเสริมรักการอาน 
๔. ผูเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ ๓ มีผลการทดสอบคะแนนความสามารถพื้นฐานระดับชาติ (NT) 

ดานภาษา ดานคํานวณ และดานเหตุผล ต้ังแตรอยละ ๕๐ ข้ึนไป มีจํานวนเพิ่มข้ึนจากปการศึกษาที่ผานมา 
๕. ผูเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ ๖ และช้ันมัธยมศึกษาปที่ ๓ มีคะแนนสอบ O-NET ต้ังแต         

รอยละ ๕๐ ข้ึนไปในแตละกลุมสาระ มีจํานวนเพิ่มข้ึนจากปการศึกษาที่ผานมา 
๖. รอยละ ๗๐ ของผู เรียนมีทักษะการคิดวิเคราะห  คิดแกปญหา และคิดสรางสรรคจาก        

การเรียนรูผานกิจกรรมการปฏิบัติจริง (Active Learning) 
๗. รอยละ ๑๐๐ ของผูเรียนมีสมรรถนะสําคัญตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน

สอดคลองกับทักษะการเรียนรูในศตวรรษที่ ๒๑ 
๘. รอยละ ๑๐๐ ของสถานศึกษาปลูกฝงทักษะกระบวนการวิทยาศาสตรและจิตวิทยาศาสตร 



  
 

 

บันทึกแนบทายขอตกลงในการปฏิบัติราชการ (MOU (๕) 
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง 

 

๙. รอยละ ๑๐๐ ของสถานศึกษา ผลิต จัดหาและใชสื่อการเรียนการสอน เทคโนโลยี นวัตกรรม 
หองสมุดและแหลงเรียนรู 

๑๐. รอยละ ๑๐๐ ของสถานศึกษามีหลักสูตรทักษะอาชีพอยางนอย ๑ หลักสูตร 
๑๑. รอยละ ๑๐๐ ของผูเรียนที่มีความตองการจําเปนพิเศษ (ผูพิการ ผูดอยโอกาส และผูมี

ความสามารถพิเศษ) ไดรับการสงเสริม สนับสนุนและพัฒนาเต็มตามศักยภาพดวยรูปแบบที่เหมาะสม 
๑๒. รอยละ ๑๐๐ ของสถานศึกษาจัดกจิกรรมแนะแนวเพื่อการศึกษาตอและการประกอบอาชีพ 

กลยุทธท่ี ๓. สรางขีดความสามารถในการแขงขัน 
แนวทางการดําเนินงาน 

๑. ยกระดับผลการประเมินระดับนานาชาติตามโครงการ PISA (Programme for 
International Student Assessment) 

๒. สงเสรมิการพัฒนาศักยภาพผูเรียนสูความเปนเลิศในดานตาง ๆ 
๓. สงเสริมการเรียนรู เ ชิงบูรณาการแบบสหวิทยาการ เชน สะเต็มศึกษา (Science 

Technology Engineering and Mathematics Education : STEM Education) เพื่อพัฒนากระบวนการ
คิดและการสรางสรรคนวัตกรรมเพื่อสรางมูลคาเพิ่ม สอดคลองกับประเทศไทย ๔.๐ 

ตัวชี้วัดความสําเร็จ 
๑. คะแนนเฉลี่ยผลการประเมินระดับนานาชาติตามโครงการ PISA (Programme for 

International Student Assessment) สูงข้ึน 
๒. รอยละ ๑๐๐ ของสถานศึกษาสงเสริมการพฒันาศักยภาพผูเรียนสูความเปนเลิศในดานตาง ๆ 
๓. รอยละ ๑๐๐ ของสถานศึกษาที่จัดการเรียนรูตามแนวทางสะเต็มศึกษา (STEM Education)          

มีนวัตกรรมเพือ่สรางมลูคาเพิม่สอดคลองกับประเทศไทย ๔.๐ 
กลยุทธท่ี ๔. สงเสรมิ สนับสนุนการทําวิจัยและนําผลการวิจยัไปใชพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

แนวทางการดําเนินงาน 
๑. สงเสรมิการทําวิจัยเพื่อพฒันาการบรหิารจัดการศึกษา 
๒. สงเสริมการทําวิจัยเพื่อพัฒนาหลักสูตรกระบวนการเรียนรู การวัดและประเมินผล โดยเนนใหมี

การวิจัยในช้ันเรียน 
ตัวชี้วัดความสําเร็จ 

๑. รอยละ ๘๐ ของหนวยงานทุกระดับมีผลงานวิจยัและนําผลการวิจัยไปใชในการพัฒนาคุณภาพ
การจัดการศึกษา 

๒. รอยละ ๑๐๐ ของครูและบุคลากรทางการศึกษา มีวิจัยในช้ันเรียนและนําผลการวิจัยไปใช
พัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนรู การวัดและประเมินผล 

ยุทธศาสตรท่ี ๓. ดานการพฒันาและเสรมิสรางศักยภาพคน 
นโยบายท่ี ๓. ดานการสงเสริมพฒันาครูและบุคลากรทางการศึกษา 

กลยุทธท่ี ๑. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ใหสามารถจัดการเรียนรูอยางมีคุณภาพ 
ในรูปแบบทีห่ลากหลาย 

 
 



  
 

 

บันทึกแนบทายขอตกลงในการปฏิบัติราชการ (MOU (๖) 
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง 

 

แนวทางการดําเนินงาน 
๑.พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ใหสามารถจัดการเรียนรูอยางมีคุณภาพทั้งระบบ

เช่ือมโยงกับการเลื่อนวิทยฐานะในรูปแบบที่หลากหลาย เชน TEPE Online (Teachers and Educational 
Personnel  Enhancement Based on Mission and Functional Areas as Majors)  

๒. ชุมชนแหงการเรียนรูทางวิชาชีพ  (Professional Learning Community : PLC)  
๓. การเรียนรูผานกจิกรรมการปฏิบัติจริง (Active Learning)  
๔. การพัฒนาครูทั้งระบบทีเ่ช่ือมโยงกับการเลื่อนวิทยฐานะ 

ตัวชี้วัดความสําเร็จ 
๑. รอยละ ๘๐ ของครูและบุคลากรทางการศึกษา เขารับการพัฒนาผานสือ่เทคโนโลยีสารสนเทศ

และการสื่อสารที่ทันสมัย 
๒. รอยละ ๘๐ ของครูและบุคลากรทางการศึกษาไดรับการพัฒนาจัดการเรียนรูอยางมีคุณภาพ   

ในรูปแบบที่หลากหลาย 
๓. รอยละ ๑๐๐ ของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา มีแผนอัตรากําลังในการสรรหาและบรรจุ

แตงต้ังตรงความตองการของสถานศึกษา 
๔. รอยละ ๑๐๐ ของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา มีระบบการประเมินและการพฒันาครผููชวย 
๕. รอยละ ๑๐๐ ของครูและบุคลากรทางการศึกษา มีความสุขในการปฏิบัติงาน 

กลยุทธท่ี ๒. พัฒนาระบบบริหารงานบุคคลใหมีประสิทธิภาพ โดยเช่ือมโยงกับหนวยงาน     
ที่เกี่ยวของ 

แนวทางการดําเนินงาน 
๑. พัฒนาระบบการบริหารงานบุคคลใหมีประสิทธิภาพโดยเช่ือมโยงกับหนวยงานที่เกี่ยวของใน   

การกําหนดแผนอัตรากําลัง การสรรหา การบรรจุแตงต้ัง การประเมินและการพัฒนา การสรางแรงจูงใจใหครูและ
บุคลากรทางการศึกษามีขวัญและกําลังใจในการทํางาน 

ตัวชี้วัดความสําเร็จ 
๑. รอยละ ๑๐๐ ของสถานศึกษา มีแผนอัตรากําลังในการสรรหาและบรรจุแตงต้ังตรงความตองการ 
๒. รอยละ ๑๐๐ ของสถานศึกษา มีระบบการประเมินและการพัฒนาครูผูชวย 
๓. รอยละ ๑๐๐ ของครูและบุคลากรทางการศึกษามีความสุขในการปฏิบัติงาน 

ยุทธศาสตรท่ี ๔. ดานการสรางโอกาสความเสมอภาคและการลดความเหลือ่มล้ําทางการศึกษา   
นโยบายท่ี ๔. ดานโอกาส ความเสมอภาคและความเทาเทียม การเขาถึงบริการทางการศึกษา 

กลยุทธท่ี ๑. เพิ่มโอกาสการเขาถึงการศึกษาที่มีคุณภาพ 
แนวทางการดําเนินงาน 

๑.สงเสริมประชากรวัยเรียนทุกคนใหไดรับโอกาสในการเขารับบริการทางการศึกษาอยางทั่วถึง  
มีคุณภาพและเสมอภาค 

๒. สรางความเขมแข็งของระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียน ระบบสงเสริมความประพฤตินักเรียน 
ระบบคุมครองนักเรียน และการสรางภูมิคุมกันทางสังคม 

 
 



  
 

 

บันทึกแนบทายขอตกลงในการปฏิบัติราชการ (MOU (๗) 
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง 

 

ตัวชี้วัดความสําเร็จ 
๑. รอยละ ๑๐๐ ของประชากรวัยเรียนภาคบังคับไดรบัโอกาสในการเขารับบรกิารทางการศึกษา

อยางทั่วถึง  มีคุณภาพและเสมอภาค 
๒. รอยละ ๙๐ ของประชากรวัยเรียนไดรับการศึกษาข้ันพื้นฐาน ไดรับโอกาสในการเขารับบริการ         

ทางการศึกษาอยางทั่วถึง มีคุณภาพและเสมอภาค 
๓. รอยละ ๑๐๐ ของผูเรียนไดรบัการพัฒนาเต็มตามศักยภาพในระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียน 
๔. รอยละ ๑๐๐ ของผูเรียนไดรับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพในระบบสงเสริมความประพฤตินักเรียน 
๕. รอยละ ๑๐๐ ของผูเรียนไดรบัการพัฒนาเต็มตามศักยภาพในระบบคุมครองนักเรียน 
๖. รอยละ ๑๐๐ ของผูเรียนไดรบัการพัฒนาเต็มตามศักยภาพในการสรางภูมิคุมกันทางสังคม 

กลยุทธท่ี ๒. ลดความเหลื่อมล้ําทางการศึกษา 
แนวทางการดําเนินงาน 

๑. ประสานหนวยงานที่เกี่ยวของในการจัดการศึกษาที่เหมาะสม สําหรับเด็กดอยโอกาส ที่ไมอยู
ในทะเบียนราษฎร เชน เด็กไรสัญชาติ เด็กพลัดถ่ิน เด็กตางดาว เด็กไทยที่ไมมีเลขประจําตัวประชาชน เปนตน  

๒. สงเสริมสนับสนุนการใชเทคโนโลยีในการจัดการศึกษาใหครอบคลุมทุกพื้นที่อยางทั่วถึง เชน         
การพัฒนาคุณภาพการศึกษาทางไกลผานเทคโนโลยีสารสนเทศ (Distance learning information 
technology : DLIT) , การพัฒนาคุณภาพการศึกษาดวยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกลผานดาวเทียม (DLTV)  

ตัวชี้วัดความสําเร็จ 
๑. รอยละ ๑๐๐ ของผูเรียนไดรับการสนับสนุนสงเสริมการจัดการศึกษาที่เหมาะสม เต็มตาม

ศักยภาพ  
๒. รอยละ ๑๐๐ ของผูเรียนไดรบัการสนับสนุนการใชเทคโนโลยีในการจัดการศึกษาอยางทั่วถึง  

ยุทธศาสตรท่ี ๕. ดานการเสริมสรางคุณภาพชีวิตที่เปนมิตรกับสิง่แวดลอม 
นโยบายท่ี ๕. ดานการจัดการศึกษาเพื่อสรางเสรมิคุณภาพชีวิตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 

กลยุทธท่ี ๑. จัดการศึกษาเพื่อสรางเสริมคุณภาพชีวิต 
แนวทางการดําเนินงาน 

๑.สงเสริม สนับสนุนการสรางจิตสํานึกรักษสิง่แวดลอม มีคุณธรรม จริยธรรม และนอมนําแนวคิด
ตามหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสูการปฏิบัติในการดําเนินชีวิต 

๒. สงเสริม สนับสนุนใหสถานศึกษาพัฒนาหลักสูตรกระบวนการเรียนรู แหลงเรียนรู และสื่อ    
การเรียนรูตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับการสรางเสริมคุณภาพชีวิตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 

๓. สรางเครือขายความรวมมือกับภาคสวนตาง ๆ ในการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม 

ตัวชี้วัดความสําเร็จ 
๑. รอยละ ๑๐๐ ของหนวยงานทุกระดับจัดกิจกรรมสงเสริม สนับสนุนการสรางจิตสํานึกรักษ

สิ่งแวดลอม มีคุณธรรม จริยธรรม และนอมนําแนวคิดตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
๒. รอยละ ๑๐๐ ของหนวยงานทุกระดับมีหลักสูตรกระบวนการเรียนรู การสรางเสริมคุณภาพ

ชีวิตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 



  
 

 

บันทึกแนบทายขอตกลงในการปฏิบัติราชการ (MOU (๘) 
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง 

 

๓. รอยละ ๑๐๐ ของหนวยงานทุกระดับมีเครือขายความรวมมือกับภาคสวนตาง ๆ ในการ
อนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางนอย ๑ เครือขายข้ึนไป 

ยุทธศาสตรท่ี ๖. ดานการพฒันาระบบและการบรหิารจัดการ 
นโยบายท่ี ๖. ดานการพฒันาระบบบริหารจัดการและสงเสริมใหทุกภาคสวนมสีวนรวมในการจัด

การศึกษา 
กลยุทธท่ี ๑. พัฒนาระบบบรหิารจัดการใหมปีระสิทธิภาพ 

แนวทางการดําเนินงาน 
๑. พัฒนาระบบการวางแผน การนําแผนไปสูการปฏิบัติ การกํากับ ติดตาม ตรวจสอบ และ

ประเมินผล เพื่อการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพโดยยึดหลักธรรมาภิบาล 
๒. พัฒนาระบบงบประมาณและการสนับสนุนคาใชจายเพื่อการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
๓. พัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจทิัลเพื่อการจัดการศึกษา ที่มมีาตรฐานเช่ือมโยงและเขาถึงได 
๔. สรางความเขมแข็ง และยกระดับคุณภาพสถานศึกษาตามบริบทของพื้นที่ เชน โรงเรียน         

ที่ประสบปญหาวิกฤตทางการศึกษา (ICU) , โรงเรียนประชารัฐ (ดีใกลบาน) , โรงเรียนคุณธรรม/โรงเรียน
หองเรียนกีฬา, โรงเรียนมาตรฐานสากล ฯลฯ 

๕. สงเสรมิระบบประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาใหเขมแข็ง 
๖. ยกยองเชิดชูเกียรติสถานศึกษา และองคคณะบุคคล ที่มผีลงานเชิงประจกัษ 

ตัวชี้วัดความสําเร็จ 
๑. รอยละ ๑๐๐ ของหนวยงานทุกระดับใชจายงบประมาณเพื่อการบริหารจัดการที่มี

ประสิทธิภาพ มีการกํากับ ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล โดยยึดหลักธรรมาภิบาล 
๒. รอยละ ๑๐๐ ของหนวยงานทุกระดับจัดทําแผนการใชจายงบประมาณสอดคลองแนวทาง 

การดําเนินงานโครงการสนับสนุนคาใชจายในการจัดการศึกษา ต้ังแตระดับอนุบาลจนจบการศึกษาข้ันพื้นฐาน  
๓. รอยละ ๑๐๐ ของหนวยงานทุกระดับไดรับการพฒันาระบบเทคโนโลยีดิจิทลัเพื่อการศึกษา   
๔. รอยละ ๘๐ ของสถานศึกษามีระบบประกันคุณภาพภายในที่มีประสทิธิผล 
๕. รอยละ ๑๐๐ ของหนวยงานทุกระดับมีการยกยองเชิดชูเกียรติ หนวยงาน องคคณะบุคคลและ

บุคลากรที่มีผลงานเชิงประจักษ 
กลยุทธท่ี ๒. สรางความเขมแข็งในการบริหารจัดการโดยยึดหลักธรรมาภิบาล 

แนวทางการดําเนินงาน 
๑. สงเสริมการบริหารจัดการศึกษาโดยใชพื้นที่เปนฐาน (Area Base Management : ABM) 

และยึดหลักธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการศึกษา 
๒. เขตพื้นที่การศึกษาจัดทําแผนบูรณาการจัดการศึกษารวมกับสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดและ

สํานักงานศึกษาธิการภาค 
๓. สรางความเขมแข็งในการยกระดับคุณภาพการศึกษารูปแบบเครือขาย เชน เครือขายสงเสริม

ประสิทธิภาพการจัดการศึกษา ศูนยพัฒนากลุมสาระการเรียนรู สหวิทยาเขต กลุมโรงเรียน ฯลฯ 
๔. สงเสรมิและพัฒนาโรงเรียนดวยพลังประชารัฐอยางตอเน่ือง และย่ังยืน 
 
 



  
 

 

บันทึกแนบทายขอตกลงในการปฏิบัติราชการ (MOU (๙) 
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ตัวชี้วัดความสําเร็จ 
๑. รอยละ ๑๐๐ ของเขตพื้นที่ฯ และสถานศึกมีการบริหารจัดการโดยยึดหลักธรรมาภิบาล   

อยางเขมแข็ง 
๒. รอยละ ๑๐๐ ของเขตพืน้ทีก่ารศึกษามแีผนบรูณาการจัดการศึกษา 
๓. รอยละ ๑๐๐ ของหนวยงานทุกระดับมีเครือขายสรางความเขมแข็งในการยกระดับคุณภาพ

การศึกษาอยางนอย ๑ เครือขายข้ึนไป 
๔. รอยละ ๑๐๐ ของเขตพื้นที่การศึกษามีการสรางความเขมแข็งในการบรหิารจดัการโดยยึดหลัก

ธรรมาภิบาล 
กลยุทธท่ี ๓. สงเสริมการมสีวนรวมพฒันาคุณภาพผูเรียน 

แนวทางการดําเนินงาน 
๑. สงเสริม สนับสนุนผูปกครอง ชุมชน สังคม และสาธารณชน ใหมีความรู ความเขาใจ สราง

ความตระหนักในการจัดการศึกษาข้ันพื้นฐาน การกํากับดูแล ตลอดจนการมีสวนรวมรับผิดชอบในการพัฒนา
คุณภาพผูเรียน 

๒. ประสานสถาบันหรือหนวยงานทางการศึกษาใหคัดเลือกผูเรียนเขาศึกษาตอดวยวิธีการ        
ที่หลากหลาย 

ตัวชี้วัดความสําเร็จ 
๑. รอยละ ๑๐๐ ของหนวยงานทุกระดับสงเสริมสนับสนุนผูปกครอง ชุมชน สังคม และ

สาธารณชนใหมีความรู ความเขาใจ สรางความตระหนักในการจัดการศึกษาข้ันพื้นฐาน การกํากับดูแล 
ตลอดจนการมีสวนรวมรับผิดชอบในการพัฒนาคุณภาพผูเรียน 

๒. รอยละ ๑๐๐ ของหนวยงานทุกระดับมีการประสานขอมูลกับสถาบันหรือหนวยงาน          
ทางการศึกษาในการคัดเลือกผูเรียนเขาศึกษาตอดวยวิธีการที่หลากหลาย 

จุดเนนนโยบายของ สพป.อางทอง 

๑. จุดเนนดานผูเรียน 
๑.๑ ผูเรียนมีสมรรถนะสําคัญตรงตามมาตรฐาน ดังน้ี 

๑.๑.๑ ผูเรียนระดับกอนประถมศึกษามีพัฒนาการดานรางกาย อารมณ จิตใจ สังคม และ
สติปญญาที่เหมาะสมกับวัยและเรียนรูอยางมีความสุข 

๑.๑.๒ ผูเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ ๑ ทุกคนอานออก เขียนได 
๑.๑.๓ ผูเรียนต้ังแตช้ันประถมศึกษาปที่ ๒ ข้ึนไปทุกคนอานคลอง เขียนคลอง 
๑.๑.๔ ผูเรียนทุกระดับไดรับการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานดานภาษาอังกฤษ และภาษา

เพื่อการสื่อสาร 
๑.๑.๕ ผูเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ ๓ มีความสามารถดานภาษา ดานคํานวณ และดาน

เหตุผลผานเกณฑมาตรฐานที่กําหนดเพ่ิมขึ้นไมนอยกวารอยละ ๓ 
๑.๑.๖ ผูเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ ๖ และช้ันมัธยมศึกษาปที่ ๓ มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 

จากการทดสอบระดับชาติข้ันพื้นฐาน (O-NET) กลุมสาระหลักเพ่ิมขึ้นไมนอยกวารอยละ ๓ 



  
 

 

บันทึกแนบทายขอตกลงในการปฏิบัติราชการ (MOU (๑๐) 
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๑.๑.๗ ผูเรียนในระดับมัธยมศึกษาไดรับการสงเสริมใหมีแรงจูงใจสูอาชีพ ดวยการแนะแนว 
และไดรับการพัฒนาความรูทักษะที่เหมาะสมเพื่อการมีงานทําในอนาคต 

๑.๑.๘ ผู เรียนไดรับการวัดและประเมินผลที่หลากหลายเหมาะสมตามศักยภาพ           
เปนรายบุคคล 

๑.๒ ผูเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม ตามคานิยมหลักของคนไทย ๑๒ ประการ รวมท้ังมีจิตสํานึก
ในการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม และหางไกลยาเสพติด 

๒.๑.๑ ผูเรียนระดับกอนประถมศึกษาและประถมศึกษาใฝเรียนรู ใฝดี และอยูรวมกบัผูอื่นได 
๒.๑.๒ ผูเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนตน มีทักษะการแกปญหาและอยูอยางพอเพียง มีความมุงมัน่

ในการศึกษาและการทํางาน มีคานิยมเชิงบวกในการเรียนสายอาชีพสามารถปรับตัวเขากับพหุวัฒนธรรม 
พื้นฐานวัฒนธรรมที่ดีงามของไทย 

๑.๓ ผูเรียนท่ีมีความตองการพิเศษไดรับการสงเสริม สนับสนุนและพัฒนาเต็มตามศักยภาพ   
เปนรายบุคคล ไดแก ผูพิการ ผูดอยโอกาส ผูเรียนที่มีความสามารถพิเศษ ผูเรียนภายใตการจัดการศึกษา    
โดยครอบครัว สถานประกอบการ และศูนยการเรียน และผูเรียนที่ตองการความคุมครองและชวยเหลือ     
เปนกรณีพิเศษ 

๒. จุดเนนดานครูและบุคลากรทางการศึกษา 
๒.๑. ครูและบุคลากรทางการศึกษา ไดรับการพัฒนาองคความรู ตรงตามความตองการของบุคคล

และสถานศึกษา 
๒.๒ ครูและบุคลากรทางการศึกษา ไดรับการพัฒนาวิธีการจดัการเรียนรูที่ใชทักษะกระบวนการคิด 

รวมทั้งการวัดและประเมินผลการเรียนรู 
๒.๓ ครูและบุคลากรทางการศึกษา สามารถประยุกตใชระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและ         

การสื่อสารที่ทันสมัย 
๒.๔ ครูและบุคลากรทางการศึกษา ไดรับการนิเทศแบบกัลยาณมิตรจากสํานักงานเขตพื้นที่

การศึกษา ศึกษานิเทศก ผูบริหารการศึกษา ผูบริหารสถานศึกษา และครู ทั้งในโรงเรียน ระหวางโรงเรียน  
หรือจากภาคสวนอื่น ๆ 

๒.๕ ครูและบุคลากรทางการศึกษา สรางเครือขายการเรียนรู การมีสวนรวมจากผูมีสวนเกี่ยวของ
และภาคสวนตาง ๆ  จนเกิดเปนชุมชนแหงการเรียนรูทางวิชาชีพ (Professional Learning Community : PLC)  

๒.๖ ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีจิตวิญญาณของความเปนครู เปนครูมืออาชีพ และยึดมั่นใน
จรรยาบรรณวิชาชีพ มีขวัญกําลังใจในการทํางาน และมีผลการปฏิบัติงานเชิงประจักษ 

๒.๗ ครูและบุคลากรทางการศึกษา จัดกจิกรรมลูกเสอื เนตรนารีและยุวกาชาด 
๒.๘ ผูบริหารสถานศึกษาสามารถบริหารงานทุกดานอยางมปีระสิทธิภาพ และเกิดประสทิธิผล 
๒.๙ องคกร องคคณะบุคคล และผูมีสวนไดสวนเสีย วางแผนการสรรหา ยาย โอน ครูและ

บุคลากรทางการศึกษาใหสอดคลองกับความตองการของโรงเรียนและชุมชน 
๓. จุดเนนดานการบริหารจัดการ 

๓.๑ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษาทุกแหง บริหารจัดการโดยยึดหลักธรรมาภิบาล 
มุงเนนการมีสวนรวม ความโปรงใส และมีความรับผิดชอบตอผลการดําเนินงาน 



  
 

 

บันทึกแนบทายขอตกลงในการปฏิบัติราชการ (MOU (๑๑) 
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๓.๒ สถานศึกษาที่ไมผานการรับรองคุณภาพภายนอกตามที่กําหนด ไดรับการแกไข ชวยเหลือ 
นิเทศ ติดตามและประเมินผล 

๓.๓ สถานศึกษาขนาดเล็กทกุแหง ไดรับการพัฒนาใหมีคุณภาพการจัดการศึกษา 
๓.๔ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษาทุกแหง บูรณาการบริหารจัดการศึกษารวมกัน

วางแผนพัฒนาการศึกษาโดยใชพื้นที่เปนฐาน (Area Based Management : ABM) 
๓.๕ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา บริหารจัดการอยางมีคุณภาพ โดยใชมาตรฐานสํานักงาน   

เขตพื้นที่การศึกษา 
๓.๖ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา พัฒนาคุณภาพการศึกษา สรางระบบ

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 
ในการจัดการศึกษา รับฟงความคิดเห็น ขอเสนอแนะจากผูมีสวนไดสวนเสียทุกภาคสวน เพื่อปรับปรุง
พัฒนาการจัดการศึกษา 

 
 


