(ราง) แผนยุทธศาสตรพัฒนาการศึกษา ระดับภาค ของสํานักงานศึกษาธิการภาค 3 (ฉบับทบทวน)
ยุทธศาสตรที่ 1 การจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของชาติ
กลยุทธ
กลยุทธที่ 1 สงเสริมการจัดการศึกษาที่
เสริมสรางความมั่นคงของสถาบันหลักของ
ชาติและการปกครองระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริย'ทรงเป(นประมุข

ตัวชี้วัด
1. รอยละของสถานศึกษาที่จัดกิจกรรมสงเสริมการเรียนรูใหผูเรียนแสดงออกถึงความรักในสถาบันหลักของชาติ
ยึดมั่นการปกครองระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย'ทรงเป(นประมุข
2. รอยละของผูเรียนที่มีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงความรักในสถาบันหลักของชาติ ยึดมั่นการปกครองระบบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย'ทรงเป(นประมุข
3. รอยละของผูเรียนที่มีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงการมีจิตอาสา
กลยุทธที่ 2 สงเสริมการสรางภูมิคุมกันและ 4. รอยละของสถานศึกษาที่นอมนําพระบรมราโชบายดานการศึกษาของในหลวงรัชกาลที่ 10 และหลักปรัชญาของ
การพัฒนาทักษะชีวิตเพื่อความมั่นคงของ
เศรษฐกิจพอเพียง ไปพัฒนาผูเรียนใหมีคุณลักษณะอันพึงประสงค'ตามที่กําหนดไดอยางมีประสิทธิภาพ
ชาติ
5. ระดับคุณภาพของสถานศึกษาที่นอมนําพระบรมราโชบายดานการศึกษาของในหลวงรัชกาลที่ 10 และหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ไปพัฒนาผูเรียนใหมีคุณลักษณะอันพึงประสงค'ตามที่กําหนดไดอยางมี
ประสิทธิภาพ
กลยุทธที่ 3 สงเสริม สนับสนุน การสราง
6. รอยละของผูเรียนในพื้นที่ชายแดนไดรับโอกาสในการเขาถึงการศึกษา
โอกาสในการเขาถึงการศึกษาที่มีคุณภาพใน 7. รอยละของผูเรียนในพื้นที่ชายแดนการพัฒนาคุณภาพทั้งดานทักษะวิชาการ ทักษะชีวิต และทักษะอาชีพ ที่
พื้นที่ชายแดน
เหมาะสมกับบริบท
8. รอยละผูเรียนในพื้นที่ชายแดนเกิดจิตสํานึกรักในสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย'

ยุทธศาสตรที่ 2 การผลิต พัฒนากําลังคน การวิจัย และนวัตกรรม ที่สอดคล0องกับความต0องการของการพัฒนาประเทศ
กลยุทธ
กลยุทธที่ 1 สงเสริมสถานศึกษา/สถาบัน
การศึกษาในการผลิตผูเรียนรองรับความ
ตองการของตลาดแรงงาน และเขต
เศรษฐกิจพิเศษ

กลยุทธที่ 2 สงเสริม สนับสนุนการวิจัย
การสรางนวัตกรรม และเทคโนโลยี

ตัวชี้วัด
1 จํานวนสาขาวิชา/หลักสูตร s curve ที่เปHดสอนตรงกับความตองการของตลาดแรงงาน และพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษ
2. รอยละของผูสําเร็จการศึกษาที่มีทักษะอาชีพตามความตองการของตลาดแรงงานและพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษ
3. สัดสวนของผูเรียนสายอาชีพเพิ่มขึ้น
4. รอยละของผูเรียนที่เรียนในระบบทวิภาคี/สหกิจศึกษาในสถานประกอบการที่มีมาตรฐาน
5. มีฐานขอมูลความตองการกําลังคน (Demand) จําแนกตามกลุมอุตสาหกรรมอยางครบถวน
6. จํานวนผูสําเร็จการศึกษาในสาขาตามกลุมอุตสาหกรรมเปQาหมายที่ตรงตามขอมูลความตองการ กําลังคน
(Demand) ในกลุมอุตสาหกรรมตาง ๆ
7. รอยละของสถานศึกษา/สถาบัน การศึกษาที่จัดการศึกษารูปแบบทวิภาคี/สหกิจศึกษา/หลักสูตร
ในโรงงานตามมาตรฐานที่กําหนด
8. อัตราการไดงานทํา/ประกอบอาชีพอิสระของผูสําเร็จการศึกษาระดับอาชีวศึกษา (ไมนับศึกษาตอ) ภายใน ระยะเวลา
1 ปS
9. จํานวนของแรงงานที่ขอเทียบโอนความรูและประสบการณ'เพื่อยกระดับคุณวุฒิการศึกษา
10. จํานวนโครงการ/งานวิจัยสอดคลองความตองการของทองถิ่น ตลาดแรงงาน และรองรับการพัฒนาประเทศ
11. รอยละของผูเรียนที่สามารถสรางนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ'

ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาศักยภาพคน และการสร0างสังคมแหงการเรียนรู0ตลอดชีวิต
กลยุทธ
ตัวชี้วัด
กลยุทธที่ 1 สงเสริม สนับสนุนการพัฒนา
1. รอยละของผูเรียนที่มีคุณลักษณะและทักษะการเรียนรูในศตวรรษที่ 21
ผูเรียนใหมีคุณลักษณะ ทักษะ และสมรรถนะ 2. รอยละของศูนย'เด็กเล็ก/สถานศึกษาระดับปฐมวัย ที่จัดกิจกรรมการเรียนรูไดคุณภาพและมาตรฐาน
ตรงตามมาตรฐาน
3. จํานวนสถานศึกษา/สถาบันการศึกษาที่จัดการเรียนการสอนภาษาของประเทศสมาชิกอาเซียน (+3)
4. รอยละของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่จัดกระบวนการเรียนรูเชิงบูรณาการเพื่อพัฒนาการคิดวิเคราะห'และความคิด
สรางสรรค'
5. รอยละของสถานศึกษาที่จัดการเรียนรู และบรรยากาศสิ่งแวดลอมที่เอื้อตอการพัฒนาทักษะอาชีพตามความถนัด
6. รอยละของนักเรียนที่มีคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET, N-NET, V-NET) แต
ละวิชาผานเกณฑ'คะแนนรอยละ 50 ขึ้นไป
7. รอยละของผูเรียนที่มีความตองการจําเป(นพิเศษ ไดรับการพัฒนาดานทักษะอาชีพ ทักษะการดํารงชีวิต
มีคุณธรรม จริยธรรม และมีจิตสาธารณะ
8. รอยละของผูเรียนที่สามารถสรางสรรค'นวัตกรรมทางการศึกษาได
9. รอยละของผูเรียนไดรับการพัฒนาสูความเป(นเลิศเฉพาะดาน
กลยุทธที่ 2 สงเสริม สนับสนุนการพัฒนาครู 10. ครู และบุคลากรทางการศึกษา ทุกประเภท มีศักยภาพในการปฏิบัติงานครบตามความจําเป(น ในการจัดการเรียนรู
และบุคลากรทางการศึกษา ใหสอดคลองกับ
อยางมีประสิทธิภาพ
ความตองการในการจัดการศึกษาทุกระดับ/ 11. ครูและบุคลากรทางการศึกษา สามารถพัฒนาหลักสูตรการจัดการเรียนรู
ประเภทการศึกษา
12. ครูสามารถจัดกิจกรรมการเรียนรู
13 ครูสามารถวัดประเมินผลอยางมีคุณภาพในรูปแบบที่หลากหลาย ตามศักยภาพของผูเรียนแตละบุคคล
14. ครูและบุคลากรทางการศึกษามีความกาวหนาทางวิชาชีพ
กลยุทธที่ 3 สงเสริม พัฒนาแหลงเรียนรู สื่อ 15. จํานวนศูนย'การเรียนรู/แหลงเรียนรูไดรับการพัฒนา
การเรียนรู และนวัตกรรม ใหหลากหลายและ 16. จํานวนสื่อการเรียนรู นวัตกรรมที่ไดรับการพัฒนา โดยการมีสวนรวมจากภาครัฐและเอกชน
เพียงพอ

ยุทธศาสตรที่ 4 การสร0างโอกาสทางการศึกษาตอเนื่องตลอดชีวิตให0กับผู0เรียนอยางทั่วถึง และเทาเทียม
กลยุทธ
กลยุทธที่ 1 สงเสริม สนับสนุนการจัด
การศึกษา ที่หลากหลายใหกับผูเรียนอยาง
ทั่วถึง และเทาเทียม

ตัวชี้วัด
1. รอยละของผูเรียนตอประชากรวัยเรียนไดรับโอกาสทางการศึกษา
2. อัตราการเรียนตอระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษา อาชีวศึกษา และอุดมศึกษา
3. รอยละของนักเรียนออกกลางคัน
4. ปSการศึกษาเฉลี่ยของประชากรวัยแรงงาน (15-59 ปS)
5. รอยละของผูเรียนที่มีความตองการจําเป(นพิเศษ มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานของแตละระดับ
6. จํานวนผูเรียนการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
7. รอยละของสถานศึกษาที่มีการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาใหสอดคลองกับความตองการของผูเรียนและพื้นที่
กลยุทธที่ 2 สงเสริมโอกาสทางการศึกษาผาน 8. รอยละของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน มีการจัดการเรียนการสอนทางไกลดวยระบบ DLIT, DLTV, ETV
เทคโนโลยีดิจิทัล
9. รอยละของสถานศึกษามีระบบโครงขายสื่อสารโทรคมนาคมที่สามารถเชื่อมตอกับโครงขายอินเทอร'เน็ตไดอยาง
มีประสิทธิภาพ และปลอดภัย

ยุทธศาสตรที่ 5 การจัดการศึกษา เพื่อสร0างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป:นมิตรกับสิ่งแวดล0อม
กลยุทธ
กลยุทธที่ 1 สงเสริมการเรียนรูและการ
ดํารงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง
กลยุทธที่ 2 สงเสริม สนับสนุน การสราง
จิตสํานึกในการอนุรักษ'ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม

ตัวชี้วัด
1. รอยละของสถานศึกษาที่ไดรับการประเมินสถานศึกษาพอเพียงตนแบบ
2. โรงเรียนที่จัดโครงการ/กิจกรรมเพื่อสงเสริมคุณธรรมจริยธรรม
3. โรงเรียนที่จัดกระบวนการเรียนรู/โครงการ/กิจกรรมเพื่อปลูกฝdงการดํารงตนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง
4. โรงเรียนที่นักเรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค'ตามหลักสูตรแกนกลางตามเกณฑ'ที่กําหนด อยางนอยระดับ 3
5. รอยละของสถานศึกษาที่จัดการเรียนการสอนและกิจกรรมที่เกี่ยวของกับการเสริมสรางคุณภาพชีวิตที่เป(นมิตร
กับสิ่งแวดลอม
6. รอยละของผูเรียนที่มีพฤติกรรมแสดงออกถึงการดําเนินชีวิตที่เป(นมิตรกับสิ่งแวดลอม

ยุทธศาสตรที่ 6 การบริหารจัดการศึกษาให0มีประสิทธิภาพ
กลยุทธ
กลยุทธที่ 1 สงเสริม พัฒนาระบบการบริหาร
จัดการ ศึกษาใหมีประสิทธิภาพตามหลักธรร
มาภิบาล
กลยุทธที่ 2 สงเสริมทุกภาคสวนใหมีสวน
รวมและสรางเครือขายในการจัดการศึกษา
ตอบสนองความตองการของประชาชนและ
พื้นที่
กลยุทธที่ 3 สงเสริมผูบริหาร ครู และ
บุคลากรทางการศึกษาใหมีความกาวหนาใน
วิชาชีพ
กลยุทธที่ 4 สงเสริม และพัฒนาระบบการ
นิเทศ กํากับ ติดตาม และประเมินผล

ตัวชี้วัด
1. มีระบบขอมูลสารสนเทศทางการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ
2. รอยละของสถานศึกษาขนาดเล็ก ที่ไมผานเกณฑ'การประเมินคุณภาพภายนอก
3. จํานวนสถานศึกษาที่เขารวมโครงการโรงเรียนประชารัฐ
4. มีระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการบริหารและการจัดการเรียนรูที่มีประสิทธิภาพ
5. จํานวนหนวยงาน องค'กรภาครัฐ/เอกชน ที่มีสวนรวมในการจัดการศึกษา ที่ตอบสนองความตองการของประชาชนและพื้นที่

6. รอยละของผูบริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาที่ผานการประเมินทักษะ ความรูความสามารถ และ
สมรรถนะตามมาตรฐานวิชาชีพและวิทยฐานะ
7. รอยละของผูบริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาไดเขารับการพัฒนาตามหลักสูตรที่กําหนดที่เชื่อมโยง
ความกาวหนาในวิชาชีพ (Career Path)
8. รอยละของสถานศึกษาที่ไดรับการนิเทศ ดวยรูปแบบที่หลากหลาย ทันสมัยและตอเนื่อง สม่ําเสมอ

