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ทิศทางการพัฒนาการศึกษา ประจาปี พ.ศ. 2561
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1 มีภารกิจหลักในการบริหารจัดการ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ตามมาตรฐานสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ได้ศึกษาวิเคราะห์บริบทที่เกี่ยวข้อง
ประกอบด้วยยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560-2579) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับ
ที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2560-2579 ยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการ และ
นโยบายเพื่อการพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1
จึงกาหนด นโยบาย วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย และยุทธศาสตร์ ดังนี้
นโยบายที่ 1 ด้านการจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง
นโยบายที่ 2 ด้านการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน และส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อสร้างขีดความสามารถ
ในการแข่งขัน
นโยบายที่ 3 ด้านการส่งเสริม พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
นโยบายที่ 4 ด้านโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียม การเข้าถึงบริการทางการศึกษา
นโยบายที่ 5 ด้านการจัดการศึกษาเพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
นโยบายที่ 6 ด้านการพัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัด
การศึกษา
วิสัยทัศน์
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1 บริหารจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
อย่างมีคุณภาพและมาตรฐานระดับสากล บนพื้นฐานของความเป็นไทย
พันธกิจ
1. ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชากรวัยเรียนทุกคนได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ
2. ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ตามหลักสูตรและค่านิยม
หลักของคนไทย 12 ประการ
3. พัฒนาระบบบริหารจัดการที่เน้นการมีส่วนร่วม การบูรณาการการจัดการศึกษาและ
เสริมสร้างความรับผิดชอบต่อคุณภาพการศึกษา
เป้าหมาย
เพื่อให้การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม
เขต 1 มีคุณภาพและมาตรฐานระดับสากล บนพื้นฐานของความเป็นไทย จึงกาหนดเป้าหมาย ดังนี้
1. นักเรียนระดับก่อนประถมศึกษาและระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานทุกคน มีพัฒนาการเหมาะสม
ตามวัย มีคุณภาพและทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
2. ประชากรวัยเรียนทุกคนได้รับโอกาสในการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างทั่วถึง มีคุณภาพและเสมอภาค

3. ครูและบุคลากรทางการศึกษามีสมรรถนะตรงตามสายงาน และมีวัฒนธรรมการทางานที่มุ่งเน้น
ผลสัมฤทธิ์
4. สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1 และสถานศึกษา มีประสิทธิภาพ
และเป็นกลไกขับเคลื่อนการศึกษาขั้นพื้นฐานตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่คุณภาพระดับ
มาตรฐานสากล
5. สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1 เน้นการทางานแบบบูรณาการ
มีเครือข่ายการบริหารจัดการ บริหารแบบมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการจัดการศึกษา กระจายอานาจ
และความรับผิดชอบ สู่ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษา และสถานศึกษา
6. สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1 และสถานศึกษา พัฒนาสื่อ
เทคโนโลยี และระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ
7. สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1 และสถานศึกษา มีงานวิจัย
ที่สามารถนาผลไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา
ยุทธศาสตร์
1. จัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง
2. พัฒนาคุณภาพผู้เรียนและส่งเสริมการจัดการศึกษา เพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน
3. ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
4. ขยายโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาและการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ
5. จัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
6. พัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา
นโยบาย
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1 ดาเนินการตามนโยบาย
ที่สอดคล้องกับนโยบายสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 6 ด้าน ดังนี้
นโยบายที่ 1 ด้ านการจัดการศึกษาเพือ่ ความมั่นคง
ยุทธศาสตร์ ที่ 1 การจัดการศึกษาเพือ่ ความมั่นคง
1. เสริมสร้ างความมั่นคงของสถาบันหลัก และการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็ นประมุข
1.1 น้อมนาแนวพระราชดาริ สื บสานพระราชปณิ ธานและพระบรมราโชบาย
ด้านการศึกษา หรื อ “ศาสตร์ พระราชา” มาใช้ในการจัดกระบวนการเรี ยนรู ้อย่างยัง่ ยืน
1.2 ปลูกฝังและเสริ มสร้างวิถีประชาธิปไตย ความสามัคคี สมานฉันท์ สันติวธิ ี ต่อต้านการ
ทุจริ ตคอรัปชัน่ และยึดมัน่ ในการปกครองระบอบประชาธิ ปไตยอันมีพระมหากษัตริ ยท์ รงเป็ นประมุข
1.3 เสริ มสร้างความรู ้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริ ย ์

ผ่านหลักสู ตรและกระบวนการเรี ยนรู ้ประวัติศาสตร์ และความเป็ นพลเมือง
2. ปลูกฝังผู้เรียนด้ านคุณธรรม จริยธรรม และค่ านิยมที่พงึ ประสงค์
2.1 ส่ งเสริ มสนับสนุนการจัดกิจกรรมทั้งในและนอกห้องเรี ยน ที่เอื้อต่อการพัฒนา
คุณธรรม จริ ยธรรม คุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสู ตรและค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ
2.2 เสริ มสร้างความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับภัยคุกคามในรู ปแบบใหม่ เช่น อาชญากรรม
และความรุ นแรงในรู ปแบบต่าง ๆ สิ่ งเสพติด ภัยพิบตั ิจากธรรมชาติ ภัยจากโรคอุบตั ิใหม่ ภัยจากไซเบอร์
นโยบายที่ 2 ด้านการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน และส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อสร้างขีด
ความสามารถในการแข่งขัน
ยุทธศาสตร์ ที่ 2 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนและส่ งเสริมการจัดการศึกษาเพือ่ สร้ างขีดความสามารถ
ในการแข่ งขัน
1. เสริมสร้ างความเข้ มแข็งในการพัฒนาผู้เรียนอย่ างมีคุณภาพด้ วยการปรับหลักสู ตร
การวัด และประเมินผลที่เหมาะสม
1.1 ปรับปรุ งหลักสู ตรในระดับปฐมวัยและหลักสู ตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
และนาหลักสู ตรไปสู่ การปฏิบตั ิให้เกิดประสิ ทธิ ภาพ และจัดการเรี ยนรู ้ให้สอดคล้องกับหลักสู ตร ตามความ
จาเป็ นและความต้องการของผูเ้ รี ยน ชุมชน ท้องถิ่น และสังคม
1.2 ส่ งเสริ มการเรี ยนการสอนให้ผเู ้ รี ยนมีความมัน่ ใจในการสื่ อสารภาษาอังกฤษ
ภาษาประเทศคู่คา้ และภาษาอาเซี ยนอย่างน้อย ๑ ภาษา
1.3 พัฒนาระบบการวัดและประเมินผลทุกระดับ ให้มีคุณภาพและมาตรฐานนาไปสู่ การ
พัฒนาคุณภาพผูเ้ รี ยนเต็มตามศักยภาพ
2. พัฒนาคุณภาพกระบวนการเรียนรู้
2.1 พัฒนาผูเ้ รี ยนระดับก่อนประถมศึกษา ให้มีพฒั นาการทางด้านร่ างกาย อารมณ์ จิตใจ
สังคม และสติปัญญา ให้มีความพร้อมเข้าสู่ การเรี ยนในระดับที่สูงขึ้น
2.2 ส่ งเสริ มสนับสนุนให้ผเู ้ รี ยนสามารถอ่านออกเขียนได้ตามช่วงวัย
2.3 ส่ งเสริ มสนับสนุนให้ผเู ้ รี ยนมีนิสัยรักการอ่าน
2.4 ส่ งเสริ มการจัดการเรี ยนรู ้ที่ให้ผเู ้ รี ยนได้เรี ยนรู ้ผา่ นกิจกรรมการปฏิบตั ิจริ ง
Active Learning) เน้นทักษะกระบวนการ ให้เกิดทักษะการคิดวิเคราะห์ คิดแก้ปัญหา และคิดสร้างสรรค์ใน
ทุกกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ ทั้งในและนอกห้องเรี ยน
2.5 ส่ งเสริ มให้ผเู ้ รี ยนมีทกั ษะการเรี ยนรู ้ในศตวรรษที่ ๒๑
2.6 ปลูกฝังทักษะกระบวนการวิทยาศาสตร์ และจิตวิทยาศาสตร์
2.7 สนับสนุนการผลิต จัดหาและใช้สื่อการเรี ยนการสอน เทคโนโลยี นวัตกรรม
และสิ่ งอานวยความสะดวกที่หลากหลายรวมทั้งการพัฒนาห้องสมุดและแหล่งเรี ยนรู ้ภายในสถานศึกษา
ในการจัดการเรี ยนรู ้ได้ท้ งั ในห้องเรี ยน และนอกห้องเรี ยน เพื่อให้ผเู ้ รี ยนได้เรี ยนรู ้อย่างเต็มศักยภาพ

2.8 ส่ งเสริ มการจัดหลักสู ตรทักษะอาชีพ ควบคู่ไปกับวิชาสามัญ เช่น ทวิศึกษา
(Dual Education) , หลักสู ตรระยะสั้น
2.9 ส่ งเสริ ม สนับสนุนการพัฒนาผูเ้ รี ยนที่มีความต้องการจาเป็ นพิเศษ
(ผูพ้ ิการ ผูด้ อ้ ยโอกาส และผูม้ ีความสามารถพิเศษ) ให้เต็มตามศักยภาพด้วยรู ปแบบที่เหมาะสม
2.10 ส่ งเสริ มสนับสนุนการจัดกิจกรรมแนะแนวเพื่อการศึกษาต่อและการประกอบอาชี พ
อย่างเข้มแข็งต่อเนื่องและเป็ นรู ปธรรม
3. สร้ างขีดความสามารถในการแข่ งขัน
3.1 ยกระดับผลการประเมินระดับนานาชาติตามโครงการ PISA (Programmer for
International Student Assessment)
3.2 ส่ งเสริ มการพัฒนาศักยภาพผูเ้ รี ยนสู่ ความเป็ นเลิศในด้านต่าง ๆ
3.3 ส่ งเสริ มการเรี ยนรู ้เชิงบูรณาการแบบสหวิทยาการ เช่น สะเต็มศึกษา (Science
Technology Engineering and Mathematics Education : STEM Education) เพื่อพัฒนากระบวน
การคิด และการสร้างสรรค์นวัตกรรมเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม สอดคล้องกับประเทศไทย 4.0
4. ส่ งเสริมสนับสนุนการทาวิจัย และนาผลการวิจัยไปใช้ พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา
4.1 ส่ งเสริ มการทาวิจยั เพื่อพัฒนาการบริ หารจัดการศึกษา
4.2 ส่ งเสริ มการทาวิจยั เพื่อพัฒนาหลักสู ตร กระบวนการเรี ยนรู้ การวัดและประเมินผล
โดยเน้นให้มีการวิจยั ในชั้นเรี ยน
นโยบายที่ 3 ด้านการส่งเสริม พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
ยุทธศาสตร์ ที่ 3 ส่ งเสริม สนับสนุนการพัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษา
1. พัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษา ให้ สามารถจัดการเรียนรู้ อย่ างมีคุณภาพ
ในรู ปแบบที่หลากหลาย เช่ น
1.1 TEPE Online (Teachers and Educational Personals Enhancement Based
On Mission and Functional Areas as Majors)
1.2 ชุมชนแห่งการเรี ยนรู ้ทางวิชาชีพ (Professional Learning Community: PLC)
1.3 การเรี ยนรู ้ผา่ นกิจกรรมการปฏิบตั ิจริ ง (Active Learning)
1.4 การพัฒนาครูทั้งระบบที่เชื่อมโยงกับการเลื่อนวิทยฐานะ

2. พัฒนาระบบการบริ หารงานบุคคลให้ มีประสิ ทธิภาพ โดยเชื่อมโยงกับหน่ วยงาน
ทีเ่ กีย่ วข้ อง ดังนี้
2.1 การกาหนดแผนอัตรากาลัง การสรรหา การบรรจุแต่งตั้ง การประเมินและการพัฒนา
2.2 การสร้างแรงจูงใจให้ครู และบุคลากรทางการศึกษามีขวัญและกาลังใจในการทางาน
นโยบายที่ 4 ด้ านโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียม การเข้ าถึงบริการทางการศึกษา
ยุทธศาสตร์ ที่ 4 ขยายโอกาสการเข้ าถึงบริการทางการศึกษาและการเรี ยนรู้ อย่ างมีคุณภาพ
1. เพิม่ โอกาสการเข้ าถึงการศึกษาทีม่ ีคุณภาพ
1.1 ส่ งเสริ มประชากรวัยเรี ยนทุกคนให้ได้รับโอกาสในการเข้ารับบริ การทางการศึกษา
อย่างทัว่ ถึง มีคุณภาพและเสมอภาค
1.2 สร้างความเข้มแข็งของระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรี ยน ระบบส่ งเสริ มความประพฤติ
นักเรี ยน ระบบคุม้ ครองนักเรี ยน และการสร้างภูมิคุม้ กันทางสังคม
2. ลดความเหลือ่ มลา้ ทางการศึกษา
2.1 ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการจัดการศึกษาที่เหมาะสม สาหรับเด็กด้อยโอกาส
ที่ไม่อยูใ่ นทะเบียนราษฎร เช่น เด็กไร้สัญชาติ เด็กพลัดถิ่น เด็กต่างด้าว เด็กไทยที่ไม่มีเลขประจาตัว
ประชาชน เป็ นต้น
2.2 ส่ งเสริ มสนับสนุนการใช้เทคโนโลยีในการจัดการศึกษาให้ครอบคลุมทุกพื้นที่อย่าง
ทัว่ ถึง เช่น การพัฒนาคุณภาพศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (Distance learning information
technology :DLIT) , การพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (Distance
Learning Television : DLTV) ฯลฯ
นโยบายที่ 5 ด้านการจัดการศึกษาเพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
ยุทธศาสตร์ ที่ 5 จัดการศึกษาเพือ่ สร้ างเสริมคุณภาพชี วติ ทีเ่ ป็ นมิตรกับสิ่ งแวดล้ อม
1. จัดการศึกษาเพือ่ สร้ างเสริ มคุณภาพชี วติ
1.1 ส่ งเสริ ม สนับสนุนการสร้างจิตสานึกรักษ์สิ่งแวดล้อม มีคุณธรรม จริ ยธรรม
และน้อมนาแนวคิดตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่ การปฏิบตั ิในการดาเนิ นชีวติ
1.2 ส่ งเสริ ม สนับสนุนให้สถานศึกษาพัฒนาหลักสู ตร กระบวนการเรี ยนรู้ แหล่งเรี ยนรู ้
และสื่ อการเรี ยนรู ้ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการสร้างเสริ มคุณภาพชีวติ ที่เป็ นมิตรกับสิ่ งแวดล้อม
1.3 สร้างเครื อข่ายความร่ วมมือกับภาคส่ วนต่าง ๆ ในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่ งแวดล้อม

นโยบายที่ 6 ด้ านการพัฒนาระบบบริหารจัดการและส่ งเสริมให้ ทุกภาคส่ วนมีส่วนร่ วม
ในการจัดการศึกษา
ยุทธศาสตร์ ที่ 6 พัฒนาระบบบริหารจัดการและส่ งเสริมให้ ทุกภาคส่ วนมีส่วนร่ วมในการ
จัดการศึกษา
1. พัฒนาระบบบริหารจัดการให้ มีประสิ ทธิภาพ
1.1 พัฒนาระบบการวางแผน การนาแผนไปสู่ การปฏิบตั ิ การกากับ ติดตาม ตรวจสอบ
และประเมินผล เพื่อการบริ หารจัดการที่มีประสิ ทธิภาพ โดยยึดหลักธรรมาภิบาล
1.2 พัฒนาระบบงบประมาณและการสนับสนุนค่าใช้จ่ายเพื่อการศึกษาขั้นพื้นฐาน
1.3 พัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทลั เพื่อการจัดการศึกษาที่มีมาตรฐานเชื่อมโยงและเข้าถึงได้
1.4 สร้างความเข้มแข็ง และยกระดับคุณภาพสถานศึกษาตามบริ บทของพื้นที่ เช่น
โรงเรี ยนที่ประสบปัญหาวิกฤตทางการศึกษา (ICU), โรงเรี ยนประชารัฐ (ดีใกล้บา้ น) , โรงเรี ยนคุณธรรม,
โรงเรี ยนห้องเรี ยนกีฬา, โรงเรี ยนมาตรฐานสากล
1.5 ส่ งเสริ มระบบประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาให้เข้มแข็ง
1.6 ยกย่องเชิดชูเกียรติสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา สถานศึกษา และองค์คณะบุคคล
ที่มีผลงานเชิงประจักษ์
2. สร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม
2.1 ส่ งเสริ มการบริ หารจัดการเขตพื้นที่การศึกษาโดยใช้พ้นื ที่เป็ นฐาน (Area-base
Management), รู ปแบบการบริ หารแบบกระจายอานาจ “CLUSTERs” เป็ นต้น
2.2 เขตพื้นที่การศึกษาจัดทาแผนบูรณาการจัดการศึกษาร่ วมกับสานักงานศึกษาธิ การ
จังหวัด และสานักงานศึกษาธิการภาค
2.3 สร้างความเข้มแข็งในการยกระดับคุณภาพการศึกษารู ปแบบเครื อข่าย เช่น เครื อข่าย
ส่ งเสริ มประสิ ทธิ ภาพการจัดการศึกษา ศูนย์พฒั นากลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ สหวิทยาเขต กลุ่มโรงเรี ยนฯลฯ
2.4 ส่ งเสริ มและพัฒนาโรงเรี ยนด้วยพลังประชารัฐอย่างต่อเนื่ อง และยัง่ ยืน
3. ส่ งเสริมการมีส่วนร่ วมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
3.1 ส่ งเสริ ม สนับสนุนผูป้ กครอง ชุมชน สังคม และสาธารณชน ให้มีความรู้ ความเข้าใจ
สร้างความตระหนักในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน การกากับดูแล ตลอดจนการมีส่วนร่ วมรับผิดชอบในการ
พัฒนาคุณภาพผูเ้ รี ยน
3.2 ประสานสถาบันหรือหน่วยงานทางการศึกษาให้คัดเลือกผู้เรียนเข้าศึกษาต่อด้วย
วิธีการที่หลากหลาย

การขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1 มีการขับเคลื่อนนโยบาย
สู่การปฏิบัติ 6 ด้าน ดังนี้
นโยบายที่ 1 ด้านการจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง
ยุทธศาสตร์ที่ 1 จัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง
1. เสริมสร้างความมั่นคงของสถานบันหลักและการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
แนวทาง
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
1.1 น้อมนาแนวพระราชดาริ สืบสานพระราชปณิธานและ 1. ร้อยละ 100 ของสถานศึกษามีการบูรณาการ
พระบรมราโชบายด้านการศึกษา หรือ “ศาสตร์พระราชา” “ศาสตร์พระราชา” มาใช้ในการจัดกระบวนการ
มาใช้ในการจัดกระบวนการเรียนรู้อย่างยั่งยืน
เรียนรู้อย่างยั่งยืน
1.2 ปลูกฝังและเสริมสร้างวิถีประชาธิปไตย ความสามัคคี
สมานฉันท์ สันติวิธี ต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น และยึดมั่น
ในการปกครองระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์
ทรงเป็นประมุข

2. ร้อยละ 100 ของสถานศึกษา ปลูกฝังและ
เสริมสร้างวิถีประชาธิปไตย ความสามัคคี สมานฉันท์
สันติวิธี ต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น และยึดมั่นในการ
ปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์
ทรงเป็นประมุข

1.3 เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับสถาบัน
ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ผ่านหลักสูตรและ
กระบวนการเรียนรู้ประวัติศาสตร์และความเป็นพลเมือง

3. ร้อยละ 100 ของผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจที่
ถูกต้องเกี่ยวกับสถาบันชาติ ศาสนาพระมหากษัตริย์
ผ่านหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ประวัติศาสตร์
และความเป็นพลเมือง

2. ปลูกฝังผู้เรียนด้านคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์
แนวทาง
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
2.1 ส่งเสริมสนับสนุนการจัดกิจกรรมทั้งในและนอก
4. ร้อยละ 100 ของผู้เรียน มีคุณธรรม จริยธรรม
ห้องเรียน ที่เอื้อต่อการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตร และค่านิยม
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรและค่านิยมหลัก
หลักของคนไทย 12 ประการ
ของคนไทย 12 ประการ
5. ร้อยละ 100 ของสถานศึกษา จัดกิจกรรมลูกเสือ
เนตรนารี ตาม พ.ร.บ. ลูกเสือ พ.ศ. 2551
และยุวกาชาด
2.2 เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับภัยคุกคามใน
6. ร้อยละ 100 ของผู้เรียนที่มีความรู้ความเข้าใจ
รูปแบบใหม่ เช่น อาชญากรรม และความรุนแรงในรูปแบบ เกี่ยวกับภัยคุกคามในรูปแบบใหม่
ต่างๆ สิ่งเสพติด ภัยพิบัติจากธรรมชาติ ภัยจากโรคอุบัติ
ใหม่ ภัยจากไซเบอร์
นโยบายที่ 2 ด้านการพัฒนาคุณภาพผูเ้ รียน และส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน
ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาคุณภาพผู้เรียน และส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อสร้างขีดความสามารถ
ในการแข่งขัน
1. เสริมสร้างความเข้มแข็งในการพัฒนาผู้เรียนอย่างมีคุณภาพด้วยการปรับหลักสูตร การวัด
และประเมินผลที่เหมาะสม
แนวทาง
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
1.1 ปรับปรุงหลักสูตรในระดับปฐมวัยและหลักสูตร
1. ร้อยละ 100 ของสถานศึกษานาหลักสูตรระดับ
แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน และนาหลักสูตรไปสู่การ
ปฐมวัยและหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ปฏิบัติให้เกิดประสิทธิภาพ และจัดการเรียนรู้ให้สอดคล้อง ไปสู่การปฏิบัติให้เกิดประสิทธิภาพ
กับหลักสูตร ตามความจาเป็นและความต้องการของผู้เรียน 2. ร้อยละ 100 ของสถานศึกษาจัดการเรียนรู้
ชุมชน ท้องถิ่น และสังคม
สอดคล้องกับหลักสูตร ตามความจาเป็นและความ
ต้องการของผู้เรียน ชุมชน ท้องถิ่น และสังคม
1.2 ส่งเสริมการเรียนการสอนให้ผู้เรียนมีความมั่นใจในการ 3. ร้อยละ 80 ของผู้เรียนผ่านเกณฑ์การประเมิน
สื่อสารภาษาอังกฤษ ภาษาประเทศคู่ค้า และภาษาอาเซียน ความสามารถด้านการใช้ภาษาอังกฤษ
อย่างน้อย 1 ภาษา
4. ร้อยละ 80 ของสถานศึกษาจัดการเรียนการสอน
ภาษาอาเซียนอย่างน้อย 1 ภาษา

แนวทาง
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
1.3 พัฒนาระบบการวัดและประเมินผลทุกระดับให้มี
5. ร้อยละ 100 ของสถานศึกษามีระบบการวัดและ
คุณภาพและมาตรฐานนาไปสู่การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนเต็ม ประเมินผลที่มีคุณภาพและมาตรฐาน
ตามศักยภาพ

2. พัฒนาคุณภาพกระบวนการเรียนรู้
แนวทาง
2.1 พัฒนาผู้เรียนระดับก่อนประถมศึกษา ให้มีพัฒนาการ
ทางด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญา ให้มี
ความพร้อมเข้าสู่การเรียนรู้ในระดับที่สูงขึ้น

ตัวชี้วัดความสาเร็จ
6. ร้อยละ 100 ของผู้เรียนระดับก่อนประถมศึกษา
มีพัฒนาการทางด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม
สติปัญญา และพร้อมเข้าสู่การเรียนในระดับที่สูงขึ้น

2.2 ส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้เรียนสามารถอ่านออกเขียนได้
ตามช่วงวัย

7. ร้อยละ 100 ของผู้เรียนมีทักษะ การอ่าน
การเขียน ผ่านเกณฑ์ตามช่วงวัย
- ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 อ่านออก เขียนได้
- ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 อ่านคล่อง เขียนคล่อง

2.3 ส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้เรียนมีนิสัยรักการอ่าน

8. ร้อยละ 100 ของสถานศึกษาจัดกิจกรรมส่งเสริมรัก
การอ่าน

แนวทาง
2.4 ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ที่ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ผ่าน
กิจกรรมการปฏิบัติจริง (Active Learning) เน้นทักษะ
กระบวนการให้เกิดทักษะการคิด วิเคราะห์ คิดแก้ปัญหา
และคิดสร้างสรรค์ในทุกกลุ่มสาระเรียนรู้ ทั้งในและนอก
ห้องเรียน

ตัวชี้วัดความสาเร็จ
9. ผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 มีผลการทดสอบ
คะแนนความสามารถพื้นฐานระดับชาติ (NT)
ด้านภาษา ด้านคานวณ และด้านเหตุผลตั้งแต่ร้อยละ
50 ขึ้นไป มีจานวนเพิ่มขึ้นจากปีการศึกษาที่ผ่านมา
10. ผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีคะแนน O-Net ตั้งแต่
ร้อยละ 50 ขึ้นไป ในแต่ละกลุ่มสาระมีจานวนเพิ่มขึ้นจาก
ปีที่ผ่านมา
11. ร้อยละ 70 ของผู้เรียนมีทักษะการคิด วิเคราะห์
คิดแก้ปัญหา และคิดสร้างสรรค์จากการเรียนรู้ผ่าน
กิจกรรมการปฏิบัติจริง (Active Learning)

แนวทาง
2.5 ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

2.6 ปลูกฝังทักษะกระบวนการวิทยาศาสตร์และจิตวิทยา
ศาสตร์
2.7 สนับสนุนการผลิต จัดหาและใช้สื่อการเรียนการสอน
เทคโนโลยี นวัตกรรม และสิ่งอานวยความสะดวกที่
หลากหลายรวมทั้งการพัฒนาห้องสมุดและแหล่งเรียนรู้
ภายในสถานศึกษาในกาจัดการเรียนรู้ได้ทั้งในห้องเรียน
และนอกห้องเรียนเพื่อให้ผู้เรียนได้เรียนรู้อย่างเต็มศักยภาพ

ตัวชี้วัดความสาเร็จ
12. ร้อยละ 100 ของผู้เรียนมีสมรรถนะสาคัญตาม
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน สอดคล้องกับ
ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
13. ร้อยละ 100 ของสถานศึกษาปลูกฝังทักษะ
กระบวนการวิทยาศาสตร์และจิตวิทยาศาสตร์ให้กับ
นักเรียน
14. ร้อยละ 100 ของสถานศึกษา ผลิต จัดหาและใช้
สื่อการเรียนการสอน เทคโนโลยีนวัตกรรมห้องสมุด
และแหล่งเรียนรู้

2.8 ส่งเสริมการจัดหลักสูตรทักษะอาชีพ ควบคู่ไปกับวิชา 15. ร้อยละ 100 ของสถานศึกษามีหลักสูตรทักษะ
สามัญ เช่น ทวิศึกษา(Dual Education) หลักสูตรระยะสั้น อาชีพอย่างน้อย 1 หลักสูตร
2.9 ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาผู้เรียนที่มีความต้องการ
จาเป็นพิเศษ (ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส และผู้มีความสามารถ
พิเศษ) ให้เต็มตามศักยภาพด้วยรูปแบบที่เหมาะสม

16. ร้อยละ 100 ของผู้เรียนที่มีความต้องการจาเป็น
พิเศษ (ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส และผู้มีความสามารถ
พิเศษ) ได้รับการส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาเต็ม
ตามศักยภาพด้วยรูปแบบที่เหมาะสม

2.10 ส่งเสริมสนับสนุนการจัดกิจกรรมแนะแนวเพื่อ
การศึกษาต่อและการประกอบอาชีพอย่างเข้มแข็งต่อเนื่อง
และเป็นรูปธรรม

17. ร้อยละ 100 ของสถานศึกษาจัดกิจกรรมแนะแนว
เพื่อการศึกษาต่อและการประกอบอาชีพ

3. สร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน
แนวทาง
3.1 ยกระดับผลการประเมินระดับนานาชาติตามโครงการ
PISA (Programme for International Student
Assessment)
3.2 ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศใน
ด้านต่าง ๆ
3.3 ส่งเสริมการเรียนรู้เชิงบูรณาการแบบสหวิทยาการ
เช่น สะเต็มศึกษา (Science Technology Engineering
and Mathematics Education : STEM Education)
เพื่อพัฒนากระบวนการคิด และการสร้างสรรค์นวัตกรรม
เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม สอดคล้องกับประเทศไทย 4.0

ตัวชี้วัดความสาเร็จ
18. คะแนนเฉลี่ยผลการประเมินระดับนานาชาติตาม
โครงการ PISA (Programme for International
Student Assessment) สูงขึ้น
19. ร้อยละ 100 ของสถานศึกษาส่งเสริมการพัฒนา
ศักยภาพผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศในด้านต่าง ๆ
20. ร้อยละ 100 ของสถานศึกษาที่จัดการเรียนรู้
ตามแนวทางสะเต็มศึกษา (STEM Education)
มีนวัตกรรมเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม สอดคล้องกับประเทศ
ไทย 4.0

4. ส่งเสริมสนับสนุนการทาวิจัย และนาผลการวิจัยไปใช้พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา
แนวทาง
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
4.1 ส่งเสริมการทาวิจัยเพื่อพัฒนาการบริหารจัดการศึกษา
21. สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
มหาสารคาม เขต 1 มีผลงานวิจัยและนาผลการวิจัย
ไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา
4.2 ส่งเสริมการทาวิจัยเพื่อพัฒนาหลักสูตร กระบวนการ
22. ร้อยละ 100 ของครูและบุคลากรทางการศึกษา
เรียนรู้ การวัดและประเมินผลโดยเน้นให้มีการวิจัยในชั้นเรียน มีวิจยั ในชั้นเรียนและนาผลการวิจัยไปใช้พัฒนา
หลักสูตร กระบวนการเรียนรู้ การวัดประเมินผล

นโยบายที่ 3 ด้านการส่งเสริม พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
1.พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้สามารถจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพในรูปแบบ
ที่หลากหลาย
แนวทาง
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
1.1 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้สามารถจัดการ 1. ร้อยละ 80 ของครูและบุคลากรทางการศึกษาเข้า
เรียนรู้อย่างมีคุณภาพทั้งระบบเชื่อมโยงกับการเลื่อน
รับการพัฒนาผ่านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
วิทยฐานะในรูปแบบที่หลากหลาย เช่น TEPE Online
สื่อสารที่ทันสมัย
(Teachers and Educational Personnels
2. ร้อยละ 80 ของครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับ
Enhancement Based on Mission and Functional
การพัฒนาการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพในรูปแบบ
Areas as Majors) ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ
ที่หลากหลาย
(Professional Learning Community : PLC) การเรียนรู้
ผ่านกิจกรรมปฏิบัติจริง (Active Learning) ฯลฯ

2. พัฒนาระบบบริหารงานบุคคลให้มีประสิทธิภาพ โดยเชื่อมโยงกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
แนวทาง
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
2.1 พัฒนาระบบการบริหารงานบุคคลให้มีประสิทธิภาพ โดย 3. สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
เชื่อมโยงกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการกาหนด
มหาสารคาม เขต 1 มีแผนอัตรากาลังในการสรรหา
การกาหนดแผนอัตรากาลัง การสรรหา การบรรจุแต่งตั้ง
และบรรจุแต่งตั้งตรงความต้องการของสถานศึกษา
การประเมินและการพัฒนา การสร้างแรงจูงใจให้ครูและ
4. สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
บุคลากรทางการศึกษามีขวัญและกาลังใจในการทางาน
มหาสารคาม เขต 1 มีระบบการประเมินและการ
พัฒนาครูผู้ช่วย
5. ร้อยละ 100 ของครูและบุคลากรทางการศึกษามี
ความสุขในการปฏิบัติงาน

นโยบายที่ 4 ด้านโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียม การเข้าถึงบริการทางการศึกษา
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ขยายโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาและการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ
1. เพิ่มโอกาสการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพ
แนวทาง
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
1.1 ส่งเสริมประชากรวัยเรียนทุกคนให้ได้รับโอกาสในการเข้า 1. ร้อยละ 100 ของประชากรวัยเรียนภาคบังคับ
รับบริการทางการศึกษาอย่างทั่วถึง มีคุณภาพ
ได้รับโอกาสในการเข้ารับบริการทางการศึกษาอย่าง
และเสมอภาค
ทั่วถึง มีคุณภาพและเสมอภาค
2. ร้อยละ 90 ของประชากรวัยเรียนได้รับการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน ได้รับโอกาสในการเข้ารับบริการทาง
การศึกษาอย่างทั่วถึง มีคุณภาพและเสมอภาค
1.2 สร้างความเข้มแข็งของระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน
ระบบส่งเสริมความประพฤตินักเรียน ระบบคุ้มครองนักเรียน
และสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคม

2.ลดความเหลื่อมล้าทางการศึกษา
แนวทาง
2.1 ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการจัดการศึกษาที่
เหมาะสม สาหรับเด็กด้อยโอกาส ที่ไม่อยู่ในทะเบียนราษฎร์
เช่น เด็กไร้สัญชาติ เด็กพลัดถิ่น เด็กต่างด้าว เด็กไทยที่ไม่มี
เลขประจาตัวประชาชน เป็นต้น

3. ร้อยละ 100 ของผู้เรียนได้รับการพัฒนาเต็มตาม
ศักยภาพในระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน
4. ร้อยละ 100 ของผู้เรียนได้รับการพัฒนาเต็มตาม
ศักยภาพในระบบส่งเสริมความประพฤตินักเรียน
5. ร้อยละ 100 ของผู้เรียนได้รับการพัฒนาเต็มตาม
ศักยภาพในระบบคุ้มครองนักเรียน
6. ร้อยละ 100 ของผู้เรียนได้รับการพัฒนาเต็มตาม
ศักยภาพในการสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคม

ตัวชี้วัดความสาเร็จ
7. ร้อยละ 100 ของผู้เรียนได้รับการสนับสนุน
ส่งเสริมการจัดการศึกษาที่เหมาะ เต็มตามศักยภาพ

2.2 ส่งเสริมสนับสนุนการใช้เทคโนโลยีในการจัดการศึกษาให้ 8. ร้อยละ 100 ของผู้เรียนได้รับการสนับสนุนการใช้
ครอบคลุมทุกพื้นที่อย่างทั่วถึง เช่น การพัฒนาคุณภาพ
เทคโนโลยีในการจัดการศึกษาอย่างทั่วถึง
การศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (Distance
Learning Information Technology : DLIT) การพัฒนา
คุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกลผ่าน
ดาวเทียม (Distance Learning Television : DLTV) ฯลฯ

นโยบายที่ 5 ด้านการจัดการศึกษาเพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
ยุทธศาสตร์ที่ 5 จัดการศึกษาเพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
1. จัดการศึกษาเพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิต
แนวทาง
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
1.1 ส่งเสริม สนับสนุนการสร้างจิตสานึกรักษ์สิ่งแวดล้อม
1. ร้อยละ 100 ของสถานศึกษาจัดกิจกรรมส่งเสริม
มีคุณธรรม จริยธรรม และน้อมนาแนวคิดตามหลักปรัชญา
สนับสนุนการสร้างจิตสานึกรักษ์สิ่งแวดล้อม
เศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติในการดาเนินชีวิต
มีคุณธรรม จริยธรรมและน้อมนาแนวคิดตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
1.2 ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาพัฒนาหลักสูตร
กระบวนการเรียนรู้ แหล่งเรียนรู้และสื่อการเรียนรู้ต่าง ๆ
ที่เกี่ยวข้องกับการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีเป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม
1.3 สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับภาคส่วนต่าง ๆ ในการ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

2. ร้อยละ 100 ของสถานศึกษามีหลักสูตร
กระบวนการเรียนรู้ การสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่ดี
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
3. ร้อยละ 100 ของสถานศึกษามีเครือข่ายความ
ร่วมมือกับภาคส่วนต่าง ๆ ในการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างน้อย 1
เครือข่ายขึ้นไป

นโยบายที่ 6 ด้านการพัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา
ยุทธศาสตร์ที่ 6 พัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา
1.พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ
แนวทาง
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
1.1 พัฒนาระบบการวางแผน การนาแผนไปสู่การปฏิบัติ การ 1. ร้อยละ 100 ของสถานศึกษาใช้จ่ายงบประมาณ
กากับติดตามตรวจสอบและประเมินผล เพื่อการบริหาร
เพื่อการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ มีการกากับ
จัดการที่มีประสิทธิภาพโดยยึดหลักธรรมาภิบาล
ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลโดยยึดหลัก
ธรรมาภิบาล
1.2 พัฒนาระบบงบประมาณและการสนับสนุนค่าใช้จ่ายเพื่อ 2. ร้อยละ 100 ของสถานศึกษาจัดทาแผนการใช้
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
จ่ายงบประมาณสอดคล้องแนวทางการดาเนินงาน
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา
ตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ปีงบประมาณ พ.ศ.2561

แนวทาง
1.3 พัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการจัดการศึกษาที่มี
มาตรฐานเชื่อมโยงและเข้าถึงได้

ตัวชี้วัดความสาเร็จ
3. ร้อยละ 100 ของสถานศึกษาได้รับการพัฒนา
ระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการจัดการศึกษา

1.4 สร้างความเข้มแข็งและยกระดับคุณภาพสถานศึกษาตาม
บริบทของพื้นที่ เช่น โรงเรียนที่ประสบปัญหาวิกฤตทาง
การศึกษา (ICU), โรงเรียนประชารัฐ(ดีใกล้บ้าน), โรงเรียน
คุณธรรม, โรงเรียนห้องเรียนกีฬา,โรงเรียนมาตรฐานสากล

4. ร้อยละ 80 ของสถานศึกษาในเขตพื้นที่มีการ
พัฒนาการจัดการศึกษาตามบริบทของพื้นที่พื้นที่
เช่น โรงเรียนประชารัฐ (ดีใกล้บ้าน), โรงเรียน
คุณธรรม, โรงเรียนห้องเรียนกีฬา,โรงเรียน
มาตรฐานสากล

1.5 ส่งเสริมระบบประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาให้
เข้มแข็ง

5. ร้อยละ 80 ของสถานศึกษามีระบบประกัน
คุณภาพภายในที่มีประสิทธิผล

1.6 ยกย่องเชิดชูเกียรติสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา สานัก
บริหารงานการศึกษาพิเศษ สถานศึกษาและองค์คณะบุคคล
ที่มีผลงานเชิงประจักษ์

6. สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
มหาสารคาม เขต 1 มีการยกย่องเชิดชูเกียรติ
หน่วยงาน องค์คณะบุคคลและบุคลากรที่มีผลงาน
เชิงประจักษ์

2. สร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม
แนวทาง
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
2.1 ส่งเสริมการบริหารจัดการเขตพื้นที่การศึกษาโดยใช้พื้นที่ 7. สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
เป็นฐาน (Area-base Management),รูปแบบการบริหาร
มหาสารคาม เขต 1 มีการบริหารจัดการแบบมี
แบบกระจายอานาจ “CLUSTERS” เป็นต้น
ส่วนร่วมอย่างเข้มแข็ง
2.2 เขตพื้น ที่การศึกษาจั ดทาแผนบู ร ณาการจัดการศึกษา 8. สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ร่วมกับสานักงานศึกษาธิการจังหวัดและสานักงานศึกษาธิการ มหาสารคาม เขต 1 มีแผนบูรณาการจัดการศึกษา
ภาค
2.3 สร้างความเข้มแข็งในการยกระดับคุณภาพการศึกษา
รูปแบบเครือข่าย เช่น เครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการ
จัดการศึกษา ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ สหวิทยาเขต
กลุ่มโรงเรียน ฯลฯ

9. ร้อยละ 100 ของสถานศึกษามีเครือข่ายสร้าง
ความเข้มแข็งในการยกระดับคุณภาพการศึกษา
อย่างน้อย 1 เครือข่ายขึ้นไป

แนวทาง
2.4 ส่งเสริมและพัฒนาโรงเรียนด้วยพลังประชารัฐอย่าง
ต่อเนื่องและยั่งยืน

3. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
แนวทาง
3.1 ส่งเสริม สนับสนุนผู้ปกครอง ชุมชน สังคม และ
สาธารณชน ให้มีความรู้ความเข้าใจ สร้างความตระหนักใน
การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน การกากับดูแล ตลอดจนการ
ส่วนร่วมรับผิดชอบในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

3.2 ประสานสถาบันหรือหน่วยงานทางการศึกษาให้
คัดเลือกผู้เรียนเข้าศึกษาต่อด้วยวิธีการที่หลากหลาย

ตัวชี้วัดความสาเร็จ
10. ร้อยละ 100 ของสถานศึกษา มีการสร้างความ
เข้มแข็งในการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วมด้วย
พลังประชารัฐ

ตัวชี้วัดความสาเร็จ
11. ร้อยละ 100 ของสถานศึกษาส่งเสริม
สนับสนุน ผู้ปกครอง ชุมชน สังคมและ
สาธารณชน ให้มีความรู้ความเข้าใจ สร้างความ
ตระหนักในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน การ
กากับดูแล ตลอดจนการมีส่วนร่วมรับผิดชอบ
ในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
12. สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
มหาสารคาม เขต 1 มีการประสานข้อมูลกับ
สถาบัน หรือหน่วยงานทางการศึกษาในการ
คัดเลือกผู้เรียนเข้าศึกษาต่อด้วยวิธีการ
ที่หลากหลาย

