วิสัยทัศน์ (Vision)
“ผู้เรียนมีคุณภาพ ได้รบั โอกาสอย่างทั่วถึ
งและเสมอภาค มีศักยภาพในการแข่งขันรองรับเกษตรและอุตสาหกรรมปลอดภัย
การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ที่สอดคล้องตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”

พันธกิจ (Mision)
1. ยกระดับคุณภาพผู้เรียนให้เป็นคนดีคนเก่ง
และมีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

2. เสริมสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการ 3. ผลิต พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพผู้เรียน
ทางการศึกษาของผู้เรียนอย่างทั่วถึง
ให้มีความสามารถในการแข่งขัน
และเสมอภาค

4. เพิ่มประสิทธิภาพระบบบริหารจัด
การศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล

เป้าประสงค์ (Taget)
1. ผู้เรียนเป็นคนดี คนเก่ง มีทักษะ
การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

2. ผู้เรียนได้รับการบริการทางการศึกษา
3. ผู้เรียนมีคุณลักษณะและสมรรถนะที่
ตลอดชีวิตอย่างทั่วถึงและเสมอภาค สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน

4. ระบบบริหารจัดการศึกษามีประสิทธิภาพ
เน้นการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน

ยุทธศาสตร์ (Strategic)
ยุทธศาสตร์ที่ 1
การจัดการศึกษา
เพื่อความมั่นคงของชาติ

ยุทธศาสตร์ที่ 2
การผลิตและพัฒนา
กาลังคน รวมทั้งงานวิจัยและ
นวัตกรรมที่สอดคล้องกับ
ความต้องการของการพัฒนา
ประเทศ

ยุทธศาสตร์ที่ 3
การพัฒนา
และเสริมสร้าง
ศักยภาพคนตลอด
ช่วงชีวิต

ยุทธศาสตร์ที่ 4
การสร้างโอกาส
ทางการศึกษาต่อเนื่อง
ตลอดชีวิตอย่างทั่วถึง
และเท่าเทียม

ยุทธศาสตร์ที่ 5
การจัดการศึกษา
เพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิต
ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

ยุทธศาสตร์ที่ 6
การพัฒนาระบบ
บริหารจัดการ
ให้มีประสิทธิภาพ

ย.5
1. ส่งเสริม สนับสนุนการสร้าง
จิตสานึกและพฤติกรรมรัก
สิ่งแวดล้อมของผูเ้ รียน ในการ
ดาเนินชีวิต มีคุณธรรม
จริยธรรม และน้อมนาแนวคิด
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงสู่การปฏิบตั ิ

ย.6
1. ส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วน
ร่วมรับผิดชอบในการจัดการศึกษา

กลยุทธ์ (Strategies)
ย.1
1. จัดการศึกษาที่เสริมสร้างความ
มั่นคงของสถาบันหลักของชาติ และ
การปกครองระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

ย.2
1. เร่งผลิตและพัฒนากาลังคน ให้
มีโอกาส มีงานทาตามความ
ต้องการของตลาดแรงงานรองรับ
อุตสาหกรรมการประมง การ
ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ในพื้นที่

ย.3
1. ส่งเสริมการพัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษา กระบวนการเรียน
การสอน ระบบกลไก การ
ติดตามการวัดและประเมินผล
การศึกษาทุกระดับ/ประเภท
การศึกษาให้มีประสิทธิภาพ
สอดคล้องกับศักยภาพและ
โอกาสของพื้นที่

ย.4
1. สร้างโอกาสการเข้าถึงบริการ
ทางการศึกษาระดับการศึกษาขั้น
พื้นฐานให้แก่ผู้เรียนในพื้นที่
ให้ครอบคลุมถึงคนพิการ
ผู้ด้อยโอกาส

กลยุทธ์ (Strategies) (ต่อ)
ย.1
2. ส่งเสริมการพัฒนาคุณธรรม
จริยธรรม สร้างภูมิคมุ้ กันและพัฒนา
ทักษะชีวิต

ย.2
ย.3
2. เสริมสร้างพื้นฐานทักษะอาชีพ 2. ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนา
ให้แก่ผู้เรียนตั้งแต่ระดับการศึกษา ครู อาจารย์ อย่างเป็นระบบและ
ขั้นพื้นฐาน
สอดคล้องกับความต้องการใน
การจัดการศึกษาทุกระดับ/
ประเภทการศึกษา

ย.4
2. ส่งเสริมและพัฒนาแหล่งเรียนรู้
ในพื้นที่อย่างมีคุณภาพสอดคล้อง
กับความสนใจและวิถีชีวิตของทุก
กลุ่มเป้าหมาย เพื่อให้บริการได้
อย่างทั่วถึง

3. ส่งเสริมโอกาสในการเข้าถึง
การศึกษาที่มีคณ
ุ ภาพ โดยเฉพาะใน
พื้นที่ชายแดน/ชายขอบ

3. ส่งเสริม สนับสนุนการ
พัฒนาการวิจัย นวัตกรรม
สิ่งประดิษฐ์ เพื่อนาไปใช้ประโยชน์
และ
ต่อยอดในเชิงพาณิชย์

3. ส่งเสริม สนับสนุน ผู้เรียนให้ 3. ส่งเสริมการเทียบโอนความรู้
มี ความรู้ ทักษะ ความสามารถ และประสบการณ์ให้เกิดผลเป็น
และสมรรถนะที่ได้มาตรฐาน
รูปธรรม
และพัฒนาคุณภาพชีวิตเต็มตาม
ศักยภาพอย่างเหมาะสม

4. สร้างเครือข่ายความร่วมมือตาม
รูปแบบประชารัฐ ทั้งระหว่าง
องค์กรภายในหรือต่างประเทศ
เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งของ
กระบวนการผลิตและพัฒนา
กาลังคน

4. เสริมสร้างผู้เรียนให้มี
4. แสวงหาความร่วมมือเพื่อจัดหา
พฤติกรรมที่พึงประสงค์ตามหลัก ทรัพยากรเพื่อการศึกษา ทุนและ
ค่านิยม 12 ประการและตาม
แหล่งทุนทางการศึกษา
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง

ย.5
2. ส่งเสริม สนับสนุนและ
พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา
กระบวนการเรียนรู้ กิจกรรม
พัฒนาผู้เรียนแหล่งเรียนรู้และ
สื่อการเรียนรูต้ ่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
กับการสร้างเสริมคุณภาพชีวิต
ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

ย.6
2. เสริมสร้างความเข้มแข็งของ
การบริหารจัดการการศึกษาใน
พื้นที่โดยเน้นด้านคุณธรรมและ
ความโปร่งใส ตามหลักธรรมาภิ
บาล

3. สร้างเครือข่ายความร่วมมือ
กับภาคส่วนต่างๆ ในการ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม

3. ส่งเสริม สนับสนุนการบริหาร
จัดการโรงเรียนขนาดเล็ก

กลยุทธ์ (Strategies) (ต่อ)
ย.2
5. ส่งเสริมการพัฒนาผู้เรียนที่มี
ความสามารถพิเศษให้ได้รบั การ
พัฒนาเต็มตามศักยภาพ

ย.4
5. ส่งเสริม สนับสนุนการผลิต การ
พัฒนา การนาสื่อเทคโนโลยีดิจิทัล
เพื่อการศึกษามาใช้เพื่อให้ผรู้ ับ
บริการทางการศึกษาสามารถ
เข้าถึงได้อย่างมีประสิทธิภาพ

6. จัดทา พัฒนาระบบฐานข้อมูล
ด้านการศึกษาในพื้นที่ ที่เป็น
เอกภาพ เป็นปัจจุบันและเป็น
มาตรฐานเดียวตัวชี้วัด

ตัวชี้วัด

ตัวชี้วัด

ตัวชี้วัด

ตัวชี้วัด

ตัวชี้วัด

ตัวชี้วัด

1. ร้อยละของสถานศึกษาทุก
1. ร้อยละของสถานศึกษาขั้น
ระดับทุกประเภทที่จัดกิจกรรม พื้นฐานที่จัดกิจกรรมส่งเสริม
ส่งเสริมการเรียนรู้ การธารง
ทักษะวิชาชีพ
รักษาสถาบันหลักของชาติและ
การยึดมั่นในการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

1. ร้อยละของผู้เรียนที่มี
1. ร้อยละของสถานศึกษา
คะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์การ ได้รับบริการอินเทอร์เน็ต
ทดสอบทางการศึกษา
ความเร็วสูงเพิ่มขึ้น
ระดับชาติขั้นพื้นฐาน
(O-NET) แต่ละวิชาผ่าน
เกณฑ์คะแนนเฉลี่ยร้อยละ
50 ขึ้นไปเพิ่มขึ้น

1. จานวนสถานศึกษาที่
1. จานวนภาคีเครือข่าย
จัดการเรียนการสอน และ ที่เข้ามามีส่วนร่วมในการ
กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการ พัฒนาและส่งเสริมการศึกษา
สร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

2. ร้อยละของสถานศึกษาทุก
2. ร้อยละของนักเรียนใน
ระดับทุกประเภทและหน่วยงาน สถานศึกษาขั้นพื้นฐานได้รับ
ทางการศึกษาที่มีมาตรการ
การพัฒนาให้มีทักษะวิชาชีพ
ป้องกันและแก้ไขปัญหา
ยาเสพติด

2. ร้อยละของนักเรียนระดับ
ป.3 ที่มีคะแนนเฉลี่ยผลการ
ทดสอบความสามารถ
พื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ
(National Test : NT) ป.3
ผ่านเกณฑ์คะแนนเฉลี่ยร้อย
ละ 50 ขึ้นไป

2. จานวนผู้เรียนที่เข้าร่วม 2. จานวนโรงเรียนขนาดเล็ก
กิจกรรมที่ให้ความสาคัญ ที่ได้รับการบริหารจัดการให้มี
ของการดารงชีวิตที่เป็น
ประสิทธิภาพ
มิตรกับสิ่งแวดล้อมการมี
คุณธรรม จริยธรรม และ
การประยุกต์ใช้หลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงใน
การดาเนินชีวิตเพิ่มขึ้น

2. ร้อยละของผู้เรียนใน
สถานศึกษาที่มีการจัดการ
เรียนการสอนทางไกลด้วย
ระบบ DLIT KLTV และ ETV
มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
เฉลี่ยสูงขึ้น

ตัวชี้วัด

ตัวชี้วัด

ตัวชี้วัด

ตัวชี้วัด

ตัวชี้วัด

ตัวชี้วัด

3. ร้อยละของผู้เรียน ได้รับการ
เสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจที่
ถูกต้องเกี่ยวกับภัยคุกคามใน
รูปแบบใหม่

3. สัดส่วนผู้เรียนมัธยมศึกษา
ตอนปลายสายสามัญ : สาย
อาชีพ

3. ร้อยละของผู้เรียนได้รับ
การส่งเสริมและพัฒนาด้าน
คุณธรรม จริยธรรม

3. สัดส่วนนักเรียนปฐมวัย
(3-5 ปี) ต่อประชากรกลุ่มอายุ
3-5 ปี เพิ่มขึ้น

3. จานวนโรงเรียนขนาดเล็ก
ในพื้นที่ลดลง

4. สัดส่วนผู้เรียนในระบบ
ทวิภาคี/โครงการบูรณาการ
การเรียนกับการทางาน
(Work Integrated Learning
: WIL) เพิ่มขึ้น
- ผู้เรียนระดับอาชีวศึกษาใน
ระบบทวิภาคี
- ผู้เรียนระดับอุดมศึกษาใน
โครงการการบูรณาการเรียน
กับการทางาน(Work
Integrated Learning : WIL)

4. ร้อยละของครู คณาจารย์
และบุคลากรทางการศึกษา
ทุกระดับและประเภท
การศึกษาได้รับการพัฒนา
ตามมาตรฐานวิชาชีพ

4. อัตราการออกกลางคันของ
ผู้เรียน ระดับการศึกษาขั้น
พื้นฐานลดลง ระดับ
อาชีวศึกษาลดลง

4. ร้อยละของคะแนนการ
ประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใสของการดาเนินการ
ของหน่วยงานทางการศึกษา
และสถานศึกษาระดับ
ดีขึ้นไป เพิ่มขึ้น

ตัวชี้วัด

ตัวชี้วัด

ตัวชี้วัด

ตัวชี้วัด

5. ร้อยละของสถานศึกษา
ที่มีผลงานวิจัย นวัตกรรม
สิ่งประดิษฐ์ที่นาไปใช้
ประโยชน์สอดคล้องกับความ
ต้องการของพื้นที่

5. ร้อยละของครู คณาจารย์
และบุคลากรทางการศึกษา
ทุกระดับและประเภท
การศึกษา ได้รับวิทยฐานะ

5. จานวนเด็กด้อยโอกาส
เด็กพิการ ได้รับโอกาสในการ
เข้าถึงการศึกษาทั้งวิชาการ
และวิชาชีพ

6. จานวนผลงานวิจัย และ
นวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ที่นาไป
ต่อยอดในเชิงพาณิชย์

6. จานวนสถานศึกษามี
คุณภาพตามเกณฑ์ประกัน
คุณภาพเพิ่มขึ้น

6. ร้อยละของประชาชน
กลุ่มเป้าหมายได้ใช้บริการ
แหล่งเรียนรู้ที่ได้รับการพัฒนา
ให้สามารถจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้ตลอดชีวิตที่มีคุณภาพ
เพิ่มขึ้น

7. จานวนหลักสูตร
สถานศึกษาที่สอดคล้องกับ
ความต้องการของท้องถิ่น

7. ร้อยละของแหล่งเรียนรู้
ที่ได้รับการพัฒนาให้สามารถ
จัดบริการทางการศึกษาและ
มีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
ตลอดชีวิตที่มีคุณภาพ

ตัวชี้วัด

ตัวชี้วัด

ตัวชี้วัด

ตัวชี้วัด
8. จานวนผู้เรียนที่มี
ความสามารถพิเศษได้
รับการส่งเสริมและพัฒนา
ตามศักยภาพ

ตัวชี้วัด

ตัวชี้วัด
8. มีฐานข้อมูลด้านการศึกษา
ในพื้นที่ ที่เป็นปัจจุบัน
สามารถเชื่อมโยงและใช้ข้อมูล
ระหว่างหน่วยงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ

9. จานวนผู้ขอเทียบโอน
ความรู้และประสบการณ์เพื่อ
ยกระดับคุณวุฒิการศึกษา
เพิ่มขึ้น

10. อัตราการเข้าเรียนของ
ผู้เรียนในระบบต่อประชากร
กลุ่มอายุ (3-5 ปี/6-11 ปี/
12-14 ปี/15-17 ปี)

ตัวชี้วัด

ตัวชี้วัด

โครงการ ( Projects )
โครงการ

โครงการ

โครงการ

โครงการ

โครงการ

โครงการ

1) จัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง
(ศาสตร์พระราชา ประวัตศิ าสตร์
ความเป็นพลเมือง และค่านิยม
หลัก 12 ประการ)
2) ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพ
ติดในสถานศึกษา
3) ฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือ
ระดับผู้นา ขั้นความรู้ชั้นสูง
(A.T.C.)
4) ฝึกอบรมผู้กากับลูกเสือสามัญ
สามัญรุ่นใหญ่ ขึ้นความรู้
เบื้องต้น (B.T.C.) และวิสามัญ
5) พัฒนาความเข้มแข็งระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน
6) ส่งเสริมระบบแนะแนวและ
ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
7) พัฒนาจัดส่งเสริม
การอ่านและการเรียนรู้ของ
ห้องสมุดประชาชนจังหวัด
สมุทรสาครนาการศึกษาตลอด
ชีวิตสู่ชุมชน
8) การศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพ
9) ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน

1) พัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้น
พื้นฐานและวิธีการวัดและ
ประเมินผลการเรียนเพื่อสร้าง
ความเข้มแข็งด้านวัดผลและ
ประเมินผล
2) ส่งเสริมการเรียนการสอน
ภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมความ
พร้อมสู่ประชาคมอาเซียน
ส่งเสริมเด็กที่มีความสามารถ
พิเศษ
3) ยกระดับทักษะภาษาอังกฤษ
ของครูผู้สอนและนักเรียน
สังกัด สพม. 10
4) พัฒนาหลักสูตรทวิภาคึ ระดับ
ปวช. ปวส. ปริญญาตรี ให้
สอดคล้องกับคุณวุฒิวิชาชีพ
5) พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ
สาหรับนักเรียน
6) ขับเคลื่อนนโยบาย “ ลดเวลา
เรียน เพิ่มเวลารู้ ”
(Moderate Class More
Knowledge) สู่การปฏิบัต"ิ

1) ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนชั้น ป.3 ป.6 และ ม.3
พัฒนาครูผสู้ อนและผู้บริหาร
เพื่อจัดการเรียนรู้สู่การ
พัฒนาคุณภาพผู้เรียน
2) จัดการแข่งขันทักษะวิชาการ
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
พัฒนาหลักสูตรกระบวนการ
เรียนการสอนฯ เพื่อสร้าง
ความเข้มแข็งให้ผู้เรียนสู่ยุค
ไทยแลนด์ 4.0
3) เปิดหลักสูตรการท่องเที่ยว/
มัคคุเทศก์
4) ศึกษาดูงานพัฒนาวิสัยทัศน์
และสัมมนาพัฒนาองค์กร
5) พัฒนาคุณภาพการจัด
การศึกษาสาหรับนักเรียนที่มี
ความต้องการจาเป็นพิเศษ

1) ส่งเสริมการดาเนินงานระบบ
ดูแลช่วยเหลือนักเรียนใน
สถานศึกษา
2) สร้างความเสมอภาคและเพิ่ม
โอกาสทางการศึกษาให้ผู้เรียน
ได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
3) จัดการเรียนการสอนเทียบโอน
ความรู้และประสบการณ์
เฉลิมพระเกียรติการศึกษา
ทางไกลผ่านดาวเทียม และ
R-radio
4) พัฒนาศักยภาพผูเ้ รียนที่มี
ความต้องการพิเศษที่รบั
บริการช่วยเหลือระยะแรกเริม่
และเตรียมความ พร้อม
ประเมินเทียบระดับการศึกษา
5) พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ
สาหรับนักเรียน
6) ขับเคลื่อนนโยบาย ลดเวลา
เรียนเพิ่มเวลารู้ ” (Moderate
Class More Knowledge)
สู่การปฏิบัต"ิ

1) การจัดการศึกษาเพื่อ
เสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
2) ส่งเสริมการจัดการศึกษา
เพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิต
ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
3) อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม
4) จัดทาแผนแม่บทเทคโนโลยี
สารสนเทศการศึกษาที่
ส่งผลต่อการเพิม่ มูลค่า
ให้แก่หน่วยงานทาง
การศึกษาและชุมชน
(ประชารัฐ)
กิจกรรม
1) ดาเนินการประชุม
ปฏิบัติการจัดทาแผนแม่บท
2) การจัดทาฐานข้อมูลสถิติ
พื้นฐานทางการศึกษา

1) พัฒนาและส่งเสริมระบบ
ประกันคุณภาพภายใน ระดับ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
2) เพิ่มประสิทธิภาพการบริหาร
จัดการและการมีส่วนร่วมใน
การจัดการศึกษา
3) อาชีวะบริการซ่อมสร้างเพื่อ
ชุมชน (Fix it Center)
อาชีวะร่วมด้วยช่วยประชาชน
ช่วงเทศกาลปีใหม่และ
เทศกาลสงกรานต์
4) พัฒนาบุคลากร
เพิ่มประสิทธิภาพการบริหาร
จัดการ
5) พัฒนาศักยภาพการบริหารจัด
การศึกษาเอกชน
6) ส่งเสริมการบริหารจัดการ
ตามหลักธรรมาภิบาลใน
หน่วยงาน
7) พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศ
เพื่อการบริหารจัดการศึกษา
ของจังหวัดสมุทรสาคร

โครงการ ( Projects )
โครงการ
10) ยกระดับคุณภาพโรงเรียนขนาด
เล็กแบบมุ่งเน้นผลการ
ปฏิบัติงานเป็นหลัก (result
based management)
11) กิจกรรมวันมหาธีรราชเจ้า
ประจาปี 2562

โครงการ
7) พัฒนาทักษะชีวิตนักเรียน
ตามโครงการพระราชดาริ
ของในหลวงรัชกาลที่ 9
จานวน 22 โครงการ ใน
จังหวัดเพชรบุรี
8) จัดกิจกรรมการเรียนการ
สอนแบบ ACTIVE
LEARNING ในโครงการ
พระราชดาริ

โครงการ

โครงการ

โครงการ

โครงการ
8) ประชุมผู้บริหารโรงเรียน
เอกชน
9) สร้างเครือข่ายและการมีส่วน
ร่วมจัดการศึกษา
10) ประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวน
จัดทาแผนพัฒนาการศึกษา
จังหวัด
กิจกรรม ที่ 1 การรวบรวม
และจัดทาข้อมูลสารสนเทศ
กิจกรรมที่ 2 สนับสนุนการ
ตรวจราชการ
กิจกรรมที่ 3 ส่งเสริมงานด้าน
วิชาการ

