นโยบาย ปีงบประมาณ พ.ศ.2560
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 2
วิสัยทัศน์

การศึกษาขั้นพื้นฐานของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 2
มีคุณภาพและมาตรฐานระดับสากล บนพื้นฐานของความเป็นไทย

พันธกิจ
1. ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชากรวัยเรียนทุกคนได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึง
และมีคุณภาพ
2. ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ตาม
หลักสูตรและค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ
3. พัฒนาระบบบริหารจัดการที่เน้นการมีส่วนร่วมเพื่อเสริมสร้างความรับผิดชอบ
ต่อคุณภาพการศึกษา และบูรณาการการจัดการศึกษา

เป้าประสงค์
เพื่อให้การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของประเทศไทย มีคุณภาพและมาตรฐานระดับสากล บน
พื้นฐานของความเป็นไทย สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 2 จึงกาหนด
เป้าประสงค์ ดังนี้
1. ผู้เรียนระดับก่อนประถมศึกษาและระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานทุกคนมีพัฒนาการ
เหมาะสมตามวัยและมีคุณภาพ
2. ประชากรวัยเรียนทุกคนได้รับโอกาสในการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างทั่วถึงมีคุณภาพ และ
เสมอภาค
3. ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีสมรรถนะตรงตามสายงานและมีวัฒนธรรมการ
ทางานที่มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์
4. สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา และสถานศึกษา มีประสิทธิภาพ และเป็นกลไก
ขับเคลื่อนการศึกษาขั้นพื้นฐานสู่คุณภาพระดับมาตรฐานสากล
5. สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา เน้นการทางานแบบบูรณาการ มีเครือข่ายการบริหาร
จัดการ บริหารแบบมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการจัดการศึกษา และกระจายอานาจและความ
รับผิดชอบสู่สถานศึกษา
6. สถานศึกษาในพื้นที่สูง ห่างไกลกันดาร และโรงเรียนขนาดเล็กได้รับการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาเป็นพิเศษ

โดยมีประเด็นยุทธศาสตร์ในการดาเนินงาน 4 ยุทธศาสตร์ ได้แก่
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การเพิ่มโอกาสให้ผู้เรียนเข้าถึงบริการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการ
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

เป้าประสงค์ที่ 1 ผู้เรียนระดับก่อนประถมศึกษาและระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานทุกคนมี
พัฒนาการเหมาะสมตามวัยและมีคุณภาพ
กลยุทธ์
1. เสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับการพัฒนาผู้เรียนอย่างมีคุณภาพ
1.1 พัฒนาคุณภาพผู้เรียน
1.1.1 ผู้เรียนระดับก่อนประถมศึกษามีพัฒนาการทางด้านร่างกายอารมณ์
จิตใจ สังคม และสติปัญญา เตรียมความพร้อมเข้าสู่การเรียนในระดับประถมศึกษา
1.1.2 ปลูกฝังผู้เรียนด้านคุณธรรม จริยธรรม ตามค่านิยมหลักของคนไทย 12
ประการ รวมทั้งมีจิตสานึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และห่างไกลยาเสพติด
1.1.3 ส่งเสริม สนับสนุนให้ผู้เรียนสามารถอ่านออกเขียนได้ตามช่วงวัย
1.1.4 ส่งเสริมการเรียนการสอนให้ผู้เรียนมีความมั่นใจในการสื่อสาร
ภาษาอังกฤษและภาษาอาเซียนอย่างน้อย 1 ภาษา
1.2 พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา
1.2.1 ปรับปรุงหลักสูตรของสถานศึกษา และนาหลักสูตรไปสู่การปฏิบัติให้เกิด
ประสิทธิภาพ โดยลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ จัดกิจกรรมให้สอดคล้องกับหลักสูตร ตามความจาเป็นและ
ความต้องการของผู้เรียน ชุมชนท้องถิ่น และสังคม
1.2.2 ส่งเสริม สนับสนุนการใช้สื่อการเรียนการสอน เทคโนโลยีนวัตกรรม และ
สิ่งอานวยความสะดวกที่หลากหลาย มีศูนย์รวมสื่อให้ครูสามารถยืมสื่อไปใช้ในการจัดการเรียนรู้ได้ทั้งใน
ห้องเรียนและนอกห้องเรียน
1.2.3 ปรับปรุงวิธีการวัดและประเมินผล ให้สามารถพัฒนาและประเมินผล
ผู้เรียนให้มีคุณภาพตามศักยภาพตามศักยภาพเป็นรายบุคคล
1.2.4 ส่งเสริม สนับสนุนการนาผลการประเมินในระดับสถานศึกษา ระดับชาติ
(NT,O-NET) และระดับนานาชาติ (PISA) มาใช้พัฒนาการเรียนรู้ให้เกิดคุณภาพแก่ผู้เรียน
1.2.5 ส่งเสริมการจัดหลักสูตรทักษะอาชีพควบคู่ไปกับวิชาสามัญ
2. สร้างการมีส่วนร่วมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
2.1 สร้างความเข้าใจและความตระหนักในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานให้แก่
ผู้ปกครองชุมชน สังคม และสาธารณชนในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
2.2 ประสาน ส่งเสริม สนับสนุนให้ผู้ปกครอง ชุมชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุก
ภาคส่วนในการกากับดูแล และมีส่วนร่วมรับผิดชอบในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
2.3 ประสานสถาบันที่รับผู้เรียนเข้าศึกษาต่อให้มีการคัดเลือกอย่างหลากหลาย
สอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การเพิ่มโอกาสให้ผู้เรียนเข้าถึงบริการการศึกษาขัน้ พื้นฐาน
เป้าประสงค์ที่ 2. ประชากรวัยเรียนทุกคนได้รับโอกาสในการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่าง
ทั่วถึงมีคุณภาพ และเสมอภาค
เป้าประสงค์ที่ 6. สถานศึกษาในพื้นที่สูง ห่างไกลกันดาร และโรงเรียนขนาดเล็ก
ได้รับการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเป็นพิเศษ
กลยุทธ์
1. เพิ่มโอกาสการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพ
1.1 สนับสนุนให้สถานศึกษามีคุณภาพมีรูปแบบการเรียนการสอนสอดคล้องกับ
บริบทของพื้นที่มุ่งสู่มาตรฐานสากล บนพื้นฐานของความเป็นไทยให้ครอบคลุมทุกพื้นที่

1.2 ส่งเสริมและสนับสนุนให้สถานศึกษาที่จัดการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้นจัด
การศึกษาวิชาชีพ โดยสร้างความร่วมมือกับสถานประกอบการหรือหน่วยงานอื่น
1.3 ส่งเสริมการจัดการศึกษาในรูปแบบที่หลากหลาย และมีคุณภาพตามมาตรฐาน
ให้เหมาะสมกับความต้องการจาเป็นของผู้เรียนแต่ละบุคคล โดยมีความเชื่อมโยงระหว่างรูปแบบต่างๆ
ทั้งในรูปแบบปกติ รูปแบบเพื่อความเป็นเลิศ รูปแบบเพื่อผู้เรียนที่มีความต้องการพิเศษ และรูปแบบ
การศึกษาทางเลือก
1.4 ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาสาหรับโรงเรียนในพื้นที่สูง ห่างไกล
กันดาร และโรงเรียนขนาดเล็ก
2. ลดความเหลื่อมล้าทางการศึกษา
2.1 สร้างความเข้มแข็งของระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ระบบส่งเสริมความ
ประพฤตินักเรียน และระบบคุ้มครองนักเรียน รวมถึงการสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมให้เชื่อมโยงสัมพันธ์กับ
เครือข่ายสหวิชาชีพทุกระดับ
2.2 ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการจัดการศึกษาที่เหมาะสม สาหรับเด็กด้อย
โอกาสที่ไม่อยู่ในทะเบียนราษฎร์ เช่น เด็กไร้สัญชาติ เด็กพลัดถิ่น เด็กต่างด้าว เด็กไทยที่ไม่มีเลข
ประจาตัวประชาชน เป็นต้น
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา
เป้าประสงค์ที่ 3. ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีสมรรถนะตรงตามสายงานและมี
วัฒนธรรมการทางานที่มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์
เป้าประสงค์ที่ 6. สถานศึกษาในพื้นที่สูง ห่างไกลกันดาร และโรงเรียนขนาดเล็กได้รับ
การพัฒนาคุณภาพการศึกษาเป็นพิเศษ
กลยุทธ์
1. ลดภาระงานอื่นที่นอกเหนือจากงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนรู้ของครูและ
บุคลากรทางการศึกษา
1.1 กาหนดมาตรการแนวทางและประสานความร่วมมือ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อ
หลีกเลี่ยงและลดการจัดกิจกรรมโครงการที่ไม่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนการสอนของครูผู้สอน
1.2 ส่งเสริมให้มีการบริหารจัดการในลักษณะเครือข่ายโรงเรียน โดยเฉพาะโรงเรียนที่
มีจานวนครูไม่เพียงพอ
1.3 กาหนด ให้ผู้บริหารสถานศึกษาสอนสัปดาห์ละ 5 ชั่วโมง ในโรงเรียนของตน
และให้สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประสานบุคลากรในเขตพื้นที่การศึกษาที่มีคุณวุฒิเหมาะสมช่วยสอน
ในโรงเรียนที่ครูไม่เพียงพอ
1.4 ประสานและส่งเสริมการทางานของผู้มีจิตอาสา หรือการสนับสนุนบุคลากรจาก
องค์กรต่างๆ
2. ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาองค์ความรู้ครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยเฉพาะ
ด้านการจัดการเรียนรู้ การวัดและประเมินผล และทักษะในการสื่อสารของครูให้มีสมรรถนะด้านการ
สอนอย่างมีประสิทธิภาพ
2.1 เผยแพร่องค์ความรู้และแหล่งเรียนรู้เกี่ยวกับนวัตกรรม วิธีการจัดการเรียนรู้ การ
สอนคิดแบบต่างๆ ตลอดจนการวัดและประเมินผล ให้สามารถนามาพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตาม
ศักยภาพเป็นรายบุคคล
2.2 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้สามารถยกระดับคุณภาพการศึกษาตาม
ศักยภาพของแต่ละบุคคลในรูปแบบที่หลากหลาย โดยการประยุกต์ใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ และการ
สื่อสารที่ทันสมัยมาใช้ในการพัฒนา

2.3 ส่งเสริมระบบการนิเทศแบบกัลยาณมิตร โดยสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ผู้บริหารสถานศึกษา และครู ทั้งในโรงเรียน ระหว่างโรงเรียน หรือภาคส่วนอื่นๆ ตามความพร้อมของ
โรงเรียน
2.4 ส่งเสริมการสร้างเครือข่ายการเรียนรู้ การมีส่วนร่วมจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุก
ภาคส่วน ให้เกิดชุมชนแห่งการเรียนรู้
2.5 ส่งเสริมครูให้จัดการเรียนรู้สู่ประชาคมอาเซียน
2.6 ส่งเสริมครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีสมรรถนะในการคุ้มครองดูแล
ช่วยเหลือผู้เรียนที่มีความต้องการพิเศษหรือต้องการการคุ้มครองพิเศษ
3. ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษาให้มีความสามารถทุกด้านอย่างมี
ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล
4. เสริมสร้างระบบแรงจูงใจให้ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีขวัญกาลังใจในการทางาน
เกิดผลการปฏิบัติงานเชิงประจักษ์
4.1 ยกย่องเชิดชูเกียรติครูและบุคลากรทางการศึกษาที่เป็นมืออาชีพ
4.2 ส่งเสริมความก้าวหน้าของครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีวิทยฐานะสูงขึ้น
4.3 การพิจารณาความดีความชอบโดยพิจารณาจากผลคะแนนทดสอบ O-NET สูงกว่า
ระดับเขตพื้นที่
5. ส่งเสริม สนับสนุนครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีจิตวิญญาณของความเป็นครู
การเป็นครูมืออาชีพ และยึดมั่นในจรรยาบรรณของวิชาชีพ
5.1 จัดกลุ่มเป้าหมายพัฒนาวิชาชีพ
5.2 ติดตามประเมินผลกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับการพัฒนาแล้ว
6. ประสานกับองค์กร องค์คณะบุคคล และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย วางแผน สรรหา ย้ายโอน
ครูและบุคลากรทางการศึกษาให้สอดคล้องกับความต้องการจาเป็นของโรงเรียนและชุมชน
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการ
เป้าประสงค์ที่ 4. สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา และสถานศึกษา มีประสิทธิภาพ และ
เป็นกลไกขับเคลื่อนการศึกษาขั้นพื้นฐานสู่คุณภาพระดับมาตรฐานสากล
เป้าประสงค์ที่ 5. สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา เน้นการทางานแบบบูรณาการ มี
เครือข่ายการบริหารจัดการ บริหารแบบมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการจัดการศึกษา และกระจาย
อานาจและความรับผิดชอบสู่สถานศึกษา
เป้าประสงค์ที่ 6. สถานศึกษาในพื้นที่สูง ห่างไกลกันดาร และโรงเรียนขนาดเล็กได้รับ
การพัฒนาคุณภาพการศึกษาเป็นพิเศษ
กลยุทธ์
1. กระจายอานาจและความรับผิดชอบการบริหารจัดการศึกษา
1.1 ส่งเสริม สนับสนุนให้กลุ่มงานในสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษาให้
มีความสามารถและมีความเข้มแข็งในการบริหารจัดการด้วยตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ
1.2 บูรณาการการทางานพัฒนาคุณภาพการศึกษาระหว่างหน่วยงานต่างๆ เพื่อ
ส่งเสริมให้กลุ่มงานในสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษาพัฒนาคุณภาพตามบริบทได้เพิ่มขึ้น
1.3 พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ
1.4 พัฒนาระบบการสื่อสารและเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
1.5 พัฒนาระบบงบประมาณและทรัพยากรเพื่อการศึกษา

1.6 พัฒนาระบบ กากับ ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลเพื่อการบริหารจัดการ
ที่มีประสิทธิภาพ
1.7 แก้ไขปัญหาการบริหารจัดการที่เหมาะสมให้ถูกต้องโดยยึดหลัก
ธรรมาภิบาล
2.ส่งเสริมเครือข่ายและการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ
2.1 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการศึกษา
2.1.1 ประชาสัมพันธ์ให้สาธารณชนทราบถึงความต้องการได้รับการช่วยเหลือ
ของสถานศึกษาในการจัดการศึกษา
2.1.2 ประสานหน่วยงานทุกภาคส่วน ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียให้เข้ามาร่วมพัฒนา
และช่วยเหลือสถานศึกษา
3. ส่งเสริมการนาผลการวิจัยไปใช้เพื่อพัฒนานโยบายและเป็นฐานในการพัฒนาการจัด
การศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา
4. ส่งเสริมให้กลุ่มงานในสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา สถานศึกษา และองค์คณะบุคคล
ให้มีความรับผิดชอบต่อผลการดาเนินงาน
4.1 ยกย่องเชิดชูเกียรติสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา สถานศึกษาและองค์คณะ
บุคคลให้มีผลงานเชิงประจักษ์
4.2 สร้างแรงจูงใจให้ทุกกลุ่มงานในสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา สถานศึกษาและ
องค์คณะบุคคลในการปรับปรุง แก้ไขและติดตามตรวจสอบอย่างต่อเนื่อง
5. ส่งเสริมการบริหารจัดการศึกษาในพื้นที่สูง ห่างไกล กันดาร และโรงเรียนขนาดเล็ก
5.1 พัฒนารูปแบบการจัดการศึกษาในพื้นที่สูง ห่างไกล กันดาร และโรงเรียนขนาด
เล็ก
ผลผลิต
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามีการดาเนินงาน 5 ผลผลิต ดังนี้
1. ผู้จบการศึกษาก่อนประถมศึกษา
2. ผู้จบการศึกษาภาคบังคับ
3. เด็กพิการได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานและพัฒนาสมรรถภาพ
4. เด็กด้อยโอกาสได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
5. ผู้มีความสามารถพิเศษได้รับการพัฒนาศักยภาพ

จุดเน้น
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 2 กาหนด จุดเน้นการดาเนินงาน
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ที่สอดคล้องกับ ๖ ยุทธศาสตร์ กระทรวงศึกษาธิการ ดังนี้
๑. จุดเน้นด้านหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้
๒. จุดเน้นด้านครูและบุคลากรทางการศึกษา
3. จุดเน้นด้าน ICT เพื่อการศึกษา
4. จุดเน้นด้านการบริหารจัดการ
จุดเน้นที่ 1 จุดเน้นด้านหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้
๑. ผูเ้ รียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 อ่านออก เขียนได้

ผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 - 6 อ่านคล่อง เขียนคล่อง คิดวิเคราะห์ คิดสร้างสรรค์
อย่างมีวิจารณญาณ
๒. สถานศึกษาทุกแห่งได้รับการยกระดับมาตรฐานภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
และระดับประถมศึกษาปีที่ 1-3 จัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ 5 ชั่วโมงต่อสัปดาห์
3.สถานศึกษาใช้ STEM Education จัดการเรียนรู้ตามแนวทางพัฒนาการทางสมอง BBL,
และ DLTV
4.สถานศึกษาพัฒนาการท่องสูตรคูณ คิดเลขเร็ว และท่องอาขยาน
5.สถานศึกษาทุกแห่งจัดกิจกรรม"ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้"
จุดเน้นที่ 2 จุดเน้นด้านครูและบุคลากรทางการศึกษา
๑. ครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้รับการพัฒนาจิตวิญญาณ จรรยาบรรณ ความเป็นครู
ตรงตามความต้องการของบุคคล และสถานศึกษา
๑.๑ ครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้รับการพัฒนาวิธีจัดการเรียนรู้ที่ใช้ทักษะกระบวนการ
คิด รวมทั้งการวัดและประเมินผลการเรียนรู้
๑.๒ ครูและบุคลากรทางการศึกษา สามารถประยุกต์ใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และการ
สื่อสารที่ทันสมัย
๑.๓ ครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้รับการนิเทศแบบกัลยาณมิตรจากสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา และครู ทั้งในโรงเรียนระหว่างโรงเรียน หรือภาคส่วนอื่น ๆ ตามความ
พร้อมของโรงเรียน
๑.๔ ครูและบุคลากรทางการศึกษา สร้างเครือข่ายการเรียนรู้ การมีส่วนร่วมจากผู้มีส่วน
เกี่ยวข้อง และทุกภาคส่วนให้เกิดชุมชนแห่งการเรียนรู้
๑.๕ ครูจัดการเรียนรู้สู่ประชาคมอาเซียน
๑.๖ ครูและบุคลากรทางการศึกษามีจิตวิญญาณของความเป็นครู การเป็นครูมืออาชีพและยึดมั่น
ในจรรยาบรรณวิชาชีพ
๒. ผู้บริหารสถานศึกษา สามารถบริหารงาน ทุกด้านให้มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล
๓. ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีขวัญกาลังใจในการทางาน และมีผลการปฏิบัติงาน
เชิงประจักษ์
๔. องค์กร องค์คณะบุคคล และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย วางแผน สรรหา ย้ายโอนครูและบุคลากร
ทางการศึกษาให้สอดคล้องกับความต้องการของโรงเรียนและชุมชน
จุดเน้นที่ 3 จุดเน้นด้าน ICT เพื่อการศึกษา
๑. ทุกสถานศึกษาพัฒนาระบบ ICT เพื่อการศึกษาให้เหมาะสมกับสถานศึกษาและผู้เรียน
๒. ทุกสถานศึกษาพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศให้เป็นฐานเดียวกันในเรื่องข้อมูลนักเรียน ข้อมูล
ครูและบุคลากรทางการศึกษา ข้อมูลสถานศึกษาและข้อมูลข้าราชการและบุคลากรอื่นในการใช้ข้อมูล
ร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ
๓. ทุกสถานศึกษาพัฒนา DLTV DLIT ให้เหมาะสมกับสถานศึกษาและผู้เรียน
จุดเน้นที่ 4 จุดเน้นด้านการบริหารจัดการ
1. สถานศึกษาทุกแห่งมีระบบประกันคุณภาพภายในที่เข้มแข็งและมีคุณภาพ
๒. สถานศึกษาขนาดเล็กได้รับการพัฒนาให้มีคุณภาพการจัดการศึกษา
3. หน่วยงานทุกระดับส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา
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