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ทิศทางการพัฒนาการศึกษา  
  

 

  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑2  ก าหนดทิศทางการพัฒนาการศึกษา  ดังนี้ 
  

วิสัยทัศน์วิสัยทัศน์    ((VViissiioonn))  
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 เป็นองค์กรที่เป็นเลิศทางการศึกษา   

ด้วย “ศาสตร์พระราชา” 
  *** เป็นเลิศ หมายถึง ตามกรอบมาตรฐานการศึกษาของชาติและมาตรฐานการศึกษา   
ขั้นพ้ืนฐาน 

พันธกิจพันธกิจ    ((MMiissssiioonn))  
         1. เสริมสร้างผู้เรียนให้ยึดมั่นในสถาบันหลักของชาติ การปกครองในระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  ปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม ค่านิยม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์  
ด้วย “ศาสตร์พระราชา”       
  2. พัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้เป็นผู้มีความรู้ตามหลักสูตร มีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑  
และมีความเป็นเลิศทางวิชาการ 
  3. สร้างโอกาสให้ประชากรวัยเรียนระดับมัธยมศึกษาทุกคนได้รับบริการการศึกษาที่มี
คุณภาพอย่างทั่วถึง  ทุกกลุ่มเป้าหมาย 

4. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ 
5. พัฒนาคุณภาพระบบบริหารจัดการที่มุ่งเน้นการมีส่วนร่วมและสร้างความรับผิดชอบ 

ต่อคุณภาพการศึกษา 

เป้าประสงค์เป้าประสงค์  ((GGooaall))  
1.  ผู้เรียนยึดมั่นในสถาบันหลักของชาติการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมี

พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์  ด้วย  
“ศาสตร์พระราชา” 

2. ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานระดับสากล มีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑  
และมีความเป็นเลิศทางวิชาการ   

3. ประชากรวัยเรียนระดับมัธยมศึกษาทุกคนได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึง   
ทุกกลุ่มเป้าหมาย 

4. ครูและบุคลากรทางการศึกษามีความรู้ ความสามารถ และได้รับการพัฒนาสมรรถนะ 
ตามมาตรฐานวิชาชีพ 

5. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษามีระบบการบริหารจัดการที่มีความ 
เป็นเลิศ มีธรรมาภิบาล เป็นที่ยอมรับของสังคมและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 

ค่านิยมค่านิยมองค์กรองค์กร  ((VVaalluueess))      

  “ถือประโยชน์ของนักเรียนและสถานศึกษาเป็นส าคัญ” 
                                    (Students and Schools Come First : SSCF)  
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กลยุทธ์กลยุทธ์  ((SSttrraatteeggiieess))  
1. จัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคง 
2. ส่งเสริมการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพผู้เรียน และเพ่ิมขีดความสามารถในการ 

แข่งขัน 
3. ส่งเสริม พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
4. สร้างโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียม การเข้าถึงบริการทางการศึกษา 
5. จัดการศึกษาเพ่ือสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
6. พัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 
 

จุดเน้นจุดเน้น  ((FFooccuuss))  
1. ด้านผู้เรียน 

1.1  นักเรียนเป็นคนดี เก่ง กล้า มีทักษะชีวิต มีจิตสาธารณะ อยู่อย่างพอเพียง  
และมีความสุข 

            1.2  นักเรียนมีความมุ่งมั่นในการศึกษาและการท างาน  สามารถปรับตัวเข้ากับ 
พหุวัฒนธรรมบนพื้นฐานของวัฒนธรรมที่ดีงามของไทย  

       2. ด้านครูและบุคลากรทางการศึกษา    
            2.1 ครูและบุคลากรทางการศึกษามีวินัย คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณ 

ของวิชาชีพ 
            2.2 ครูและบุคลากรทางการศึกษามีความรู้ ความสามารถและสมรรถนะตาม 

มาตรฐานการปฏิบัติงานและมาตรฐานต าแหน่ง 
 3. ด้านการบริหารจัดการ 

   3.1 สถานศึกษามีความเข้มแข็งและมีคุณภาพเป็นที่ยอมรับ 
3.2 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 12 บริหารจัดการตามหลัก 

ธรรมาภิบาล ได้มาตรฐานและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ 
 
 

 



๔ 

 

     ความเชื่อมโยง กลยทุธ์ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย แนวทางการด าเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2562-2564 

    เป้าหมายที่ 1 ผู้เรียนมีความรักสถาบันหลักของชาติและยึดหลักการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขด้วย“ศาสตร์พระราชา” 

ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย แนวทางการด าเนินงาน 
2561 2562 2563 2564 

1. ร้อยละของสถานศึกษาที่มีการบูรณาการ 
“ศาสตร์พระราชา”มาใช้ในการจัดกระบวนการ
เรียนรู้อย่างยั่งยืนโดยยึดสถาบันหลักของชาติ 

100 100 100 100 1. สถานศึกษาสร้างจิตส านึกของผู้เรียนให้มีความจงรักภักดีและธ ารงรักษาสถาบัน
หลักของชาติ เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับสถาบันชาติ ศาสนา 
พระมหากษัตริย์ ผ่านหลักสูตรสถานศึกษารวมทั้งช่องทางศึกษาอ่ืนๆ 
2. ปลูกฝังและเสริมสร้างวิถีประชาธิปไตย ความสามัคคี สมานฉันท์ สันติวิธี 
ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น และยึดมั่นในการปกครองตามระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

3. ส่งเสริมการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนวิชาประวัติศาสตร์ หน้าที่พลเมือง   
และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพและมาตรฐาน 
4. พัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนด้านความเป็นพลเมือง 

2. ร้อยละของสถานศึกษา ที่ปลูกฝังและ
เสริมสร้างวิถีประชาธิปไตย ความสามัคคี 
สมานฉันท์ สันติวิธี ต่อต้านการทุจริต
คอรัปชั่น และยึดมั่นในการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุข 
 

100 100 100 100 

3. ร้อยละของผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจ    
ที่ถูกต้องเกี่ยวกับสถาบันชาติ ศาสนา
พระมหากษัตริย์ ผ่านหลักสูตรและ
กระบวนการเรียนรู้ประวัติศาสตร์และ   
ความเป็นพลเมือง 

100 100 100 100 

4. ร้อยละของสถานศึกษาที่มีการจัดการ
เรียนการสอน/กิจกรรมเพ่ือเสริมสร้าง    
ความเป็นพลเมือง (Civic Education) 
 
 
 
 
 
 
 

100 100 100 100 

กลยุทธ์ที่ 1  จัดการศึกษาเพื่อความม่ันคง 
 



๕ 

 

    เป้าหมายที่ 2    ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม คุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตร และค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ และมีทักษะชีวิต 

ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย แนวทางการด าเนินงาน 
2561 2562 2563 2564 

5. ร้อยละของผู้เรียนที่มีคุณธรรม จริยธรรม  
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรและ 
ค่านิยมหลัก 12 ประการ  
 

100 100 100 100 1. ส่งเสริมสนับสนุนการจัดกิจกรรมทั้งในและนอกห้องเรียน ที่เอ้ือต่อการพัฒนา
คุณธรรม จริยธรรม  คุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรและค่านยิมหลัก   
ของคนไทย 12 ประการ 

2. ส่งเสริมการน าหลักธรรมทางศาสนามาใช้ในการพัฒนาตนเองของผู้เรียน      
ด้วยเครือข่ายความร่วมมือกับสถาบันทางศาสนา 
3. ส่งเสริมให้มีการจัดการเรียนการสอน/กิจกรรมเพ่ือส่งเสริมการอยู่ร่วมกันในสังคม
พหุวัฒนธรรม 
4. ส่งเสริมกระบวนการจัดการเรียนรู้ทักษะชีวิตและพัฒนาให้มีมาตรการที่เข้มแข็ง
และยั่งยืน 

6. ร้อยละของผู้เรียนที่มีทักษะชีวิต 
 

100 100 100 100 

7. ร้อยละของสถานศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ
โรงเรียนคุณธรรมผ่านเกณฑม์าตรฐานการ
ประเมิน 
 

100 100 100 100 

   

   เป้าหมายท่ี 3  ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจ และมีทักษะในการดูแลป้องกันภัยคุกคามในชีวิตรูปแบบใหม่ 
8. ร้อยละของผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจ 
และมีทักษะในการดูแลป้องกันภัยคุกคาม 
ในชีวิตรูปแบบใหม่ 

100 100 100 100 1. ส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้และปลูกฝังแนวทางการจัดการความขัดแย้ง       
โดยแนวทางสันติวิธี เพ่ือให้มีความรู้ ความเข้าใจ ที่จะลดระดับความรุนแรง       
เมื่อเผชิญกับสถานการณ์และปัญหาความม่ันคงรูปแบบต่างๆ 
2. เสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับภัยคุกคามในรูปแบบใหม่ 
3. ส่งเสริมการจัดกิจกรรมสร้างภูมิคุ้มกัน ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดให้แก่
สถานศึกษา เพ่ือลดผู้เสพรายใหม่ในกลุ่มเด็กและเยาวชน 
  

9. ร้อยละของสถานศึกษาที่มีการจัดการเรียน
การสอน/กิจกรรมเพ่ือเสริมสร้างความรู้ 
ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับภัยคุกคาม      
ในชีวิต รูปแบบใหม่เพิ่มข้ึน 

100 100 100 100 

10. รัอยละของผู้เรียนได้รับการสร้าง
ภูมิคุ้มกัน ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 

100 100 100 100 



๖ 
 

เป้าหมายที่ 1 ผู้เรียนมีทักษะและคุณลักษณะพื้นฐานของพลเมืองไทย และมีคุณลักษณะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ ๒๑ 

ตัวช้ีวัด 
ค่าเป้าหมาย แนวทางการด าเนินงาน 

2561 2562 2563 2564 
11. ร้อยละของผู้เรียน ทีเ่ข้าร่วมกิจกรรม
เพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน์ 
 

80  100 100 100 1. พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาให้มีคุณภาพและมาตรฐาน เพ่ือพัฒนาทักษะ 
คุณลักษณะพื้นฐานของพลเมืองไทย ทักษะคุณลักษณะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ ๒๑ 
สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน 

2. พัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ที่จ าเป็นส าหรับผู้เรียน ส่งเสริมการเรียนรู้    
แบบคิดวิเคราะห์ ทักษะกระบวนการเรียนรู้เชิงบูรณาการ องค์ความรู้            
แบบสหวิทยาการ เพ่ือพัฒนากระบวนการคิด และการสร้างสรรค์นวัตกรรม      
เพ่ือมูลค่าเพ่ิม 

3. ส่งเสริมสนับสนุนให้สถานศึกษาจัดกิจกรรมการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ    
เพ่ือการสื่อสารและภาษาต่างประเทศภาษาท่ีสอง ตามบริบทของสถานศึกษา 
4. ส่งเสริมให้สถานศึกษาจัดกิจกรรมที่เน้นให้ผู้เรียนมีจิตอาสาในรูปแบบต่างๆ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

12. ร้อยละของผู้เรียน เข้าร่วมกิจกรรม     
ที่ส่งเสริมทักษะและคุณลักษณะพื้นฐานของ
พลเมืองไทยและสมรรถนะตรงตามหลักสูตร 
 

100 100 100 100 

1๓. ร้อยละของผู้เรียนมีทักษะและคุณลักษณะ  
การเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑ (๓R๘C) 
 

100 
 

100 
 

100 
 

100 
 

1๔. ร้อยละของผู้เรียนที่มีทักษะการคิด
วิเคราะห์ คิดแก้ปัญหา และคิดสร้างสรรค์
จากการเรียนรู้ ผ่านกิจกรรมการปฏิบัติจริง 
(Active learning) 

100 
 

100 
 

100 
 

100 
 

1๕. ร้อยละของผู้เรียนผ่านเกณฑ์การประเมิน 
ความสามารถด้านการใช้ภาษาอังกฤษเพ่ือ 
การสื่อสารและมีทักษะในการใชภ้าษาต่างประเทศ 
ภาษาท่ีสอง อย่างน้อย ๑ ภาษา 
 
 
 
 

60  ๖5  ๗5 
 

 ๘๕ 
 

  กลยุทธ์ที่ 2  ส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียน และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน 
 



๗ 

 

เป้าหมายที่ 2  ผู้เรียนมคีวามรู้ ความสามารถตามหลักสูตร 

ตัวช้ีวัด 
ค่าเป้าหมาย แนวทางการด าเนินงาน 

2561 2562 2563 2564 
๑6. ร้อยละของผู้เรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ตามหลักสูตร  
อยู่ในระดับ ๓ – ๔ 

40 45 50 60 1. ส่งเสริมให้สถานศึกษายกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทุกกลุ่ม
สาระการเรียนรู้ 
2. ส่งเสริมให้สถานศึกษายกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O – NET)  
 5  กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
3. ส่งเสริมกิจกรรมการพัฒนาผู้เรียนด้านการอ่านและการเขียน 
 
 

17. ร้อยละของผู้เรียนที่มีคะแนนการทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O – NET) แต่ละวิชาผ่านเกณฑ์  
ร้อยละ ๕๐ ขึ้นไป 

40 45 50  55 

18.ร้อยละของสถานศึกษาที่มีคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบ
ระดับชาติ ทุกกลุ่มสาระสูงกว่าค่าเฉลี่ย สพฐ.  

 ๑0  ๑๐  ๑5  ๒๐ 

19. ร้อยละของผู้เรียนแต่ละระดับชั้นผ่านเกณฑ์การ
ประเมินการอ่านและการเขียนตามเกณฑ์ที่สพฐ.ก าหนด 

100 100 100 100 

เป้าหมายที่ 3  ผู้เรียนได้รับการส่งเสริมทักษะอาชีพควบคู่ไปกับวิชาสามัญ และจัดกิจกรรมแนะแนวเพื่อการศึกษาต่อเพื่อการมีงานท า 
2๐. ร้อยละของผู้เรียนมีทักษะทางอาชีพอย่างน้อย  ๑ อาชีพ 
 

80 90 100 100 1. จัดระบบแนะแนวการศึกษา ทั้งด้านอาชีพ และทักษะชีวิต  
เพ่ือการศึกษาต่อ การท างาน และการด ารงชีวิตที่มีคุณภาพ 

2. พัฒนาหลักสูตรเพ่ิมเติมทางด้านอาชีพที่สอดคล้องกับความต้องการ
ของผู้เรียนและท้องถิ่น 

3. ส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบทวิศึกษาหรือรูปแบบอ่ืนๆ 

4. สร้างความเข้มแข็งของระบบแนะแนวในสถานศึกษา 

5. พัฒนากิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้และกิจกรรมโครงงานอาชีพ 
 

2๑. ร้อยละของสถานศึกษาที่มีหลักสูตรส่งเสริมทักษะอาชีพ 
 

80 90 100 100 

2๒. ร้อยละของผู้เรียน ที่เข้าร่วมกิจกรรมการวางแผน
อาชีพการศึกษาต่อเพ่ือการมีงานท า 

100 100 100 100 

2๓. ร้อยละของสถานศึกษาที่จัดการศึกษาในระบบ 
ทวิศึกษา 
 
 
 

11 1๒ 13 14 



๘ 

 

 เป้าหมายที่ 4  ผู้เรียนได้รับการพัฒนาศักยภาพสู่ความเป็นเลิศ 

ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย แนวทางการด าเนินงาน 
2561 2562 2563 2564 

2๔. ร้อยละของสถานศึกษาส่งเสริมการพัฒนา
ศักยภาพผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศตามศักยภาพผู้เรียน 

100 100 100 100 1. ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศในด้านต่างๆ 

2. สร้างความเข้มแข็งให้กับสถานศึกษาท่ีเปิดโปรแกรมห้องเรียนพิเศษต่างๆ     
เพ่ือพัฒนานักเรียนที่มีความต้องการพิเศษ 

3. จัดกิจกรรมส่งเสริมการแข่งขัน การประกวด ทุกระดับ และส่งเสริม
สนับสนุนการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ทั้งในระดับจังหวัด ระดับ     
เขตพ้ืนที ่ระดับภาค ระดับชาติ และระดับนานาชาติ 
4. จัดกิจกรรมศึกษาดูงานการจัดการศึกษาท้ังในและนอกประเทศ         
เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถให้กับผู้เรียน 

๒๕. ร้อยละของสถานศึกษาที่มีผลรางวัลในระดับ
จังหวัด ระดับเขตพ้ืนที่ ระดับภาค ระดับชาติ และ
ระดับนานาชาติ 
 

100 100 100 100 

เป้าหมายที่ 5  สถานศึกษามีหลักสูตร กระบวนการจัดการเรียนรู้ และการวัดผลประเมินผลตามสภาพจริง 
2๖. ร้อยละของสถานศึกษามีหลักสูตรที่ตอบสนอง
ความต้องการของผู้เรียน ชุมชน และท้องถิ่น 

90 100 100 100 1. ส่งเสริมกระบวนการนิเทศ ติดตาม และประเมินผล การใช้หลักสูตร 

สถานศึกษาให้มีกระบวนการการจัดการเรียนรู้ การวัดและประเมินผล 

 อย่างมีประสิทธิภาพ  

2. ส่งเสริม คิดค้น วิจัยและพัฒนาการใช้นวัตกรรม 
3. ส่งเสริมการจัดระบบการนิเทศภายในอย่างมีคุณภาพและเข้มแข็ง 
 
 

2๗. ร้อยละของสถานศึกษาที่จัดกระบวนการเรียนรู้
ด้วยวิธีการที่หลากหลายเน้นการปฏิบัติจริง 

90 100 100 100 

2๘. ร้อยละของสถานศึกษาที่มีระบบการวัดผล
ประเมินผลตามสภาพจริงอย่างมปีระสิทธิภาพ 

80 100 100 100 

๒๙. จ านวนงานวิจัยหรือนวัตกรรมที่ได้รับ        
การพัฒนา น ามาใช้และเผยแพร่ 

5 10 20 30 

30.ร้อยละของสถานศึกษาที่มีระบบการนิเทศ
ภายในที่มีประสิทธิภาพ   

100 100 100 100 

    

 



๙ 
 

 

 เป้าหมายที่ 1  ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีความรู้ความสามารถและได้รับการพัฒนาสมรรถนะตรงตามมาตรฐานวิชาชีพ 

ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย แนวทางการด าเนินงาน 
2561 2562 2563 2564 

3๑. ร้อยละของครูและบุคลากรทางการศึกษา
ปฏิบัติตนได้ตามมาตรฐานวิชาชีพ 

80 100 100 100 
 

1. วิเคราะห์สมรรถนะแต่ละต าแหน่ง และส ารวจความจ าเป็นและความต้องการในการพัฒนา 
2. จัดท าแผนการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาระยะ ๓ ปี ที่มุ่งเน้นความรู้ ทักษะ
ใหม่ๆ เช่น การใช้เทคโนโลยี  ทักษะการวิจัย และภาษา 
3. สร้างและพัฒนาช่องทางการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ในรูปแบบที่หลากหลาย  เช่น 
TEPE Online ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional Learning Community : PLC) 
การเรียนรู้ผ่านกิจกรรมการปฏิบัติจริง (Active Learning) 
4. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกกลุ่มสาระให้มีทักษะในการสื่อสารด้านภาษาอังกฤษ 
5. ด าเนินการพัฒนาตามแผนพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา และรายงานผล       
การด าเนินการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
6. ติดตาม ประเมินและรายงานผลหลังจากการพัฒนา 

3๒. ร้อยละของครูและบุคลากรทางการศึกษา
ได้รับการพัฒนาให้มีความรู้ความสามารถทาง
วิชาชีพ และทักษะทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 

80 85 90 100 
 

3๓. ร้อยละของครูและบุคลากรทางการศึกษา
มีทักษะในการสื่อสารด้านภาษาอังกฤษ 

70 80 
 

90 
 

100 
 

เป้าหมายที่ 2  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษามีระบบบริหารงานบุคคล ที่มีประสิทธิภาพ 
34. ร้อยละของครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ก้าวหน้าในวิชาชีพ ได้รับสวัสดิการและ 
มีความสุขในการท างาน 

80 100 100 100 
 

1. พัฒนาระบบการบริหารงานบุคคลให้มีประสิทธิภาพ โดยเชื่อมโยงกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ในการก าหนดแผนอัตราก าลัง  การสรรหา  การบรรจุแต่งตั้ง การประเมินและการพัฒนา    
การสร้างแรงจูงใจให้ครูและบุคลากรทางการศึกษามีขวัญและก าลังใจในการท างาน 

2. เสริมสร้างปลูกจิตส านึกครูและบุคลากรทางการศึกษาให้ด ารงชีวิตตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 

3. พัฒนาครูสู่การเป็นครูแกนน า (Master Teacher) และครูมืออาชีพ (Professional 
Teacher) ที่สะท้อนทักษะความรู้ความสามารถ และสมรรถนะของวิชาชีพครู 

35. ร้อยละของสถานศึกษาและส านักงานเขต
พ้ืนทีก่ารศึกษา มีกรอบอัตราก าลังครบตามเกณฑ์
ที่ก าหนด 

80 85 90 100 
 

36. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและ
สถานศึกษามีระบบการประเมินและการพัฒนา
ครแูละบุคลากรทางการศึกษา 

100 100 100 100 

      กลยุทธ์ที่ 3  ส่งเสริมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 

             

 

 

    ในการแข่งขัน 
 



๑๐ 
 

เป้าหมายที่ 1  ประชากรวัยเรียนได้รับโอกาสทางการศึกษาเพิ่มข้ึนอย่างทั่วถึง ผู้เรียนจบการศึกษาตามหลักสูตรทุกคน 

ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย แนวทางการด าเนินงาน 
2561 2562 2563 2564 

37. ร้อยละของผู้เรียนที่จบการศึกษาระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้นและระดับมัธยมศึกษา 
ตอนปลายตามเวลา ที่หลักสูตรก าหนด 

100 100 100 100 1. ประกันโอกาสการเข้ารับการบริการทางการศึกษาระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน
ให้แก่ผู้เรียนในทุกพ้ืนที่ ครอบคลุมผู้ที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษ  
2. เร่งพัฒนาสถานศึกษาให้มีมาตรฐานการจัดการศึกษาที่ทัดเทียมหรือใกล้เคียงกัน 
3. ส่งเสริมการจัดการศึกษาแบบเรียนรวม (Inclusive Education) ให้มากขึ้น 
4. ส่งเสริมสนับสนุนการสร้างความเข้มแข็งระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 

5. ศึกษาวิเคราะห์สาเหตุปัญหานักเรียนออกกลางคัน นักเรียนจบไม่พร้อมรุ่น 
และด าเนินการแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ 

 

 
 

38. ร้อยละของผู้เรียนที่จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 
เข้าเรียนต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 หรือ
เทียบเทา่ 

97 97 98 100 
 

39. ร้อยละของสถานศึกษาที่ประสบ
ความส าเร็จในการจัดระบบการดูแลช่วยเหลือ
นักเรียนผ่านเกณฑ์ ในระดับดีขึ้นไป 

4 85 90 100 
 

40. ร้อยละของนักเรียนออกกลางคัน          
ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษา        
ตอนปลาย 

0.10 0 0 0 

41. ร้อยละของประชากรวัยเรียนได้รับโอกาส 
ในการเข้ารับการศึกษาภาคบังคับ 

100 
 

100 
 

100 
 

100 
 

เป้าหมายที่ 2  ผู้เรียนที่มีความต้องการพิเศษ โดยเฉพาะเด็กด้อยโอกาส และเด็กพิการได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างท่ัวถึง 

42. ร้อยละของนักเรียนพิเศษเรียนรวมผ่านเกณฑ์
การพัฒนาสมรรถภาพตามแผนการจัดการศึกษา
เฉพาะบุคคล (IEP) 

100 100 100 100 1. จัดสรรบุคลากรเพ่ือช่วยเหลือเด็กท่ีมีความต้องการจ าเป็นพิเศษให้เพียงพอ 

2. พัฒนาสื่อการเรียนการสอนที่เหมาะสมส าหรับเด็กท่ีมีความต้องการจ าเป็น
พิเศษ 

3. เสริมสร้างโอกาสให้เด็กและเยาวชนที่ด้อยโอกาสและพิการ มีโอกาสเรียนต่อ
และประกอบอาชีพ 

43. ร้อยละของนักเรียนด้อยโอกาสและพิการ 
ได้รับการดูแล ช่วยเหลือให้มีความพร้อม        
ในการเรียน 

100 100 100 100 

 

  กลยุทธ์ที่ 4  สร้างโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียม การเข้าถึงบริการทางการศึกษา 

             

 

 

    ในการแข่งขัน 
 



๑๑ 
 

เป้าหมายที่ 3  สถานศึกษาในสังกัดได้รับการส่งเสริมสนับสนุนสื่อ แหล่งเรียนรู้  และ มีระบบเทคโนโลยีที่ทันสมัยในการบริหารและจัดการเรียนการสอน 

ตัวช้ีวัด 
ค่าเป้าหมาย แนวทางการด าเนินงาน 

2561 2562 2563 2564 
44. ร้อยละของ
สถานศึกษาได้รับการ
ส่งเสริมสนับสนุนสื่อ 
แหล่งเรียนรู้  และระบบ 
ICT ครอบคลุมและทั่วถึง 

100 100 100 100 1. พัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือการศึกษาการจัดการเรียนการสอน และการเรียนรู้ตลอดชีวิต        
ที่มีความยืดหยุ่น หลากหลาย สามารถเข้าถึงได้ โดย ไม่จ ากัดเวลาและสถานที่ 
2. พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการจัดการเรียนการสอนทางไกลในระดับต่าง ๆ อาทิ DLIT,DLTV,ETV 
3. ขยายเครือข่ายบริการอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง ครอบคลุมทุกพ้ืนที่ เพียงพอ กับผู้เรียน 
4. พัฒนาฐานข้อมูลด้านการศึกษาและด้านอ่ืนที่เกี่ยวข้องให้มีมาตรฐานครอบคลุม ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน 
มีความเป็นเอกภาพ เทียบเคียงกับมาตรฐานนานาชาติได้ และสามารถใช้ร่วมกันระหว่างหน่วยงาน     
ในกระทรวงศึกษาธิการและหน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้อง 
5. จัดให้มีการเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนข้อมูลรายบุคคลทุกช่วงวัย ข้อมูลด้านการศึกษาและด้านอ่ืน    
ที่เกี่ยวข้อง  
6. พัฒนาระบบสารสนเทศทางการศึกษาที่ครอบคลุม ถูกต้อง และเป็นปัจจุบัน เพ่ือการวางแผน      
การบริหารจัดการศึกษา การติดตาม ประเมิน และรายงานผล สามารถอ้างอิงและใช้ประโยชน์ร่วมกัน 
ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  กลยุทธ์ที่ 4  สร้างโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียม การเข้าถึงบริการทางการศึกษา 

             

 

 

    ในการแข่งขัน 
 



๑๒ 

 

เป้าหมายที่ 1  ผู้เรียนมีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงความตระหนักในการด ารงชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมโดยประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย แนวทางการด าเนินงาน 
2561 2562 2563 2564 

45. ร้อยละของผู้เรียนที่มีพฤติกรรมที่แสดงออกถึง
ความตระหนักในความส าคัญของการด าเนินชีวิตที่เป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อม และการประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงในการด าเนินชีวิต 

100 100 100 100 1. ส่งเสริมการจัดท า/พัฒนาหลักสูตรการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่มุ่ง     
การเสริมสร้างคุณภาพชีวิตเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

2. ส่งเสริมและติดตามการจัดกิจกรรม สร้างจิตส านึกของผู้เรียน           
ในการด าเนินชีวิตที่เกี่ยวข้องกับการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตร    
กับสิ่งแวดล้อม  
3. จัดกิจกรรมส่งเสริมสร้างขวัญก าลังใจที่มีผลงานด้านสิ่งแวดล้อม 

 

46. ร้อยละของสถานศึกษาจัดกิจกรรมสร้างจิตส านึก
รักษ์สิ่งแวดล้อมและน้อมน าแนวคิดตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ 

100 100 100 100 

47. ร้อยละของสถานศึกษามีหลักสูตรกระบวนการ
เรียนรู้ มีแหล่งเรียนรู้ที่สร้างเสริมคุณภาพชีวิต ที่เป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อมโดยมีเครือข่ายความร่วมมือกับ
ภาคส่วนต่างๆ 

80 85 90 
 

100 
 

เป้าหมายที่ 2  สถานศึกษามีนวัตกรรมที่เกิดจากการจัดกิจกรรมท่ีเกี่ยวข้องกับการสร้างเสริม คุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลและขยายเครือข่ายไปสู่ 
                  ชุมชนเพื่อให้เกิดความย่ังยืน 
48. ร้อยละของสถานศึกษามีนวัตกรรมหรือ
งานวิจัยด้านการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อมและขยายเครือข่ายสู่ชุมชน 

80 80 90 100 1. ส่งเสริมการจัดบรรยากาศและสิ่งแวดล้อมในสถานศึกษา พัฒนาแหล่ง
เรียนรู้ที่เกี่ยวข้องกับการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม    
โดยอาศัยความร่วมมือกับภาคส่วนต่างๆ และมหาวิทยาลัยในท้องถิ่น  

2. ส่งเสริมสนับสนุนให้สถานศึกษาด าเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐาน
สิ่งแวดล้อมศึกษาเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน (EESD  School: Education for 
Sustainable Development School)                                                
 

49. ร้อยละของสถานศึกษาที่ด าเนินการตามเกณฑ์
มาตรฐานสิ่งแวดล้อมศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน 
(EESD  School: Education for Sustainable 
Development School) 
 
 

100 100 100 100 

    กลยุทธ์ที่ 5 จัดการศึกษาเพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

 

 

    ในการแข่งขัน 
 



๑๓ 

 

เป้าหมายที่ 1  ส านักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา/สถานศึกษา มีระบบการบริหารจัดการ ที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน เป็นที่ยอมรับของชุมชนและสังคม 

ตัวช้ีวัด 
ค่าเป้าหมาย แนวทางการด าเนินงาน 

2561 2562 2563 2564 
50. ระดับคุณภาพของส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา    
มีการบริหารตามเกณฑ์มาตรฐาน
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
 

4 5 5 5 1. พัฒนาระบบการวางแผน การน าแผนไปสู่การปฏิบัติ การก ากับ ติดตาม ตรวจสอบ และ
ประเมินผล เพ่ือการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ โดยยึดหลักธรรมาภิบาล 

2. สร้างความเข้มแข็ง และยกระดับคุณภาพสถานศึกษาตามบริบทของพ้ืนที่ 
3. ส่งเสริมระบบประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาให้เข้มแข็ง 

4. ส่งเสริมการบริหารจัดการเขตพ้ืนที่การศึกษาโดยใช้พ้ืนที่เป็นฐาน (Area-base Management), 
รูปแบบกลุ่มสหวิทยาเขต (CLUSTER) 

51. ร้อยละของสถานศึกษามีระบบ
ประกันคุณภาพภายในที่เข้มแข็ง
และผ่านมาตรฐานในระดับดีขึ้นไป 

87 90 95 100 

เป้าหมายที่  2  ทุกภาคส่วนของสังคมมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาที่ตอบสนองความต้องการของประชาชนและพื้นที่ 

52. ร้อยละของเครือข่าย 

สหวิทยาเขต มีคุณภาพในการ
บริหารจัดการศึกษาตามนโยบาย   
ที่ก าหนด 

100 
 

100 
 

100 
 

100 
 

1. สร้างความเข้มแข็งในการยกระดับคุณภาพการศึกษารูปแบบเครือข่าย 
2. ส่งเสริม สนับสนุน ผู้ปกครองชุมชน สังคม และสาธารณชน ให้มีความรู้ ความเข้าใจ    
สร้างความตระหนักในการจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน การก ากับดูแล ตลอดจนการร่วมรับผิดชอบ
ในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 

53. ร้อยละของสถานศึกษาที่มี
หน่วยงาน องค์กรต่างๆที่เข้ามามี
ส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 
 

70  100  100 
 

100 
 

  

    กลยุทธ์ที่ 6 พัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 

 

 

    ในการแข่งขัน 
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