ทิศทางการพัฒนาการศึกษา
ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒
ประจำปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖3 - 2565

ทิศทางการพัฒนาการศึกษา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑2 กำหนดทิศทางการพัฒนาการศึกษา ดังนี้

วิสัยทัศน
ศน (Vision)
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 เปนองคกรที่เปนเลิศทางการศึกษา
ดวย “ศาสตรพระราชา”
*** เปนเลิศ หมายถึง ตามกรอบมาตรฐานการศึกษาของชาติและมาตรฐานการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน

พันธกิจ (Mission)

1. เสริมสรางผูเรียนใหยึดมั่นในสถาบันหลักของชาติ การปกครองในระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข ปลูกฝงคุณธรรมจริยธรรม คานิยม และคุณลักษณะอันพึงประสงค
ดวย “ศาสตรพระราชา”
2. พัฒนาคุณภาพผูเรียนใหเปนผูมีความรูตามหลักสูตร มีทักษะการเรียนรูในศตวรรษที่ ๒๑
และมีความเปนเลิศทางวิชาการ
3. สรางโอกาสใหประชากรวัยเรียนระดับมัธยมศึกษาทุกคนไดรับบริการการศึกษาที่มี
คุณภาพอยางทั่วถึง ทุกกลุมเปาหมาย
4. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาใหมีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ
5. พัฒนาคุณภาพระบบบริหารจัดการที่มุงเนนการมีสวนรวมและสรางความรับผิดชอบ
ตอคุณภาพการศึกษา

เปาประสงค (Goal)

1. ผูเรียนยึดมั่นในสถาบันหลักของชาติการปกครองในระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข มีคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค
ดวย “ศาสตรพระราชา”
2. ผูเรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานระดับสากล มีทักษะการเรียนรูในศตวรรษที่ ๒๑
และมีความเปนเลิศทางวิชาการ
3. ประชากรวัยเรียนระดับมัธยมศึกษาทุกคนไดรับการศึกษาที่มีคุณภาพอยางทั่วถึง
ทุกกลุมเปาหมาย
4. ครูและบุคลากรทางการศึกษามีความรู ความสามารถ และไดรับการพัฒนาสมรรถนะ
ตามมาตรฐานวิชาชีพ
5. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษามีระบบการบริหารจัดการที่มีความ
เปนเลิศ มีธรรมาภิบาล เปนที่ยอมรับของสังคมและผูมีสวนเกี่ยวของ

คานิยมองคกร (Values)
“ถือประโยชนของนักเรียนและสถานศึกษาเปนสำคัญ”
(Students and Schools Come First : SSCF)

กลยุทธ (Strategies)
แขงขัน

1. จัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง
2. สงเสริมการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพผูเรียน และเพิ่มขีดความสามารถในการ
3. สงเสริม พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
4. สรางโอกาส ความเสมอภาค และความเทาเทียม การเขาถึงบริการทางการศึกษา
5. จัดการศึกษาเพื่อสรางเสริมคุณภาพชีวิตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
6. พัฒนาระบบบริหารจัดการและสงเสริมใหทุกภาคสวนมีสวนรวมในการจัดการศึกษา

จุดเนน (Focus)
และมีความสุข

1. ดานผูเรียน
1.1 นักเรียนเปนคนดี เกง กลา มีทักษะชีวิต มีจิตสาธารณะ อยูอยางพอเพียง

1.2 นักเรียนมีความมุงมั่นในการศึกษาและการทำงาน สามารถปรับตัวเขากับ
พหุวัฒนธรรมบนพื้นฐานของวัฒนธรรมที่ดีงามของไทย
2. ดานครูและบุคลากรทางการศึกษา
2.1 ครูและบุคลากรทางการศึกษามีวินัย คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณ
ของวิชาชีพ
2.2 ครูและบุคลากรทางการศึกษามีความรู ความสามารถและสมรรถนะตาม
มาตรฐานการปฏิบัติงานและมาตรฐานตำแหนง
3. ดานการบริหารจัดการ
3.1 สถานศึกษามีความเขมแข็งและมีคุณภาพเปนที่ยอมรับ
3.2 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 12 บริหารจัดการตามหลัก
ธรรมาภิบาล ไดมาตรฐานและพัฒนาสูความเปนเลิศ

ความเชื่อมโยง กลยุทธ ตัวชี้วัด คาเปาหมาย แนวทางการดำเนินงาน ปงบประมาณ พ.ศ.2563-2565
กลยุทธที่ 1 จัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง
เปาหมายที่ 1 ผูเรียนมีความรักสถาบันหลักของชาติและยึดหลักการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุขดวย“ศาสตรพระราชา”
ตัวชี้วัด
1. รอยละของสถานศึกษาที่มีการบูรณาการ “ศาสตร
พระราชา” มาใชในการจัดกระบวนการเรียนรูอยางยั่งยืน
โดยยึดสถาบันหลักของชาติ
2. รอยละของสถานศึกษาที่นอมนำพระบรมราโชบาย
ดานการศึกษาของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี
ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกลาเจาอยูหัวและ
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปพัฒนาผูเรียนใหมี
คุณลักษณะอันพึงประสงคตามที่กำหนดไดอยางมี
ประสิทธิภาพ
3. รอยละของผูเรียนที่มีความรูความเขาใจที่ถูกตองและ
มีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงความรักในสถาบันหลักของชาติ
ยึดมั่นการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริยทรงเปนประมุข
4. รอยละของสถานศึกษาที่ปรับปรุงหลักสูตร จัดบรรยากาศ
สิ่งแวดลอมและกิจกรรมการเรียนรูใหผูเรียนแสดงออกถึง
ความรักในสถาบันหลักของชาติ ยึดมั่นการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข มีทัศนะ
คติที่ดีตอบานเมือง มีหลักคิดที่ถูกตอง เปนพลเมืองดีของชาติ
มีคณ
ุ ธรรม จริ ธรรม
5. รอยละของผูเรียนที่มีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงการมี
ทัศนคติที่ดีตอบานเมือง มีหลักคิดที่ถูกตอง เปนพลเมืองดี
ของชาติ มีคุณธรรม จริยธรรม

2563
100

คาเปาหมาย
2564
100

2565
100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

แนวทางการดำเนินงาน
1. สงเสริม สนับสนุนใหสถานศึกษานำ “ศาสตรพระราชา”
ไปบูรณาการในการจัดการเรียนรู
2. สงเสริม สนับสนุนใหสถานศึกษานอมนำพระบรมราโชบาย
ดานการศึกษาของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี
ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกลาเจาอยูหัวและหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงไปพัฒนาผูเรียนใหมีคุณลักษณะอันพึง
ประสงคตามที่กำหนดไดอยางมีประสิทธิภาพ
3. สงเสริม สนับสนุนใหสถานศึกษาจัดกิจกรรมที่สงเสริมใหผูเรียน
มีพฤติกรรมแสดงออกถึงความรักในสถาบันหลักของชาติ ยึดมั่น
การปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปน
ประมุข
4. สงเสริม สนับสนุนใหสถานศึกษาจัดกิจกรรมที่สงเสริมใหผูเรียน
มีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงการมีทัศนคติที่ดีตอบานเมือง มีหลักคิด
ที่ถูกตอง เปนพลเมืองดีของชาติ มีคุณธรรม จริยธรรม
5. สงเสริม สนับสนุนใหสถานศึกษาปรับปรุงหลักสูตรจัดบรรยากาศ
สิ่งแวดลอมและกิจกรรมการเรียนรูใหผูเรียนแสดงออกถึงความรัก
ในสถาบันหลักของชาติยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข มีทัศนคติที่ดีตอบานเมือง
มีหลักคิดที่ถูกตอง เปนพลเมืองดีของชาติ มีคุณธรรม จริยธรรม

เปาหมายที่ 2 ผูเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม คุณลักษณะอันพึงประสงคตามหลักสูตร และคานิยมหลักของคนไทย 12 ประการ และมีทักษะชีวิต
คาเปาหมาย
ตัวชี้วัด
แนวทางการดำเนินงาน
2563
2564
2565
6. รอยละของผูเรียนที่มีคุณธรรม จริยธรรม คุณลักษณะ
100
100
100
6. สงเสริม สนับสนุนการจัดกิจกรรมทั้งในและนอกหองเรียน
อันพึงประสงคตามหลักสูตรและคานิยมหลัก 12 ประการ
ที่เอื้อตอการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม คุณลักษณะอันพึงประสงค
ตามหลักสูตรและคานิยมหลักของคนไทย 12 ประการ
7. รอยละของผูเรียนที่มีทักษะชีวิต
100
100
100
7. สงเสริมการนำหลักธรรมทางศาสนามาใชในการพัฒนาตนเอง
8. รอยละของสถานศึกษาที่เขารวมโครงการโรงเรียน
100
100
100
ของผูเรียนดวยเครือขายความรวมมือกับสถาบันทางศาสนา
คุณธรรมผานเกณฑมาตรฐานการประเมิน
8. สงเสริมใหมีการจัดการเรียนการสอน/กิจกรรมเพื่อสงเสริม
การอยูรวมกันในสังคมพหุวัฒนธรรม
9. สงเสริมกระบวนการจัดการเรียนรูทักษะชีวิตและพัฒนา
ใหมีมาตรการที่เขมแข็งและยั่งยืน
เปาหมายที่ 3 ผูเรียนมีความรู ความเขาใจ และมีทักษะในการดูแลปองกันภัยคุกคามในชีวิตรูปแบบใหม
9. รอยละของผูเรียนมีความรู ความเขาใจ และมีทักษะ
100
100
100
1. สงเสริมกระบวนการเรียนรูและปลูกฝงแนวทางการจัดการ
ในการดูแลปองกันภัยคุกคามในชีวิตรูปแบบใหม
ความขัดแยง โดยแนวทางสันติวิธี เพื่อใหมีความรู ความเขาใจ
ที่จะลดระดับความรุนแรง เมื่อเผชิญกับสถานการณและปญหา
10. รอยละของสถานศึกษาที่มีการจัดการเรียนการสอน/
100
100
100
ความมั่นคงรูปแบบตางๆ
กิจกรรมเพื่อเสริมสรางความรู ความเขาใจที่ถูกตอง
2. เสริมสรางความรู ความเขาใจที่ถูกตองเกี่ยวกับภัยคุกคาม
เกี่ยวกับภัยคุกคามในชีวิต รูปแบบใหมเพิ่มขึ้น
ในรูปแบบใหม รูจักวิธีปองกันและแกไขหากไดรับผลกระทบ
11. รอยละของผูเรียนไดรับการสรางภูมิคุมกัน ปองกันและ
100
100
100
3. สงเสริมการจัดกิจกรรมสรางภูมิคุมกัน ปองกันและแกไขปญหา
แกไขปญหายาเสพติด
ยาเสพติดใหแกสถานศึกษาและชุมชน เพื่อลดผูเสพรายใหมในกลุม
เด็กและเยาวชน
4. มีระบบการดูแล ติดตาม และชวยเหลือนักเรียน

กลยุทธที่ 2 สงเสริมการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพผูเรียน และเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขัน
เปาหมายที่ 1 ผูเรียนมีทักษะและคุณลักษณะพื้นฐานของพลเมืองไทย และมีคุณลักษณะที่จำเปนในศตวรรษที่ ๒๑
คาเปาหมาย
ตัวชี้วัด
แนวทางการดำเนินงาน
2563
2564
2565
12. รอยละของผูเรียน ที่เขารวมกิจกรรมเพื่อสังคม
100
100
100
1. พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาใหมีคุณภาพและมาตรฐาน
และสาธารณประโยชน
เพื่อพัฒนาทักษะ คุณลักษณะพื้นฐานของพลเมืองไทย ทักษะ
คุณลักษณะที่จำเปนในศตวรรษที่ ๒๑ สอดคลองกับความตองการ
13. รอยละของผูเรียน เขารวมกิจกรรมที่สงเสริมทักษะ
100
100
100
ของผูเรียน
และคุณลักษณะพื้นฐานของพลเมืองไทยและสมรรถนะ
2. พัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรูที่จำเปนสำหรับผูเรียน สงเสริม
ตรงตามหลักสูตร
การเรียนรู แบบคิดวิเคราะห ทักษะกระบวนการเรียนรูเชิงบูรณาการ
14. รอยละของผูเรียนมีทักษะและคุณลักษณะ
100
100
100
องคความรู แบบสหวิทยาการ เพื่อพัฒนากระบวนการคิด
การเรียนรูในศตวรรษที่ ๒๑ (๓R๘C)
และการสรางสรรคนวัตกรรมเพื่อมูลคาเพิ่ม
15. รอยละของผูเรียนที่มีทักษะการคิดวิเคราะห
100
100
100
3. สงเสริมสนับสนุนใหสถานศึกษาจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
คิดแกปญหา และคิดสรางสรรคจากการเรียนรู
ภาษาอังกฤษ เพื่อการสื่อสารและภาษาที่สาม ตามบริบทของ
ผานกิจกรรมการปฏิบัติจริง (Active learning)
สถานศึกษา
และการเรียนรูเชิงบูรณาการแบบสหวิทยา (STEM)
4. สงเสริมใหสถานศึกษาจัดกิจกรรมที่เนนใหผูเรียนมีจิตอาสา
16. รอยละของผูเรียนผานเกณฑการประเมิน
๗๕
๘๕
90
ในรูปแบบตางๆ
ความสามารถดานการใชภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
และมีทักษะในการใชภาษาที่สาม อยางนอย ๑ ภาษา

เปาหมายที่ 2 ผูเรียนมีความรู ความสามารถตามหลักสูตร
ตัวชี้วัด
๑7. รอยละของผูเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ตามหลักสูตร อยูใน
ระดับ ๓ – ๔
18. รอยละของผูเรียนที่มีคะแนนการทดสอบทาง
การศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O – NET) แตละวิชาผาน
เกณฑ รอยละ ๕๐ ขึ้นไป
19.รอยละของสถานศึกษาที่มีคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบ
ระดับชาติ ทุกกลุมสาระสูงกวาคาเฉลี่ย สพฐ.
20. รอยละของผูเรียนแตละระดับชั้นผานเกณฑการ
ประเมินการอานคิดวิเคราะหและเขียนตามหลักสูตร
21. รอยละของผูเรียนผานการประเมินสมรรถนะที่จำเปน
ตามแนวทางการประเมิน PISA

2563
50

คาเปาหมาย
2564
60

2565
65

50

55

60

๑๕

๒๐

25

100

100

100

100

100

100

แนวทางการดำเนินงาน
1. สงเสริมใหสถานศึกษายกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทุกกลุมสาระ
การเรียนรู
2. สงเสริมใหสถานศึกษายกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนการทดสอบ
ทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O – NET) 5 กลุมสาระ
การเรียนรู
3. สงเสริมกิจกรรมการพัฒนาผูเรียนดานการอาน คิดวิเคราะหและ
เขียน
4. ผูเรียนระดับมัธยมศึกษาผานการประเมินสมรรถนะที่จำเปน
ดานการรูเรื่องการอาน ดานการรูเรื่องคณิตศาสตร และดานการรูเรื่อง
วิทยาศาสตร ตามแนวทางการประเมิน PISA

เปาหมายที่ 3 ผูเรียนไดรับการสงเสริมทักษะอาชีพควบคูไปกับวิชาสามัญ และจัดกิจกรรมแนะแนวเพื่อการศึกษาตอเพื่อการมีงานทำ
22. รอยละของผูเรียนมีความรู มีทักษะและมีเจตคติที่ดี
100
100
100
1. จัดระบบแนะแนวการศึกษา ทั้งดานอาชีพ และทักษะชีวิต
ตออาชีพอยางนอย ๑ อาชีพ
เพื่อการศึกษาตอ การทำงาน และการดำรงชีวิตที่มีคุณภาพ
2. พัฒนาหลักสูตรเพิ่มเติมทางดานอาชีพที่สอดคลอง
23. รอยละของสถานศึกษาที่มีหลักสูตรสงเสริมทักษะ
100
100
100
กับความตองการของผูเรียนและทองถิ่น
อาชีพ
3. สงเสริมการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบทวิศึกษาหรือรูปแบบอื่นๆ
24. รอยละของผูเรียน ที่เขารวมกิจกรรม
100
100
100
4. สรางความเขมแข็งของระบบแนะแนวในสถานศึกษา
การวางแผนอาชีพการศึกษาตอเพื่อการมีงานทำ
5. พัฒนากิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารูและกิจกรรมโครงงานอาชีพ
25. รอยละของสถานศึกษาที่จัดการศึกษา
13
14
15
ในระบบทวิศึกษา

เปาหมายที่ 4 ผูเรียนไดรับการพัฒนาศักยภาพสูความเปนเลิศ
2563
100

คาเปาหมาย
2564
100

2565
100

๒7. รอยละของสถานศึกษาที่มีผลรางวัลในระดับจังหวัด
ระดับเขตพื้นที่ ระดับภาค ระดับชาติ และระดับนานาชาติ

100

100

100

28.รอยละของผูเรียนที่สามารถสรางนวัตกรรม

100

100

100

ตัวชี้วัด
26. รอยละของสถานศึกษาสงเสริมการพัฒนาศักยภาพ
ผูเรียนสูความเปนเลิศตามศักยภาพผูเรียน

แนวทางการดำเนินงาน
1. สงเสริมสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพผูเรียนสูความเปนเลิศ
ในดานตางๆ
2. สรางความเขมแข็งใหกับสถานศึกษาที่เปดโปรแกรมหองเรียนพิเศษ
ตาง ๆ เพื่อพัฒนานักเรียนที่มีความตองการพิเศษ
3. จัดกิจกรรมสงเสริมการแขงขัน การประกวด ทุกระดับ และสงเสริม
สนับสนุนการแขงขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ทั้งในระดับจังหวัด ระดับ
เขตพื้นที่ ระดับภาค ระดับชาติ และระดับนานาชาติ
4. จัดกิจกรรมศึกษาดูงานการจัดการศึกษาทั้งในและนอกประเทศ
เพื่อเพิ่มขีดความสามารถใหกับผูเรียน

เปาหมายที่ 5 สถานศึกษามีหลักสูตร กระบวนการจัดการเรียนรู และการวัดผลประเมินผลตามสภาพจริง
29. รอยละของสถานศึกษามีหลักสูตร
100
100
100
1. สงเสริมกระบวนการนิเทศ ติดตาม และประเมินผล การใชหลักสูตร
ที่ตอบสนองความตองการของผูเรียน ชุมชน และทองถิ่น
สถานศึกษาใหมีกระบวนการการจัดการเรียนรู การวัดและประเมินผล
อยางมีประสิทธิภาพ
30. รอยละของสถานศึกษาที่จัดกระบวนการเรียนรูดวย
100
100
100
2. สงเสริม คิดคน วิจัยและพัฒนาการใชนวัตกรรมที่เกี่ยวของกับ
วิธีการที่หลากหลายเนนการปฏิบัติจริง
หลักสูตร กระบวนการจัดการเรียนรู และการวัดผลประเมินผล
ตามสภาพจริง
31. รอยละของสถานศึกษาที่มีระบบการวัดผลประเมินผล
100
100
100
3. สงเสริมการจัดระบบการนิเทศภายในอยางมีคุณภาพและเขมแข็ง
ตามสภาพจริงและนำผลมาพัฒนาผูเรียนอยางมี
ประสิทธิภาพ
32. จำนวนงานวิจัยหรือนวัตกรรมที่ไดรับการพัฒนา
นำมาใชและเผยแพร

10

15

20

33.รอยละของสถานศึกษาที่มีระบบการนิเทศภายในที่มี
ประสิทธิภาพ

100

100

100

กลยุทธที่ 3 สงเสริมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
เปาหมายที่ 1 ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีความรูความสามารถและไดรับการพัฒนาสมรรถนะตรงตามมาตรฐานวิชาชีพ
คาเปาหมาย
ตัวชี้วัด
แนวทางการดำเนินงาน
34. รอยละของครูและบุคลากรทางการศึกษาปฏิบัติตน
ไดตามมาตรฐานวิชาชีพ
35. รอยละของครูและบุคลากรทางการศึกษาไดรับ
การพัฒนาใหมีความรูความสามารถทางวิชาชีพ และทักษะ
ทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศ
36. รอยละของครูและบุคลากรทางการศึกษา
มีทักษะในการสื่อสารดานภาษาอังกฤษ
37. รอยละของผูบริหารสถานศึกษาที่มีคุณสมบัติ
สมรรถนะ และความรูความเชี่ยวชาญ ประสบการณ
ที่จำเปนสำหรับการปฏิบัติหนาที่

2563

2564

2565

90

100

100

85

90

95

100

100

100

100

100

100

1. วิเคราะหสมรรถนะแตละตำแหนง และสำรวจความจำเปนและ
ความตองการในการพัฒนา (ทำ ID PLAN)
2. จัดทำแผนการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาระยะ ๓ ป
ที่มุงเนนความรู ทักษะใหมๆ เชน การใชเทคโนโลยี (google
classroom ) ทักษะการวิจัย และภาษา
3. พัฒนาครูสูการเปนครูแกนนำ (Master Teacher) ใหครบทั้ง 8
กลุมสาระ และครูมืออาชีพ (Professional Teacher) ที่สะทอนทักษะ
ความรูความสามารถ และสมรรถนะของวิชาชีพครู
4. สรางและพัฒนาชองทางการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
ในรูปแบบที่หลากหลาย เชน TEPE Online ชุมชนแหงการเรียนรูทาง
วิชาชีพ (Professional Learning Community : PLC) การเรียนรู
ผานกิจกรรมการปฏิบัติจริง (Active Learning)
5. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกกลุมสาระใหมีทักษะ
ในการสื่อสารดานภาษาอังกฤษโดยสำนักงานเขตพื้นที่ฯ จัดทำ
หลักสูตร Online และครูภาษาอังกฤษตองผาน CEFR
6. ดำเนินการพัฒนาตามแผนพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
และรายงานผลการดำเนินการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
7. ติดตาม ประเมินและรายงานผลหลังจากการพัฒนา
8. ดำเนินการพัฒนาผูบริหารสถานศึกษาใหมีคุณสมบัติ สมรรถนะ
และความรูความเชี่ยวชาญ ประสบการณ ที่จำเปนสำหรับการปฏิบัติ
หนาที่
9. สงเสริม พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ใหปรับเปลี่ยน
การจัดการเรียนรู “ครูผูสอน” เปน “Coach” ผูอำนวยการการเรียนรู
ผูใหคำปรึกษา หรือใหขอเสนอแนะการเรียนรู และปรับระบบการวัด
ประเมินผลสัมฤทธิ์ผูเรียนใหสอดคลองกับหลักสูตร

เปาหมายที่ 2 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษามีระบบบริหารงานบุคคล ที่มีประสิทธิภาพ
คาเปาหมาย
ตัวชี้วัด
38. รอยละของครูและบุคลากรทางการศึกษา กาวหนา
ในวิชาชีพ ไดรับสวัสดิการและมีความสุขในการทำงาน
39. รอยละของสถานศึกษาและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มีกรอบอัตรากำลังครบตามเกณฑที่กำหนด
40. รอยละของสถานศึกษาและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มีระบบการประเมินและการพัฒนาครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา

2563

2564

2565

100

100

100

90

100

100

100

100

100

แนวทางการดำเนินงาน
1. พัฒนาระบบการบริหารงานบุคคลใหมีประสิทธิภาพโดยเชื่อมโยง
กับหนวยงานที่เกี่ยวของในการกำหนดแผนอัตรากำลัง การสรรหา
การบรรจุแตงตั้ง การประเมินและการพัฒนา การสรางแรงจูงใจ
ยกยอง เชิดชูเกียรติใหครูและบุคลากรทางการศึกษามีขวัญและกำลังใจ
ในการทำงาน
2. เสริมสรางปลูกจิตสำนึกครูและบุคลากรทางการศึกษาใหดำรงชีวิต
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
3. พัฒนาระบบการประเมินผูบ ริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา
ที่มีประสิทธิภาพ

กลยุทธที่ 4 สรางโอกาส ความเสมอภาค และความเทาเทียม การเขาถึงบริการทางการศึกษา
เปาหมายที่ 1 ประชากรวัยเรียนไดรับโอกาสทางการศึกษาเพิ่มขึ้นอยางทั่วถึง ผูเรียนจบการศึกษาตามหลักสูตรทุกคน
2563
100

คาเปาหมาย
2564
100

2565
100

42. รอยละของผูเรียนที่จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษา
ตอนตนและระดับมัธยมศึกษาตอนปลายตามเวลาที่หลักสูตร
กำหนด

100

100

100

43. รอยละของผูเรียนที่จบชัน้ มัธยมศึกษาปที่ 3 เขาเรียนตอ
ระดับชัน้ มัธยมศึกษาปที่ 4 หรือระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
หรือเทียบเทา
44. รอยละของสถานศึกษาทีป่ ระสบความสำเร็จในการจัดระบบ
การดูแลชวยเหลือนักเรียนผานเกณฑ ในระดับดีขนึ้ ไป

98

100

100

90

100

100

0

0

0

ตัวชี้วัด
41. รอยละของประชากรวัยเรียนไดรับโอกาสในการเขารับ
การศึกษาภาคบังคับ

45. รอยละของนักเรียนออกกลางคันชั้นมัธยมศึกษาตอนตน
และมัธยมศึกษาตอนปลาย

แนวทางการดำเนินงาน
1. จัดทำฐานขอมูลประชากรวัยเรียน เพื่อเก็บรวบรวม เชื่อมโยงขอมูล
ศึกษา วิเคราะห เพื่อวางแผนการจัดบริการการเรียนรูใหแกผูเรียน
2. ประกันโอกาสการเขารับการบริการทางการศึกษาระดับการศึกษา
ขั้นพื้นฐานใหแกผูเรียนในทุกพืน้ ที่ ครอบคลุมผูที่มีความตองการจำเปน
พิเศษ
3. เรงพัฒนาสถานศึกษาใหมีมาตรฐานการจัดการศึกษาที่ทัดเทียมหรือ
ใกลเคียงกัน
4. สงเสริมการจัดการศึกษาแบบเรียนรวม (Inclusive Education)
ใหมากขึ้น
5. สงเสริมสนับสนุนการสรางความเขมแข็งระบบดูแลชวยเหลือ
นักเรียน
6. ศึกษาวิเคราะหสาเหตุปญหานักเรียนออกกลางคัน นักเรียนจบ
ไมพรอมรุน และดำเนินการแกปญหาอยางเปนระบบ
7. รวมมือกับองคกรปกครองสวนทองถิ่นและหนวยงานที่เกี่ยวของ
ในการวางแผนและพัฒนาการจัดการศึกษา

เปาหมายที่ 2 ผูเรียนที่มีความตองการพิเศษ โดยเฉพาะเด็กดอยโอกาส และเด็กพิการไดรับโอกาสทางการศึกษาอยางทัว่ ถึง
46. รอยละของนักเรียนพิเศษเรียนรวมผานเกณฑ การพัฒนา
100
100
100
1. จัดสรรบุคลากรเพื่อชวยเหลือเด็กที่มีความตองการจำเปนพิเศษ
สมรรถภาพตามแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP)
ใหเพียงพอ
2. พัฒนาสื่อการเรียนการสอนที่เหมาะสมสำหรับเด็กที่มีความตองการ
47. รอยละของนักเรียนดอยโอกาสและพิการ ไดรับการดูแล
100
100
100
จำเปนพิเศษ
ชวยเหลือใหมีความพรอมในการเรียน
3. เสริมสรางโอกาสใหเด็กและเยาวชนที่ดอยโอกาสและพิการ เรียนตอ
และประกอบอาชีพ

กลยุทธที่ 4 สรางโอกาส ความเสมอภาค และความเทาเทียม การเขาถึงบริการทางการศึกษา
เปาหมายที่ 3 สถานศึกษาในสังกัดไดรับสงเสริม สนับสนุนสือ่ แหลงเรียนรู และมีระบบเทคโนโลยีที่ทันสมัยในการบริหารและจัดการเรียนการสอน
ตัวชี้วัด
48. รอยละของสถานศึกษาไดรบั การสงเสริมสนับสนุนสื่อ
แหลงเรียนรู และระบบ ICT ครอบคลุมและทั่วถึง

2563
100

คาเปาหมาย
2564
100

2565
100

แนวทางการดำเนินงาน
1. พัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทลั เพื่อการศึกษาการจัดการเรียน
การสอน และการเรียนรูตลอดชีวิตที่มีความยืดหยุน หลากหลาย
สามารถเขาถึงได โดยไมจำกัดเวลาและสถานที่
2. พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการจัดการเรียนการสอนทางไกล
ในระดับตาง ๆ อาทิ DLIT,DLTV,ETV
3. ขยายเครือขายบริการอินเตอรเน็ตความเร็วสูง ครอบคลุมทุกพื้นที่
เพียงพอ กับผูเรียน
4. พัฒนาฐานขอมูลดานการศึกษาและดานอืน่ ที่เกี่ยวของ
ใหมีมาตรฐานครอบคลุม ถูกตอง เปนปจจุบนั มีความเปนเอกภาพ
เทียบเคียงกับมาตรฐานนานาชาติได และสามารถใชรวมกันระหวาง
หนวยงาน ในกระทรวงศึกษาธิการและหนวยงานภายนอกทีเ่ กี่ยวของ
5. จัดใหมีการเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนขอมูลรายบุคคลทุกชวงวัย
ขอมูลดานการศึกษาและดานอืน่ ที่เกี่ยวของ
6. พัฒนาระบบสารสนเทศทางการศึกษาที่ครอบคลุม ถูกตอง และ
เปนปจจุบัน เพื่อการวางแผนการบริหารจัดการศึกษา การติดตาม
ประเมิน และรายงานผล สามารถอางอิงและใชประโยชนรวมกัน
ตามพระราชบัญญัติขอมูลขาวสาร

กลยุทธที่ 5 จัดการศึกษาเพื่อสรางเสริมคุณภาพชีวิตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
เปาหมายที่ 1 ผูเรียนมีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงความตระหนักในการดำรงชีวิตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอมโดยประยุกตใชหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ตัวชี้วัด
49. รอยละของผูเรียนที่มพี ฤติกรรมที่แสดงออกถึงความ
รับผิดชอบตอสิง่ แวดลอม และการประยุกตใชหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงในการดำเนินชีวิต
50. รอยละของสถานศึกษาจัดกิจกรรมและจัดการเรียนรู
ดานสิง่ แวดลอมศึกษา และนอมนำแนวคิดตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงสูก ารปฏิบัติ
51. รอยละของสถานศึกษามีหลักสูตรกระบวนการเรียนรู
มีแหลงเรียนรูที่สรางเสริมคุณภาพชีวิตที่เปนมิตรกับ
สิ่งแวดลอม
52. รอยละของสถานศึกษามีการสรางเครือขายความรวมมือ
กับภาคสวนตาง ๆ ในการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม อยางนอย ๑ เครือขาย

2563
๘๐

คาเปาหมาย
2564
๘๕

2565
๙๐

100

100

๑๐๐

90

100

๑๐๐

๘๐

๘๕

๙๐

แนวทางการดำเนินงาน
1. สงเสริมการจัดทำ/พัฒนาหลักสูตร/วิเคราะหแผนการจัดการเรียน
และจัดทำหนวยการเรียนรู การจัดกระบวนการเรียนรูที่มุงการ
เสริมสรางคุณภาพชีวิตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม เชน การลดการปลอย
คารบอนไดออกไซดในการดำเนินชีวิตประจำวัน Carbon
emission/Carbon Footprint ในสถานศึกษาสูช ุมชน
2. สงเสริมและติดตาม การจัดกิจกรรม และจัดการเรียนรูดาน
สิ่งแวดลอมศึกษา สรางจิตสำนึกของผูเรียนในการดำเนินชีวิตที่
เกี่ยวของกับการเสริมสรางคุณภาพชีวิตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
3. จัดกิจกรรมสงเสริม สรางขวัญกำลังใจที่มีผลงานดานสิ่งแวดลอม
ศึกษา
4. สงเสริม สนับสนุนและพัฒนาใหนักเรียน โรงเรียน ไดศึกษาเรียนรู
จากแหลงเรียนรูที่เปนมิตรกับสิง่ แวดลอม เพื่อนำความรูมาประยุกตใช
และจัดทำโครงงานดานการอนุรกั ษสิ่งแวดลอม
5. สงเสริมใหสถานศึกษาสรางเครือขายความรวมมือกับภาคสวนตาง ๆ
ในการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

เปาหมายที่ 2 สถานศึกษามีนวัตกรรมที่เกิดจากการจัดกิจกรรมที่เกี่ยวของกับการสรางเสริม คุณภาพชีวิตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอมอยางสมดุลและขยายเครือขายไปสูชุมชน
เพื่อใหเกิดความยั่งยืน
คาเปาหมาย
ตัวชี้วัด
แนวทางการดำเนินงาน
2563
2564
2565
1. สงเสริมสถานศึกษาดานการบริหารจัดการสำนักงานสีเขียวและ
53. รอยละของสถานศึกษามีนวัตกรรมหรืองานวิจัยหรือ
๘0
๘๕
๙๐
สถานศึกษาที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม (Green office) การจัด
โครงงานดานการสรางเสริมคุณภาพชีวิตที่เปนมิตรกับ
บรรยากาศและสิ่งแวดลอมในสถานศึกษา พัฒนาแหลงเรียนรู
สิ่งแวดลอมและขยายเครือขายสูชุมชน
ที่เกี่ยวของกับการสรางเสริมคุณภาพชีวิตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
54. รอยละของสถานศึกษาที่ดำเนินการตามเกณฑ
โดยอาศัยความรวมมือกับภาคสวนตางๆ และมหาวิทยาลัยในทองถิ่น
100
100
100
มาตรฐานสิ่งแวดลอมศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (EESD
2. สงเสริมสนับสนุนใหสถานศึกษาดำเนินงานตามเกณฑมาตรฐาน
School: Education for Sustainable Development School)
สิ่งแวดลอมศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (EESD School: Education
55. รอยละของสถานศึกษามีสภาพแวดลอมที่สวยงาม
for Sustainable Development School)
80
85
90
สะอาดรมรื่น ปลอดภัย และเอื้อตอการจัดการเรียนรู
3. สงเสริมสนับสนุนใหสถานศึกษาเขารวมโครงการโรงเรียนปลอดขยะ
สิ่งแวดลอมศึกษา
( ZERO WASTE SCHOOL )
56. รอยละของสถานศึกษาที่ดำเนินการโครงการโรงเรียน
4. สงเสริมสนับสนุนใหสถานศึกษาดำเนินการโครงการจิตอาสา
100
100
100
ปลอดขยะ ( ZERO WASTE SCHOOL )
ดานสิง่ แวดลอมในสถานศึกษาและชุมชน

57. รอยละของสถานศึกษาที่ดำเนินโครงการจิตอาสาดาน
สิ่งแวดลอม

100

100

100

กลยุทธที่ 6 พัฒนาระบบบริหารจัดการและสงเสริมใหทุกภาคสวนมีสวนรวมในการจัดการศึกษา
เปาหมายที่ 1 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา/สถานศึกษา มีระบบการบริหารจัดการ ที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน เปนที่ยอมรับของชุมชนและสังคม
คาเปาหมาย
ตัวชี้วัด
แนวทางการดำเนินงาน
2563
2564
2565
58. ระดับคุณภาพของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
5
5
5
1. สรางวัฒนธรรมองคกร แบบมุงผลสัมฤทธิ์โดยการสงเสริมการ
มัธยมศึกษา มีการบริหารตามเกณฑมาตรฐานสำนักงาน
ทำงานเปนทีมและรูรักสามัคคี
๒.พัฒนาระบบการวางแผน การนำแผนไปสูการปฏิบัติ การกำกับ
เขตพื้นที่การศึกษา
ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล เพื่อการบริหารจัดการที่มี
95
100
100
59. รอยละของสถานศึกษามีระบบประกันคุณภาพภายใน
ประสิทธิภาพ โดยยึดหลักธรรมาภิบาล
ที่เขมแข็งและผานมาตรฐาน
๓. ยกระดับคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
ในระดับดีขึ้นไป
4. สงเสริมและพัฒนาการประยุกตใชเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital
Technology) มาใชในการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารอยางเปน
ระบบ นำไปสูการนำเทคโนโลยีการวิเคราะหขอมูลขนาดใหญ
(Big Data Technology) เพื่อเชื่อมโยงขอมูลดานตาง ๆ ตั้งแต
ขอมูลผูเรียน ขอมูลครู ขอมูลสถานศึกษา ขอมูลงบประมาณ
และขอมูลอื่นๆ ที่จำเปน
5. สงเสริมการบริหารจัดการเขตพื้นที่การศึกษาโดยใชพื้นที่เปน
ฐาน (Area-base Management), รูปแบบกลุมสหวิทยาเขต
(CLUSTER)
6. สงเสริม กำกับ ติดตาม และพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายใน
ของสถานศึกษาใหเขมแข็ง
เปาหมายที่ 2 ทุกภาคสวนของสังคมมีสวนรวมในการจัดการศึกษาที่ตอบสนองความตองการของประชาชนและพื้นที่
60. ระดับการมีสวนรวมทุกภาคสวนของสังคม
5
5
5
1. สรางเครือขายการมีสวนรวมในการบริหารจัดการของสำนักงาน
ในการบริหารจัดการ ศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่
เขตพื้นที่การศึกษา /สถานศึกษา
การศึกษา
61. รอยละของสถานศึกษาที่มีหนวยงาน องคกรตาง ๆ
100
100
100
เขามามีสวนรวมในการจัดการศึกษาเพิ่มขึ้น

