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ทิศทางการพัฒนาการศึกษา  
  

 

  สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑2  กำหนดทิศทางการพัฒนาการศึกษา  ดังนี้ 
  

วิสัยทัวิสัยทัศนศน    ((VViissiioonn))  

สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 เปนองคกรท่ีเปนเลิศทางการศึกษา   
ดวย “ศาสตรพระราชา” 
  *** เปนเลิศ หมายถึง ตามกรอบมาตรฐานการศึกษาของชาติและมาตรฐานการศึกษา   
ข้ันพ้ืนฐาน 

พันธกิจพันธกิจ    ((MMiissssiioonn))  
         1. เสริมสรางผูเรียนใหยึดม่ันในสถาบันหลักของชาติ การปกครองในระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตรยิทรงเปนประมุข  ปลูกฝงคุณธรรมจริยธรรม คานิยม และคุณลักษณะอันพึงประสงค  
ดวย “ศาสตรพระราชา”       
  2. พัฒนาคุณภาพผูเรียนใหเปนผูมีความรูตามหลักสูตร มีทักษะการเรียนรูในศตวรรษท่ี ๒๑  
และมีความเปนเลิศทางวิชาการ 
  3. สรางโอกาสใหประชากรวัยเรียนระดับมัธยมศึกษาทุกคนไดรับบริการการศึกษาท่ีมี
คุณภาพอยางท่ัวถึง  ทุกกลุมเปาหมาย 

4. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาใหมีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ 
5. พัฒนาคุณภาพระบบบริหารจัดการท่ีมุงเนนการมีสวนรวมและสรางความรับผิดชอบ 

ตอคุณภาพการศึกษา 

เปาประสงคเปาประสงค  ((GGooaall))  
1.  ผูเรียนยึดม่ันในสถาบันหลักของชาติการปกครองในระบอบประชาธิปไตย            

อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข มีคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค                      
ดวย “ศาสตรพระราชา” 

2. ผูเรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานระดับสากล มีทักษะการเรียนรูในศตวรรษท่ี ๒๑  
และมีความเปนเลิศทางวิชาการ   

3. ประชากรวัยเรียนระดับมัธยมศึกษาทุกคนไดรับการศึกษาท่ีมีคุณภาพอยางท่ัวถึง   
ทุกกลุมเปาหมาย 

4. ครูและบุคลากรทางการศึกษามีความรู ความสามารถ และไดรับการพัฒนาสมรรถนะ 
ตามมาตรฐานวิชาชีพ 

5. สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาและสถานศึกษามีระบบการบริหารจัดการท่ีมีความ 
เปนเลิศ มีธรรมาภิบาล เปนท่ียอมรับของสังคมและผูมีสวนเก่ียวของ 

คานิยมคานิยมองคกรองคกร  ((VVaalluueess))      

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



  

กลยุทธกลยุทธ  ((SSttrraatteeggiieess))  
1. จัดการศึกษาเพ่ือความม่ันคง 
2. สงเสริมการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพผูเรียน และเพ่ิมขีดความสามารถในการ 

แขงขัน 
3. สงเสริม พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
4. สรางโอกาส ความเสมอภาค และความเทาเทียม การเขาถึงบริการทางการศึกษา 
5. จัดการศึกษาเพ่ือสรางเสริมคุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 
6. พัฒนาระบบบริหารจัดการและสงเสริมใหทุกภาคสวนมีสวนรวมในการจัดการศึกษา 
 

จุดเนนจุดเนน  ((FFooccuuss))  
1. ดานผูเรียน 

1.1  นักเรียนเปนคนดี เกง กลา มีทักษะชีวิต มีจิตสาธารณะ อยูอยางพอเพียง  
และมีความสุข 

            1.2  นักเรียนมีความมุงม่ันในการศึกษาและการทำงาน  สามารถปรบัตัวเขากับ 
พหุวัฒนธรรมบนพ้ืนฐานของวัฒนธรรมท่ีดีงามของไทย  

       2. ดานครูและบุคลากรทางการศึกษา    
            2.1 ครูและบุคลากรทางการศึกษามีวินัย คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณ 

ของวิชาชีพ 

            2.2 ครูและบุคลากรทางการศึกษามีความรู ความสามารถและสมรรถนะตาม 

มาตรฐานการปฏิบัติงานและมาตรฐานตำแหนง 
 3. ดานการบริหารจัดการ 

   3.1 สถานศึกษามีความเขมแข็งและมีคุณภาพเปนท่ียอมรับ 
3.2 สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 12 บริหารจัดการตามหลัก 

ธรรมาภิบาล ไดมาตรฐานและพัฒนาสูความเปนเลิศ 
 
 

 
 
 
 
 



  

ความเช่ือมโยง กลยุทธ ตัวช้ีวัด คาเปาหมาย แนวทางการดำเนินงาน ปงบประมาณ พ.ศ.2563-2565 

กลยุทธท่ี 1  จัดการศึกษาเพ่ือความม่ันคง 

เปาหมายท่ี 1 ผูเรียนมีความรักสถาบันหลักของชาติและยึดหลักการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุขดวย“ศาสตรพระราชา” 

ตัวช้ีวัด 
คาเปาหมาย 

แนวทางการดำเนินงาน 
2563 2564 2565 

1. รอยละของสถานศึกษาท่ีมีการบูรณาการ “ศาสตร
พระราชา” มาใชในการจัดกระบวนการเรียนรูอยางยั่งยืน  
โดยยึดสถาบันหลักของชาติ 

100 100 100 1. สงเสริม สนับสนุนใหสถานศึกษานำ “ศาสตรพระราชา”         
ไปบูรณาการในการจัดการเรียนรู 
2. สงเสริม สนับสนุนใหสถานศึกษานอมนำพระบรมราโชบาย     
ดานการศึกษาของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี          
ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกลาเจาอยูหัวและหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงไปพัฒนาผูเรียนใหมีคุณลักษณะอันพึง
ประสงคตามท่ีกำหนดไดอยางมีประสิทธิภาพ 
3. สงเสริม สนับสนุนใหสถานศึกษาจัดกิจกรรมท่ีสงเสริมใหผูเรียน    
มีพฤติกรรมแสดงออกถึงความรักในสถาบันหลักของชาติ ยึดม่ัน    
การปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปน
ประมุข 
4. สงเสริม สนับสนุนใหสถานศึกษาจัดกิจกรรมท่ีสงเสริมใหผูเรียน  
มีพฤติกรรมท่ีแสดงออกถึงการมีทัศนคติท่ีดีตอบานเมือง มีหลักคิด  
ท่ีถูกตอง เปนพลเมืองดีของชาติ มีคุณธรรม จริยธรรม 
5. สงเสริม สนับสนุนใหสถานศึกษาปรับปรุงหลักสูตรจัดบรรยากาศ
สิ่งแวดลอมและกิจกรรมการเรียนรูใหผูเรียนแสดงออกถึงความรัก 
ในสถาบันหลักของชาติยึดม่ันการปกครองระบอบประชาธิปไตย 
อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข มีทัศนคติท่ีดีตอบานเมือง      
มีหลักคิดท่ีถูกตอง เปนพลเมืองดีของชาติ มีคุณธรรม จริยธรรม 

2. รอยละของสถานศึกษาท่ีนอมนำพระบรมราโชบาย     
ดานการศึกษาของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี
ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกลาเจาอยูหัวและ   
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปพัฒนาผูเรียนใหมี
คุณลักษณะอันพึงประสงคตามท่ีกำหนดไดอยางมี
ประสิทธิภาพ 

100 100 100 

3. รอยละของผูเรียนท่ีมีความรูความเขาใจท่ีถูกตองและ     
มีพฤติกรรมท่ีแสดงออกถึงความรักในสถาบันหลักของชาติ 
ยึดม่ันการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริยทรงเปนประมุข 

100 100 100 

4. รอยละของสถานศึกษาท่ีปรับปรุงหลักสูตร จัดบรรยากาศ
สิ่งแวดลอมและกิจกรรมการเรียนรูใหผูเรียนแสดงออกถึง
ความรักในสถาบันหลักของชาติ ยึดม่ันการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข มีทัศนะ
คติท่ีดีตอบานเมือง มีหลักคิดท่ีถูกตอง เปนพลเมืองดีของชาติ 
มีคุณธรรม จริธรรม 

100 100 100 

5. รอยละของผูเรียนท่ีมีพฤติกรรมท่ีแสดงออกถึงการมี
ทัศนคติท่ีดีตอบานเมือง มีหลักคิดท่ีถูกตอง  เปนพลเมืองดี
ของชาติ มีคุณธรรม จริยธรรม 

100 100 100 



 

 

เปาหมายท่ี 2 ผูเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม คณุลักษณะอันพึงประสงคตามหลักสูตร และคานิยมหลักของคนไทย 12 ประการ และมีทักษะชีวิต 

ตัวช้ีวัด 
คาเปาหมาย 

แนวทางการดำเนินงาน 
2563 2564 2565 

6. รอยละของผูเรยีนท่ีมีคุณธรรม จริยธรรม  คุณลักษณะ
อันพึงประสงคตามหลักสูตรและคานิยมหลัก 12 ประการ  

100 100 100 6. สงเสริม สนับสนุนการจัดกิจกรรมท้ังในและนอกหองเรียน         
ท่ีเอ้ือตอการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม คุณลักษณะอันพึงประสงค 
ตามหลักสูตรและคานิยมหลักของคนไทย 12 ประการ 
7. สงเสริมการนำหลักธรรมทางศาสนามาใชในการพัฒนาตนเอง 
ของผูเรียนดวยเครือขายความรวมมือกับสถาบนัทางศาสนา 
8. สงเสริมใหมีการจัดการเรียนการสอน/กิจกรรมเพ่ือสงเสริม     
การอยูรวมกันในสังคมพหุวัฒนธรรม  
9. สงเสริมกระบวนการจัดการเรียนรูทักษะชีวิตและพัฒนา 
ใหมีมาตรการท่ีเขมแข็งและยั่งยืน 

7. รอยละของผูเรียนท่ีมีทักษะชีวิต 100 100 100 

8. รอยละของสถานศึกษาท่ีเขารวมโครงการโรงเรียน
คุณธรรมผานเกณฑมาตรฐานการประเมิน 

100 100 100 

เปาหมายท่ี 3  ผูเรียนมีความรู ความเขาใจ และมีทักษะในการดูแลปองกันภัยคุกคามในชีวิตรูปแบบใหม 

9. รอยละของผูเรียนมีความรู ความเขาใจ และมีทักษะ       
ในการดูแลปองกันภัยคุกคามในชีวิตรูปแบบใหม 

100 100 100 1. สงเสริมกระบวนการเรียนรูและปลูกฝงแนวทางการจัดการ   
ความขัดแยง โดยแนวทางสันติวิธี เพ่ือใหมีความรู ความเขาใจ       
ท่ีจะลดระดับความรุนแรง  เม่ือเผชิญกับสถานการณและปญหา
ความม่ันคงรูปแบบตางๆ 
2. เสริมสรางความรู ความเขาใจท่ีถูกตองเก่ียวกับภัยคุกคาม 
ในรูปแบบใหม รูจักวิธีปองกันและแกไขหากไดรับผลกระทบ 
3. สงเสริมการจัดกิจกรรมสรางภูมิคุมกัน ปองกันและแกไขปญหา 
ยาเสพติดใหแกสถานศึกษาและชุมชน เพ่ือลดผูเสพรายใหมในกลุม
เด็กและเยาวชน 
4. มีระบบการดูแล ติดตาม และชวยเหลือนักเรียน 

10. รอยละของสถานศึกษาท่ีมีการจัดการเรียนการสอน/
กิจกรรมเพ่ือเสริมสรางความรู ความเขาใจท่ีถูกตอง     
เก่ียวกับภัยคุกคามในชีวิต รูปแบบใหมเพ่ิมข้ึน 

100 100 100 

11. รอยละของผูเรียนไดรับการสรางภูมิคุมกัน ปองกันและ
แกไขปญหายาเสพติด 

100 100 100 

 
 
 



 
  

กลยุทธท่ี 2  สงเสริมการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพผูเรียน และเพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขัน 

เปาหมายท่ี 1  ผูเรียนมีทักษะและคุณลักษณะพ้ืนฐานของพลเมืองไทย และมีคุณลักษณะท่ีจำเปนในศตวรรษท่ี ๒๑ 

ตัวช้ีวัด 
คาเปาหมาย 

แนวทางการดำเนินงาน 
2563 2564 2565 

12. รอยละของผูเรียน ท่ีเขารวมกิจกรรมเพ่ือสังคม    
และสาธารณประโยชน 

100 100 100 1. พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาใหมีคุณภาพและมาตรฐาน  
เพ่ือพัฒนาทักษะ คุณลักษณะพ้ืนฐานของพลเมืองไทย ทักษะ
คุณลักษณะท่ีจำเปนในศตวรรษท่ี ๒๑ สอดคลองกับความตองการ
ของผูเรียน 
2. พัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรูท่ีจำเปนสำหรับผูเรียน สงเสริม
การเรียนรู แบบคิดวิเคราะห ทักษะกระบวนการเรียนรูเชิงบูรณาการ
องคความรู แบบสหวิทยาการ เพ่ือพัฒนากระบวนการคิด  
และการสรางสรรคนวัตกรรมเพ่ือมูลคาเพ่ิม 
3. สงเสริมสนับสนนุใหสถานศึกษาจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
ภาษาอังกฤษ เพ่ือการสื่อสารและภาษาท่ีสาม ตามบริบทของ
สถานศึกษา 
4. สงเสริมใหสถานศึกษาจัดกิจกรรมท่ีเนนใหผูเรียนมีจิตอาสา 
ในรูปแบบตางๆ 

13. รอยละของผูเรียน เขารวมกิจกรรมท่ีสงเสริมทักษะ
และคุณลักษณะพ้ืนฐานของพลเมืองไทยและสมรรถนะ  
ตรงตามหลักสูตร 

100 100 100 

14. รอยละของผูเรียนมีทักษะและคุณลักษณะ   
การเรียนรูในศตวรรษท่ี ๒๑ (๓R๘C) 

100 100 100 

15. รอยละของผูเรียนท่ีมีทักษะการคิดวิเคราะห  
คิดแกปญหา และคิดสรางสรรคจากการเรียนรู  
ผานกิจกรรมการปฏบิัติจริง (Active learning)          
และการเรียนรูเชิงบูรณาการแบบสหวิทยา (STEM) 

100 100 100 

16. รอยละของผูเรียนผานเกณฑการประเมิน 
ความสามารถดานการใชภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร    
และมีทักษะในการใชภาษาท่ีสาม อยางนอย ๑ ภาษา 

๗๕ ๘๕ 90 

 

 

 

 

  

 



 

เปาหมายท่ี 2  ผูเรยีนมีความรู ความสามารถตามหลักสูตร 

ตัวช้ีวัด 
คาเปาหมาย 

แนวทางการดำเนินงาน 
2563 2564 2565 

๑7. รอยละของผูเรียนท่ีมีผลสัมฤทธิ์ตามหลักสูตร อยูใน
ระดับ ๓ – ๔  

50 60 65 1. สงเสริมใหสถานศึกษายกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทุกกลุมสาระ
การเรียนรู 
2. สงเสริมใหสถานศึกษายกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนการทดสอบ
ทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O – NET) 5 กลุมสาระ 
การเรียนรู 
3. สงเสริมกิจกรรมการพัฒนาผูเรียนดานการอาน คิดวิเคราะหและ
เขียน 
4. ผูเรียนระดับมัธยมศึกษาผานการประเมินสมรรถนะท่ีจำเปน        
ดานการรูเรื่องการอาน ดานการรูเรื่องคณิตศาสตร และดานการรูเรื่อง
วิทยาศาสตร ตามแนวทางการประเมิน PISA 

18. รอยละของผูเรียนท่ีมีคะแนนการทดสอบทาง
การศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O – NET) แตละวิชาผาน
เกณฑ รอยละ ๕๐ ข้ึนไป 

50 55 60 

19.รอยละของสถานศึกษาท่ีมีคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบ
ระดับชาติ ทุกกลุมสาระสูงกวาคาเฉลี่ย สพฐ.  

๑๕ ๒๐ 25 

20. รอยละของผูเรียนแตละระดับชั้นผานเกณฑการ
ประเมินการอานคิดวิเคราะหและเขียนตามหลักสูตร 

100 100 100 

21. รอยละของผูเรียนผานการประเมินสมรรถนะท่ีจำเปน
ตามแนวทางการประเมิน PISA 

100 100 100 

เปาหมายท่ี 3  ผูเรียนไดรับการสงเสริมทักษะอาชีพควบคูไปกับวิชาสามัญ และจัดกิจกรรมแนะแนวเพ่ือการศึกษาตอเพ่ือการมีงานทำ 

22. รอยละของผูเรียนมีความรู มีทักษะและมีเจตคติท่ีดี  
ตออาชีพอยางนอย  ๑ อาชีพ 

100 100 100 1. จัดระบบแนะแนวการศึกษา ท้ังดานอาชีพ และทักษะชีวิต  
เพ่ือการศึกษาตอ การทำงาน และการดำรงชีวิตท่ีมีคุณภาพ 
2. พัฒนาหลักสูตรเพ่ิมเติมทางดานอาชีพท่ีสอดคลอง 
กับความตองการของผูเรียนและทองถ่ิน 
3. สงเสริมการจดัการเรยีนการสอนในรูปแบบทวิศึกษาหรือรูปแบบอ่ืน  ๆ
4. สรางความเขมแข็งของระบบแนะแนวในสถานศึกษา 
5. พัฒนากิจกรรมลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารูและกิจกรรมโครงงานอาชีพ 
 
 
 
  

23. รอยละของสถานศึกษาท่ีมีหลักสูตรสงเสริมทักษะ
อาชีพ 

100 100 100 

24. รอยละของผูเรียน ท่ีเขารวมกิจกรรม 
การวางแผนอาชีพการศึกษาตอเพ่ือการมีงานทำ 

100 100 100 

25. รอยละของสถานศึกษาท่ีจัดการศึกษา 
ในระบบทวิศึกษา 
 

13 14 15 



เปาหมายท่ี 4  ผูเรียนไดรับการพัฒนาศักยภาพสูความเปนเลิศ 

ตัวช้ีวัด 
คาเปาหมาย 

แนวทางการดำเนินงาน 
2563 2564 2565 

26. รอยละของสถานศึกษาสงเสริมการพัฒนาศักยภาพ
ผูเรียนสูความเปนเลิศตามศักยภาพผูเรียน 

100 100 100 1.  สงเสริมสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพผูเรียนสูความเปนเลิศ       
ในดานตางๆ 
2. สรางความเขมแข็งใหกับสถานศึกษาท่ีเปดโปรแกรมหองเรียนพิเศษ
ตาง ๆ เพ่ือพัฒนานักเรียนท่ีมีความตองการพิเศษ 
3. จัดกิจกรรมสงเสริมการแขงขัน การประกวด ทุกระดับ และสงเสริม
สนับสนุนการแขงขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ท้ังในระดับจังหวัด ระดับ
เขตพ้ืนท่ี ระดับภาค ระดับชาติ และระดับนานาชาติ 
4. จัดกิจกรรมศึกษาดูงานการจัดการศึกษาท้ังในและนอกประเทศ 
เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถใหกับผูเรียน 

๒7. รอยละของสถานศึกษาท่ีมีผลรางวัลในระดบัจังหวัด 
ระดับเขตพ้ืนท่ี ระดับภาค ระดับชาติ และระดับนานาชาติ 

100 100 100 

28.รอยละของผูเรียนท่ีสามารถสรางนวัตกรรม 100 100 100 

เปาหมายท่ี 5  สถานศึกษามีหลักสูตร กระบวนการจัดการเรียนรู และการวัดผลประเมินผลตามสภาพจริง 

29. รอยละของสถานศึกษามีหลักสูตร 
ท่ีตอบสนองความตองการของผูเรียน ชุมชน   และทองถ่ิน 

100 100 100 1. สงเสริมกระบวนการนิเทศ ติดตาม และประเมินผล การใชหลักสูตร
สถานศึกษาใหมีกระบวนการการจัดการเรียนรู การวัดและประเมินผล
อยางมีประสิทธิภาพ  
2. สงเสริม คิดคน วิจัยและพัฒนาการใชนวัตกรรมท่ีเก่ียวของกับ
หลักสูตร กระบวนการจัดการเรยีนรู และการวัดผลประเมินผล     
ตามสภาพจริง 
3. สงเสริมการจัดระบบการนิเทศภายในอยางมีคุณภาพและเขมแข็ง 
 
 
 
 
 
 
  

30. รอยละของสถานศึกษาท่ีจัดกระบวนการเรียนรูดวย
วิธีการท่ีหลากหลายเนนการปฏิบัติจริง 

100 100 100 

31. รอยละของสถานศึกษาท่ีมีระบบการวัดผลประเมินผล
ตามสภาพจริงและนำผลมาพัฒนาผูเรียนอยางมี
ประสิทธิภาพ 

100 100 100 

32. จำนวนงานวิจัยหรือนวัตกรรมท่ีไดรับการพัฒนา 
นำมาใชและเผยแพร  

10 15 20 

33.รอยละของสถานศึกษาท่ีมีระบบการนิเทศภายในท่ีมี
ประสิทธิภาพ   

100 100 100 



กลยุทธท่ี 3  สงเสริมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 

เปาหมายท่ี 1  ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีความรูความสามารถและไดรับการพัฒนาสมรรถนะตรงตามมาตรฐานวิชาชีพ 

ตัวช้ีวัด 
คาเปาหมาย 

แนวทางการดำเนินงาน 
2563 2564 2565 

34. รอยละของครูและบุคลากรทางการศึกษาปฏิบัติตน  
ไดตามมาตรฐานวิชาชีพ 

100 100 100 1. วิเคราะหสมรรถนะแตละตำแหนง และสำรวจความจำเปนและ 
ความตองการในการพัฒนา (ทำ ID PLAN) 
2. จัดทำแผนการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาระยะ ๓ ป  
ท่ีมุงเนนความรู ทักษะใหมๆ เชน การใชเทคโนโลยี (google 
classroom ) ทักษะการวิจัย และภาษา 
3. พัฒนาครูสูการเปนครูแกนนำ (Master Teacher) ใหครบท้ัง 8 
กลุมสาระ และครูมืออาชีพ (Professional Teacher) ท่ีสะทอนทักษะ
ความรูความสามารถ และสมรรถนะของวิชาชีพครู 
4. สรางและพัฒนาชองทางการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ในรูปแบบท่ีหลากหลาย  เชน TEPE Online ชุมชนแหงการเรียนรูทาง
วิชาชีพ (Professional Learning Community : PLC) การเรียนรู
ผานกิจกรรมการปฏิบัติจริง (Active Learning) 
5. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกกลุมสาระใหมีทักษะ 
ในการสื่อสารดานภาษาอังกฤษโดยสำนักงานเขตพ้ืนท่ีฯ จัดทำ
หลักสูตร Online และครูภาษาอังกฤษตองผาน CEFR       
6. ดำเนินการพัฒนาตามแผนพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
และรายงานผลการดำเนินการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
7. ติดตาม ประเมินและรายงานผลหลังจากการพัฒนา 
8. ดำเนินการพัฒนาผูบริหารสถานศึกษาใหมีคุณสมบัติ สมรรถนะ 
และความรูความเชี่ยวชาญ ประสบการณ ท่ีจำเปนสำหรับการปฏิบัติ
หนาท่ี 
9. สงเสริม พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ใหปรับเปลี่ยน     
การจัดการเรียนรู “ครูผูสอน” เปน “Coach” ผูอำนวยการการเรียนรู 
ผูใหคำปรึกษา หรือใหขอเสนอแนะการเรียนรู และปรับระบบการวัด
ประเมินผลสัมฤทธิ์ผูเรียนใหสอดคลองกับหลักสูตร 

35. รอยละของครูและบุคลากรทางการศึกษาไดรับ     
การพัฒนาใหมีความรูความสามารถทางวิชาชีพ และทักษะ
ทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศ 

90 100 100 

36. รอยละของครูและบุคลากรทางการศึกษา 
มีทักษะในการสื่อสารดานภาษาอังกฤษ 

85 90 95 

37. รอยละของผูบริหารสถานศึกษาท่ีมีคุณสมบัติ 
สมรรถนะ และความรูความเชี่ยวชาญ ประสบการณ       
ท่ีจำเปนสำหรับการปฏิบัติหนาท่ี 

100 100 100 

 



เปาหมายท่ี 2  สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาและสถานศึกษามีระบบบริหารงานบุคคล ท่ีมีประสิทธิภาพ 

ตัวช้ีวัด 
คาเปาหมาย 

แนวทางการดำเนินงาน 
2563 2564 2565 

38. รอยละของครูและบุคลากรทางการศึกษา กาวหนา       
ในวิชาชีพ ไดรับสวสัดิการและมคีวามสุขในการทำงาน 

100 100 100 
1. พัฒนาระบบการบริหารงานบุคคลใหมีประสิทธภิาพโดยเชื่อมโยง       
กับหนวยงานที่เก่ียวของในการกำหนดแผนอัตรากำลัง  การสรรหา  
การบรรจุแตงตั้ง การประเมินและการพัฒนา การสรางแรงจูงใจ            
ยกยอง  เชิดชูเกียรติใหครูและบุคลากรทางการศึกษามีขวัญและกำลงัใจ    
ในการทำงาน 
2. เสริมสรางปลูกจิตสำนึกครูและบุคลากรทางการศึกษาใหดำรงชีวิต    
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
3. พัฒนาระบบการประเมินผูบริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา         
ที่มีประสิทธิภาพ  
 

39. รอยละของสถานศึกษาและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
มีกรอบอัตรากำลังครบตามเกณฑที่กำหนด 

90 100 100 

40. รอยละของสถานศึกษาและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา  
มีระบบการประเมินและการพฒันาครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา 

100 100 100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



กลยุทธที่ 4  สรางโอกาส ความเสมอภาค และความเทาเทียม การเขาถึงบริการทางการศึกษา 

เปาหมายที่ 1  ประชากรวัยเรียนไดรับโอกาสทางการศึกษาเพ่ิมขึ้นอยางทั่วถึง ผูเรียนจบการศึกษาตามหลักสูตรทุกคน 

ตัวชี้วัด 
คาเปาหมาย 

แนวทางการดำเนินงาน 
2563 2564 2565 

41. รอยละของประชากรวัยเรียนไดรับโอกาสในการเขารับ
การศึกษาภาคบังคับ 

100 100 100 1. จัดทำฐานขอมูลประชากรวัยเรียน เพื่อเก็บรวบรวม เชื่อมโยงขอมูล 
ศึกษา วิเคราะห เพื่อวางแผนการจัดบริการการเรียนรูใหแกผูเรียน 
2. ประกันโอกาสการเขารับการบริการทางการศึกษาระดับการศึกษา  
ข้ันพื้นฐานใหแกผูเรียนในทุกพืน้ที่ ครอบคลุมผูที่มีความตองการจำเปน
พิเศษ  
3. เรงพัฒนาสถานศึกษาใหมีมาตรฐานการจดัการศึกษาที่ทัดเทยีมหรือ
ใกลเคียงกัน 
4. สงเสริมการจัดการศึกษาแบบเรียนรวม (Inclusive Education)    
ใหมากข้ึน 
5. สงเสริมสนับสนนุการสรางความเขมแข็งระบบดูแลชวยเหลอื
นักเรียน 
6. ศึกษาวิเคราะหสาเหตุปญหานักเรียนออกกลางคัน นักเรียนจบ      
ไมพรอมรุน และดำเนินการแกปญหาอยางเปนระบบ 
7. รวมมือกับองคกรปกครองสวนทองถ่ินและหนวยงานที่เก่ียวของ    
ในการวางแผนและพัฒนาการจดัการศึกษา 

42. รอยละของผูเรียนที่จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษา
ตอนตนและระดับมัธยมศึกษาตอนปลายตามเวลาที่หลักสูตร
กำหนด 

100 100 100 

43. รอยละของผูเรียนที่จบชัน้มัธยมศึกษาปที่ 3 เขาเรียนตอ
ระดับชัน้มัธยมศึกษาปที่ 4 หรือระดับประกาศนียบัตรวชิาชีพ
หรือเทียบเทา 

98 100 100 

44. รอยละของสถานศึกษาทีป่ระสบความสำเร็จในการจดัระบบ 
การดูแลชวยเหลือนักเรียนผานเกณฑ ในระดับดีข้ึนไป 

90 100 100 

45. รอยละของนักเรียนออกกลางคันชั้นมธัยมศึกษาตอนตน
และมัธยมศึกษาตอนปลาย 

0 0 0 

เปาหมายที่ 2  ผูเรียนที่มีความตองการพิเศษ โดยเฉพาะเดก็ดอยโอกาส และเด็กพิการไดรับโอกาสทางการศึกษาอยางทัว่ถึง 

46. รอยละของนักเรียนพิเศษเรียนรวมผานเกณฑ  การพัฒนา
สมรรถภาพตามแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP)  

100 100 100 1. จัดสรรบุคลากรเพื่อชวยเหลือเด็กที่มีความตองการจำเปนพิเศษ      
ใหเพียงพอ 
2. พัฒนาสื่อการเรียนการสอนที่เหมาะสมสำหรับเด็กที่มีความตองการ
จำเปนพิเศษ 
3. เสริมสรางโอกาสใหเด็กและเยาวชนที่ดอยโอกาสและพิการ เรียนตอ
และประกอบอาชีพ 
 
 
 
  

47. รอยละของนักเรียนดอยโอกาสและพิการ ไดรับการดูแล
ชวยเหลือใหมีความพรอมในการเรียน 
 
 
  

100 100 100 



กลยุทธที่ 4  สรางโอกาส ความเสมอภาค และความเทาเทียม การเขาถึงบริการทางการศึกษา 

เปาหมายที่ 3  สถานศึกษาในสังกัดไดรับสงเสริม สนับสนุนสือ่ แหลงเรียนรู และมีระบบเทคโนโลยีที่ทันสมัยในการบริหารและจัดการเรียนการสอน 

ตัวชี้วัด 
คาเปาหมาย 

แนวทางการดำเนินงาน 
2563 2564 2565 

48. รอยละของสถานศึกษาไดรับการสงเสริมสนับสนนุสื่อ 
แหลงเรียนรู และระบบ ICT ครอบคลุมและทั่วถึง 

100 100 100 1. พัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทลัเพื่อการศึกษาการจัดการเรียน 
การสอน และการเรียนรูตลอดชวีิตที่มีความยืดหยุน หลากหลาย 
สามารถเขาถึงได  โดยไมจำกัดเวลาและสถานที ่
2. พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการจัดการเรียนการสอนทางไกล 
ในระดับตาง ๆ อาทิ DLIT,DLTV,ETV 
3. ขยายเครือขายบริการอินเตอรเน็ตความเร็วสูง ครอบคลุมทุกพื้นที่ 
เพียงพอ กับผูเรียน 
4. พัฒนาฐานขอมูลดานการศึกษาและดานอ่ืนที่เก่ียวของ 
ใหมีมาตรฐานครอบคลุม ถูกตอง เปนปจจุบนั มีความเปนเอกภาพ 
เทียบเคียงกับมาตรฐานนานาชาติได และสามารถใชรวมกันระหวาง
หนวยงาน ในกระทรวงศึกษาธิการและหนวยงานภายนอกทีเ่ก่ียวของ 
5. จัดใหมีการเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนขอมูลรายบุคคลทุกชวงวัย 
ขอมูลดานการศึกษาและดานอ่ืนที่เก่ียวของ  
6. พัฒนาระบบสารสนเทศทางการศึกษาที่ครอบคลุม ถูกตอง และ  
เปนปจจบุัน เพื่อการวางแผนการบริหารจัดการศึกษา การติดตาม 
ประเมิน และรายงานผล สามารถอางอิงและใชประโยชนรวมกัน  
ตามพระราชบัญญัติขอมูลขาวสาร 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

กลยุทธที ่5 จัดการศึกษาเพ่ือสรางเสริมคุณภาพชีวิตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 

เปาหมายที่ 1  ผูเรียนมีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงความตระหนักในการดำรงชีวิตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอมโดยประยุกตใชหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

ตัวชี้วัด 
คาเปาหมาย 

แนวทางการดำเนินงาน 
2563 2564 2565 

49. รอยละของผูเรียนที่มีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงความ
รับผิดชอบตอสิง่แวดลอม และการประยุกตใชหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงในการดำเนินชีวิต 

๘๐ ๘๕ ๙๐ 1. สงเสริมการจัดทำ/พฒันาหลกัสูตร/วิเคราะหแผนการจัดการเรียน
และจัดทำหนวยการเรียนรู การจัดกระบวนการเรียนรูที่มุงการ
เสริมสรางคุณภาพชีวิตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม เชน การลดการปลอย
คารบอนไดออกไซดในการดำเนนิชีวิตประจำวัน Carbon 
emission/Carbon Footprint ในสถานศึกษาสูชุมชน 
2. สงเสริมและติดตาม การจัดกิจกรรม และจัดการเรียนรูดาน
สิ่งแวดลอมศึกษา สรางจิตสำนกึของผูเรียนในการดำเนินชีวิตที่
เก่ียวของกับการเสริมสรางคุณภาพชีวิตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม  
3. จัดกิจกรรมสงเสริม สรางขวัญกำลังใจที่มีผลงานดานสิ่งแวดลอม
ศึกษา 
4. สงเสริม สนับสนนุและพฒันาใหนักเรียน โรงเรียน ไดศึกษาเรียนรู
จากแหลงเรียนรูที่เปนมิตรกับสิง่แวดลอม เพื่อนำความรูมาประยุกตใช
และจัดทำโครงงานดานการอนรัุกษสิ่งแวดลอม 
5. สงเสริมใหสถานศึกษาสรางเครือขายความรวมมือกับภาคสวนตาง ๆ 
ในการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

50. รอยละของสถานศึกษาจัดกิจกรรมและจัดการเรียนรู   
ดานสิง่แวดลอมศึกษา และนอมนำแนวคิดตามหลักปรัชญา  
ของเศรษฐกิจพอเพียงสูการปฏิบัต ิ

100 100 ๑๐๐ 

51. รอยละของสถานศึกษามีหลักสูตรกระบวนการเรียนรู      
มีแหลงเรียนรูที่สรางเสริมคุณภาพชีวิตที่เปนมิตรกับ
สิ่งแวดลอม 

90 100 ๑๐๐ 

52. รอยละของสถานศึกษามีการสรางเครือขายความรวมมือ 
กับภาคสวนตาง ๆ ในการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม อยางนอย ๑ เครือขาย 

๘๐ ๘๕ ๙๐ 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

เปาหมายที่ 2  สถานศึกษามีนวัตกรรมที่เกิดจากการจัดกิจกรรมที่เกี่ยวของกับการสรางเสริม คุณภาพชีวิตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอมอยางสมดุลและขยายเครือขายไปสูชุมชน                               
                  เพ่ือใหเกิดความย่ังยืน 

ตัวชี้วัด 
คาเปาหมาย 

แนวทางการดำเนินงาน 
2563 2564 2565 

53. รอยละของสถานศึกษามีนวัตกรรมหรืองานวิจัยหรือ
โครงงานดานการสรางเสริมคุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตรกับ
สิ่งแวดลอมและขยายเครือขายสูชุมชน 

๘0 ๘๕ ๙๐ 1. สงเสริมสถานศึกษาดานการบริหารจัดการสำนักงานสีเขียวและ
สถานศึกษาที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม (Green office) การจัด
บรรยากาศและสิ่งแวดลอมในสถานศึกษา พฒันาแหลงเรียนรู           
ที่เก่ียวของกับการสรางเสริมคุณภาพชีวิตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม       
โดยอาศัยความรวมมือกับภาคสวนตางๆ และมหาวทิยาลัยในทองถ่ิน  
2. สงเสริมสนับสนนุใหสถานศึกษาดำเนนิงานตามเกณฑมาตรฐาน
สิ่งแวดลอมศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยนื (EESD  School: Education 
for Sustainable Development School) 
3. สงเสริมสนับสนนุใหสถานศึกษาเขารวมโครงการโรงเรียนปลอดขยะ  
( ZERO WASTE SCHOOL ) 
4. สงเสริมสนับสนนุใหสถานศึกษาดำเนนิการโครงการจิตอาสา       
ดานสิง่แวดลอมในสถานศึกษาและชุมชน 
 

54. รอยละของสถานศึกษาท่ีดำเนินการตามเกณฑ
มาตรฐานสิ่งแวดลอมศึกษาเพ่ือการพัฒนาท่ียั่งยืน (EESD  
School: Education for Sustainable Development School) 

100 100 100 

55. รอยละของสถานศึกษามีสภาพแวดลอมท่ีสวยงาม
สะอาดรมรื่น ปลอดภัย และเอ้ือตอการจัดการเรียนรู
สิ่งแวดลอมศึกษา 

80 85 90 

56. รอยละของสถานศึกษาท่ีดำเนินการโครงการโรงเรียน
ปลอดขยะ ( ZERO WASTE SCHOOL ) 

100 100 100 

57. รอยละของสถานศึกษาท่ีดำเนินโครงการจิตอาสาดาน
สิ่งแวดลอม 

100 100 100 

     
 

 

 

 

 



 

กลยุทธท่ี 6 พัฒนาระบบบริหารจัดการและสงเสริมใหทุกภาคสวนมีสวนรวมในการจัดการศึกษา 

เปาหมายท่ี 1  สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา/สถานศึกษา มีระบบการบริหารจัดการ ท่ีมีคุณภาพตามมาตรฐาน เปนท่ียอมรับของชุมชนและสังคม 

ตัวช้ีวัด 
คาเปาหมาย 

แนวทางการดำเนินงาน 
2563 2564 2565 

58. ระดับคุณภาพของสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษา มีการบริหารตามเกณฑมาตรฐานสำนักงาน
เขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

5 5 5 1. สรางวัฒนธรรมองคกร แบบมุงผลสัมฤทธิ์โดยการสงเสริมการ
ทำงานเปนทีมและรูรักสามัคคี 
๒.พัฒนาระบบการวางแผน การนำแผนไปสูการปฏิบัติ การกำกับ 
ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล เพ่ือการบริหารจัดการท่ีมี
ประสิทธิภาพ โดยยึดหลักธรรมาภิบาล 
๓. ยกระดับคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
4. สงเสริมและพัฒนาการประยุกตใชเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital 
Technology) มาใชในการเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารอยางเปน
ระบบ นำไปสูการนำเทคโนโลยีการวิเคราะหขอมูลขนาดใหญ    
(Big Data Technology) เพ่ือเชื่อมโยงขอมูลดานตาง ๆ ตั้งแต
ขอมูลผูเรียน ขอมูลครู ขอมูลสถานศึกษา ขอมูลงบประมาณ    
และขอมูลอ่ืนๆ ท่ีจำเปน  
5. สงเสริมการบริหารจัดการเขตพ้ืนท่ีการศึกษาโดยใชพ้ืนท่ีเปน
ฐาน (Area-base Management),  รูปแบบกลุมสหวิทยาเขต 
(CLUSTER) 
6. สงเสริม กำกับ ติดตาม และพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายใน
ของสถานศึกษาใหเขมแข็ง 

59. รอยละของสถานศึกษามีระบบประกันคุณภาพภายใน
ท่ีเขมแข็งและผานมาตรฐาน 
ในระดับดีข้ึนไป 

95 100 100 

เปาหมายท่ี 2  ทุกภาคสวนของสังคมมีสวนรวมในการจัดการศึกษาท่ีตอบสนองความตองการของประชาชนและพ้ืนท่ี 

60. ระดับการมีสวนรวมทุกภาคสวนของสังคม            
ในการบริหารจัดการ ศึกษาของสำนักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษา 

5 5 5 1. สรางเครือขายการมีสวนรวมในการบริหารจัดการของสำนักงาน
เขตพ้ืนท่ีการศึกษา /สถานศึกษา 
  

61. รอยละของสถานศึกษาท่ีมีหนวยงาน องคกรตาง ๆ   
เขามามีสวนรวมในการจัดการศึกษาเพ่ิมข้ึน 

100 100 100 


