
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



    

 

๑๗  แผนแผนพัฒนาการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พัฒนาการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ระยระยะ ะ 4 ปี (พ.ศ. 25594 ปี (พ.ศ. 2559--  2562)2562)      ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 12ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 12  

 

ส่วนท่ี 3 
ทิศทางการพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 

วิสัยทัศน์ 
  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต 12  เป็นองค์กรที่เป็นเลิศในการจัดการศึกษา          
มีคุณภาพตามมาตรฐาน บนพื้นฐานของความเป็นไทย 
พันธกิจ 

 1. ประสาน ส่งเสริม สนับสนุน การจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพ บนพื้นฐานของความเป็นไทย 
 2. ก ากับ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ  

  3. ให้บริการทางการศึกษาอย่างทั่วถึง ได้มาตรฐาน 
  4. พัฒนาระบบบริหารจัดการที่เน้นการมีส่วนร่วม 
 

ค่านิยมองค์กร     ““ถือประโยถือประโยชชน์ของนักเรียนและสถานศึกษาเป็นส าคัญน์ของนักเรียนและสถานศึกษาเป็นส าคัญ””  
                                                                “ “ SSttuuddeennttss  aanndd  SScchhoooollss  CCoommee  FFiirrsstt  ::  SSSSCCFF””  

เป้าประสงค์ 
 1. ประชากรวัยเรียนได้รับโอกาสในการศึกษาอย่างทั่วถึงและเสมอภาค  มีคุณภาพได้มาตรฐาน 
 2. ผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรม คุณลักษณะอันพึงประสงค์ และค่านิยมพ้ืนฐาน 
 3. ครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้รับการพัฒนาตามมาตรฐานวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง 
 4. ครูและบุคลากรทางการศึกษาปฏิบัติหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพรับผิดชอบต่อผลการด าเนินงาน 
 5. สถานศึกษาและส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 มีการบริหารจัดการศึกษา 

ที่เน้นการมีส่วนร่วมอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นที่ยอมรับทุกภาคส่วน 
  6. สถานศึกษาและส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 มีเทคโนโลยีและนวัตกรรม 
ทางการบริหารจัดการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ  

7. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12  มีระบบก ากับ ติดตาม และประเมินผลที่ 
เข็มแข็ง 
กลยุทธ์ 
  กลยุทธ์ที่ 1   การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนในระดับมัธยมศึกษาตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
  กลยุทธ์ที่ 2   เพ่ิมโอกาสการเข้าถึงการบริการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานให้ทั่วถึงครอบคลุมประชากร
วัยเรียน  ให้ได้รับโอกาสในการพัฒนาเต็มตามศักยภาพและมีคุณภาพ 
  กลยุทธ์ที่ 3   การพัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา 
  กลยุทธ์ที่ 4   พัฒนาระบบการบริหารจัดการ 
 
 
 
 
 



    

 

๑๘  แผนแผนพัฒนาการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พัฒนาการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ระยระยะ ะ 4 ปี (พ.ศ. 25594 ปี (พ.ศ. 2559--  2562)2562)      ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 12ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 12  

จุดเน้นการด าเนินงาน 
  1. จุดเน้นด้านผู้เรียน 
       1.1 นักเรียนเป็นคนดี มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย 
       1.2 นักเรียนเป็นคนเก่ง มีความสามารถ และมีทักษะชีวิต 

2. จุดเน้นด้านครูและบุคลากรทางการศึกษา 
      2.1 ครูและบุคลากรทางการศึกษามีวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ  
      2.2 ครูและบุคลากรทางการศึกษามีความสามารถในการจัดการเรียนการสอน 

3. จุดเน้นด้านการบริหารจัดการ 
      3.1 สถานศึกษามีความเข้มแข็ง มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับ 
       3.2 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 มีการบริหารจัดการได้
มาตรฐาน 

  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12  ได้ก าหนดตัวชี้วัดความส าเร็จซึ่งมีความ
เชื่อมโยงกับกลยุทธ์ทั้ง 4  กลยุทธ์ และจุดเน้นทั้ง 3 ด้าน ดังนี้ 
 

 

กลยุทธ์ที่  1    การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนในระดับมัธยมศึกษาตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

1.จุดเน้นด้านผู้เรียน ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
1.1 นักเรียนเป็นคนดี มีระเบียบวินัย 
เคารพกฎหมาย 
 
 
 

1.2 นักเรียนเป็นคนเก่ง  
มีความสามารถ และมีทักษะชีวิต 

1.1.1 ระดับความส าเร็จของการด าเนินกิจกรรมให้นักเรียนมีค่านิยม
หลักของคนไทย 12 ประการ ครบทุกตัว สอดคล้องตามช่วงวัย 
1.1.2 นักเรียนทุกคนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตร
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
1.2.1 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทุกกลุ่มสาระระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
จากการประเมินระดับชาติเพ่ิมข้ึนร้อยละ 3 
1.2.2 นักเรียนมีความสามารถด้านทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ  
และภาษาอาเซียนอย่างน้อย 1 ภาษา  

กลยุทธ์ที่ 2     เพิ่มโอกาสการเข้าถึงการบริการการศึกษาขั้นพื้นฐานให้ทั่วถึงครอบคลุมประชากรวัยเรียน     
                   ให้ได้รับโอกาสในการพัฒนาเต็มตามศักยภาพและมีคุณภาพ 

1.จุดเน้นด้านผู้เรียน ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
 1.2.3 ประชากรวัยเรียนระดับมัธยมศึกษาในเขตบริการทุกคนได้    

เข้าเรียนในรูปแบบที่เหมาะสม 
1.2.4 อัตราการจบหลักสูตรของประชากรวัยเรียนระดับมัธยมศึกษา
ภายในระยะเวลาที่ก าหนดเพิ่มขึ้น  
1.2.5 นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษทุกคนได้รับการส่งเสริม  ให้มี
ความเป็นเลิศด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีพ้ืนฐานทางวิศวกรรมศาสตร์ 
คณิตศาสตร์ ภาษา กีฬา ดนตรี และศิลปะ 
1.2.6 นักเรียนกลุ่มพิเศษเรียนร่วมทุกคน ได้รับการพัฒนาศักยภาพ
ด้วยรูปแบบที่หลากหลาย 
1.2.7 เด็กด้อยโอกาสทุกคนได้รับโอกาสทางการศึกษาที่มีคุณภาพ   
ตามมาตรฐานการเรียนรู้ของหลักสูตร และอัตลักษณ์แห่งตน 

 



    

 

๑๙  แผนแผนพัฒนาการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พัฒนาการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ระยระยะ ะ 4 ปี (พ.ศ. 25594 ปี (พ.ศ. 2559--  2562)2562)      ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 12ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 12  

 
 
 
 

 

กลยุทธ์ที่  3    การพัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา 

2.จุดเน้นด้านครูและบุคลากร 
        ทางการศึกษา ตัวชี้วัดความส าเร็จ 

2.1 ครูและบุคลากรทางการศึกษามี
วินัย คุณธรรม จริยธรรม และ
จรรยาบรรณวิชาชีพ  
 

2.2 ครูและบุคลากรทางการศึกษามี
ความสามารถในการจัดการเรียน 
การสอน 

2.1.1  ครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคนมีคุณธรรม จริยธรรม 
และจรรยาบรรณตามมาตรฐานวิชาชีพ 
 
 
 

2.2.1 ครูทุกคนได้รับการพัฒนาให้มีองค์ความรู้ตามกลุ่มสาระ    
และทักษะในการสื่อสาร มีสมรรถนะสอดคล้องกับการปฏิบัติงาน 
 

กลยุทธ์ที่ 4     พัฒนาระบบการบริหารจัดการ 

3.จุดเน้นด้านการบริหารจัดการ ตัวชี้วัดความส าเร็จ 

3.1 สถานศึกษามีความเข้มแข็ง  
มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับ 
 
 
 
 
 

3.2 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 12 มีการบริหาร
จัดการได้มาตรฐาน 

 

3.1.1 สถานศึกษาทุกแห่งมีระบบประกันคุณภาพภายในที่เข้มแข็ง
และได้รับการติดตาม ตรวจสอบคุณภาพโดยเขตพ้ืนที่การศึกษา   
และได้รับการรับรองจากการประเมินคุณภาพภายนอก 
3.1.2 สถานศึกษาทุกแห่งมีภาคีเครือข่ายและได้รับความช่วยเหลือ
จากองค์กร ชุมชน ผู้มีส่วนได้เสียและมีการระดมทรัพยากรเพ่ือ
พัฒนาคุณภาพการศึกษา 
 

3.2.1  ส่วนราชการภายในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา 
เขต 12  มีการบริหารและการจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ      
และประสิทธิผล 
3.2.2 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 มีผลการ
บริหารจัดการเป็นไปตามมาตรฐานเขตพ้ืนที่การศึกษาอยู่ในระดับ 
ดีเยี่ยม 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



    

 

๒๐  แผนแผนพัฒนาการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พัฒนาการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ระยระยะ ะ 4 ปี (พ.ศ. 25594 ปี (พ.ศ. 2559--  2562)2562)      ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 12ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 12  

 

ยุทธศาสตร์ปฏิรูปการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (พ.ศ.2558-2563) 
  ปฏิรูปการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเป็นภารกิจของทุกภาคส่วนที่จะต้องมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา
ไปสู่ผลส าเร็จ โดยยึดผู้เรียนเป็นส าคัญ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานจึงก าหนดยุทธศาสตร์
ปฏิรูปการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (พ.ศ.2558-2563) ให้สอดคล้องกับการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษาของรัฐบาล  
ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาคนไทยให้เป็นพลเมืองดี มีความรู้ ความสามารถ  และส่งผลดีต่อความ
เจริญก้าวหน้าของประเทศชาติ โดยก าหนดเป้าหมายคุณภาพท่ีต้องการให้เกิดข้ึนกับผู้เรียน ได้แก่ สมรรถนะด้าน
ความรู้ ทักษะ และคุณลักษณะของเด็กไทยในศตวรรษที่ 21  
  ยุทธศาสตร์ระยะเร่งด่วน ของคณะกรรมการนโยบายและพัฒนาการศึกษากระทรวงศึกษาธิการ 
(ซุปเปอร์บอร์ดการศึกษา มติคณะรัฐมนตรี  เมื่อวันที่  3  มีนาคม  2558)  มีวัตถุประสงค์เพ่ือดูแลการศึกษา 
โดยมีเป้าหมาย 6 ประการ  ได้แก่ 
  1. เด็กจบ ป.1 ต้องอ่านออกเขียนได้และต้องมีการประเมินผลที่เป็นรูปธรรม 
  2. การจัดการศึกษาข้ันพื้นฐานเสริมทักษะอาชีพเด็กชั้น ม.1 – 6 ต้องเลือกเรียนวิชาเสริมเป็น
สาขาวิชาชีพเพ่ือการวางแผนอาชีพในอนาคตได้ 
  3. การพัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
  4. การปฏิบัติตามค่านิยม 12 ประการ 
  5. การขยายผลการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนประวัติศาสตร์และหน้าที่พลเมือง 
  6. ผลิตครูที่มีความเข้มแข็ง อาทิ คุรุทายาทที่มีความสามารถตอบรับการสอนของเด็กได้อย่าง
แท้จริง 
 

ยุทธศาสตร์ที่ต้องด าเนินการตลอดจนถึงพ.ศ.2563 
  1. ยุทธศาสตร์ปฏิรูปการเรียนการสอน 
   1) ปฏิรูปหลักสูตร ต ารา หนังสือเรียน 
   2) ปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ 
   3) ปฏิรูปสื่อเทคโนโลยี นวัตกรรม และแหล่งเรียนรู้เพื่อการศึกษา 
   4) ปฏิรูปการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 
   5) ปฏิรูปการนิเทศเพ่ือพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน 
  2. ยุทธศาสตร์ปฏิรูปการพัฒนาวิชาชีพ 
   1) ปฏิรูปการสรรหา 
   2) ปฏิรูประบบความก้าวหน้าทางวิชาชีพ 
   3) ปฏิรูปการพัฒนาครู 
   4) ปฏิรูประบบการตอบแทนการปฏิบัติงานและการเสริมสร้างขวัญก าลังใจ 
  3. ยุทธศาสตร์ปฏิรูประบบการบริหารจัดการ 
   1) ปฏิรูปวัฒนธรรมใหม่ของสถานศึกษา 
   2) ปฏิรูประบบวางแผน 
   3) ปฏิรูประบบงบประมาณ 
   4) ปฏิรูปโครงสร้างอ านาจหน้าที่ 
   5) ปฏิรูประบบการนิเทศ ก ากับ ติดตาม และประเมินผล 
   6) ปฏิรูปโอกาส และคุณภาพการศึกษา 
 



    

 

๒๑  แผนแผนพัฒนาการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พัฒนาการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ระยระยะ ะ 4 ปี (พ.ศ. 25594 ปี (พ.ศ. 2559--  2562)2562)      ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 12ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 12  

 

 นโยบายส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน    
การศึกษาขั้นพ้ืนฐานเป็นการศึกษาเริ่มแรกของคนในชาติ  ดังนั้น เพ่ือให้การศึกษาของประเทศไทย  

มีคุณภาพมาตรฐานระดับสากล บนพื้นฐานของความเป็นไทย ให้นักเรียนได้รับการพัฒนาศักยภาพสูงสุดในตน        
มีความรู้และทักษะที่แข็งแกร่งและเหมาะสม เป็นพ้ืนฐานส าคัญในการเรียนรู้ระดับสูงขึ้นไป และการด ารงชีวิตใน
อนาคต ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน     
จึงก าหนดนโยบายของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕9 ดังนี้  

1. เร่งรัดปฏิรูปการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ให้มีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงระบบ และกระบวนการ  
การจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานทั้งระบบ ให้มีประสิทธิภาพ ทันสมัย ทันเหตุการณ ์ทันโลก ให้ส าเร็จอย่างเป็นรูปธรรม  

๒. เร่งพัฒนาความแข็งแกร่งทางการศึกษา ให้ผู้เรียนทุกระดับทุกประเภท รวมถึงเด็กพิการ 
และด้อยโอกาส มีความรู้ และทักษะแห่งโลกยุคใหม่ควบคู่กันไป โดยเฉพาะทักษะการอ่าน เขียน และการคิด 
เพ่ือให้มีความพร้อมเข้าสู่การศึกษาระดับสูงและโลกของการท างาน  

๓. เร่งปรับระบบสนับสนุนการจัดการศึกษาท่ีสอดคล้องไปในทิศทางเดียวกัน มีการประสาน 
สัมพันธ์กับเนื้อหา ทักษะ และกระบวนการเรียนการสอน ประกอบไปด้วย มาตรฐานและการประเมินหลักสูตร
และการสอน การพัฒนาทางวิชาชีพและสภาพแวดล้อมการเรียนรู้  

๔. ยกระดับความแข็งแกร่งมาตรฐานวิชาชีพครูและผู้บริหารสถานศึกษา ให้ครูเป็นผู้ที่ม ี
ความสามารถและทักษะที่เหมาะสมกับการพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน ผู้บริหารสถานศึกษามีความสามารถใน
การบริหารจัดการและเป็นผู้น าทางวิชาการ  ครูและผู้บริหารสถานศึกษาประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ผู้เรียน  
สร้างความม่ันใจและไว้วางใจ  ส่งเสริมให้รับผิดชอบต่อผลที่เกิดกับนักเรียน ที่สอดคล้องกับวิชาชีพ  

๕. เร่งสร้างระบบให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา เป็นองค์กรคุณภาพท่ีแข็งแกร่ง และมี 
ประสิทธิภาพ เพ่ือการให้บริการที่ดี มีความสามารถรับผิดชอบการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่มีคุณภาพ        
และมาตรฐานได้เป็นอย่างดี 

๖. เร่งรัดปรับปรุงโรงเรียนให้เป็นองค์กรที่มีความเข้มแข็ง  มีแรงบันดาลใจ และมีวิสัยทัศน์     
ในการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่ชัดเจน เป็นสถานศึกษาคุณภาพและมีประสิทธิภาพที่สามารถจัดการเรียน    
การสอนได้อย่างมีคุณภาพและมาตรฐานระดับสากล  

๗. สร้างระบบการควบคุมการจัดการการเปลี่ยนแปลงทางการศึกษา ที่มีข้อมูลสารสนเทศและ 
ข่าวสารเกี่ยวกับกระบวนการเรียนการสอนอย่างพร้อมบริบูรณ์ และมีนโยบายการติดตามประเมินผลอย่างเป็น
รูปธรรม  

๘. สร้างวัฒนธรรมใหม่ในการท างาน ให้มีประสิทธิภาพเพ่ือการให้บริการที่ดี ทั้งส่วนกลางและ     
ส่วนภูมิภาค เร่งรัดการกระจายอานาจและความรับผิดชอบ  ส่งเสริมการพัฒนาเชิงพ้ืนที่ ที่ทุกภาคส่วนเข้ามามี
ส่วนร่วม ปรับปรุงระบบของโรงเรียนให้เป็นแบบร่วมคิดร่วมท า การมีส่วนร่วมและการประสานงาน สามารถใช้
เครือข่ายการพัฒนาการศึกษาระหว่างโรงเรียนกับโรงเรียน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรวิชาชีพ กลุ่มบุคคล 
องค์กรเอกชน องค์กรชุมชน และองค์กรสังคมอ่ืน  

๙. เร่งปรับระบบการบริหารงานบุคคล มุ่งเน้นความถูกต้อง เหมาะสม เป็นธรรม ปราศจาก 
คอร์รัปชั่น ให้เป็นปัจจัยหนุนในการเสริมสร้างคุณภาพและประสิทธิภาพ ขวัญและกาลังใจ สร้างภาวะจูงใจ    
แรงบันดาลใจ และความรับผิดชอบในความส าเร็จตามภาระหน้าที่  

๑๐. มุ่งสร้างพลเมืองดีที่ตื่นตัวและอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมพหุวัฒนธรรมได้ และท าให้การศึกษา 
น าการแก้ปัญหาส าคัญของสังคม รวมทั้งปัญหาการคอร์รัปชั่น  

๑๑. ทุ่มเทมาตรการเพื่อยกระดับคุณภาพสถานศึกษาที่พัฒนาล้าหลัง และโรงเรียนขนาดเล็กท่ี 
ไม่ได้คุณภาพ เพ่ือไม่ให้ผู้เรียนต้องเสียโอกาสได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพ 


