
ทิศทางการพัฒนาการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
โรงเรียนนบพิต าวิทยา 

 
 การศึกษาข้ันพ้ืนฐานเป็นการศึกษาเริ่มแรกของคนในชาติ ดังนั้น เพ่ือให้การศึกษาขั้นพ้ืนฐานของโรงเรียน
นบพิต าวิทยา มีคุณภาพมาตรฐานระดับสากลบนพ้ืนฐานของความเป็นไทย ให้นักเรียนได้รับการพัฒนาศักยภาพ
สูงสุดในตน มีความรู้และทักษะที่แข็งแกร่งและเหมาะสม เป็นพื้นฐานส าคัญในการเรียนรู้ระดับสูงขึ้นไป และการ
ด ารงชีวิตในอนาคต โรงเรียนนบพิต าวิทยา จึงก าหนดนโยบาย ปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๒ - ๒๕๖๕ ดังนี้  
๑. ทิศทาง (ผู้บริหาร) 
         ๑.  น าเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์มาจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศ เพ่ือให้เกิดความสะดวกและทันต่อการใช้งาน
เร่งด่วน 
         ๒.  ปรับปรุงระบบการติดตามการปฏิบัติงานและประเมินผลการปฏิบัติงานเพ่ือน าข้อมูลไปใช้ในการ
ปรับปรุงและพัฒนางาน 
         ๓. ประสานคณะกรรมการสถานศึกษา  เครือข่ายผู้ปกครอง   ชุมชนและผู้ปกครองเข้ามามีส่วนร่วมในการ
จัดการศึกษา  
         ๔.  ส ารวจความต้องการของชุมชนในการจัดการศึกษาหรือการจัดท าหลักสูตรสถานศึกษาให้สอดคล้องกับ
ความต้องการของชุมชน 
         ๕.  สนับสนุนการมีส่วนร่วมของครูและบุคลากรที่เกี่ยวข้องของโรงเรียนทุกฝ่ายในการบริหารจัดการ
การศึกษาของโรงเรียน 
 
๒. ทิศทาง (ครู) 
           ๑.  ครูและบุคลากรทางการศึกษาต้องสร้างกิจกรรมการเรียนการสอนที่ผู้เรียนเป็นส าคัญโดยเน้นการสอน
แบบโครงงาน   การสอนแบบบูรณาการในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้และทุกชั้นเรียน 
           ๒.  จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่มุ่งให้นักเรียนเกิดทักษะกระบวนการคิดวิเคราะห์  คิดสังเคราะห์และ
การประเมินค่า  เพื่อให้ผู้เรียนสามารถตัดสินใจในการแก้ปัญหาได้ 
           ๓.  ให้ครูได้มีการท าวิจัยในชั้นเรียนอย่างต่อเนื่องเพ่ือแก้ปัญหาและพัฒนาผู้เรียนอย่างเหมาะสมตาม
ศักยภาพของแต่ละบุคคล 
           ๔.  ปรับกระบวนการวัดผลประเมินผลให้หลากหลาย โดยใช้การประเมินผลจากสภาพจริง เชิงประจักษ์  
และการใช้แบบทดสอบ 
          ๕.  น านักเรียนสู่การเรียนรู้นอกห้องเรียนและน าภูมิปัญญาท้องถิ่นและการเรียนรู้วิถีชุมชนมาเสริมในการ
จัดการเรียนการสอน 
          ๖.  สร้างผลงานด้านการจัดการเรียนการสอนให้เกิดกับตนเองและผู้เรียนด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมทันสมัย
แบบใหม่ ๆ มาใช้       

 
 
 



๓. ทิศทาง (นักเรียน) 
           ๑.  ส่งเสริมให้นักเรียนมีนิสัยรักการอ่านและพัฒนาตนเองโดยการศึกษาหาความรู้ จากแหล่งเรียนรู้ทั้ง
ภายในและภายนอกโรงเรียน 
           ๒.  พัฒนาการจัดกิจกรรมเพ่ือฝึกการมีระเบียบวินัยในตนเองและเพ่ือส่วนรวมของนักเรียนมากขึ้นเพ่ือ
ส่งผลให้เกิดพฤติกรรมอย่างยั่งยืน 
           ๓.  บูรณาการกิจกรรมที่ฝึกให้นักเรียนรู้จักการคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์  มีความคิดสร้างสรรค์  สู่ทุก
กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
           ๔.  จัดกิจกรรมที่สอดแทรกในเรื่องด้าน ทัศนศิลป์ ดนตรี นาฏศิลป์และ กีฬา  โดยให้นักเรียนมีส่วนร่วม  
และพัฒนาการฝึกทักษะอย่างต่อเนื่อง          
           ๕.  จัดให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการวางแผนแสดงความคิดเห็นในการจัดกิจกรรมต่าง ๆ และสร้างทีมงาน
อย่างเป็นรูปธรรม 
           ๖. ส่งเสริมกิจกรรมสร้างจิตส านึกให้มีจิตสาธารณะเกิดกับนักเรียนอย่างยั่งยืน 

 
๔. วิสัยทัศน์  (VISION) 

 โรงเรียนนบพติ าวิทยาเป็นองค์กรที่จัดการศึกษา ตามนโยบาย เน้นคุณธรรมน าความรู้        ด้วย“ศาสตร์
พระราชา”สู่การปฏิบัติเพ่ือความเป็นเลิศ  พัฒนาผู้เรียนเต็มตามศักยภาพ   มุ่งสู่มาตรฐานสากล บนพ้ืนฐานของ
ความเป็นไทย  
 

๕. พันธกิจ  (MISSION) 
๑.  เสริมสร้างผู้เรียนให้ยึดมั่นในสถาบันหลักของชาติ การปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมี

พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม ค่านิยม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ด้วย
“ศาสตร์พระราชา” 

๒.  พัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้เป็นผู้มีความรู้ตามหลักสูตร มีทักษะวิชาการ ทักษะชีวิต ทักษะวิชาชีพ 
คุณลักษณะในศตวรรษที่ ๒๑  

๓.  จัดสภาพแวดล้อม ให้เอ้ือต่อการเรียนรู้ พัฒนาสื่อเทคโนโลยี นวัตกรรมทางการศึกษา       ที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม 

๔. ประสานความร่วมมือกับทุกภาคส่วนให้มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพ 
๕. ยกระดับขีดความสามารถของผู้เรียน เต็มตามศักยภาพและมุ่งสู่มาตรฐานสากล 
๖. ส่งเสริมการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นมืออาชีพ 

 

๖. เป้าหมาย 
๑. ผู้เรียนยึดมั่นในสถาบนัหลักของชาติ การปกครองในระบอบประชาธปิไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น

ประมุข มีคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ด้วย“ศาสตร์พระราชา” 
๒. ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานสากล มีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑ และมีความเป็นเลิศทางวชิาการ 
๓. โรงเรียนมีสภาพแวดล้อม บรรยากาศและสื่อเทคโนโลยีที่เอ้ือต่อการเรียนรู้และพัฒนาผู้เรียน 
๔. โรงเรียนได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ในการจัดการศึกษา โดยผู้เรียนในเขตพื้นที่บริการและใกล้เคียง 

ได้รับโอกาสทางการศึกษา อย่างเท่าเทียมกันและตรงตามศักยภาพของตนเอง 



๕. ผู้เรียนทุกคนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและผลการทดสอบในระดับต่างๆที่สูงขึน้ 
๖. ครูเป็นผู้เรียนรู้ มีจิตวิญญาณความเป็นครู มีความแมน่ย าทางวชิาการ และมีทักษะการจัดการเรียนรู้ที่

หลากหลาย ตอบสนองผู้เรียนเป็นรายบุคคล เปน็ผู้สรา้งสรรคน์วัตกรรม และทักษะในการใช้เทคโนโลยี 
๗.  กลยุทธ์โรงเรียนนบพิต าวิทยา 
 กลยุทธ์ที่ ๑  ปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม จิตสาธารณะ  ความส านึกในความเป็นชาติไทย  รักชาติ  ศาสนา  
พระมหากษัตริย์  ตามแนวทางระบอบประชาธิปไตย  และวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 กลยุทธ์ที่ ๒  พัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและตามมาตรฐานสากล  เพื่อสู่
ความเป็นเลิศ 
 กลยุทธ์ที่ ๓  สร้างโอกาสให้ผู้เรียนได้รับการพัฒนาทักษะวิชาการ ทักษะชีวิต ทักษะวิชาชีพอย่างทั่วถึง 
ครอบคลุมอย่างเต็มศักยภาพ 
 กลยุทธ์ที่ ๔  พัฒนาระบบการบริหารสถานศึกษาให้มีคุณภาพ ตามมาตรฐานการศึกษา 
 กลยุทธ์ที่ ๕  พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารงานโรงเรียน ให้มีคุณภาพโดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน 
 กลยุทธ์ที่ ๖  พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งระบบ  ให้สามารถจัดการเรียนการสอนได้อย่างมี
คุณภาพและสนับสนุนส่งเสริมด้านวิทยฐานะให้สูงขึ้น 
 
จุดเน้นการด าเนินงาน 
 ๑. จุดเน้นด้านผู้เรียน 
  ๑.๑  นักเรียนเป็นคนดี  มีระเบียบวินัย  เคารพกฎหมาย 
  ๑.๒  นักเรียนเป็นคนเก่ง  มีความสามารถ และมีทักษะชีวิต 
 ๒.  จุดเน้นด้านครูและบุคลากรทางการศึกษา 
  ๒.๑  ครูและบุคลากรทางการศึกษามีวินัย  คุณธรรม  จริยธรรม  และจรรยาบรรณวิชาชีพ 
  ๒.๒  ครูและบุคลากรทางการศึกษามีความสามารถในการจัดการเรียนการสอน 
 ๓.  จุดเน้นด้านการบริหารจัดการ 
  ๓.๑  สถานศึกษามีความเข้มแข็ง   มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับ 
  ๓.๒  โรงเรียนนบพิต าวิทยา  มีการบริหารจัดการได้มาตรฐาน 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



โรงเรียนนบพิต าวิทยา  ได้ก าหนดตัวชี้วัดความส าเร็จซึ่งมีความเชื่อมโยงกับกลยุทธ์ทั้ง ๘ กลยุทธ์  และ
จุดเน้น ทั้ง  ๓ ด้าน  ดังนี้ 
 
กลยุทธ์ที่ ๑  ปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม จิตสาธารณะ  ความส านึกในความเป็นชาติไทย  รักชาติ  
ศาสนา  พระมหากษัตริย์  ตามแนวทางระบอบประชาธิปไตย  และวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 

๑. จุดเน้นด้านผู้เรียน ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
๑ .๑   นั ก เ รี ยน เป็ นคนดี   มี
ระเบียบวินัย  เคารพกฎหมาย 
 
 
 
 
๑.๒  นักเรียนเป็นคนเก่ง  มี
ความสามารถ และมีทักษะชีวิต 
 

๑.๑.๑ ระดับความส าเร็จของการด าเนินกิจกรรมให้นักเรียนมี
ค่านิยมหลักของคนไทย ๑๒ ประการ ครบทุกตัว สอดคล้องตาม
ช่วงวัย 
๑.๑.๒ นักเรียนทุกคนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตร
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 
๑.๒.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทุกกลุ่มสาระระดับการศึกษาขั้น
พ้ืนฐานจากการประเมนิระดับชาติเพิ่มข้ึน ร้อยละ ๓ 
๑.๒ .๒  นั ก เ รี ยนมี ความสามารถด้ านทั กษะการสื่ อสาร
ภาษาอังกฤษและภาษาอาเซียนอย่างน้อย ๑ ภาษา 
๑.๒.๓ นักเรียนทุกคนที่มีจิตส านึกและค่านิยม ซื่อสัตย์ สุจริต 
และถูกต้องชอบธรรม 
 

 กลยุทธ์ที่ ๒  พัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและตาม
มาตรฐานสากล  เพื่อสู่ความเป็นเลิศ 

๑. จุดเน้นด้านผู้เรียน ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
๑.๒  นักเรียนเป็นคนเก่ง  มี
ความสามารถ และมีทักษะชีวิต 
 

๑.๒.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทุกกลุ่มสาระระดับการศึกษาขั้น
พ้ืนฐานจากการประเมินระดับชาติเพ่ิมข้ึน ร้อยละ ๓ 
๑.๒ .๒  นั ก เ รี ยนมี ความสามารถด้ านทั กษะการสื่ อสาร
ภาษาอังกฤษและภาษาอาเซียนอย่างน้อย ๑ ภาษา 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 กลยุทธ์ที่ ๓  สร้างโอกาสให้ผู้เรียนได้รับการพัฒนาทักษะวิชาการ ทักษะชีวิต ทักษะ
วิชาชีพอย่างทั่วถึง ครอบคลุมอย่างเต็มศักยภาพ 

๑. จุดเน้นด้านผู้เรียน ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
๑.๒  นักเรียนเป็นคนเก่ง  มี
ความสามารถ และมีทักษะชีวิต 
 

๑.๒.๔  ประชากรวัยเรียนระดับมัธยมศึกษาในเขตบริการทุกคน
ได้เข้าเรียนในรูปแบบที่เหมาะสม 
๑.๒.๕  อัตราจบหลักสูตรของประชากรวัยเรียนระดับ
มัธยมศึกษาภายในระยะเวลาที่ก าหนดเพิ่มข้ึน 
๑.๒.๖  นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษทุกคนได้รับการส่งเสริม 
ให้มีความเป็นเลิศด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีพ้ืนฐานทาง
วิศวกรรม คณิตศาสตร์ ภาษา  กีฬา ดนตรี และศิลปะ 
๑.๒.๗  นักเรียนกลุ่มพิเศษเรียนร่วมทุกคน ได้รับการพัฒนา
ศักยภาพด้วยรูปแบบที่หลกกหลาย 
๑.๒.๘  เด็กด้อยโอกาสทุกคนได้รับโอกาสทางการศึกษาที่มี
คุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรู้ของหลักสูตร และอัตลักษณ์
แห่งตน 

 กลยุทธ์ที่ ๔  พัฒนาระบบการบริหารสถานศึกษาให้มีคุณภาพ ตามมาตรฐานการศึกษา 
  

๒. จุดเน้นด้านครูและ
บุคลากรทางการศึกษา 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ 

๒.๑  ครูและบุคลากรทางการ
ศึ ก ษ า มี วิ นั ย   คุ ณ ธ ร ร ม  
จริยธรรม  และจรรยาบรรณ
วิชาชีพ 
 
๒.๒  ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษามีความสามารถในการ
จัดการเรียนการสอน 
 

๒.๑.๑   ครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคนมีคุณธรรม  
จริยธรรมและจรรยาบรรณตามมาตรฐานวิชาชีพ 
 
 
๒.๒.๑  ครูทุกคนได้รับการพัฒนาให้มีองค์ความรู้ตามกลุ่มสาระ
และทักษะในการสื่อสาร มีสมรรถนะสอดคล้องกับการ
ปฏิบัติงาน 

 
 
 
 
 
 
 



 
 กลยุทธ์ที่ ๕  พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารงานโรงเรียน ให้มีคุณภาพโดยการมีส่วนร่วม
ของทุกภาคส่วน 
  

๓. จุดเน้นด้านการบริหาร
จัดการ 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ 

๓.๑  สถานศึกษามีความเข้มแข็ง   
มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับ 
 
 
 
 
 
 
๓.๒  โรงเรียนนบพิต าวิทยา  มี
การบริหารจัดการได้มาตรฐาน 
 
 
 

๓.๑.๑  โรงเรียนนบพิต าวิทยามีระบบประกันคุณภาพภายในที่
เข้มแข็ง และได้รับการติดตาม ตรวจสอบคุณภาพโดยเขตพ้ืนที่
การศึกษาและได้รับการรับรองจากการประเมินคุณภาพ
ภายนอก 
๓.๑.๒  โรงเรียนนบพิต าวิทยา มีภาคีเครือข่ายและได้รับความ
ช่วยเหลือจากองค์กร ชุมชน  ผู้มีส่วนได้เสียและมีการระดม
ทรัพยากรเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
 
๓.๒.๑ โรงเรียนนบพิต าวิทยามีการบริหารและการจัดการศึกษา
ที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
๓.๒.๒ โรงเรียนนบพิต าวิทยา  มีผลการบริหารจัดการเป็นไป
ตามมาตรฐานเขตพ้ืนที่การศึกษาอยู่ในระดับ  ดีเยี่ยม 

 กลยุทธ์ที่ ๖  พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งระบบ  ให้สามารถจัดการเรียนการ
สอนได้อย่างมีคุณภาพและสนับสนุนส่งเสริมด้านวิทยฐานะให้สูงขึ้น 
 
๓.จุดเน้นด้านการบริหาร
จัดการ 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ 

๓ .๑   สถานศึ กษามี ค ว า ม
เข้มแข็ ง    มีคุณภาพเป็นที่
ยอมรับ 
 
 
 
 
 
 
๓.๒  โรงเรียนนบพิต าวิทยา  มี
การบริหารจัดการได้มาตรฐาน 

๓.๒.๓ โรงเรียนนบพิต าวิทยามีแผนพัฒนาการศึกษาที่ท าร่วมกับ
ผู้ปกครอง ชุมชน และองค์กรอื่นๆท่ีเกี่ยวข้อง 
๓.๒.๔  โรงเรียนนบพิต าวิทยามีระบบประกันคุณภาพการศึกษา
ภายในที่เข้มแข็งครบองค์ประกอบตามกฎกระทรวงศึกษาธิการ 
๓.๒.๕  โรงเรียนนบพิต าวิทยาได้รับการติดตามประเมินผลและ
นิเทศการศึกษาอย่างมีคุณภาพ 
๓.๒.๖  ทุกคณะบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาด าเนินการ
ติดตามประเมินผลการด าเนินงานของโรงเรียน ตามบทบาท
หน้าที่อย่างเข้มแข็ง 
๓.๒.๗  โรงเรียนนบพิต าวิทยาจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพตาม
มาตรฐานที่สูงขึ้นเทียบเคียงกับประเทศอ่ืนในอาเซียน 



๘.  กลยุทธ์ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒ 
 กลยุทธ์ที่ ๑  การจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคง 
 กลยุทธ์ที่ ๒  พัฒนาคุณภาพผู้เรียนและการส่งเสริมการจัดการศึกษา เพ่ือสร้างขีดความสามารถในการ
แข่งขัน 

กลยุทธ์ที่ ๓  ส่งเสริมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
กลยุทธ์ที่ ๔ สร้างโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียม การเข้าถึงบริการทางการศึกษา 
กลยุทธ์ที่ ๕   จัดการศึกษาเพ่ือสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
กลยุทธ์ที่ ๖   พัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 
 
  

จุดเน้นการด าเนินงาน 
 ๑. จุดเน้นด้านผู้เรียน 
  ๑.๑  นักเรียนเป็นคนดี เก่ง กล้า มีทักษะชีวิต มีจิตสาธาณะ อยู่พอเพียงและมีความสุข 
  ๑.๒  นักเรียนมีความมุ่งมั่นในการศึกษาและการท างาน สามารถปรับตัวเข้ากับพหุวัฒนธรรมบน
พ้ืนฐานของวัฒนธรรมที่ดีงามของไทย 
 ๒.  จุดเน้นด้านครูและบุคลากรทางการศึกษา 
  ๒.๑  ครูและบุคลากรทางการศึกษามีวินัย คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณของวิชาชีพ 
  ๒.๒  ครูและบุคลากรทางการศึกษามีความรู้ ความสามารถและสมรรถนะตามมาตรฐานการ
ปฏิบัติงานและมาตรฐานต าแหน่ง 
 ๓.  จุดเน้นด้านการบริหารจัดการ 
  ๓.๑  สถานศึกษามีความเข้มแข็งและมีคุณภาพเป็นที่ยอมรับ 
  ๓.๒  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒  บริหารจัดการตามหลักธรรมมาภิบาล 
ได้มาตรฐานและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒  ได้ก าหนดตัวชี้วัดความส าเร็จซึ่งมีความเชื่อมโยงกับกล
ยุทธ์ทั้ง ๔  กลยุทธ์  และจุดเน้น ทั้ง  ๓ ด้าน  ดังนี้ 

 
 กลยุทธ์ที่ ๑  การจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคง 
 

๒. จุดเน้นด้านผู้เรียน ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
๑.๑  นักเรียนเป็นคนดี เก่ง กล้า 
มีทักษะชีวิต มีจิตสาธาณะ อยู่
พอเพียงและมีความสุข 
 
๑.๒  นักเรียนมีความมุ่งมั่นใน
ก า ร ศึ ก ษ า แ ล ะก า ร ท า ง าน 
ส าม า รถปรั บ ตั ว เ ข้ า กั บพหุ
วั ฒ น ธ ร ร ม บ น พ้ื น ฐ า น ข อ ง
วัฒนธรรมที่ดีงามของไทย 
 

๑.๑.๑ ระดับความส าเร็จของการด าเนินกิจกรรมให้นักเรียนมี
ค่านิยมหลักของคนไทย ๑๒ ประการ  ครบทุกตัว สอดคล้อง
ตามช่วงวัย 
๑.๑.๒ นักเรียนทุกคนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตร
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
 
๑.๒.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทุกกลุ่มสาระระดับการศึกษาขั้น
พ้ืนฐานจากการประเมินระดับชาติเพ่ิมข้ึนร้อยละ ๓ 
๑.๒.๒ นักเรียนมีความสามารถด้านทักษะการสื่ อสาร
ภาษาอังกฤษและภาษาอาเซียนอย่างน้อย ๑ ภาษา 

 กลยุทธ์ที่ ๒  พัฒนาคุณภาพผู้เรียนและการส่งเสริมการจัดการศึกษา เพ่ือสร้างขีด
ความสามารถในการแข่งขัน 
 

๑. จุดเน้นด้านผู้เรียน ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
๑.๑  นักเรียนเป็นคนดี เก่ง กล้า 
มีทักษะชีวิต มีจิตสาธาณะ อยู่
พอเพียงและมีความสุข 
 
 
๑.๒  นักเรียนมีความมุ่งมั่นใน
ก า ร ศึ ก ษ า แ ล ะก า ร ท า ง าน 
ส าม า รถปรั บ ตั ว เ ข้ า กั บพหุ
วั ฒ น ธ ร ร ม บ น พ้ื น ฐ า น ข อ ง
วัฒนธรรมที่ดีงามของไทย 
 

๑.๒.๓  ประชากรวัยเรียนระดับมัธยมศึกษาในเขตบริการทุกคน
ได้เข้าเรียนในรูปแบบที่เหมาะสม 
๑.๒.๔  อัตราจบหลักสูตรของประชากรวัยเรียนระดับ
มัธยมศึกษาภายในระยะเวลาที่ก าหนดเพิ่มข้ึน 
๑.๒.๕  นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษทุกคนได้รับการส่งเสริม 
ให้มีความเป็นเลิศด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีพ้ืนฐานทาง
วิศวกรรม คณิตศาสตร์ ภาษา  กีฬา ดนตรี และศิลปะ 
๑.๒.๖  นักเรียนกลุ่มพิเศษเรียนร่วมทุกคน ได้รับการพัฒนา
ศักยภาพด้วยรูปแบบที่หลกกหลาย 
๑.๒.๗  เด็กด้อยโอกาสทุกคนได้รับโอกาสทางการศึกษาที่มี
คุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรู้ของหลักสูตร และอัตลักษณ์
แห่งตน 

 
 
 
 



 
กลยุทธ์ที่ ๓  ส่งเสริมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 

๒.  จุดเน้นด้านครูและบุคลากร
ทางการศึกษา 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 

๒.๑  ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษามีวินัย คุณธรรม จริยธรรม
และจรรยาบรรณของวิชาชีพ 
 
๒.๒  ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษามีความรู้ ความสามารถ
และสมรรถนะตามมาตรฐาน
การปฏิบัติงานและมาตรฐาน
ต าแหน่ง 
 

๒.๑.๑   ครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคนมีคุณธรรม  
จริยธรรมและจรรยาบรรณตามมาตรฐานวิชาชีพ 
 
 
๒.๑.๒  ครูทุกคนได้รับการพัฒนาให้มีองค์ความรู้ตามกลุ่มสาระ
และทักษะในการสื่อสาร มีสมรรถนะสอดคล้องกับการ
ปฏิบัติงาน 

กลยุทธ์ที่ ๔ สร้างโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียม การเข้าถึงบริการทาง
การศึกษา 
 

๓.  จุดเน้นด้านการบริหาร
จัดการ 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 

๓ .๑   ส ถ านศึ กษ ามี ค ว า ม
เข้มแข็งและมีคุณภาพเป็นที่
ยอมรับ 
 
 
 
 
๓ . ๒   ส า นั ก ง า น เ ข ต พ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒  
บริหารจัดการตามหลักธรรม
มาภิบาล ได้มาตรฐานและ
พัฒนาสู่ความเป็นเลิศ 
 

๓.๑.๑  สถานศึกษาทุกแห่งมีระบบประกันคุณภาพภายในที่
เข้มแข็ง และได้รับการติดตาม ตรวจสอบคุณภาพโดยเขตพ้ืนที่
การศึกษาและได้รับการรับรองจากการประเมินคุณภาพ
ภายนอก 
๓.๑.๒  สถานศึกษาทุกแห่งมีภาคี เครือข่ายและได้รับความ
ช่วยเหลือจากองค์กร ชุมชน  ผู้มีส่วนได้เสียและมีการระดม
ทรพัยากรเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
 
๓.๒.๑ ส่วนราชการภายในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต ๑๒ มีการบริหารและการจัดการศึกษาที่มี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
๓.๒.๒ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒  มีผล
การบริหารจัดการเป็นไปตามมาตรฐานเขตพ้ืนที่การศึกษาอยู่ใน
ระดับ  ดีเยี่ยม 

 
 



 
กลยุทธ์ที่ ๕   จัดการศึกษาเพ่ือสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
 

๓.  จุดเน้นด้านการบริหาร
จัดการ 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 

๓.๑  สถานศึกษามีความ
เข้มแข็ง   มีคุณภาพเป็นที่
ยอมรับ 
 
 
 
 
 
๓.๒  ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒  
มีการบริหารจัดการได้
มาตรฐาน 
 

๓.๑.๑  สถานศึกษาทุกแห่งมีระบบประกันคุณภาพภายในที่
เข้มแข็ง และได้รับการติดตาม ตรวจสอบคุณภาพโดยเขตพ้ืนที่
การศึกษาและได้รับการรับรองจากการประเมินคุณภาพ
ภายนอก 
๓.๑.๒  สถานศึกษาทุกแห่งมีภาคี เครือข่ายและได้รับความ
ช่วยเหลือจากองค์กร ชุมชน  ผู้มีส่วนได้เสียและมีการระดม
ทรัพยากรเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
 
๓.๒.๑ ส่วนราชการภายในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต ๑๒ มีการบริหารและการจัดการศึกษาที่มี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
๓.๒.๒ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒  มีผล
การบริหารจัดการเป็นไปตามมาตรฐานเขตพ้ืนที่การศึกษาอยู่ใน
ระดับ  ดีเยี่ยม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



กลยุทธ์ที่ ๖   พัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัด
การศึกษา 
 

๓.  จุดเน้นด้านการบริหาร
จัดการ 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 

๓.๑  สถานศึกษามีความ
เข้มแข็ง   มีคุณภาพเป็นที่
ยอมรับ 
 
 
 
 
 
๓.๒  ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒  
มีการบริหารจัดการได้
มาตรฐาน 
 

๓.๑.๑  สถานศึกษาทุกแห่งมีระบบประกันคุณภาพภายในที่
เข้มแข็ง และได้รับการติดตาม ตรวจสอบคุณภาพโดยเขตพ้ืนที่
การศึกษาและได้รับการรับรองจากการประเมินคุณภาพ
ภายนอก 
๓.๑.๒  สถานศึกษาทุกแห่งมีภาคี เครือข่ายและได้รับความ
ช่วยเหลือจากองค์กร ชุมชน  ผู้มีส่วนได้เสียและมีการระดม
ทรัพยากรเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
 
๓.๒.๑ ส่วนราชการภายในส านักงานเขตพ้ืนที่ การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต ๑๒ มีการบริหารและการจัดการศึกษาที่มี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
๓.๒.๒ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒  มีผล
การบริหารจัดการเป็นไปตามมาตรฐานเขตพ้ืนที่การศึกษาอยู่ใน
ระดับ  ดีเยี่ยม 

 


