
1 

 ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศกึษำมัธยมศกึษำกรงุเทพมหำนคร เขต 2 

ทิศทางการขับเคลื่อนและพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2 

 

วิสัยทัศน์ 
“ เป็นศูนย์กลำงกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ บริหำรจัดกำรด้วยนวัตกรรมที่ทันสมัย สู่ควำมเป็นเลิศอย่ำงยั่งยืน ” 

พันธกิจ 
 1. จัดกำรศึกษำเพ่ือเสริมสร้ำงควำมมั่นคงของสถำบันหลักของชำติ และกำรปกครองในระบบ
ประชำธิปไตยอันมีพระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
 2. จัดกำรศึกษำให้ผู้เรียน ครู และบุคลำกรทำงกำรศึกษำและสถำนศึกษำ ได้รับควำมปลอดภัย ทุกรูปแบบ 
เพ่ือรองรับวิถีชีวิตใหม่ 
 3. พัฒนำศักยภำพและคุณภำพผู้เรียนให้มีสมรรถนะตำมหลักสูตรและคุณลักษณะในศตวรรษที่ 21 
 4. ยกระดับผู้เรียนให้มีสมรรถนะและมีควำมเป็นเลิศตำมศักยภำพ เพ่ือเพ่ิมขีดควำมสำมำรถใน กำรแข่งขัน 
  5. สร้ำงโอกำส ควำมเสมอภำค ลดควำมเหลื่อมล้ ำ ให้ผู้เรียนทุกคนได้รับบริกำรทำงกำรศึกษำ อย่ำงทั่วถึง 
เท่ำเทียมและมีคณุภำพ 
  6. พัฒนำผู้บริหำร ครู และบุคลำกำรทำงกำรศึกษำให้เป็นมืออำชีพ มีสมรรถนะด้ำนกำรใช้เทคโนโลยีดิจิทัล 
และภำษำ 
  7. จัดกำรศึกษำเพ่ือพัฒนำคุณภำพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ยึดหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง
และเป้ำหมำยกำรพัฒนำที่ยั่งยืน 
  8. เพ่ิมประสิทธิภำพระบบกำรบริหำรจัดกำรศึกษำ โดยใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลที่ทันสมัย 

เป้าประสงค์ 
 1. ผู้เรียนมีควำมรักในสถำบันหลักของชำติและยึดมั่นกำรปกครองระบอบประชำธิปไตยอันมีพระมหำกษัตริย์ 
ทรงเป็นประมุข เป็นพลเมืองที่รู้และปฏิบัติตำมสิทธิและหน้ำที่อย่ำงมีควำมรับผิดชอบ มีจิตสำธำรณะ มีควำมรัก
และควำมภูมิใจในควำมเป็นไทย 
 2. ผู้เรียน ครู และบุคลำกรทำงกำรศึกษำและสถำนศึกษำ ได้รับกำรดูแลควำมปลอดภัยทุกรูปแบบ เพ่ือ
รองรับวิถีชีวิตใหม่ รวมถึงกำรจัดสภำพแวดล้อมที่เอ้ือต่อกำรมีสุขภำวะที่ดี 
 3. ผู้เรียนได้รับกำรพัฒนำศักยภำพและคุณภำพ ให้มีสมรรถนะตำมหลักสูตรและคุณลักษณะในศตวรรษที่ 21 
 4. ผู้เรียนมีสมรรถนะและมีควำมเป็นเลิศตำมศักยภำพ สำมำรถแข่งขันได้ในระดับนำนำชำติ 
 5. ผู้เรียนทุกคนได้รับโอกำสควำมเสมอภำคบริกำรทำงกำรศึกษำอย่ำงทั่วถึง เท่ำเทียมและมีคุณภำพ  
 6. ผู้บริหำร ครู และบุคลำกรทำงกำรศึกษำเป็นบุคคลแห่งกำรเรียนรู้ มีสมรรถนะด้ำนกำรใช้เทคโนโลยี 
ดิจิทัลและภำษำ มีควำมรู้ ควำมเชี่ยวชำญ มีจรรยำบรรณตำมมำตรฐำนวิชำชีพ และมีควำมก้ำวหน้ำในวิชำชีพ 
 7. สถำนศึกษำจัดกำรศึกษำเพ่ือกำรบรรลุเป้ำหมำยกำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืน และสร้ำงเสริมคุณภำพชีวิตที่
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง 
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 8. ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ สถำนศึกษำ มีระบบกำรบริหำรจัดกำรศึกษำตำมหลักธรรมำภิบำล โดย
ใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลที่ทันสมัย 
 9. ก ำกับ ติดตำม ประเมิน และสรุปรำยงำนผลอย่ำงเป็นระบบ มีระบบข้อมูลสำรสนเทศท่ีมีประสิทธิภำพ          
มีงำนวิจัย และเทคโนโลยีหรือนวัตกรรมในกำรขับเคลื่อนคุณภำพกำรศึกษำ 

กลยุทธ์ 
 กลยุทธ์ที่ 1  เพ่ิมประสิทธิภำพกำรบริหำรจัดกำรศึกษำ ด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ทันสมัย 
 กลยุทธ์ที่ 2  พัฒนำสมรรถนะผู้บริหำร ครู และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
 กลยุทธ์ที่ 3  ยกระดับคุณภำพกำรศึกษำตำมศักยภำพของผู้เรียน ให้สอดคล้องกับกำรเปลี่ยนแปลงใน 
        ศตวรรษท่ี 21 
 กลยุทธ์ที่ 4  สร้ำงโอกำสและควำมเสมอภำคทำงกำรศึกษำ 

รายละเอียดประกอบกลยุทธ์ 
 

กลยุทธ์ที่ 1 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา ด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ทันสมัย 
 เป้ำประสงค์เชิงกลยุทธ์ 
 1. ผู้เรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษาและสถานศึกษา ได้รับการดูแลความปลอดภัย 

ทุกรูปแบบ เพื่อรองรับวิถีชีวิตใหม่ รวมถึงการจัดสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการมีสุขภาวะท่ีดี 
 วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์    

  1.1 เพื่อสร้างความปลอดภัยให้กับผู้เรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษาและสถานศึกษา 
 ตัวชี้วัด 
 - ร้อยละของสถำนศึกษำมีแผนเผชิญเหตุ และแผนกำรจัดกำรเรียนกำรสอน เพ่ือควำมปลอดภัย   

เมื่อต้องเผชิญกับสถำนกำรณ์ภัยพิบัติและภัยคุกคำม 
 - ร้อยละของผู้เรียน ครู และบุคลำกรทำงกำรศึกษำที่เข้ำร่วมกิจกรรมที่ส่งเสริมสนับสนุนในกำรสร้ำง

ภูมิคุ้มกัน พร้อมรับมือกำรเปลี่ยนแปลงและภัยคุกคำมทุกรูปแบบ 
 - ร้อยละของสถำนศึกษำที่มีแผนกำรป้องกันและแก้ปัญหำภัยคุกคำมทำงไซเบอร์ กำรแสดงออกที่ไม่

เหมำะสม พฤติกรรมกลั่นแกล้ง รังแกผู้อ่ืน ควำมรุนแรงในสถำนศึกษำ กำรล่วงละเมิดทำงเพศ และยำเสพติด โดย
ควำมร่วมมือจำกภำคีเครือข่ำย 
 - ร้อยละของสถำนศึกษำที่มุ่งเสริมสร้ำงทักษะชีวิตและทักษะอำชีพให้แก่ผู้เรียน เพ่ือรองรับภัยพิบัติ
และภัยคุกคำมทุกรูปแบบ โรคอุบัติใหม่และโรคอุบัติซ้ ำ 
 1.2 เพื่อจัดสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อสุขภาวะท่ีดี 
 ตัวชี้วัด 
 - ร้อยละของสถำนศึกษำกำรจัดสภำพแวดล้อมและสร้ำงระบบนิเวศกำรเรียนรู้ที่ปลอดภัยใน
สถำนศึกษำให้ผู้เรียนมีควำมอบอุ่น และมีสุขภำวะที่ดี 
 2. สถานศึกษาจัดการศึกษาเพื่อการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน และสร้างเสริม
คุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
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 วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์   
 2.1 เพื่อส่งเสริมให้สถานศึกษา จัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพเพื่อการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาอย่าง
ยั่งยืน 
 ตัวชี้วัด 
 - ร้อยละของสถำนศึกษำน ำองค์ควำมรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรมมำใช้เป็นเครื่องมือในกำร จัดกิจกรรม 
กำรเรียนกำรสอนได้อย่ำงมีคุณภำพ และบรรลุตำมเป้ำหมำยอย่ำงยั่งยืน 

  2.2 เพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิตของผู้เรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษาและสถานศึกษาให้มี
บรรยากาศ ร่มรื่น สวยงาม มีความปลอดภัย เอ้ือต่อการเรียนรู้ และสอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 
 ตัวชี้วัด 
 - ร้อยละของสถำนศึกษำมีนโยบำยและกิจกรรมให้ควำมรู้ที่ถูกต้องและสร้ำงจิตส ำนึกด้ำนกำรผลิต
และบริโภคท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
 - จ ำนวนสถำนศึกษำที่มีแหล่งเรียนรู้และสื่อกำรเรียนรู้ที่ส่งเสริมคุณภำพชีวิตที่ เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม และกำรน ำแนวคิดตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงสู่กำรปฏิบัติ 
  - ร้อยละของสถำนศึกษำมีงำนวิจัยเพ่ือพัฒนำองค์ควำมรู้และนวัตกรรมด้ำนกำรสร้ำงเสริมคุณภำพ
ชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
 3. ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา สถานศึกษา มีระบบการบริหารจัดการศึกษาตามหลัก 
ธรรมาภิบาล โดยใช้นวัตกรรม และเทคโนโลยีดิจิทัลที่ทันสมัย 
 วัตถปุระสงค์เชิงกลยุทธ์  
 3.1 เพื่อให้ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา มีระบบการบริหารตามหลักธรรมาภิบาล โดยใช้
นวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลที่ทันสมัย 
 ตัวชี้วัด 
 - ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำได้รับกำรพัฒนำให้เป็นหน่วยงำนที่บริหำรจัดกำรตำมหลักธรรมำภิบำลมี
ควำมทันสมัย ยืดหยุ่น คล่องตัวสูง (Quality Team SPM.BK 2) พร้อมที่จะปรับตัวให้ทันต่อกำรเปลี่ยนแปลงของโลก 
มีคุณภำพอยู่ในระดับดีมำก ขึ้นไป 
 - ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมีกำรน ำนวัตกรรม เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) และ
ข้อมูลสำรสนเทศ มำใช้ในกำรบริหำรจัดกำรและตัดสินใจได้อย่ำงมีประสิทธิภำพทั้งระบบ 
 - ส ำนักงำนเขตที่กำรศึกษำมีแพลตฟอร์มดิจิทัล (Digital Platform) เพ่ือสนับสนุนภำรกิจด้ำน
บริหำรจัดกำรศึกษำ 
 - ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมีข้อมูลผู้เรียนรำยบุคคลที่สำมำรถเชื่อมโยงกับข้อมูลต่ำง ๆ น ำไปสู่
กำรวิเครำะห์เพ่ือวำงแผนกำรจัดกำรเรียนรู้สู่ผู้เรียนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ (Big Data Technology) 
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 - ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำกรุงเทพมหำนคร เขต 2 เป็นต้นแบบในกำรขับเคลื่อน
กำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนรูปแบบใหม่ (New Normal) ให้กับส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำและ
มัธยมศึกษำ ในระดับ Cluster หรือ ระดับประเทศ 
 - ระดับคะแนนเฉลี่ยของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำที่ผ่ำนเกณฑ์กำรประเมิน ตัวชี้วัดของ สพฐ. , ศธ. 
มำตรฐำนส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ และเกณฑ์กำรประเมิน ITA อยู่ในระดับ ดีมำก ขึ้นไป 
  - ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมีเครือข่ำยควำมร่วมมือในกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ 
  3.2 เพื่อให้สถานศึกษา มีระบบการบริหารตามหลักธรรมมาภิบาล โดยใช้นวัตกรรมและ
เทคโนโลยีดิจิทัลที่ทันสมัย 
 ตัวชี้วัด 
 - ร้อยละของสถำนศึกษำที่มีกำรบริหำรจัดกำรที่เป็นดิจิทัล โดยน ำนวัตกรรม เทคโนโลยีดิจิทัล 
(Digital Technology) และข้อมูลสำรสนเทศ มำใช้ในกำรบริหำรจัดกำรและตัดสินใจได้อย่ำงมีประสิทธิภำพทั้งระบบ  
 - ร้อยละของสถำนศึกษำมีแพลตฟอร์มดิติทัล (Digital Platform) เพ่ือสนับสนุนภำรกิจด้ำนบริหำร
จัดกำรศึกษำ 
 - ร้อยละของสถำนศึกษำมีข้อมูลผู้เรียนรำยบุคคลที่สำมำรถเชื่อมโยงกับข้อมูลต่ำง ๆ น ำไปสู่ กำร
วิเครำะห์เพื่อวำงแผนกำรจัดกำรเรียนรู้สู่ผู้เรียนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ (Big Data Technology) 
 - สัดส่วนของเวลำที่ครูใช้เพ่ือกำรเรียนกำรสอนและงำนที่เกี่ยวข้องกับกำรเรียนกำรสอนต่องำนอ่ืน ๆ 
 - ร้อยละของสถำนศึกษำท่ีผ่ำนเกณฑ์กำรประเมิน ITA 
 - สถำนศึกษำมีเครอืข่ำยควำมร่วมมือในกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ 
 4. ก ากับ ติดตาม ประเมินผล สรุปรายงานผลอย่างเป็นระบบ และมีระบบข้อมูลสารสนเทศ ที่มี
ประสิทธิภาพ มีงานวิจัย เทคโนโลยีหรือนวัตกรรมในการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษา 
 วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์    
 4.1 เพื่อก ากับ ติดตาม ประเมินผล สรุปรายงานผลอย่างเป็นระบบ 
  ตัวชี้วัด 
 - ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมีกำรก ำกับ ติดตำม ประเมินผลโครงกำร/กิจกรรม/งบประมำณ     
ในแผนปฏิบัติกำรประจ ำปีงบประมำณ เพ่ือขับเคลื่อนคุณภำพกำรศึกษำ เป็นรำยไตรมำส 

 - ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมีกำรรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนปฏิบัติกำรประจ ำปี
งบประมำณ และรำยงำนผ่ำนระบบติดตำมและกำรประเมินผลแห่งชำติ (eMENSCR) 
 - ร้อยละของสถำนศึกษำในสังกัดได้รับกำรนิ เทศ ติ ดตำม และประเมินผลกำรด ำเนินกำร          
ตำมรูปแบบเครือข่ำยทำงวิชำกำร และมีกระบวนกำรนิเทศภำยใน เพ่ือขับเคลื่อนคุณภำพทำงกำรศึกษำ 
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 4.2 เพื่อให้มีระบบข้อมูลสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพ มีงานวิจัย เทคโนโลยีหรือนวัตกรรม ในการ
ขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษา 
  ตัวชี้วัด 
  - ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำและสถำนศึกษำมีข้อมูลสำรสนเทศที่ใช้ในกำรวิเครำะห์งำนด้ำน
วิชำกำร บุคคล งบประมำณ และกำรบริหำรทั่วไป รวมทั้งกำรจัดกำรเรียนกำรสอนในกำรขับเคลื่อนคุณภำพ
กำรศึกษำ 
 - ร้อยละของผลงำนวิจัย นวัตกรรม เทคโนโลยี องค์ควำมรู้ และสิ่งประดิษฐ์ที่สำมำรถน ำไปใช้
ประโยชน์หรือต่อยอดเชิงพำณิชย์ 
 
กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาสมรรถนะผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา 
 เป้ำประสงค์เชิงกลยุทธ์ 
  ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ มีสมรรถนะด้านการใช้
เทคโนโลยีดิจิทัลและภาษา มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ จรรยาบรรณตามมาตรฐานวิชาชีพและมีความ ก้าวหน้า
ในวิชาชีพ 
  วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์   
 1.เพื่อพัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา ให้สามารถใช้เทคโนโลยีดิจิทัลได้   อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
 ตัวชี้วัด 
  - ร้อยละของกำรพัฒนำศักยภำพครูในกำรจัดกำรเรียนรู้แบบบูรณำกำรกับกำรจัดกำรศึกษำทำงไกล
ผ่ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศอย่ำงเป็นรูปธรรมผ่ำนสื่อสังคมออนไลน์ 
 - ร้อยละของผู้บริหำร ครู และบุคลำกรทำงกำรศึกษำมีผลงำนกำรจัดกำรเรียนรู้ที่ใช้สื่อนวัตกรรม
เทคโนโลยีที่หลำกหลำย  
 - ร้อยละของสถำนศึกษำในสังกัดมีกำรเผยแพร่ผลงำนกำรจัดกำรเรียนรู้ที่ใช้สื่อนวัตกรรมเทคโนโลยี 
ผ่ำนทำงสื่อสังคมออนไลน์ 
 2. เพื่อพัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา ให้สามารถใช้ภาษาในการสื่อสารได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ 
 ตัวชี้วัด 
 - ร้อยละของผู้บริหำร ครู และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ได้รับกำรพัฒนำสมรรถนะและยกระดับควำมรู้
ภำษำอังกฤษโดยใช้ระดับกำรพัฒนำทำงด้ำนภำษำ (CEFR) ตำมเกณฑ์ที่ก ำหนด 
 - ร้อยละของครูผู้สอนภำษำต่ำงประเทศมีผลคะแนนกำรทดสอบ CEFR เพ่ิมอย่ำงน้อย 1 ระดับ 
 - ร้อยละของครูผู้ สอนภำษำต่ำงประเทศที่  2 มีควำมรู้ควำมเข้ำใจในกำรจัดท ำหลักสูตร
ภำษำต่ำงประเทศท่ี 2 
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  3. เพื่อพัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา ให้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญและ
จรรยาบรรณตามมาตรฐานวิชาชีพ 
 ตัวชี้วัด 
 - ร้อยละของผู้บริหำร ครู และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ได้เข้ำรับกำรพัฒนำจรรยำบรรณตำม
มำตรฐำนวิชำชีพเพ่ือให้สำมำรถปฏิบัติหน้ำที่ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 
 -ร้อยละของผู้บริหำร ครู และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ได้รับรำงวัลด้ำนคุณธรรม จริยธรรม และกำร
อุทิศตนเพื่อประโยชน์ของทำงรำชกำร     
 4. เพื่อส่งเสริมให้ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา มีความก้าวหน้าในวิชาชีพ 
  ตัวชี้วัด 
 - ร้อยละของผู้บริหำร ครู และบุคลำกรทำงกำรศึกษำทุกระดับ ที่จัดส่งผลงำนทำงวิชำกำรและได้รับ
กำรอนุมัติให้มีวิทยฐำนะและเลื่อนวิทยฐำนะ ส่งผลให้มีควำมก้ำวหน้ำในวิชำชีพ 
 
กลยุทธ์ที่ 3 ยกระดับคุณภาพการศึกษาตามศักยภาพของผู้เรียน ให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 
 เป้ำประสงค์เชิงกลยุทธ์ 
 1. ผู้เรียนมีความรักในสถาบันหลักของชาติ และยึดม่ัน การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข เป็นพลเมืองที่มีความรักในสถาบันหลักของชาติ และยึดม่ัน การปกครอง
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
 วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์  
  1.1 เพื่ อให้ผู้ เรียนมีความรักในสถาบันหลักของชาติ  และยึด ม่ัน การปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
 ตัวชี้วัด 
 - ร้อยละของสถำนศึกษำในสังกัดที่จัดกิจกรรมน้อมน ำพระบรมรำโชบำยด้ำนกำรศึกษำ และหลัก
ปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงไปพัฒนำผู้เรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ท่ีก ำหนดได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 
 - จ ำนวนสถำนศึกษำในสังกัดที่จัดบรรยำกำศสิ่งแวดล้อมให้ผู้เรียน แสดงออกถึงควำมรัก ในสถำบัน
หลักของชำติ ยึดมั่นกำรปกครองระบอบประชำธิปไตยอันมีพระมหำกษัตริย์ ทรงเป็นประมุข มีทัศนคติที่ดีต่อ
บ้ำนเมือง มีหลักคิดท่ีถูกต้อง เป็นพลเมืองดีของชำติ มีคุณธรรมและจริยธรรม 
 1.2 เพื่อให้ผู้เรียนเป็นพลเมืองท่ีดี รู้และปฏิบัติสิทธิและหน้าที่อย่างมีความรับผิดชอบ  
มีจิตสาธารณะ 
 ตัวชี้วัด 
  - ร้อยละของผู้เรียนที่มีพฤติกรรมแสดงออกถึงกำรมีทัศนคติที่ดีต่อบ้ำนเมือง มีหลักคิด ที่ถูกต้องเป็น
พลเมืองดีของชำติ รู้และปฏิบัติตำมสิทธิและหน้ำที่ มีจิตสำธำรณะ มีจิตอำสำ รับผิดชอบต่อครอบครัว ผู้อ่ืน และ
สังคมโดยรวม ซื่อสัตย์ สุจริต มัธยัสถ์ อดออม โอบอ้อมอำรี มีวินัยและรักษำศีลธรรม  
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 1.3 เพื่อให้ผู้เรียนมีความรักและความภูมิใจในความเป็นไทย 
  ตัวชี้วัด 
 - ร้อยละของผู้เรียนที่มีพฤติกรรมแสดงออกถึงควำมรักและหวงแหนแผ่นดินไทย นิยมไทย ส ำนึกและ
ภูมิใจในควำมเป็นไทยและมีควำมมุ่งมั่นที่จะส่งเสริมควำมเจริญก้ำวหน้ำและควำมมั่นคงของประเทศ รวมทั้งกำร
รักษำผลประโยชน์และเกียรติภูมิของไทย 
 2. ผู้เรียนได้รับการพัฒนาศักยภาพและคุณภาพผู้เรียนให้มีสมรรถนะตามหลักสูตรและ 
คุณลักษณะในศตวรรษที่ 21  
 วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์    
  2.1 เพื่อให้ผู้เรียนได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ 
 ตัวชี้วัด 
 - ร้อยละของผู้เรียนได้รับกำรพัฒนำให้มีสมรรถนะและทักษะที่จ ำเป็นในศตวรรษท่ี 21 
 - ร้อยละของผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ระดับ ดี ขึ้นไป 
  - จ ำนวนผู้ เรียนได้รับกำรพัฒนำเต็มตำมศักยภำพตำมควำมถนัด (วิทยำศำสตร์ คณิตศำสตร์ 
ทัศนศิลป์ นำฏศิลป์ ดนตรี และกีฬำ) 
  - ร้อยละของผู้เรียนผ่ำนกำรประเมินสมรรถนะที่จ ำเป็นด้ำนกำรเรียนรู้เรื่องกำรอ่ำน (Reading 
Literacy) ด้ำนกำรรู้เรื่องคณิตศำสตร์ (Mathematical Literacy) และด้ำนกำรรู้เรื่องวิทยำศำสตร์ (Scientific 
Literacy) ตำมแนวกำรประเมิน PISA 
 

  - ร้อยละของผู้เรียนที่มีคะแนนผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติขั้นพ้ืนฐำน (O-Net) มำกกว่ำ
ร้อยละ 50 ในแต่ละวิชำเพ่ิมข้ึนจำกปีกำรศึกษำที่ผ่ำนมำ 

 2.2. เพื่อให้ผู้เรียนมีสมรรถนะตามหลักสูตรและคุณลักษณะในศตวรรษที่ 21  
 ตัวชี้วัด 
  - ร้อยละของผู้เรียนทุกระดับมีสรรถนะส ำคัญตำมหลักสูตร มีทักษะกำรเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 (3R8C) 
 - ร้อยละของสถำนศึกษำในสังกัดที่จัดกำรเรียนกำรสอนสู่กำรเรียนรู้  ฐำนสมรรถนะเพ่ือตอบสนอง
กำรเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 

 - ร้อยละของสถำนศึกษำท่ีสำมำรถจัดกำรเรียนกำรสอนตำมพหุปัญญำ 
  - ร้อยละของนักเรียนที่ได้รับกำรคัดกรองเพ่ือพัฒนำพหุปัญญำรำยบุคคล 
  - จ ำนวนสถำนศึกษำในสังกัดที่ได้รับกำรส่งเสริม พัฒนำ ควำมสำมำรถด้ำนวิทยำศำสตร์และ

คณิตศำสตร์ 
  - พัฒนำผู้ เรียนให้มีสมรรถนะและทักษะด้ำนกำรอ่ำน คณิตศำสตร์ กำรคิดขั้นสูง นวัตกรรม 

วิทยำศำสตร์ และเทคโนโลยีดิจิทัล และภำษำต่ำงประเทศ เพ่ือเพ่ิมขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน 
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 ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศกึษำมัธยมศกึษำกรงุเทพมหำนคร เขต 2 

 3. ผู้เรียนมีความเป็นเลิศตามศักยภาพ สามารถแข่งขันได้ในระดับนานาชาติ 
  วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์    
  3.1 เพื่อให้ผู้เรียนมีความเป็นเลิศเต็มตามศักยภาพ 
  ตัวชี้วัด 

 - ร้อยละของผู้เรียนมีควำมเป็นเลิศทำงด้ำนวิชำกำร มีทักษะควำมรู้ที่สอดคล้องกับทักษะที่จ ำเป็นใน
ศตวรรษท่ี 21 
 3.2 เพื่อให้ผู้เรียนสามารถแข่งขันได้ในระดับนานาชาติ 
 ตัวชี้วัด 
 - ร้อยละของผู้เรียนที่มีศักยภำพได้รับโอกำสเข้ำสู่เวทีกำรแข่งขันระดับนำนำชำติ 
 
กลยุทธ์ที่ 4 สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา 
  เป้ำประสงค์เชิงกลยุทธ์ 
  ผู้เรียนทุกคนได้รับบริการทางการศึกษา อย่างท่ัวถึง เท่าเทียม และมีคุณภาพ 
  วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์   
  1. เพื่อให้ผู้เรียนได้รับโอกาสความเสมอภาคทางการศึกษา ความเท่าเทียม และได้รับการศึกษา
อย่างมีคุณภาพ 
  ตัวชี้วัด 
 - ร้อยละของผู้เรียนที่ได้รับเงินอุดหนุนปัจจัยพื้นฐำนส ำหรับนักเรียนยำกจน 
  - ร้อยละของผู้เรียนได้รับกำรสนับสนุน วัสดุ อุปกรณ์ อุปกรณ์ดิจิทัลและอินเตอร์เน็ต เพ่ือใช้เป็น
เครื่องมือในกำรเรียนรู้อย่ำงเหมำะสมเพียงพอ 
 - ร้อยละของครูได้รับกำรสนับสนุนวัสดุ อุปกรณ์ อุปกรณ์ดิจิทัลและอินเตอร์เน็ต เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือ
ในกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียน 
 - ร้อยละของสถำนศึกษำที่พัฒนำรูปแบบและวิธีกำรจัดกำรเรียนรู้ สื่อ เทคโนโลยี สิ่งอ ำนวยควำม
สะดวกทำงกำรศึกษำส ำหรับคนพิกำร รวมทั้งกำรวัดและประเมินผลที่เหมำะสมกับกำรพัฒนำศั กยภำพของเด็ก
พิกำรและเด็กด้อยโอกำส 
   2. เพื่อให้ผู้เรียนทุกคนได้รับบริการทางการศึกษาอย่างท่ัวถึง 
 ตัวชี้วัด 
  - ร้อยละของสถำนศึกษำที่มีระบบฐำนข้อมูลประชำกรวัยเรียนและสำมำรถน ำมำใช้ในกำร          
วำงแผนกำรรับนักเรียนและจัดกำรเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 
  - ร้อยละของสถำนศึกษำที่มีระบบกำรดูแลช่วยเหลือและคุ้มครองนักเรียนและกำรแนะแนวอย่ำงมี
ประสิทธิภำพ 
  - ร้อยละของผู้เรียนที่ได้รับจัดสรรงบประมำณอุดหนุนอย่ำงเพียงพอและเหมำะสม สอดคล้องกับ
สภำพข้อเท็จจริง โดยค ำนึงถึงควำมจ ำเป็นตำมสภำพพ้ืนที่ภูมิศำสตร์ สภำพทำงเศรษฐกิจและที่ตั้งของสถำนศึกษำ
และควำมต้องกำรจ ำเป็นพิเศษส ำหรับผู้พิกำร 


