
ทิศทางพัฒนาคุณภาพการศึกษาของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา   

ปีการศึกษา  พ.ศ. ๒๕62 - 2564  

วิสัยทัศน์ 

 “เป็นผูน้ าการจัดการมัธยมศึกษา  สู่คุณภาพระดับมาตรฐาน  บนพื้นฐานความเป็นไทย” 

พันธกิจ 

๒.๑  เสริมสร้างความเสมอภาค  สิทธิและโอกาสทางการศึกษา 
 ๒.๒  ยกระดับคุณภาพมัธยมศึกษาสู่มาตรฐานสากล 
 ๒.๓  ปลูกฝังให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตร  และค่านิยมหลักของคนไทย ๑๒  ประการ 
 ๒.๔  ส่งเสริมการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ  และหลักธรรมาภิบาล 
 ๒.๕  เสริมสร้างความร่วมมือกับภาคีเครือข่ายในการจัดการมัธยมศึกษา 
 ๒.๖  พัฒนาผู้บริหาร  ครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้เป็นผู้น าทางวิชาการ 
เป้าประสงค ์  

เพื่อให้การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑  มีคุณภาพ   
และมาตรฐานระดับสากล  บนพื้นฐานของความเป็นไทย  จึงได้ก าหนดเป้าประสงค์  ดังนี้ 
 ๓.๑  ประชากรวัยเรียนทุกคนได้รับการศึกษาตามสิทธิอย่างเท่าเทียม และเสมอภาค 
 ๓.๒  ผู้เรียนมีความสามารถในการแข่งขันระดับนานาชาติ 
 ๓.๓  ผู้เรียนเป็นพลเมืองดีมีคุณภาพ 
 ๓.๔  ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาและสถานศึกษามีคุณภาพตามเกณฑ์ท่ีก าหนด 
 ๓.๕  ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาและสถานศึกษาได้รับความร่วมมือจากภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วน
ในการจัดการมัธยมศึกษาอย่างเข้มแข็งและยั่งยืน 
 ๓.๖  ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา สามารถจัดการศึกษาได้อย่างมีคุณภาพระดับ
มาตรฐานสากล 
กลยุทธ ์

กลยุทธ์ที่ ๑ ขยายโอกาสและสร้างความเสมอภาคทางการศึกษา 
กลยุทธ์ที่ ๒ พัฒนาหลักสูตรให้มีความหลากหลาย 
กลยุทธ์ที่ ๓ พัฒนารูปแบบในการปลูกฝังความเป็นพลเมืองดี 
กลยุทธ์ที่ ๔ เสริมสร้างความเข้มแข็งในการจัดการศึกษาของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา 
กลยุทธ์ที่ ๕ พัฒนารูปแบบการสร้างความเข้มแข็งของภาคีเครือข่ายในการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 
กลยุทธ์ที่ ๖ พัฒนาผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาท้ังระบบ 

 
 
 
 
 



 
วิสัยทัศน์  พันธกิจ เป้าประสงค์ 

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล 
 

วิสัยทัศน์ 

 “ รักษ์ศักด์ิศรี มีคุณธรรม เลิศล้ าวิชาการ สืบสานงานพระราชด าริ  มีคุณภาพระดับมาตรฐานสากล    
บนพื้นฐานความเป็นไทย ” 

พันธกิจ 

๑. ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนเต็มตามศักยภาพ มีคุณภาพระดับมาตรฐานสากล 
๒. ปลูกฝังให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตร และค่านิยมหลักของคนไทย ๑๒ ประการ 
๓. ส่งเสริมการบริหารจัดการโรงเรียนด้วยระบบคุณภาพ 
๔. สร้างเสริมศักยภาพบุคลากรทุกระดับให้มีทักษะ ในศตวรรษท่ี ๒๑ 
๕. เสริมสร้างความร่วมมือกับภาคีเครือข่ายในการจัดการศึกษาของโรงเรียน 
๖. ส่งเสริมให้ผู้เรียนสืบสานงานตามพระราชด าริ  

เป้าประสงค์ 

เพื่อให้การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียนมีคุณภาพระดับมาตรฐานสากลบนพื้นฐานความเป็นไทย        
จึงก าหนดเป้าประสงค์ดังนี้ 

๑. ผู้เรียนมีความรู้ ความสามารถได้มาตรฐานระดับสากล 
๒. ผู้เรียนใฝ่ดีมีคุณธรรม มีความเป็นไทย มีความเป็นพลเมืองตามวัฒนธรรมประชาธิปไตย มีทักษะการ

ด ารงชีวิต การสร้างงานอาชีพในระบบเศรษฐกิจยุคใหม่ (New Economy) และมีจิตส านึกรับผิดชอบ
ต่อสังคมโลก 

๓. โรงเรียนพฒันาหลักสูตร จัดกระบวนการเรียนรู้ เช่ือมประสานกับการศึกษาประชาคมอาเซียน และ
ประชาคมโลก 

๔. โรงเรียนบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วมเพื่อให้ได้มีคุณภาพระดับมาตรฐานสากล 
๕. ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา มีความสามารถจัดการศึกษาระดับมาตรฐานสากล 
๖. โรงเรียนมีภาคีร่วมพฒันาคุณภาพการศึกษาหรือแลกเปล่ียนเรียนรู้ ท้ังในระดับท้องถิ่น ระดับประเทศ 

และระหว่างประเทศ 

 

 

 



ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กร  กลยุทธ์ และโครงการของสถานศึกษา 

ยุทธศาสตร์ การ
พัฒนาองค์กร 

กลยุทธ์ระดับองค์กร กลยุทธ์ระดับแผนงาน 
สอดคล้องกับ

มาตรฐาน
การศึกษา 

๑. การพัฒนา
คุณภาพผู้เรียน 

กลยุทธ์ที ่ ๑                
ส่งเสริมและพัฒนา
คุณภาพทางด้านวิชาการ
ของผู้เรียน 

โครงการท่ี ๑ ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ของผู้เรียน 

มฐ. ๑.๔,๑.๕ 

โครงการท่ี ๒ ส่งเสริมและพัฒนาสมรรถนะทาง
วิชาการของผู้เรียน 

มฐ. ๑.๑-๑.๓, ๑.๖ 

กลยุทธ์ที ่ ๒                
ส่งเสริมและพัฒนา
คุณลักษณะอันพึงประสงค์
ของผู้เรียน 

โครงการท่ี ๓ ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม 
ค่านิยมท่ีพึงประสงค์  อนุรักษ์พลังงานและ
ส่ิงแวดล้อม 

มฐ. ๑.๗,๑.๙ 

โครงการท่ี ๔ ส่งเสริมผู้เรียนให้มีสุขภาวะท่ีดี 
และมีสุนทรียภาพ 

มฐ. ๑.๑๐ 

โครงการท่ี ๕ ส่งเสริมเอกลักษณ์ อัตลักษณ์ และ
สืบสานงานพระราชด าริ 

มฐ. ๑.๘ 

๒. การพัฒนา
คุณภาพครูและ
บุคลากรทาง  
การศึกษา 

กลยุทธ์ที่  ๓                
ส่งเสริมและพัฒนา
คุณภาพครูและบุคลากร
ทางการศึกษา 

โครงการท่ี ๖ ส่งเสริมพัฒนาครูและบุคลากร
ทางการศึกษา  จัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียน
เป็นส าคัญและมีทักษะความเป็นครูในศตวรรษท่ี  
๒๑ 

มฐ. ๓.๑-๓.๓ 

๓. การจัดระบบ   
บริหารจัดการที่
ส่งผลต่อคุณภาพ
การศึกษา 

กลยุทธ์ที่ ๔   
ส่งเสริมและพัฒนา
กระบวนการบริหารและ
การจัดการด้วยระบบ
คุณภาพ 

โครงการท่ี ๗ ส่งเสริมการบริหารจัดการด้วย
ระบบคุณภาพและพัฒนาระบบประกันคุณภาพ
ให้มีประสิทธิผล 

มฐ. ๒.๑,๒.๒, 
๒.๔,๔.๑ 

โครงการท่ี ๘ ส่งเสริมการบริหารแบบมีส่วนร่วม
และสร้างภาคีเครือข่าย 

มฐ.๒.๓ 

๔.  การบริหาร
จัดการโครงการ
ห้องเรียนพิเศษ 

กลยุทธ์ที่ ๕ 
ส่งเสริมและพัฒนาการ
บริหารโครงการห้องเรียน
พิเศษ 

โครงการท่ี ๙  ส่งเสริมสมรรถนะผู้เรียน  ครู  
และการบริหารจัดการโครงการห้องเรียนพิเศษ
เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาในศตวรรษท่ี ๒๑ 

 



 
มาตรฐานการประกันคุณภาพภายใน 

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล 
 
  
 มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน 
    ด้านผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
       ๑.๑   ความสามารถในการอ่าน เขียน การส่ือสาร และการคิดค านวณตามเกณฑ์ของแต่ละระดับช้ัน 
       ๑.๒  ความสามารถการคิดวิเคราะห์ คิดวิจารณญาณ อภิปราย แลกเปล่ียนความคิดเห็นและ 
              แก้ปัญหา                                                    
       ๑.๓  ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 
       ๑.๔ ความก้าวหน้าทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 
       ๑.๕ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและพัฒนาการจากผลการสอบวัดระดับชาติ 
       ๑.๖ ความพร้อมในการศึกษาต่อ การฝึกงาน หรือการท างาน 
    ด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
         ๑.๗ การมีคุณลักษณะและค่านิยมท่ีดีตามสถานศึกษาก าหนด โดยไม่ขัดกับกฎหมาย 
              และวัฒนธรรมอันดีงามของสังคม 

        ๑.๘ ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย 
        ๑.๙ การยอมรับท่ีจะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย 
        ๑.๑๐ สุขภาวะทางร่างกาย และลักษณะจิตสังคม 
 
มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา 
           ๒.๑ การมีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจท่ีสถานศึกษาก าหนดชัดเจน 
           ๒.๒  การวางแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
           ๒.๓  การมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย และการร่วมรับผิดชอบต่อผลการจัด 
                  การศึกษาให้มีคุณภาพและได้มาตรฐาน 
           ๒.๔  การก ากับ ติดตาม ประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษา 
 
มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผูเ้รียนเป็นส าคัญ 
          ๓.๑    การมีกระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีสร้างโอกาสให้ผู้เรียนทุกคนมีส่วนร่วม 
          ๓.๒    การจัดการเรียนการสอนท่ียึดโยงกับบริบทของชุมชนและท้องถิ่น 
          ๓.๓  การตรวจสอบและประเมินความรู้ความเข้าใจของผู้เรียนอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ 
 
 มาตรฐานที่ ๔  ระบบประกันคุณภาพภายในทีมี่ประสิทธิผล 
          ๔.๑   การใช้ระบบการประกันคุณภาพภายในเพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาให้ดียิ่งขึ้น 
                              


