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กลุ่มนโยบายและแผน 
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ค าน า 

 
   ตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561 – 2580) และแผนการปฏิรูป
ประเทศด้านการศึกษาก าหนดให้มีการพัฒนาเด็กตั้งแต่ระดับปฐมวัยให้มีสมรรถนะและคุณลักษณะที่ดี 
สมวัยทุกด้านโดยการปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลในศตวรรษที่ 21  
ตระหนักถึงพหุปัญญาของมนุษย์ที่หลากหลาย มีเป้าหมายให้ผู้เรียนทุกกลุ่มวัยได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพ
ตามมาตรฐาน มีทักษะที่จ าเป็นของโลกอนาคต สามารถแก้ปัญหา ปรับตัว สื่อสาร และท างานร่วมกับผู้อ่ืน
ได้อย่างมีประสิทธิผล มีวินัย มีนิสัยใฝ่เรียนรู้ อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต รวมทั้งเป็นพลเมืองที่รู้สิทธิและหน้าที่ 
มีความรับผิดชอบและมีจิตสาธารณะ และส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ก าหนดแนวทาง
การพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพ้ืนฐานให้เป็น “การศึกษาขั้นพ้ืนฐานวิถีใหม่ วิถีคุณภาพ” มุ่งเน้น 
ความปลอดภัยในสถานศึกษา ส่งเสริมโอกาสทางการศึกษาที่มีคุณภาพอย่างเท่าเทียม และบริหาร 
จัดการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ        

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 2 จัดท าแผนปฏิบัติการ
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖4 ฉบับนี้ขึ้น เพ่ือใช้เป็นกรอบแนวทางในการขับเคลื่อนการด าเนินงาน 
ตามทิศทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพ้ืนฐานดังกล่าว โดยก าหนดจุดเน้นการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาในแต่ละระดับการจัดการศึกษา คือ ๑) ระดับปฐมวัย “พัฒนาการเด็กปฐมวัยเหมาะสมตามวัย
ปลอดภัยเป็นเลิศ” ๒) ระดับประถมศึกษา “อ่านออกเขียนได้ดี มีความคิดสร้างสรรค์ มุ่งมั่นคิดเลขเป็น                                                    
เน้นความปลอดภัย” และ ๓) ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น “ค้นพบตนเองสู่ทักษะอาชีพด้วยความปลอดภัย                                                      
อย่างมีคุณภาพ” ซึ่งแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ได้รับการพิจารณาให้ความเห็นชอบจากคณะกรรมการพัฒนาการศึกษาจังหวัดสมุทรปราการ  
เมื่อคราวประชุมคณะกรรมการพัฒนาการศึกษาจังหวัดสมุทรปราการ ครั้งที่ 2/2563 วันที่ 30 ธันวาคม 2563  
ณ ห้องปฏิบัติการ ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดสมุทรปราการ 
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                                                  มกราคม 2564 
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บทน า 
 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 2 ซึ่งเป็นหน่วยงาน 

ทางการศึกษา ที่มีภารกิจเกี่ยวกับการจัดการศึกษา และส่งเสริมการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ให้แก่ประชากร 
วัยเรียนได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  
พ.ศ. 2542 และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553 หมวด 2  
มาตรา 10 โดยมี่ที่ตั้งอยู่เลขที่ 1/3 หมู่ที่ 8 ต าบลบางพลีใหญ่ อ าเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ  
มีสถานศึกษาในสังกัด จ านวน 71 แห่ง ใน 3 อ าเภอได้แก่ อ าเภอบางพลี อ าเภอบางบ่อ และอ าเภอบางเสาธง 
แบ่งกลุ่มโรงเรียนออกเป็น 5 กลุ่มโรงเรียน 

ลักษณะภูมิศาสตร์ 
 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 2  มีพ้ืนที่ครอบคลุม  

3 อ าเภอ คืออ าเภอบางพลี อ าเภอบางบ่อ และอ าเภอบางเสาธง มีพ้ืนที่ประมาณ 619.79 ตารางกิโลเมตร  
พ้ืนที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบกว้างใหญ่ ไม่มีภูเขา มีแม่น้ าล าคลองตามธรรมชาติและคลองชลประทานไหลผ่าน  
มีอาณาเขตติดต่อกับพ้ืนที่ใกล้เคียง ดังนี้ 

 ทิศเหนือ  ติดเขตลาดกระบัง เขตพระโขนง เขตประเวศ เขตบางนา  
 ทิศใต้   ติดเขตอ าเภอเมืองสมุทรปราการ และอ่าวไทย 
 ทิศตะวันออก  ติดเขตจังหวัดฉะเชิงเทรา และเขตลาดกระบัง 
 ทิศตะวันตก  ติดเขตอ าเภอเมืองสมุทรปราการ และกรุงเทพมหานคร 

 
แผนที่แสดงเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 2 
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โครงสร้างการบริหารและจัดการศึกษา 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นายวรรณชัย บุสนาม   
ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศกึษาสมุทรปราการ 

เขต 2 
 
 

นางธัญพร สมบูรณ์ศักดิ์ศร ี  
รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 

ประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 2 
 

นางแสงเดือน สุขรมย ์
รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 

ประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 2 
 

นายสมชัย นิยันตัง   
รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 

ประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 2 
 

กลุ่มกฎหมายและคดี หน่วยตรวจสอบภายใน 

กลุ่มส่งเสรมิการจัดการศกึษา 

กลุ่มอ านวยการ 

กลุ่มบริหารการเงินและ
สินทรัพย ์

กลุ่มนิเทศติดตามและ 
ประเมินผลการจัดการศึกษา 

กลุ่มนโยบายและแผน    

กลุ่มพัฒนาครูและ 
บุคลากรทางการศึกษา 

กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล 
เทคโนโลยีสารสนเทศและ 

การสื่อสาร 

กลุ่มบริหารงานบุคคล 



๔ 

 

 

 

สถานศึกษาในสังกัด จ านวน 71 แห่ง  
โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา(มัธยม) จ านวน 14 โรงเรียน ดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   

โรงเรียนขนาดเล็ก 

โรงเรียนขนาดกลาง 

โรงเรียนขนาดใหญ่ 

โรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษ 

โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา(มัธยม) 

18 โรงเรียน 

35 โรงเรียน 

16 โรงเรียน 

2 โรงเรียน 

14 โรงเรียน 

โรงเรียนขนาดเล็ก 

โรงเรียนขนาดใหญ่ 

โรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษ 

โรงเรียนขนาดกลาง 

49  % 

25  % 

3  % 

23  % 
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 ตารางที่ 1 แสดงกลุ่มโรงเรียน 
 
 
 
 
 
 
 
ตารางที่ 2 ข้อมูลจ านวนห้องเรียน จ านวนนักเรียน (ข้อมูล 20 ก.ค. 63) 

ระดับชั้น 
นักเรียน ห้องเรียน 

ชาย หญิง รวม   

อนุบาล 1(3ขวบ) 97 107 204 12 

อนุบาล 2 1,206 1,118 2,324 106 

อนุบาล 3 1,326 1,238 2,564 111 

     รวมระดับก่อนประถม 2,629 2,463 5,092 229 

ป.1 2,018 1,853 3,871 140 

ป.2 2,038 1,891 3,929 143 

ป.3 2,126 1,943 4,069 138 

ป.4 1,957 1,736 3,693 130 

ป.5 2,027 1,798 3,825 133 

ป.6 2,017 1,888 3,905 131 

รวมระดับประถมศึกษา 12,183 11,109 23,292 815 

ม.1  336 274 610 22 

ม.2 313 249 562 20 

ม.3 385 278 663 24 

รวมระดับมัธยมต้น 1034 801 1,835 66 

รวมทั้งหมด 15,846 14,373 30,219 1,110 

ที ่ ชื่อกลุ่มโรงเรียน จ านวนโรงเรียน 
1. กลุ่มโรงเรียนบางพลี 1 12 
2. กลุ่มโรงเรียนบางพลี 2  11 
3. กลุ่มโรงเรียนบางบ่อ 1  17 
4. กลุ่มโรงเรียนบางบ่อ 2 18 
5. กลุ่มโรงเรียนบางเสาธง  13 

รวม 5 71 



๖ 

 

 

 

บุคลากรทางการศึกษา 
ตารางที่ 3 ข้อมูลครูและบุคลากรทางการศึกษา (ข้อมูล 20 ก.ค. 63) 

ประเภท จ านวน 

 ผอ.สพป.สป.2 1 

รอง ผอ.สพป.สป.2 3 

ศึกษานิเทศก์ 10 

บุคลากร 38 ค(2) 27 

ผู้บริหารสถานศึกษา(ผอ.ร.ร./รอง) 100 

ครูประจ าการ 1,268 

ครธูุรการ 33 

พนักงานราชการ 40 

ลูกจ้างประจ า 21 

ลูกจ้างชั่วคราว 93 

รวมทั้งสิ้น 1,596 
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ด้านคุณภาพการศึกษา  
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รายงานผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (O-NET) ปีการศึกษา 2562 ระดับชั้น ป.6  
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 2 

กลุ่มสาระ ระดับประเทศ ระดับสพฐ. ระดับเขตพื้นที่ 
เทียบกับ
ประเทศ 

เทียบกับ สพฐ. 

ภาษาไทย 49.07 47.95 49.51 0.44 1.56 
ภาษาอังกฤษ 34.42 30.86 31.43 -2.99 0.57 
คณิตศาสตร ์ 32.90 31.60 30.98 -1.92 -0.62 
วิทยาศาสตร์ 35.55 34.30 34.56 -0.99 0.26 

รวมเฉลี่ย 37.99 36.18 36.62 -1.36 0.44 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (O-NET) ปีการศึกษา 2562 ระดับชั้น ป.6 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 2 พบว่า โดยภาพรวมคะแนนเฉลี่ยร้อยละ
ต่ ากว่าระดับประเทศ แต่สูงกว่าระดับ สพฐ. กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยมีคะแนนเฉลี่ยร้อยละสูงกว่า
ระดับประเทศและ สพฐ. 
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ระดับประเทศ ระดับสพฐ. ระดับเขตพ้ืนที่

เปรียบเทียบผลการสอบ O-NET ปีการศึกษา 2562 ระดับชั้น ป.6
สพป.สมุทรปราการ เขต 2



๑๐ 

 

 

 

รายงานผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (O-NET) ปีการศึกษา 2562 ระดับชั้น ม.3  
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 2 

กลุ่มสาระ ระดับประเทศ ระดับสพฐ. ระดับเขตพื้นที่ เทียบกับประเทศ เทียบกับ สพฐ. 

ภาษาไทย 55.14 55.91 47.89 -7.25 -8.02 

ภาษาอังกฤษ 33.25 32.98 27.73 -5.52 -5.25 
คณิตศาสตร ์ 26.73 26.98 21.41 -5.32 -5.57 
วิทยาศาสตร์ 30.07 30.22 27.80 -2.27 -2.42 

รวมเฉลี่ย 36.30 36.52 31.21 -5.09 -5.31 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (O-NET) ปีการศึกษา 2562 ระดับชั้น ม.3 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 2 พบว่า โดยภาพรวมคะแนนเฉลี่ยร้อยละต่ า
กว่าระดับประเทศ และระดับ สพฐ. ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
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ระดับประเทศ ระดับสพฐ. ระดับเขตพ้ืนที่

เปรียบเทียบผลการสอบ O-NET ปีการศึกษา 2562 ระดับชั้น ม.3
สพป.สมุทรปราการ เขต 2



๑๑ 

 

 

 

รายงานผลการประเ มินคุณภาพผู้ เ รี ยน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่  3 ปีการศึกษา 2562  
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 2 
 

ความสามารถ 
คะแนนเฉลี่ยร้อยละ จ าแนกตามสังกัด เปรียบเทียบ 

กับประเทศ สพป.สป.2 ศึกษาธิการภาค สพฐ. ประเทศ 

ด้านคณิตศาสตร์ 49.45 46.03 45.64 44.94 +4.51 

ด้านภาษาไทย 50.82 49.88 46.00 46.46 +4.36 

รวมความสามารถทุกด้าน 50.14 47.96 45.82 45.70 +4.44 

     ผลการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2562 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 2 ภาพรวมมีคะแนนเฉลี่ยร้อยละสูงกว่า
ระดับประเทศ ทุกระดับและทุกด้าน 

รายงานผลการทดสอบความสามารถด้านการอ่านของผู้ เรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่  1 (RT)  
ปีการศึกษา 2562 ของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 2 

 
ผลการทดสอบความสามารถด้านการอ่านของผู้ เรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่  1 (RT)  

ปีการศึกษา 2562 ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 2 โดยภาพรวม  
คะแนนเฉลี่ยร้อยละสูงกว่าระดับประเทศ และสูงกว่าระดับ สพฐ.ทุกด้าน 
 
 
 
 

ด้าน ระดับประเทศ ระดับ สพฐ. ระดับเขตพื้นที ่ เทียบกับประเทศ เทียบกับ สพฐ. 
การอ่านออกเสียง �̅�% 68.50 67.49 74.43 5.93 6.94 

S.D. 14.61 14.23 13.11   
การอ่านรู้เรื่อง �̅�% 72.81 72.51 75.12 2.31 2.61 

S.D. 10.60 10.33 9.80   
รวม 2 ด้าน �̅�% 70.66 70.00 74.77 4.11 4.77 

S.D. 23.46 22.76 20.74   



๑๒ 

 

 

 

รายงานผลการติดตาม และประเมินผลการบริหารและจัดการของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา  
ตามมาตรฐานส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา (พ.ศ. 2560) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของส านักงาน 
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 2 

มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้/ประเด็นพิจารณา 
ระดับ

คุณภาพ 
ค าอธิบาย

ระดับคุณภาพ 

มาตรฐานที่ 1 การบริหารจัดการองค์การสู่ความเป็นเลิศ   

    ตัวบ่งช้ีที่ 1 การบริหารจัดการที่ดี 4 ดีมาก 

    ประเด็นการพิจารณาที่ 1 ภาวะผู้น าของผู้บริหารในการน าองค์การไปสู่เป้าหมาย 4 ดีมาก 

    ประเด็นการพิจารณาท่ี 2 การใช้ข้อมูลสารสนเทศในการบริหารและการจัดการศึกษา 
                                   เพื่อพัฒนาคุณภาพของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 

3 ดี 

     ประเด็นการพิจารณาที่ 3 การใช้แผนเป็นเครื่องมือในการบริหารและจัดการศึกษา 3 ดี 

     ประเด็นการพิจารณาที่ 4 การสรา้งหรือประยุกต์ใช้นวัตกรรม เทคโนโลยี รูปแบบในการบริหารและ                                 
                                   การจัดการศึกษา 

5 ดีเยี่ยม 

     ประเด็นการพิจารณาที่ 5 การสื่อสาร การประชาสัมพันธ์ภายในและภายนอกส านักงานเขตพื้นท่ี     
                                    การศึกษา 

4 ดีมาก 

     ประเด็นการพิจารณาที่ 6 การน าเสนอผลการด าเนินงานมาพัฒนาการบริหารและการจัดการศึกษา 3 ดี 

    ตัวบ่งช้ีที่ 2 การพัฒนาสู่องค์การแห่งการเรียนรู้ 3 ดี 

    ประเด็นการพิจารณาที่ 2 การส่งเสริมใหเ้กิดการจัดการความรู้ (Knowledge Management : KM)     
                                   และการสร้างชุมชนการเรยีนรู้ทางวิชาชีพ (Professional Learning   
                                   Communit : PLC) และน าองค์ความรู้มาพัฒนาตนเองความรูม้าพัฒนา  
                                   ตนเอง พัฒนางาน และพัฒนาองค์การ โดยใช้กระบวนการวิจัย 

3 ดี 

    ตัวบ่งชี้ที่ 3 การกระจายอ านาจและการส่งเสริมการมสี่วนร่วมในการบริหารและการจัดการศกึษา 4 ดีมาก 

    ประเด็นการพิจารณาที่ 3 การส่งเสริม สนับสนุน การมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
                                    ของบุคคล ครอบครัว เอกชน องค์กรชุมชน องค์กรเอกชน  
                                    องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถาน   
                                    ประกอบการและสถาบันสังคมอื่น 

4 ดีมาก 

สรุปภาพรวมมาตรฐานที่ 1 4 ดีมาก 
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มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้/ประเด็นพิจารณา 
ระดับ

คุณภาพ 
ค าอธิบาย

ระดับคุณภาพ 

มาตรฐานที่ 2 การบริหารและการจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ   

    ตัวบ่งช้ีที่ 1 การบริหารงานด้านวิชาการ 3 ดี 

    ประเด็นการพิจารณาที่ 6 พัฒนา ส่งเสริม สนับสนุน ก ากับ ดูแล ติดตามและตรวจสอบ 
                                    คุณภาพการศึกษา ตามระบบการประกันคุณภาพการศึกษา 

3 ดี 

    ตัวบ่งชี้ที่ 2 การบริหารงานด้านงบประมาณ 5 ดีเยี่ยม 

    ประเด็นการพิจารณาที่ 1 การวางแผนการใช้งบประมาณอย่างเป็นระบบ สอดคล้องกับนโยบาย            
                                   ปัญหาและความต้องการ 

5 ดีเยี่ยม 

    ตัวบ่งช้ีที่ 3 การบริหารงานด้านการบริหารงานบุคคล 3 ดี 

     ประเด็นการพิจารณาที่ 3 การพัฒนาส่งเสริม ยกย่องเชิดชูเกียรติครูและบุคลากรทางการศึกษา  
                                    สู่ความเป็นมืออาชีพสอดคล้องกับปัญหาความต้องการจ าเป็นและส่งเสริม       
                                    ความก้าวหน้าในวิชาชีพของครูและบุคลากรทางการศึกษา 

3 ดี 

     ตัวบ่งช้ีที่ 4 การบริหารงานด้านการบริหารทั่วไป 5 ดีเยี่ยม 

    ประเด็นการพิจารณาที่ 1 การพัฒนาระบบและเครือข่ายข้อมูลสารสนเทศ 5 ดีเยี่ยม 

    ตัวบ่งชี้ที่ 5 การติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการจัดการศึกษาท่ีมีประสิทธภิาพ 4 ดีมาก 

สรุปภาพรวมมาตรฐานที่ 2 4 ดีมาก 
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มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้/ประเด็นพิจารณา 
ระดับ

คุณภาพ 
ค าอธิบาย

ระดับคุณภาพ 

มาตรฐานที่ 3 ผลการบริหารและการจัดการศึกษาของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา   

    ตัวบ่งชี้ที่ 1 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามีผลงานที่แสดงความส าเร็จและเป็นแบบอย่างได้ 3 ดี 

    ตัวบ่งชี้ที่ 2 สถานศึกษามีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาปฐมวัยและการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
                    เพ่ือการประกันคุณภาพการศึกษา 

5 ดีเยี่ยม 

                  2.1 ระดับปฐมวัย 5 ดีเยี่ยม 

                     2.2 ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 5 ดีเยี่ยม 

    ตัวบ่งชี้ที่ 3 ผู้เรียนระดับปฐมวัยและระดับการศกึษาขั้นพ้ืนฐานมีคุณภาพตามหลักสูตร 5 ดีเยี่ยม 

     ประเด็นการพิจารณาที่ 2  ผลการทดสอบความสามารถพ้ืนฐานของผู้เรียนระดับชาติ  
                                      (National Test : NT) 

5 ดีเยี่ยม 

     ประเด็นการพิจารณาที่ 4 ผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ตามหลักสูตรแกนกลาง  
                                      การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 

  

                     4.1 ระดับประถมศึกษาปีท่ี 6  5 ดีเยี่ยม 

                     4.2 ระดับมัธยมศึกษาปีท่ี 3 5 ดีเยี่ยม 

                     4.3 ระดับมัธยมศึกษาปีท่ี 6   

     ตัวบ่งชี้ที่ 4 ประชากรวัยเรียนได้รับสิทธิและโอกาสทางการศกึษาขั้นพ้ืนฐานเท่าเทียมกัน  
                    ศึกษาต่อในระดับท่ีสูงขึ้น หรือมีความรู้ทกัษะพ้ืนฐานในการประกอบอาชีพ 4 ดีมาก 

    ประเด็นการพิจารณาท่ี 4 ผู้เรยีนระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานมีความต้องการพิเศษได้รบัการดูแล  
                                   ช่วยเหลือและส่งเสรมิให้ได้รับการศึกษาเต็มศักยภาพ 
                   4.1 เด็กพิการเรียนรวม 

4 ดีมาก 

                   4.2 เด็กด้อยโอกาส 5 ดีเยี่ยม 

                   4.3 เด็กที่มีความสามารถพิเศษ 3 ดี 

    ตัวบ่งชี้ที่ 5 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พนักงานราชการ ลูกจ้างในส านักงานเขตพื้นที่   
                   การศึกษาและสถานศึกษามีผลงานเชิงประจักษ์ตามเกณฑ์ ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ 

5 ดีเย่ียม 

    ตัวบ่งชี้ที่ 6 ผู้รับบริการและผูม้ีส่วนได้ส่วนเสีย มคีวามพึงพอใจในการบริหาร และการจดัการศึกษา   
                   รวมทั้งการให้บริการ 

5 ดีเย่ียม 

สรุปภาพรวมมาตรฐานที่ 3 5 ดีเยี่ยม 

คะแนนรวมของภาพรวม (3 มาตรฐาน) 4 ดีมาก 
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บทน า 
การเตรียมความพร้อมที่จะเข้าสู่ยุคของการเปลี่ยนแปลงการจัดการศึกษาที่ จะพัฒนา

ประชากรในวัยเรียนทุกคน ให้มีความพร้อมทั้งกาย ใจ สติปัญญา มีสุขภาวะที่ดีในทุกช่วงวัย มีจิตสาธารณะ 
รับผิดชอบต่อสังคมและผู้อ่ืน มัธยัสถ์ อดออม โอบอ้อมอารี มีวินัย รักษาศีลธรรม และเป็นพลเมืองดี  
ของชาติ และพลเมืองโลกที่ดี  มีหลักคิดที่ถูกต้อง มีทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ ๒๑ มีทักษะสื่อสาร
ภาษาอังกฤษและภาษาที่ ๓ และอนุรักษ์ภาษาท้องถิ่น มีนิสัยรักการเรียนรู้และการพัฒนาตนเอง 
อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต สู่การเป็นคนไทยและพลโลกที่มี ทักษะการคิดขั้นสูง เป็นนวัตกร นักคิด 
ผู้ประกอบการ เกษตรกรยุคใหม่ โดยมีสัมมาชีพตามความถนัดของตนเอง ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต ๒ ได้ตระหนักถึงภารกิจที่ส าคัญในการพัฒนาประชากรในวัยเรียน  
ให้มีความพร้อมและทักษะดังกล่าว จึงได้ศึกษาวิเคราะห์ นโยบาย วิสัยทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์ เป้าประสงค์ 
แนวทางในการด าเนินการ และบริบทที่เก่ียวข้อง ดังนี้ 
1. พระบรมราโชบายด้านการศึกษาของของในหลวงรัชกาลที่ ๑๐  
การศึกษาต้องมุ่งสร้างพ้ืนฐานให้แก่ผู้เรียน ๔ ด้าน 
๑. มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง  

๑) มีความรู้ความเข้าใจต่อชาติบ้านเมือง   
๒) ยึดมั่นในศาสนา   
๓) มั่นคงในสถาบันพระมหากษัตริย์   
๔) มีความเอ้ืออาทรต่อครอบครัวและชุมชนของตน 

๒. มีพื้นฐานชีวิตที่ม่ันคง มีคุณธรรม   
๑) ให้รู้จักแยกแยะสิ่งที่ผิด-ที่ถูก  สิ่งชั่ว-สิ่งดี   
๒) ปฏิบัติแต่สิ่งที่ชอบ สิ่งที่ดีงาม   
๓) ปฏิเสธสิ่งที่ผิดที่ชั่ว   
๔) ช่วยกันสร้างคนดีให้แก่บ้านเมือง 

๓. มีงานท า มีอาชีพ  
๑) การเลี้ยงดูลูกหลานในครอบครัวหรือการฝึกอบรมในสถานศึกษาต้องมุ่งให้เด็กและ

เยาวชนรักงาน สู้งาน ท าจนงานส าเร็จ 
๒) การฝึกอบรมทั้งในหลักสูตรและนอกหลักสูตรต้องมีจุดมุ่งหมายให้ผู้เรียนท างานเป็น

และมีงานท าในท่ีสุด 
๔. เป็นพลเมืองดี  

๑) การเป็นพลเมืองดีเป็นหน้าที่ของทุกคน   
๒) ครอบครัว – สถานศึกษาและสถานประกอบการต้องส่งเสริมให้ทุกคนมีโอกาสท าหน้าที่

พลเมืองดี   
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๓) การเป็นพลเมืองดีคือ “เห็นอะไรที่จะท าเพ่ือบ้านเมืองได้ก็ต้องท า” เช่นงานอาสาสมัคร
งานบ าเพ็ญประโยชน์ งานสาธารณกุศล ให้ท าด้วยน้ าใจและความเอ้ืออาทร 
2. นโยบายรัฐบาล 
วิสัยทัศน์ในการขับเคลื่อนประเทศของรัฐบาล คือ 

“มุ่งม่ันให้ประเทศไทยเป็นประเทศที่พัฒนาแล้วในศตวรรษที่ ๒๑”  
โดยรัฐบาลได้ก าหนดนโยบายในการบริหารราชการแผ่นดิน ดังนี้ 

นโยบายด้านการศึกษา 
การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้และการพัฒนาศักยภาพของคนไทยทุกช่วงวัย 

๑. ส่งเสริมการพัฒนาเด็กปฐมวัย 
๑.๑ จัดให้มีระบบพัฒนาเด็กแรกเกิดอย่างต่อเนื่องจนถึงเด็กวัยเรียนให้มีโอกาสพัฒนา 

ตามศักยภาพ เพ่ือสร้างคนไทยที่มีพัฒนาการเต็มตามศักยภาพผ่านครอบครัวที่อบอุ่นในทุกรูปแบบ
ครอบครัว เพ่ือส่งต่อการพัฒนาเด็กไทยให้มีคุณภาพสู่การพัฒนาในระยะถัดไปบนฐานการให้ความช่วยเหลือ
ที่ค านึงถึงศักยภาพของครอบครัวและพ้ืนที่ เตรียมความพร้อมการเป็นพ่อแม่ ความรู้เรื่องโภชนาการและ
สุขภาพการอบรมเลี้ยงดู การส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยผ่านการให้บริการสาธารณะที่เกี่ยวข้อง
โดยเฉพาะการยกระดับคุณภาพสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยทั่วประเทศให้ได้มาตรฐาน และพัฒนาศักยภาพ 
ของบุคลากรทางการศึกษาและผู้ดูแลเด็กปฐมวัยให้สามารถจัดการศึกษาได้อย่างมีคุณภาพ 

๑.๒ ส่งเสริมการพัฒนาเด็กปฐมวัย โดยค านึงถึงพหุปัญญาที่หลากหลายของเด็กแต่ละคน
ให้ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาอย่างเต็มตามศักยภาพ ผ่านการออกแบบการจัดการเรียนรู้ที่เชื่อมโยงกับ
ระบบโรงเรียนปกติท่ีเป็นระบบและมีทิศทางท่ีชัดเจน 

๒. พัฒนาบัณฑิตพันธุ์ใหม่ 
๒.๑ ปรับรูปแบบการเรียนรู้และการสอนเพ่ือพัฒนาทักษะและอาชีพของคนทุกช่วงวัย

ส าหรับศตวรรษที่ ๒๑ โดยปรับโครงสร้างหลักสูตรการศึกษาให้ทันสมัย มีการน าเทคโนโลยีและการเรียนรู้
ผ่านประสบการณ์จริงเข้ามามีส่วนในการจัดการเรียนการสอน และปรับระบบดึงดูด การคัดเลือก การผลิต
และพัฒนาครู ที่น าไปสู่การมีครูสมรรถนะสูงเป็นครูยุคใหม่ที่สามารถออกแบบและจัดระบบการสร้างความรู้  
สร้างวินัย กระตุ้น และสร้างแรงบันดาลใจ เปิดโลกทัศน์มุมมองของเด็กและครูด้วยการสอนในเชิง 
แสดงความคิดเห็นให้มากขึ้นควบคู่กับหลักการทางวิชาการ 

๒.๒ จัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการท างานเพ่ือพัฒนาสมรรถนะของผู้เรียนทั้งในส่วน
ฐานความรู้และระบบความคิดในลักษณะสหวิทยาการ และตรงกับความต้องการของประเทศในอนาคต 
และเป็นผู้ เรียนที่สามารถปฏิบัติได้จริงและสามารถก ากับการเรียนรู้ของตนเองได้ รวมถึงมีทักษะ 
ด้านภาษาอังกฤษและภาษาที่สามที่สามารถสื่อสารและแสวงหาความรู้ได้ มีความพร้อมทั้งทักษะความรู้ 
ทักษะอาชีพ และทักษะชีวิตก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงาน 

๓. พัฒนาอาชีวะ พัฒนาคุณภาพวิชาชีพ และพัฒนาแรงงานรองรับอุตสาหกรรม ๔.๐  
โดยการจัดระบบและกลไกความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่ชัดเจนเป็นระบบในการ
พัฒนาก าลังคนที่มีทักษะขั้นสูงให้สามารถน าความรู้และทักษะมาใช้ในการแก้ไขปัญหา รวมถึงการสร้างและ
พัฒนานวัตกรรม ซึ่งต้องครอบคลุมการพัฒนาก าลังคนที่อยู่ในอุตสาหกรรมแล้ว ก าลังคนที่ก าลังจะเข้าสู่
อุตสาหกรรม และเตรียมการส าหรับผลิตก าลังคนในสาขาที่ขาดแคลน เพ่ือรองรับอุตสาหกรรมและ
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เทคโนโลยีในอนาคต รวมทั้งเร่งรัดและขยายผลระบบคุณวุฒิวิชาชีพ การยกระดับฝีมือแรงงานในกลุ่ม
อุตสาหกรรมที่มีศักยภาพและอุตสาหกรรมที่ใช้แรงงานเข้มข้น 

๔. ดึงดูดคนเก่งจากทั่วโลกเข้ามาร่วมท างานกับคนไทย และส่งเสริมผู้มีความสามารถสูง 
สนับสนุนให้ธุรกิจชั้นน าในประเทศดึงดูดบุคคลที่มีความสามารถระดับสูงจากทั่วโลกโดยเฉพาะคนไทย  
เพ่ือกลับมาเป็นผู้น าการเปลี่ยนแปลงและถ่ายทอดประสบการณ์ความรู้ ความเชี่ยวชาญให้แก่บุคลากร  
ในองค์กร ซึ่งจะช่วยกระตุ้นให้เกิดการสร้างธุรกิจ ผลิตภัณฑ์และนวัตกรรมใหม่ ๆ ให้กับประเทศ  
โดยในระยะแรกให้ความส าคัญกับการดึงดูดนักวิจัยผู้เชี่ยวชาญจากต่างประเทศมาร่วมวิจัยและพัฒนา
เทคโนโลยีชั้นแนวหน้าในสาขาอุตสาหกรรมเป้าหมายรวมทั้งมีพ้ืนที่ให้กลุ่มผู้มีความสามารถพิเศษ  
ที่มีศักยภาพสูงได้ท างานร่วมกัน หรือร่วมกับเครือข่ายอ่ืน ๆ เพ่ือสร้างองค์ความรู้ และนวัตกรรมใหม่ ๆ 
ให้กับประเทศ 

๕. วิจัยและพัฒนานวัตกรรมที่ตอบโจทย์การพัฒนาประเทศ 
๕.๑ ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมเพ่ือขจัดความเหลื่อมล้ าและความยากจน 

ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน โดยมุ่งเน้นการพัฒนานวัตกรรมเชิงสังคมและนวัตกรรมในเชิงพ้ืนที่  
ที่สามารถช่วยแก้ปัญหาความเหลื่อมล้ า สร้างโอกาสส าหรับผู้ด้อยโอกาส และยกระดับคุณภาพชีวิตผู้สูงวัย
ควบคู่ไปกับการพัฒนาทุนมนุษย์ให้พร้อมส าหรับโลกยุคดิจิทัลและอุตสาหกรรม ๔.๐ ตามความเหมาะสม 
ได้อย่างเป็นรูปธรรมโดยระยะแรกจะให้ความส าคัญกับการส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาด้านสุขภาพ 
ของประชาชนอย่างครบวงจร ทั้งระบบยา วัคซีน เวชภัณฑ์ และเทคโนโลยีที่ทันสมัย 

๕.๒ ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีขั้นสูง  
เพ่ือสร้างความได้เปรียบในการแข่งขัน สามารถตอบสนองต่อความเปลี่ยนแปลง และสร้างความเป็นเลิศ  
ของประเทศในอนาคต โดยมุ่งเน้นการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมเพ่ือน ามาใช้ให้เกิดประโยชน์ในเชิงธุรกิจ 
ก าหนดวาระการวิจัยแห่งชาติ  ส่งเสริมความร่วมมือและการเป็นหุ้นส่วนของทุกฝ่ายทั้ งภาครัฐ  
ภาคการศึกษา ชุมชน และภาคเอกชนในทุกสาขาการผลิตและบริการ สร้างสภาพแวดล้อมและองค์ประกอบ
ของระบบวิจัยและการพัฒนานวัตกรรมให้เข้มแข็ง รวมทั้งบูรณาการการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมกับการ
น าไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ 

๕.๓ สร้างเครือข่ายการท าวิจัยระหว่างภาคส่วนต่าง ๆ ปฏิรูปและบูรณาการระบบ 
การเรียนการสอนกับระบบงานวิจัยและพัฒนา ให้เอ้ือต่อการเพ่ิมศักยภาพด้านนวัตกรรมของประเทศ  
เพ่ือสนับสนุนการสร้างความเข้มแข็งของธุรกิจไทยทุกระดับในเวทีการค้าโลก ส่งเสริมกระบวนการ 
การท างานของภาครัฐและภาคเอกชนในการวิจัยและพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี นวัตกรรมให้เป็นระบบ
เปิด และมีการบูรณาการการท างานกันอย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งเชื่อมโยงระบบการศึกษากับภาคปฏิบัติ
จริงในภาคธุรกิจ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการสร้างนักวิจัยมืออาชีพและนวัตกรที่สามารถสร้างมูลค่าเพ่ิมและ
ยกระดับงานวิจัย สู่การเพิ่มศักยภาพด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมของประเทศ 
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๖. ส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาทักษะทุกช่วงวัย 
๖.๑ มุ่งเน้นการพัฒนาโรงเรียนควบคู่กับการพัฒนาครูเพ่ิมประสิทธิภาพระบบบริหาร 

จัดการศึกษาในทุกระดับบนพ้ืนฐานการสนับสนุนที่ค านึงถึงความจ าเป็นและศักยภาพของสถาบันการศึกษา 
แต่ละแห่ง พร้อมทั้งจัดให้มีมาตรฐานขั้นต่ าของโรงเรียนในทุกระดับ และสร้างระบบวัดผลโรงเรียนและครู  
ที่สะท้อนความรับผิดชอบต่อผลลัพธ์ที่ เกิดกับผู้ เรียน คืนครูให้นักเรียนโดยลดภาระงานที่ไม่จ าเป็น  
รวมถึงจัดให้มีระบบฐานข้อมูลเพ่ือการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ โดยการเชื่อมโยงหรือส่งต่อข้อมูลครอบครัว
และผู้เรียนระหว่างหน่วยงานต่าง ๆ ตั้งแต่แรกเกิดจนถึงการพัฒนาตลอดช่วงชีวิต ตลอดจนพัฒนาช่องทาง
ให้ภาคเอกชนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต 

๖.๒ พัฒนาแพลตฟอร์มการเรียนรู้ผ่านระบบดิจิทัล พร้อมทั้งส่งเสริมให้มีการน า
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสร้างสรรค์ที่ เหมาะสมมาใช้ในการเรียนการสอนออนไลน์แบบเปิด  
ที่หลากหลาย เพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยตนเองตามความสนใจและเหมาะสมกับช่วงวัย ตลอดจนพัฒนา
แหล่งเรียนรู้และอุทยานการเรียนรู้ส าหรับเยาวชนที่เชื่อมโยงเทคโนโลยีกับวิถีชีวิต และส่งเสริมการเรียน  
การสอนที่เหมาะสมส าหรับผู้ที่เข้าสู่สังคมสูงวัย 

๖.๓ ลดความเหลื่อมล้ า ทางการศึกษา โดยบูรณาการการด าเนินงานระหว่าง 
หน่วยจัดการศึกษากับกองทุนเพ่ือความเสมอภาคทางการศึกษา มุ่งเน้นกลุ่มเด็กด้อยโอกาสและกลุ่มเด็ก  
นอกระบบการศึกษา ปรับเปลี่ยนการจัดสรรงบประมาณให้สอดคล้องกับความจ าเป็นของผู้เรียนและ
ลักษณะพ้ืนที่ของสถานศึกษา จัดระบบโรงเรียนพ่ีเลี้ยงจับคู่ระหว่ างโรงเรียนขนาดใหญ่ที่มีคุณภาพ
การศึกษาดีกับโรงเรียนขนาดเล็กเพ่ือยกระดับคุณภาพการศึกษา และการส่งเสริมให้ภาคเอกชน ชุมชน  
ในพ้ืนที่เข้ามามีส่วนร่วมในการออกแบบการศึกษาในพ้ืนที่ สนับสนุนเด็กที่มีความสามารถแต่ไม่มีทุนทรัพย์
เป็นกรณีพิเศษ ตลอดจนแก้ไขปัญหาหนี้สินทางการศึกษา โดยการปรับโครงสร้างหนี้กองทุนเงินให้กู้ยืม 
เพ่ือการศึกษา และทบทวนรูปแบบการให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษาที่เหมาะสม 

๖.๔ พัฒนาทักษะอาชีพทุกช่วงวัย โดยก าหนดระบบที่เอ้ือต่อการพัฒนาทักษะและเพ่ิม
ประสิทธิภาพของทุกช่วงวัย อาทิ การพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษาให้เชื่อมโยงกับระบบคุณวุฒิวิชาชีพ 
โดยมีกลไกการวัดและประเมินผลเพ่ือเทียบโอนความรู้และประสบการณ์หน่วยการเรียนที่ชัดเจน ส่งเสริม
เยาวชนที่มีศักยภาพด้านกีฬาให้สามารถพัฒนาไปสู่นักกีฬาอาชีพ การก าหนดมาตรฐานฝีมือแรงงาน การจัด
ให้มีระบบที่สามารถรองรับความต้องการพัฒนาปรับปรุ งทักษะอาชีพของทุกช่วงวัย เพ่ือรองรับ 
การเปลี่ยนสายอาชีพให้ตรงกับความต้องการของตลาดแรงงานที่อาจจะเปลี่ยนไปตามแนวโน้ม
ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีในอนาคต 

๖.๕ ส่งเสริมหลักคิดที่ถูกต้อง โดยสอดแทรกการปลูกฝังวินัยและอุดมการณ์ที่ถูกต้อง 
ของคนในชาติ หลักคิดที่ถูกต้องด้านคุณธรรม จริยธรรม การมีจิตสาธารณะการเคารพกฎหมาย และกติกา
ของสังคมเข้าไปในทุกสาระวิชาและในทุกกิจกรรม ควบคู่ไปกับการส่งเสริมกลไกสร้างความเข้มแข็ง  
ของสถาบันครอบครัวในทุกมิติอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ ปรับสภาพแวดล้อมทั้งภายในและ
ภายนอกสถานศึกษาให้เอ้ือต่อการมีคุณธรรม จริยธรรม และจิตสาธารณะ รวมทั้งลงโทษผู้ละเมิด 
บรรทัดฐานที่ดีทางสังคม ตลอดจนส่งเสริมให้เกิดการมีส่วนร่วมของประชาชนในการขับเคลื่อนประเทศ 

 



๒๐ 

 

 

 

๗. จัดท าระบบปริญญาชุมชนและการจัดอบรมหลักสูตรระยะสั้นเน้นออกแบบหลักสูตร
ระยะสั้นตามความสนใจ พัฒนาทักษะต่าง ๆ ที่ใช้ในการด ารงชีวิตประจ าวันและทักษะอาชีพของคน 
ทุกช่วงวัยในพ้ืนที่และชุมชนเป็นหลัก พร้อมทั้งศึกษาแนวทางการพัฒนาเป็นรูปแบบธนาคารหน่วยกิต  
ซึ่ ง เป็นการ เรี ยน เก็บหน่ วยกิตของวิ ชา เรี ยน เ พ่ือให้ผู้ เ รี ยนสามารถเรี ยนข้ ามสาขาวิชาและ  
ข้ามสถาบันการศึกษา หรือท างานไปพร้อมกัน หรือเลือกเรียนเฉพาะหลักสูตรที่สนใจ เพ่ือสร้างโอกาส 
ของคนไทยทุกช่วงวัยและทุกระดับสามารถพัฒนาตนเองทั้งในด้านการศึกษาและการด ารงชีวิต                                                                                                                                                                                                                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๒๑ 

 

 

 

3. ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 - 2580)  

วิสัยทัศน์ประเทศคือ “ประเทศไทยมีความม่ันคง ม่ังคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศ ที่พัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนา
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” โดยมีเป้าหมาย การพัฒนาประเทศ คือ “ประเทศชาติมั่นคง 
ประชาชนมีความสุข เศรษฐกิจพัฒนาอย่างต่อเนื่อง สังคมเป็นธรรม ฐานทรัพยากรธรรมชาติยั่งยืน”  
โดยยกระดับศักยภาพของประเทศในหลากหลายมิติ พัฒนาคนในทุกมิติและในทุกช่วงวัยให้เป็นคนดี เก่ง 
และ มีคุณภาพ สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม สร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม และมีภาครัฐของประชาชนเพ่ือประชาชนและประโยชน์ส่วนรวมการพัฒนาประเทศในช่วง
ระยะเวลาของยุทธศาสตร์ชาติ จะมุ่งเน้น การสร้างสมดุลระหว่างการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และ
สิ่งแวดล้อม โดยประกอบด้วย ๖ ยุทธศาสตร์ ได้แก่ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน  
เป็นประเทศ ที่พัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลัก

ปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพียง” 

 

1 ด้านความม่ันคง 
ประเทศไทยมีความมั่นคงประชาชนมีสุข 

 

2 ด้านการสร้างความสามารถ 
ในการแข่งขัน  

ยกระดับศักยภาพ 
ในหลากหลายมิติ 

 

3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์  

พัฒนาคนในทุกมิติ 
และทุกช่วงวัย 

ให้เป็นคนดี เก่งและมีคุณภาพ 

 

4 

ด้านการสร้างโอกาส 
และความเสมอภาคทางสังคม  

สร้างความเป็นธรรม  
ลดความเหลื่อมล ้าทุกมิติ 

 

5 

ด้านการสร้างการเติบโต 
บนคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตร 

ต่อสิ่งแวดล้อม  
เติบโต สมดุล ยั่งยืน  

ทั งเศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม และ
คุณภาพชีวิต 

 

6 

ด้านการปรับสมดุลและ
พัฒนาระบบการบริหาร

จัดการภาครฐั   
ภาครัฐของประชาชน 

เพ่ือประชาชน  
แลประโยชน์ส่วนรวม 



๒๒ 

 

 

 

4. แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๗๙ 

 

 

 

 

 

 

   

 

       
 

 

 

 

 

  

 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

๑. เพ่ือพัฒนาระบบและกระบวนการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ  
๒. เพ่ือพัฒนาคนไทยให้เป็นพลเมืองดี มีคุณลักษณะทักษะและสมรรถนะที่สอดคล้องกับบทบัญญัติของ  
    รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ และยุทธศาสตร์ชาติ  
๓. เพ่ือพัฒนาสังคมไทยให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ และคุณธรรม จริยธรรม รู้รักสามัคคี และร่วมมือผนึกก าลัง   
     มุ่งสู่การพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
๔. เพ่ือน าประเทศไทยก้าวข้ามกับดักประเทศที่มีรายได้ปานกลาง และความเหลื่อมล้ าภายในประเทศลดลง 
 

ยุทธศาสตร์ ๖ ข้อ 

“คนไทยทุกคนได้รับการศึกษาและเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ ด ารงชีวิตอย่างเป็นสุข สอดคล้องกับ
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และการเปลี่ยนแปลงของโลกศตวรรษท่ี ๒๑” 

 

วิสัยทัศน์ 

วัตถุประสงค์ 

1 การจัดการศึกษาเพื่อความม่ันคงของสังคม 
และประเทศชาติ 

5 

6 

3 

4 

2 การผลิตและพัฒนาก าลังคน การวิจัยและ 
นวัตกรรรม เพือ่สร้างขีดวามสามารถ 

ในการแข่งขันของประเทศ 

การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัย  
และการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 

การสร้างโอกาส ความเสมอภาค  
และความเท่าเทียมทางการศึกษา 

การจัดการศึกษาเพ่ือสร้างเสรมิ 
คุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

การพัฒนาประสิทธิภาพของ 
ระบบบริหารจัดการศึกษา 



๒๓ 

 

 

 

เป้าหมายหลัก 

5. ยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการ (พ.ศ. ๒๕๖3 - ๒๕๖5)5. ยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการ (พ.ศ. 
๒๕๖3 - ๒๕๖5) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    
  

วิสัยทัศน์ 
“กระทรวงศึกษาธิการวางระบบเพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ - ทักษะ มีทัศนคติท่ีถูกต้อง 

ต่อบ้านเมือง มีพ้ืนฐานชีวิตที่มั่นคง  มีคุณธรรม  มีงานท า มีอาชีพ  และเป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง”      

พันธกิจ 

            ยกระดับคุณภาพของการจัดการศึกษา  1. 

            ลดความเหลื่อมล้ าทางการศึกษา         2. 

            มุ่งความเป็นเลิศและสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ  3. 

                  ปรับปรงุระบบบรหิารจัดการการศึกษาใหม้ีประสทิธิภาพในการใช้ทรัพยากร เพิม่ความคล่องตัวในการรองรับความหลากหลายของการจัดการศึกษา และสร้างเสริมธรรมาภิบาล  4.                    

            พัฒนาหลักสูตร กระบวนการจัดการเรียนรู้ การวัดและประเมินผล         1. 

ยุทธศาสตร ์

            พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา               2. 

            ผลิตและพัฒนาก าลังคน รวมทั้งงานวิจัยที่สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ          3. 

                     เพ่ิมโอกาสให้คนทุกช่วงวัยเข้าถึงบริการทางการศึกษาอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต  4.                    

                     ส่งเสริมและพัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา  5.                    

                       พัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา     6.                    

๑. คุณภาพการศึกษาของไทยดีขึน้ ผู้เรียนมีคุณลักษณะตามมาตรฐานการศึกษาของชาติ 
๒. ครูมสีมรรถนะตามมาตรฐานวชิาชีพ 
๓. สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานในภมูิภาค มีทรัพยากรพื้นฐานท่ีเพียงพอตามเกณฑ์มาตรฐาน 
๔. ผูเ้รยีนทุกกลุม่ทุกช่วงวัยไดร้ับโอกาสในการเรียนรู้อยา่งตอ่เนื่องตลอดชีวิตจากทุกภาคส่วน 
๕. ระบบและวิธีการคัดเลือกเพื่อการศึกษาต่อ ได้รับการพัฒนา ปรับปรุงแก้ไข 
๖. ผู้เรียนในแตล่ะระดับการศึกษา ได้รับการเพิ่มเติมความรู้ ทักษะในการประกอบอาชีพ 
   ที่ตรงกับสภาพตลาดแรงงานในพ้ืนท่ีชุมชน สังคม จังหวัด และภาค 
๗. ก าลังคนได้รับการผลิตและพัฒนาตามกรอบคณุวุฒิแห่งชาติ 
๘. ผู้เรียนปฐมวยัได้รับการเตรียมความพร้อมในด้านสุขภาพและโภชนาการ  

                            ร่วมกับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 
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6. นโยบายส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2565 
บทน า 
  ตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561 – 2580) และแผนการปฏิรูป
ประเทศด้านการศึกษาก าหนดให้มีการพัฒนาเด็กตั้งแต่ระดับปฐมวัยให้มีสมรรถนะและคุณลักษณะที่ดี 
สมวัยทุกด้านโดยการปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลในศตวรรษที่ 21 ตระหนัก
ถึงพหุปัญญาของมนุษย์ที่หลากหลาย มีเป้าหมายให้ผู้ เรียนทุกกลุ่มวัย ได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพ 
ตามมาตรฐาน มีทักษะที่จ าเป็นของโลกอนาคต สามารถแก้ปัญหา ปรับตัว สื่อสาร และท างานร่วมกับผู้อ่ืน
ได้อย่างมีประสิทธิผล มีวินัย มีนิสัยใฝ่เรียนรู้ อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต รวมทั้งเป็นพลเมืองที่รู้สิทธิและหน้าที่ 
มีความรับผิดชอบและมีจิตสาธารณะ 
        ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มุ่งมั่นในการพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
ให้เป็น “การศึกษาขั้นพ้ืนฐานวิถีใหม่ วิถีคุณภาพ” มุ่งเน้นความปลอดภัยในสถานศึกษา ส่งเสริม 
โอกาสทางการศึกษาที่มีคุณภาพอย่างเท่าเทียม และบริหารจัดการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ จึงก าหนด
นโยบายส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 – 2565  ดังนี้ 
1. ด้านความปลอดภัย 

1.1 พัฒนาระบบและกลไกในการดูแลความปลอดภัยให้กับผู้เรียน ครู และบุคลากร 
ทางการศึกษาและสถานศึกษา จากภัยพิบัติและภัยคุกคามทุกรูปแบบ รวมถึงการจัดสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อ
การมีสุขภาวะที่ดี สามารถปรับตัวต่อโรคอุบัติใหม่และโรคอุบัติซ้ า 
2. ด้านโอกาส 
        2.1 สนับสนุน ให้เด็กปฐมวัยได้เข้าเรียนทุกคน มีพัฒนาการที่ดี ทั้งทางร่างกาย จิตใจ 
วินัย อารมณ์ สังคม และสติปัญญา ให้สมกับวัย 
      2.2 ด า เนินการให้ เด็กและเยาวชนได้รับการศึกษาจนจบการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
อย่างมีคุณภาพตามาตรฐาน วางรากฐานการศึกษาเพ่ืออาชีพ สามารถวิเคราะห์ตนเองเพ่ือการศึกษาต่อ 
และประกอบอาชีพตรงตามศักยภาพและความถนัดของตนเอง รวมทั้งส่งเสริมและพัฒนาผู้ เรียน  
ที่มีความสามารถพิเศษสู่ความเป็นเลิศ เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
      2.3 พัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือเด็กและเยาวชนที่อยู่ในการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เพ่ือป้องกัน
ไม่ให้ออกจากระบบการศึกษา รวมทั้งช่วยเหลือเด็กตกหล่นและเด็กออกกลางคันให้ได้รับการศึกษา  
ขั้นพ้ืนฐานอย่างเท่าเทียมกัน 
       2.4 ส่งเสริมให้เด็กพิการและผู้ด้อยโอกาส ให้ได้รับโอกาสทางการศึกษาที่มีคุณภาพ 
มีทักษะในการด าเนินชีวิต มีพ้ืนฐานในการประกอบอาชีพพ่ึงตนเองได้อย่างมีศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์  
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
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3. ด้านคุณภาพ 
       3.1 ส่งเสริมการจัดการศึกษาให้ผู้ เรียนมีความรู้  มีทักษะการเรียนรู้และทักษะ 
ที่จ าเป็นของโลกในศตวรรษท่ี 21 อย่างครบถ้วน  เป็นคนดี มีวินัย มีความรักในสถาบันหลักของชาติ ยึดมั่น
การปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง  
       3.2 พัฒนาผู้เรียนให้มีสมรรถนะและทักษะด้านการอ่าน คณิตศาสตร์ การคิดขั้นสูง 
นวัตกรรม วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีดิจิทัล และภาษาต่างประเทศ เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถ 
ในการแข่งขันและการเลือกศึกษาต่อเพ่ือการมีงานท า 
      3.3 ปรับหลักสูตรเป็นหลักสูตรฐานสมรรถนะ (Competency-based Curriculum)  
ที่เน้นการพัฒนาสมรรถนะหลักที่จ าเป็นในแต่ละระดับ จัดกระบวนการเรียนรู้แบบลงมือปฏิบัติจริง  
(Active Learning) รวมทั้งส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ที่สร้างสมดุลทุกด้าน ส่งเสริมการจัดการศึกษา 
เพ่ือพัฒนาพหุปัญญา พัฒนาระบบการวัดและประเมินผลผู้เรียนทุกระดับ 
     3.4 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้เป็นครูยุคใหม่ มีศักยภาพในการจัดการเรียน
การสอนตามหลักสูตรฐานสมรรถนะ มีทักษะในการปฏิบัติหน้าที่ได้ดี มีความรู้ความสามารถในการใช้
เทคโนโลยีดิจิทัล มีการพัฒนาตนเองทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งมีจิตวิญญาณความเป็นครู 
4. ด้านประสิทธิภาพ 
     4.1 พัฒนาระบบบริหารจัดการโดยใช้พ้ืนที่เป็นฐาน มีนวัตกรรมเป็นกลไกหลักในการ
ขับเคลื่อนบนฐานข้อมูลสารสนเทศท่ีถูกต้อง ทันสมัย และการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน 
     4.2 พัฒนาโรงเรียนมัธยมดีสี่มุมเมือง โรงเรียนคุณภาพของชุมชน โรงเรียนขนาดเล็กและ
โรงเรียนที่สามารถด ารงอยู่ได้อย่างมีคุณภาพ (Stand Alone) ให้มีคุณภาพอย่างยั่งยืนและสอดคล้องกับ
บริบทของพ้ืนที ่
     4.3 บริหารจัดการโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา ที่มีจ านวนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 1 - 3 น้อยกว่า 20 คน ให้ได้รับการศึกษาอย่างมีคุณภาพ สอดคล้องกับนโยบายโรงเรียนคุณภาพ 
ของชุมชน 
     4.4 ส่งเสริมการจัดการศึกษาในสถานศึกษาที่มีวัตถุประสงค์เฉพาะ และสถานศึกษา 
ที่ตั้งในพื้นที่ลักษณะพิเศษ 
     4.5 สนับสนุนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาให้เป็นต้นแบบการพัฒนานวัตกรรมการศึกษาและ
การเพ่ิมความคล่องตัวในการบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
     4.5 พัฒนาระบบการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
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7. แผนพัฒนาจังหวัดสมุทรปราการ ๕ ปี (พ.ศ. 256๑ – ๒๕๖๕ )  
  “สมุทรปราการ” เป็นเมืองที่มีความส าคัญมาแต่โบราณ เนื่องจากที่ตั้งเป็นเขตยุทธศาสตร์ 
ทางน้ า ค าว่า "สมุทรปราการ" มาจาก ค าว่า "สมุทร" ซึ่งแปลว่าทะเล และ "ปราการ" ที่แปลว่า ก าแพง  
จึงมีความหมายโดยรวมว่า "ก าแพงริมน า" โดยมีค าขวัญประจ าจังหวัดคือ “ป้อมยุทธนาวี พระเจดีย์ 
กลางน้ า ฟาร์มจระเข้ใหญ่ งามวิไลเมืองโบราณ สงกรานต์พระประแดง ปลาสลิดแห้งรสดี ประเพณีรับบัว 
ครบถ้วนทั่วอุตสาหกรรม”  

จังหวัดสมุทรปราการ ก าหนดแผนพัฒนาจังหวัดสมุทรปราการ  ๕ ปี (พ.ศ. 256๑ – 
๒๕๖๕ ) ภายใต้วิสัยทัศน์ในการพัฒนาจังหวัดว่า “เมืองอุตสาหกรรมสะอาด ปลอดภัย น่าอยู่” วิสัยทัศน์
ในการพัฒนาพ้ืนที่ว่า “เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ เกษตรปลอดภัย แหล่งท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์
และศิลปวัฒนธรรม ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมีความสมดุลกับการพัฒนาเมือง ประชาชน 
มีคุณภาพชีวิตที่ดี สังคมม่ันคงปลอดภัย” มีต าแหน่งยุทธศาสตร์การพัฒนา (Positioning) ประกอบด้วย 
1) เมืองอุตสาหกรรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพ่ือการส่งออก (Eco-Industrial Town) 2) เมืองปริมณฑล
ศูนย์กลางการขนส่งและกระจายสินค้าเพ่ือรองรับการผลิต การค้า การลงทุน การบริการ และการพาณิชย์ 
3) เมืองปริมณฑลน่าอยู่ ที่รองรับการขยายตัวของเมืองหลวง โดยมีพันธกิจ เป้าประประสงค์รวม  
ประเด็นยุทธศาสตร์ ดังนี้ 
พันธกิจ (Mission) 

๑. ส่งเสริมภาคอุตสาหกรรมให้เป็นอุตสาหกรรมสะอาดที่อยู่กับชุมชน และสิงแวดล้อม
อย่างยั่งยืน  

๒. เสริมสร้างความมัน่คง ปลอดภัยให้สังคมน่าอยู่ และพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน  
๓. พัฒนาระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน เพ่ือเพ่ิมศักยภาพการบริหารจัดการด้าน Logistic 

เชื่อมโยง Supply Chain ในระบบเศรษฐกิจ การค้า การลงทุน การบริการและ 
การท่องเทีย่ว  

๔. ส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมการท่องเที่ ยวเชิงนิ เวศ ศิลปวัฒนธรรม กีฬาและ
นันทนาการ  

๕ ส่งเสริมเครือข่ายอนุรักษ์  บาบัดและฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม 
ให้มีความสมดุลกับการพัฒนาเมือง  

๖. ส่งเสริมการเกษตรปลอดภัย ไม่ก่อมลพิษและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (GAP)  
๗. ส่งเสริมการพัฒนาระบบบริการประชาชน และการบริหารราชการแผ่นดินด้วยระบบ

ธรรมาภิบาล 
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เป้าประสงค์รวม (Ultimate Goals) 
๑. พัฒนาภาคอุตสาหกรรมภาคการผลิตและเกษตรกรรมแบบครบวงจรให้มีศักยภาพและ

ปลอดภัยต่อสิ่ งแวดล้อม โดยการเพ่ิมผลผลิตที่ มีคุณภาพได้มาตรฐาน และฟ้ืนฟู 
แหล่งทรัพยากรธรรมชาติให้มีความอุดมสมบูรณ์  

๒. คนมีคุณภาพชีวิตที่ดี สังคมดี โดยได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพและทั่วถึง ได้รับบริการ 
ทางการแพทย์ที่ดี มีหลักประกันความมั่นคงในชีวิตและทรัพย์สิน รวมทั้งมีระบบ
สาธารณูปโภค และสาธารณูปการทีเ่พียงพอ  

๓. ระบบสาธารณูปโภคที่ รองรับการพัฒนาเศรษฐกิจการค้า การลงทุนและยกระดับ
คุณภาพชีวิตประชาชน เช่น ถนนสายหลัก สายรองระบบขนส่งทางราง ไฟฟ้า ประปา 
ฯลฯ ได้รับการปรับปรุง ซ่อมแซม และพัฒนาครอบคลุมทุกพ้ืนที่  

๔. มีรายได้จากกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ เชิงประวัติศาสตร์และศิลปวัฒนธรรม  
รวมทั้งวิถีชีวิตชุมชน และกิจกรรมสันทนาการที่ มีความหลากหลาย แหล่งท่องเที่ยว 
ทีไ่ด้มาตรฐานเพ่ือเพ่ิมจ านวนนักท่องเทีย่ว เพ่ิมค่าใช้จ่ายต่อหัว และการกลับมาเที่ยวซ้ า 

 

 ประเด็นยุทธศาสตร์ (Strategic Issues) (จัดล าดับความส าคัญ) 
๑. ส่งเสริมอุตสาหกรรมและเกษตรกรรมให้มีศักยภาพเพ่ือการแข่งขันในภูมิภาค 

เขตเศรษฐกิจอาเซียน และประเทศคู่เจรจาการค้ากับเขตเศรษฐกิจอาเซียน โดยพัฒนา
กระบวนการผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม รวมทั้งอนุรักษ์และฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

๒. พัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน โดยยกระดับรายได้และการจัดการด้านการศึกษา 
สาธารณสุข ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม สาธารณูปโภคและสาธารณูปการให้เพียงพอ  
เท่าเทียม และท่ัวถึง 

๓. ส่งเสริมระบบ Logistics เชื่อมโยงเศรษฐกิจอาเซียนและประเทศคู่เจรจาการค้า 
กับเขตเศรษฐกิจอาเซียน โดยพัฒนาการบริหารจัดการและปรับปรุงโครงการคมนาคม
ขนส่งให้สมบูรณ์ยิ่งข้ึน เพ่ือลดต้นทุนและเพ่ิมขีดความสามรถในการาแข่งขัน 

๔. ส่งเสริมกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงนิ เวศ ประวัติศาสตร์  และศิลปวัฒนธรรม  
โดยการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว สินค้า การบริการ และประชาสัมพันธ์ให้เป็นที่รู้จักและ
ประทับใจของนักท่องเที่ยว 

๕. เสริมสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน โดยการพัฒนาระบบ
ป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยคุกคามความมั่นคง พร้อมทั้งพัฒนาชีวิตประชาธิปไตย 
แก่ประชาชน 
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บทน า 
                ตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561 – 2580) และแผนการปฏิรูป
ประเทศด้านการศึกษาก าหนดให้มีการพัฒนาเด็กตั้งแต่ระดับปฐมวัยให้มีสมรรถนะและคุณลักษณะที่ดี 
สมวัยทุกด้านโดยการปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลในศตวรรษที่ 21 ตระหนัก
ถึงพหุปัญญาของมนุษย์ที่หลากหลาย มีเป้าหมายให้ผู้เรียนทุกกลุ่มวัยได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพตาม
มาตรฐาน มีทักษะที่จ าเป็นของโลกอนาคต สามารถแก้ปัญหา ปรับตัว สื่อสาร และท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้
อย่างมีประสิทธิผล มีวินัย มีนิสัยใฝ่เรียนรู้ อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต รวมทั้งเป็นพลเมืองที่รู้สิทธิและหน้าที่ มี
ความรับผิดชอบและมีจิตสาธารณะ และส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มุ่งมั่นพัฒนา
การศึกษาขั้นพ้ืนฐานให้เป็น “การศึกษาขั้นพ้ืนฐานวิถีใหม่ วิถีคุณภาพ” มุ่งเน้นความปลอดภัยใน
สถานศึกษา ส่งเสริมโอกาสทางการศึกษาที่มีคุณภาพอย่างเท่าเทียม และบริหารจัดการศึกษาอย่างมี
ประสิทธิภาพ  
 เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายในการพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ตามแผนปฏิรูปประเทศ 
ด้านการศึกษา และการพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐานให้เป็น “การศึกษาขั้นพ้ืนฐานวิถีใหม่ วิถีคุณภาพ” 

มุ่งเน้นความปลอดภัยในสถานศึกษา ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต ๒  
จึงก าหนดจุดเน้นการพัฒนาคุณภาพการศึกษาในแต่ละระดับการจัดการศึกษา ดังนี้ 

จุดเน้นในการจัดการศึกษา  
  ๑. ระดับปฐมวัย  “พัฒนาการเด็กปฐมวัยเหมาะสมตามวัยปลอดภัยเป็นเลิศ” 
  ๒. ระดับประถมศึกษา “อ่านออกเขียนได้ดี มีความคิดสร้างสรรค์ มุ่งม่ันคิดเลขเป็น           
                                                      เน้นความปลอดภัย” 

๓. ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น “ค้นพบตนเองสู่ทักษะอาชีพด้วยความปลอดภัยอย่าง  
มีคุณภาพ” 

 

 

 

การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม (SWOT Analysis) 
 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 2 ใช้การวิเคราะห์

สภาพแวดล้อม (SWOT Analysis) เป็นเครื่องมือส าคัญในการประเมินสถานการณ์ เพ่ือค้นหาจุดแข็งและ
จุดอ่อนจากสภาพแวดล้อมภายใน รวมทั้งประเมินโอกาสและภัยคุกคามจากภายนอก รวมถึงปัจจัยที่ส่งผล
กระทบต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา โดยยึดหลักการมีส่วนร่วม ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมและ
ประเมินสถานการณ์ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 2 สรุปได้ดังนี้ 

ระดับประถมศึกษา ระมัธยมศึกษาตอนต้น

“อ่านออก
เขียนได้ดี 
มีความ

คิดสร้างสรรค์ 
มุ่งมั่นคิดเลขเป็น                                                           

เน้นความ
ปลอดภัย”

“พัฒนาการ
เด็กปฐมวัย

เหมาะสมตามวัย
ปลอดภัย
เป็นเลิศ”

“ค้นพบตนเอง
สู่ทักษะอาชีพ

ด้วยความ
ปลอดภัยอย่างมี

คุณภาพ”

ระดับปฐมวัย



๓๐ 

 

 

 

ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

จุดอ่อน (Weaknesses : W) 

  1 .  บุคลากรในส านักงานเขต พ้ืนที่ การศึกษา 
มีไม่เพียงพอ 
  2. ครูสอนไม่ตรงกับสาขาวิชาเอก ครูไม่ครบชั้นและ
มีภาระงานมาก  
  3. โรงเรียนขนาดเล็กมีงบประมาณในการบริหาร 
จัดการศึกษาไม่เพียงพอ 
  4 .  ข้ า ร าชการครู ปรั บ เปลี่ ยน  โยกย้ ายบ่อย  
(ครูบรรจุใหม่ ต่างถ่ินย้ายกลับภูมิล าเนา) 

 

โอกาส (Opportunities : O) 
  1. หน่วยงานภายนอกให้ความร่วมมือสนับสนุน 
การจัดการศึกษา 
  2. เทคโนโลยีสารสนเทศ ส่งเสริมประสิทธิภาพ 
การจัดการเรียนรู้ 
  3. ส านักคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
มีน โยบายสนับสนุนบุคลากรวัสดุ  อุปกรณ์ 
สื่อการเรียนการสอนอย่างต่อเนื่อง 
4 .  มีภ าค อุตสาหกรรม เป็ นแหล่ ง เ รี ยนรู้ ที่
หลากหลาย 
5. การเปิดประชาคมอาเซียนเป็นโอกาสในการ
พัฒนาการศึกษา 

 
อุปสรรค (Threats : T) 
  1. ปัญหายาเสพติด ปัญหาแหล่งอบายมุข และ
ปัญหาสิ่งแวดล้อมในชุมชน ส่งผลต่อพฤติกรรม
นักเรียน 
  2. สื่อและเทคโนโลยี เกมส์ ที่ไม่เหมาะสม ส่งผล
ต่อพฤติกรรมของนักเรียน 
  3. นักเรียนที่ไม่ได้อาศัยอยู่กับพ่อแม่ ขาดการ
ดูแลการเอาใจใส่อย่างใกล้ชิดส่งผลต่อคุณภาพ
การจัดการศึกษา 
  4.  ผู้ปกครองมีฐานะยากจนส่งผลต่อการ
สนับสนุนการเรียนรู้ของนักเรียน 
  5. ภัยคุกคามรูปแบบใหม่ 
  5. การเปิดประชาคมอาเซียนเป็นโอกาสในการ
พัฒนาการศึกษา 

 

จุดแข็ง (Strengths : S) 

  1. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และสถานศึกษา  
มีส่วนร่วมในการวางแผน ก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ 
เป้าประสงค์ ที่ชัดเจน 
  2. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา มีระบบบริหาร
งบประมาณตามระเบียบ โปร่งใสสามารถตรวจสอบได้ 
  3 .  ผู้ บ ริ ห า ร ส า นั ก ง าน เ ขต พ้ืน ที่ ก า ร ศึ ก ษ า 
สถานศึกษามีภาวะผู้น าในการบริหารจัดการศึกษา
ตามหลักธรรมาภิบาล 
  4. ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา มีการ
พัฒนาตนเอง 
  5. การน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการบริหาร
จัดการศึกษา 
  6. การให้บริการแบบ One Stop Service 
  7. การบริหารจัดการโรงเรียน ผ่านระบบกลุ่ม
โรงเรียน เครือข่ายโรงเรียน 
  8. จัดท าและปฏิบัติงานตามคู่มือการปฏิบัติงาน
อย่างต่อเนื่องและสม่ าเสมอ 
  9. การติดตามและนิเทศการศึกษา อย่างเป็นระบบ
และต่อเนื่อง 
  10. สถานศึกษามีแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย 
  11. การปรับปรุงบริเวณ อาคาร สถานที่ให้มีความ
เหมาะสมกับการใช้งาน สะอาดร่มรื่นสวยงาม 

โอกาส (Opportunities : O) 

อุปสรรค (Threats : T) 

จุดแข็ง (Strengths : S) 

จุดอ่อน (Weaknesses : W) 



๓๑ 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
พันธกิจ 

๑. จัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติและการปกครอง  
ในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

๒ .  พ ัฒนาผู ้เ ร ีย น ให ้ม ีค ว ามส ามา รถคว าม เป ็น เ ล ิศท า ง ว ิช า ก า ร เ พื ่อ ส ร ้า ง  
ขีดความสามารถในการแข่งขัน 

๓. พัฒนาศักยภาพและคุณภาพผู้เรียนให้มีสมรรถนะตามหลักสูตรและคุณลักษณะ  
ในศตวรรษที่ ๒๑  

๔. สร้างโอกาส ความเสมอภาค ลดความเหลื ่อมล้ า ให้ผู ้เรียนทุกคนได้ร ับบริการ 
ทางการศึกษาอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม 

๕. พัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นมืออาชีพ 
๖. จัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ยึดหลักปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง และเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) 
๗. ปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษาทุกระดับ และจัดการศึกษา 

โดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) เพ่ือพัฒนามุ่งสู่ Thailand ๔.๐ 
8. เสริมสร้างความปลอดภัยสู่ความเป็นเลิศ 
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เป้าประสงค์ 
๑. ผู้เรียนมีความรักในสถาบันหลักของชาติ และยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตย

อันมีพระมหากษัตร ิย ์ทรงเป ็นประมุข ม ีท ัศนคติที ่ถ ูกต ้องต ่อบ้านเมือง ม ีหล ักคิดที ่ถ ูกต ้อง และ  
เป็นพลเมืองดีของชาติ มีคุณธรรม จริยธรรม มีค่านิยมที่พึงประสงค์ มีจิตสาธารณะ รับผิดชอบต่อสังคม
และผู้อ่ืน ซื่อสัตย์ สุจริต มัธยัสถ์ อดออม โอบอ้อมอารี มีวินัย รักษาศีลธรรม  

๒. ผู้เรียนที่มีความสามารถพิเศษด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ศิลปะ ดนตรี กีฬา 
ภาษา และอ่ืน ๆ ได้รับการพัฒนาอย่างเต็มตามศักยภาพ 

๓. ผู ้เรียน เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู ้ คิดริเริ ่มและสร้างสรรค์นวัตกรรม มีความรู ้  
มีทักษะมีสมรรถนะตามหลักสูตร และคุณลักษณะของผู้เรียนในศตวรรษที่ ๒๑ มีสุขภาวะที่เหมาะสม
ตามวัยมีความสามารถในการพึ่งพาตนเอง ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และการเป็น  
พลเมืองพลโลกที่ดี (Global Citizen) พร้อมก้าวสู่สากล น าไปสู่การสร้างความสามารถในการแข่งขัน
ของประเทศ 

๔. ผู้เรียนที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษ (ผู ้พิการ) กลุ่มชาติพันธุ์ กลุ่มผู ้ด้อยโอกาส 
ได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึง เท่าเทียม และมีคุณภาพ 

๕. ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ มีความรู้และ
จรรยาบรรณ ตามมาตรฐานวิชาชีพ สู่มืออาชีพ 

๖.  สถานศ ึกษาจ ัดการศ ึกษา เ พื ่อการบรรล ุเป ้าหมายการพ ัฒนาอย ่างยั ่ง ย ืน 
(Sustainable Development Goals: SDGs) และสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
   ๗.  ส าน ักงานเขตพื ้นที ่การศ ึกษา สถานศ ึกษา ม ีสมด ุล ในการบร ิหารจ ัดการ  
เชิงบูรณาการ มีการก ากับ ติดตาม ประเมินผล มีระบบข้อมูลสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพ และการ
รายงานผลอย่างเป็นระบบ ใช้งานวิจัย เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษา  
   8. นักเรียน ครู บุคลากรทางการศึกษามีความสุขบนพ้ืนฐานของความปลอดภัย  

 

 

 

 

 

 

 

 



๓๓ 

 

 

 

การจัดการศึกษาเพื่อความม่ันคงของมนุษย์และของชาติ 

การจัดการศึกษาเพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 

การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 

การสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ   
มีมาตรฐานและลดความเหลื่อมล้ าทางการศึกษา 

การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา 

การเสริมสร้างความปลอดภัยในทุกระดับ 

กลยุทธ์ 

1 

2 

3 

5 

4 

6 

7 

กลยุทธ์ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ  เขต ๒ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๓๔ 

 

 

 

มาตรการและแนวด าเนินการ 
กลยุทธ์ที่ ๑ การจัดการศึกษาเพื่อความม่ันคงของมนุษย์และของชาติ 

บทน า 
กลยุทธ์การจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคงของมนุษย์และของชาติ  เป็นการจัดการศึกษา 

เ พ่ือมุ่ งเน้นการพัฒนาผู้ เรียนทุกคน  ให้มีความรักในสถาบันหลักของชาติ  ยึดมั่นในการปกครอง 
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  มีทัศนคติที่ดีต่อบ้านเมือง มีหลักคิดที่ถูกต้อง  
เป็นพลเมืองดีของชาติ และพลเมืองโลกที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรม  มีคุณธรรมอัตลักษณ์ มีจิตสาธารณะ 
มีจิตอาสา รับผิดชอบต่อครอบครัว  ชุมชน สังคมและประเทศชาติ  ซื่อสัตย์ สุจริต มัธยัสถ์ อดออม  
โอบอ้อมอารี มีวินัย และรักษาศีลธรรม เป็นผู้เรียนที่มีความพร้อมสามารถรับมือกับภัยคุกคามรูปแบบใหม่
ทุกรูปแบบ  ที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง  เช่น  ภัยจากยาเสพติด  ความรุนแรง  การคุกคามในชีวิต 
และทรัพย์สิน การค้ามนุษย์ อาชญากรรมไซเบอร์ และภัยพิบัติต่าง ๆ เป็นต้น ควบคู่ไปกับการป้องกัน 
และแก้ไขปัญหาที่มีอยู่ในปัจจุบันและที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต  และเน้นการจัดการศึกษาให้เหมาะสม 

สอดคล้องกับบริบทของพ้ืนฐาน  สภาพทางภูมิศาสตร์  ด้านเศษฐกิจ  และสังคม ซึ่งมีความแตกต่าง 
ทางด้านสังคม วัฒนธรรม เชื้อชาติ เช่น การจัดการศึกษากลุ่มผู้ด้อยโอกาส เพ่ือให้ผู้เรียนได้มีโอกาสได้รับ
การพัฒนาสอดคล้องกับบริบท และได้รับการบริการด้านการศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่มีคุณภาพ และเหมาะสมตรง
ตามความต้องการ เป็นต้น 

เป้าประสงค์ 
๑. ผู้ เรียนทุกคนที่มีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงความรักในสถาบันหลักของชาติ   

ยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
๒. ผู้ เ รี ยนทุกคนมีทัศนคติที่ ดีต่อบ้ านเมือง มีหลักคิดที่ ถูกต้อง เป็ นพลเมืองด ี

ของชาติ มีคุณธรรม จริยธรรม มีค่านิยมที่พึงประสงค์ มีจิตสาธารณะ มีจิตอาสา รับผิดชอบต่อครอบครัว 
ผู้อื่น และสังคมโดยรวม ซื่อสัตย์ สุจตริต มัธยัสถ์ อดออม โอบอ้อมอารี มีวินัย และรักษาศีลธรรม 

๓. ผู้เรียนทุกคนมีความรู้ ความเข้าใจ และมีความพร้อมสามารถรับมือกับภัยคุกคาม 
ทุกรูปแบบที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง เช่น ภัยจากยาเสพติด ความรุนแรง การคุกคามในชีวิตและ
ทรัพย์สิน การค้ามนุษย์ อาชญากรรมไซเบอร์ และภัยพิบัติต่าง ๆ เป็นต้น 

4. ผู ้เร ียนในกลุ ่มผู ้ด ้อยโอกาส ได้ร ับการบริการด้านการศึกษาขั ้นพื ้นฐานที ่มี
คุณภาพ และเหมาะสมตรงตามความต้องการ 
ตัวชี้วัด 

๑. ร้อยละของผู้ เรียนที่มีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงความรักในสถาบันหลักของชาติ 
ยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

๒. ร้อยละของผู้ เรียนที่มีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงการมีทัศนคติที่ดีต่อบ้านเมือง  
มีหลักคิดที่ถูกต้องเป็นพลเมืองดีของชาติ มีคุณธรรม จริยธรรม มีค่านิยมที่พึงประสงค์ มีคุณธรรม  
อัตลักษณ์ มีจิตสาธารณะ มีจิตอาสา รับผิดชอบต่อครอบครัว ผู้ อ่ืน และสังคมโดยรวม ซื่อสัตย์ สุจริต 
มัธยัสถ์ อดออม โอบอ้อมอารี มีวินัย และรักษาศีลธรรม 



๓๕ 

 

 

 

๓. ร้อยละของผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจ และมีความพร้อมสามารถรับมือกับภัยคุกคาม
ทุกรูปแบบที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง เช่น ภัยจากยาเสพติด ความรุนแรงการคุกคามในชีวิตและทรัพย์สิน 
การค้ามนุษย์ อาชญากรรมไซเบอร์ และภัยพิบัติต่าง ๆ เป็นต้น 

4. ร้อยละของผู้เรียนในกลุ่มผู้ด้อยโอกาสได้รับการบริการด้านการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
ที่มีคุณภาพ และเหมาะสมตรงตามความต้องการ  

5. จ านวนสถานศึกษาที่น้อมน าพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของระบาทสมเด็จ 
พระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และหลักปรัชญา  
ของเศรษฐกิจพอเพียง ไปพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามท่ีก าหนดได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

6. จ านวนสถานศึกษาที่จัดบรรยากาศสิ่ งแวดล้อม และจัดกิจกรรมการเรียนรู้  
ให้ผู้ เรียนแสดงออกถึงความรักในสถาบันหลักของชาติ ยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตย  
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีทัศนคติที่ดีต่อบ้านเมือง มีหลักคิดที่ถูกต้อง เป็นพลเมืองดี 
ของชาติ มีคุณธรรม จริยธรรม 

มาตรการและแนวทางการด าเนินการ 
๑. พัฒนาผู้เรียนให้เป็นพลเมืองดีของชาติและเป็นพลโลกที่ดี 

  เป็นมาตรการในการพัฒนาผู้เรียนให้มีความรักในสถาบันหลักของชาติ  ยึดมั่น 
ในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  มีทัศนคติที่ดีต่อบ้านเมือง  
มีหลักคิดที่ถูกต้อง  เป็นพลเมืองดีของชาติ  และพลเมืองโลกที่ดี  มีคุณธรรม  จริยธรรม  มีค่านิยม 
ที่พึงประสงค์ มีคุณธรรมอัตลักษณ์ มีจิตสาธารณะ มีจิตอาสา รับผิดชอบต่อครอบครัว ชุมชนและสังคม 
และประเทศชาติซื่อสัตย์ สุจริต มัธยัสถ ์อดออม โอบอ้อมอารี มีวินัย และรักษาศีลธรรม 

  โดยมีแนวทางการด าเนินการ ดังนี้ 
  ๑.๑ ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา ส่งเสริม สนับสนุน ก ากับ ติดตาม และประเมิน

สถานศึกษาตามมาตรการที่ก าหนด 
  ๑.๒ สถานศึกษา  

(๑) พัฒนาหลักสูตรของสถานศึกษา โดยน าพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของ
พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว  
และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปบูรณาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เ พ่ือพัฒนาผู้ เรียน 
มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามที่ก าหนด 

 (๒) จัดบรรยากาศสิ่งแวดล้อม และจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้ผู้เรียนแสดงออกถึง
ความรักในสถาบันหลักของชาติ ยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์  
ทรงเป็นประมุข มีทัศนคติที่ดีต่อบ้านเมือง มีหลักคิดที่ถูกต้อง เป็นพลเมืองดีของชาติ และพลเมืองโลกที่ดี  
มีคุณธรรม จริยธรรม มีค่านิยมที่พึงประสงค์ มีคุณธรรมอัตลักษณ์ มีจิตสาธารณะ มีจิตอาสา รับผิดชอบต่อ
ครอบครัว ชุมชน สังคม และประเทศชาติ ซื่อสัตย์ สุจริต มัธยัสถ์ อดออม โอบอ้อมอารี มีวินัย และ
รักษาศีลธรรม 

 
 



๓๖ 

 

 

 

๒. พัฒนาผู้เรียนมีความให้มีความพร้อมสามารถรับมือกับภัยคุกคามทุกรูปแบบ 
ทุกระดับความรุนแรง ที่มีผลกระทบต่อความม่ันคงของประเทศ  

  เป็นมาตรการในการพัฒนาผู ้เรียนให้มีความรู ้  ความสามารถในการรับมือกับ 
ภัยคุกคามรูปแบบใหม่ทุกรูปแบบ ทุกระดับความรุนแรง เช่น ภัยจากยาเสพติด ภัยจากความรุนแรง 

การคุกคามในชีวิตและทรัพย์สิน  การค้ามนุษย์ อาชญากรรมไซเบอร์ และภัยพิบัติต่าง  ๆ เป็นต้น  
ควบคู่ไปกับการป้องกันและแก้ไขปัญหาที่มีอยู่ในปัจจุบัน  และที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต 

  โดยมีแนวทางการด าเนินการ ดังนี้ 
  ๒.๑ ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา ส่งเสริม สนับสนุน ก ากับ ติดตาม และประเมิน

สถานศึกษาตามมาตรการที่ก าหนด 
  ๒.๒ สถานศึกษา 

(๑) พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา และจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้ผู้เรียนมีความรู้ 
ความเข้าใจเกี ่ยวกับภัยคุกคามที ่มีผลกระทบต่อความมั ่นคง ภัยจากยาเสพติด ความรุนแรง  
การคุกคามในชีวิตและทรัพย์สิน การค้ามนุษย์ อาชญากรรมไซเบอร์ ภัยพิบัติและภาวะฉุกเฉิน  
และภัยคุกคามรูปแบบใหม่ ตลอดจนรู้จักวิธีการป้องกัน และแก้ไขหากได้รับผลกระทบจากภัย
ดังกล่าว 

(๒) มีมาตรการและแนวทางการป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษาและชุมชน  
(๓) จัดสภาพแวดล้อมภายในสถานศึกษาให้มีความมั่นคงปลอดภัย  
(๔) มีระบบการดูแล ติดตาม และช่วยเหลือผู้เรียน ในการแก้ปัญหาต่าง ๆ  

ได้รับค าปรึกษาชี้แนะและความช่วยเหลืออย่างทันการณ์ ทันเวลา รวมทั้งการอบรมบ่มนิสัย  

กลยุทธ์ที่ ๒  การจัดการศึกษาเพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
บทน า 

ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน ให้ความส าคัญกับศักยภาพ  
และคุณภาพของทรัพยากรมนุษย์เป็นส าคัญ เนื่องจาก “ทรัพยากรมนุษย์เป็นปัจจัยขับเคลื่อนส าคัญ 
ในการยกระด ับการพัฒนาประเทศในทุกม ิต ิไปสู ่เป ้าหมายการเป ็นประเทศที ่พ ัฒนาแล ้ว  
มีขีดความสามารถในการแข่งขันกับนานาประเทศ” ดังนั้น การพัฒนาศักยภาพและคุณภาพผู้เรียน 
ให ้ม ีความเป็นเล ิศทางว ิชาการจ ึงม ีความจ าเป ็นอย่างยิ ่งที ่จะต ้องด า เน ินการให้สอดคล้องก ัน  
โดยเน้นปรับเปลี่ยนกระบวนการจัดการเรียนการสอนของสถานศึกษาที่จัดการศึกษาระดับมัธยมศึกษา  
ให้เป็นสถานศึกษาที่จัดการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียนเชิงสมรรถนะรายบุคคล ตามความสนใจ และคว ามถนัด 
อย่างเต็มศักยภาพ มีความเป็นเลิศทางด้านวิชาการ มีทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ ๒๑ มีความเป็นเลิศ 
ด้านทักษะสื่อสารภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และภาษาที่ ๓ มีทักษะความรู้ด้านดิจิทัล (Digital Literacy) 
เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีนิสัย รักการเรียนรู้และการพัฒนาตนเอง 
อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต สู ่การเป็นคนไทย ที่มีทักษะวิชาชีพชั้นสูง เป็นนักคิด เป็นผู้สร้างนวัตกรรม  
เป็นนวัตกร เป็นผู้ประกอบการ เป็นเกษตรกรยุคใหม่ และอ่ืน ๆ สอดคล้องกับความต้องการ  
ของประเทศ มีความยืดหยุ่นทางด้านความคิด สามารถท า งานร่วมกับผู้ อ่ืนได้ภายใต้สังคมที่ เป็น 
พหุวัฒนธรรม และมีความสามารถในการจัดการสุขภาวะของตนเองให้มีสุขภาวะที่ดี สามารถด ารงชีวิต  
อย่างมีความสุขทั้งด้านร่างกายและจิตใจ 



๓๗ 

 

 

 

เป้าประสงค์ 
๑. ผู้เรียนทุกระดับให้มีความเป็นเลิศ มีทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ ๒๑  
๒. ผู้เรียนมีความเป็นเลิศตามความถนัดและความสนใจ น าไปสู่การพัฒนาทักษะวิชาชีพ 

เป็นนักคิด เป็นผู้สร้างนวัตกรรม เป็นนวัตกร 
๓. ผู้เรียนได้รับโอกาสเข้าสู่เวทีการแข่งขันระดับนานาชาติ 

ตัวช้ีวัด 
๑. จ านวนผู้เรียนมีความเป็นเลิศทางด้านวิชาการ มีทักษะความรู้ที่สอดคล้องกับทักษะ  

ที่จ าเป็นในศตวรรษที่ ๒๑  
๒. ผู้เรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นผ่านการประเมินสมรรถนะที่จ าเป็นด้านการรู้เรื่อง 

การอ่าน (Reading Literacy) ด้านการรู้เรื่องคณิตศาสตร์ (Mathematical Literacy) และด้านการรู้เรื่อง
วิทยาศาสตร์ (Scientific Literacy) ตามแนวทางการประเมิน PISA 

๓. ร้อยละของผู้เรียนที่มีศักยภาพได้รับโอกาสเข้าสู่เวทีการแข่งขันระดับนานาชาติ 

มาตรการและแนวทางการด าเนินการ 
 พัฒนาคุณภาพผู้ เ รี ยน เต็ มตามศั กยภาพ  น า ไปสู่ ค ว าม เป็ น เลิ ศด้ านวิ ช าการ 

ตามความสามารถ ความสนใจ มีทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ ๒๑ สร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน 
ของประเทศ 

 โดยมีแนวทางด าเนินการ ดังนี้ 
    ๑. ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 

    ๑.๑ ศึกษาวิเคราะห์ วิจัยและพัฒนาเครื่องมือวัดแวว และรวบรวมเครื่องมือ 
วัดแววจากหน่วยงานต่าง ๆ ที่เก่ียวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน  

    ๑.๒ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ด าเนินการวัดแววความถนัดทางการเรียน 
ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นของโรงเรียนในเขตพ้ืนที่การศึกษา จัดกิจกรรมแนะแนว  
ใ ห้ ผู้ เ รี ย น ค้ น ห า ต น เ อ ง  น า ไ ป สู่ ก า ร พั ฒ น า ผู้ เ รี ย น ใ ห้ มี ค ว า ม พ ร้ อ ม ที่ จ ะ พั ฒ น า ต่ อ ย อด 
ไปสู่ความเป็นเลิศด้านทักษะอาชีพที่ตรงตามความต้องการและความถนัดของผู้เรียน 

    ๑ .๓ ศึกษา วิ เคราะห์ความเหมาะสมของวิธีและกระบวนการงบประมาณ  
ตั้ งแต่จ านวนงบประมาณในการสนับสนุนสถานศึกษาและผู้ เรียนอย่างเพียงพอ และเหมาะสม  
วิธีการจัดสรร วิธีการด้านระบบบัญชี การเบิกจ่าย และการติดตาม ตรวจสอบ เป็นต้น เพ่ือกระจายอ านาจ
ให้สถานศึกษา มีความเป็นอิสระในการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาผู้เรียนอย่างเต็มศักยภาพ 

    ๑.๔ เขตพ้ืนที่การศึกษา และสถานศึกษาจัดท าแผนงาน โครงการ และกิจกรรม  
เพ่ิมศักยภาพผู้เรียนตามความถนัด ความสนใจ และความต้องการพัฒนา ทั้งด้านวิชาการ ด้านอาชีพ และ
กิจกรรมเสริมหลักสูตร  
                     ๑.๕  ก ากับ ติดตาม และให้ความช่วยเหลือสถานศึกษา พร้อมทั้งรายงานผล 
การด าเนินงานต่อส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

 
 
 



๓๘ 

 

 

 

๒. สถานศึกษา  
๒.๑ ด าเนินการวัดแววผู้เรียน และพัฒนาขีดความสามารถของผู้เรียนตามศักยภาพ และ

ความถนัด โดยจัดการเรียนรู้ผ่านกิจกรรมการปฏิบัติจริง (Active Learning) เช่น การจัดการเรียนรู้ 
ตามกระบวนการ ๕ ขั้นตอนหรือบันได ๕ ขั้น (Independent Study : IS) การเรียนรู้เชิงบูรณาการแบบ 
สหวิทยาการ เช่น สะเต็มศึกษา (Science Technology Engineering and Mathematics Education : 
STEM Education) เป็นต้น โดยส่งเสริมให้ครูจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้ผู้เรียนเรียนรู้ 
ด้วยตนเองผ่านระบบดิจิทัล (Digital Learning Platform) 

๒.๒ ปรับเปลี่ยนอัตลักษณ์ของสถานศึกษาให้มุ่งเน้นการจัดการเรียนรู้ ให้ผู้ เรียน 
มีความเป็นเลิศทางวิชาการตามความถนัด ความสามารถ ความสนใจของผู้เรียน และจัดกิจกรรม 
เพ่ือพัฒนาสุขพลานามัย ให้เป็นคนที่สมบูรณ์แข็งแรงทั้งร่างกายและจิตใจ 

๒.๓  สถานศึกษา พัฒนาหลักสูตรและการจัดกิจกรรมกระบวนการเรียนรู้เพ่ือพัฒนา
ผู้เรียนให้มีความเป็นเลิศทางวิชาการตามความสนใจ และความถนัดเต็มตามศักยภาพ 

๒.๔ ส่งเสริม สนับสนุน ให้ครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้รับการพัฒนาเพ่ือปรับเปลี่ยน
กระบวนการจัดการเรียนรู้ ให้แก่ผู้ เรียนโดยเน้นการจัดการเรียนรู้ ให้แก่ผู้ เรียนเป็ นรายบุคคล 
ตามความต้องการ และความถนัดของผู้เรียน 

๒.๕ จัดกิจกรรมการเรียนรู้  ให้ผู้ เรียนมีความเป็นเลิศในทักษะสื่อสารภาษาไทย 
ภาษาอังกฤษ และภาษาที่ ๓ เพ่ิมเติมอย่างน้อย ๑ ภาษา 

๒.๖ ปรับเปลี่ยนวิธีการวัด ประเมิน ผลการเรียนของผู้เรียน โดยมุ่งเน้นการวัดประเมิน  
ตามสมรรถนะรายบุคคล โดยการจัดให้มีการวัดประเมินจากส่วนกลางในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓  

๒.๗ สรุปและรายงานผลการด าเนินงานต่อส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  

กลยุทธ์ที่ ๓  การพัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพของทรัพยากรมนุษย์ 
บทน า 

กลยุทธ์ด้านการพัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพของทรัพยากรมนุษย์  มุ่งเน้นการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์เริ่มตั้งแต่ประชากรวัยเรียนทุกช่วงวัย ตลอดจนการพัฒนา ครู และบุคลากรทางการศึกษา 
ดังนี้ 

พัฒนาประชากรวัยเรียนทุกคน  ทุกช่วงวัย  ตั้งแต่ช่วงปฐมวัย  ประถมศึกษา  และ
มัธยมศึกษา ผู้เรียนที่มีความต้องการดูแลเป็นพิเศษ ให้มีความพร้อมทั้งทางด้านร่างกายจิตใจ อารมณ์ 
สังคม และสติปัญญา มีศักยภาพ มีทักษะความรู้ เป็นคนดี มีวินัย เรียนรู้ได้ด้วยตนเอง มีความสามารถในการ
วางแผนชีวิตและการวางแผนทางการเงินที่เหมาะสม สามารถด ารงชีวิตอย่างมีคุณค่า โดยการพัฒนาระบบ
การเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่  ๒๑ มีการออกแบบระบบการเรียนรู้ใหม่ พัฒนา
ระบบการเรียนรู้ตลอดชีวิต ผู้เรียนสามารถก ากับการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับตนเองได้อย่างต่อเนื่องแม้จะ 
ออกจากระบบการศึกษาแล้ว รวมถึงความตระหนักถึงพหุปัญญาของมนุษย์ที่หลากหลาย  และการพัฒนา
และรักษากลุ่มผู้มีความสามารถพิเศษของพหุปัญญาแต่ละประเภท  เสริมสร้างให้ผู้เรียนมีลักษณะนิสัย  
มีความรักในสุขภาพและพลานามัย และพัฒนาทักษะด้านกีฬาสู่ความเป็นเลิศ และกีฬาเพ่ือการอาชีพ 



๓๙ 

 

 

 

ครู และบุคลากรทางการศึกษา เป็นผู้ที่มีบทบาทส าคัญในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์  
ให้คนไทยเป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพ พร้อมส าหรับวิถีชีวิตในศตวรรษท่ี ๒๑ ครู และบุคลากรทางการศึกษา 
ต้องตระหนักถึงความส าคัญในอาชีพและหน้าที่ของตน โดย ครูต้องมีจิตวิญญาณของความเป็นครู  มีความรู้
ความสามารถอย่างแท้จริง และเป็นต้นแบบด้านคุณธรรมและจริยธรรมพัฒนาตนเองทางวิชาชีพ  
อย่างต่อเนื่อง เพ่ือประโยชน์ในการพัฒนาผู้เรียน เปลี่ยนโฉมบทบาท “ครู” ให้เป็นครูยุคใหม่ โดยปรับ
บทบาทจาก “ครูผู้สอน” เป็น “Coach” หรือ ผู้อ านวยการการเรียนรู้ท าหน้าที่กระตุ้น สร้างแรงบันดาลใจ 
แนะน าวิธีเรียนรู้และวิธีจัดระเบียบการสร้างความรู้ ออกแบบกิจกรรมและสร้างนวัตกรรมการเรียนรู้  
ให้ผู้เรียน และมีบทบาทเป็นนักวิจัยพัฒนากระบวนการเรียนรู้เพื่อผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียน 

เป้าประสงค์ 
๑. หลักสูตรปฐมวัยและหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มีการพัฒนาที่สอดคล้อง

กับแนวโน้มการพัฒนาของประเทศ  
๒. ผู้เรียนได้รับการพัฒนาตามจุดมุ่งหมายของหลักสูตร และมีทักษะความสามารถ 

ที่สอดคล้องกับทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ ๒๑ มีความยืดหยุ่นทางด้านความคิด สามารถท างานร่วมกับ
ผู้อื่นได้ ภายใต้สังคมที่เป็นพหุวัฒนธรรม รวมถึงการวางพ้ืนฐานการเรียนรู้เพ่ือการวางแผนชีวิต ที่เหมาะสม
ในแต่ละช่วงวัยและน าไปปฏิบัติได้ 

๓. ผู้เรียนได้รับการพัฒนาให้มีความรู้และทักษะน าไปสู่การพัฒนานวัตกรรม 
๔ . ผู้ เรียนได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ เชื่อมโยงสู่อาชีพและการมีงานท า  

มีทักษะอาชีพที่สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ   
๕. ผู้เรียนได้รับการพัฒนาให้มีศักยภาพในการจัดการสุขภาวะของตนเองให้มีสุขภาวะที่ดี  

สามารถด ารงชีวิตอย่างมีความสุขทั้งด้านร่างกายและจิตใจ  
๖. ครู เปลี่ยนบทบาทจาก “ครูผู้สอน” เป็น “Coach” ผู้ให้ค าปรึกษาข้อเสนอแนะ

การเรียนรู้หรือผู้อ านวยการการเรียนรู้ 
๗. ครู มีความรู้ความสามารถในการจัดการเรียนการสอน และเป็นแบบอย่างด้านคุณธรรม

และจริยธรรม 
ตัวช้ีวัด 

๑. ผู้ เรียนทุกระดับมีสมรรถนะส าคัญตามหลักสูตร มีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษ 
ที่ ๒๑ (3R8C)  

๒. ร้อยละของผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ ที่มีคะแนนผลการทดสอบความสามารถ
พ้ืนฐานระดับชาติ (NT) ผ่านเกณฑ์ท่ีก าหนด 

๓. ร้อยละของผู้เรียนที่มีคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ขั้นพ้ืนฐาน  
(O-NET) มากกว่าร้อยละ ๕๐ ในแต่ละวิชาเพ่ิมข้ึนจากปีการศึกษาที่ผ่านมา  

๔. ร้อยละผู้เรียนที่จบการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ มีทักษะ 
การเรียนรู้ที่เชื่อมโยงสู่อาชีพและการมีงานท า ตามความถนัด และความต้องการของตนเอง มีทักษะอาชี พ 
ที่สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ วางแผนชีวิตและวางแผนทางการเงินที่เหมาะสมและน าไปปฏิบัติได้ 
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๕ . ผู้ เรียนทุกคนมีทักษะพ้ืนฐานในการด ารงชีวิต สามารถด ารงชีวิตอยู่ ในสังคม 
ได้อย่างมีความสุข มีความยืดหยุ่นทางด้านความคิด สามารถท างานร่วมกับผู้ อ่ืนได้ ภายใต้สังคม  
ที่เป็นพหุวัฒนธรรม 

๖. ผู้เรียนทุกคนมีศักยภาพในการจัดการสุขภาวะของตนเองให้มีสุขภาวะที่ดี สามารถ
ด ารงชีวิตอย่างมีความสุขทั้งด้านร่างกายและจิตใจ 

๗. ครู มีการเปลี่ยนบทบาทจาก “ครูผู้สอน” เป็น “Coach” ผู้ให้ค าปรึกษาข้อเสนอแนะ
การเรียนรู้หรือผู้อ านวยการการเรียนรู้ 

มาตรการและแนวทางการด าเนินการ 
๑. พัฒนาหลักสูตรทุกระดับการศึกษา 

       เป็นมาตรการสนับสนุนให้มีการพัฒนาหลักสูตรแกนกลางให้ เป็นหลักสูตร 
เชิงสมรรถนะ  สอดคล้องกับทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่  ๒๑  เ อ้ือต่อการพัฒนาสมรรถนะผู้ เรียน 
เป็นรายบุคคลอย่างเหมาะสมทุกด้านทั้ งทางด้านร่างกาย  จิตใจ  อารมณ์  สังคม  และสติปัญญา  
มีทักษะสื่อสารภาษาไทย   

        มีแนวทางด าเนินการ ดังนี้ 
  ๑.๑ ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 

(๑)  พัฒนาหลักสูตรทุกระดับเ พ่ือให้ผู้ เ รี ยนได้ รับการ พัฒนาทั้ ง  ๔ ด้ าน  
(ร่างกาย จิตใจ อารมณ์ และสติปัญญา) สอดคล้องกับทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ ๒๑ 

(๒) ส่งเสริมให้ครูปรับเปลี่ยนการจัดการเรียนรู้ “ครูผู้สอน” เป็น “Coach” 
ผู้อ านวยการการเรียนรู้ ผู้ให้ค าปรึกษา หรือให้ข้อเสนอแนะการเรียนรู้ และปรับระบบการวัดประเมิน
ผลสัมฤทธิ์ผู้เรียนให้สอดคล้องกับหลักสูตร 
    ๑.๒ สถานศึกษา  พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา ให้สอดคล้องกับหลักสูตร
แกนกลาง เน้นการพัฒนาผู ้เ ร ียน เป็นรายบุคคล (หลักสูตรเช ิงสมรรถนะ) และปรับเปลี ่ยน 
การจัดการเรียนรู้ให้ตอบสนองต่อความต้องการของผู้เรียนและบริบทของพ้ืนที่  

๒. การพัฒนาศักยภาพ และคุณภาพของผู้เรียน 
๒.๑ การพัฒนาศักยภาพและคุณภาพของผู้เรียนระดับปฐมวัย  

    เด็กปฐมวัยได้รับการพัฒนาเหมาะสมกับวัยในทุกด้าน  ทั้งทางด้านร่างกาย 

จิตใจ อารมณ์ สังคม และสติปัญญา มีวินัย มีทักษะสื่อสารภาษาไทย และมีทักษะสื่อสารภาษาอังกฤษ  
(ฟัง พูด) และทักษะด้านดิจิทัล พร้อมที่จะได้รับการพัฒนาในระดับการศึกษาที่สูงขึ้น 

            โดยมีแนวทางด าเนินการ ดังนี้ 
๒.๑.๑ ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา  

          (๑ )  จั ดท า เครื่ อ งมื อประ เมิน พัฒนาการ เด็ กปฐมวั ย  
และประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัยปีเว้นปี สรุปและรายงานผลต่อกระทรวงศึกษาธิการและหน่วยงาน 
ที่เก่ียวข้อง 
          (๒) ส่ ง เสริมสนับสนุนการด าเนินงานของสถานศึกษา 
เพ่ือประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัย  และด าเนินการพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัยทั้งผู้บริหารสถานศึกษา 
ครูและบุคลากรปฐมวัย รวมทั้งผู้ปกครอง ให้มีความรู้ความเข้าใจการจัดการศึกษาปฐมวัย 
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          (๓) สนับสนุนให้สถานศึกษามีครูหรือครูผู้ช่วยด้านปฐมวัยตาม
มาตรฐานที่ก าหนด 

   (๔) ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย การจัดการศึกษาปฐมวัย แนวคิด 
ทฤษฎี และองค์ความรู้ใหม่ ๆ เกี่ยวกับการจัดการศึกษาปฐมวัย เพ่ือบริการแก่โรงเรียนและผู้สนใจ   

   (๕) ก ากับ ติดตาม และให้ความช่วยเหลือสถานศึกษา รวมทั้ง
สรุปและรายงานผลการด าเนินงานต่อส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และหน่วยงาน 
ที่เก่ียวข้อง   

๒.๑.๒ สถานศึกษา 
   (๑) จัดกิจกรรมพัฒนาเด็กปฐมวัยในรูปแบบที่หลากหลาย  

จัดสภาพแวดล้อมทั้งในและนอกห้องเรียนให้เอื้อต่อการพัฒนาการเรียนรู้ 
    (๒) จัดการเรียนรู้ สร้างประสบการณ์ เน้นการเรียนเป็นเล่น 

เรียนรู้อย่างมีความสุข 
   (๓ )  ปรับปรุ งอาคารสถานที่  สิ่ งอ านวยความสะดวก 

สนามเด็กเล่นให้ได้มาตรฐาน มีความปลอดภัย สามารถจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
          (๔) จัดหาสื่อ อุปกรณ์ ที่มีคุณภาพเหมาะสม มีมาตรฐาน และ
ความปลอดภัย 

    (๕) อภิบาลเด็กปฐมวัยให้มีสุขภาวะที่ดี ร่างกายสมบูรณ์
แข็งแรง ปราศจากโรค ภัย ไข้ เจ็บ 

    (๖) สร้างความรู้ความเข้าใจแก่ผู้ปกครองในการจัดการศึกษา
ปฐมวัย เพ่ือการมีส่วนร่วมและการสนับสนุนการด าเนินงานของสถานศึกษา 
           (๗) สรุปและรายงานผลการด าเนินงานต่อส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
 

๒.๒ การพัฒนาศักยภาพ และคุณภาพผู้เรียนระดับประถมศึกษา  
            ผู้เรียนระดับประถมศึกษาได้รับการพัฒนาทางด้านร่างกาย  จิตใจ อารมณ์ 

สังคม และสติปัญญา มีวินัย มีทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที ่๒๑  
          โดยมีแนวทางด าเนินการ ดังนี้ 

๒.๒.๑ ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
   (๑ )  ส่ ง เสริ ม  สนับสนุน ให้ สถานศึ กษาจั ดการศึ กษา 

พัฒนาผู้เรียนให้มีพัฒนาการที่สมวัยในทุกด้านทั้งทางด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม และสติปัญญา  
ให้มีคุณลักษณะ   

           - เป็นไปตามหลักสูตร  
           - มีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี ๒๑ 
           - มีทักษะการเรียนรู้ที่เชื่อมโยงสู่อาชีพและการมีงานท า

สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ   



๔๒ 

 

 

 

           -  มีความรู้  และทักษะด้านวิทยาศาสตร์น า ไปสู่ 
การพัฒนานวัตกรรม 

           - มีความรู้ความสามารถด้านดิจิทัล (Digital) และ 
ใช้ดิจิทัลเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ    

           - มีทักษะทางด้านภาษาไทย เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือ 
ในการเรียนรู้ มีนิสัยรักการอ่าน มีทักษะสื่อสารภาษาอังกฤษ และภาษาที่ 3 

   (๒) จัดท าเครื่องมือประเมินความสามารถพ้ืนฐานระดับชาติ 
(NT) นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ และด าเนินการประเมิน รวมทั้งประสานการด าเนินงานเพ่ือทดสอบ
ทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ วิเคราะห์ผลการประเมิน 
เพ่ือเป็นฐานการพัฒนานักเรียนทุกระดับชั้น 

      (๓) ส่งเสริม สนับสนุนให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
และสถานศึกษาจัดกิจกรรมพัฒนาผู้ เรียนเต็มตามศักยภาพสอดคล้องกับความสามารถ ความถนัด 
และความสนใจ รวมถึงการวางพ้ืนฐานการเรียนรู้ เ พ่ือการวางแผนชีวิต และวางแผนทางการเงิน  
ที่เหมาะสมและน าไปปฏิบัติได ้

   (๔) สร้างกลไกของระบบแนะแนวทางการศึกษาเพ่ือส่งเสริม
กระบวนการเรียนรู้ตามสมรรถนะรายบุคคลและเตรียมความพร้อมสู่การประกอบสัมมาอาชีพ 

    ( ๕ )  ด า เ นิ น ก า ร ติ ด ต า ม  แ ล ะต ร ว จ ส อบ ใ ห้ ผู้ เ รี ย น 
ได้รับประทานอาหารอย่างครบถ้วนถูกต้องตามหลักโภชนาการ 

   (๖) ก ากับ ติดตาม และให้ความช่วยเหลือสถานศึกษา 
ในการจัดการศึกษาภาพรวม รวมทั้งสรุปและรายงานผลการด าเนินงานต่อส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐานและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  

๒.๒.๒ สถานศึกษา 
   (๑ )  จั ดการ เรี ยนรู้ ที่ ให้ ผู้ เ รี ยนได้ เ รี ยนรู้ ผ่ านกิจกรรม 

การปฏิบัติจริง (Active Learning) 
   (๒)  จัดการเรียนรู้อย่างเป็นระบบมุ่งเน้นการใช้ฐานความรู้ 

และระบบความคิดในลักษณะสหวิทยาการ (STEAM Education) เช่น 
           - ความรู้ทางวิทยาศาสตร์และการตั้งค าถาม 
           - ความเข้าใจและความสามารถในการใช้เทคโนโลยี 
           - ความรู้ทางวิศวกรรม และการคิดเพ่ือหาทางแก้ปัญหา 
           - ความรู้และทักษะในด้านศิลปะ 
           - ความรู้ด้านคณิตศาสตร์และระบบคิดของเหตุผล 

และการหาความสัมพันธ์ 
  (๓) จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนเต็มตามศักยภาพสอดคล้องกับ

ความสามารถ ความถนัดและความสนใจ รวมถึงกิจกรรมการแนะแนวทั้งด้านศึกษาต่อ และด้านอาชีพ  
เป็นการวางพ้ืนฐานการเรียนรู้ การวางแผนชีวิต และวางแผนทางการเงินที่เหมาะสมและน าไปปฏิบัติได้ 
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  (๔) จัดกิจกรรมการเรียนรู้ เ พ่ือส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้ เรียน 
มีทักษะพ้ืนฐานในการด ารงชีวิต มีสุขภาวะที่ดี สามารถด ารงชีวิตอย่างมีความสุข  

  (๕) จัดกิจกรรมการเรียนรู้และพัฒนาด้านอารมณ์และสังคม 
(Social and Emotional Learning : SEL) 

  (๖) จัดการเรียนการสอนเพ่ือเพ่ิมทักษะการคิดแบบมีเหตุผลและ
เป็นขั้นตอน (Coding) 

  (๗) ด าเนินการให้ผู้เรียนได้รับประทานอาหารอย่างครบถ้วน
ถูกต้องตามหลักโภชนาการ เป็นไปด้วยความถูกต้องตามระเบียบและวินัยการคลัง 

  (๘) สรุปและรายงานผลการด าเนินงานต่อส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

๒.๓ การพัฒนาศักยภาพ และคุณภาพผู้เรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
            ผู้เรียนระดับมัธยมศึกษา ได้รับการพัฒนาทางด้านร่างกาย  จิตใจ อารมณ์  

สังคม และสติปัญญา มีวินัย มีทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ ๒๑ มีทักษะด้านการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์  
มีทักษะด้านภาษาไทยเพื่อใช้ในการเรียนรู้  มีทักษะสื่อสารภาษาอังกฤษ และภาษาที่ ๓ มีความสามารถ 
ในการใช้เทคโนโลยี ได้รับการพัฒนาทักษะการเรียนรู ้ที ่เชื ่อมโยงสู ่อาชีพและการมีงานท า  น าไปสู่ 
การมีทักษะอาชีพที ่สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ  มีความยืดหยุ ่นทางด้านความคิด  
สามารถท างานร่วมกับผู ้อื ่นได้ ภายใต้สังคมที ่เป็นพหุวัฒนธรรม  มีทักษะพื้นฐานในการด ารงชีว ิต 
มีสุขภาวะที่ดี สามารถด ารงชีวิตอย่างมีความสุข 

           โดยมีแนวทางด าเนินการ ดังนี้ 
๒.๓.๑ ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา  
  (๑) ส่งเสริม สนับสนุนให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และ

สถานศึกษาจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้มีพัฒนาการที่สมวัยในทุกด้านทั้งทางด้านร่างกาย จิตใจ 
อารมณ์ สังคม และสติปัญญา มีความยืดหยุ่นทางด้านความคิด สามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ ภายใต้สังคม
ที่เป็นพหุวัฒนธรรม ให้มีคุณลักษณะ 

           - เป็นไปตามหลักสูตร  
           - มีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี ๒๑  
           -  มี ทั กษะทา งด้ านภ าษา ไทย  มี ทั กษะสื่ อ ส า ร

ภาษาอังกฤษและภาษาที่ ๓  เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการประกอบอาชีพ   
           -  มีความรู้  และทักษะด้านวิทยาศาสตร์น า ไปสู่ 

การพัฒนานวัตกรรม 
           - มีความสามารถด้านดิจิทัล (Digital) และใช้ดิจิทัล 

เป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
           - มีทักษะทางด้านภาษาไทย เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือ 

ในการเรียนรู้ มีนิสัยรักการอ่าน มีทักษะสื่อสารภาษาอังกฤษ และภาษาที่ ๓      
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  (๒) ประสานการด าเนินงานเพ่ือทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ
ขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ วิเคราะห์ผลการประเมินเพ่ือเป็นฐานการพัฒนานักเรียน 
ทุกระดับชั้น 

  (๓) ส่งเสริม สนับสนุน สถานศึกษาจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
เต็มตามศักยภาพสอดคล้องกับความสามารถ ความถนัดและความสนใจ รวมถึงการวางพ้ืนฐาน 
การเรียนรู้เพ่ือการวางแผนชีวิตและ วางแผนทางการเงินที่เหมาะสมและน าไปปฏิบัติได้ 

  (๔) สร้างกลไกของระบบแนะแนวทางการศึกษาเพ่ือส่งเสริม
กระบวนการเรียนรู้ตามสมรรถนะรายบุคคลและเตรียมความพร้อมสู่การประกอบสัมมาอาชีพ 

  (๕) จัดท าแผนงาน โครงการ และกิจกรรมเพ่ิมศักยภาพผู้เรียน 
ที่มีความรู้และทักษะด้านวิทยาศาสตร์ เป็นนักคิด นักปฏิบัติ นักประดิษฐ์ เป็นนวัตกร น าไปสู่การพัฒนา
นวัตกรรมในอนาคต รวมทั้งจัดกิจกรรมกีฬา การออกก าลังกาย และสนับสนุนให้ผู้เรียน มีศักยภาพในการ
จัดการสุขภาวะของตนเองให้มีสุขภาวะที่ดี สามารถด ารงชีวิตอย่างมีความสุขทั้งด้านร่างกายและจิตใจ 

  (๖) ก ากับ ติดตาม และให้ความช่วยเหลือสถานศึกษา 

๒.๓.๒ สถานศึกษา    
  (๑) ส่งเสริมครูให้จัดการเรียนรู้ที่ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ผ่านกิจกรรม

การปฏิบัติจริง (Active Learning) 
  (๒) ส่งเสริมครูให้จัดการเรียนรู้ตามกระบวนการ ๕ ขั้นตอน หรือ

บันได ๕ ขั้น (Independent Study : IS) 
  (๓) ส่งเสริม สนับสนุนครูให้จัดการเรียนรู้อย่างเป็นระบบ

มุ่งเน้นการใช้ฐานความรู้และระบบความคิดในลักษณะสหวิทยาการ (STEAM Education) เช่น 
           - ความรู้ทางวิทยาศาสตร์และการตั้งค าถาม 
           - ความเข้าใจและความสามารถในการใช้เทคโนโลยี 
           - ความรู้ทางวิศวกรรม และการคิดเพ่ือหาทางแก้ปัญหา 
           - ความรู้และทักษะในด้านศิลปะ 
           - ความรู้ด้านคณิตศาสตร์และระบบคิดของเหตุผลและ

การหาความสัมพันธ์ 
  (๔ )  จั ดกิจกรรมพัฒนาผู้ เ รี ยนที่ มี ความรู้ และทักษะด้าน

วิทยาศาสตร์ เป็นนักคิด นักปฏิบัติ นักประดิษฐ์ เป็นนวัตกร น าไปสู่การพัฒนานวัตกรรมในอนาคตรวมทั้ง
จัดกิจกรรมกีฬา การออกก าลังกาย และสนับสนุนให้ผู้เรียน มีศักยภาพในการจัดการสุขภาวะของตนเอง  
ให้มีสุขภาวะที่ดี สามารถด ารงชีวิตอย่างมีความสุขทั้งด้านร่างกายและจิตใจ เมื่อถึงชั้นมัธยมศึกษา  
ตอนปลายสามารถวางแผนการศึกษาต่อหรือการประกอบอาชีพได้ตามความถนัด ความต้องการ และ  
ความสนใจของตนเอง 

  (๕) ส่ ง เสริมการเรียนรู้และพัฒนาด้านอารมณ์และสั งคม  
(Social and Emotional Learning : SEL)  

  (๖) สรุปและรายงานผลการด าเนินงานต่อส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
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๒.๔ พัฒนาคุณภาพผู้เรียนที่มีความต้องการดูแลเป็นพิเศษ 
    เป็นการจัดการศึกษาและพัฒนาสมรรถภาพส าหรับเด็กพิการและเด็ก 

ด้อยโอกาส ในรูปแบบที่หลากหลาย เหมาะสมกับบริบท และความต้องการจ าเป็นพิเศษเฉพาะบุคคล 
    โดยแนวทางการด าเนินการ 
    (๑) ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา พัฒนาระบบการวัดและประเมินผล 

ตามสภาพจริงส าหรับเด็กพิการและเด็กด้อยโอกาส 
    (๒)  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ส่งเสริม  สนับสนุนการจัดการศึกษา 

รวมทั้งการพัฒนาหลักสูตร และสื่อการเรียนการสอนที่เหมาะสมส าหรับเด็กพิการและเด็กด้อยโอกาส  
ในรูปแบบที่หลากหลายเหมาะสมกับบริบท และความต้องการจ าเป็นพิเศษเฉพาะบุคคล 

    (๓) ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ส่งเสริม สนับสนุนการให้บริการช่วยเหลือ
ระยะแรกเริ่ม (Early Intervention : EI)  

    (๔) ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา สนับสนุนทรัพยากร และจัดสรร
งบประมาณด้านการศึกษาท่ีเหมาะสมกับบริบทและความต้องการจ าเป็นพิเศษ 

    (๕)  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ส่งเสริมให้สถานศึกษาน าระบบเทคโนโลยี
ดิจิทัล (Digital Technology) มาใช้ในการบริหารจัดการ การให้บริการ และการเรียนรู้ 

    (๖) ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ปรับปรุงเกณฑ์อัตราก าลังครูและบุคลกร
ให้มีความเหมาะสมกับภารงานในการจัดการศึกษาพิเศษ และเด็กด้อยโอกาส 

    (๗) ส านักงานเขตพื้นที ่การศึกษา ส่งเสริม สนับสนุนให้มีการพัฒนา
ผู ้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้มีความรู ้ทักษะ ประสบการณ์ มีเจตคติที ่ด ีต่อการจัด
การศึกษาส าหรับเด็กพิการและเด็กด้อยโอกาส 

    (๘)  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา พัฒนาระบบการให้บริการเทคโนโลยี  
สิ่งอ านวยความสะดวก สื่อ บริการ และความช่วยเหลืออ่ืนใดทางการศึกษาที่สอดคล้องกับความต้องการ
จ าเป็นพิเศษ 

    (๙) ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา สนับสนุนการพัฒนาภาคีเครือข่าย 
(Education Partnership) ให้ทุกภาคส่วนมีส่ วนร่ วมในการจัดการศึกษาส าหรับ เด็ กพิการและ 
เดก็ด้อยโอกาส 

๓. น าเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) มาใช้สนับสนุนการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียน
ทุกระดับการจัดการศึกษา 

   เป็นมาตรการในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล ในการส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้เรียน
พัฒนาวิธีการเรียนรู้ของตนเอง ตามความต้องการ และความถนัด ของผู้เรียนสามารถสร้างสังคมฐานความรู้ 
(Knowledge - Based Society) ของตนเอง เพ่ือให้เกิดการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 
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  โดยแนวทางการด าเนินการ ดังนี้ 
   3.1 ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 

 (๑) จัดหา พัฒนา ข้อมูลองค์ความรู้  สื่อ วิดีโอ และองค์ความรู้ประเภทต่าง ๆ 
หนังสือแบบเรียนในรูปแบบของดิจิทัลเทคบุ๊ค (Digital Textbook) ตามเนื้อหาหลักสูตรที่ก าหนด 

 (๒) พัฒนารูปแบบการเรียนรู้ผ่านระบบดิจิทัล (Digital Learning Platform) 
เพ่ือตอบสนองต่อการพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนเป็นรายบุคคล 

 (๓) ส่งเสริม สนับสนุนให้ผู้เรียนมีอุปกรณ์ดิจิทัล (Digital device) เพ่ือเป็น
เครื่องมือในการเข้าถึงองค์ความรู้ และการเรียนรู้ผ่านระบบดิจิทัล อย่างเหมาะสมตามวัย 

 (๔) ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้
ผู้เรียนเรียนรู้ด้วยตนเองผ่านการเรียนรู้ผ่านระบบดิจิทัล  

   3.๒ สถานศึกษา 
 (๑) ประยุกต์ใช้ข้อมูลองค์ความรู้ สื่อ วิดีโอ และองค์ความรู้ประเภทต่าง ๆ  

หนังสือแบบเรียนในรูปแบบของดิจิทัลเทคบุ๊ค (Digital Textbook) ตามเนื้อหาหลักสูตรที่ก าหนด 
 ( ๒ )  จั ด ก า ร เ รี ย น รู้ ผ่ า น ร ะ บ บ ดิ จิ ทั ล  ( Digital Learning Platform)  

เพ่ือตอบสนองต่อการพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนเป็นรายบุคคล 
 (๓) จัดกิจกรรมการเรียนรู้ เ พ่ือพัฒนาผู้ เรียน ให้ผู้ เรียนเรียนรู้ด้วยตนเอง 

ผ่านการเรียนรู้ผ่านระบบดิจิทัล 
๔.  การพัฒนาคุณภาพครู และบุคลากรทางการศึกษา 

  การพัฒนาคุณภาพครู จึงต้องด าเนินการ และพัฒนาครูให้เป็นไปตามเป้าประสงค์  
มีระบบการพัฒนา ศักยภาพและสมรรถนะครูอย่างต่อเนื่องครอบคลุมทั้งเงินเดือน เส้นทางสายอาชีพ  
การสนับสนุนสื่อการสอน และสร้างเครือข่ายพัฒนาครูให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกัน รวมถึงการ
พัฒนาครูที่มีความ เชี่ยวชาญด้านการสอนมาเป็นผู้สร้างครูรุ่นใหม่อย่างเป็นระบบ และประเมินครูจากการ
วัดผลงานการพัฒนาผู้เรียนโดยตรง 

๔.1  พัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษา  
    การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 

จะต้องด าเนินการเพื่อให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาตระหนักถึงความส าคัญในอาชีพและหน้าที่  
ของตน โดยพัฒนาให้เป็นครู เป็นครูยุคใหม่ ปรับบทบาทจาก “ครูผู ้สอน” เป็น “Coach” หรือ 
“ผู้อ านวยการการเรียนรู้” ปรับวิธีสอน ให้เด็กสามารถแสดงความคิดเห็น แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และ  
ท ากิจกรรมในชั ้นเรียน ท าหน้าที ่กระตุ ้นสร้างแรงบันดาลใจ แนะน าวิธ ีเร ียนรู ้และวิธ ีจัดระเบียบ  
การสร้างความรู้ ออกแบบกิจกรรม และสร้างนวัตกรรมการเรียนรู้ให้ผู ้เรียน มีบทบาทเป็นนักวิจัย  
พัฒนากระบวนการเรียนรู้เพ่ือผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียน 

   โดยมีแนวทางการด าเนินการ ดังนี้ 
(๑) ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา ส่งเสริม สนับสนุนให้ครู ศึกษาวิเคราะห์ 

ความต้องการจ าเป็นในการพัฒนาตนเอง (Need Assessment) เพื่อวางแผนการพัฒนาอย่างเป็น
ระบบและครบวงจร 



๔๗ 

 

 

 

(๒) ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา จัดให้มีหลักสูตรและกรอบแนวทางในการ
พัฒนาครู ที่เชื่อมโยงกับความก้าวหน้าในวิชาชีพ (Career Path) 

(๓) ส านักงานเขตพื้นที ่การศึกษา ประสานความร่วมมือกับสถาบันการศึกษา 
สถาบันคุรุพัฒนา หรือหน่วยงานอ่ืน ๆ จัดท าหลักสูตรการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้ตรง 
ตามความต้องการและความขาดแคลน 

(๔) ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา สนับสนุนให้ครูและบุคลากรทางการศึกษา
วางแผนและเข ้าร ับการพัฒนาตามหลักส ูตรที ่ก าหนดที ่เ ชื ่อมโยงความก้าวหน้า ในว ิช าช ีพ  
(Career Path) 

(๕ )  ส าน ัก ง าน เขต พื ้นที ่ก า รศ ึกษ า  ส่งเสริมและพัฒนาครูและบุคลากร 
ทางการศึกษาในรูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional Learning Community: PLC) 

(๖)  ส านักงานเขตพื้นที ่การศึกษา ส่ง เสริม และพัฒนาครูและบุคลากร
ท า ง ก า ร ศ ึก ษ า  ใ ห ้ม ีค ว า ม รู ้ท ัก ษ ะ ด ้า น ก า ร รู ้ด ิจ ิท ัล  ( Digital Literacy)  ก า ร ส อ น ด ิจ ิท ัล  
(Digital Pedagogy) ทักษะสื่อสารภาษาอังกฤษ ทักษะสื่อสารภาษาที่ ๓ สอดคล้องกับภารกิจและ
หน้าที่ของตน 

(๗) ส านักงานเขตพื้นที ่การศึกษา ส่ง เสริม พัฒนา และยกระดับความรู้
ภาษาอังกฤษของครูที ่สอนภาษาอังกฤษ โดยใช้ระดับการพัฒนาทางด้านภาษา  (Common 
European Framework of Reference for Languages : CEFR) ตามเกณฑ์ที่ก าหนด 

(๘) ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา  ส่งเสริมและพัฒนาครูให้สามารถออกแบบ 
การเรียนรู้ การจัดการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับการวัดประเมินผลที่เน้นทักษะการคิดขั้นสูง (Higher Order 
Thinking) ผ่านกิจกรรมการปฏิบัติจริง (Active Learning) 

(๙) ส านักงานเขตพื้นที ่การศึกษา  ส่งเสริมและพัฒนาครูให้มีความรู ้และ
ทักษะในการจัดการเรียนรู้ส าหรับผู้เรียนที่มีความแตกต่าง (Differentiated Instruction) 

(๑๐) ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา  ส่งเสริมและพัฒนาครูให้มีความรู ้และ
ท ักษะ ในการสร ้า ง เ ค รื ่อ งม ือ กา รว ัดแล ะประ เม ินผลกา ร เ ร ีย นรู ้ด ้า นท ักษะการค ิด ขั ้น ส ูง  
(Higher Order Thinking) 

(๑๑) ส านักงานเขตพื้นที ่การศึกษา  ส่ง เสริมและพัฒนาครู ให้ม ีความรู้
ความสามารถจัดการเรียนรู้ในโรงเรียนขนาดเล็กได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

(๑๒) ส านักงานเขตพื้นที ่การศึกษา  ส่งเสริมและพัฒนาครูในการจัดการ
เรียนรู ้ส าหรับผู ้เรียนที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษ ตามศักยภาพของผู ้เรียนแต่ละบุคคล และ  
ตามสภาพและประเภทของความพิการ 

(๑๓) ส านักงานเขตพื้นที ่การศึกษา  ส่งเสริมสนับสนุนให้ครูและบุคลากร
ทางการศึกษาพัฒนาตนเองผ่านระบบ Online และแบบ Face - to - Face Training 

(๑๔) ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา  ปรับปรุงระบบตรวจสอบ ติดตาม และ
ประเมินประสิทธิภาพและประเมินประสิทธิผลครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้สอดคล้องกับ  
ความมุ่งหมาย และหลักการจัดการศึกษาข้อก าหนดด้านคุณภาพ และแผนการศึกษาแห่งชาติ  
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( ๑ ๕ )  ส า น ัก ง า น เ ข ต พื ้น ที ่ก า ร ศ ึก ษ า  น า เ ท ค โ น โ ล ย ีด ิจ ิท ัล  ( Digital 
Technology)  มาเป็นเครื ่องมือในการบริหารจัดการครูและบุคลากรทางการศึกษาทั ้ง ระบบ  
ตั ้งแต่การจัดท าฐานข้อมูลครูและบุคลากรทางการศึกษา จนถึงการพัฒนาครู และบุคลากร  
ทางการศึกษา โดยมีแนวทางการด าเนินการ ดังนี้  

 ๑)  พัฒนารูปแบบการพัฒนาครูผ่านระบบดิจิท ัล เ พื ่อใช้ในการ
พัฒนาผู ้บร ิหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกประ เภท  
ทั้งระบบ 

 ๒)  พัฒนาหลักสู ตร  เนื้ อหาดิ จิทั ล  (Digital Content)  ในสาขาที ่
ขาดแคลน เช่น การพัฒนาทักษะการคิดขั้นสูง การจัดการศึกษา
ส าหรับผู้ เรียนที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษ และผู้ เรียนที่ม ี
ความแตกต่าง  

 ๓)  ส่งเสริม สนับสนุน ให้ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา  
ทุกประเภทพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องผ่านระบบดิจิทัล  

 ๔)  พัฒนาแพลตฟอร์มดิจิทัล ระบบบริหารจัดการผู้บริหาร ครู และ
บุคลากรทางการศึกษาทุกประเภททั้งระบบ 

 ๕)  พัฒนาครูให้มีความช านาญในการสอนภาษาอังกฤษ และภาษา  
คอมพิวเตอร์ (Coding) 

กลยุทธ์ที่ ๔  การสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที ่มีค ุณภาพ มีมาตรฐาน และการ  
                ลดความเหลื่อมล้ าทางการศึกษา  
บทน า 

กลยุทธ์การสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริ การการศึกษาที่มีคุณภาพและมีมาตรฐาน  
และการลดความเหลื่อมล้ าทางการศึกษา เน้นการสร้างโอกาสให้เด็กวัยเรียน และผู้ เรียนทุกคน  
เข้าถึงบริการการศึกษาท่ีมีคุณภาพ ที่เป็นมาตรฐานเสมอกัน ไม่ว่าผู้เรียนจะยาก ดี มี จน หรือกลุ่มเป้าหมาย
ที่ต้องการการดูแลเป็นพิเศษ เพ่ือลดความเหลื่อมล้ าทางการศึกษา โดยสนับสนุนให้สถานศึกษาจัดการศึกษา
เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายโลกเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Global Goals for Sustainable Development) 
สร้างกลไกความร่วมมือของภาคส่วนต่าง ๆ ในทุกระดับตั้งแต่ระดับองค์กรปกครองท้องถิ่นหรือต าบล  
ระดับอ าเภอ สร้างมาตรฐานสถานศึกษาตามบริบทของพ้ืนที่ จัดสรรงบประมาณเพ่ือสนับสนุนให้ 
เด็กวัยเรียนทุกคนตั้งแต่ระดับปฐมวัย ประถมศึกษาและมัธยมศึกษาอย่างเพียงพอ และเหมาะสม สอดคล้อง
กับสภาพข้อเท็จจริง โดยค านึงถึงความจ าเป็นตามสภาพพ้ืนที่ภูมิศาสตร์ สภาพทางเศรษฐกิจ และที่ตั้ง  
ของสถานศึกษา จัดหาทุนการศึกษาเพ่ิมเติม เพ่ือช่วยเหลือผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์ เพ่ือลดความเหลื่อมล้ า
ทางการศึกษา จัดสรรงบประมาณและทรัพยากรทางการศึกษาอ่ืนเป็นพิเศษให้เหมาะสม สอดคล้องกับ
ความต้องการจ าเป็นในการจัดการศึกษาส าหรับผู้เรียนที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษ และจัดสรร
งบประมาณเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินการ และงบลงทุนให้สถานศึกษาตามความจ าเป็น ตลอดจน 
น าเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) มาใช้เป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ของผู้เรียน เพ่ือให้ผู้เรียน
สามารถใช้เป็นเครื่องมือในการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต รวมถึงพัฒนาระบบการติดตาม 
สนับสนุนและประเมินผลเพ่ือสร้างหลักประกันสิทธิการได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพของประชาชน 
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เป้าประสงค์ 
๑. สถานศึกษาจัดการศึกษาเพ่ือให้บรรลุเป้าหมายโลกเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน  

(Global Goals for Sustainable Development) 
๒. สถานศึกษากับองค์กรปกครองท้องถิ่น ภาคเอกชน และหน่วยงานที่เกี่ย วข้อง 

ในระดับพ้ืนที่ ร่วมมือในการจัดการศึกษา 
๓. สถานศึกษามีคุณภาพ และมีมาตรฐานตามบริบทของพ้ืนที่ 
๔. งบประมาณ และทรัพยากรทางการศึกษามีเพียงพอ และเหมาะสม สอดคล้อง 

กับสภาพข้อเท็จจริง โดยค านึงถึงความจ าเป็นตามสภาพพ้ืนที่ภูมิศาสตร์ สภาพทางเศรษฐกิจ และที่ตั้งของ
สถานศึกษา 

๕. งบประมาณเพ่ือเป็นค่าใช้จ่าย และงบลงทุนแก่สถานศึกษาอย่างเหมาะสมเพ่ือให้
สถานศึกษาบริหารงานจัดการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ 

๖. น าเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) มาเป็นเครื่องมือให้ผู้เรียนได้มีโอกาสเข้าถึง
บริการด้านการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

๗. พัฒนาระบบการติดตาม สนับสนุนและประเมินผลเพ่ือสร้างหลักประกันสิทธิ 
การได้รับการศึกษาท่ีมีคุณภาพของประชาชน 

ตัวชี้วัด 
๑. ผู้เรียนทุกคนสามารถเข้าเรียนในสถานศึกษาท่ีมีคุณภาพเป็นมาตรฐานเสมอกัน 
๒. ผู้เรียนทุกคนได้รับจัดสรรงบประมาณอุดหนุนอย่างเพียงพอ และเหมาะสม สอดคล้อง

กับสภาพข้อเท็จจริง โดยค านึงถึงความจ าเป็นตามสภาพพ้ืนที่ภูมิศาสตร์ สภาพทางเศรษฐกิจ และที่ตั้ง  
ของสถานศึกษา และความต้องการจ าเป็นพิเศษส าหรับผู้พิการ 

๓. ผู้ เรียนได้รับการสนับสนุน วัสดุ อุปกรณ์ และอุปกรณ์ดิจิทัล (Digital Device)  
เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการเรียนรู้อย่างเหมาะสม เพียงพอ 

๔.  ครู ได้ รั บการสนับสนุน วั สดุ  อุปกรณ์  และอุปกรณ์ดิ จิทั ล  ( Digital Device)  
เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียน 

๕. สถานศึกษาได้รับการพัฒนาให้มีมาตรฐานอย่างเหมาะสมตามบริบท  ด้านประเภท 
ขนาด และพ้ืนที ่

๖. สถานศึกษาน าเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) มาใช้เป็นเครื่องมือในการ 
จัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

๗. สถานศึกษามีระบบการดูแลช่วยเหลือและคุ้ มครองนักเรียนและการแนะแนว 
ที่มีประสิทธิภาพ 

๘. สถานศึกษาที่มีระบบฐานข้อมูลประชากรวัยเรียนและสามารถน ามาใช้ในการวางแผน
จัดการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 

 

 



๕๐ 

 

 

 

มาตรการและแนวทางการด าเนินการ 
๑. สร้างความร่วมมือกับองค์กรปกครองระดับท้องถิ่น ภาคเอกชน หน่วยงาน 

ที่เกี่ยวข้องในการจัดการศึกษาให้สอดคล้องกับบริบทของพื้นที่ 
  โดยมีแนวทางการด าเนินการ ดังนี้ 
  ๑.๑ ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา  
   (๑) ส่งเสริม สนับสนุนให้มีความร่วมมือกับองค์กรปกครองระดับท้องถิ่น ภาคเอกชน 

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการจัดการศึกษาให้สอดคล้องกับบริบทของพ้ืนที่  ตลอดจนการก ากับ ติดตาม และ
ประเมินผล 

(๒) จัดท าฐานข้อมูลประชากรวัยเรียน เ พ่ือเก็บรวบรวม เชื่อมโยงข้อมูล  
ศึกษา วิเคราะห์ เพ่ือวางแผนการจัดบริการการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียน 

  ๑.๒ สถานศึกษา 
(๑) ร่วมกับองค์กรปกครองระดับพ้ืนที่ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และภาคเอกชน  

วางแผนการจัดการศึกษาให้สอดคล้องเหมาะสมกับบริบทของพื้นที่รับผิดชอบ 
(๒) ร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ชุมชน เอกชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ระดับพ้ืนที่ จัดท าแผนการรับนักเรียนทุกระดับ ตั้งแต่ระดับปฐมวัย ประถมศึกษา และมัธยมศึกษา 
(๓) ร่วมกับองค์กรปกครองระดับพื้นที ่ จัดท าส ามะโนประชากรวัยเรียน  

(อายุ ๐ - ๖ ปี) เพ่ือในไปใช้ในการวางแผนการจัดการศึกษา  
(๔) ร่วมกับองค์กรปกครองระดับพ้ืนที่ ติดตาม ตรวจสอบ เด็กวัยเรียนได้เข้าถึง 

บริการการเรียนรู้ได้อย่างทั่วถึงครบถ้วน 
(๕) ร่วมมือกับองค์กรปกครองระดับพ้ืนที่ ชุมชน ภาคเอกชน และทุกภาคส่วน

บริหารจัดการทรัพยากรในชุมชนให้สามารถใช้ร่วมกับได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
(๖) ร่วมมือกับองค์กรปกครองระดับพ้ืนที่  จัดอาหาร อาหารเสริม (นม)  

ให้ผู้เรียนอย่างเพียงพอ มีคุณภาพ 
(๗) ร่วมมือกับองค์กรปกครองระดับพ้ืนที่ สนับสนุนให้ผู้ เรียนที่อยู่ห่างไกล  

ได้เดินทางไปเรียนอย่างปลอดภัยทั้งไปและกลับ 
๒. การยกระดับสถานศึกษาในสังกัดทุกระดับและทุกประเภท ให้ มีคุณภาพ  

และมาตรฐานตามบริบทของพ้ืนที่ 
  โดยมีแนวทางการด าเนินการ ดังนี้ 

 (๑) ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา จัดท ามาตรฐานสถานศึกษาให้มีคุณภาพ 
ในด้านต่าง ๆ เช่น ๑) มาตรฐานด้านโครงสร้างพ้ืนฐานและสิ่งอ านวยความสะดวก ๒) มาตรฐานด้านครูและ
บุคลากรทางการศึกษา ๓) มาตรฐานด้านระบบความปลอดภัยของสถานศึกษา ๔) มาตรฐานด้านเทคโนโลยี
ดิจิทัล Digital Technology เป็นต้น การก าหนดมาตรฐานสถานศึกษาด้านต่าง ๆ ดังกล่าวให้พิจารณา 
ตามบริบทของสภาพทางภูมิศาสตร์ ประเภท และขนาดของสถานศึกษา เป็นส าคัญ 

(๒) ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาสถานศึกษา 
ในสังกัด ให้มีคุณภาพ และตามมาตรฐานที่ก าหนด  



๕๑ 

 

 

 

(๓) ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินสถานศึกษา 
ในทุกมิต ิ

 
๓. จัดสรรงบประมาณสนับสนุนผู้ เรียนทุกกลุ่ม และสถานศึกษาทุกประเภท 

อย่างเหมาะสม และเพียงพอ 
  เป็นมาตรการเพ่ือการลดความเหลื่อมล้ า และสร้างโอกาสให้ผู้เรียนเข้าถึงการบริการ

การศึกษาที่มีคุณภาพ โดยการจัดสรรงบประมาณเพ่ือให้เด็กวัยเรียนทุกคนตั้งแต่ระดับปฐมวัย ประถมศึกษา 

และมัธยมศึกษา อย่างเพียงพอ และเหมาะสม สอดคล้องกับสภาพข้อเท็จจริง โดยค านึงถึงความจ าเป็น 
ตามสภาพพ้ืนที่ภูมิศาสตร์ สภาพทางเศรษฐกิจ และที่ตั้งของสถานศึกษา จัดหาทุนการศึกษาเพ่ิมเติม  
เพ่ือช่วยเหลือผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์  จัดสรรงบประมาณและทรัพยากรทางการศึกษาอ่ืนเป็นพิเศษ 
ให้เหมาะสมสอดคล้องกับความต้องการจ าเป็นในการจัดการศึกษาส าหรับผู้ เรียนที่มีความต้องการ  
จ าเป็นพิเศษ และจัดสรรงบประมาณเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินการ  และงบลงทุนให้สถานศึกษา 
อย่างเหมาะสม และเพียงพอ 

  โดยมีแนวทางการด าเนินการ ดังนี้ 
 (๑) ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ศึกษา วิเคราะห์ ความเหมาะสมของงบประมาณ

ในการสนับสนุนให้กับผู้เรียน และสถานศึกษา อย่างเหมาะสม และเพียงพอ สอดคล้องกับสถานภาพ 
และพ้ืนที ่

(๒) ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาจัดท า 
แผนงบประมาณการศึกษาอย่างอิสระ โดยรับฟังความคิดเห็นของผู้เกี่ยวข้องในพ้ืนที่ประกอบการจัดท า  
แผนงบประมาณก่อนเสนอหน่วยงานต้นสังกัด 

(๓) ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา จัดสรรงบประมาณให้เด็กวัยเรียนกลุ่มขาดแคลน
ทุนทรัพย์ เพ่ือลดความเหลื่อมล้ าทางการศึกษา 

(๔) ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ส่งเสริม สนับสนุน กระบวนการจัดท าแผน
งบประมาณ และติดตาม ก ากับการใช้จ่ายงบประมาณของสถานศึกษาให้มีประสิทธิภาพและมีความโปร่งใส 

๔. การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) เป็นเครื่องมือในการ
พัฒนาคุณภาพของผู้เรียน 

  โดยมีแนวทางการด าเนินการ ดังนี้ 
   (๑) ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษามีระบบโครงข่าย

สื่อสารโทรคมนาคมท่ีมีประสิทธิภาพ และมีความปลอดภัยสูง 
(๒) ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ส่งเสริม สนับสนุน ให้สถานศึกษามีระบบ

คอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ที่ใช้เป็นเครื่องมือในการพัฒนาทักษะด้านการรู้ดิจิทัล (Digital Literacy)  
แก่ผู้เรียน 

(๓) ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ส่งเสริม สนับสนุน ให้สถานศึกษาปรับปรุงพัฒนา
ห้องเรียนให้เป็นห้องเรียนที่ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) ในการจัดการเรียนรู้ 
แก่ผู้เรียน 



๕๒ 

 

 

 

(๔ )  ส านั ก ง าน เขต พ้ืนที่ ก า รศึ กษา  ส่ ง เ ส ริ ม  สนั บสนุ น อุปกรณ์ดิ จิ ทั ล  
(Digital Device) ส าหรับผู้เรียนทุกระดับ ตั้งแต่ระดับปฐมวัย ประถมศึกษา และมัธยมศึกษาอย่างเหมาะสม 
เพ่ือเป็นเครื่องมือในการพัฒนาการเรียนรู้ของตนเองน าไปสู่การสร้างการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 

(๕ )  ส านั ก ง าน เขต พ้ืนที่ ก า รศึ กษา  ส่ ง เ ส ริ ม  สนั บสนุ น อุปกรณ์ดิ จิ ทั ล  
(Digital Device) และพัฒนาการสอนทักษะดิจิทัล (Digital Pedagogy) ส าหรับครูอย่างเหมาะสม เพ่ือเป็น
เครื่องมือในการจัดกระบวนการเรียนรู้เพื่อพัฒนาผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

(๖) ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ส่งเสริม สนับสนุน ให้สถานศึกษาใช้เทคโนโลยี
การเรียนการสอนทางไกล เพ่ือพัฒนาคุณภาพผู้เรียน (Distance Learning Technology: DLT) 
กลยุทธ์ที่ ๕  การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
บทน า  

ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่ เป็นมิตรต่อสิ่ งแวดล้อม   
ได้น้อมน าศาสตร์ของพระราชาสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน  โดยยึดหลัก ๓ ประการคือ “มีความพอประมาณ  
มีเหตุผล มีภูมิคุ้มกัน” มาเป็นหลักในการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติควบคู่กับการน าเป้าหมายของการพัฒนา 
ที่ยั่งยืนทั้ง ๑๗ เป้าหมาย มาเป็นกรอบแนวคิดที่จะผลักดันด าเนินการเพ่ือน าไปสู่การบรรลุเป้าหมาย 
การพัฒนาที่ยั่งยืนในทุกมิติ ทั้งมิติด้านสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม ธรรมาภิบาล และความเป็นหุ้นส่วน
ความร่วมมือ ระหว่างกันทั้งภายในและภายนอกประเทศอย่างบูรณาการ โดยมีวิสัยทัศน์เพ่ือให้ประเทศไทย 

“เป็นประเทศพัฒนาแล้วมีคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อมที่ดีท่ีสุดในอาเซียนภายในปี พ.ศ. ๒๕๘๐” 
ดั งนั้น  เ พ่ือรองรับวิสั ยทัศน์ดั งกล่ าว  จึ ง ได้น้อมน าศาสตร์พระราชา  หลักปรัชญา 

ของเศรษฐกิจพอเพียง และเป้าหมายของการพัฒนาที่ยั่งยืนทั้ง ๑๗ เป้าหมาย มาเป็นหลักในการปรับปรุง
หลักสูตร การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ และการจัดสภาพแวดล้อมของสถานศึกษา ให้สอดคล้องกับหลักการ
ดังกล่าว บนพ้ืนฐานความเชื่อในการเติบโตร่วมกัน ไม่ว่าจะเป็นทางเศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม และคุณภาพชีวิต 
 โดยให้ความส าคัญกับการสร้างสมดุลทั้ง ๓ ด้าน ไม่ให้มากหรือน้อยจนเกินไป อันจะน าไปสู่ความยั่งยืน 
เพ่ือคนรุ่นต่อไปอย่างแท้จริง 

เป้าประสงค์ 
๑. สถานศึกษา นักเรียนได้รับการส่งเสริมด้านความรู้ การสร้างจิตส านึกด้านการผลิตและ

บริโภค ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
๒. สถานศึกษาสามารถน าเทคโนโลยีมาจัดท าระบบสารสนเทศการเก็บข้อมูล 

ด้านความรู้ เรื่อง  ฉลากสีเขียวเพ่ือสิ่งแวดล้อม ฯลฯ และสามารถน ามาประยุกต์ใช้ในทุ กโรงเรียน  
ตามแนวทาง Thailand ๔.๐ 

๓. สถานศึกษามีการจัดท านโยบายจัดซื้อจัดจ้างที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
๔. สถานศึกษามีการบูรณาการหลักสูตร กิจกรรมเรื่องวงจรชีวิตของผลิตภัณฑ์  

การผลิตและบริโภค สู่การลดปริมาณคาร์บอนในโรงเรียนคาร์บอนต่ าสู่ชุมชนคาร์บอนต่ า 
๕. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา โรงเรียน ทุกโรงเรียนในสังกัดมีการปรับปรุงและพัฒนา

เป็นหน่วยงานต้นแบบส านักงานสีเขียว (GREEN OFFICE) เพ่ือให้มีบริบทที่เป็นแบบอย่างเอ้ือหรือสนับสนุน
การเรียนรู้ของนักเรียนและชุมชน 



๕๓ 

 

 

 

๖. สถานศึกษาในมีนโยบายส่งเสริมความรู้และสร้างจิตส านึกและจั ดการเรียนรู้ 
การผลิตและบริโภคท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  

๗. สถานศึกษาน าขยะมาใช้ประโยชน์เพื่อลดปริมาณขยะ  
๘. มีสถานศึกษานวัตกรรมต้นแบบในการน า  3 RS มาประยุกต์ ใช้ ในการผลิต 

และบริโภคท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
๙. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา มีการท านโยบายการจัดซื้ อจัดจ้างที่เป็นมิตรกับ

สิ่งแวดล้อม 

ตัวชี้วัด 
๑. สถานศึกษาในสังกัดมีนโยบายและจัดกิจกรรมให้ความรู้ ที่ถูกต้องและสร้างจิตส านึก

ด้านการผลิตและบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมน าไปปฏิบัติใช้ที่บ้านและชุมชน เช่น การส่งเสริมอาชีพ  
ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม การลดใช้สารเคมีจากปุ๋ยและยาฆ่าแมลง ฯลฯ 

๒. สถานศึกษามีการน าขยะมาใช้ประโยชน์ในรูปผลิตภัณฑ์และพลังงานเ พ่ือลด 
ปริมาณขยะและมีส่งเสริมการคัดแยกขยะในชุมชนเพ่ือลดปริมาณคาร์บอนที่โรงเรียนและชุมชน 

๓. สถานศึกษามีการบูรณาการเรื่องการจัดการขยะแบบมีส่วนร่วมและการน าขยะ 
มาใช้ประโยชน์รวมทั้งสอดแทรกในสาระการเรียนรู้ที่เกี่ยวข้อง 

๔. นักเรียนเรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้ มีการขยายผลแหล่งเรียนรู้ นักเรียน โรงเรียน ชุมชน 
เรียนรู้ด้านการลดใช้พลังงาน การจัดการขยะและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเพ่ือเป็นแหล่งเรียนรู้  และตัวอย่าง
รูปแบบผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เช่น โรงงานอุตสาหกรรมสีเขียว ฯลฯ 

๕. นักเรียน สถานศึกษามีการเก็บข้อมูลเปรียบเทียบการลดปริมาณคาร์บอนไดออกไซต์ 
ในการด าเนินกิจกรรมประจ าวันในสถานศึกษาและที่บ้าน และข้อมูลของ Carbon Footprint ในรูปแบบ 
QR CODE และ Paper less  

๖. ครู มีความคิดสร้างสรรค์ สามารถพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และด าเนินการจัดท างานวิจัย
ด้านการสร้างส านึกด้านการผลิตและบริโภคท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมได้ 

๗. ครู และนักเรียนสามารถน าสื่อนวัตกรรมที่ผ่านกระบวนการคิดมาประยุกต์ใช้ 
ในโรงเรียนการจัดการเรียนรู้ และประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันและชุมชนได้ตามแนวทาง Thailand ๔.๐ 

๘. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา สถานศึกษามีการปรับปรุงและพัฒนาบุคลากร  
และสถานที่ให้ เป็นส านักงานสีเขียวต้นแบบมีนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างที่ เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ของนักเรียนและชุมชน  

มาตรการและแนวทางการด าเนินการ 
๑. จัดท า Road Map และแผนปฏิบัติการเพ่ือจัดแนวทางการด าเนินการให้องค์ความรู้

และสร้างจิตส านึกด้านการผลิตและบริโภคท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
๒. จัดท าคู่มือและพัฒนาสื่อนวัตกรรมในรูปแบบ QR CODE และสื่อระบบ Multimedia 

และอ่ืน ๆ 
๓. จัดท าเกณฑ์การประกวดโรงเรียนคาร์บอนต่ าและชุมชนคาร์บอนต่ าและพัฒนาวิทยากร

ให้ความรู้เรื่องวงจรชีวิตของผลิตภัณฑ์ (LCA) สู่สังคมคาร์บอนต่ า 



๕๔ 

 

 

 

๔. พัฒนาวิเคราะห์แผนการจัดการเรียนและจัดท าหน่วยการเรียนรู้ในเรื่องการผลิตและ
บริโภคที่เป็นกับสิ่งแวดล้อมต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ตั้งแต่ระดับปฐมวัย จนถึงระดับ
มัธยมศึกษา และพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศการเก็บข้อมูลการลดก๊าซที่มีผลต่อปรากฏการณ์ภาวะ  
เรือนกระจก เช่น คาร์บอนไดออกไซด์ ในรูปแบบการเปรียบเทียบและการลดการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์
ในการด าเนินชีวิตประจ าวัน Carbon emission /Carbon Footprint ในสถานศึกษาสู่ชุมชน 

๕. ประสาน ขอความร่วมมือผู้เชี ่ยวชาญในการจัดท า  Road Map เป็นที่ปรึกษา 
ในการด าเนินการตามแผนปฏิบัติการโรงเรียนคาร์บอนต่ าสู่ชุมชนคาร์บอนต่ า  

๖. พัฒนาต่อยอดและขยายผลศูนย์การเรียนรู้ลดใช้พลังงาน การจัดการขยะ และอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อม 

๗. พัฒนาเครื่องมือ และ กระบวนการให้ความรู้และแนวทางการจัดการเรียนรู้ กิจกรรม 
เรื่องการผลิตและบริโภคท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

๘. จัดสรรงบประมาณด าเนินการตาม Road map และแผนปฏิบัติการ เพ่ือด าเนินการ 
ต่อยอดขยายความรู้และสร้างเครือข่ายโรงเรียน ชุมชน และเชื่อมต่อหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน 

๙. สนับสนุน ส่งเสริม พัฒนากระบวนการรณรงค์ให้มีการจัดซื้อจัดจ้างที่เป็นมิตร 
กับสิ่งแวดล้อมและยกระดับส านักงานเขตพ้ืนที่ และสถานศึกษาด้านการบริหารจัดการส านักงาน 
สีเขียวและสถานศึกษาที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Green office) 

๑๐ .  พัฒนา  ยกระดั บสถานศึ กษาน า ร่ อ งขยายผล  ส่ ง สถานศึ กษาต้ นแบบ 
ด้านการพัฒนา ด้านการผลิต และบริโภค ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมทั้งระบบ เช่น การเลือกซื้อผลิตภัณฑ์
เบอร์ ๕ และผลิตภัณฑ์ที่มีฉลากและสัญลักษณ์เบอร์ ๕ เพ่ือลดการใช้ทรัพยากรธรรมชาติและลดปริมาณ
ขยะในส านักงานและสถานศึกษา 

๑๑. ส่งเสริมการพัฒนาสื่อนวัตกรรม และบูรณาการสาระการเรียนรู้และแผนการจัด 
การเรียนรู้เรื่องการผลิตและบริโภคท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมต่อการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ  

๑๒. ขยายผลผ่านระบบ DLTV ส่งเสริมความรู้เรื่อง การผลิตและบริโภคที่เป็นมิตร 
กับสิ่ งแวดล้อมต่อความปลอดภัย และสุขภาพที่ดีสู่ สั งคมเมืองเชิงนิ เวศและการจัดการมลพิษ 
และสิ่งแวดล้อมที่ดีและการเลือกผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและฉลากที่แสดง
สัญลักษณ์ท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

๑๓.  พัฒนานวั ตกรรมโดยใช้ กระบวนการ  BBL/PLC และ Decision – Making  
การน าขยะมาใช้ประโยชน์ในรูปแบบผลิตภัณฑ์และพลังงานและลดประมาณขยะ การบ าบัดน้ าเสีย  
ลดการใช้เผาและลดใช้สารเคมี สู่โรงเรียนปลอดภัยและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

๑๔. ขยายผลจากโรงเรียนคาร์บอนต่ าสู่ชุมชนเชิงนิ เวศและการจัดการมลพิษ 
และสิ่ งแวดล้อมดี Green city ด้านพลังงาน การจัดการขยะและน้ าเสีย ชุมชนผลิตและบริโภค 
ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

๑๕. ส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาให้นักเรียน โรงเรียนได้ศึกษา เรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้
โรงงานอุตสาหกรรม การผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ชุมชนเมืองนิเวศ และหน่วยงานส่งเสริมการบริโภค
ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพ่ือน าความรู้มาประยุกต์ใช้และจัดท าโครงงานด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 



๕๕ 

 

 

 

๑๖. ส่งเสริมแนวทางการจัดการเรียนรู้อาชีพที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมในสถานศึกษา  
จัดค่ายเยาวชนวัยซนลดคาร์บอนเพื่อโลก   

๑๗. จัดท าระบบนิเทศ ติดตามผลการด าเนินงานในสถานศึกษาทั้งในระบบออนไลน์และ
นิเทศเชิงคุณภาพพัฒนาการกรอกข้อมูลระบบการนิเทศติดตาม แลกเปลี่ยนน าเสนอผลงานและมอบรางวัล
เกียรติยศ ประชาสัมพันธ์และจัดพิมพ์ เว็บไซต์ ผลงานเพื่อเผยแพร่และเป็นต้นแบบ สรุปผลรายงาน 

กลยุทธ์ที่ ๖  การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา   

บทน า 
กลยุทธ์การปรับสมดุลและพัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษา เป็นจุดเน้นที่ส าคัญ เนื่องจาก  

เป็นนโยบายที่กระจายอ านาจการจัดการศึกษาให้สถานศึกษา หรือกลุ่มสถานศึกษามีความเป็นอิสระในการ
บริหารและจัดการศึกษา ครอบคลุมทั้งด้านการบริหารวิชาการ ด้านการบริหารงบประมาณ ด้านการ
บริหารงานบุคคล และด้านการบริหารงานทั่วไป ปรับปรุงสถานศึกษา ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  
ให้มีความทันสมัย พร้อมที่จะปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกอยู่ตลอดเวลา หน่วยงานส านักงาน
เป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่สนับสนุน ส่งเสริม ตรวจสอบ ติดตาม เพ่ือให้สถานศึกษาสามารถจัดการศึกษา 
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ น าเทคโนโลยีดิจิทัล Digital Technology เช่น Cloud Technology Big Data 
Technology และ Communication echnology เป็นต้น มาใช้ในการเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารงาน
ทั้งระบบ มีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ พร้อมทั้งปลูกฝังค่านิยมความซื่อสัตย์สุจริต ความมัธยัสถ์และ 
เปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมเพ่ือตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างสะดวก 
รวดเร็ว 

เป้าประสงค์ 
๑.  สถานศึ กษา  หรื อกลุ่ มสถานศึ กษา  มี ความ เป็ น อิสระในการบริ หารและ 

จัดการศึกษาครอบคลุม ด้านการบริหารวิชาการ ด้านการบริหารงบประมาณ ด้านการบริหารงานบุคคล 
และด้านการบริหารงานทั่วไป 

๒. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ต้องปรับเปลี่ยนให้เป็นหน่วยงานให้มีความทันสมัย  
พร้อมที่จะปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกอยู่ตลอดเวลา เป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่สนับสนุน 
ส่งเสริม ตรวจสอบ ติดตาม เพ่ือให้สถานศึกษาสามารถจัดการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

๓. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา สถานศึกษา มีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ บริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล  

๔. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา สถานศึกษามีกระบวนการ และการวิธีงบประมาณ 
ด้านการศึกษา เพ่ือเพ่ิมคุณภาพและประสิทธิภาพการจัดการศึกษา โดยการจัดสรรงบประมาณตรงสู่ผู้เรียน 

๕. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา สถานศึกษา พัฒนานวัตกรรม และเทคโนโลยีดิจิทัล 
(Digital Technology) มาใช้ในการเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารและการจัดการเรียนการสอนอย่างเป็น
ระบบ 

 
 

 



๕๖ 

 

 

 

ตัวชี้วัด 
๑. สถานศึกษาได้รับการกระจายอ านาจการบริหารจัดการศึกษาอย่างเป็นอิสระ  
๒. สถานศึกษา ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ได้รับการพัฒนาให้เป็นหน่วยงานที่มี 

ความทันสมัย ยืดหยุ่น คล่องตัวสูง พร้อมที่จะปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกอยู่ตลอดเวลา  
เป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่สนับสนุน ส่งเสริม ตรวจสอบ ติดตาม เพ่ือให้สถานศึกษาสามารถจัดการศึกษา 
ได้อย่างมีประสิทธิภาพครอบคลุมทุกแห่ง 

๓. สถานศึกษา ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา น านวัตกรรม และเทคโนโลยีดิจิทัล  
(Digital Technology) มาใช้ในการบริหารจัดการและตัดสินใจ ทั้งระบบ 

๔. สถานศึกษา และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามีความโปร่งใส ปลอดการทุจริต  
และประพฤติมิชอบ บริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 

๕. สถานศึกษา และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ผ่านการประเมินคุณธรรมและ 
ความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment : ITA) 

๖. สถานศึกษาทุกแห่งในสังกัดมีระบบฐานข้อมูลสารสนเทศวิชาการผู้เรียน ครู  
๗. สถานศึกษาทุกแห่งมีข้อมูลผู้เรียนรายบุคคลที่สามารถเชื่อมโยงกับข้อมูลต่าง ๆ น าไปสู่

การวิเคราะห์เพ่ือวางแผนการจัดการเรียนรู้สู่ผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ (Big Data Technology) 
๘. สถานศึกษา ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา มีแพลตฟอร์มดิจิทัล (Digital Platform) 

เพ่ือสนับสนุนภารกิจด้านบริหารจัดการศึกษา 
๙. สถานศึกษาทุกแห่ งมี ระบบข้อมูลสารสนเทศที่ สามารถใช้ ในการวางแผน 

การจัดการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

มาตรการและแนวทางการด าเนินการ 
๑. ให้สถานศึกษา หรือ กลุ่มสถานศึกษา มีความเป็นอิสระในการบริหารจัดการศึกษา 
   เป็นมาตรการกระจายอ านาจให้สถานศึกษา หรือกลุ่มสถานศึกษามีความเป็นอิสระ  

ในการบริหารและจัดการศึกษาครอบคลุม ด้านการบริหารวิชาการ ด้านการบริหารงบประมาณ  
ด้านการบริหารงานบุคคล และด้านการบริหารงานทั่วไป โดยด าเนินการเป็นรายสถานศึกษา  
หรือกลุ่มสถานศึกษา อาจด าเนินการเป็นรายด้านหรือทุกด้านได้ 

  โดยมีแนวทางการด าเนินการ ดังนี้ 
  (๑) ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ศึกษา วิเคราะห์ หลักเกณฑ์ รูปแบบ หน้าที่ อ านาจ 

และโครงสร้างการก ากับดูแลของสถานศึกษา หรือกลุ่มสถานศึกษา 
  (๒) ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ศึกษา วิเคราะห์ หน้าที่และอ านาจ องค์ประกอบ 

จ านวนกรรมการ คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการสรรหาการเลือกประธานและกรรมการ คณะกรรมการ
สถานศึกษาของสถานศึกษา หรือของกลุ่มสถานศึกษา โดยให้ค านึงถึง หล ักธรรมาภ ิบาลและ 
ความเป็นอิสระของสถานศึกษาหรือกลุ ่มสถานศึกษา ให้มีความหลากหลายและความแต กต่าง 
ของสถานศึกษารวมถึงความต้องการและข้อจ ากัดของแต่ละพ้ืนที่  

  (๓) ส าน ักงานเขตพื ้นที ่การศึกษา ส ่ง เสร ิม สนับสนุนให ้สถานศึกษา  หร ือ 
กลุ ่มสถานศ ึกษาจ ัดหา เจ ้าหน ้าที ่เ พื ่อปฏ ิบ ัต ิหน ้าที ่สน ับสน ุน งานด ้านธ ุร กา ร  ด ้านการ เ ง ิน  



๕๗ 

 

 

 

การบัญชีและพัสดุ และด้านบริหารงานบุคคล เพื่อมิให้งานดังกล่าวเป็นภาระที่เกินสมควรแก่ครู  
ผู้ปฏิบัติหน้าที่การจัดการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียน 

  (๔) ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา ศึกษา วิเคราะห์ ปรับปรุงกฎหมาย ระเบียบ  
ข้อปฏิบัติให้สอดคล้องกับการกระจายอ านาจให้สถานศึกษา หรือกลุ่มสถานศึกษามีความเป็นอิสระ  
ในการบริหารและจัดการศึกษา 

  (๕) ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา จัดท าแผนปฏิบัติการและด าเนินการส่งเสริม 
สนับสนุน และพัฒนาสถานศึกษาหรือกลุ่มสถานศึกษาให้มีความเป็นอิสระในการบริหารจัดการศึกษา  

  (๖) ส านักงานเขตพื้นที ่การศึกษา ส่งเสริม สนับสนุน ให้โรงเรียนขนาดเล็ก  
ให้มีระบบการบริหารจัดการที ่หลากหลาย เช่น การบริหารจัดการแบบกลุ ่มโรงเรียน การสอน  
แบบบูรณาการ คละชั้น เป็นต้น 

  (๗) ส านักงานเขตพื้นที ่การศึกษา ยกระดับสถานศึกษาให้เป็นแหล่งเรียนรู้  
ตลอดชีวิตของทุกคนในชุมชน เป็นศูนย์กลางในการพัฒนาทักษะอาชีพ และทักษะชีวิต  

  (๘) ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา น าผลการประกันคุณภาพการศึกษามาใช้ในการ
วางแผนการปฏิบัต ิการตรวจสอบติดตามเพื ่อการปรับปรุงพัฒนาสถานศึกษาให้มีค ุณภาพและ  
เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษา 

  (๙) ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา ส่งเสริม สนับสนุนให้มีการศึกษา วิเคราะห์ 
ออกแบบ และพัฒนารูปแบบการระบบบริหารจัดการศึกษาให้สอดคล้องกับการพัฒนาให้สถานศึกษา  
มีอิสระในการบริหารจัดการศึกษา 

  (๑๐) ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา จัดอบรม พัฒนาผู้บริหารสถานศึกษาให้มี
คุณสมบัติ สมรรถนะ และความรู้ความเชี่ยวชาญ ประสบการณ์ที่จ าเป็นส าหรับการปฏิบัติหน้าที่  

   (๑๑) สถานศึกษา หรือกลุ่มสถานศึกษาได้รับการกระจายอ านาจให้อย่างเป็น
อิสระในการบริหารและจัดการศึกษาครอบคลุม ด้านการบริหารวิชาการ ด้านการบริหารงบประมาณ  
ด้านการบริหารงานบุคคล และด้านการบริหารงานทั ่วไป โดยด าเนินการเป็นรายสถานศึกษา  
หรือกลุ่มสถานศึกษา อาจด าเนินการเป็นรายด้านหรือทุกด้านได้ 

  (๑๒ )  สถานศ ึกษา  หร ือกลุ ่มสถานศ ึกษา  ม ีคณะกรรมการสถานศ ึกษา  
ของสถานศึกษา เพื ่อท าหน้าที ่ส ่ง เสร ิม สนับสนุน ก าก ับด ูแลกิจการและการประก ันค ุณภาพ  
ของสถานศึกษา 

๒. ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา เป็นหน่วยงานมีความทันสมัยอย่างมีประสิทธิภาพ 
  เป็นมาตรการในการเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารงานของส านักงานเขตพ้ืนที่

การศึกษา  ให้ เป็นหน่วยงานที่ทันสมัย  พร้อมที่ จะปรับตัว ให้ทันต่อการเปลี่ ยนแปลงของโลก 
อยู่ตลอดเวลา มีความโปร่งใส ปลอดการทุจริต และประพฤติมิชอบ บริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 

เป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่สนับสนุน ส่งเสริม ตรวจสอบ ติดตาม เพ่ือให้สถานศึกษาสามารถจัดการศึกษา 
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

   
 
 



๕๘ 

 

 

 

โดยมีแนวทางการด าเนินการ ดังนี้ 
(๑) ศึกษา วิเคราะห์ ปรับปรุง ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ให้เป็นหน่วยงาน 

ที่ทันสมัย มีหน้าที่ สนับสนุน ก ากับ ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล สถานศึกษา เพ่ือการบริหารจัดการ
ที่มีประสิทธิภาพ โดยยึดหลักธรรมาภิบาล 

(๒) ส่งเสริม สนับสนุน ให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ใช้ระบบการบริหารจัดการ
ที่มุ่งเน้นคุณธรรมและความโปร่งใสในการท างานตามหลักการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส  
ในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment : ITA) 

(๓) ส่งเสริม สนับสนุน ให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาน านวัตกรรม และเทคโนโลยี
ดิจิทัล (Digital Technology) มาใช้ในการบริหารงาน 

(๔)  ส่ ง เสริมการบริหารจัดการเขต พ้ืนที่ การศึกษาโดยใช้ พ้ืนที่ เป็นฐาน  
(Area-based Management) รูปแบบการบริหารแบบกระจายอ านาจ “CLUSTERs” 

(๕) ส่งเสริม การมีส่วนร่วม จัดท าแผนบูรณาการจัดการศึกษาในระดับพ้ืนที่ 
(๖) สร้างความเข้มแข็งในการยกระดับคุณภาพการศึกษารูปแบบเครือข่าย  

เช่น กลุ่มโรงเรียน ฯลฯ 
(๗) ส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนของสังคมมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาแบบบูรณาการ 

ที่ตอบสนองความต้องการของประชาชนและพ้ืนที่ 
(๘) ส่งเสริม สนับสนุน ผู้ปกครอง ชุมชน สังคม และสาธารณชน ให้มีความรู้  

ความเข้าใจ และมีส่วนร่วมรับผิดชอบ (Accountability) ในการบริหารจัดการศึกษา 
(๙) ส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนของสังคมเข้ามามีส่วนร่วมสนับสนุนทรัพยากร 

เพ่ือการศึกษา 

กลยุทธ์ที่ 7 การเสริมสร้างความปลอดภัยในทุกระดับ  

บทน า 
การสร้างความตระหนักในการเสริมสร้างความปลอดภัยในสถานศึกษา พัฒนาความรู้และ

ทักษะในการคุ้มครอง ป้องกัน ด้านความปลอดภัยของตนเองและผู้รับบริการ  เป็นแบบอย่างในการ
เสริมสร้างความปลอดภัยในวิชาชีพของตนและการแสดงออกที่ถูกต้องทั้งในระดับสถานศึกษาและชุมชน 
สร้างกลไกและมาตรการรักษาความปลอดภัยในสถานศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล พัฒนาระบบ รูปแบบ 
แนวทาง การป้องกันและแก้ปัญหาให้กับผู้เรียนปลอดภัยจากการถูกคุกคามทุกรูปแบบได้อย่างทันท่วงที 
พัฒนาภาคีเครือข่ายให้มีประสิทธิภาพในการเสริมสร้างความปลอดภัยในทุกระดับ 
เป้าประสงค์ 

1. นักเรียนปลอดภัยจากการถูกคุกคามทุกรูปแบบ 
2. บุคลากรปลอดภัยในวิชาชีพและการแสดงออก 
3. องค์กรปลอดภัยด้วยหลักธรรมาภิบาล 
4. เครือข่ายร่วมสร้างความปลอดภัย 

 



๕๙ 

 

 

 

ตัวช้ีวัด 
1. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา สถานศึกษา มีระบบป้องกันนักเรียนจากการถูกคุกคามทุกรูปแบบ 
2. นักเรียนมีทักษะด้านการป้องกันตนเองอันเกิดจากการถูกคุกคามทุกรูปแบบ 
3. บุคลากรมีความรู้และทักษะเป็นแบบอย่างในการเสริมสร้างความปลอดภัยในวิชาชีพของตน

และการแสดงออกท่ีถูกต้องทั้งในระดับสถานศึกษาและชุมชน 
4. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา สถานศึกษา สร้างกลไกและมาตรการความปลอดภัยตามหลัก 

ธรรมาภิบาล 
5. กลุ่มโรงเรียน โรงเรียน เครือข่ายร่วมสร้างความปลอดภัย ที่มีประสิทธิภาพ 

แนวทางการด าเนินการ 
ส าน ัก ง าน เขต พื ้นที ่ก า รศ ึกษา  สถานศ ึกษา  พัฒนาระบบและกลไกในการดูแล 

ความปลอดภัยให้กับผู้เรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษาและสถานศึกษา จากภัยพิบัติและภัยคุกคาม  
ทุกรูปแบบ รวมถึงการจัดสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการมีสุขภาวะที่ดี สามารถปรับตัวต่อโรคอุบัติใหม่และ  
โรคอุบัติซ้ า 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



๖๐ 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  
 



๖๑ 

 

 

 

 
 
 

บทน า 
การสร้างความตระหนักในการเสริมสร้างความปลอดภัยในสถานศึกษา พัฒนาความรู้  

และทักษะในการคุ้มครอง ป้องกัน ด้านความปลอดภัยของตนเองและผู้รับบริการ  เป็นแบบอย่างในการ
เสริมสร้างความปลอดภัยในวิชาชีพของตนและการแสดงออกที่ถูกต้องทั้งในระดับสถานศึกษาและชุมชน 
สร้างกลไกและมาตรการรักษาความปลอดภัยในสถานศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล พัฒนาระบบ รูปแบบ 
แนวทาง การป้องกันและแก้ปัญหาให้กับผู้เรียนปลอดภัยจากการถูกคุกคามทุกรูปแบบได้อย่างทันท่วงที 
พัฒนาภาคีเครือข่ายให้มีประสิทธิภาพในการเสริมสร้างความปลอดภัยในทุกระดับ  ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต ๒ ได้ตระหนักถึงภารกิจที่ส าคัญดังกล่าว รวมถึงจุดเน้นในการจัด
การศึกษา และทิศทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน และได้ศึกษาวิเคราะห์ นโยบาย ทิศทางการ
ขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง จึงก าหนดการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ดังนี้ 
  ๑. ระดับปฐมวัย  “พัฒนาการเด็กปฐมวัยเหมาะสมตามวัยปลอดภัยเป็นเลิศ” 
  ๒. ระดับประถมศึกษา “อ่านออกเขียนได้ดี มีความคิดสร้างสรรค์ มุ่งม่ันคิดเลขเป็น           
                                                      เน้นความปลอดภัย” 

๓. ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น “ค้นพบตนเองสู่ทักษะอาชีพด้วยความปลอดภัย 
                                                      อย่างมีคุณภาพ”  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๖๒ 

 

 

 

การพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
  จากการก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ กลยุทธ์ ตัวชี้วัดแล้วเพ่ือให้มีการกระจาย
แผนปฏิบัติการให้ครอบคลุมทุกกลยุทธ์ไปยังทุก ๆ ส่วนทั่วทั้งส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
สมุทรปราการ  เขต  2  โดยสอดคล้ องกับบทบาทหน้ าที่ ของกลุ่ ม ง านต่ า ง  ๆ  อย่ า งชั ด เจน  
ซึ่งการก าหนดจัดท าโครงการ แผนงาน ในการขับเคลื่อนนโยบายการพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
สู่การปฏิบัติ ให้เกิดประสิทธิภาพ และประสิทธิผล บรรลุตามเป้าหมายสูงสุด ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 2 ได้ด าเนินการดังนี้   
 1. ประชุมชี้แจง ถ่ายทอดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ กลยุทธ์ ตัวชี้วัด  ให้เข้าใจ 
ทั่วทั้งส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 2  
 2. ประชุมชี้แจงการด าเนินงานตามกลยุทธ์ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
สมุทรปราการ เขต 2 ก าหนดผู้รับผิดชอบตามกลยุทธ์อย่างเหมาะสม  
  3. การพิจารณาโครงการ แผนงานต่าง ๆ ที่จะด าเนินการของแต่ละกลยุทธ์อย่างเหมาะสม 
เพ่ือให้สามารถบรรลุเป้าหมายโดยรวมของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 2 
โดยแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
สมุทรปราการ เขต 2 ก าหนดโครงการรวมจ านวน 46 โครงการ รวมเป็นเงินงบประมาณ   
ทั้งสิ้น 2,530,000บาท (สองล้านห้าแสนสามหมื่นบาทถ้วน) ดังนี้ 
 

โครงการตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 2 

กลยุทธ์ที่ ๑ การจัดการศึกษาเพื่อความม่ันคงของมนุษย์และของชาติ 
ที ่ โครงการ งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
1. สร้างธรรม สร้างทาน สร้างสุข  น.ส.พิมพ์ชนก ศิริอ่อน 

2. โครงการสภานักเรียนเสริมสร้างประชาธิปไตย สพป.สมุทรปราการ 
เขต 2 

    26,200  น.ส.ประไพวรรณ 
                    ธีระพงษ์วัฒนา 

3. โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา 
ปีงบประมาณ 2564 

 สพฐ.  น.ส.ประไพวรรณ 
                    ธีระพงษ์วัฒนา 

4. โครงการน้อมน าพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของในหลวง
รัชกาลที่ ๑๐ สู่การปฏิบัติ และเศรษฐกิจพอเพียง 

    24,620  นางปฐมาภรณ์ พุฒพลายงาม 

5. เสริมสร้างความร่วมมือและกระบวนการเรียนรู้ (PLC)  
สู่การยกระดับคุณภาพเครือข่ายโรงเรียนคุณธรรม 

    46,700  นางสุทินี  กรินทรากุล 

 
 
 
 



๖๓ 

 

 

 

กลยุทธ์ที่ ๒ การจัดการศึกษาเพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ  
ที ่ โครงการ งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
1. พัฒนาการจัดการเรียนการสอนแนวคิดเชิงค านวณโดยใช้สื่อเกม

เป็นฐาน (Game – based Learning) ในโรงเรียนคุณภาพ 
ประจ าต าบลและโรงเรียนประชารัฐ 

    21,600  น.ส.ฤทัยรัตน์ บุญมา 

2. ส่งเสริมพัฒนาสื่อและนวัตกรรมทางการศึกษาเพ่ือความเป็นเลิศ     57,100  น.ส.วราณิดา ผาสุขชีวัน 

3. พัฒนาและยกระดับคุณภาพการศึกษาโรงเรียนขนาดเล็ก     31,900  น.ส.วราณิดา ผาสุขชีวัน 

4. โครงการงานศิลปหัตถกรรมและส่งเสริมศักยภาพนักเรียน   259,560  นางศุกรรญา  ทรัพย์สิน 

5. โครงการคัดเลือกนักเรียน และสถานศึกษา เพ่ือรับรางวัล
พระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ประจ าปีการศึกษา 
2563 ระดับกลุ่มจังหวัด ที่ 1  

 สพฐ.  นางปฐมาภรณ์ พุฒพลายงาม 

 
กลยุทธ์ที่ ๓ การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 

ที ่ โครงการ งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
1. โครงการพัฒนาครูผู้ช่วยสู่ครูมืออาชีพ     53,800  น.ส.พิมพ์ชนก ศิริอ่อน 

2. โครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหารสถานศึกษา   292,200  น.ส.พิมพ์ชนก ศิริอ่อน 

3. โครงการพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานของลูกจ้างประจ า     93,600  น.ส.พิมพ์ชนก ศิริอ่อน 

4. เสริมสร้างประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษาทุกมิติ   110,620  น.ส.พิมพ์ชนก ศิริอ่อน 

5. นิเทศบูรณาการโดยใช้พื้นที่เป็นฐานเพื่อการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา 

    40,000  น.ส.ฤทัยรัตน์ บุญมา 

6. ส่งเสริม พัฒนา การจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และกระบวนการ
เรียนรู้  

    56,300  น.ส.วราพร ไตรยะสุทธิ ์

7. ส่งเสริมนิสัยรักการอ่านและห้องสมุดมีชีวิตตามรอย 
พระราชจริยวัตร สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

    37,800  นางศศิชา คล้ายแจ้ง 

8. พัฒนาการเรียนการสอนปฐมวัย งบประมาณ 2564     22,850  น.ส.พัฒน์ชญา  ทองแซม 

9. รายงานผลการด าเนินงานตามโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย 
ประเทศไทย 

    82,000  น.ส.พัฒน์ชญา  ทองแซม 

10. การประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพ้ืนฐานด้วยข้อสอบมาตรฐาน 
ปีการศึกษา 2563 

 -  น.ส.สิริพร เมฆสุวรรณ 

11. การพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา     64,000  นางสาวพรพิมล ธนะศร ี
12. ยกระดับคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2563     60,000  น.ส.นวลฉวี คนเท่ียง 

 

13. การจัดงานวันครู ประจ าปี  2564  ของส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 2 

    75,000  นางอารมณ์  ค ายา 



๖๔ 

 

 

 

กลยุทธ์ที่ ๓ การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ (ต่อ) 
ที ่ โครงการ งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

14. โครงการสร้างทางเลือกเข้าถึงโอกาสทางการศึกษาส าหรับ 
เด็กด้อยโอกาสเพ่ือพัฒนาการมีงานท า 

    10,000  นางทัศนีย์  พันธุ์ซาว 
 

15. โครงการเสริมสร้างและพัฒนาระบบการบริหารบุคคล  
สพป.สมุทรปราการ เขต 2 

    50,000  นางสาวสนธยา  ผลหมู ่

16. การพัฒนาศักยภาพครูอาวุโส ประจ าปี  2564         83,000  นางทัศนีย์  เฉยสะอาด 

 
กลยุทธ์ที่ ๔ การสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ มีมาตรฐานและ  
              ลดความเหลื่อมล้ าทางการศึกษา 
ที ่ โครงการ งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
1. โครงการพัฒนาบุคลากรและประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดท า

แผนพัฒนาคุณภาพโรงเรียนขนาดเล็ก 
    25,000  

น.ส.แววมณี จิตต์อาร ี

2. พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาเรียนรวม     24,000  น.ส.พัฒน์ชญา  ทองแซม 

3. โครงการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนทางไกล DLTV และ DLIT 
ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๔ 

    63,600  
นางลักษมี ลุประสงค์ 

4. โครงการพัฒนาการด าเนินงานการดูแลช่วยเหลือและ 
คุ้มครองนักเรียน ประจ าปี 2564 

 สพฐ.  
น.ส.วิรยา วงนอก 

5. โครงการการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานโดยครอบครัว     13,800  นางทัศนีย์  พันธุ์ซาว 

 
กลยุทธ์ที่ ๕ การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
ที ่ โครงการ งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
1. สร้างจิตส านึกและความรู้ในการผลิตและบริโภคท่ีเป็นมิตร 

กับสิ่งแวดล้อม  
-  

2. พัฒนาส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
สู่ความเป็นเลิศ 

50,000 นางวาสนา   แจ่มเจริญ 

 
กลยุทธ์ที่ ๖ การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา 

ที ่ โครงการ งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
1. การเพ่ิมประสิทธิภาพการด าเนินงานคณะกรรมการติดตาม 

ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา 
 -  นางพณิตา  กอนจันดา 

2. ติดตาม ประเมินและรายงานผลการด าเนินงาน   
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

    15,000  นายภัทรแสน แสนยะมูล 

3. ประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดเก็บข้อมูลพื้นฐานทางการศึกษา 
เพ่ือการบริหารจัดการ 

    60,000  น.ส.แววมณี จิตต์อารี 



๖๕ 

 

 

 

กลยุทธ์ที่ ๖ การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา (ต่อ) 
ที ่ โครงการ งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

4. พัฒนางานเพ่ือการบริหารจัดการศึกษา ด้านงานงบประมาณ     12,000  น.ส.แววมณี จิตต์อารี 

5. โครงการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564     35,000  นายภัทรแสน แสนยะมูล 

6. เพ่ิมศักยภาพและประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากร 
ใน สพป.สป 2 

  237,800  น.ส.ลักษณา กุลสูงเนิน 

7. การประชุมผู้บริหารการศึกษาและผู้บริหารสถานศึกษา
ประจ าเดือน 

  102,600  นางทัศนีย์  เฉยสะอาด 

8. การประชุมผู้บริหารการศึกษาและผู้อ านวยการกลุ่มในสพป.สป 2     24,150  นางทัศนีย์  เฉยสะอาด 

9. โครงการส่งเสริมการด าเนินงานตามมาตรฐานส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา พ.ศ.๒๕๖๐ ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๔ 

    10,000  นางลักษมี ลุประสงค์ 

10. โครงการพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา AMSS++   
และ SMSS++ 

    60,000  นางลักษมี ลุประสงค์ 

11. โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ปฎิบัติงานด้านการเงิน การบัญชี  
และพัสดุในสถานศึกษา 

  100,000  นางสาวจารกึ  สวนมาลยั 

12. เสริมสร้างหลักธรรมาภิบาลและหลักกฎหมายมหาชนส าหรับ
ผู้บริหารสถานศึกษา 

    98,200  นายคมน์  รัศมีโรจน ์

 
กลยุทธ์ที่ 7 การเสริมสร้างความปลอดภัยในทุกระดับ 

ที ่ โครงการ งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
1. โครงการมาตรการรักษาความปลอดภัยในสถานศึกษา - นางปฐมาภรณ์ พุฒพลายงาม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๖๖ 

 

 

 

โครงการตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 2 

กลยุทธ์ที่ ๑ การจัดการศึกษาเพื่อความม่ันคงของมนุษย์และของชาติ 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด งบประมาณ 
1. โครงการ สร้างธรรม  

สร้างทาน สร้างสุข 
๑.  เพื่อส่งเสริมและรักษาไว้ซ่ึงประเพณีการท าบุญ
ตักบาตรและสืบทอดพระพุทธศาสนา 
๒.  เพื่อให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
น าหลักธรรมค าสอนมาปรับใช้กับการ 
ท างานและการด าเนินชีวิตประจ าวัน 

เชิงปริมาณ   
   ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ใน
สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา 
สมุทรปราการ เขต 2 จ านวน 56  คน 
เชิงคุณภาพ   
   ขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
สมุทรปราการ เขต 2 ทุกคน น าหลักธรรมค าสอน
มาปรับใช้กับการท างานและการด าเนิน
ชีวิตประจ าวัน ท าให้คุณภาพชวีิตดีขึ้น 

ร้อยละของข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา มีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงการมีทัศนคติ
ที่ดีต่อบ้านเมือง มีหลักคิดที่ถูกต้องเป็น
พลเมืองดีของชาติ มีคุณธรรม จริยธรรม  
มีค่านิยมที่พึงประสงค์ มีคุณธรรม 
อัตลักษณ์ มีจิตสาธารณะ มีจิตอาสา 
รับผิดชอบต่อครอบครัว ผู้อื่น 

- 

2. โครงการสภานักเรียน
เสริมสร้างประชาธิปไตย 
สพป.สมุทรปราการ เขต 2 

1. เพื่อให้ผู้เรียนทุกคนมีความรักในสถาบันหลักของ
ชาติ และยึดมั่นการปกครองระบอบการ ปกครอง 
(Global Citizen)   
 2. เพื่อให้ผู้เรียนทุกคนมีคุณธรรม จริยธรรม มี
ค่านิยมที่พึงประสงค์ มีจิตสาธารณะ รับผิดชอบต่อ
สังคมและผู้อื่น อดออม โอบอ้อมอารี มวีินัย รกัษา
ศีลธรรม 

    สภานกัเรียนในเขตพื้นที่  จ านวน  71  โรงเรียน เชิงปริมาณ 
      ร้อยละ 100 ของสภานกัเรียนเขตพื้นที่                  
จ านวน  71  โรงเรียน 
เชิงคุณภาพ 
      1. ร้อยละ 100 ของ ผู้เรียนทุกคนมีความ
รักในสถาบันหลักของชาติ และยึดมั่นการ
ปกครองระบอบการ ปกครอง  
(Global Citizen)   
     2.  ร้อยละ 90 ของผู้เรียนทุกคนมคุีณธรรม 
จริยธรรม มีค่านยิมที่พึงประสงค์ มีจิตสาธารณะ  
รับผิดชอบต่อสังคมและผู้อื่น อดออม  
โอบอ้อมอารี มวีินัย รักษาศีลธรรม 

26,200.- 



๖๗ 

 

 

 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด งบประมาณ 
3. ป้องกันและแก้ไขปัญหายา

เสพติดในสถานศึกษา 
ปีงบประมาณ 2564 

1. เพื่อให้สถานศึกษาด าเนินการตามนโยบาย
ด าเนินงานด้านการป้องกันและแก้ไขปญัหายาเสพ
ติดในสถานศึกษา  
2. เพื่อให้สถานศึกษาในสังกัดมีระบบดแูลช่วยเหลือ
นักเรียนด้านการปอ้งกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด  
3. เพื่อส่งเสริมกิจกรรมการเรียนการสอนที่สร้าง
ภูมิคุ้มกัน เสริมทักษะชวีิต และสร้างเจตคติป้องกัน    
ยาเสพติด 
4. ส่งเสริมสนับสนุนให้สถานศึกษาในสังกัด
ด าเนินงานโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพ
ติด และอบายมุข และขบัเคลื่อนการด าเนินงานการ
ป้องกันสารเสพติด เหล้าบุหรี่ในสถานศึกษา 
5. เพื่อให้สถานศึกษาสร้างกลไกการบริหารจัดการ
งานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดใน  
สถานศึกษา 

เชิงปริมาณ  
- สถานศึกษาในสังกัด  จ านวน  71  โรงเรียน 
เชิงคุณภาพ  
-นักเรียนในสังกัดมีทักษะชวีิตและไม่มีทีม่ีพฤติกรรม
เส่ียงต่อปัญหายาเสพติด 

เชิงปริมาณ 
        - ร้อยละ 100  ของนักเรียนในสังกัด 
เชิงคุณภาพ 
      - ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจและ 
มีความพร้อมรับมือกับภยัคุกคามทุกรูปแบบ  
ทีมีผลกระทบต่อความมั่นคง ในด้านการป้องกัน
และแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา 

สพฐ. 

4. โครงการน้อมน าพระบรม 
ราโชบายด้านการศึกษา 
ของในหลวงรัชกาลที่ ๑๐  
สู่การปฏิบัต ิและเศรษฐกิจ
พอเพียง 

  1 เพือ่สร้างความเข้าใจในการประเมินสถานศึกษา
พอเพียงให้เป็นศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 
  2 เพือ่พัฒนาผู้เรียนทุกคนให้สามารถด ารงชีวิต
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงได้   
ตามลักษณะอันพึงประสงค์ 
  3 เพือ่สร้างความเข้าใจในการบริหาร การจัดการ
เรียนรู้ ตามพระบรมราโชบายดา้นการศึกษาของใน
หลวงรัชกาลที่ 10 และเศรษฐกิจพอเพยีง 

พัฒนาครูผู้รับผิดชอบทุกโรงเรียนในสังกัด เพื่อไป
พัฒนาผู้เรียนให้มีวิถกีารด ารงชีวิตตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงและตามพระบรมราโชบาย
ของในหลวงรัชกาล ที่ 10 

เชิงปริมาณ 
   นกัเรียนมีการด ารงชีวิตตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง ไม่น้อยกวา่ 90% 
เชิงคุณภาพ 
   1.สถานศึกษาทกุแห่งจัดการเรียนรู้พฒันา
ผู้เรียนให้มีวิถีการด ารงชีวิตตามหลักปรชัญา 
ของเศรษฐกิจพอเพียงมีประสิทธภิาพ 
   2. สพป.สป 2 มีรูปแบบ การจัดการศึกษาที่
พัฒนาวิถกีารด ารงชีวิตตามหลกัปรัชญา 
ของเศรษฐกิจพอเพียงและตามพระบรมราโชบาย
ของในหลวงรัชกาลที่ 10 ที่เป็นแบบอยา่งได้ 

24,620.- 



๖๘ 

 

 

 

 

 

 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด งบประมาณ 
5. เสริมสร้างความร่วมมือและ

กระบวนการเรียนรู้ (PLC)  
สู่การยกระดบัคุณภาพ
เครือข่ายโรงเรียนคุณธรรม 

๑.  เพื่อส่งเสริมพัฒนาการการด าเนินงานโครงงาน
คุณธรรมของโรงเรียนสังกัดให้มีประสิทธิภาพ 
๒.  เพื่อขับเคลื่อนการด าเนินงานเครือข่ายโรงเรียน
คุณธรรมในสังกัดให้มีคุณภาพอย่างต่อเนื่อง 
3.  เพื่อส่งเสริมการบูรณาการกิจกรรมและ
โครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมในโรงเรียน 

1.  โรงเรียนทั้ง 71 โรงเรียน มีกระบวนการพัฒนา
คุณธรรม จริยธรรม ในโรงเรียนโดยการมีส่วนร่วม
ของผู้บริหารการศึกษา ศึกษานิเทศก์ ผูบ้ริหาร
สถานศึกษา  ครู กรรมการสถานศึกษาและนักเรียน        
 2.  โรงเรียนในสังกัดร้อยละ 70  สามารถ
ด าเนินงานโครงงานคุณธรรมในการพัฒนาคุณธรรม 
จริยธรรมนักเรียนได้บรรลุเป้าหมายของโรงเรียน 
 3. โรงเรียน 71 โรงเรียนมีเครือข่ายและแนวทาง
ในการบูรณาการโครงการ กิจกรรมพัฒนาคุณธรรม
จริยธรรม 

เชิงปริมาณ 
     - รัอยละ ๗0โรงเรียนในสังกัด บูรณาการการ
ด าเนินงาน การจัดการเรียนการสอนและ  
โครงงานคุณธรรม และกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
     - กลุ่มโรงเรียนทั้ง 5 กลุ่มเป็นเครือข่าย
โรงเรียนคุณธรรมที่มีการด าเนินงานร่วมกันอยา่ง
เข้มแข็ง 
เชิงคุณภาพ 

1) ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการ
ศึกษาในโรงเรียนมีส่วนร่วมในการด าเนินการ
สร้างเสริมคุณธรรมจริยธรรมตามคุณธรรม 
อัตลักษณ์ของโรงเรียน 

2) มีเครือข่ายโรงเรียนคุณธรรม 
ที่ร่วมกันขับเคลื่อนกิจกรรมคุณธรรมจริยธรรม 
ที่มีคุณภาพ 

3) นักเรียนร้อยละ ๘๐ ขึ้นไปของทุก
โรงเรียนมีพฤติกรรมเชิงบวกตามเป้าหมาย
คุณธรรมอัตลักษณ์ ของโรงเรียน  

 

46,700.- 



๖๙ 

 

 

 

กลยุทธ์ที่ ๒ การจัดการศึกษาเพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ  

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด งบประมาณ 
1. พัฒนาการจัดการเรียนการ

สอนแนวคิดเชิงค านวณโดย
ใช้ส่ือเกมเป็นฐาน (Game – 
based Learning) ใน
โรงเรียนคุณภาพประจ า
ต าบลและโรงเรียนประชารัฐ 

 1. เพื่อพัฒนาครูให้มภีาวะผู้น าทางวิชาการเป็น
วิทยากรแกนน า สามารถออกแบบชุดกจิกรรม  
และกระบวนการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาแนวคิด
เชิงค านวณโดยใช้ส่ือเกมเป็นฐาน (Game – based 
Learning) และใช้เกมเป็นสื่อในการจัดกิจกรรม 
ส าหรับนักเรียนประถมศกึษาปีที ่1-6 ที่เหมาะสม
กับบริบทของโรงเรียนคุณภาพประจ าต าบลและ
โรงเรียนประชารัฐได้อย่างมีประสิทธิภาพ    
   2. เพือ่สร้างเครือข่ายในการแลกเปลีย่นเรียนรู้ 
ส าหรับครูโรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล 
และโรงเรียนประชารัฐ 

เชิงปริมาณ 
    ครูผู้สอนที่รับผิดชอบการจัดการเรียนรู้วิทยาการ
ค านวณโรงเรียนคุณภาพประจ าต าบลและโรงเรียน
ประชารัฐทุกโรงเรียนในสังกัดจ านวน 36 คน  
จาก 16 โรงเรียน 
เชิงคุณภาพ 
     1. ครูผู้รับผิดชอบการจัดการเรียนรู้วิทยาการ
ค า นวณ ใน โ ร ง เ รี ย น คุณภาพประจ า ต า บล 
และโรงเรียนประชารัฐที่เข้าร่วมโครงการ มีภาวะ
ผู้น าทางวิชาการ สามารถเป็นวิทยากรแกนน า 
ออกแบบชุดกิจกรรม และจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนา
แนวคิดเชิงค านวณโดยใช้สื่อเกมเป็นฐาน (Game – 
based Learning) และสามารถใช้เกมเป็นสื่อในการ
จัดกิจกรรม ส าหรับนักเรียนประถมศึกษาปีที่ ๑-๖ 
ที่ เหมาะสมกับบริบทของโรงเรียนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ   
   2. ครูผู้รับผิดชอบการจัดการเรียนรู้วิทยาการ
ค านวณ ในโรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล 
และโรงเรียนประชารัฐที่เข้าร่วมโครงการ สามารถ
สร้างเครือข่ายในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ พัฒนา
แนวคิดเชิงค านวณโดยใช้สื่อเกมเป็นฐาน (Game – 
based Learning) สามารถขยายผลแนะน าข้อมูล
และให้การช่วยเหลือครูผู้สอนโรงเรียนในสังกัด 
 

เชิงปริมาณ 
     โรงเรียนคุณภาพประจ าต าบลและโรงเรียน
ประชารัฐ ทุกโรงเรียนในสังกัด จ านวน  16 
โรงเรียน ครูจ านวน 36 คน  

เชิงคุณภาพ   
     ครูผู้สอน ที่เข้าร่วมโครงการ มีความรู้ในการ
จัดกระบวนการจัดการเรียนรู้แนวคิดเชิงค านวณ
โ ด ย ใ ช้ สื่ อ เ ก ม เ ป็ น ฐ า น  ( Game –  based 
Learning)  สามารถจัดการเรียนการสอนพัฒนา
ผู้เรียนในด้านแนวคิดเชิงค านวณโดยใช้สื่อเกม
เป็นฐาน (Game – based Learning) แก่ผู้เรียน
ระดับประถมศึกษา และมัธยมศึกษาขยายโอกาส
ได้อย่างมีคุณภาพและประสิทธิภาพ  
 

21,600.- 



๗๐ 

 

 

 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด งบประมาณ 
2. ส่งเสริมพัฒนาสื่อและ

นวัตกรรมทางการศึกษาเพื่อ
ความเป็นเลิศ 

1 เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้ครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ได้พัฒนาระบบการเรียนการสอนที่มี
สื่อและนวัตกรรมสนับสนุนการศึกษาอยา่งมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล และปฏบิตัิจนเกิด
ประโยชน์ต่อนกัเรียน 
 2 เพื่อส่งเสริมขวัญและก าลังใจแก่ครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ที่ปฏบิัติงาน มีผลงานสื่อและ
นวัตกรรมทางการศึกษาดีเด่นเป็นประโยชน์ต่อ
การศึกษาและน าไปเผยแพร่ได้อย่างเกิดประโยชน์
ต่อไป 
 3 เพื่อยกย่อง เชิดชูเกียรติคุณ ให้กับครู และ
บุคลากรทางการศึกษา ที่สร้างประโยชน์ในด้าน
การศึกษาใหก้ับโรงเรียนและส านกังานเขตพื้นที่
การศึกษา 

เชิงปริมาณ 
    1) โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาในสังกัด
สพป.สมุทรปราการ เขต ๒ จ านวน 14 โรงเรียน
ได้รับนิเทศ ติดตามการจัดการเรียนการสอน
ออนไลน์กับแพลตฟอร์มด้านการศึกษาเพื่อความ
เป็นเลิศ Digital Education Excellence 
Platform            
    2) ครูผู้สอนทุกโรงเรียนในสังกัดสพป.
สมุทรปราการ เขต ๒  จ านวน 71 โรงเรียน ได้เข้า
ร่วมการอบรมปฏิบัติการเทคนิคการจัดท าสื่อและ
นวัตกรรมทางการศึกษา 
    3) โรงเรียนในสังกัดสพป.สมุทรปราการ เขต ๒ 
มีครูที่สามารถพัฒนาสื่อและนวัตกรรมทาง
การศึกษาเพือ่พัฒนาระบบการเรียนการสอนได้
อย่างมีประสิทธภิาพและประสิทธิผล จ านวน 
ร้อยละ 75  
เชิงคุณภาพ 
     1) ครูผู้สอนในสังกัดสพป.สมุทรปราการ เขต ๒ 
มีความรู้ความเข้าใจในการสร้างสรรค์สื่อและ
นวัตกรรมทางการศึกษา จนสามารถสรา้งเป็น
ผลงานและน าไปเผยแพร่ได้ 
    2) ครูผู้สอนในสังกัดสพป.สมุทรปราการ เขต ๒ 
ได้พัฒนาระบบการเรียนการสอนที่มีสื่อและ
นวัตกรรมสนับสนุนการศึกษาอยา่งมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล 

เชิงปริมาณ 
    1) โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาใน
สังกัดสพป.สมุทรปราการ เขต ๒ จ านวน 14 
โรงเรียนได้รับนิเทศ ติดตามการจัดการเรียนการ
สอนออนไลน์กับแพลตฟอร์มด้านการศึกษาเพื่อ
ความเป็นเลิศ Digital Education Excellence 
Platform            
    2) ครูผู้สอนทุกโรงเรียนในสังกัดสพป.
สมุทรปราการ เขต ๒  จ านวน 71 โรงเรียน ได้
เข้าร่วม    การอบรมปฏิบัติการเทคนิคการจัดท า
สื่อและนวัตกรรมทางการศึกษา 
    3) โรงเรียนในสังกัดสพป.สมุทรปราการ เขต 
๒ มีครูที่สามารถพัฒนาสื่อและนวัตกรรมทาง
การศึกษาเพือ่พัฒนาระบบการเรียนการสอนได้
อย่างมีประสิทธภิาพและประสิทธิผล จ านวนร้อย
ละ 75        
เชิงคุณภาพ 
    1) ครูผู้สอนในสังกัดสพป.สมุทรปราการ  
เขต ๒ มีความรู้ความเข้าใจในการสร้างสรรค์สื่อ
และนวัตกรรมทางการศึกษา จนสามารถสร้าง
เป็นผลงานและน าไปเผยแพร่ได้ 
    2) ครูผู้สอนในสังกัดสพป.สมุทรปราการ  
เขต ๒ ได้น าความรู้ที่ได้จากการอบรมไปพัฒนา
ระบบการเรียนการสอนที่มีสื่อและนวัตกรรม
สนับสนุนการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล 

57,100.- 



๗๑ 

 

 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด งบประมาณ 
3. พัฒนาและยกระดับคุณภาพ

การศึกษาโรงเรียนขนาดเล็ก 
   1. เพื่อส่งเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษา
ทางไกลผ่านดาวเทียม DLTV 
   2. เพื่อพัฒนาและยกระดับการจัดการเรียนการ
สอนของครูผู้สอนภาษาอังกฤษโรงเรียนขนาดเล็ก 

เชิงปริมาณ 
    1) ผู้บริหารและครูผู้สอนโรงเรียนขนาดเล็กใน
สังกัดทุกโรงเรียน ได้เข้าร่วมการส่งเสริมการจัด
การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม DLTV 
     2) ครูผู้สอนภาษาอังกฤษโรงเรียนขนาดเล็กทุก
โรงเรียนในสังกัด ได้เข้าร่วมการพัฒนาครูผู้สอน
ภาษาอังกฤษโรงเรียนขนาดเล็ก ( Enhancing 
Teaching English Language Skills ) 
เชิงคุณภาพ 
     1) ผู้บริหารและครูผู้สอนโรงเรียนขนาดเล็ก
สามารถน าการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม 
DLTV ไปใช้เพื่อประยุกต์กบัการจัดการบริหารชั้น
เรียน การจัดการเรียนการสอนได้ทุกวิชา 
    2) ครูผู้สอนภาษาอังกฤษโรงเรียนขนาดเล็กที่
ผ่านการอบรมพัฒนา มีความรู้ความเข้าใจรูปแบบ
ของ   การจัดการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษ 
แบบ Active learning มีทักษะที่ดีในการออกแบบ
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 

เชิงปริมาณ 
    1) ครูผู้สอนโรงเรียนขนาดเล็กในสังกัดทุก
โรงเรียน จัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม 
DLTV ร้อยละ 75 
     2) ครูผู้สอนภาษาอังกฤษโรงเรียนขนาดเล็ก
ทุกโรงเรียนในสังกัด ได้รับการพัฒนาทกัษะการ
สอนวิชาภาษาอังกฤษ ( Enhancing Teaching 
English Language Skills ) ร้อยละ 100 
เชิงคุณภาพ 
    1) ผู้บริหารและครูผู้สอนโรงเรียนขนาดเล็ก
สามารถน าการจัดการศึกษาทางไกลผ่าน
ดาวเทียม DLTV ไปใช้เพื่อประยกุต์กับการจัดการ
บริหารชั้นเรียน การจัดการเรียนการสอนได้ 
ทุกวิชา 
    2) ครูผู้สอนภาษาอังกฤษโรงเรียนขนาดเล็กที่
ผ่านการอบรมพัฒนา มีความรู้ความเข้าใจ
รูปแบบของ   การจัดการเรียนการสอนวิชา
ภาษาอังกฤษ แบบ Active learning มีทักษะที่ดี
ในการออกแบบการจัดกจิกรรมการเรียนการสอน 

31,900.- 

4. โครงการงานศิลปหัตถกรรม
และส่งเสริมศักยภาพ
นักเรียน 

   1. เพื่อจดัการแข่งขันทกัษะทางวิชาการ ทางด้าน
ศิลปวัฒนธรรม  หัตถกรรม และเทคโนโลยี 
ของนกัเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษาและคดัเลือกเป็น
ตัวแทนเข้าแข่งขันในงานศิลปหัตถกรรม ระดับชาติ ครั้ง
ที่ 70  ปีการศึกษา 2563  ณ จังหวัดราชบุรี 
   2. เพื่อส่งเสริมให้นกัเรียนได้แสดงออกถงึ
ความสามารถที่เป็นเลิศด้านทักษะวิชาการ
ศิลปวัฒนธรรม หัตถกรรม สนุทรียภาพดนตรี-นาฏศิลป์ 
และเทคโนโลยี 

เชิงปริมาณ 
    1. จัดการแข่งขันทกัษะทางวิชาการ  ศลิปวัฒนธรรม  
หัตถกรรม และเทคโนโลยีของนกัเรียน ระดบัเขตพื้นที่
การศกึษา มนีักเรียนที่เข้าแข่งขัน จ านวน  85  โรงเรียน  
    2. ส่งนักเรียนเข้ารว่มแข่งขนังานศิลปหัตถกรรม
นักเรียน ระดับชาต ิครั้งที่ 70  ปีการศึกษา 2563  
นักเรียนปกติ  95 กิจกรรมหลัก/ 212  รายการ และ 
นักเรียนการศกึษาพิเศษ  15 กิจกรรมหลกั/ 59 
รายการ รวมทั้งหมด 110  
กิจกรรมหลัก 271 รายการ    

เชิงปริมาณ 
  1. ร้อยละ 95 โรงเรียนส่งนกัเรียนเข้าร่วมแข่งขัน
ทักษะทางวิชาการ  ศิลปวัฒนธรรมหัตถกรรม และ
เทคโนโลยี ของนกัเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา  
   2. ร้อยละ 95 ส่งนักเรียนเข้ารว่มแข่งขนังาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาต ิครั้งที่ 70   
ปีการศึกษา 2563  นักเรียนปกติ  95 กิจกรรม
หลัก/ 212  รายการ และ นักเรียนการศึกษาพิเศษ  
15 กิจกรรมหลัก/ 59 รายการ รวมทั้งหมด 110 
กิจกรรมหลัก 271 รายการ 

259,560.- 



๗๒ 
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   เชิงคุณภาพ 

  1.โรงเรียนได้พัฒนานักเรียนให้มีความสามารถ 
และส่งนักเรียนเข้าแข่งขัน 
  2. นักเรียนและครูในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 2 ได้รับ
การพัฒนาศักยภาพ มีความคิดสร้างสรรค์ในการ 
บูรณาการอยา่งหลากหลาย 

เชิงคุณภาพ 
 1. ร้อยละ 95 โรงเรียนได้พัฒนานักเรียนให้มี
ความสามารถ และส่งนักเรียนเข้าแข่งขนั 
  2. ร้อยละ 95 นักเรียนและครูในสังกัด
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
สมุทรปราการ เขต 2 ได้รับการพัฒนาศักยภาพ 
มีความคิดสร้างสรรค์ในการบูรณาการ 
อย่างหลากหลาย 

 

5. โครงการคัดเลือกนักเรียน 
และสถานศึกษา เพื่อรับ
รางวัลพระราชทาน ระดับ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน 
ประจ าปกีารศึกษา 2563 
ระดับกลุ่มจังหวัด ที ่1 

  1. เพื่อให้นักเรียนมจีิตส านึกและกระตุน้ตนเอง
อย่างสม่ าเสมอและตอ่เนื่องในด้านผลการเรียน 
กิจกรรมและผลงานดีเด่น 
  2. เพื่อกระตุ้นให้สถานศึกษาพัฒนาคุณภาพและ
มาตรฐานการศึกษาอยา่งเป็นระบบและ 
สม่ าเสมอ  
 3. เพื่อน าผลที่ได้จากการคัดเลือกนักเรียน และ
สถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทานระดับ 
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ไปใช้ในการพัฒนาปรับปรุง
การด าเนินการให้มีประสิทธิภาพ 

  1. นักเรียนในระดับประถมศึกษา – ระดับ
มัธยมศึกษา ในสังกัดส านักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษา
ประถมศึกษาใน 5 จังหวัด (9 เขตพื้นที่) ได้แก่ 
สมุทรปราการ นครปฐม สมุทรสาคร ปทุมธานี 
นนทบุรี และสังกัดส านักงานเขตพื้นที่มธัยมศึกษา 
เขต 3, 4, 6, 9, 10 (เฉพาะ 5 จังหวัด) และสังกัด
อื่น ๆ 
    2 สถานศึกษาในสังกัดส านกังานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาใน 5 จังหวัด (9 เขตพื้นที่)
ได้แก่ สมุทรปราการ นครปฐม สมุทรสาคร 
ปทุมธานี นนทบุรี และสังกัดส านกังานเขตพื้นที่
มัธยมศึกษา เขต 3, 4, 6, 9, 10 (เฉพาะ  
5 จังหวัด) และสังกัดอื่น ๆ 

เชิงปริมาณ 
   1. นกัเรียนในระดับประถมศึกษา – ระดับ
มัธยมศึกษา ทุกสังกัดในกลุ่มจังหวัดที่ 1 
ได้รับการคัดเลือกเข้ารับรางวัลพระราชทาน 
ประจ าปกีารศึกษา 2563 จ านวน 8 คน 
   2. สถานศึกษาที่จัดการศึกษาในระดบั
การศึกษาขั้นพื้นฐานทุกสังกัดในกลุ่มจังหวัดที่ 1  
ได้รับการคัดเลือกเข้ารับรางวัลพระราชทาน 
ประจ าปกีารศึกษา 2563 จ านวน 6 โรงเรียน 
เชิงคุณภาพ 
    นักเรียนในระดับประถมศกึษา – มัธยมศึกษา  
ทุกสังกัด ได้พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 
และสถานศึกษาได้พัฒนาคุณภาพและมาตรฐาน
การศึกษาอย่างเป็นระบบสม่ าเสมอ 

สพฐ. 



๗๓ 

 

 

 

กลยุทธ์ที่ ๓ การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 

 
 
 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด งบประมาณ 
1. โครงการพัฒนาครูผู้ช่วยสู่ครูมืออาชพี   ๑. เพื่อให้ครูผู้ช่วยมีความรู้ความเข้าใจ 

 มีทักษะและทัศนคติที่ดีต่อการปฏบิัติงาน 
ในหน้าที่ 
  ๒. เพื่อเพิ่มประสิทธภิาพในการปฏบิัติงานของ 
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ต าแหน่งครูผู้ช่วย 

เชิงปริมาณ 
   ครูผู้ช่วย สังกัด สพป.สมุทรปราการ 
เขต ๒ จ านวน 160 คน 
เชิงคุณภาพ 
   ครูผู้ช่วย สังกัด สพป.สมุทรปราการ 
เขต ๒ ที่ได้รับการพัฒนาสามารถ 
ปฏิบัติงานได้ตามสมรรถนะ 
มีคุณภาพและประสิทธิภาพ 

ร้อยละของข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาต าแหน่งครูผู้ช่วยที่ได้รับการ
พัฒนามีความรู้ความเขา้ใจ มีทกัษะและ
ตระหนักในหน้าที่ของตน มีจิตวิญญาณ
ความเป็นครูมีความรู้ความสามารถ 
มีคุณธรรมและจริยธรรม 

53,800.- 

2. โครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหาร
สถานศึกษา 

  ๑. เพื่อเพิ่มประสิทธภิาพการบริหาร
สถานศึกษาของผู้บริหารสถานศึกษา 
  ๒. เพื่อให้ผูบ้ริหารสถานศึกษามีความรู้ 
ความเข้าใจเกีย่วกบันโยบายด้านการศึกษา 
และสามารถน าไปปฏิบัติงานได้อยา่งมี
ประสิทธิภาพและเป็นรูปธรรม 

เชิงปริมาณ 
   ผู้อ านวยการสถานศึกษาและ 
รองผู้อ านวยการสถานศึกษา 
สังกัด สพป.สมุทรปราการ เขต ๒  
จ านวน ๑๑๕ คน 
เชิงคุณภาพ 
   ผู้อ านวยการสถานศึกษาและรอง
ผู้อ านวยการสถานศึกษาสังกัด สพป.
สมุทรปราการเขต ๒  
น าความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับ 
ไปปรับใช้ในการท างานในหน้าที ่
ได้อย่างมีประสิทธิภาพส่งผลต่อคุณภาพ 
การจัดการศึกษาของ สพป.สป.2 

ร้อยละของผู้อ านวยการสถานศึกษาและ
รองผู้อ านวยการสถานศึกษา 
ที่ไดร้ับการพัฒนา มีความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกบันโยบายทางการศึกษาส่งผลให้การ
บริหารสถานศึกษามีประสิทธภิาพและ
บรรลุตามเป้าหมายทีก่ าหนด 

292,200.- 



๗๔ 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด งบประมาณ 
3. โครงการพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงาน

ของลูกจ้างประจ า 
๑. เพื่อเพิ่มประสทิธิภาพการปฏิบัติงาน 
ของลกูจ้างประจ า 
๒. เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจ ให้ลูกจ้างประจ า 
มีทกัษะและทัศนคติที่ดตี่อการปฏิบัติงาน 
๓. เพื่อให้ลูกจ้างประจ าได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
ความคิดเห็นและประสบการณก์ารท างานรว่มกนั 

เชิงปริมาณ 
 ลูกจ้างประจ าสังกัด สพป.สมุทรปราการ เขต ๒  
จ านวน ๒1 คน 
เชิงคณุภาพ 
 ลูกจ้างประจ าสังกัด สพป.สมุทรปราการ เขต ๒  
ที่ได้รับการพัฒนามีความรู้ความเข้าใจและมีทกัษะ
ในการปฏิบัติงานในหน้าทีร่าชการ ส่งผลดตีอ่
คุณภาพของสถานศกึษาและของ สพป.สป.2 

ร้อยละของลูกจา้งประจ าที่ได้รับการพัฒนา 
มีความรู้ความเข้าใจ มีทักษะ และทัศนคติ 
ที่ดีต่อการปฏบิัติงานในหน้าที ่
ราชการ ส่งผลดีต่อคุณภาพการ 
จัดการศึกษาของสถานศึกษาและของ 
สพป.สป.2 

93,600.- 

4. เสริมสร้างประสิทธิภาพการบริหาร 
จัดการศึกษาทกุมิต ิ

1. เพื่อพัฒนาศักยภาพและสมรรถนะ 
ของบุคลากร สพป.สป.2 ให้เป็นบุคคล 
แห่งการเรียนรู้ที่มีประสทธภิาพ 
2. เพื่อเสริมสร้างสนับสนุนเครือข่ายทาง
การศึกษาให้เข้มแข็ง เพื่อการเข้ามามีสว่นร่วม 
ในการเสริมสร้างประสิทธิภาพทกุมิต ิ
3. เพื่อการบริหารจัดการของ สพป.สป.2 ให้เป็น
องค์กรที่น าบริหารจัดการตามวิสยัทัศน์ที่ตั้งไว้ 

เชิงปริมาณ 
  ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  
สังกัด สพป.สมุทรปราการ เขต ๒ ทกุคน 
เชิงคุณภาพ 
  บุคลากรของ สพป.สป.2 ทกุคน  
เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ มีสมรรถนะตรงตาม
สายงาน มีประสิทธิภาพในการท างาน 
ทันต่อเหตุการณ์ มีความตระหนักในหนา้ที่ 
โดยการมีส่วนร่วมและเครือขา่ยทางการศึกษา
ที่เข้มแข็งและยั่งยืน 

-ร้อยละของข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษามีความรู้ความเขา้ใจ นโยบาย
การจัดการศึกษาระเบยีบ กฎหมายและ
หลักเกณฑ์ต่าง ๆ ที่ใช้ในการในการ
ปฏิบัติงาน 
 - ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการ 
เพิ่มขึ้น 
 - ตวัชี้วัดมาตรฐานเขตอยู่ในระดับที่ดีขึน้ 
 -ร้อยละของผลการประเมิน สพป. 
สมุทรปราการ เขต 2 อยู่ในระดับที่สูงขึ้น 

110,620.- 



๗๕ 

 

 

 

 
 
 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด งบประมาณ 
5. นิเทศบูรณาการโดยใช้พื้นที่เป็นฐานเพื่อ

การพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
1.  เพื่อพัฒนาระบบและรูปแบบการนิเทศ
การศึกษาแนวใหม ่โดยใช้กระบวนการวจิัยและ
พัฒนาที่ส่งผลต่อการยกระดับคุณภาพการศึกษา 
2. เพื่อพัฒนาให้ศึกษานิเทศก์ทุกคน  
มีคุณลักษณะ ความรู้ ความสามารถในการนิเทศ  
มีผลการวิจยั และพัฒนาการนิเทศตามระบบ
นิเทศแนวใหม่ ที่ส่งผลต่อการยกระดับคุณภาพ
การศึกษา 
3.  เพื่อใช้กระบวนการนิเทศ และการวจิัยพัฒนา
ให้สถานศึกษา สามารถบริหารงานวิชาการบรรลุ
มาตรฐานการศึกษา 

เชิงปริมาณ 
1. โรงเรียนในสังกัดทุกแห่งได้รับการนิเทศ 
ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษาอยา่ง
น้อย 1 ครั้ง/ภาคเรียน 
2. โรงเรียนในสังกัดทุกแห่งที่ด าเนินงานตาม
นโยบายและโครงการต่างๆ ได้รับการนิเทศ 
ติดตามอย่างน้อย 1 ครั้ง/ภาคเรียน 
เชิงคุณภาพ 
1. ผู้บริหารการศึกษาและศึกษานิเทศกไ์ด้ใช้
แผนนิเทศ  และกระบวนการวิจยัเป็นแนวทาง
ในการพัฒนายกระดับคุณภาพการศึกษาของ
โรงเรียนในสังกัดได้อย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล 
2. โรงเรียนมีการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
โดยมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามเป้าหมาย
และพัฒนาเพิ่มขึ้น 
3. ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
สมุทรปราการ เขต ๒ และศึกษานิเทศกท์ุกคน
มีระบบการก ากับ ติดตาม ประเมินผล และ
รายงานผลการพัฒนาระบบนิเทศแนวใหม่ 
ที่เน้นคุณภาพ การปฏิบัติงานและผลงาน 
จากการปฏบิัติจริง 

เชิงปริมาณ 
  สถานศึกษาในสังกัด จ านวน 71 แห่ง 
ได้รับการนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการ
จัดการศึกษา     
 เชิงคุณภาพ 
  1. สถานศึกษาจัดกิจกรรมการเรียนรู้ใน
สถานศึกษาได้อยา่งมีคุณภาพประสิทธภิาพ
และด าเนินงานโครงการตามนโยบายได้
อย่างมีมาตรฐานคุณภาพ 
  2. ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษามีขอ้มลู
แนวทางในการพัฒนาสถานศึกษา และเขต
พื้นที่การศึกษาไปสู่การปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ 

40,000.- 



๗๖ 

 

 

 

  

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด งบประมาณ 
6. ส่งเสริม พัฒนา การจัดการศึกษา 

ขั้นพื้นฐาน และกระบวนการเรียนรู ้
1. เพื่อส่งเสริม สนับสนุนให้ครูมีความรู้เรื่อง
กรอบหลักสูตรท้องถิ่นและการจัดท ากรอบ
หลักสูตรท้องถิ่นสถานศึกษาตามบริบทของพื้นที่       
2.2 เพื่อส่งเสริม สนับสนุนให้ครูมีความรู้เรื่อง
ทักษะการคิดวิเคราะห์ สามารถแก้ไขสถานการณ์             
เฉพาะหนา้ได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยจดั
การศึกษาเชิงรุก (Active Learning)  
2. เพื่อส่งเสริม สนับสนุนให้ครูมีความรู้เรื่องการ
พัฒนาผู้เรียนให้มีความรอบรู้และทักษะชีวิต  
สู่ศตวรรษที่ 21 เพื่อเป็นเครื่องมือในการ
ด ารงชีวิตและสร้างอาชีพได ้

1. ผู้บริหารสถานศึกษา ได้รับการพัฒนาเร่ือง 
กรอบหลักสูตรท้องถิ่น และการจัดกรอบ
หลักสูตรท้องถิ่นสถานศึกษาตามบริบท   
จ านวน 71 คน 
2. ครูหัวหน้าวิชาการ ได้รับการพัฒนาเรื่อง 
ทักษะการคิดวิเคราะห์ สามารถแก้ไข
สถานการณ์เฉพาะหน้าได้อย่างมีประสทิธิภาพ
โดยจัดการศึกษาเชิงรุก (Active Learning) 
และสนับสนุนให้ครูมีความรู้เรื่องการพฒันา
ผู้เรียนให้มีความรอบรู้และทกัษะชวีิตสู่
ศตวรรษที่ 21 จ านวน 71 คน 

เชิงปริมาณ 
1. ผู้บริหารสถานศึกษา ได้รับการพัฒนา
เร่ือง กรอบหลักสูตรท้องถิ่น  
และการจัดกรอบหลกัสูตรท้องถิ่น
สถานศึกษาตามบริบท   จ านวน 71 คน 
2. ครูหัวหน้าวิชาการ ได้รับการพัฒนาเรื่อง 
ทักษะการคิดวิเคราะห์ สามารถ 
แก้ไขสถานการณ์เฉพาะหน้าได้อยา่งมี
ประสิทธิภาพโดยจัดการศึกษาเชิงรุก 
(Active Learning) และสนับสนุนให้ครูมี
ความรู้เรื่องการพัฒนาผู้เรียนให้มีความรอบ
รู้และทักษะชวีิตสู่ศตวรรษที่ 21 จ านวน 
71 คน  
 เชิงคุณภาพ 
  1. ครูมีความรู้เรื่องกรอบหลักสูตรท้องถิ่น
และสามารถจัดท าหลักสูตรท้องถิ่น 
สถานศึกษา ตามบริบทของพื้นที่ สามารถ
จัดท าหลักสูตรท้องถิ่นของโรงเรียนได้    
  2. ครูมีความรู้เรื่องทักษะการคิดวิเคราะห์ 
สามารถจัดประสบการณ์การเรียนรู ้
เชิงรุก(Active Learning) ได ้
   3. ผู้เรียนมีความรอบรู้และทักษะชวีติสู่
ศตวรรษที่ 21 เพื่อเป็นเครื่องมือ 
ในการด ารงชีวิตและสร้างอาชพี และ
สามารถจัดประสบการณ์การเรียนรู้ให้
ผู้เรียนได้ 

56,300.- 



๗๗ 
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7. ส่งเสริมนิสัยรักการอ่านและห้องสมุด 

มีชีวิตตามรอยพระราชจริยวัตร  
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ  
สยามบรมราชกุมาร ี

๑. เพื่อส่งเสริมนักเรียนให้มีนิสัยรักการอ่าน การ
ค้นคว้าและแสวงหาความรู้ด้วยตนเองโดยผ่าน
หนังสือพระราชนิพนธ์ในสมเด็จพระกนษิฐาธิราช
เจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรม
ราชกุมารี ที่ทรงพระราชนิพนธ์ด้วยพระองค์เอง 
๒. เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้มีการด าเนินงานจัด
กิจกรรมส่งเสริมการอ่านโดยใช้หนังสือพระราช
นิพนธ์ฯทั้งในระดับเขตพื้นที่การศึกษาและ
โรงเรียนอย่างต่อเนื่อง และสม่ าเสมอ  
3. เพื่อส่งเสริมให้ครูบรรณารักษ์ในโรงเรียน 
สามารถด าเนินงานของโรงเรียนด้านการพัฒนา
ห้องสมุด ส่งเสริมการอ่านและการพัฒนา
เครือข่ายระบบหอ้งสมุดอัตโนมัติ OBEC Library 
Automation System ของ สพฐ. 

เชิงปริมาณ 
- ครูบรรณารักษ์และครูส่งเสริมนิสัยรักการ
อ่านได้รับการพัฒนาดว้ยระบบห้องสมุด
อัตโนมัติ OBEC Library Automation 
System ของสพฐ.  จ านวน  160  คน                     
เชิงคุณภาพ 
- นักเรียนบอกชื่อและสาระส าคัญของหนังสือ
พระราชนิพนธ์ในสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า  
กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมารี ได้อยา่งน้อย ๑ เล่ม 
- โรงเรียนได้มีการพัฒนาหอ้งสมุดด้วย
เครือข่ายระบบหอ้งสมุดอัตโนมัติ OBEC 
Library Automation System ของ สพฐ. 

เชิงปริมาณ 
ครูบรรณารักษ์และครูส่งเสริมนิสัยรักการ
อ่านได้รับการพัฒนาดว้ยระบบห้องสมุด
อัตโนมัติ OBEC Library Automation 
System ของสพฐ.  จ านวน  160  คน                     
 เชิงคุณภาพ 
- นักเรียนบอกชื่อและสาระส าคัญของ
หนังสือพระราชนิพนธ์ในสมเด็จพระ
กนิษฐาธิราชเจา้ กรมสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้อย่าง
น้อย ๑ เล่ม 
- โรงเรียนได้มีการพัฒนาหอ้งสมุดด้วย
เครือข่ายระบบหอ้งสมุดอัตโนมัติ OBEC 
Library Automation System ของสพฐ. 

37,800.- 

8. พัฒนาการเรียนการสอนปฐมวยั 
งบประมาณ 2564 

1. เพื่อส่งเสริมความเข้มแข็งทางวิชาการปฐมวัย
ที่ถูกต้องตามหลักวิชาการ 
2. เพื่อประเมินพัฒนาการนักเรียนที่จบหลักสูตร
การศึกษาปฐมวัย ปีการศึกษา 2563  
 3.  เพื่อพัฒนาเด็กปฐมวยัให้มีพัฒนาการเต็ม
ศักยภาพทั้งทางด้านร่างกาย  อารมณ์ จติใจ  
สังคม  และสติปัญญา  มีความพร้อมในการเข้า
เรียนศึกษาภาคบังคับ 

1. ครูปฐมวัยมีความรู้ความสามารถในการ
จัดท ารูปแบบการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่
ดี ระดับปฐมวัย 
2. เด็กปฐมวัยให้มพีัฒนาการเต็มศักยภาพทั้ง
ทางด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และ
สติปัญญา มีความพร้อมในการเข้าเรียน 
ในชั้นประถมศึกษาปีที ่1 

เชิงปริมาณ 
   1. ครูปฐมวัยทกุคน จ านวน 240  
มีความรูเ้รือ่งการจดัท ารูปแบบการจัด
ประสบการณ์การเรียนรูท้ี่ดี ระดับปฐมวัย 
   2. เดก็ปฐมวัยชั้นอนุบาลปีที ่3 ทกุคน  
มีพัฒนาการเต็มศกัยภาพทั้งทางด้านร่างกาย 
อารมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญา มีความ
พร้อมในการเข้าเรียนในชัน้ประถมศึกษาปีที่ 1 
เชิงคณุภาพ 
  1. ครูปฐมวัยรอ้ยละ 90 มีความรู้สามารถ
จัดการเรียนรูเ้ชิงรกุ (Active Learning) ได้ 
2. เด็กปฐมวัยชัน้อนุบาลปีที่ 3 ทุกคน  
มีพัฒนาการเต็มศกัยภาพทั้งทางด้านร่างกาย 
อารมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญา มีความ
พร้อมในการเข้าเรียนในชัน้ประถมศึกษาปีที่ 1 

22,850.- 



๗๘ 

 

 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด งบประมาณ 
9. รายงานผลการด าเนินงานตามโครงการ

บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย 
1. เพื่อพัฒนาครูผู้สอนปฐมวยัให้มีความรู้ ความ
เข้าใจ ในการจัดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ ส าหรับ                
เด็กปฐมวัย 
2. เพื่อพัฒนาครูผู้สอนปฐมวยัให้มีความรู้ ความ
เข้าใจ การท าโครงงานตามกระบวนการสืบเสาะ               
ของเด็กปฐมวัย 
3. เพื่อประเมินผลการด าเนินงานขอตรา
พระราชทาน “บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย 
ประเทศไทย” และรายงานการ “พัฒนาอยา่ง
ต่อเนื่องและยั่งยืน” 

1. โรงเรียนที่จัดการศึกษาปฐมวัย  
จ านวน 66 โรงเรียน 
2. ครูผู้สอนระดับปฐมวัยทุกคน   
จ านวน  240 คน 

เชิงปริมาณ 
  1. โรงเรียนที่จัดการศึกษาปฐมวัย  
จ านวน 66 โรงเรียน 
  2. ครูผู้สอนระดับปฐมวยัทุกคน   
จ านวน  240 คน 
เชิงคุณภาพ 
  1. โรงเรียนทุกโรงเรียน จ านวน 66 
โรงเรียน ผ่านการประเมินกรด าเนินงาน
โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย  
ประเทศไทย 
   2. ครูผู้สอนระดับปฐมวัย ร้อยละ 90 
สามารถจัดกจิกรรมวิทยาศาสตร์ และ
สามารถท าโครงงานวิทยาศาสตร์ตาม
กระบวนการสืบเสาะของเด็กปฐมวัยได ้

82,000.- 

10. การประเมินคุณภาพการศึกษา 
ขั้นพื้นฐานด้วยข้อสอบมาตรฐาน  
ปีการศึกษา 2563 

1. เพื่อให้ครูและโรงเรยีนได้เห็นตัวอย่างของเครือ่งมอื
ที่มีคุณภาพและมาตรฐาน 
2. เพื่อให้โรงเรียนใช้เครือ่งมอืทีม่ีคุณภาพและ
มาตรฐานตามหลักสูตรในการประเมิน และน าผลการ
ประเมนิมาใช้ในการพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการ
จัดการเรียนการสอนให้บรรลมุาตรฐาน ตัวชี้วัดส าคัญ
ในหลักสูตร และเนน้ให้ผู้เรียนใช้ทกัษะการคิดขั้นสูง 
 3. เพื่อให้เขตพื้นทีก่ารศกึษาใชเ้ครื่องมอืทีม่ีคุณภาพ
และมาตรฐานตามหลกัสูตรในการประเมนิ และน าผล
การประเมนิมาใช้ในการนเิทศ ตดิตาม และสนับสนุน
กระบวนการจดัการเรียนการสอนของโรงเรยีนให้
บรรลุมาตรฐาน ตวัชี้วัดส าคญัในหลกัสูตร และเนน้ให้
ผู้เรียนใชท้ักษะการคดิขั้นสูง 
 

1.นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒, ๔ ,๕ และชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ ๑–๒ ปีการศึกษา ๒๕63  
ทุกคนของโรงเรียนในสังกัด ได้รับการประเมินผล
คุณภาพการศึกษาข้ันพื้นฐานด้วยข้อสอบมาตรฐานใน
การสอบปลายปีของผู้เรียน 
2.ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาข้ันพื้นฐานด้วย
ข้อสอบมาตรฐานของนักเรียนแต่ละคน น าไปคิดเป็น
รอ้ยละ ๒๐ ของคะแนนสอบปลายภาคเรียน  
ปีการศึกษา ๒๕63 
3.ครู/โรงเรียนสามารถน าผลการประเมินโดยใช้ข้อสอบ
มาตรฐานมาใช้ในการพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการ
จัดการเรียนการสอนให้บรรลุมาตรฐาน ตัวชี้วัดส าคัญใน
หลักสูตร และเน้นให้ผู้เรียนใช้ทักษะการคิดข้ันสูง  
4.ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาวิเคราะห์ผลภาพรวมของ
แต่ละโรงเรียน และภาพรวม ของเขตพื้นที่การศึกษา ใช้
เป็นสารสนทศในการก ากับ ติดตาม เพื่อส่งเสริม
สนับสนุน ปรบัปรุง การจัดการเรียนการสอนเพื่อ
ยกระดับคุณภาพการศึกษา 

เชิงปริมาณ 
1. นักเรียนระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๒, ๔ ,๕ และช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี ๑–๒ ปีการศึกษา ๒๕63 ทุกคนในทุก
โรงเรียนซึ่งอยู่ในทุกสังกัด ได้รับการประเมินผลคุณภาพ
การศึกษาข้ันพื้นฐานด้วยข้อสอบมาตรฐานในการสอบ
ปลายปีของผู้เรียน 
 2 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาข้ันพื้นฐานด้วย
ข้อสอบมาตรฐานของนักเรียนแต่ละคน น าไปคิดเป็นร้อย
ละ ๒๐ ของคะแนนสอบปลายภาคเรียน ปีการศึกษา  
๒๕63 
เชิงคณุภาพ 
1. ครู/โรงเรียนสามารถน าผลการประเมินโดยใช้ข้อสอบ
มาตรฐานมาใช้ในการพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการ
จัดการเรียนการสอนให้บรรลุมาตรฐาน ตัวช้ีวัดส าคัญใน
หลักสูตร และเน้นให้ผู้เรียนใช้ทักษะการคิดข้ันสูง  
2. ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาวิเคราะห์ผลภาพรวมของ
แต่ละโรงเรียน และภาพรวม ของเขตพื้นท่ีการศึกษา ใช้
เป็นสารสนทศในการก ากับ ติดตาม เพื่อส่งเสริมสนับสนุน 
ปรับปรุง การจัดการเรียนการสอนเพื่อยกระดับคุณภาพ
การศึกษา 

- 



๗๙ 
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11. การพัฒนาระบบการประกันคุณภาพ

การศึกษา 
1. เพื่อพัฒนาระบบงานประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษาให้เข้มแข็ง 
2. สร้างความรู้ความเข้าใจในระบบการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายในและภายนอก 
3. เพื่อสังเคราะห์รายงานผลการประเมินตนเอง
ของสถานศึกษา (Self Assessment Report: 
SAR)  
4. เพื่อนิเทศติดตามการด าเนินงานระบบประกัน
คุณภาพภายในของสถานศึกษา เพือ่รองรับ 
การประเมินภายนอก 

1. ผู้บริหารโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ 
เขต 2 
2. ครูและทุกคน มีความรู้ความเข้าใจการ
ประกันคุณภาพภายในและการประกันคุณภาพ
ภายนอก และน าไปสู่การปฏบิัติให้เกิดความ
ต่อเนื่องอย่างเป็นระบบ 

เชิงปริมาณ 
 ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา
ของโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ  
เขต 2 ได้รับความรู้ความเข้าใจในระบบ
ประกันคุณภาพการศึกษา ทั้งการประกนั
คุณภาพภายในและการประกันคุณภาพ
ภายนอก และเตรียมความพร้อมในการรับ
การประเมินภายนอก 
เชิงคุณภาพ 
  ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา
ของโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ  
เขต 2 ตระหนักและให้ความส าคัญในการ
พัฒนาระบบงานประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษาให้มีความเข้มแข็งมากขึ้น 

64,000.- 

12. ยกระดับคุณภาพการศึกษา  
ปีการศึกษา 2563 

1. เพื่อพัฒนาครูผู้สอนให้จัดการเรียนการสอน
อย่างมีประสิทธภิาพ ให้ผู้เรียนทุกระดับมี
สมรรถนะส าคัญตามหลักสูตร มีทักษะการเรียนรู้
ในศตวรรษที่ 21 (3R8C)  
2. เพื่อส่งเสริมพัฒนาครูให้มีความสามารถ
ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ 4 กลุ่มสาระการเรียนรู้ให้เพิ่มขึน้อย่าง
น้อย ร้อยละ 3 
3. เพื่อถอดประสบการณ์โรงเรียนมีผลสอบ  
O-NET และ NT สูงกว่าคะแนนเฉลีย่
ระดับประเทศ ต่อเนื่อง 3 ปี  

1. ครูผู้สอนใน 4 กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
(ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และ
ภาษาอังกฤษ) สามารถจัดการเรียนการสอนได้
อย่างมีประสิทธภิาพ ให้ผู้เรียนทุกระดับมี
สมรรถนะส าคัญตามหลักสูตรการศึกษาขั้น
พื้นฐาน และมีทกัษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 
21 (3R8C) 
2. โรงเรียนในสังกัดสามารถวางแผนยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจากผลการทดสอบ
ระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) และการ
ประเมินคุณภาพผู้เรียน NT เพิ่มขึ้นอยา่งน้อย 
ร้อยละ 3 
 

เชิงปริมาณ 
1.จ านวนครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และ
ภาษาอังกฤษทกุโรงเรียนในสังกัด ได้รับการ
พัฒนาการจัดการเรียนรู้และเทคนิคการ
จัดการเรียนการสอนเพื่อยกระดับคุณภาพ
ของผู้เรียน 
2.ร้อยละของโรงเรียนในสังกัดที่มีผลการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาสูงขึ้นร้อยละ 3 
ได้รับการยกยอ่งเชิดชูเกียรติ 
  
 

60,000.- 



๘๐ 
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   3. ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาและโรงเรียนใน

สังกัดมีแนวทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอยา่ง
ต่อเนื่อง 

เชิงคุณภาพ 
1.นักเรียนทุกระดับได้รับการพัฒนา
ตามจุดมุ่งหมายของหลักสูตร และมี
ทักษะความสามารถที่สอดคล้องกับ
ทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ ๒๑ 
2. ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาและ
โรงเรียนในสังกัดน าข้อมูลผลการ
ทดสอบไปใช้ในพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาก่อนการทดสอบระดับชาต ิ
(NT, O-NET) ได้อย่างถูกทิศทางที่ส่งผล
ให้สามารถยกระดับผลสัมฤทธิ์ได้ตาม
เป้าหมายทกุกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
คะแนนเฉลี่ยมากกวา่ร้อยละ 50 พิ่
มขึ้นกว่าปีที่ผ่าน 

 

13. การจัดงานวันครู ประจ าป ี 2564  
ของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 2 

1. เพื่อประกอบพธิีระลึกถึงพระคุณบูรพาจารย์   
2. เพื่อส่งเสริมสามัคคีธรรมระหว่างครู และความ
เข้าใจอันดีระหวา่งครูกับประชาชน 
3. เพื่อส่งเสริมยกย่องเชิดชูเกียรต ิ
ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาที่ประกอบคุณงาม
ความดีหรือท าคุณประโยชน์ต่อวงการศึกษา 
ให้เป็นที่ประจักษ์แก่สาธารณชน และเปน็
แบบอยา่งให้เยาวชนรุ่นหลังได้ยึดถือปฏบิัติตาม 
 

ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในสังกัด
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
สมุทรปราการ เขต 2 เข้าร่วมกิจกรรมงาน 
วันครู ประจ าปี  2564 โดยพร้อมเพรยีงกัน 
 
 
 
 
 

ข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา ในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ 
เขต 2  ร้อยละ 100 เข้ารว่มกิจกรรม
งานวันครู ประจ าปี  2564 
 

75,000.- 



๘๑ 
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14. โครงการสร้างทางเลือกเข้าถึงโอกาส

ทางการศึกษาส าหรับเด็กด้อยโอกาส
เพื่อพัฒนาการมีงานท า 

1.  เพื่อให้ผู้เรียนมีข้อมูลในการตัดสินใจเลือก
อาชีพที่เหมาะสมกับความสามารถของตน 
2.  เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้และทักษะพื้นฐาน
ส าหรับการประกอบอาชีพ มีทักษะอาชพีตาม 
ความถนัดและความสนใจ 
3.  เพื่อส่งเสริมเด็กด้อยโอกาสที่ไม่ศึกษาต่อชั้น
มัธยมศึกษาตอนปลาย มีความรู้ความเขา้ใจ 
ในการฝึกอาชพีเบื้องต้น 

1. ครูที่รับผิดชอบการงานอาชพี 
2. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  2 – 3 

เชิงปริมาณ 
1.ครูผู้สอน จ านวน 14 โรงเรียน  
มีความรู้ ความเขา้ใจพื้นฐานด้าน
การศึกษาเพือ่การมีงานท าก่อนจบ
การศึกษาจะได้เรียนรู้ ฝึกปฏิบัติจริง  
มีทัศนคติที่ดีต่อการประกอบอาชีพ 
สามารถวิเคราะห์ตัดสินใจในการเลือก
อาชีพได้ 
2.นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท ี3  
มีความรู้ ความเขา้ใจ สามารถวิเคราะห์
ตัดสินใจในการเลือกอาชีพได้อย่าง
เหมาะสมกับตนเอง 
เชิงคุณภาพ 
1.ครูผู้สอน มีความรู้ ความเขา้ใจ
พื้นฐานด้านการศึกษาเพื่อการมีงานท า
ก่อนจบการศึกษา จะได้เรียนรู้ฝึกปฏิบัติ
จริง มีทัศนคติที่ดีต่อการประกอบอาชีพ 
สามารถวิเคราะห์ตัดสินใจในการเลือก
อาชีพได้อยา่งถูกต้องและเกิด
ประสิทธิภาพ 
2.นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที ่3  
มีความรู้ ความเขา้ใจ สามารถวิเคราะห์
ตัดสินใจในการเลือกอาชีพที่เหมาะสม
กับตนเองได้อย่างถูกต้อง 

10,000.- 



๘๒ 
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15. โครงการเสริมสร้างและพัฒนาระบบ

การบริหารบุคคล สพป.สมุทรปราการ 
เขต 2 

1. เพื่อให้การวางแผนอัตราก าลังข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษาเหมาะสม
สอดคล้องกับการจัดการศึกษาและมีข้าราชการครู
ตรงตามมาตรฐานวิชาเอกตามที่ส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานก าหนด   
เกิดประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อการ
ยกระดับคุณภาพการศึกษา 
2. เพื่อให้มีการพัฒนาข้อมูลสารสนเทศ  และ
ข้อมูลอื่นๆ ด้านการบริหารงานบุคคล สามารถ         
น าฐานข้อมูลไปใช้ในการพัฒนาองค์กรให้เกิด
ประสิทธิภาพต่อไป 
3. เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจการประเมินให้
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่ง
ครู  มีวิทยฐานะ และเลื่อนวิทยฐานะ  
(ว 21/2560) 
4. เพื่อให้มีการพัฒนางานด้านการบริหารงาน
บุคคลให้เกิดประสิทธิภาพ ช่วยพัฒนางานด้าน
ต่างๆ ในเขตพื้นที่การศึกษา ช่วยส่งเสริมให้ขวัญ
ก าลังใจข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
และส่งเสริมให้มีการปฏิบัติงานเต็มตามศักยภาพ 
โดยยึดมั่นในระเบียบวินยั จรรยาบรรณ อยา่งมี
มาตรฐานแห่งวิชาชพี 
 

1. มีข้อมูลวางแผนอัตราก าลังข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา สงักัด
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
สมุทรปราการ เขต 2 จ านวน 71 โรงเรียน   
โดยสามารถจัดการเรียนการสอนตรงวิชาเอก 
2. มีข้อมูลวางแผนอัตราก าลังข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา สงักัด
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
สมุทรปราการ เขต 2 จ านวน 71 โรงเรียน   
โดยสามารถจัดการเรียนการสอนตรงวิชาเอก        
3. มีคู่มือการด าเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธกีาร
ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ต าแหน่งครู มีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ  
(ว 21/2560) 

1. ร้อยละ 100 ของแผนอัตราก าลัง
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาในสถานศึกษามีความเหมาะสม 
2. ร้อยละ 100 ของข้อมูลสารสนเทศ
และข้อมูลอื่นๆ ถูกต้องและสามารถ
น าไปใช้เป็นข้อมูลในการบริหารงาน
บุคคล 
3. ร้อยละ 100 ของคู่มือการ
ด าเนินงานตามหลักเกณฑ์และวิธีการให้
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา ต าแหน่งครู มีวิทยฐานะและ
เล่ือนวิทยฐานะ (ว 21/2560)   
มีความถูกต้องเหมาะสม 

50,000.- 



๘๓ 

 

 

 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด งบประมาณ 
16. การพัฒนาศักยภาพครูอาวุโส 

ประจ าป ี 2564     
1.  เพื่อให้ความรู้เรื่องการปฏิบัติตน สิทธิและ
ประโยชน์ประเภทต่าง ๆ ทีพ่ึงจะได้รับ   
2.  เพื่อเป็นขวัญก าลังใจ  สร้างความภาคภูมิใจ  
ความสามัคคีระหวา่งครูด้วยกัน และครู  
กับผู้ที่เกี่ยวข้อง 

เชิงปริมาณ 
 -ผู้บริหารทกุโรงเรียน ข้าราชการครู บคุลากร
ทางการศึกษา และลูกจ้างประจ าที่อาวุโส 
ประจ าป ี2563 ในสังกัดส านกังานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 2    
ทุกคนเข้าร่วมโครงการดังกล่าว 
   -ผู้บริหารฯ ขา้ราชการครู บุคลากรทางการ
ศึกษาและลูกจ้างประจ าที่อาวุโสทกุโรงเรียน   
 ในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
สมุทรปราการ เขต 2 มีส่วนร่วมในการสร้างขวัญ
ก าลังใจ สร้างความภาคภูมิใจซ่ึงกันและกัน  
เชิงคุณภาพ  
   -เพื่อให้ผู้บริหารฯ ข้าราชการครู  บุคลากร
ทางการศึกษา และลูกจ้างประจ าที่อาวุโส       
 ที่เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจในการได้รับ
ความรู้เกี่ยวกับการปฏบิัติตน สิทธิและประโยชน์
ประเภทต่าง ๆ เพือ่น าไปสู่ความภาคภูมใิจ  
ความร่วมมือร่วมใจในการพัฒนาการเรยีนการสอน 
ให้เป็นไปอย่างมีคุณภาพและประสิทธภิาพ  
ส่งผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนต่อไป 

เชิงปริมาณ 
 -ผู้บริหารทุกโรงเรียน ข้าราชการครู 
บุคลากรทางการศึกษา และ
ลูกจ้างประจ าที่อาวุโส 
ประจ าป ี2563 ในสังกัดส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
สมุทรปราการ เขต 2 ทุกคนเข้าร่วม
โครงการดังกล่าว 
 -ผู้บริหารฯ ข้าราชการครู บุคลากร
ทางการศึกษาและลูกจา้งประจ าที่
อาวุโสทกุโรงเรียนในสังกัดส านักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
สมุทรปราการ เขต 2 มีส่วนร่วมในการ
สร้างขวัญก าลังใจ สร้างความภาคภูมิใจ
ซ่ึงกันและกัน  
เชิงคุณภาพ  
 -เพื่อให้ผู้บริหารฯ ข้าราชการครู  
บุคลากรทางการศึกษา และ
ลูกจ้างประจ าที่อาวุโสที่เข้ารว่ม
โครงการมีความพึงพอใจในการได้รับ
ความรู้เกี่ยวกับการปฏบิัติตน สิทธิและ
ประโยชน์ประเภทต่าง ๆ เพือ่น าไปสู่
ความภาคภูมิใจ ความร่วมมือรว่มใจใน
การพัฒนาการเรียนการสอน ให้เป็นไป
อย่างมีคุณภาพและประสิทธิภาพ  
ส่งผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน
ต่อไป 

83,000.- 



๘๔ 

 

 

 

กลยุทธ์ที่ ๔ การสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ มีมาตรฐานและลดความเหลื่อมล้ าทางการศึกษา  

 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด งบประมาณ 
1. โครงการพัฒนาบุคลากรและประชุมเชิง

ปฏิบัติการการจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพ
โรงเรียนขนาดเล็ก 

1. เพื่อพัฒนาครู ผู้บริหารโรงเรียน เสริมสร้าง
ความรู้ความเข้าใจ ส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนา
บุคลากรของโรงเรียนขนาดเล็กให้ได้รับความรู้
ประสบการณ์ตรงจากการพัฒนา สามารถ
เช่ือมโยงนโยบายเพือ่จัดท าแผนพัฒนาคุณภาพ
โรงเรียนขนาดเล็กได้ และน าไปใช้ในการบริหาร
จัดการศึกษาได้อย่างมีประสิทธภิาพและเกิด
ประสิทธิผล 
 2. เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาและการ
บริหารจัดการของโรงเรียนขนาดเล็กใหส้ามารถ
ขับเคลื่อนการบริหารบรรลุตามแนวทางและ
นโยบายการศึกษาทีก่ าหนดและการบรหิาร
จัดการที่มีประสิทธภิาพ 

เชิงปริมาณ 
 1. ผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนขนาดเล็ก จ านวน 
18 โรงเรียน  ประกอบดว้ย ผู้บริหารโรงเรียน ครู 
และบุคลากร  จ านวน 35 คน สามารถเขียน
แผนพัฒนาการศึกษาโรงเรียนขนาดเล็กได้ และ
น ามาใช้ในการบริหารจัดการศึกษาได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
 2. ครูและบุคลากรโรงเรียนขนาดเล็กในสังกัด
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 2   น าแผนพัฒนา
คุณภาพการศึกษา มาใช้ในการบริหารจดัการศึกษา
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 เชิงคุณภาพ 
1. ครูและบุคลากรโรงเรียนขนาดเล็ก มคีวามรู้ 
ความเข้าใจ สามารถน าความรู้และประสบการณ์ที่
ได้รับจากการพัฒนา น ามาพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ได้อย่างมีคุณภาพ ได้มาตรฐานมีรูปแบบการบริหาร
จัดการที่มีประสิทธภิาพ สามารถปฏบิัตงิานได้
มาตรฐานขึ้น 
2. โรงเรียนขนาดเล็กในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 2  
มีความเข้มแข็งในการบริหารจัดการตามหลักธรร
มาภิบาล และระบบการประกันคุณภาพภายใน  
ส่งผลถึงการเรียนรู้ของนักเรียนอย่างมีประสิทธิภาพ 

 - ผู้เข้ารับพัฒนาได้รับความรู้ ทกัษะ
และ ประสบการณ์ในการปฏิบัติงานและ
เป็นบุคลากรวิชาชีพที่มปีระสิทธภิาพ    
- สถานศึกษามีการจัดการศึกษาเป็นไป
ตามมาตรฐานการศึกษาของชาต ิซ่ึงจะ
น าไปสู่การพัฒนาผู้เรียนให้เป็นมนุษย ์
ที่สมบูรณ์ในทุกด้าน 

25,000.- 



๘๕ 

 

 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด งบประมาณ 
2. พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาเรียนรวม 1. เพื่อส่งเสริมผู้บริหารสถานศึกษาให้มคีวาม

ตระหนัก เห็นความส าคัญของเด็กพิเศษเรียนรวม 
2. ครูมีความรู้ความเข้าใจสามารถวิเคราะห์
ผู้เรียนเป็นรายบุคคล และใช้ข้อมูลในการวางแผน
จัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้เต็มศักยภาพ 
3. เพื่อพัฒนาเด็กพกิารเรียนรวมให้มี
ความสามารถตามศักยภาพและอยู่รวมกับผู้อื่น 
ในสังคมได้อย่างมีความสุข 
4. เพื่อส่งเสริมและพัฒนาเด็กพิเศษเรียนรวมใน
การสร้างผลงานและเข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขัน
ทักษะทางวิชาการ 

1. โรงเรียนที่มีเด็กพิเศษเรียนทุกโรงเรียน 
2. ผู้บริหารโรงเรียนทุกคน 
3. เด็กพิเศษเรียนรวมทุกคน 

เชิงปริมาณ 
1. ผู้บริหารสถานศึกษา จ านวน 71 คน 
2. ครูพี่เล้ียงเด็กพิเศษเรียนรวม  
จ านวน 29 คน 
3. เด็กพิเศษเรียนรวมทุกคน 
เชิงคุณภาพ 
1. ผู้บริหารสถานศึกษาเห็นความส าคัญ
ของการจัดการศึกษาของเด็กพิเศษ 
เรียนรวม 
2. ครูพี่เล้ียงเด็กพิเศษเรียนรวม  
ร้อยละ 100 มีความรู้ความเข้าใจ
สามารถวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคล 
และใช้ข้อมูลในการวางแผนจัดการ
เรียนรู้เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้เต็มศักยภาพ 
3. เด็กพิการเรียนรวม ร้อยละ 80 มี
ศักยภาพและอยู่รวมกับผู้อื่นในสังคมได้
อย่างมีความสุข 
4. เด็กพิเศษเรียนรวม ร้อยละ 80  
มีความสามารถในการสร้างผลงานและ
เข้าร่วมกิจกรรมได้ 

24,000.- 

3. โครงการพัฒนาการจัดการเรียนการสอน
ทางไกล DLTV และ DLIT  
ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๔ 

๑.เพื่อพัฒนาการจัดการศึกษาทางไกล DLTV  ให้
โรงเรียนขนาดเล็กและโรงเรียนในโครงการมี
ศักยภาพในการจัดการศึกษา  ลดปญัหาครูไม่
ครบชั้น และไม่มีครูในสาขาวิชาตา่งๆ 
๒. เพื่อยกระดับคุณภาพการบริหารจัดการ และ
การจัดการศึกษา DLTV และ DLIT ของโรงเรียน
ในสังกัด 

1.ครูที่เข้ารับการอบรมมีความรู้ความสามารถใน
การจัดการเรียนการสอนทางไกล DLTV/DLIT 
2.โรงเรียนจัดการศึกษาทางไกล DLTV /DLIT 
อย่างมีประสิทธภิาพตามมาตรฐานการจดัการเรียน
การสอนทางไกล 
 
 
 

สถานศึกษาน าเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital 
Technology) มาใช้เป็นเครื่องมือ 
ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้แก่
ผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

63,600.- 



๘๖ 

 

 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด งบประมาณ 
4. โครงการพัฒนาการด าเนินงานการดูแล

ช่วยเหลือและคุ้มครองนักเรียน  
ประจ าป ี2564 

1. เพื่อพัฒนาครูและบุคลากรในโรงเรียนให้เป็น
ครูนักจิตวิทยาประจ าสถานศึกษา ที่มีความรู้        
มีทักษะ มีทฤษฎีและเทคนิคการช่วยเหลือ  
เชิงจิตวิทยาในการปฏิบัติต่อมนุษย์ ให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงการพัฒนา และก าลังใจในทาง 
ที่เหมาะสม ทั้งระดับพื้นฐานและระดับก้าวหน้าที่
อยู่ร่วมกบัผู้อื่นได้อยา่งมีความสุข 
2. เพื่อสร้างความเข้าใจในงานจิตวิทยา  
การช่วยเหลือปรึกษาทางจิตใจในรูปแบบ
มาตรฐานแนวใหม่ และบูรณาการองค์ความรู ้
ใหม่ ๆ อย่างสร้างสรรค์ เหมาะสมกับบริบทของ
สถานศึกษา 
3. เพื่อให้การด าเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือ
และคุ้มครองนักเรียนของโรงเรียน  
ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น  
4.  เพื่อทราบสภาพแท้จริงของสิ่งแวดลอ้มและ
สภาพความเป็นอยู่ทางครอบครัวของนักเรียน        
สร้างความเข้าใจ อันจะส่งผลให้เกิดความร่วมมือ
ที่ดีในการช่วยแก้ปัญหาหรือพัฒนานักเรียน 

เชิงปริมาณ 
๑. สถานศึกษา สังกัด สพป.สมุทรปราการ เขต ๒ 
จ านวน  71  แห่ง 
๒. ครูแนะแนว/ครูผู้รับผิดชอบงานระบบดูแล
ช่วยเหลือนกัเรียน ทุกโรงเรียนในสังกัด สพป.สพป.
สมุทรปราการ เขต ๒ จ านวน  71  แหง่ 
เชิงคุณภาพ  
๑.  สถานศึกษา ส่งเสริมและเสริมสร้างความ
เข้มแข็งระบบการดูแลชว่ยเหลือและการคุ้มครอง
นักเรียนให้เป็นไปตามแนวทางและมาตรฐาน ตาม
พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. ๒๕๔๖ 
2.  ครูแนะแนว/ครูผู้รับผิดชอบงานระบบดูแล
ช่วยเหลือนกัเรียน สามารถช่วยให้เด็กนกัเรียนที่มี
ปัญหา รอดพ้นจากปัญหา และกลับเข้าสู่ห้องเรียน
ด้วยความพร้อม ทั้งด้านร่างกายและจิตใจ 
๓.  สถานศึกษา มภีาคีเครือข่ายทกุภาคส่วน 
ที่เกี่ยวขอ้งในการดูแลช่วยเหลือคุ้มครองนักเรียน 
เช่ือมโยงกันอย่างเป็นระบบ 

เชิงปริมาณ 
 1. ครูผู้เข้าอบรม ร้อยละ 80   
มีความรู้ ความเขา้ใจและตระหนัก 
ในการด าเนินงานระบบการดูแล
ช่วยเหลือนกัเรียน 
2. สพป.สมุทรปราการ เขต 2  
จัดกิจกรรมเยีย่มบ้านนกัเรียน และ
ติดตาม สร้างขวัญก าลังใจผู้บริหาร
สถานศึกษาและคณะครู ในสังกัด 
ทั้ง 71 แห่ง 
เชิงคุณภาพ 
1. สถานศึกษาทั้ง 71 แห่ง ส่งเสริมและ
เสริมสร้างความเข้มแข็งระบบการดูแล
ช่วยเหลือและการคุ้มครองนักเรียนให้
เป็นไปตามแนวทางและมาตรฐาน 
2. มีภาคีเครือข่ายทกุภาคส่วนที่
เกี่ยวขอ้งในการดูแลช่วยเหลือคุ้มครอง
นักเรียน เช่ือมโยงกันอยา่งเป็นระบบ 

สพฐ. 

5. โครงการการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
โดยครอบครัว 

เพื่อให้ผู้จัดการศึกษาและเจา้หน้าที่ที่เกีย่วข้อง 
เข้าใจ ขั้นตอน วธิีการ และการจัดการศึกษา ขั้น
พื้นฐานโดยครอบครัวอย่างถูกตอ้ง และเกิด
ประสิทธิภาพ 

เชิงปริมาณ  จ านวน 74 คน 
- ผู้จัดการศกึษาขั้นพืน้ฐานโดยครอบครวั  
จ านวน 25 คน  
- นกัเรียน  จ านวน 31 คน 
- เจ้าหน้าทีท่ี่เกี่ยวขอ้งในการจดัการศึกษาขัน้พื้นฐานโดย
ครอบครัว จ านวน 18 คน 
เชิงคณุภาพ 
- ผู้จัดการศกึษาขั้นพืน้ฐานโดยครอบครวัและเจ้าหนา้ที่ 
ที่เกี่ยวข้องมีความรู้ ความเข้าใจถึงขัน้ตอน และวิธกีาร
จัดการศึกษาขัน้พื้นฐานโดยครอบครัวอย่างถูกตอ้ง 

ผู้เรียนทุกคนสามารถเข้าเรียนใน
สถานศึกษาที่มีคุณภาพเป็นมาตรฐาน
เสมอกัน 

13,800.- 



๘๗ 

 

 

 

กลยุทธ์ที่ ๕ การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด งบประมาณ 
1. สร้างจิตส านึกและความรู้ในการผลิต

และบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดลอ้ม  
 

1. เพื่อให้ครูสามารถจัดกจิกรรมการเรียนรู้โดยน า
ขยะมาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์และพลังงานในการลด
ปริมาณขยะและคาร์บอนในโรงเรียนสู่ชุมชน 

2. เพื่อให้ครูน าสื่อนวัตกรรมที่ผ่านกระบวนการคิด
มาประยกุต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอนและใช้ใน
ชีวิตประจ าวัน 

3. เพื่อกระตุ้นนักเรียนให้เกิดจิตส านึกเห็น
ความส าคัญของสิ่งแวดล้อมต่อการด ารงชีวิต 
ประจ าวันและและเกิดทักษะการเรียนรูคู่้กับการ
ปฏิบัต ิ
 

1. โรงเรียนในสังกัดทุกโรงมีการน าขยะมาใช้
ประโยชน์ในรูปผลิตภัณฑ์และพลังงานในการลด
ปริมาณขยะและคาร์บอนในโรงเรียนสู่ชุมชน 

2. ครูและนักเรียนโรงเรียนในสังกัดน าสื่อนวัตกรรม
ที่ผ่านกระบวนการคิดมาประยุกต์ใช้ในการจัดการ
เรียนการสอนและใช้ในชีวิตประจ าวัน 

3. นักเรียนโรงเรียนในสังกัดมีจิตส านึกเห็น
ความส าคัญของสิ่งแวดล้อมต่อการด ารงชีวิต 
ประจ าวันและและเกิดทักษะการเรียนรูคู่้กับการ
ปฏิบัต ิ
 

1. ร้อยละ 80 โรงเรียนน าขยะมาใช้
ประโยชน์ในรูปผลิตภัณฑ์และพลังงาน
ในการลดปริมาณขยะและคาร์บอนใน
โรงเรียนสู่ชุมชน 
2. ร้อยละ 60 ครูและนักเรียนน าสื่อ
นวัตกรรมที่ผ่านกระบวนการคิดมา
ประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอน
และใช้ในชีวิตประจ าวัน 
3. ร้อยละ 70 นักเรียนมจีิตส านึกเห็น
ความส าคัญของสิ่งแวดล้อมต่อการ
ด ารงชีวิต ประจ าวันและและเกิดทักษะ
การเรียนรู้คู่กับการปฏิบัต ิ

สพฐ. 

2. พัฒนาส านักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาที่
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมสู่ความเป็นเลิศ 

1.เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณภายในและภายนอก
ส านักงานให้ดูสะอาด ร่มร่ืน สวยงาม 

2.เพื่อสร้างจิตส านึกและรว่มกิจกรรมท าความ
สะอาดครั้งใหญ่ (big cleaning day) ของบุคลากร 
บริเวณภายในและภายนอกส านักงานให้เป็น
ระเบียบเรียบร้อย สะดวก สะอาด ถูกสขุลักษณะ 
เอื้อต่อการปฏิบัติงาน 

1 ปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในและภายนอกส านักงาน 
ท าการปรับปรุงสวนหย่อมภายในและภายนอก
ส านักงานโดยจัดหาไม้ดอกไม้ประดับและอุปกรณ์
ต่างๆตกแต่งให้สวยงาม 

2.  ปรับปรุงภูมิทัศน์ห้องสุขาทกุชั้นทุกห้อง ภายใน
อาคารส านักงานฯ ให้ใช้การได้และถกูสขุลักษณะ 

3. จัดกิจกรรม “ท าความสะอาดครั้งใหญ่”( big 
cleaning day) ภายใน ส านกังานเขตพืน้ที่
การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 2   
ปีละ 1  ครั้ง 

1.ส านักงานเขตพื้นทีก่ารศกึษา
สมุทรปราการ เขต 2 สะอาด  ร่มรื่น 
สวยงาม  เป็นระเบียบเรียบร้อย  สะดวก
ปลอดภัย  มีพื้นที่ส าหรับปฏิบัติงาน  มีห้อง
สุขาที่ถกูสุขลกัษณะอย่างเพียงพอและ
เหมาะสม 
2.ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศกึษา
ส านักงานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศึกษา
สมุทรปราการ เขต 2  ปฏิบัติงานอย่างมี
ความสุข   
มีบรรยากาศที่เอื้อต่อการปฏิบัติงาน 
ข้าราชการครูและผูม้าติดตอ่ราชการได้รับ
ความสะดวก  มีบรรยากาศทีเ่ป็นกันเอง  มี
ความสะดวกรวดเร็วในการให้บริการส าหรบั
ผู้มาติดต่อราชการ 

50,000.- 



๘๘ 

 

 

 

กลยุทธ์ที่ ๖ การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา 

 
 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด งบประมาณ 
1. การเพิ่มประสิทธภิาพการด าเนินงาน

คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ 
ประเมินผลและนิเทศการศึกษา 

1. เพื่อเพิ่มประสิทธภิาพการด าเนินงานของ
คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล 
และนิเทศการศึกษาของส านักงานเขตพืน้ที่
การศึกษา และเครือข่าย  
2. เพื่อส่งเสริม สนับสนุนการน าผลการติดตาม 
ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษาไปสู่การ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาในสังกัดให้
ได้คุณภาพและมาตรฐาน 

1. จัดท าเอกสารประกอบการประชุมของ
คณะกรรมการ ก.ต.ป.น. 
 2. จัดประชุมคณะกรรมการ ก.ต.ป.น.   
จ านวน 4 ครั้ง 
3. โรงเรียนในสังกัด จ านวน 71 โรงเรียน ได้รับ
การติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล 
และนิเทศการศึกษา ปีละ  2 ครั้ง 
4. คณะกรรมการ ก.ต.ป.น.ทุกคนได้รับการเพิ่มพูน
ประสิทธิภาพการด าเนินงาน 
3.5 จัดท ารายงานผลการด าเนินงานของ
คณะกรรมการ ก.ต.ป.น. และรายงานโครงการ 

เชิงปริมาณ 
1.จัดประชุมคณะกรรมการ ก.ต.ป.น.  
จ านวน 4 ครั้ง/ปี 
2.โรงเรียนในสังกัด จ านวน 71 
โรงเรียน ได้รับการติดตาม ตรวจสอบ 
ประเมินผลและนิเทศการศึกษา  
ปีละ  2 ครั้ง 
เชิงคุณภาพ 
1.การด าเนินงาน สามารถร่วมมือ
ขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
ของสถานศึกษาในเขตพื้นที่ได้คุณภาพ
และมาตรฐาน 
2.สถานศึกษาในสังกัดส านักงาน 
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
สมุทรปราการ เขต 2 ได้รับการติดตาม 
ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศ
การศึกษาอย่างต่อเนื่อง ท าให้ได้รับการ
ประกันคุณภาพการศึกษามีความ
เข้มแข็ง ส่งผลให้มีการยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ 4 กลุ่มสาระสูงขึ้น 

- 



๘๙ 

 

 

 

 
 
 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด งบประมาณ 
2. ติดตาม ประเมินและรายงานผลการ

ด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.
2564 

1. เพื่อรองรับการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ 
2. เพื่อรองรับการติดตามประเมินผลการด าเนินงาน
ของส านักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพืน้ฐาน  
3. เพื่อเพิ่มประสิทธภิาพในการบริหารจดัการ
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
3. ประเมินและรายงานผลการด าเนินงานที่ผ่านมา 

เชิงปริมาณ 
- เอกสารรายงานผลการตรวจราชการ  
จ านวน 1 ชุด 
- เอกสารรายงานผลการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์ 
จ านวน 1 ชุด 
- เอกสารรายงานผลการด าเนินงาน โครงการตาม
แผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ 2563 และโครงการ
ที่ได้รับจัดสรรงบประมาณจากส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและหน่วยงาน
อื่น ๆ จ านวน 100 เล่ม (เล่มเล็กจ านวน 50 และ
ขนาด A4 จ านวน 50) 
เชิงคุณภาพ 
 - ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
สมุทรปราการ เขต 2  สามารถส่งเสริมและ
สนับสนุนการจัดการศึกษาระดับปฐมวัยและการ 
จัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ได้สอดคล้องกับนโยบาย
ของกระทรวงศึกษาธิการส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐานและจังหวัด  ได้อยา่งมี
ประสิทธิภาพ  พร้อมทั้งสาธารณชนได้ทราบ 
ความเคลื่อนไหว  ตลอดจนการพัฒนาในทุก ๆ ดา้น
ที่เกี่ยวกบัการจัดการศึกษาและเพือ่ใช้เป็น
ฐานข้อมูลของการมีส่วนร่วมจากองค์กรภายนอก 

เชิงปริมาณ                      
เอกสารรายงานผลการด าเนินงาน
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  
จ านวน 100 เล่ม มีข้อมูลที่ถูกต้อง 
ครบถ้วน สมบูรณ์ สามารถน าไปใช้
ประโยชน์ได ้
เชิงคุณภาพ 
 สมารถน ารายงานผลการด าเนินงาน 
ที่ผ่านมาก าหนดทิศทางการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาได้อยา่งถูกต้อง 

15,000.- 



๙๐ 

 

 

 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด งบประมาณ 
3. ประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดเก็บขอ้มูล

พื้นฐานทางการศึกษาเพื่อการบริหาร
จัดการ 

1. เพื่อเพิ่มประสิทธภิาพในการด าเนินงานของ
บุคลากรที่ปฏิบัติงานขอ้มูลสารสนเทศ 
ของโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 2 
2.เพื่อให้ได้ข้อมูลที่มีความถูกตอ้งตรงตามความเป็น
จริงสามารถน าไปประกอบการบริหารจดัการ      
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ   
 3. เพื่อให้ได้ข้อมูลสารสนเทศที่สามารถน าไป
เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ต่อหนว่ยงานอื่นได้  
อย่างมีประสิทธภิาพและเกิดประโยชน์สงูสุด 

เชิงปริมาณ 
-ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 
2 มีวิทยากรแกนน า มีเครือข่าย 
และคณะท างานที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับข้อมูลสารสนเทศที่มี
ประสิทธิภาพ จ านวน 30 คน 
- บุคลากรที่ปฏิบัติงานหรือผู้รับผิดชอบในระดับโรงเรียน 
จ านวน 71 โรงเรียน ๆ ละ 2 คน 
รวมทั้งสิ้น 142 คน  ที่เข้ารับการอบรมสามารถน าระบบ
โปรแกรมที่มีอยู่ไปใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
-ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 
2 และโรงเรียนในสังกัด 
ทั้ง  71  โรงเรียน มีข้อมูลสารสนเทศที่ถูกต้องตรงตามความ
เป็นจริง สามารถน าไปประกอบการบริหารจัดการศึกษา ได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 
เชิงคุณภาพ 
-   ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ 
เขต 2  มีวิทยากรแกนน า/คณะท างานที่มีคุณภาพ เพื่อเป็นพี่
เลี้ยงสร้างเครือข่ายในการช่วยเหลือ/อบรมขยายผลให้กับ
เจ้าหน้าที่ ที่รับผิดชอบในโรงเรียนได้ 
 -   บุคลากรที่เข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการโปรแกรมบริหาร
สถานศึกษา ระบบโปรแกรมโปรแกรมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง  มี
ความรู้ ความสามารถในการใช้ระบบโปรแกรมต่าง ๆ ที่
เกี่ยวข้องสามารถตรวจสอบและยืนยันข้อมูล   การจัดท า
ข้อมูลพื้นฐานทางการศึกษา ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
-   ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ 
เขต 2 มีข้อมูลพื้นฐานทางการศึกษา         ที่ถูกต้อง รวดเร็ว
เป็นปัจจุบัน ตรงตามความเป็นจริง ลดการซ้ าซ้อนระหว่าง
โรงเรียน เชื่อถือได้ ตลอดจนน าไปใช้ประกอบการบริหาร
จัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถน าไปเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์ต่อหน่วยงานอื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิด
ประโยชน์สูงสุด 

1.วิทยากรและคณะท างานมีความรู้  
ความช านาญ สามารถช่วยเหลือ แนะน า 
แก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้ 
2.ครู บุคลากรผู้รับผิดชอบงานข้อมูล
สารสนเทศมีความรู้ ความสามารถ 
ในการใช้งานโปรแกรมบริหาร
สถานศึกษา และมีขอ้มูลสารสนเทศ 
ที่สมบูรณ์ ถูกต้อง เชื่อถือได ้
3. สถานศึกษาในสังกัดมีขอ้มูลตาม
ฐานข้อมูลกลางของสถานศึกษา 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษา และ สพฐ. ที่ถูกต้อง และ
เป็นปัจจุบัน 

60,000.- 



๙๑ 
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4. พัฒนางานเพื่อการบริหารจัดการศึกษา 

ด้านงานงบประมาณ 
1. จัดท าข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารจัด
การศึกษาดา้นงบประมาณ 
 2. ตรวจติดตามสถานศึกษาเพื่อ
ประกอบการจัดสรรงบประมาณประจ าปี 

1. มีสถิติข้อมูลประกอบการพิจารณาขอรับ
งบประมาณ 
2. ประชุมกลั่นกรองเสนอขอรับงบประมาณ  
3. ข้อมูลมีความสมบูรณ์ถูกตอ้ง สามารถน าไปใช้ใน
การบริหารจัดการได้อยา่งมีประสิทธิภาพ 
 

เชิงปริมาณ   71 โรงเรียน 
1.  โรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียนมีข้อมูล
ที่ถูกต้อง เป็นปัจจบุัน 
2. โรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียนได้รับ
การจัดสรรงบประมาณที่ตรงตาม 
ความขาดแคลนและเป็นจริง    
เชิงคุณภาพ    
1. ร้อยละของโรงเรียนมีข้อมูลที่ถูกต้อง 
เป็นปัจจุบันในการบรหิารจัดการ 
2. ร้อยละของโรงเรียนได้รับการจัดสรร
อย่างทั่วถึง ไม่ซ้ าซ้อน     

12,000.- 

5. โครงการจัดท าแผนปฏบิัติการประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 

1. เพื่อก าหนดทิศทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
สมุทรปราการ เขต 2 ที่สอดคล้องกับนโยบาย 
หน่วยงานที่เกีย่วข้อง 
2. เพื่อใช้เป็นกรอบในการด าเนินงานที่สอดคล้อง
กับนโยบาย หนว่ยงานที่เกีย่วขอ้ง 
3. สนับสนุนให้ทุกกลุ่มงานมีส่วนรว่มในการก าหนด
แผนงาน/โครงการที่ตรงกับบทบาทภารกิจและ
สอดคล้องกับนโยบาย หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
4. เพื่อสื่อสาร ถา่ยทอด ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้  
ในการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564 ของส านกังานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 2 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
สมุทรปราการ เขต 2 มีแผนปฏิบัติการประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 เพือ่ใช้เป็นกรอบในการ
ด าเนินงานที่สอดคล้องกับนโยบาย หน่วยงาน 
ที่เกี่ยวขอ้ง 

เชิงปริมาณ 
       ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 2  
 มีแผนปฏิบัตกิารประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564 จ านวน 1 เล่ม 
เชิงคุณภาพ 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 2  
มีแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564 เพื่อให้หน่วยงานและ
สถานศึกษาในสังกัด ใช้เป็นกรอบ
แนวทางในการด าเนินงานที่สอดคล้อง
กับนโยบาย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

35,000.- 



๙๒ 
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6. เพิ่มศักยภาพและประสิทธิภาพการ

ปฏิบัติงานของบุคลากรใน สพป.สป 2 
1.  เพื่อให้บุคลากรในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ  เขต  2 
ได้มีโอกาสศึกษาดูงานดา้นการบรหิารงานตาม
มาตรฐานเขตพื้นที่การศึกษาและแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ประสบการณ์กับหน่วยงาน/บุคลากรอื่น ๆ 
2.  เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาและเพิ่มศักยภาพ  
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากร 
ด้านต่าง ๆ  ให้ดียิ่งขึ้น 
3.  เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีต่อกันระหว่าง
บุคลากรในส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษา 
4.  เพื่อเสริมสร้างขวัญและก าลังใจในการท างานแก่
บุคลากรของส านักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษา 
ประถมศึกษาสมุทรปราการ  เขต  2 

เชิงปริมาณ  
   บุคลากรในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาสมุทรปราการ  เขต  2 
จ านวน  55  คน   
เชิงคุณภาพ 
   บุคลากรในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาสมุทรปราการ  เขต  2  น าผล 
จากการศึกษาดูงานดา้นการบริหารงานตาม
มาตรฐานเขตพื้นที่การศึกษา  มาเป็นแนวทางใน
การปฏิบัติงานให้มปีระสิทธภิาพยิ่งขึ้น  และน า
ความรู้และประสบการณ์ที่ได้จากการศึกษาดูงานใน
ครั้งนี้  เสริมสร้างทักษะพัฒนาปรับวธิีการ
ปฏิบัติงานได้อย่างด ี

ร้อยละ  100  ของข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาในส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
สมุทรปราการ  เขต  2  ได้รับความรู้
จากการศึกษาดูงาน  สามารถปรับปรุง
ระบบการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ  
น าความรู้ ขอ้คิดที่ได้รับมาประยุกต์ใช้
ในการปฏิบัติงานจริง 

237,800.- 

7. การประชุมผู้บริหารการศึกษาและ
ผู้บริหารสถานศึกษาประจ าเดือน 

1. เพื่อจัดประชุมชี้แจงผู้บริหารให้ผู้บรหิาร
การศึกษาและผู้บริหารสถานศึกษาได้รบัทราบ    
นโยบายในการจัดการศึกษา  และน านโยบายสู่การ
ปฏิบัติอย่างมีประสิทธภิาพ 
2. เพื่อชี้แจงให้ผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดทราบ
เป้าหมายการด าเนินการร่วมกันในการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาของโรงเรียนในสังกัด 
3. เพื่อเสริมสร้างความสามัคคี  ความรว่มมือร่วมใจ  
ในการที่จะสนองกลยุทธ์ต่าง ๆ ของส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 2  
และส านักงานคณะกรรมการการศึกษา- 
ขั้นพื้นฐาน  
 
 

เชิงปริมาณ 
1. จัดประชุมผู้บริหารการศึกษาและผู้บริหาร
สถานศึกษา  จ านวน 7 ครั้ง 
2. มีผู้บริหารการศึกษา  ผู้อ านวยการกลุ่ม  
ศึกษานิเทศก์  และเจ้าหนา้ที่ในส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 2   
จ านวน  29  คน 
3. มีผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 2  
(รัฐบาล) จ านวน  71  คน         
 

เชิงปริมาณ 
1. จัดประชุมผู้บริหารการศึกษาและ
ผู้บริหารสถานศึกษา  จ านวน 7 ครั้ง 
2. มีผู้บริหารการศึกษา  ผู้อ านวยการ
กลุ่ม  ศึกษานิเทศก์  และเจ้าหน้าที่ใน
ส านักงาน-     เขตพื้นทีก่ารศึกษา
ประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 2   
จ านวน  29  คน 
3. มีผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 2  
(รัฐบาล) จ านวน  71  คน                  
 

102,600.- 



๙๓ 
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  4. เพื่อให้ผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดได้มีโอกาส

แลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน และเป็นการ
พัฒนาองค์กรที่ดีต่อไป 

เชิงคุณภาพ 
1. เพื่อให้ผู้บริหารสถานศึกษารวมถึงข้าราชการได้
รับทราบเป้าหมายการด าเนินการของส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขึ้นพื้นฐาน และส านักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา  ตลอดจนรับทราบ
แนวนโยบายต่าง ๆ   
2. เพื่อให้เกิดความตระหนักต่อการปฏบิัติภารกิจ
หน้าที่และหลกัการมีส่วนร่วมในการปฏบิัติงาน 
3. ให้ผู้บริหารสถานศึกษาและข้าราชการเกิด
ทัศนคติต่อการปฏิบัติงานในทางที่ดีสร้างเสริมความ
สามัคคี 

เชิงคุณภาพ 
  1. เพื่อให้ผู้บริหารสถานศึกษารวมถึง
ข้าราชการได้รับทราบเป้าหมายการ
ด าเนินการของส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขึ้นพื้นฐาน และส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษา  ตลอดจน
รับทราบแนวนโยบายต่าง ๆ   
2 เพื่อให้เกิดความตระหนักต่อการ
ปฏิบัติภารกิจหนา้ที่และหลักการมีส่วน
ร่วมในการปฏบิัติงาน 
3. ให้ผู้บริหารสถานศึกษาและ
ข้าราชการเกิดทัศนคติต่อการปฏิบัติงาน
ในทางที่ดีสร้างเสริมความสามัคคี 

 

8. การประชุมผู้บริหารการศึกษาและ
ผู้อ านวยการกลุ่มในสพป.สป 2 

1. เพื่อจัดประชุมชี้แจงให้ผู้บริหารการศึกษาและ
ผู้อ านวยการกลุ่มได้รับทราบนโยบาย 
ในการจัดการศึกษา  และน านโยบายสูก่ารปฏิบัติ
อย่างมีประสิทธภิาพ 
2. เพื่อชี้แจงให้ผู้บริหารการศึกษาและผูอ้ านวยการ
กลุ่มทราบเป้าหมายการด าเนินการร่วมกัน 
เพื่อน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพการศึกษาของ
โรงเรียนในสังกัด 
3. เพื่อให้ผู้บริหารการศึกษาและผู้อ านวยการกลุ่ม
ได้มีโอกาสแลกเปลีย่นความคิดเห็น  
ซ่ึงกันและกัน  เป็นการพัฒนาองค์กรที่ดีต่อไป 

เชิงปริมาณ 
1. จัดประชมุผู้บริหารการศึกษาและผู้อ านวยการกลุ่ม  
จ านวน  46  ครั้ง 
2. มีผู้บริหารการศกึษา  ผูอ้ านวยการกลุ่ม  และ
เจ้าหน้าที่ในส านักงานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศกึษา
สมุทรปราการ เขต 2 จ านวน  15  คน 
เชิงคณุภาพ 
1. เพื่อให้ผู้บริหารการศึกษาและผู้อ านวยการกลุม่  
ได้รับทราบเป้าหมายการด าเนนิการของส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขึน้พื้นฐาน และส านักงานเขต
พื้นทีก่ารศกึษาประถมศึกษาตลอดจนรับทราบ
แนวนโยบายต่าง ๆ   
2. เพื่อให้เกิดความตระหนักต่อการปฏิบัติภารกิจหน้าที่
และหลักการมีส่วนร่วมในการ ปฏิบัติงาน 
3. ให้ผู้บริหารการศึกษาและผูอ้ านวยการกลุ่ม   
เกิดทัศนคตติ่อการปฏิบัติงานในทางที่ด ี สร้างเสริม
ความสามัคค ี

 เชิงปริมาณ 
1. จัดประชุมผู้บริหารการศึกษาและ
ผู้อ านวยการกลุ่ม  จ านวน  46  ครั้ง 
2. มีผู้บริหารการศึกษา  ผู้อ านวยการกลุ่ม  และ
เจ้าหน้าที่ในส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 2 จ านวน  15  
คนเชิงคุณภาพ 
1. เพื่อให้ผู้บริหารการศึกษาและผู้อ านวยการ
กลุ่มได้รับทราบเป้าหมายการด าเนินการของ
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ึนพื้นฐาน 
และส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา  
ตลอดจนรับทราบแนวนโยบายต่าง ๆ   
2. เพื่อให้เกิดความตระหนักต่อการปฏิบัติ
ภารกิจหน้าที่และหลักการมีส่วนร่วมในการ 
ปฏิบัติงาน 
3. ให้ผู้บริหารการศึกษาและผู้อ านวยการกลุ่ม  
เกิดทัศนคติต่อการปฏิบัติงานในทางที่ดี 
  สร้างเสริมความสามัคคี 

24,150.- 



๙๔ 

 

 

 

 
 
 
 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด งบประมาณ 
9. โครงการส่งเสริมการด าเนินงาน 

ตามมาตรฐานส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษา พ.ศ.๒๕๖๐ ประจ าปี
งบประมาณ ๒๕๖๔ 

๑.เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏบิัติงานมาตรฐาน
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา พ.ศ.๒๕๖๐ 
ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ 
 ๒. เพื่อรายงานผลการด าเนินงานตามมาตรฐาน 
ผ่านระบบ EMES 

๑. สพป.สมุทรปราการ เขต ๒ สามารถด าเนินงาน
ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ได้ตามมาตรฐานและตัวชี้วัด 
ของมาตรฐานส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา   
พ.ศ. ๒๕๖๐ 
๒. สพป.สมุทรปราการ เขต ๒ มกีารบรหิารจัดการ

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่มีประสิทธิภาพ 

สพป.สมุทรปราการ เขต ๒ มีผลการ
ด าเนินงาน ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ผ่าน
เกณฑ์การประเมินมาตรฐานส านักงาน
เขตพื้นที่การศึกษา พ.ศ.๒๕๖๐ ในระดบั
ดีมากขึ้นไป 
 

10,000.- 

10 โครงการพัฒนาระบบการบริหารจัด
การศึกษา AMSS++  และ SMSS++ 

เพื่อยกระดับการบริหารจัดการศึกษาของส านักงาน
เขตพื้นที่ และสถานศึกษาโดยน าเทคโนโลยีมาใช้ใน
การบริหารจัดการศึกษา ๔ ดา้นอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

๑.กลุ่มงานภายในส านักงานเขตพื้นที่น านวัตกรรม
และเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการบริหารจัดการ 
๒.สถานศึกษาทุกแห่งน านวัตกรรมและเทคโนโลยี
ดิจิทัลมาใช้ในการบริหารจัดการ 

สถานศึกษาและ ส านกังานเขตพื้นที่
การศึกษาน านวัตกรรมและเทคโนโลยี
ดิจิทัล (Digital Technology) มาใช้ใน
การบริหารจัดการและตัดสินใจทั้งระบบ 

60,000.- 

11. โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ปฎิบัติงาน
ด้านการเงิน การบัญช ีและพัสดุ 
ในสถานศึกษา 

1.เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ความเข้าใจเกีย่วกบัระเบียบ 
กฎหมาย ข้อบังคับ วิธีปฎิบัติเกี่ยวกบังานการเงิน 
บัญชี พัสด ุ
2.เพื่อให้เจ้าหน้าทีก่ารเงิน การบญัชีและพัสดุ  
ได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและประสบการณ์ในการ
ปฎิบัติงานและเสนอแนะปัญหา อปุสรรค ตลอดจน
แนวทางแก้ไข 

เชิงปริมาณ 
ผู้บริหารสถานศึกษา เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี 
โรงเรียนละ 2 ท่าน  (วันละ 160 ท่าน รวม 2 วัน 
320 ท่าน) 
เชิงคุณภาพ 
ผู้บริหารสถานศึกษา เจ้าหน้าที่การเงิน การบัญชี
และพัสดุ สังกัด สพป.สมุทรปราการ เขต 2  
น าความรู้ที่ได้จากการอบรมไปปฎิบัติงานอย่างมี
ประสิทธิภาพ เกิดประโยชน์สูงสุดกับทางราชการ 
และเป็นไปในแนวทางเดียวกัน 

ผู้บริหารสถานศึกษา เจ้าหน้าที่การเงิน 
บัญชีและพัสดุ สามารถปฎิบัติงาน 
ได้อย่างถูกต้อง ตามระเบยีบ กฎหมาย
ที่เกี่ยวขอ้ง โปร่งใส ตรวจสอบได้ และ
พัฒนางานได้อย่างมีประสิทธภิาพ 

100,000.- 



๙๕ 

 

 

 

กลยุทธ์ที่ ๖ การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา (ต่อ) 

กลยุทธ์ที่ 7 การเสริมสร้างความปลอดภัยในทุกระดับ 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด งบประมาณ 
12. เสริมสร้างหลักธรรมาภิบาลและ 

หลักกฎหมายมหาชนส าหรับ 
ผู้บริหารสถานศึกษา 

๑. เพื่อสนองนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ โดย
มุ่งพัฒนาให้ผู้บริหารสถานศึกษามีภาวะผู้น าและ
เป็นมืออาชีพ 
๒. เพื่อศึกษาวิเคราะห์  หลักธรรมาภบิาล และหลกั
กฎหมายมหาชน และข้อปฏิบัติให้สอดคล้องกับ 
การบริหารสถานศึกษาและการกระจายอ านาจให้
สถานศึกษาและกลุ่มโรงเรียน 

เชิงปริมาณ 
๑.  ผู้บริหารสถานศึกษา จ านวน ๗๑ ราย 
๒.  ผู้บริหารการศึกษา/ผูอ้ านวยการกลุม่และ
คณะท างาน  จ านวน  ๒๗  ราย 
เชิงคุณภาพ 
          ผู้เข้ารับอบรมพัฒนา  จ านวน ๙๘ ราย   
มีความเป็นมืออาชพีตามหลกัธรรมาภิบาลสามารถ
วิเคราะห์ระเบียบ กฎหมาย ขอ้ปฏบิัติให้สอดคล้อง
กับการกระจายอ านาจให้สถานศึกษาและกลุ่ม
โรงเรียน 

-ผู้บริหารสถานศึกษา ได้รับการพัฒนา
ความรู้ด้านกฎหมายสอดรับการบริบท
สถานศึกษา โดยใช้ความรู้ที่ได้รับจาก
การฝึกอบรม 
-ร้อยละของผู้บริหารสถานศึกษา 
สามารถใช้ความรู้ไปพัฒนาสถานศึกษา
ตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องได้ 

98,200.- 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด งบประมาณ 
1. โครงการมาตรการรักษาความ

ปลอดภัยในสถานศึกษา 
เพื่อสร้างความเข้าใจในการป้องกันและแก้ไขปัญหา
การเกิดภยัพิบัติต่าง ๆ 

  1. บุคลากรในสถานศึกษาทกุแห่ง มีความรู้
ความสามารถในการแก้ไขปัญหาในกรณเีกิดภัยพิบัติ
ในด้านต่าง ๆ   
  2. ผู้เรียนทุกคนมีความรู้ และการด ารงชีวิตด้วย

ความปลอดภยั 
   3. สถานศึกษาทุกแห่งมีมาตรการการรักษาความ

ปลอดภัยในสถานศึกษาอย่างมีประสิทธภิาพ 

เชิงปริมาณ 
 1.บุคลากรในสถานศกึษาทกุแห่ง  
มีความรู้ความสามารถในการแก้ไขปัญหาใน
กรณเีกิดภัยพิบัติในด้านต่าง ๆ   
2. นักเรียนมีการด ารงชีวิตที่ไม่ประมาท มี
ความปลอดภัยในด้านต่างๆ  
ไม่น้อยกว่า 90% 
เชิงคณุภาพ 
1. ผู้เรียนทุกคนมีความรู ้และการด ารงชวีิต
ด้วยความปลอดภัย 
2. สถานศกึษาทกุแห่งมมีาตรการการรกัษา
ความปลอดภัยในสถานศกึษาอย่างมี
ประสิทธภิาพ 

- 



๑ 

 

 
 
 

ภาคผนวก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒ 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๓ 
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๖ 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๗ 

 

 

 

ภาพประกอบการประชุมจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๘ 

 

 

 

ภาพประกอบการประชุมพิจารณาโครงการตามปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๙ 

 

 

 

 
จัดท าเอกสารและรูปเล่ม  

 
ที่ปรึกษา 

นายวรรณชัย     บุสนาม   ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา 
                    สมุทรปราการ เขต 2 

นางธัญพร  สมบูรณ์ศักดิ์ศรี รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา 
   สมุทรปราการ เขต 2 
นางแสงเดือน สุขรมย์  รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา 
   สมุทรปราการ เขต 2 
นายสมชัย นิยันตัง  รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา 
   สมุทรปราการ เขต 2 

คณะจัดท าเอกสาร  
นางสาวแววมณี        จิตต์อาร ี ผู้อ านวยการกลุ่มนโยบายและแผน                                           
นางสาวลักษณา     กุลสูงเนิน นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ 
นายภัทรแสน     แสนยะมูล นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ 
นางสาวกชกร  แก้วสกุล  อัตราจ้าง 
 

ออกแบบหน้าปกและจัดรูปเล่ม 
นายภัทรแสน        แสนยะมูล นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ 

บรรณาธิการกิจ 
นางสาวแววมณี        จิตต์อาร ี ผู้อ านวยการกลุ่มนโยบายและแผน                                                            
นางสาวลักษณา     กุลสูงเนิน นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ 
นายภัทรแสน  แสนยะมูล นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ 
นางสาวกชกร  แก้วสกุล  อัตราจ้าง 

 
 
 
 
 
 
 


