
แผนพัฒนาการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน
ระยะ 5 ป พ.ศ. 2566 - 2570

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 2 

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 2 

- กลุมนโยบายและแผน -  



คำนำ 

 
   ตามที่ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั ้นพื ้นฐาน มีหน้าที ่สำคัญประการหนึ่ง คือ                    
จัดทำแผนพัฒนาการศึกษา ดังนั้น เพื่อให้การพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐานสอดคล้องกับทิศทาง                   
ของยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2561 - 2580 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนการปฏิรูปประเทศ      
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที ่ 13 (พ.ศ. 2566 - 2570) แผนการศึกษาแห่งชาติ         
พ.ศ. 2560 - 2579 นโยบายและแผนสำคัญอื่น ๆ และสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงของโลกในปัจจุบัน 
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื ้นฐาน จึงได้จัดทำแผนพัฒนาการศึกษาขั ้นพื้นฐาน ระยะ 5 ปี       
(พ.ศ. 2566 - 2570) ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั ้นพื ้นฐาน ซึ ่งเป็นแผนระยะปานกลาง                         
ท ี ่ระบ ุท ิศทางการพ ัฒนาการศ ึกษาข ั ้นพ ื ้นฐานที ่หน ่วยงานในส ังก ัดท ั ้ งหน ่วยงานใ นส ่วนกลาง                              
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และสถานศึกษาทั่วประเทศ ควรให้ความสำคัญและมุ่งดำเนินการในระยะ 5 ปี 
โดยใช้เป็นกรอบแนวทางในการดำเนินงาน รวมถึงการจัดทำแผนที่เกี ่ยวข้อง และหน่วยงานภายนอก                       
ใช้เป็นกรอบและแนวทางในการขับเคลื่อนการพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐานให้เป็นไปในทิศทางที่สอดคล้องกัน 
เพ่ือส่งเสริมการศึกษาขั้นพ้ืนฐานในภาพรวม นั้น       

จากแนวทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐานดังกล่าว สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต ๒ จึงดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระยะ 5 ปี
พ.ศ. 2566 - 2570 เพื่อใช้เป็นกรอบแนวทางในการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามทิศทางการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาขั ้นพื ้นฐาน และได้ร ับการพิจารณาอนุมัต ิจากคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด
สมุทรปราการ เมื ่อคราวประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสมุทรปราการ ครั ้งที่ 14/2565                         
เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2565 ณ ห้องปฏิบัติการ ชั้น 2 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสมุทรปราการ  

 
 
                                                   สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 2 
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นโยบายและแผนที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา       41 
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ส่วนที่ 3 ทิศทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษา        
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วิสัยทัศน์          48 
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ส่วนที่ 4 การขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการศึกษา      
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 กรอบแนวทางในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา      57 

ภาคผนวก 

- คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ระยะ 5 ปี         
(พ.ศ. 2566 – 2570) และแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566                               
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 2 

- ภาพประกอบการประชุม 
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สารบัญภาพ 
                    หน้า 
 

ภาพที่ 1: แผนที่เขตพื้นที่รับผดิชอบของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 2          1                                                                                                                    



 

1 แผนพัฒนาการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พ.ศ. 2566 - 2570 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 2 
2 

ส่วนที่ 1 ข้อมลูทั่วไป 
 

บทนำ 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 2 เป็นหน่วยงานทางการศึกษาที่มี

ภารกิจเกี่ยวกับการจัดการศึกษา และส่งเสริมการศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้แก่ประชากรวัยเรียน ให้ได้รับโอกาส        
ทางการศึกษาอย่างทั ่วถึง และมีคุณภาพ ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และ                    
แก้ไขเพิ ่มเติม (ฉบับที ่ 2) พ.ศ. 2545 และ (ฉบับที ่ 3) พ.ศ. 2553 หมวด 2 มาตรา 10 โดยมีที่ตั้ง                     
อยู ่เลขที ่ 1/3 หมู ่ที ่ 8 ตำบลบางพลีใหญ่ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ มีสถานศึกษาในสังกัด                    
จำนวน 71 แห่ง ใน 3 อำเภอ ได้แก่ อำเภอบางพลี อำเภอบางบ่อ และอำเภอบางเสาธง และสามารถ
แบ่งกลุ่มเครือข่ายโรงเรียนเป็น 5 กลุ่มโรงเรียน ได้แก่ บางพลี 1 บางพลี 2 บางบ่อ 1 บางบ่อ 2 และ                     
บางเสาธง 

ลักษณะภูมิศาสตร์ 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 2  มีพื้นที่ครอบคลุม 3 อำเภอ คือ        

อำเภอบางพลี อำเภอบางบ่อ และอำเภอบางเสาธง มีพ้ืนที่ประมาณ 619.79 ตารางกิโลเมตร พ้ืนที่ส่วนใหญ่
เป็นที่ราบกว้างใหญ่ ไม่มีภูเขา มีแม่น้ำลำคลองตามธรรมชาติและคลองชลประทานไหลผ่าน มีอาณาเขตติดต่อ
กับพ้ืนที่ใกล้เคียง ดังนี้ 

 ทิศเหนือ  ติดเขตลาดกระบัง เขตพระโขนง เขตประเวศ และเขตบางนา  
 ทิศใต้   ติดเขตอำเภอเมืองสมุทรปราการ และอ่าวไทย 
 ทิศตะวันออก  ติดเขตจังหวัดฉะเชิงเทรา และเขตลาดกระบัง 
 ทิศตะวันตก  ติดเขตอำเภอเมืองสมุทรปราการ และกรุงเทพมหานคร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพที่ 1 แผนที่เขตพื้นที่รับผิดชอบของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมทุรปราการ เขต 2  

เขตพื้นที่รับผิดชอบ 



 

2 แผนพัฒนาการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พ.ศ. 2566 - 2570 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 2 
2 

    ตารางท่ี 1 แสดงการแบ่งเขตพ้ืนที่ของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 2 

อำเภอ ตำบล เทศบาล อบต. พื้นที่ (ตร.กม.) หมู่บ้าน 

บางพลี 6 1 6 243.89 83 

บางบ่อ 8 4 6 245.01 74 

บางเสาธง 3 1 3 130.89 38 

รวม 17 6 15 619.79 195 

 

อำนาจหน้าที่ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 2 

          สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 2 เป็นหน่วยงานอยู่ภายใต้การกำกับ
ด ูแลของสำน ักงานคณะกรรมการการศ ึกษาข ั ้นพ ื ้นฐ าน ตามพระราชบ ัญญ ัต ิบร ิหารราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 ประกาศของกระทรวงศึกษาธิการ เรื ่องการแบ่งส่วนราชการภายใน                   
เขตพื้นที ่การศึกษา พ  .ศ .  2560 และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื ่อง การแบ่งส่วนราชการภายใน
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 มีบทบาทหน้าที่ ดังนี้ 

         1. จัดทำนโยบายแผนพัฒนาและมาตรฐานการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษาให้สอดคล้องกับนโยบาย
มาตรฐานการศึกษา แผนการศึกษา แผนพัฒนาการศึกษาข้ันพื้นฐานและความต้องการของท้องถิ่น      

          2. วิเคราะห์การจัดตั้งงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปของสถานศึกษาและหน่วยงานในเขตพื้นที่
การศึกษาและแจ้งการจัดสรรงบประมาณท่ีได้รับให้หน่วยงานต้นสังกัดทราบ รวมทั้งกำกับ ตรวจสอบ ติดตาม
การใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงานดังกล่าว    

          3. ประสาน ส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาหลักสูตรร่วมกับสถานศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา 

          4. กำกับ ดูแล ติดตามและประเมินผลสถานศึกษาข้ันพื้นฐานและในเขตพ้ืนที่การศึกษา 

          5. ศึกษาวิเคราะห์ วิจัยและรวบรวมข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา 

          6. ประสานการระดมทรัพยากรด้านต่าง ๆ รวมทั้งทรัพยากรบุคคล เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการจัด
การศึกษาและพัฒนาการศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา 

          7. จัดระบบการประกันคุณภาพการศึกษา และประเมินผลสถานศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา 

          8. ประสาน ส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาของสถานศึกษาเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
รวมทั้งบุคคล องค์กรชุมชน องค์กรวิชาชีพ สถานบันศาสนา สถานประกอบการและสถาบันอ่ืนที่จัดการศึกษา
รูปแบบที่หลากหลายในเขตพ้ืนที่การศึกษา 

          9. ดำเนินการและประสาน ส่งเสริม สนับสนุนการวิจัยและพัฒนาการศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา 

      10. ประสาน ส่งเสริมการดำเนินการของคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการและคณะทำงาน                          
ด้านการศึกษา 
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          11. ประสานการปฏิบัติราชการทั่วไปกับองค์กร หรือหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐ เอกชน และ           
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

          12. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที ่เกี ่ยวข้องหรือที ่ได้รับ
มอบหมายโดยมีการแบ่งส่วนราชการภายในสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาไว้ จำนวน 10 กลุ่มงาน ดังนี้ 

                    (1) กลุ่มอำนวยการ 

                    (2) กลุ่มนโยบายและแผน 

   (3) กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ 

                     (4) กลุ่มบริหารงานบุคคล 

   (5) กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา 

   (6) กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 

   (7) หน่วยตรวจสอบภายใน 

   (8) กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 

                    (9) กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

                    (10) กลุ่มกฎหมายและคด ี
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โครงสร้างการบริหารและจัดการศึกษา 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นางกฤติยา โพธิ์เสนา 
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนทีก่ารศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 2 

 
 

-ว่าง- 
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 

ประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 2 
 

นายศกลวัฒน์ กองสมบัติ 
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 

ประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 2 

 

-ว่าง- 
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 

ประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 2 

 
- กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์                                         
- กลุ่มอำนวยการ                                                              
- กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา                                                     
- กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา                                                              
- กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลเทคโนโลยีสารสนเทศ             
และการสื่อสาร                            

 

 

- หน่วยตรวจสอบภายใน                                          
- กลุ่มกฎหมายและคดี                                                          
- กลุ่มนโยบายและแผน                                                          
- กลุ่มบริหารงานบุคคล                                                                                                          
- กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา                                                                                                                  
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ข้อมูลครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 

 ตารางท่ี 2 ข้อมูลครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 

ประเภท 
 

จำนวน 

ผอ.สพป.สป.2 1 

รอง ผอ.สพป.สป.2 1 

ศึกษานิเทศก์ 6 

บุคลากร 38 ค(2) 21 

ผู้บริหารสถานศึกษา (ผอ.) 59 

ผู้บริหารสถานศึกษา (รองผอ.) 35 

ครูประจำการ 1,165 

ครูอัตราจ้าง 27 

พนักงานราชการ 30 

ลูกจ้างประจำ 21 

ลูกจ้างชั่วคราว 139 

รวมทั้งสิ้น 1,505 

 

( ข้อมูล ณ วันที่ 23 มิถุนายน 2565 ) 
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ข้อมูลการจัดการศึกษา 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 2 มีโรงเรียนในสังกัด จำนวน 

71 โรงเรียน จัดการศึกษา 3 ระดับ ได้แก่  
➢ ระดับก่อนประถมศึกษา  
➢ ระดับประถมศึกษา  
➢ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  

 

1. ข้อมูลทั่วไป 
    ตารางท่ี 3  แสดงประชากรวัยเรียน  

 

ระดับการศึกษา 
 

อายุนักเรียน (ปี) 
จำนวนนักเรียน  

ภาคเรียนที่ 1/65 

อ.1 3 176 

อ.2 4 2,155 

อ.3 5 2,494 

ป.1 7 3,478 

ป.2 8 3,451 

ป.3 9 3,777 

ป.4 10 3,874 

ป.5 11 3,963 

ป.6 12 3,596 

ม.1 13 625 

ม.2 14 619 

ม.3 15 572 

รวมทั้งสิ้น 28,780 

 
 
 

( ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2565 ) 
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๒. ข้อมูลโรงเรียน 
      ตารางท่ี 4 แสดงกลุ่มโรงเรียน 
 
 
 
 
 
 
 
 
        
ตารางท่ี 5 แสดงจำนวนโรงเรียน จำแนกตามขนาด   

ขนาดโรงเรียน อำเภอบางพลี อำเภอบางบ่อ อำเภอบางเสาธง รวม 

ขนาดเล็ก (น.ร. 1 - 120 คน) 1 14 1 16 

ขนาดกลาง (น.ร. 121 - 500 คน) 9 19 9 37 

ขนาดใหญ ่(น.ร.501 - 1,500 คน) 13 1 2 16 

ขนาดใหญ่พิเศษ (1,501 คนขึ้นไป) - 1 1 2 

รวม 23 35 13 71 

 
    ตารางท่ี 6 แสดงจำนวนโรงเรียนที่เปิดการศึกษาในแต่ละระดับ 

ระดับการศึกษา อำเภอบางพลี อำเภอบางบ่อ อำเภอบางเสาธง รวม 

   ก่อนประถมศึกษา 20 34 13 67 

   ประถมศึกษา 23 35 13 71 

   มัธยมศึกษาตอนต้น 3 4 7 14 

              
 
 
 
 

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

รวม 5      กลุ่มโรงเรียน 71 
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                3. ข้อมูลจำนวนนักเรียน (ข้อมูล 10 มิถุนายน 2565) 
    ตารางท่ี 7  ข้อมูลแสดงจำนวนนักเรียน แยกเพศ แยกชั้น 

ระดับการศึกษา  จำนวนนักเรียน  ห้องเรียน 
 ชาย หญิง รวม  

ก่อนประถมศึกษา 2,462 2,363  4,825 228 
ประถมศึกษา 11,507 10,632 22,139 816 
มัธยมศึกษาตอนต้น 1,016 800 1,816 65 

รวม 14,985 13,795 28,780 1,109 
 
 

  ตารางท่ี 8 ข้อมูลแสดงจำนวนห้องเรียน จำนวนนักเรียน  
ระดับชั้น นักเรียน ห้องเรียน 

  

ชาย หญิง รวม 

อนุบาล 1 85 91 176 12 

อนุบาล 2 1,090 1,065 2,155 106 

อนุบาล 3 1,287 1,207 2,494 110 

     รวมระดับก่อนประถม 2,462 2,363 4,825 228 

ป.1 1,756 1,722 3,478 134 

ป.2 1,793 1,658 3,451 136 

ป.3 1,984 1,793 3,777 137 

ป.4 2,011 1,863 3,874 140 

ป.5 2,046 1,917 3,963 138 

ป.6 1,917 1,679 3,596 131 

รวมระดับประถมศึกษา 11,507 10,632 22,139 816 

ม.1  358 267 625 21 

ม.2 353 266 619 21 

ม.3 305 267 572 23 

รวมระดับมัธยมต้น 1,016 800 1,816 65 

รวมทั้งหมด 14,985 13,795 28,780 1,109 
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๒. ข้อมูลคุณภาพการศึกษา 
รายงานผลการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 ปีการศึกษา 2564                      

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 2 
 

    ตารางท่ี 9  ผลสอบ NT ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2564 
 

 
ความสามารถ 

คะแนนเฉลี่ยร้อยละ ปีการศึกษา 2564 

ระดับเขตพ้ืนที่ ระดับสพฐ. ระดับประเทศ เปรียบเทียบกับ
ระดับประเทศ 

ด้านคณิตศาสตร์ 46.57 48.73 49.44 - 2.87 

ด้านภาษาไทย 55.04 55.48 56.14 - 1.1 

รวม 2 ด้าน 50.80 52.11 52.80 - 2.00 

 

    ผลการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2564 สำนักงานเขตพื้นที่

การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 2 ภาพรวมมีคะแนนเฉลี่ยร้อยละต่ำกว่าระดับประเทศ และ                 
ระดับสพฐ. 

 
รายงานผลการทดสอบความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (RT) ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1  
ปีการศึกษา 2564 ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 2 

ตารางท่ี 10 ผลสอบ RT ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2564 
 

 
ความสามารถพื้นฐาน 

คะแนนเฉลี่ยร้อยละ ปีการศึกษา 2564 

ระดับเขตพ้ืนที่ ระดับ สพฐ. ระดับประเทศ เปรียบเทียบกับ
ระดับประเทศ 

การอ่านออกเสียง 62.94 69.04 69.95 - 7.01 

การอ่านรู้เรื่อง 70.03 72.30 72.79 - 2.76 

รวม 2 ด้าน 66.52 70.67 71.38 - 4.86 

 
ผลการทดสอบความสามารถด้านการอ่านของผู ้เรียน  (RT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 

2564 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 2 โดยภาพรวมคะแนนเฉลี่ยร้อยละ                  
ต่ำกว่าระดับประเทศ และระดับสพฐ.  
 
 



 

10 แผนพัฒนาการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พ.ศ. 2566 - 2570 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 2 
2 

รายงานผลการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 

     เปรียบเทียบ  3 ย้อนหลัง ได้แก่ ปีการศึกษา 2562 - 2564 
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 2 

 

      ตารางท่ี 11  ผลสอบ NT ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2562 – 2564 
 

 

ความสามารถพื้นฐาน 
ค่าเฉลี่ยร้อยละระดับเขตพื้นที่  

ปีการศึกษา 2562 ปีการศึกษา 2563 ปีการศึกษา 2564 

ด้านคณิตศาสตร์ 49.45 37.40 46.57 
ด้านภาษาไทย 50.82 46.68 55.04 

รวมความสามารถทั้ง 2 ด้าน 50.14 42.04 50.80 
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รายงานผลการทดสอบความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (RT) ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1  
เปรียบเทียบ  3 ย้อนหลัง ได้แก่ ปีการศึกษา 2562 - 2564                       
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 2 

 
      ตารางท่ี 12  ผลสอบ RT ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1  ปีการศึกษา 2562 – 2564 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

ความสามารถพื้นฐาน 
ค่าเฉลี่ยร้อยละระดับเขตพื้นที ่ 

ปีการศึกษา 2562 ปีการศึกษา 2563 ปีการศึกษา 2564 

การอ่านออกเสียง 74.43 74.18 62.94 

การอ่านรู้เรื่อง 75.12 70.50 70.03 

รวมเฉลี่ย 74.77 72.35 66.52 
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ผลสอบ RT ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1
ปีการศึกษา 2562 - 2564

ปีการศึกษา 2562 ปีการศึกษา 2563 ปีการศึกษา 2564
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รายงานผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (O-NET) ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6                          
ปีการศึกษา 2564  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 2 

ตารางท่ี  13  แสดงผลสอบ O-NET ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 25๖4  
กลุ่มสาระ ระดับเขตพื้นที่ ระดับ สพฐ. ระดับประเทศ เทียบกับระดับสพฐ. เทียบกับระดับประเทศ 

ภาษาไทย 48.03 49.54 50.38 - 1.51 - 2.35 

คณิตศาสตร์ 34.50 35.46 36.83 - 0.96 - 2.33 

วิทยาศาสตร์ 33.36 33.68 34.31 - 0.32 - 0.95 

ภาษาอังกฤษ 35.05 35.46 39.22 - 0.41 - 4.17 

รวมเฉลี่ย 37.74 38.63 40.19 - 0.89 - 2.45 
              

         ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (O-NET) ปีการศึกษา 2564 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  
ของสำนักงานเขตพื้นที ่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 2 พบว่า โดยภาพรวมคะแนนเฉลี่ย                       
ร้อยละต่ำกว่าระดับประเทศ และระดับ สพฐ. ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
 

รายงานผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (O-NET) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3                                           
ปีการศึกษา 2564  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 2 

ตารางท่ี  14  แสดงผลสอบ O-NET ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 25๖4 
กลุ่มสาระ ระดับเขตพื้นที่ ระดับ สพฐ. ระดับประเทศ เทียบกับระดับสพฐ. เทียบกับระดับประเทศ 

ภาษาไทย 44.70 52.13 51.19 - 7.43 - 6.49 

คณิตศาสตร์ 20.41 24.75 24.47 - 4.34 - 4.06 

วิทยาศาสตร์ 28.26 31.67 31.45 - 3.41 - 3.19 

ภาษาอังกฤษ 25.59 30.79 31.11 - 5.2 - 5.52 

รวมเฉลี่ย 29.74 34.84 34.56 - 5.1 - 4.82 

 

            ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (O-NET) ปีการศึกษา 2564 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 
ของสำนักงานเขตพื้นที ่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 2 พบว่า โดยภาพรวมคะแนนเฉลี่ย                           
ร้อยละต่ำกว่าระดับประเทศ และระดับ สพฐ. ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
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ตารางท่ี 15  แสดงผลสอบ O-NET ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2560 - 25๖4  
 

ปีการศึกษา 
 

กลุ่มสาระ 
ระดับประเทศ ระดับเขตพื้นที่ 

ค่าเฉลี่ยคะแนน   
O-net 

ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ค่าเฉลี่ยคะแนน   
O-net 

ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

2560 ภาษาไทย 46.58 14.55 47.74 13.71 

คณิตศาสตร์ 37.12 16.44 36.21 13.74 

วิทยาศาสตร์ 39.12 11.74 38.90 10.89 

ภาษาอังกฤษ 36.34 18.36 34.17 15.65 

รวมเฉลี่ย 39.79 15.27 39.26 13.50 

2561 ภาษาไทย 55.90 15.65 56.57 15.01 

คณิตศาสตร์ 37.50 20.41 36.15 18.00 

วิทยาศาสตร์ 39.93 12.63 39.54 11.72 

ภาษาอังกฤษ 39.24 18.38 36.88 15.50 

รวมเฉลี่ย 43.14 16.77 42.29 15.06 

2562 ภาษาไทย 49.07 14.36 49.51 13.55 

คณิตศาสตร์ 32.90 15.82 30.98 13.78 

วิทยาศาสตร์ 35.55 13.94 34.56 12.46 

ภาษาอังกฤษ 34.42 18.03 31.43 14.55 

รวมเฉลี่ย 37.99 15.54 36.62 13.59 

2563 ภาษาไทย 56.20 16.73 56.78 15.64 

คณิตศาสตร์ 29.99 15.21 28.02 11.68 

วิทยาศาสตร์ 38.78 13.79 38.11 12.07 

ภาษาอังกฤษ 43.55 22.02 40.35 19.13 

รวมเฉลี่ย 42.13 16.93 40.81 14.63 

2564 ภาษาไทย 50.38 16.53 48.03 15.34 

คณิตศาสตร์ 36.83 14.04 34.50 11.33 

วิทยาศาสตร์ 34.31 12.09 33.36 11.26 

ภาษาอังกฤษ 39.22 19.77 35.05 16.49 

รวมเฉลี่ย 40.19 15.61 37.74 13.61 
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ตารางท่ี 16  แสดงผลสอบ O-NET ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2560 - 2564 
 

ปีการศึกษา 
 

กลุ่มสาระ 
ระดับประเทศ ระดับเขตพื้นที่ 

ค่าเฉลี่ยคะแนน   
O-net 

ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ค่าเฉลี่ยคะแนน   
O-net 

ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

2560 ภาษาไทย 48.29 13.73 42.92 12.16 

คณิตศาสตร์ 26.30 16.40 21.50 9.73 

วิทยาศาสตร์ 32.28 9.81 29.09 7.07 

ภาษาอังกฤษ 30.45 11.60 26.75 7.22 

รวมเฉลี่ย 34.33 12.89 30.06 9.04 

2561 ภาษาไทย 54.42 16.02 47.46 13.65 

คณิตศาสตร์ 30.04 16.03 23.99 8.61 

วิทยาศาสตร์ 36.10 11.01 31.37 7.89 

ภาษาอังกฤษ 29.45 11.55 25.72 6.37 

รวมเฉลี่ย 37.50 13.65 32.13 9.13 

2562 ภาษาไทย 55.14 15.33 47.89 13.73 

คณิตศาสตร์ 26.73 15.87 21.41 8.90 

วิทยาศาสตร์ 30.07 8.62 27.80 6.77 

ภาษาอังกฤษ 33.25 13.69 27.73 7.82 

รวมเฉลี่ย 36.30 13.38 31.21 9.30 

2563 ภาษาไทย 54.29 16.22 49.52 14.25 

คณิตศาสตร์ 25.46 15.02 20.98 8.99 

วิทยาศาสตร์ 29.89 9.66 27.53 6.70 

ภาษาอังกฤษ 34.38 14.93 28.18 8.46 

รวมเฉลี่ย 36.00 13.96 31.55 9.6 

2564 ภาษาไทย 51.19 16.59 44.70 14.16 

คณิตศาสตร์ 24.47 14.58 20.41 8.68 

วิทยาศาสตร์ 31.45 9.95 28.26 7.79 

ภาษาอังกฤษ 31.11 14.30 25.59 8.90 

รวมเฉลี่ย 34.56 13.86 29.74 9.88 
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  ส่วนที่  2 บริบทที่เกีย่วข้องกับการจัดการศึกษา 

บทนำ 

การเตรียมความพร้อมที่จะเข้าสู่ยุคของการเปลี่ยนแปลงการจัดการศึกษาที่จะพัฒนาประชากร                
ในวัยเรียนทุกคน ให้มีความพร้อมทั้งกาย ใจ สติปัญญา มีสุขภาวะที่ดีในทุกช่วงวัย มีจิตสาธารณะ รับผิดชอบ
ต่อสังคมและผู้อื ่น มัธยัสถ์ อดออม โอบอ้อมอารี มีวินัย รักษาศีลธรรม และเป็นพลเมืองดีของชาติ และ
พลเมืองโลกที ่ด ี มีหลักคิดที ่ถูกต้อง มีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ ๒๑ มีทักษะสื ่อสารภาษาอังกฤษ                     
และภาษาที่ ๓ อนุรักษ์ภาษาท้องถิ่น มีนิสัยรักการเรียนรู้และการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต                
สู่การเป็นคนไทยและพลโลกที่มีทักษะการคิดขั้นสูง เป็นนวัตกร นักคิดผู้ประกอบการ เกษตรกรยุคใหม่              
โดยมีสัมมาชีพตามความถนัดของตนเอง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต ๒          
ได้ตระหนักถึงภารกิจที ่สำคัญในการพัฒนาประชากรในวัยเรียน ให้ มีความพร้อมและทักษะดังกล่าว                                 
จึงได้ศึกษาวิเคราะห์ นโยบาย วิสัยทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์ เป้าประสงค์ แนวทางในการดำเนินการ และบริบท               
ที่เก่ียวข้อง ดังนี้ 

1. พระบรมราโชบายด้านการศึกษาของในหลวงรัชกาลที่ ๑๐  
       การศึกษาต้องมุ่งสร้างพ้ืนฐานให้แก่ผู้เรียน ๔ ด้าน ได้แก่ 

๑. มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง  
๑) มีความรู้ความเข้าใจต่อชาติบ้านเมือง   
๒) ยึดมั่นในศาสนา   
๓) มั่นคงในสถาบันพระมหากษัตริย์   
๔) มีความเอ้ืออาทรต่อครอบครัว และชุมชนของตน 

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

๓. มีงานทำ มีอาชีพ  
๑) การเลี้ยงดูลูกหลานในครอบครัวหรือการฝึกอบรมในสถานศึกษาต้องมุ่งให้เด็กและ

เยาวชน รักงาน สู้งาน ทำจนงานสำเร็จ 
๒) การฝึกอบรมทั้งในหลักสูตร และนอกหลักสูตรต้องมีจุดมุ่งหมายให้ผู้เรียนทำงานเป็นและ

มีงานทำในที่สุด 
๔. เป็นพลเมืองดี  

๑) การเป็นพลเมืองดีเป็นหน้าที่ของทุกคน   
๒) ครอบครัว – สถานศึกษาและสถานประกอบการต้องส่งเสริมให้ทุกคนมีโอกาสทำหน้าที่   

พลเมืองดี   
๓) การเป็นพลเมืองดี คือ “เห็นอะไรที่จะทำเพ่ือบ้านเมืองได้ก็ต้องทำ” เช่น งานอาสาสมัคร 

งานบำเพ็ญประโยชน์ งานสาธารณกุศล ให้ทำด้วยน้ำใจและความเอ้ืออาทร 
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2. นโยบายรัฐบาล 

              นโยบายรัฐบาล (พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี) ได้แถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรี
ต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2562 รวม 12 นโยบายหลัก และ 12 นโยบายเร่งด่วน 
การบริหารราชการแผ่นดินในช่วง ๔ ปีของรัฐบาลจะยึดหลักการสำคัญ 4 ประการ ได้แก่  

          ๑. น้อมนำพระปฐมบรมราชโองการในพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เป็นหลักในการบริหาร
ประเทศ  

๒.ย ึดม ั ่นในการปกครองในระบอบประชาธ ิปไตยอ ันม ีพระมหากษัตร ิย ์ทรงเป ็นประมุข                                                                                
๓. พัฒนาประเทศตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  

          ๔. บูรณาการการทำงานระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชน และภาคีการพัฒนาต่าง  ๆ                         
ในลักษณะประชารัฐเพื่อพัฒนาประเทศให้มีความเจริญก้าวหน้าอย่างยั่งยืน และทำให้ประชาชนคนไทย                     
มีความม่ันคง อยู่ดีมีสุข 

วิสัยทัศน์ในการขับเคลื่อนประเทศของรัฐบาล คือ 

“ มุ่งม่ันให้ประเทศไทยเป็นประเทศที่พัฒนาแล้วในศตวรรษที่  ๒๑ ”  

โดยรัฐบาลได้กำหนดนโยบายในการบริหารราชการแผ่นดิน ดังนี้ 

นโยบายหลัก 12 ด้าน ดังนี้  

    1. การปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์  

    2. การสร้างความมั่นคงและความปลอดภัยของประเทศและความสงบสุขของประเทศ  

    3. การทำนุบำรุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม 

    4. การสร้างบทบาทของไทยในเวทีโลก  

    5. การพัฒนาเศรษฐกิจและความสามารถในการแข่งขันของไทย  

    6. การพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจและการกระจายความเจริญสู่ภูมิภาค  

    7. การพัฒนาสร้างความเข้มแข็งจากฐานราก  

    8. การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้และการพัฒนาศักยภาพของคนไทยทุกช่วงวัย  

    9. การพัฒนาระบบสาธารณสุขและหลักประกันทางสังคม 

   10. การฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและการรักษาสิ่งแวดล้อมเพ่ือสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน  

   11. การปฏิรูปการบริหารจัดการภาครัฐ  

   12. การป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบและกระบวนการยุติธรรม 



 

17 แผนพัฒนาการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พ.ศ. 2566 - 2570 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 2 
2 

นโยบายเร่งด่วน 12 เรื่อง ดังนี้  

    1. การแก้ไขปัญหาในการดำรงชีวิตของประชาชน  

    2. การปรับปรุงระบบสวัสดิการและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน  

    3. มาตรการเศรษฐกิจเพ่ือรองรับความผันผวนของเศรษฐกิจโลก  

    4. การให้ความช่วยเหลือเกษตรกรและพัฒนานวัตกรรม  

    5. การยกระดับศักยภาพของแรงงาน  

    6. การวางรากฐานระบบเศรษฐกิจของประเทศสู่อนาคต  

    7. การเตรียมคนไทยสู่ศตวรรษที่ 21 

    8. การแก้ไขปัญหาทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการทั้งฝ่ายการเมือง และฝ่ายราชการประจำ 

    9. การแก้ปัญหายาเสพติดและสร้างความสงบสุขในพื้นที่ชายแดนภาคใต้  

   10. การพัฒนาระบบการให้บริการประชาชน  

   11. การจัดเตรียมมาตรการรองรับภัยแล้งและอุทกภัย  

   12. การสนับสนุนให้มีการศึกษา การรับฟังความเห็นของประชาชนและการดำเนินการเพื่อแก้ไขเพ่ิมเติม
รัฐธรรมนูญ 
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3. นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ 

       คำแถลงนโยบายการจัดการศึกษาของรัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการ (นางสาวตรีนุช เทียนทอง) 
เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2564 

            ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ได้มอบนโยบายและยุทธศาสตร์ในการปฏิบัติงานให้กับ
ผ ู ้บร ิหารระดับส ูง บ ุคลากรของกระทรวงศึกษาธ ิการ และหน่วยงานในก ำกับ เพื ่อเป ็นแนวทาง                       
ในการขับเคลื ่อนการจัดการศึกษาให้เกิดความเชื ่อมั ่น และสร้างความมั ่นใจให้กับสังคม โดยมอบ                   
หลักการทำงาน นโยบายหลัก และนโยบายเร่งด่วน ดังต่อไปนี้ 

๑. หลักการทำงาน “สร้างความเชื่อม่ัน และความไว้วางใจให้กับสังคม” หรือ “TRUST” ภายใต้
หลักการ ดังนี้ 

            T (Transparency)  หมายถึง ความโปร่งใส ทั ้งในเชิงกระบวนการทำงานและกระบวนการ
ตรวจสอบจากภาคส่วนต่าง ๆ 

            R (Responsibility)  หมายถึง ความรับผิดชอบ สนับสนุนให้ผู ้ปฏิบัติงานทุกคนดำเนินการ         
ตามภารกิจของตนด้วยความรับผิดชอบต่อตัวเอง องค์กร ประชาชน และประเทศชาติ 

            U (Unity) หมายถึง ความเป็นอันหนึ่งอันเดียว ระหว่างครู บุคลากรทางการศึกษา ผู้ปกครอง 
ผู้เรียน และประชาชน 

            S (Student - Centricity)  หมายถึง ผู้เรียนเป็นเป้าหมายแห่งการพัฒนา โดยการทำให้ผู้เรียน     
มีวิธีคิดและทักษะที่เป็นสากลสอดคล้องกับพลวัตในศตวรรษที่ ๒๑ ควบคู่ไปกับสำนึกและความเข้าใจ                   
ในความเป็นไทย 

            T (Technology)  หมายถึง ความพร้อมด้านเทคโนโลยี ทั้งในเชิงโครงสร้าง (Infrastructure) 
ได้แก่ สิ่งจำเป็นและสิ่งอำนวยความสะดวกด้านการศึกษา เพ่ือลดความเหลื่อมล้ำของโอกาสในการศึกษา และ
ในเชิงการเรียนรู ้ (Learning) ได้แก่ แหล่งข้อมูล แหล่งเรียนรู ้รูปแบบต่าง ๆ ที ่ทันสมัยช่วยให้ผู ้เร ียน                 
ทุกคน ถึงพร้อมซึ่งคุณลักษณะอันพึงประสงค์ทุกประการ 

๒. นโยบายการจัดการศึกษาทั้ง ๑๒ ข้อ ดังนี้ 

    ข้อ ๑ การปรับปรุงหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ให้ทันสมัย และทันการเปลี่ยนแปลงของโลก                  
ในศตวรรษที่ ๒๑ โดยมุ่งพัฒนาผู้เรียนทุกระดับการศึกษาให้มีความรู้ ทักษะและคุณลักษณะที่เหมาะสมกับ
บริบทสังคมไทย 

    ข้อ ๒ การพัฒนาคุณภาพ ประสิทธิภาพครูและอาจารย์ในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน และอาชีวศึกษา
ให้มีสมรรถนะทางภาษาและดิจิทัล เพื่อให้ครูและอาจารย์ได้รับการพัฒนาให้มีสมรรถนะ ทั้งด้านการจัด                
การเรียนรู้ ด้วยภาษาและดิจิทัล สามารถปรับวิธีการเรียนการสอน การใช้สื่อทันสมัย และมีความรับผิดชอบ
ต่อผลลัพธ์ทางการศึกษาที่เกิดกับผู้เรียน 
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     ข้อ ๓ การปฏิรูปการเรียนรู้ด้วยดิจิทัลผ่านแพลตฟอร์มการเรียนรู้ด้วยดิจิทัลแห่งชาติ (NDLP) และ
การส่งเสริมการฝึกทักษะดิจิทัลในชีวิตประจำวัน เพื ่อให้มีหน่วยงานรับผิดชอบพัฒนาแพลตฟอร์ม             
การเรียนรู้ด ้วยดิจิทัลแห่งชาติ ที ่สามารถนำไปใช้ในกระบวนการจัดการเรียนรู ้ที ่ทันสมัย และเข้าถึง             
แหล่งเรียนรู้ได้อย่างกว้างขวางผ่านระบบออนไลน์ และการนำฐานข้อมูลกลางทางการศึกษามาใช้ประโยชน์ใน
การพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารและการจัดการศึกษา 

     ข้อ ๔ การพัฒนาประสิทธิภาพการบริหาร และการจัดการศึกษา โดยการส่งเสริมสนับสนุน 
สถานศึกษาให้มีความเป็นอิสระและคล่องตัว การกระจายอำนาจการบริหารและการจัดการศึกษา โดยใช้
จังหวัดเป็นฐาน โดยอาศัยอำนาจตามกฎหมายการศึกษาแห่งชาติที ่ได้ร ับการปรับปรุง เพื ่อกำหนด                           
ให้มีระบบบริหารและการจัดการ รวมถึงการจัดโครงสร้างหน่วยงานให้เอื ้อต่อการจัดการเรียนการสอน                     
ให้มีคุณภาพ สถานศึกษาให้มีความเป็นอิสระและคล่องตัว การบริหารและการจัดการศึกษา โดยใช้จังหวัด   
เป็นฐาน มีระบบการบริหารงานบุคคลโดยยึดหลักธรรมาภิบาล 

     ข้อ ๕ การปรับระบบการประเมินผลการศึกษาและการประกันคุณภาพ พร้อมจัดทดสอบวัดความรู้และ
ท ักษะที ่จำเป ็นในการศ ึกษาต ่อระด ับอ ุดมศ ึกษาท ั ้ งสายว ิชาการและสายว ิชาช ีพ เพ ื ่อให ้ระบบ                        
การประเมินผลการศึกษาทุกระดับและระบบการประกันคุณภาพการศึกษา ได้รับการปรับปรุงให้ทันสมัย 
ตอบสนองผลลัพธ์ทางการศึกษาได้อย่างเหมาะสม 

     ข้อ ๖ การจัดสรรและการกระจายทรัพยากรให้ทั่วถึงทุกกลุ่มเป้าหมาย รวมถึงการระดมทรัพยากร                
ทางการศึกษาจากความร่วมมือทุกภาคส่วน เพื่อให้การจัดสรรทรัพยากรทางการศึกษามีความเป็นธรรม และ
สร้างโอกาสให้กลุ ่มเป้าหมายได้เข้าถึงการศึกษาที ่มีคุณภาพทัดเทียมกลุ ่มอื ่น ๆ กระจายทรัพยากร                 
ทั้งบุคลากรทางการศึกษา งบประมาณ และสื่อเทคโนโลยีได้อย่างทั่วถึง 

     ข ้อ ๗ การนำกรอบค ุณว ุฒ ิแห ่งชาต ิ  (NQF) และกรอบค ุณว ุฒ ิอ ้างอ ิงอาเซ ียน (AQRF)                                    
สู่การปฏิบัติ เป็นการผลิตและการพัฒนากำลังคนเพื ่อการพัฒนาประเทศโดยใช้กรอบคุณวุฒิแห่งชาติ 
เชื่อมโยงระบบการศึกษาและการอาชีพ โดยใช้กลไกการเทียบโอนประสบการณ์ด้วยธนาคารหน่วยกิต และ
การจัดทำมาตรฐานอาชีพในสาขาที่สามารถอ้างอิงอาเซียนได้ 

     ข้อ ๘ การพัฒนาเด็กปฐมวัยให้ได้รับการดูแลและพัฒนาก่อนเข้ารับการศึกษาเพื่อพัฒนา ร่างกาย 
จิตใจ วินัย อารมณ์ สังคม และสติปัญญาให้สมกับวัย เพื่อเป็นการขับเคลื่อนแผนบูรณาการการพัฒนา                 
เด็กปฐมวัยตามพระราชบัญญัติการพัฒนาเด็กปฐมวัย พ.ศ. ๒๕๖๒ สู่การปฏิบัติเป็นรูปธรรม โดยหน่วยงาน             
ที่เก่ียวข้องนำไปเป็นกรอบในการจัดทำแผนปฏิบัติการเพ่ือพัฒนาเด็กปฐมวัย และมีการติดตามความก้าวหน้า
เป็นระยะ  

     ข ้อ ๙ การศึกษาเพื ่ออาชีพและสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ  เพื ่อให้                             
ผู้จบการศึกษาระดับปริญญาและอาชีวศึกษามีอาชีพและรายได้ที่เหมาะสมกับการดำรงชีพ คุณภาพชีวิตที่ดี       
มีส่วนช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันในเวทีโลกได้  
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       ข้อ ๑๐ การพลิกโฉมระบบการศึกษาไทย ด้วยการนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีที ่ทันสมัย มาใช้              
ในการจัดการศึกษาทุกระดับการศึกษา เพื ่อให้สถาบันการศึกษาทุกแห่งนำนวัตกรรมและเทคโนโลยี               
ที่ทันสมัยมาใช้ในการจัดการศึกษาผ่านระบบดิจิทัล  

      ข้อ ๑๑ การเพิ่มโอกาสและการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพของกลุ่มผู้ด้อยโอกาส ทางการศึกษา 
และผู ้เรียนที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ เพื ่อเพิ ่มโอกาสและการเข้าถึงการศึกษาที ่มีคุณภาพของ                    
กลุ่มผู้ด้อยโอกาสทางการศึกษา และผู้เรียนที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ  

      ข้อ ๑๒ การจัดการศึกษาในระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัย โดยยึดหลักการเรียนรู้ตลอดชีวิต
และการมีส่วนร่วมของผู ้มีส่วนเกี ่ยวข้อง  เพื ่อเพิ ่มโอกาสและการเข้าถึงการศึกษาที ่มีคุณภาพของ                   
กลุ่มผู้ด้อยโอกาสทางการศึกษาและผู้เรียนที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ 

         เนื ่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช ื ้อไวรัสโคโรนา  (COVID-19) ในปัจจุบัน                        
ได้ก่อให้เกิดความนิยมในรูปแบบการเรียนการสอนออนไลน์ (Online) มากยิ ่งขึ ้น ส่งผลกระทบอย่าง                  
มีนัยสำคัญต่อการเตรียมผู้เรียนไทยให้มีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ ๒๑ ซึ่งมุ่งเน้นความเป็นผู้ประกอบการ 
(Entrepreneurship) และความสามารถในการปรับตัวเข้ากับสถานการณ์ต่าง ๆ (Resilience) รวมถึงปัญหา
ความปลอดภัยของสถานศึกษา และปัญหาความเหลื่อมล้ำของโอกาสในการศึกษาที่นับวัน จะทวีความรุนแรง
มากยิ่งขึ้น 

๓. นโยบายระยะเร่งด่วน (Quick Win) ของกระทรวงศึกษาธิการ 

      ๑) ความปลอดภัยของผู้เรียน โดยจัดให้มีรูปแบบ วิธีการ หรือกระบวนการในการดูแล ช่วยเหลือ
นักเร ียน เพื ่อให้ผ ู ้ เร ียนเกิดการเร ียนรู ้อย่างมีค ุณภาพ มีความสุข และได้ร ับการปกป้องคุ ้มครอง                        
ความปลอดภัยทั้งด้านร่างกายและจิตใจ รวมถึงการสร้างทักษะให้ผู้เรียนมีความสามารถในการดูแลตนเอง      
จากภัยอันตรายต่าง ๆ ท่ามกลางสภาพแวดล้อมทางสังคม 

      ๒) หลักสูตรฐานสมรรถนะ มุ่งเน้นการจัดการเรียนรู้ที่หลากหลายโดยยึดความสามารถของผู้เรียน         
เป็นหลัก และพัฒนาผู้เรียนให้เกิดสมรรถนะที่ต้องการ 

      ๓) ฐานข้อมูล Big Data พัฒนาการจัดเก็บข้อมูลอย่างเป็นระบบ และไม่ซ้ำซ้อน เพื่อให้ได้ข้อมูล        
ภาพรวมการศึกษาของประเทศที่มีความครบถ้วน สมบูรณ์ ถูกต้องเป็นปัจจุบัน และสามารถนำมาใช้ประโยชน์    
ได้อย่างแท้จริง 

      ๔) ข ับเคล ื ่ อนศ ูนย ์ความเป ็นเล ิศทางการอาช ีวศ ึกษา ( Excellent Center) สน ับสนุน                          
การดำเน ินงานของศูนย์ความเป็นเล ิศทางการอาชีวศ ึกษา (Excellent Center) ตามความเป็นเลิศ                    
ของแต่ละสถานศึกษา และตามบริบทของพื้นที่ สอดคล้องกับความต้องการของประเทศทั้งในปัจจุบันและ
อนาคต ตลอดจนมีการจัดการเรียนการสอนด้วยเครื่องมือที่ทันสมัย สอดคล้องกับเทคโนโลยีปัจจุบัน 

      ๕) พัฒนาทักษะทางอาชีพ ส่งเสริมการจัดการศึกษา  ที ่เน ้นพัฒนาทักษะอาชีพของผู ้ เร ียน                      
เพื ่อพัฒนาคุณภาพชีว ิต สร้างอาชีพและรายได้ที ่เหมาะสม และเพิ ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน                       
ของประเทศ 
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       ๖) การศึกษาตลอดชีวิต การจัดเรียนรู้ตลอดชีวิตสำหรับประชาชนทุกช่วงวัย ให้มีคุณภาพ                
และมาตรฐาน ประชาชนในแต่ละช่วงวัยได้รับการศึกษาตามความต้องการอย่างมีมาตรฐาน เหมาะสม                        
เต็มตามศักยภาพตั ้งแต่ว ัยเด็กจนถึงวัยชรา และพัฒนาหลักสูตรที ่เหมาะสมเพื ่อเตรียมความพร้อม                            
ในการเข้าสู่สังคมผู้สูงวัย 

      ๗) การจัดการศึกษาสำหรับผู้ที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ ส่งเสริมการจัดการศึกษา ให้ผู้ที่มีความ
ต้องการจำเป็นพิเศษได้รับการพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพ สามารถดำรงชีวิตในสังคมอย่างมีเกียรติศักดิ์ศรี                    
เท่าเทียมกับผู้อ่ืนในสังคม สามารถช่วยเหลือตนเองและมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศ 

4. นโยบายของสำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

         นโยบายของสำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

             นโยบายของสำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั ้นพื ้นฐาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  
ประกอบด้วย 4 ด้าน 9 จุดเน้น ดังนี้ 

                1. ด้านความปลอดภัย 

                     1.1 พัฒนาสถานศึกษาให้เป ็นพื ้นที ่ปลอดภัยของผู ้ เร ียนทุกคน พร ้อมเสร ิมสร้าง                   
ระบบกลไกในการดูแลความปลอดภัยอย่างเข้มข้น ให้กับผู ้เรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษาจาก                  
โรคภัยต่าง ๆ ภัยพิบัติ และภัยคุกคามทุกรูปแบบ 

                     1.2 ส่งเสริมการจัดสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการมีสุภาวะที่ดี และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

                     1.3 สร ้างภ ูม ิค ุ ้มก ัน การร ู ้ เท ่าท ันส ื ่อ  และเทคโนโลยีในการดำเน ินช ีว ิตว ิถ ี ใหม่                        
(New Normal) และชีวิตวิถีปกติต่อไป (Next Normal) 

                2. ด้านโอกาสและการลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา 

                     2.1 ส่งเสริม สนับสนุน ให้เด็กปฐมวัยที่มีอายุ 3 - 6 ปี ทุกคนเข้าสู่ระบบการศึกษาสร้าง
สภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการเรียนรู้และการดูแลปกป้อง เพ่ือให้มีพัฒนาการครบทุกด้าน โดยการมีส่วนร่วมของ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

                     2.2 จัดการศึกษาให้ผู้เรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานได้เข้าถึงโอกาส ความเสมอภาค
และได้รับการพัฒนาให้มีสมรรถนะสำหรับการศึกษาต่อ และประกอบอาชีพในอนาคตให้สอดคล้องกับ        
ความต้องการของตลาดงานและการพัฒนาประเทศ 

                     2.3 จ ัดการศ ึกษาให ้ผ ู ้ เร ียนท ี ่ม ีค วามสามารถพิเศษ ได ้ร ับโอกาสในการพัฒนา                          
เต็มตามศักยภาพ 

                     2.4 ส่งเสริมเด็กพิการและผู้ด้อยโอกาส ให้ได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพและจัดหาทางเลือก
ในการเข้าถึงการเรียนรู้ การฝึกอาชีพ เพ่ือให้มีทักษะในการดำเนินชีวิต สามารถพ่ึงตนเองได ้
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                     2.5 พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศของนักเรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นรายบุคคล
เพื่อใช้เป็นฐานข้อมูลในการบริหารจัดการศึกษา โดยเฉพาะการดูแลและป้องกันไม่ให้นักเรียนหลุดออกจาก
ระบบการศึกษา และช่วยเหลือเด็กตกหล่น เด็กออกกลางคันให้กลับเข้าสู่ระบบ 

                   3. ด้านคุณภาพ 

                      3.1 ส่งเสริม สนับสนุน สถานศึกษาที่มีความพร้อม ให้นำหลักสูตรแกนกลางการศึกษา                  
ขั้นพื้นฐานที่เน้นสมรรถนะไปใช้ตามศักยภาพของสถานศึกษา ให้สามารถออกแบบหลักสูตรที่เหมาะสมกับ
ความต้องการและบริบท 

                      3.2 พัฒนาผู ้เร ียนให้เกิดสมรรถนะที ่เหมาะสมตามช่วงวัย สามารถจัดการตนเอง                      
มีการคดิขั้นสูง มีความสามารถในการสื่อสาร สามารถจัดระบบและกระบวนการทำงานของตนเองและร่วมกับ
ผู้อื่น โดยใช้การรวมพลังทำงานเป็นทีม เป็นพลเมืองที่ดี มีศีลธรรมและอยู่ร่วมกับธรรมชาติ  และวิทยาการ
อย่างยั่งยืน รวมทั้งมีความจงรักภักดีต่อสถาบันหลักของชาติ ยึดมั่นการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์เป็นประมุข 

                      3.3 จัดการศึกษาให้ผู ้เรียนที ่มีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 นำไปสู ่การมีอาชีพ                   
มีงานทำ และส่งเสริมความเป็นเลิศของผู้เรียนให้เต็มศักยภาพ เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน 

                      3.4 ส่งเสริม และพัฒนาระบบการวัดและประเมินผลคุณภาพผู้เรียนให้ควบคู่การเรียนรู้
นำไปส ู ่การพ ัฒนาการเร ียนร ู ้และสมรรถนะของผ ู ้ เร ียนเป ็นรายบ ุคคล รวมทั ้ งส ่งเสร ิมการนำ                                    
ระบบธนาคารหน่วยกิตมาใช้ในการเทียบโอนผลการเรียนรู้และประสบการณ์ต่าง ๆ ของผู้เรียนในสถานศึกษา 

                      3.5 พัฒนา ส ่งเสร ิม ผ ู ้บร ิหารการศึกษา ผ ู ้บร ิหารสถานศึกษา คร ูและบุคลากร                     
ทางการศึกษา รวมทั ้งบุคลากรสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั ้นพื ้นฐาน ให้มีสมรรถนะ                     
ตามมาตรฐานตำแหน่ง และมาตรฐานวิชาชีพ 

                 4. ด้านประสิทธิภาพ 

                      4.1 เพิ ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา โดยการกระจายอำนาจและใช้พื ้นที่                   
เป็นฐานที่มุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนเป็นสำคัญ ตามหลักธรรมาภิบาล 

                      4.2 นำเทคโนโลย ีด ิจ ิท ัลและการจ ัดการฐานข ้อม ูล มาใช ้ เพ ิ ่มประส ิทธ ิภาพ                                   
ในการบริหารจัดการศึกษาข้ันพื้นฐาน และการเรียนรู้ของผู้เรียน 

                      4.3 ส่งเสริม สนับสนุน การพัฒนาโรงเรียนคุณภาพ ใช้พื ้นที ่เป็นฐาน ใช้นวั ตกรรม                           
ในการขับเคลื่อนบริหารจัดการโดยใช้ทรัพยากรร่วมกัน และแสวงหาการมีส่วนร่วมของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง        
ทุกระดับ เพ่ือให้ประสบผลสำเร็จอย่างเป็นรูปธรรม 

                     4.4 ส่งเสริม สนับสนุน การจัดการศึกษาที ่ม ีค ุณภาพในโรงเร ียนที ่ม ีว ัตถุประสงค์                    
เฉพาะโรงเรียนที่ตั้งในพื้นที่ลักษณะพิเศษ และโรงเรียนในพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา 
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                     4.5 เพิ่มประสิทธิภาพการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา และปรับกระบวนการ
นิเทศ ติดตาม และประเมินผลการศึกษาขั ้นพื ้นฐานให้สอดรับกับชีว ิตวิถีใหม่ (New Normal) และ               
ชีวิตวิถีปกติต่อไป (Next Normal) 

จุดเน้นของสำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

1. เร่งแก้ปัญหากลุ ่มผู ้เรียนที ่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด - 19                 
โดยเพิ่มโอกาสในการเข้าถึงการศึกษา ฟ้ืนฟูภาวะถดถอยทางการเรียนรู้ (Learning Loss Recovery) 
ให้กับผู้เรียนทุกระดับ รวมทั้งลดความเครียดและสุขภาพจิตของผู้เรียน 

2. เสริมสร้างระบบและกลไกในการดูแลความปลอดภัยนักเรียน ด้วยระบบมาตรฐานความปลอดภัย 
กระทรวงศึกษาธิการ (MOE Safety Platform) 

3. ส่งเสริมให้เด ็กปฐมวัยที ่ม ีอาย ุ 3 -6 ปี และผู ้เร ียนระดับการศึกษาขั ้นฐานเข ้าถ ึงโอกาส                            
ทางการศึกษา และป้องกันการหลุดออกจากระบบ รวมทั้งช่วยเหลือเด็กตกหล่น เด็กออกกลางคัน
และเด็กพิการที่ค้นพบจากการปักหมุดบ้านเด็กพิการให้กลับเข้าสู่ระบบการศึกษา 

4. พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาที่เน้นสมรรถนะและการจัดทำกรอบหลักสูตร รวมทั้งจัดกระบวนการ
เรียนรู้ทางประวัติศาสตร์ หน้าที่พลเมืองและศีลธรรมให้เหมาะสมตามวัยของผู้เรียน 

5. จัดการอบรมครูโดยใช้พื ้นที ่เป็นฐาน ควบคู่การให้ความรู ้ด้านการวางแผนและการสร้างวินัย                    
ด้านการเงินและการออม เพ่ือแก้ไขปัญหาหนี้สินครู 

6. ส่งเสริมการจัดการเร ียนรู ้ ผ ่านกระบวนการเร ียนการสอนที ่เน ้นให้ผู้ เร ียนมีส ่วนร่วมและ                           
มีปฏิสัมพันธ์กับกิจกรรมการเรียนรู ้ผ ่านการปฏิบัติที ่หลากหลายรูปแบบ (Active Learning)                
ม ีการว ัดและประเม ินผลในช ั ้นเร ียน  เพ ื ่อพ ัฒนาการเร ียนร ู ้และสมรรถนะของผ ู ้ เร ียน                         
(Assessment for Learning) ทุกระดับ 

7. ยกระดับคุณภาพของนักเรียนประจำพักนอน สำหรับโรงเรียนที ่อยู ่ในพื ้นที ่ส ูง ห่างไกลและ                      
ถิ่นทุรกันดาร 

8. มุ่งเน้นการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้ทุกระดับ 
9. เพิ ่มประสิทธ ิภาพการบร ิหารจ ัดการศึกษา โดยการกระจายอำนาจและใช ้พ ื ้นที ่ เป ็นฐาน                           

เ พ ื ่ อ ส ร ้ า ง ค ว าม เ ข ้ ม แข ็ ง  โ ด ยกา ร จ ั ด ส ร รก รอบว ง เ ง ิ น งบประมาณ  (Block Grant)                                            
ตามหลักธรรมาภิบาลให้กับสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และสถานศึกษา 
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นโยบายและจุดเน้นของสำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 

      นโยบายและจุดเน้นของสำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 
ประกอบด้วย 4 ด้าน 9 จุดเน้น ดังนี้ 

            1. ด้านความปลอดภัย 

                     1.1 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางกายภาพของสถานศึกษาให้เป็นพื้นที่ปลอดภัย อบอุ่น                     
มีความสุขและส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาผู ้เร ียน ครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความรู ้ ทักษะ                               
ในการป้องกันดูแล ดำเนินชีวิตได้อย่างปลอดภัย จากโรคภัย ภัยพิบัติ  อุบัติภัย และภัยคุกคามทุกรูปแบบ 
สามารถปรับตัวต่อโรคอุบัติใหม่ และโรคอุบัติซ้ำ 

 ๑.๒ พัฒนาระบบและกลไกในการดูแลความปลอดภัยให้กับผู ้เร ียน ครู และบุคลากร                       
ทางการศึกษาและสถานศึกษา รวมถึงการใช ้ Big Data และแอปพลิเคชันในการเฝ ้าระว ังเช ิ งรุก                                     
ด ้วยระบบมาตรฐานความปลอดภัยกระทรวงศึกษาธิการ (MOE Safety Platform) พร้อมทั ้งจ ัดทำ                      
แ ผนบร ิ ห า ร จ ั ด ก า รด ้ า น คว า มปล อดภ ั ย  แล ะแผนบร ิ ห า รคว า ม พ ร ้ อ มต ่ อ สภ า ว ะว ิ ก ฤ ต                                              
(Business Continuity Plan: BCP) 

 ๑.๓ ส่งเสริมให้ผู้เรียน ครู บุคลากรทางการศึกษา และชุมชน มีคุณลักษณะและพฤติกรรม    
ที่พึงประสงค์ด้านสิ่งแวดล้อม สร้างความตระหนักรู้ และจิตสำนึกในการอนุรักษ์ ฟื้นฟู ทรัพยากรธรรมชาติ
และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม รวมทั้งการปรับตัวรับมือต่อผลกระทบจากภัยธรรมชาติและการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ  

          2. ด้านโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา 

 ๒.๑ ส่งเสริม สนับสนุน ให้เด็กปฐมวัยที่มีอายุ ๓ ปีขึ ้นไปทุกคน เข้าสู่ระบบการศึกษา       
เพื่อให้เด็กมีพัฒนาการที ่ดีอย่างรอบด้าน พร้อมที่จะเรียนรู้และสร้างรากฐานชีวิตเป็นมนุษย์ที ่สมบูรณ์                  
โดยการมีส่วนร่วมของครอบครัว ชุมชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

 ๒.๒ ส่งเสริม สนับสนุน ประชากรวัยเรียนที่มีอายุถึ งเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับทุกคน                  
ให้ได้รับโอกาสทางการศึกษาที่มีคุณภาพ พัฒนาระบบป้องกัน เฝ้าระวัง และดูแลช่วยเหลือเด็กกลุ่มเสี่ยง       
กลุ่มเปราะบาง เด็กตกหล่น เด็กออกกลางคัน เด็กชายขอบ เด็กพื้นที่สูงในถิ่นทุรกันดารและพื้นที่เกาะ                   
ตามความต้องการจำเป็นรายบุคคล เพื่อไม่ให้หลุดจากระบบการศึกษา โดยบูรณาการความร่วมมือกับบุคคล
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

 ๒.๓ ส ่งเสร ิม สนับสนุนให ้ผ ู ้ เร ียนที ่จบการศึกษาภาคบังค ับ และผู ้ท ี ่ ไม ่ได ้อยู่ ใน                            
ระบบการศึกษาการทำงาน หรือการฝึกอบรม (Not in Education, Employment or Training : NEETs) 
ให้ได้รับโอกาสในการศึกษาต่อและการประกอบอาชีพในอนาคต ให้สอดคล้องกับความต้องการรายบุคคลหรือ
รายกลุ ่ม โดยพัฒนาทางเลือก ในการเข้าถึงการเรียนรู ้ในรูปแบบหลากหลาย และร่วมกับหน่วยงาน                           
ที่เกี่ยวข้องเพื่อส่งเสริม สนับสนุนการเทียบโอนผลการเรียน การเทียบโอนความรู้และประสบการณ์ และ                   
การเทียบระดับการศึกษา รวมทั้งการพัฒนาระบบธนาคารหน่วยกิต (Credit Bank) 
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 ๒.๔ ส่งเสริม สนับสนุนให้เด็กที ่มีความสามารถพิเศษ เด็กพิการและเด็กด้อยโอกาส            
ได้ร ับโอกาสเข้าถึงการศึกษา แหล่งเร ียนรู ้ และการฝึกอาชีพที ่หลากหลายเหมาะสมตามศักยภาพ                    
เพื ่อให้มีทักษะในการดำเนินชีวิต สามารถพึ่งตนเองได้ โดยจัดการศึกษารูปแบบทางเลือกที ่เหมาะสม           
เฉพาะกลุ่ม 

 ๒.๕ ส่งเสริม สนับสนุน การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานในศูนย์การเรียน โดยบุคคล ครอบครัว
(Home School) องค์กรชุมชน องค์กรเอกชน องค์กรวิซาชีพ และสถานประกอบการ 

 2.๖ ส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษารูปแบบทวิศึกษาให้ผู ้เรียนระดับมัธยมศึกษา         
ตอนปลายได้พัฒนาความรู้และทักษะทางวิชาชีพ เพ่ือเป็นพื้นฐานสำคัญในการประกอบอาชีพในอนาคต 

            3. ด้านคุณภาพการศึกษา 

                   ๓.๑ ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาเด็กปฐมวัยให้มีพัฒนาการที่ดีรอบด้านให้เหมาะสมกับวัย
รวมทั้งพัฒนาครูให้มีความรู้และทักษะการดูแลที่เพียงพอ มีจิตวิทยาพัฒนาการของเด็กปฐมวัย และสร้าง
กลไกประสานความร่วมมือกับผู้ปกครอง ครอบครัว ชุมชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการส่งเสริมพัฒนาการ
ด้านการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัย 

                   ๓.๒ ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาผู้เรียนในระดับปฐมวัย และระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน                 
ให้มีคุณธรรม จริยธรรม เคารพรักในสถาบันหลักของชาติ ยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข เห็นคุณค่าประวัติศาสตร์ และรักษาขนบธรรมเนียม ประเพณี วัฒนธรรม 
ค่านิยมไทย รวมถึงเป็นพลเมืองที ่เข้มแข็ง รู ้สิทธิ และหน้าที ่อย่างมีความรับผิดชอบ ดำเนินชีวิตตาม                    
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพ่ือให้เป็นพื้นฐานของสังคมไทย และเป็น "ซอฟต์พาวเวอร์" ในการสื่อสาร
ภาพลักษณ์ของประเทศไทยและนำเสนอความเป็นไทยสู่สากล 

                  ๓.๓ ส่งเสริมการจัดการศึกษาให้ผู ้เร ียนทุกระดับมีสมรรถณะที ่จำเป็นต่อการเรียนรู้                             
ในศตวรรษที่ ๒๑ เต็มตามศักยภาพของผู้เรียนรายบุคคล เหมาะสมตามช่วงวัย นำไปสู่การมีงานทำ มีอาชีพ 
และส่งเสริมความเป็นเลิศของผู ้มีความสามารถพิเศษอย่างเต็มศักยภาพ เพื ่อเพิ ่มขีดความสามารถ                           
ในการแข่งขัน 

                  ๓.๔ ส่งเสริม สนับสนุน ให้สถานศึกษาจัดการเรียนรู้สู่สมรรถนะของผู้เรียน ตามหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) และตามแนวคิดพหุปัญญา
ด้วยการจัดการเรียนรู ้เชิงรุก (Active Learning) พัฒนาระบบการวัดและประเมินผลการศึกษา รวมทั้ง
ส ่ ง เสร ิมการว ัดและประเม ินผล  เพ ื ่อพ ัฒนาการเร ียนร ู ้ของผ ู ้ เร ียน (Assessment for Learning)                                           
ด้วยวิธีการที ่หลากหลาย ยืดหยุ ่น ตามสภาพจริง ตอบสนองต่อความถนัดและความสนใจของผู ้เร ียน                        
เพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้เป็นรายบุคคล (Personalized Learning) ที่เชื่อมโยงสู่การทำงานในอนาคต 

                  ๓.๕ ส่งเสริม สนับสนุนให้ผ ู ้บร ิหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา เป็นบุคคลแห่ง                    
การเรียนรู ้ทันต่อการเปลี ่ยนแปลงในศตวรรษที ่ ๒๑ มีความรู ้ สมรรถนะ ด้านวิชาการ ด้านทักษะ                     
ก า ร จ ั ด ก า ร เ ร ี ย น รู้  ก า ร ใ ช ้ เ ท ค โ น โ ล ย ี  น ว ั ต ก ร ร ม  ผ ่ า น แ พ ล ต ฟ อ ร ์ ม อ อ น ไ ล น ์ ต ่ า ง  ๆ                                                            
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พัฒนาผู้บริหารให้มี "ภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลง" ปรับบทบาทของครูจาก "ผู้สอน" เป็น "โค้ช" ที่อำนวยการ
เรียนรู้ โดยยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง มุ่งการยกระดับครูสู่วิชาชีพชั้นสูง มีจรรยาบรรณและมาตรฐานวิชาชีพ 
รวมทั้งมีจิตวิญญาณความเป็นครู 

                 4. ด้านประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา 

                      4.1 พัฒนาระบบการบริหารจัดการและการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา โดยส่งเสริม
บทบาทของภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคประชาสังคม ในการจัดการศึกษาและการร่วมลงทุน
เพื่อการศึกษาเน้นการกระจายอำนาจสู่สถานศึกษาในโรงเรียนคุณภาพ โรงเรียนที่ตั้งในพื้นที่ลักษณะพิเศษ                 
โรงเรียนในพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา โดยปรับปรุงกฎหมาย ระเบียบ ระบบการจัดสรรงบประมาณและ
ทรัพยากรทางการศึกษาที ่เอ ื ้อให้สถานศึกษามีความเป็นอิสระในการบริหารด้านการจัดการศึกษา                     
ด้านวิชาการ ด้านงบประมาณ ด้านบุคลากร และด้านบริหารทั่วไป 

                    ๔.๒ พัฒนาโครงสร้างพื ้นฐานทางเทคโนโลยีด ิจิท ัลให้ม ีความครอบคลุมในทุกพื ้นที่                    
พัฒนาแพลตฟอร์ม และนำระบบข้อมูลสารสนเทศมาเป็นกลไกหลักในการดำเนินงาน (Digitalize Process) 
การเชื่อมโยงและแบ่งปันข้อมูล (Sharing Data) ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติคุ ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล                
พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยบูรณาการกับภาคส่วนต่าง ๆ รวมทั้งขับเคลื่อนการสร้างนวัตกรรมทางการศึกษาตามบรบิท
ของสถานศึกษาและพื้นที่ เพื่อให้การบริหารจัดการ การจัดการเรียนรู้ และการบริการมีประสิทธิภาพ 
สอดคล้องกับสภาพสังคมรองรับภาวะวิกฤตและเหตุจำเป็นในอนาคต 

                   ๔.๓ ส่งเสริม พัฒนา แนวปฏิบัติและระบบสนับสนุน ให้สถานศึกษาสามารถจัดการเรียนรู้
แบบผสมผสาน และการเรียนรู้ที่บ้านเป็นหลัก (Home based Learning) ในสถานการณ์ฉุกเฉิน เพ่ือแก้ไข
ภาวะถดถอยทางการเรียนรู้ของผู้เรียน (Learning Loss) เป็นรายบุคคล 

                   ๔.๔ ส่งเสริมประสิทธิภาพระบบการประกันคุณภาพการศึกษา และพัฒนาระบบการนิเทศ 
ติดตามและประเมินผลของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกระดับ เพื่อนำผลไปใช้ในการวางเผน ปรับปรุง พัฒนา                    
การบริหารจัดการศึกษาและการจัดการเรียนรู้ 

                   ๔.๕ ส่งเสริม สนับสนุนให้ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา มีความเข้มแข็ง โดยยึดหลักการ
กระจายอำนาจและการมีส ่วนร ่วมของบุคคลที ่ เก ี ่ยวข ้อง ดำเน ินการเป ็นไปตามหลักการบร ิหาร                                     
กิจการบ้านเมืองที่ดี ยึดถือระบบคุณธรรม ความโปร่งใส และความเสมอภาคระหว่างบุคคล เพื่อประโยชน์                        
ในการพัฒนาการศึกษาเป็นสำคัญ 

                  ๔.๖ เสริมสร้างการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลภาครัฐ ให้กับหน่วยงานทุกระดับ 
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จุดเน้นของสำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 

 ๑. เร่งปลูกฝังทัศนคติ พฤติกรรม องค์ความรู ้ และทักษะการใช้สื ่อสังคมออนไลน์         
อย่างสร้างสรรค์และปลอดภัย รวมทั้งรู้เท่าทันภัยคุกคามทางไซเบอร์ 

 ๒. เร่งรัดการดำเนินงานเชิงรุกของหน่วยงานในสังกัด เพื ่อป้องกันและแก้ไขปัญหา                      
ด้านสุขภาพและความปลอดภัย ทั ้งด้านร่างกายและจิตใจของผู ้เรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา                       
ด ้วยระบบการดูแลช ่วยเหลือน ักเร ียน และระบบมาตรฐานความปลอดภัย กระทรวงศึกษาธ ิการ                          
(MOE Safety Platform) โดยบูรณาการความร ่วมม ือก ับหน่วยงานที ่ เก ี ่ยวข ้อง ในการดำเน ินงาน                          
อย่างทันท่วงท ี

 ๓. ค้นหา ติดตาม ป้องกัน เฝ้าระวัง และดูแลช่วยเหลือ เด็กตกหล่น เด็กออกกลางคัน                  
เด็กกลุ่มเสี่ยง กลุ่มเปราะบาง เด็กพิการและเด็กด้อยโอกาส ให้ได้รับการศึกษาจนจบการศึกษาภาคบังคับ 
ด้วยรูปแบบในการเข้าถึงการเรียนรู้ที่หลากหลาย 

 4. ส่งเสริม สนับสนุนให้ผู ้เรียนที่จบการศึกษาภาคบังคับ และผู ้ที ่ไม่ได้อยู ่ในระบบ
การศึกษาการทำงาน หรือการฝึกอบรม (Not in Education, Employment or Training : NEETs) ให้ได้รับ
โอกาสในการศึกษาต่ออย่างมีคุณภาพ หรือฝึกทักษะอาชีพที่สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียนรายบุคคล 
หรือรายกลุ่ม 

 ๕. พัฒนาหลักสูตรที ่เน้นสมรรถนะ ควบคู่กับการวิจัยและติดตามผลการใช้หลักสูตร 
รวมทั้งปรับปรุงหลักสูตรและกระบวนการจัดการเรียนการสอนประวัติศาสตร์ หน้าที่พลเมืองและศีลธรรม                      
ที ่เหมาะสมกับผู ้เร ียน เพื ่อให้เห็นคุณค่าประวัติศาสตร์และเป็นพลเมืองที ่เข้มแข็ง รู ้สิทธิและหน้าที่                          
อย่างมีความรับผิดชอบ 

 ๖. ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียน ให้มีคุณธรรม จริยธรรม และรักษาขนบธรรมเนียมประเพณี 
ค ่าน ิยมไทย ให ้สอดคล้องเหมาะสมก ับบร ิบทในป ัจจ ุบ ัน เพ ื ่อเป ็นพ ื ้นฐานของส ังคมไทย และ                                   
เป็น "ซอฟต์พาวเวอร์" ในการสื่อสารภาพลักษณ์ของประเทศไทยและนำเสนอความเป็นไทยสู่สากล 

 7. ส ่งเสร ิมและพัฒนาผู ้ เร ียนตามแนวค ิดพห ุป ัญญา ม ีการจ ัดการเร ียนเช ิงรุก                                 
(Active Learning) การจัดการเแบบบูรณาการ พัฒนาระบบการวัดและประเมินผลการศึกษา รวมทั้งส่งเสริม
การวัดและประเมินผลเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน(Assessment for Learning) 

 8. ยกระดับการพัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา ให้มีจรรยาบรรณและ
มาตรฐานวิชาชีพ รวมทั ้งมีจ ิตว ิญญาณความเป็นครูและเคารพสิทธิมนุษยชน  ตลอดจนให้ความรู้                                
ด้านการวางแผนและการสร้างวินัยด้านการเงินและการออม เพ่ือแก้ไขปัญหาหนี้สินครู 

 9. เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา โดยการกระจายอำนาจ ใช้พื้นที่เป็นฐาน                   
ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล และนวัตกรรมในการขับเคลื่อน ให้สอดคล้องกับการทำงานแบบรัฐบาลดิจิทัล 
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5. แผนการศึกษาที่เกี่ยวข้อง 

   5.1 แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 - 2579 

แนวคิดการจัดการศึกษา 
 แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 - 2579 เป็นแผนที่วางกรอบเป้าหมายและทิศทาง   

การจัดการศึกษาของประเทศ โดยมุ่งจัดการศึกษาให้คนไทยทุกคนสามารถเข้าถึงโอกาสและความเสมอภาค
ในการศึกษาที่มีคุณภาพ พัฒนาระบบการบริหารการจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ พัฒนาคนให้มี สมรรถนะ
ในการทำงานที่สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน และการพัฒนาประเทศ แนวคิดการจัด
การศึกษา (Conceptual Design) ตามแผนการศึกษาแห่งชาติ  ยึดหลักสำคัญ ในการจ ัดการศึกษา 
ประกอบด้วย หลักการจัดการศึกษาเพ่ือปวงชน (Education for All) หลักการจัดการศึกษาเพื ่อความ                    
เท่าเทียมและทั่วถึง (Inclusive Education) หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (Sufficiency Economy) 
และหลักการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนของสังคม (All for Education) อีกทั้งยึดตามเป้าหมายการพัฒนา               
ที่ยั่งยืน (SustainableDevelopment Goals : SDGs 2030) ประเด็นภายในประเทศ (Local Issues) อาทิ 
คุณภาพของคนทุกช่วงวัย การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรของประเทศ ความเหลื่อมล้ำของการกระจาย
รายได้ และวิกฤตด้านสิ่งแวดล้อม โดยนำ ยุทธศาสตร์ชาติ (National Strategy) มาเป็นกรอบความคิด
สำคัญในการจัดทำแผนการศึกษาแห่งชาติ จากแนวคิดการจัดการศึกษาดังกล่าว แผนการศึกษาแห่งชาติ                   
จึงกำหนด วิสัยทัศน์ (Vision) ไว้ดังนี้ 

“คนไทยทุกคนได้รับการศึกษาและเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ ดำรงชีวิตอย่างเป็นสุข 
สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และการเปลี่ยนแปลงของโลกศตวรรษท่ี ๒๑” 

โดยมวีัตถุประสงค์ในการจัดการศึกษา ๔ ประการ คือ                                                                     

๑) เพ่ือพัฒนาระบบและกระบวนการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ  

๒) เพื่อพัฒนาคนไทยให้เป็นพลเมืองดี มีคุณลักษณะทักษะและสมรรถนะที่สอดคล้องกับ
บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ และยุทธศาสตร์ชาติ  

๓) เพื่อพัฒนาสังคมไทยให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ และคุณธรรม จริยธรรม รู้รักสามัคคี 
และร่วมมือผนึกกำลังมุ่งสู่การพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  

๔) เพื่อนำประเทศไทยก้าวข้ามกับดักประเทศที่มีรายได้ปานกลาง  และความเหลื่อมล้ำ
ภายในประเทศลดลง 
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เพ ื ่ อให ้บรรล ุว ิส ั ยท ัศน ์และจ ุดม ุ ่ งหมายในการจ ัดการศ ึกษาด ั งกล ่ าวข ้ า งต้น                     
แผนการศึกษาแห่งชาติได้วาง เป้าหมายไว้ ๒ ด้าน คือ  

เป้าหมายด้านผู้เรียน (Learner Aspirations) โดยมุ่งพัฒนาผู้เรียนทุกคนให้มีคุณลักษณะ
และทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี ๒๑ (3Rs8Cs) ประกอบด้วย ทักษะและคุณลักษณะต่อไปนี้ 

         
 

การอ่านออก (Reading) การเขียนได้ (Writing) การคิดเลขเป็น Arithmetics) 
 

 
 

1. ทักษะด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และทักษะใน
การแก้ปัญหา (CriticalThinking and Problem 
Solving) 

5. ทักษะด้านการสื่อสาร สารสนเทศ และการรู้เท่าทันสื่อ 
(Communications, Information and Media 
Literacy) 

2. ทักษะด้านการสร้างสรรค์และนวัตกรรม (Creativity 
and Innovation) 

6. ทักษะด้านคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร (Computing and ICT Literacy) 

3. ทักษะด้านความเข้าใจต่างวัฒนธรรม ต่างกระบวน
ทัศน์ (Cross – culturalUnderstanding) 

7. ทักษะอาชีพ และทักษะการเรียนรู้ (Career and 
Learning Skills) 

4. ทักษะด้านความร่วมมือ การทำงานเป็นทีม และภาวะ
ผู้นำ (Collaboration,Teamwork and Leadership) 

8. ความมีเมตตา กรุณา มีวินัย คุณธรรม จริยธรรม 
(Compassion) 
 

 
 

เป ้าหมายของการจัดการศึกษา  (Aspirations) ๕ ประการ ซึ ่งม ีต ัวช ี ้ว ัดเพื ่อการ                   
บรรลุเป้าหมาย ๕๓ ตัวชี้วัด ประกอบด้วย เป้าหมายและตัวชี้วัดที่สำคัญ ดังนี้ 

๑) ประชากรทุกคนเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพและมีมาตรฐานอย่างทั่วถึง  (Access)  
มีตัวช ี ้ว ัดที ่สำคัญ  เช ่น ประชากรกลุ ่มอายุ ๖ - ๑๔ ปีทุกคนได้เข้าเร ียนในระดับประถมศึกษาและ   
มัธยมศึกษาตอนต้นหรือเทียบเท่าที่รัฐต้องจัดให้ฟรี โดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย ผู้เรียนพิการได้รับการพัฒนา
สมรรถภาพ หรือบริการทางการศึกษาที่เหมาะสมทุกคน และประชากรวัยแรงงานมีการศึกษาเฉลี่ยเพิ่มขึ้น 
เป็นต้น 

๒) ผู้เรียนทุกคน ทุกกลุ่มเป้าหมายได้รับบริการการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐานอย่าง
เท่าเทียม (Equity) มีตัวชี้วัดที่สำคัญ เช่น ผู้เรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานทุกคนได้รับการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายในการศึกษา ๑๕ ปี เป็นต้น 

๓) ระบบการศึกษาที ่มีค ุณภาพ สามารถพัฒนาผู ้เร ียนให้บรรลุขีดความสามารถ               
เต็มตามศักยภาพ (Quality) มีตัวชี้วัดที่สำคัญ เช่น นักเรียนมีคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ
ขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) แต่ละวิชาผ่านเกณฑ์คะแนนร้อยละ ๕๐ ขึ้นไปเพิ่มขึ้น และคะแนนเฉลี่ย ผลการทดสอบ
โครงการประเมินผลนักเรียนร่วมกับนานาชาติ (Programme for InternationalStudent Assessment : PISA) 
ของนักเรียนอาย ุ๑๕ ปีสูงขึ้น เป็นต้น 

 

3Rs 

8Cs 

ได้แก่ 

ได้แก่ 
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๔) ระบบการบริหารจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ เพื่อการลงทุนทางการศึกษาที่คุ้มค่า
และบรรลุเป้าหมาย (Efficiency) มีตัวชี้วัดที่สำคัญ เช่น ร้อยละของสถานศึกษาขนาดเล็กที่ไม่ผ่านเกณฑ์
การประเมินคุณภาพภายนอกลดลง  มีระบบการบริหารงานบุคคล  ครู และบุคลากรทางการศึกษา                 
ที่มีประสิทธิภาพและเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน รวมทั้งมีกลไกส่งเสริมให้ทุกภาคส่วน สนับสนุนทรัพยากร
เพ่ือการจัดการศึกษา เป็นต้น 

๕) ระบบการศึกษาที่สนองตอบและก้าวทันการเปลี่ยนแปลงของโลกที่เป็นพลวัตและ
บริบทที่เปลี่ยนแปลง (Relevancy) มีตัวชี้วัดที่สำคัญ เช่น อันดับความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
ด ้านการศ ึกษาด ีข ึ ้น  ส ัดส ่วนผ ู ้ เร ียนอาช ีวศ ึกษาส ูงข ึ ้นเม ื ่อเท ียบก ับผ ู ้ เร ียนสาม ัญศ ึกษา  และ                       
จำนวนสถาบันอุดมศึกษาที ่ติดอันดับ ๒๐๐ อันดับแรกของโลกเพิ ่มขึ ้น เป็นต้นเพื ่อให้บรรลุวิสัยทัศน์  
จุดมุ่งหมายและเป้าหมายดังกล่าวข้างต้น แผนการศึกษาแห่งชาติจึงได้กำหนดช่วงเวลาในการดำเนินการ                         
ในแต่ละเป้าหมายและตัวชี้วัด เป็น ๕ ช่วง ดังนี้ ระยะเร่งด่วน ระยะ ๕ ปีแรกของแผน ระยะ ๕ ปีที่สอง                  
ของแผน ระยะ ๕ ปีที่สามของแผน และระยะ ๕ ปีสุดท้ายของแผน 

 

ยุทธศาสตร์ เป้าหมาย และแนวทางการพัฒนา แผนการศึกษาแห่งชาติได้กำหนด
ยุทธศาสตร์ในการพัฒนาการศึกษาภายใต้ ๖ ยุทธศาสตร์หลักที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี เพื่อให้
แผนการศึกษาแห่งชาติบรรลุเป้าหมายตามจุดมุ่งหมาย วิสัยทัศน์ และแนวคิดการจัดการศึกษาดังกล่าวข้างต้น 
ดังนี้ 

 

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ : การจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ 
 

เป้าหมาย แนวทางการพัฒนา 
(1) คนทุกช่วงวัยมีความรักในสถาบันหลักของชาติ 
และยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
(2) คนทุกช่วงว ัยในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ
จ ังหว ัดชายแดนภาคใต ้และพื ้นท ี ่พ ิ เศษ ได ้รับ
การศึกษาและเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
(3) คนทุกช่วงวัยได้ร ับการศึกษา การดูแลและ
ป้องกันจากภัยคุกคามในชีวิตรูปแบบใหม่ 
 

(1) พ ัฒนาการจ ัดการศ ึกษาเพ ื ่ อเสร ิมสร ้ าง                    
ความม ั ่ นคงของสถาบ ันหล ัก  ของชาต ิและ                   
ก า ร ป ก ค ร อ ง ร ะ บ อบ ป ร ะช า ธ ิ ป ไ ต ย อ ั น มี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  
(2)  ย ก ร ะด ั บ ค ุณภ าพและส ่ ง เ ส ร ิ ม โ อกาส                       
ในการเข้าถึงการศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ
จังหวัดชายแดนภาคใต้  
(3 )  ยกระด ั บค ุณภาพและส ่ ง เ ส ร ิ ม โ อกาส                          
ในการเข้าถึงการศึกษาในพื ้นที ่พิเศษ (พื ้นที ่สูง                 
พื้นที่ตามแนวตะเข็บชายแดนและพื้นที่เกาะแก่ง 
ชายฝั่งทะเล ทั้งกลุ่มชนต่างเชื้อชาติ ศาสนา และ
วัฒนธรรม กลุ่มชนชายขอบและแรงงานต่างด้าว)  
(4) พัฒนาการจัดการศึกษาเพื่อการจัดระบบการ
ดูแลและป้องกันภัยคุกคามในรูปแบบใหม่ อาทิ 
อาชญากรรมและความรุนแรงในรูปแบบต่าง ๆ             
ยา เสพต ิ ด  ภ ั ยพ ิบ ั ต ิ จ ากธรรมชาต ิภ ั ย จ าก                         
โรคอุบัติใหม่ ภัยจากไซเบอร์ เป็นต้น 
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ยุทธศาสตร์ที่ ๒ : การผลิตและพัฒนากำลังคน การวิจัย และนวัตกรรรม เพ่ือสร้างขีด
ความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 

เป้าหมาย แนวทางการพัฒนา 
(1) กำลังคนมีทักษะที่สำคัญจำเป็นและมีสมรรถนะ
ตรงตามความต้องการของตลาดงานและการพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมของประเทศ  
(2) สถาบันการศึกษาและหน่วยงานที่จัดการศึกษา
ผล ิตบ ัณฑ ิตท ี ่ม ีความเช ี ่ยวชาญและเป ็นเลิศ                  
เฉพาะด้าน  
(3) การวิจัยและพัฒนา เพื่อสร้างองค์ความรู้และ
นวัตกรรมที่สร้างผลผลิตและมูลค่าเพ่ิมทางเศรษฐกิจ   

(1) ผลิตและพัฒนากำลังคนให้มีสมรรถนะในสาขา
ท ี ่ ตรงตามความต ้องการของตลาดงานและ                     
การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ  
(2 )  ส ่ ง เสร ิ มการผล ิ ตและพ ัฒนากำล ั ง คน                            
ที่มีความเชี่ยวชาญและเป็นเลิศเฉพาะด้าน  
(3) ส ่ง เสร ิมการว ิจ ัยและพ ัฒนา เพ ื ่อสร ้ าง                    
องค์ความร ู ้และนวัตกรรมที ่สร ้างผลผลิตและ
มูลค่าเพ่ิมทางเศรษฐกิจ 
 

 

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ : การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัย และการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 

เป้าหมาย แนวทางการพัฒนา 
(1) ผู ้เร ียนมีทักษะและคุณลักษณะพื ้นฐานของ
พลเมืองไทยและทักษะและคุณลักษณะที่จำเป็น     
ในศตวรรษที่ 21 (2) คนทุกช่วงวัยมีทักษะความรู้
ความสามารถและสมรรถนะตามมาตรฐานการศึกษา
และมาตรฐานวิชาชีพ และพัฒนาคุณภาพชีวิต                 
ได้ตามศักยภาพ  
(3) สถานศ ึกษาท ุกระด ับการศ ึกษาสามารถ               
จ ัดกิจกรรม/กระบวนการเร ียนร ู ้ตามหลักส ูตร                        
ได้อย่างมีคุณภาพและมาตรฐาน  
(4) แหล่งเรียนรู ้ สื ่อตำราเรียน นวัตกรรมและ             
ส ื ่อการเร ียนร ู ้ม ีค ุณภาพและมาตรฐาน และ
ประชาชนสามารถเข้าถึงได้โดยไม่จำกัดเวลาและ
สถานที่  
(5) ระบบและกลไกการว ัด การต ิดตามและ
ประเมินผลมีประสิทธิภาพ  
(6) ระบบการผลิตคร ู อาจารย ์ และบุคลากร
ทางการศึกษาได้มาตรฐานระดับสากล  
(7) ครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาได้รับ
การพัฒนาสมรรถนะตามมาตรฐาน 
 

(1) ส่งเสริม สนับสนุนให้คนทุกช่วงวัยมีทักษะ 
ความรู้ความสามารถ และการพัฒนาคุณภาพชีวิต
อย่างเหมาะสม เต็มตามศักยภาพในแต่ละช่วงวัย  
(2) ส่งเสริมและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ สื่อตำราเรียน 
และสื ่อการเรียนรู ้ต่าง ๆ ให้มีคุณภาพมาตรฐาน 
และประชาชนสามารถเข้าถึงแหล่งเรียนรู้ได้โดย              
ไม่จำกัดเวลาและสถานที่  
(3) สร้างเสริมและปรับเปลี่ยนค่านิยมของคนไทย    
ให้มีวินัย จิตสาธารณะ และพฤติกรรมที่พึงประสงค์  
(4) พัฒนาระบบและกลไกการติดตาม การวัดและ
ประเมินผลผู้เรียนให้มีประสิทธิภาพ  
(5) พัฒนาคลังข้อมูล สื่อ และนวัตกรรมการเรียนรู้
ที่มีคุณภาพและมาตรฐาน  
(6) พ ัฒนาค ุณภาพและมาตรฐานการผลิตครู 
อาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา  
(7) พัฒนาคุณภาพครู อาจารย ์ และบุคลากร
ทางการศึกษา 
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ยุทธศาสตร์ที่ ๔ : การสร้างโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียมทางการศึกษา 

เป้าหมาย แนวทางการพัฒนา 
(1) ผู้เรียนทุกคนได้รับโอกาสและความเสมอภาค    
ในการเข้าถึงการศึกษาท่ีมีคุณภาพ  
(2) การเพิ ่มโอกาสทางการศึกษาผ่านเทคโนโลยี
ดิจิทัลเพื่อการศึกษาสำหรับคนทุกช่วงวัย  
(3) ระบบข้อมูลรายบุคคลและสารสนเทศทางการ
ศึกษาท่ีครอบคลุม ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน เพ่ือการวาง
แผนการบริหารจัดการศึกษา การติดตามประเมิน
และรายงานผล 
 

(1) เพิ ่มโอกาสและความเสมอภาคในการเข้าถึง
การศึกษาที่มีคุณภาพ  
(2) พัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพื ่อการศึกษา
สำหรับคนทุกช่วงวัย  
(3) พัฒนาฐานข้อมูลด้านการศึกษาที่มีมาตรฐาน 
เชื่อมโยงและเข้าถึงได้ 
 

 

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ : การจัดการศึกษาเพ่ือสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

เป้าหมาย แนวทางการพัฒนา 
(1) คนทุกช่วงว ัย มีจ ิตสำนึกรักษ์ส ิ ่งแวดล้อม                 
ม ี ค ุณธ ร รม  จ ร ิ ย ธ ร รมและนำแนวค ิ ดต าม                    
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ  
(2) หลักสูตร แหล่งเร ียนรู ้ และสื ่อการเร ียนรู้                     
ที ่ส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ ่งแวดล้อม 
ค ุณธรรม จร ิยธรรม และการนำแนวค ิดตาม                
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ  
(3) การวิจัยเพื่อพัฒนาองค์ความรู้และนวัตกรรม
ด ้านการสร ้ าง เสร ิมค ุณภาพช ีว ิตท ี ่ เป ็นม ิตร                      
กับสิ่งแวดล้อม 
 

(1) ส ่งเสริม สนับสนุนการสร้างจิตสำนึกร ักษ์
สิ ่งแวดล้อม มีคุณธรรม จริยธรรม และนำแนวคิด
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ
ในการดำเนินชีวิต  
(2) ส่งเสริมและพัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนรู้ 
แหล่งเรียนรู้ และสื่อการเรียนรู้ต่าง ๆ ที่เก่ียวข้องกับ
การสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
(3) พัฒนาองค์ความรู ้ งานวิจัย และนวัตกรรม                 
ด้านการสร้างเสริมคุณภาพชีว ิตที ่ เป ็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม 
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ยุทธศาสตร์ที่ ๖ : การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา 
เป้าหมาย แนวทางการพัฒนา 

(1) โครงสร้าง บทบาทและระบบการบริหารจัดการ
การศึกษามีความคล่องตัว ชัดเจนและสามารถ
ตรวจสอบได้  
(2) ระบบการบริหารจัดการศึกษามีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลส่งผลต่อคุณภาพและมาตรฐาน
การศึกษา  
(3) ทุกภาคส่วนของสังคมมีส่วนร่วมในการจัด
การศึกษาที่ตอบสนองความต้องการของประชาชน
และพ้ืนที่  
(4) กฎหมายและร ูปแบบการบร ิหารจ ัดการ
ทรัพยากรทางการศึกษารองรับลักษณะที่แตกต่าง
กันของผู้เรียน สถานศึกษา และความต้องการกำลัง
แรงงานของประเทศ  
 

(1) ปรับปรุงโครงสร้างการบริหารจัดการศึกษา  
(2) เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการสถานศึกษา  
(3) ส ่งเสริมการมีส ่วนร ่วมของทุกภาคส่วนใน               
การจัดการศึกษา    
(4) ปรับปรุงกฎหมายเกี ่ยวกับระบบการเงินเพ่ือ
การศึกษาที ่ส ่งผลต่อคุณภาพและประสิทธิภาพ                 
การจัดการศึกษา  
 

 

5.3 แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐานของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน            
พ.ศ. 2566 - 2570 

การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นการศึกษาเพื่อเป็นรากฐานในการพัฒนาประเทศ โดยมีเป้าหมาย
ผู้เรียนได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน เป็นผู้เรียนรู้ ผู้ร่วมสร้างสรรค์นวัตกรรม และเป็นพลเมือง   
ที่เข้มแข็งของประเทศ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จึงได้กำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ 
และกลยุทธ์ ในระยะเวลา 5 ปี (พ.ศ. 2566 - 2570) ดังนี้ 

วิสัยทัศน์  
 “ผู ้ เร ียนมีความรู ้ และสมรรถนะที ่จำเป็น ม ีความสุข และมีเป ้าหมาย ได ้ร ับการพัฒนา                             
อย่างมีคุณภาพ เพ่ือพัฒนาตนเองได้เต็มศักยภาพ” 

พันธกิจ  
 1. ส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื ่อความเป็นเลิศของผู ้เร ียนให้มีสมรรถนะตามศักยภาพ และเพิ ่มขีด
ความสามารถในการแข่งขัน และพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มีสมรรถนะตามหลักสูตร และทักษะที่จำเป็น                  
ต่ออนาคตในศตวรรษที่ 21 

 2. พัฒนาผู ้บร ิหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา ให้ม ีความเชี ่ยวชาญในการจัดการศึกษา                          
ที่ตอบสนองทิศทางการพัฒนาประเทศ  
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 3. พัฒนาสถานศึกษาและระบบการบริหารจัดการศึกษาทุกระดับให้มีความปลอดภัย และ
สถานศึกษาสามารถจัดการศึกษาเพื่อเป้าหมายการพัฒนาที่ยั ่งยืน (Sustainable Development Goals : SDGs)            
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  

 4. เพิ่มโอกาส ความเสมอภาค ลดความเหลื่อมล้ำ ให้ผู ้เรียนทุกคนได้รับบริการทางการศึกษา                       
อย่างทั่วถึงและเท่าเทียม 

 5. พัฒนาระบบการบริหารจัดการของหน่วยงานในสังกัดให้มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล
เหมาะสมกับบริบท 

เป้าประสงค์ 
 1. ผู ้เร ียนทุกช่วงวัยในระดับการศึกษาขั ้นพื ้นฐาน มีความรักในสถาบันหลักของชาติ และ                            
ยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข เป็นพลเมืองที่รู้สิทธิและหน้าที่
อย่างมีความรับผิดชอบ มีจิตสาธารณะ มีความรักและความภูมิใจในความเป็นไทย 

   2. ผู้เรียนทุกช่วงวัยในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ได้รับโอกาสทางการศึกษาที่เสมอภาค มีคุณภาพ
ตามมาตรฐาน สอดคล้องกับศักยภาพ ให้เป็นผู้มีสมรรถนะและทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 

 3. เด ็กกล ุ ่มเส ี ่ยงท ี ่ จะออกจากระบบการศ ึกษา เด ็กตกหล ่น และเด ็กออกกลางคัน                                       
ได้รับการช่วยเหลือให้ได้รับการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

4. ผู ้เรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา และสถานศึกษา ได้รับการดูแลความปลอดภัยจาก                
ภัยคุกคาม 9 รูปแบบ ได้แก่ ภัยยาเสพติด ภัยความรุนแรง ภัยพิบัติต่าง ๆ อุบัติเหตุ โรคอุบัติใหม่ ฝุ่น PM 2.5 
การค้ามนุษย์ การคุกคามในชีวิตและทรัพย์สิน รวมถึงอาชญากรรมไซเบอร์  สามารถปรับตัวต่อโรคอุบัติใหม่                        
โรคอุบัติซ้ำ และรองรับวิถีชีวิตใหม่ รวมถึงการจัดสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการมีสุขภาวะที่ดี 

 5. ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ ทันต่อการเปลี่ยนแปลง 
ของเทคโนโลยี มีสมรรถนะ ความรู้ ความเชี่ยวชาญ จรรยาบรรณและมาตรฐานวิชาชีพ รวมทั้งจิตวิญญาณ
ความเป็นครู 

 6. สถานศึกษาจัดการศึกษาเพ่ือเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainable Development Goals 
: SDGs) ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  

 7.  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั ้นพื ้นฐาน สำนักงานเขตพื้นที ่การศึกษา สถานศึกษา                 
มีการนำระบบข้อมูลสารสนเทศ และเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ                          
มีระบบการบริหารจัดการที่ได้มาตรฐาน มีประสิทธิภาพ เหมาะสมกับบริบท  
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กลยุทธ์ 
กลยุทธ์ที่ 1  ส่งเสริมการจัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีความปลอดภัยจากภัยทุกรูปแบบ 
กลยุทธ์ที่ 2  เพ่ิมโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาให้กับประชากรวัยเรียนทุกคน 
กลยุทธ์ที่ 3  ยกระดับคุณภาพการศึกษาให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 
กลยุทธ์ที่ 4  เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา 

กลยุทธ์ที่ 1 ส่งเสริมการจัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีความปลอดภัยจากภัยทุกรูปแบบ 
 เป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์ 
 1. ผู้เรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา ได้รับการดูแลความปลอดภัยจากภัยคุกคาม 9 รูปแบบ 
ได้แก่ ภัยยาเสพติด ภัยความรุนแรง ภัยพิบัติต่าง ๆ อุบัติเหตุ โรคอุบัติใหม่ ฝุ ่น PM 2.5 การค้ามนุษย์              
การคุกคามในชีวิตและทรัพย์สิน รวมถึงอาชญากรรมไซเบอร์ 

 2. ผู ้ เร ียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา ได้ร ับการดูแลความปลอดภัย และสามารถปรับตัว                              
ต่อโรคอุบัติใหม ่ โรคอุบัติซ้ำ 

 3. สถานศึกษา ได้รับการพัฒนาให้มีความปลอดภัย และจัดการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 4. สถานศ ึกษา ได ้ร ับการส ่งเสร ิมให ้ม ีความร ่วมม ือก ับหน ่วยงานภายนอกท ี ่ เก ี ่ ยวข ้อง                                     
เพ่ือความปลอดภัยของผู้เรียน 

กลยุทธ์ที่ 2  เพิ่มโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาให้กับประชากรวัยเรียนทุกคน 
 เป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์ 
 1. ประชากรวัยเรียนระดับการศึกษาภาคบังคับ ได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างเสมอภาค                   
จนจบการศึกษาภาคบังคับ 

 2. ผู ้ เร ียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ได้ร ับการส่งเสริมให ้ได้ร ับโอกาสทางการศึกษา                             
อย่างเสมอภาคจนจบการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

 3. เด็กพิการและเด็กด้อยโอกาส ได้รับโอกาสทางการศึกษาท่ีมีคุณภาพ  

 4. ผู้เรียนที่มีความสามารถพิเศษได้รับการส่งเสริมและพัฒนาเต็มตามศักยภาพ    

            5. เด็กกลุ ่มเส ี ่ยงที ่จะออกจากระบบการศึกษา เด็กตกหล่น และเด็กออกกลางคันได ้รับ                          
การช่วยเหลือให้ได้รับการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

กลยุทธ์ที่ 3 ยกระดับคุณภาพการศึกษาให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 
 เป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์ 
 1. เด็กปฐมวัยในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มีพัฒนาการสมวัย 
   2. ผู้เรียนทุกช่วงวัยในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีความรักในสถาบันหลักของชาติ และยึดมั่น 
การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข เป็นพลเมืองที่รู ้สิทธิและหน้าที ่ 
อย่างมีความรับผิดชอบ  
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   3. ผู ้เรียนทุกช่วงวัยในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพ ตามมาตรฐาน
สอดคล้องกับศักยภาพ ให้เป็นผู้มีสมรรถนะและทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21   

 4. ผ ู ้บร ิหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาเป็นบุคคลแห่งการเร ียนรู ้ ท ันต่อการเปลี ่ยนแปลง                      
ของเทคโนโลยีมีสมรรถนะ ความรู้ ความเชี่ยวชาญ จรรยาบรรณและมาตรฐานวิชาชีพ รวมทั้งจิตวิญญาณความเป็นครู 

 5. สถานศึกษาจัดการศึกษาเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainable Development Goals : SDGs) 
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  

 6.  สถานศึกษา สามารถจัดการเร ียนรู ้ เช ิงร ุก (Active Learning) และมีระบบการวัดและ
ประเมินผลเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน (Assessment for Learning) ด้วยวิธีการที่หลากหลาย ยืดหยุ่น
ตอบสนองต่อความถนัดและความสนใจของผู้เรียน เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้เป็นรายบุคคล (Personalized 
Learning)  

กลยุทธ์ที่ 4 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา 
 เป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์ 
 1. สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั ้นพื ้นฐาน สำนักงานเขตพื้นที ่การศึกษา สถานศึกษา  
มีการนำระบบข้อมูลสารสนเทศ และเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการบริหารจัดการและการให้บริการ                     
อย่างมีประสิทธิภาพ  

 2. สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั ้นพื ้นฐาน สำนักงานเขตพื้นที ่การศึกษา สถานศึกษา  
มีระบบการบริหารจัดการที่ได้มาตรฐาน 

 3. สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั ้นพื ้นฐาน สำนักงานเขตพื้นที ่การศึกษา สถานศึกษา 
มีระบบการจัดสรรทรัพยากร โดยเฉพาะอัตรากำลังและงบประมาณที่มีประสิทธิภาพ เหมาะสมกับบริบท 

 4. สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั ้นพื ้นฐาน สำนักงานเขตพื้นที ่การศึกษา สถานศึกษา  
มีการส่งเสริมการมีส่วนร่วม ที่มีประสิทธิภาพ เหมาะสมกับบริบท 

 5. สถานศึกษาในพื ้นท ี ่นว ัตกรรมการศ ึกษา สถานศึกษาในพื ้นท ี ่ล ักษณะพิเศษ และ                      
โรงเรียนคุณภาพได้รับการพัฒนาประสิทธิภาพ ที่เหมาะสมกับบริบท 
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5.4 แผนพัฒนาการศึกษากลุ่มจังหวัดภาคกลาง ปริมณฑลและกรุงเทพมหานคร                         
พ.ศ. 2566 - 2570 

          ในการจ ัดทำแผนพัฒนาการศึกษากลุ ่มจ ังหว ัดภาคกลาง ปร ิมณฑลและกร ุงเทพมหานคร              
พ.ศ. 2566 - 2570 โดยการศึกษาวิเคราะห์สถานการณ์และแนวโน้มด้านต่าง ๆ การวิเคราะห์สถานการณ์
ด้านการศึกษาในพื้นที่ แนวทางการขับเคลื่อนจัดการการศึกษาในระดับพื้นที่ให้เชื ่อมโยงและสอดคล้อง                    
กับยุทธศาสตร์ชาติ ทิศทางการพัฒนาประเทศ นโยบายและยุทธศาสตร์ของกระทรวงศึกษาธิการและ
ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัดที่สอดคล้องเชื่อมโยงกับแผนระดับที่ 1 แผนระดับที่ 2 และแผนระดับที่ 3                     
ตามหลักการความสัมพันธ์เชิงเหตุและผล (XYZ) เพื่อใช้เป็นกรอบแนวทางในการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษา
กลุ่มจังหวัดภาคกลาง ปริมณฑลและกรุงเทพมหานคร ภายใต้กรอบแนวคิดการศึกษาเพ่ือการพัฒนาพ้ืนที่ 

           จึงกำหนดทิศทางการพัฒนาการศึกษากลุ ่มจังหวัดภาคกลาง ปริมณฑลและกรุงเทพมหานคร             
(พ.ศ. 2566 - 2570) ได้แก่ วิสัยทัศน์ กลุ่มจังหวัดภาคกลาง ปริมณฑลและกรุงเทพมหานคร เป็นศูนย์กลาง
การจัดการศึกษาที่มีคณุภาพ ให้ผู้เรียนมีความรู้ มีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษท่ี 21  

วิสัยทัศน ์

“ เป็นศูนย์กลางการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพผู้เรียนมีความรู้ มีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 ” 

พันธกิจ  

          1.  พัฒนาและยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษา 

2. มุ ่งสร ้างผ ู ้ เร ียนให้ม ีค ุณภาพและทักษะที ่จำเป็นในศตวรรษที ่  21 ให ้ม ีความเป็นเลิศ                           
เพ่ือเสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน 

3. สร้างโอกาสและความเสมอภาคในการเข้าถึงการศึกษาอย่างทั่วถึง 
4. ปรับปรุงระบบบริหารจัดการศึกษาให้มีประสิทธิภาพในการใช้ทรัพยากรเพิ่มความคล่องตัว               

ในการรองรับความหลากหลายของการจัดการศึกษาและเสริมสร้างธรรมาภิบาล 

ประเด็นยุทธศาสตร์ 4 ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างความเป็นพลเมือง 

เป้าประสงค์: ผู ้เรียนมีความรักในสถาบันหลักของชาติ และยึดมั ่นการปกครองระบอบประชาธิปไตย                  
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ความภาคภูมิใจในการเป็นพลเมืองไทยและพลเมืองโลก 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนากระบวนการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ให้ผู้เรียนมีความรู้ มีทักษะ มีสมรรถนะ และ
ความสามารถในการแข่งขัน 

เป ้าประสงค์ : ผู ้ เร ียนมีความรู ้ ม ีท ักษะที ่จำเป็นในศตวรรษที ่  21 มีสมรรถนะตามความต้องการ                  
ของตลาดแรงงานและทิศทางการพัฒนาประเทศ 
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ยุทธศาสตร์ที่ 3 เสริมสร้างโอกาสทางการศึกษา และการเรียนรู้ตลอดชีวิต 

เป้าประสงค์: ผู้เรียนทุกช่วงวัยมีโอกาสเข้าถึงบริการทางการศึกษา มีการเรียนรู ้ตลอดชีวิตที่มีคุณภาพ           
อย่างทั่วถึง เสมอภาคและเท่าเทียม 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 สนับสนุนการพัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ 

เป้าประสงค์: ระบบการบริหารจัดการศึกษามีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล โดยการมีส่วนร่วม                   
ของทุกภาคส่วน 

5.5 แผนพัฒนาการศึกษาภาคกลาง พ.ศ. 2566 - 2570 

              การจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาภาคกลาง พ.ศ. 2566 - 2570 ได้มีการศึกษาวิเคราะห์
สถานการณ์และแนวโน้มด้านต่าง ๆ การวิเคราะห์สถานการณ์ด้านการศึกษาในพื้นที่ ซึ ่งพื้นที่ภาคกลาง 
ประกอบด้วย ลพบุรี สระบุรี พระนครศรีอยุธยา สิงห์บุรี ชัยนาท อ่างทอง นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ 
นครปฐม ราชบุรี กาญจนบุรี สุพรรณบุรี สมุทรสงคราม สมุทรสาคร เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ และ
กรุงเทพมหานคร แนวทางการขับเคลื่อนการจัดการศึกษาในระดับพื ้นที ่ให้เชื ่อมโยงและสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ชาติ ทิศทางการพัฒนาประเทศ นโยบายและยุทธศาสตร์ของกระทรวงศึกษาธิ การ และ
ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ ่มจ ังหวัดที ่สอดคล้องเช ื ่อมโยงกับแผนระดับที ่  1 แผนระดับที ่  2 และ                            
แผนระดับที ่ 3 ตามหลักการความสัมพันธ์เชิงเหตุและผล (XYZ) เพื ่อใช้เป็นกรอบเป็นกรอบแนวทาง                          
ในการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาภาคกลาง (พ.ศ. 2566 - 2570) ภายใต้กรอบแนวความคิดการศึกษา                
เพื่อการพัฒนาพื้นที่ และสนับสนุนการพัฒนาพื้นที่ที่เชื ่อมโยงมิติทางสังคม เศรษฐกิจ ตามศักยภาพและ                    
โอกาสของพ้ืนที่ ดังนั้น จึงกำหนดทิศทางการพัฒนาการศึกษาภาคกลาง พ.ศ. 2566 - 2570 ได้แก่ 

วิสัยทัศน์ 

“ ผู้เรียนทุกระดับมีคุณภาพตามช่วงวัย มีความรู้ มีทักษะอาชีพ รองรับอุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต” 

พันธกิจ 

1. ส่งเสริมการเรียนรู้ที่จำเป็นในศตวรรษท่ี 21 ทุกระดับทุกประเภทอย่างทั่วถึงต่อเนื่องตลอดชีวิต 
2. ยกระดับคุณภาพมาตรฐานการเรียนการสอนในทุกพ้ืนที่ให้มีคุณภาพ 
3. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของเครือข่ายและทุกภาคส่วนในการสนับสนุนการจัดการศึกษา 
4. พัฒนาระบบบริหารจัดการการศึกษาตามหลักธรรมภิบาล 

ประเด็นยุทธศาสตร์ 5 ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 

1. ส่งเสร ิม สนับสนุนการพัฒนาผ ู ้ เร ียนให ้เป ็นกำล ังคนที ่ม ีท ักษะรองร ับอุตสาหกรรมและ                    
บริการแห่งอนาคต 

2. ยกระดับคุณภาพมาตรฐานการเรียกการสอนให้ผู้เรียนมีทักษะในศตวรรษที่ 21 
3. ส่งเสริม สนับสนุนการเข้าถึงบริการทางการศึกษาและส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
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4. เ ส ร ิ ม ส ร ้ า ง ก า ร จ ั ด ก า ร ศ ึ ก ษ า เ พ ื ่ อ ส ร ้ า ง ค ว า ม เป ็ น พล เ ม ื อ ง  แล ะนำแนวค ิ ด ต า ม                                           
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดี 

5. พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารและการจัดการศึกษาแบบมีส่วนร่วม 

เป้าประสงค์ 

1. ผู้เรียนได้รับการพัฒนาศักยภาพให้มีทักษะ สมรรถนะตรงตามความต้องการของตลาดแรงงานรองรับ
อุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต 

2. ผู ้เรียนได้รับการศึกษาที ่มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาแห่งชาติ มีทักษะการเรียนรู ้ และ
คุณลักษณะที่จำเป็นของโลกศตวรรษที่ 21 

3. ผู้เรียนทุกช่วงวัยมีโอกาสเข้าถึงบริการทางการศึกษา มีการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึง 
เสมอภาคและเท่าเทียม 

4. ผู้เรียนเป็นพลเมืองที่มีคุณค่าของสังคม มีคุณภาพชีวิตที่ดี เข้าใจถึงคุณค่าของความหลากหลาย                  
ทางวัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ ภูมิปัญญาท้องถิ่น การมีจิตอาสา และสำนึกสาธารณะ น้อมนำแนวคิด
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ 

5. ระบบการบร ิหารจ ัดการศึกษามีประส ิทธ ิภาพตามหล ักธรรมาภิบาล โดยการมีส ่วนร ่วม                               
ของทุกภาคส่วน 

          การนำแผนพัฒนาการศึกษาภาคกลาง พ.ศ.2566 - 2570 ไปสู ่การปฏิบัติให้เกิดผลสำเร็จ                  
ตามเป้าหมาย จำเป็นอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนที ่เกี ่ยวข้องในการจัดการศึกษา ทั ้งในสังกัด
กระทรวงศึกษาธิการ และนอกสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ที่จะร่วมขับเคลื่อนและถ่ายทอดสาระสำคัญ                    
ของแผนพัฒนาการศึกษาภาคกลางฯ ลงสู่แผนพัฒนาการศึกษากลุ ่มจังหวัด/จังหวัด แผนปฏิบัติการ                       
ด้านการศึกษา แผนปฏิบัติราชการของหน่วยงานทางการศึกษาในพื้นที่ ควรจะต้องมีการสร้างการรับรู้                 
การสื่อสารให้แก่บุคลากรที่เกี่ยวข้องได้รับรู้ เข้าใจยุทธศาสตร์ฯ โดยผ่านกลไกและเครื่องมือที่กำหนดไว้                  
ในระดับพื ้นที ่อันจะส่งผลต่อเด็ก เยาวชน นักเรียน นักศึกษา และประชาชนผู ้ร ับบริการหน่วยงาน                           
ทางการศึกษา และสถานศึกษาได้อย่างเป็นรูปธรรมสอดคล้องกับนโยบายด้านการศึกษาของรัฐบาล                        
แ ล ะน โ ยบายขอ งกร ะทร ว งศ ึ กษ า ธ ิ ก า ร  เ พ ื ่ อ ก า รบ ร รล ุ ต าม เป ้ า หม ายย ุ ท ธ ศ าสตร ์ ช า ติ                                                         
“พัฒนาคนในทุกมิติและในทุกช่วงวัยให้เป็นคนดี เก่ง และมีคุณภาพ” ต่อไป 
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5.6 แผนพัฒนาการศึกษา ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 - 2570) ของจังหวัดสมุทรปราการ 

สาระสำคัญ 

 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสมุทรปราการ ได้ศึกษา วิเคราะห์ และทบทวนบริบทที่เกี่ยวข้อง 
ซึ่งมีการปรับเปลี ่ยนตามสถานการณ์ระดับประเทศ ประกอบด้วย ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561 - 2580)                  
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561 - 2580) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ                        
ฉบับที่ 13  พ.ศ. 2566 - 2570 นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ (พ.ศ. 2562 - 2565) 
นโยบายรัฐบาล (พลเอก ประยุทธ์ จ ันทร์โอชา) แถลงต่อรัฐสภา เมื ่อว ันที ่ 25 กรกฎาคม 2562                   
เป ้ าหมายการพ ัฒนาท ี ่ย ั ่ งย ืน (Sustainable Development Goals : SDGs) แผนการศ ึกษาแห ่ งชาติ                     
พ.ศ. 2560 - 2579 นโยบายการจ ัดการศึกษาของร ัฐมนตร ีว ่าการกระทรวงศ ึกษาธ ิการ และ                          
(ร่าง) แผนปฏิบัติราชการ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 - 2570) ของกระทรวงศึกษาธิการ และบริบทต่าง ๆ                
ที ่ เก ี ่ยวข้อง เป็นกรอบแนวทางการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษา ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566  - 2570)                   
ของจังหวัดสมุทรปราการ ดังนี้ 
วิสัยทัศน์ 

 “บูรณาการจัดการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ ผู้เรียนมีคุณภาพและทักษะที่จำเป็นในโลกยุคใหม่” 
พันธกิจ  
 1. ยกระดับคุณภาพของการจัดการศึกษาให้มีมาตรฐาน 
 2. ลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา 
 3. มุ่งความเป็นเลิศและสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
 4. ปร ับปร ุงระบบบร ิหารจ ัดการการศ ึกษาให ้ม ีประส ิทธ ิภาพในการใช ้ทร ัพยากร                          
เพ่ิมความคล่องตัวในการรองรับความหลากหลายของการจัดการศึกษา และสร้างเสริมธรรมาภิบาล 
เป้าประสงค์รวม  
 1. ผู้เรียนมีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของชาติ 
   2. ผู้เรียนได้รับการปลูกจิตสำนึกที่ถูกต้องเกี่ยวกับความมั่นคง และรู้เท่าทันต่อภัยคุกคาม
รูปแบบใหม่ 
   3. ผู้เรียนปฐมวัยมีพัฒนาการที่สมวัย 
    4. ครูและบุคลากรทางการศึกษามีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ 
 5. ผู ้ เร ียนทุกคนได้ร ับโอกาสเข้าถึงบริการทางการศึกษาที ่ม ีค ุณภาพอย่างทั ่วถึง และ                     
เหมาะสมกับช่วงวัย 
   6. มีการพัฒนาระบบฐานข้อมูลพหุปัญญาของผู้เรียน 
 7. กำลังคนมีทักษะอาชีพ สมรรถนะ สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน 
   8. องค์ความรู้ สิ่งประดิษฐ์ งานวิจัย เทคโนโลยีและนวัตกรรม สามารถนำไปใช้ประโยชน์                
ในเชิงเศรษฐกิจและสังคม   
   9. ระบบบริหารจัดการการศึกษามีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล สามารถสนับสนุน                  
การจัดการศึกษาที่หลากหลายในระดับพื้นท่ี ตอบสนองความต้องการของผู้เรียน 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ 
 1. พัฒนาหลักสูตร กระบวนการจัดการเรยีนรู ้การวดัและประเมินผล  
 2. พัฒนาครู บุคลากรทางการศกึษา และบุคลากรผู้ปฏิบัติงานทุกระดับ  
   3. เพิ่มโอกาสให้ผู้เรียนทุกช่วงวัยเข้าถึงบริการทางการศึกษาอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต          
   4. ส่งเสริมระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา  
    5.  ผลิตกำลังคน รวมทั้งงานวิจัยที่สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ  
                   6. ปรับปรุงระบบบริหารจัดการและส่งเสริมใหทุ้กภาคส่วนมีส่วนรว่มในการจัดการศึกษา          

6. นโยบายและแผนที่เกี่ยวข้อง 

     6.1 แผนพัฒนาเศรษฐก ิจและส ังคมแห่งชาต ิ ฉบ ับที่13  พ .ศ . 2566 - 2570 
               เป็นกลไกที่สำคัญในการแปลงยุทธศาสตร์ชาติไปสู ่การปฏิบัติ ซึ ่งเป็นการพัฒนาประเทศ                   
ในช่วง 5 ปีที่สองของยุทธศาสตร์ชาติ เพื่อให้ก้าวข้ามความท้าทายที่เป็นอุปสรรคต่อการบรรลุเป้าหมาย                  
ตามยุทธศาสตร์ชาติ เร่งแก้ไขจุดอ่อนและข้อจำกัดของประเทศที่มีอยู่เดิม รวมทั้งเพิ่มศักยภาพในการรับมือ
กับความเสี่ยงสำคัญที่มาจากการเปลี่ยนแปลงบริบททั้งจากภายนอกและภายใน ตลอดจนการเสริมสร้าง
ความสามารถในการสร้างสรรค์ประโยชน์จากโอกาสที ่เก ิดขึ ้นอย่างเหมาะสม โดยมีว ัตถุประสงค์                                  
เพื่อพลิกโฉมประเทศไทยสู่ “สังคมก้าวหน้า เศรษฐกิจสร้างมูลค่าอย่างยั ่งยืน” และมีเป้าหมายหลัก                   
จำนวน  5 ประการ ประกอบด้วย 

                 1) การปรับโครงสร้างการผลิตสู่เศรษฐกิจฐานนวัตกรรม  
  2) การพัฒนาคนสำหรับโลกยุคใหม่  
 3) การมุ่งสู่สังคมแห่งโอกาสและความเป็นธรรม  
 4) การเปลี่ยนผ่านการผลิตและบริโภคไปสู่ความยั่งยืน   
 5) การเสริมสร้างความสามารถของประเทศในการรับมือกับการเปลี่ยนแปลงและความเสี่ยง
ภายใต้บริบทโลกใหม่ โดยกระทรวงศึกษาธิการมีส่วนเกี ่ยวข้องกับเป้าหมายที่ 2 เป็นเป้าหมายหลัก                    
ส่วนเป้าหมายที่ 3 5 และ 4 เป็นเป้าหมายรองตามลำดับ และเพื ่อถ่ายทอดเป้าหมายหลักไปสู ่ภาพ                  
ของการขับเคลื่อนที่ชัดเจน เป็นรูปธรรมจึงได้กำหนดหมุดหมายการพัฒนา จำนวน 13 หมุดหมาย  
 ภารกิจสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 2 มีส่วนเกี่ยวข้องกับ                   
หมุดหมายการพัฒนา จำนวน 5 หมุดหมาย ดังนี้  
  1) หมุดหมายที่ 8 ไทยมีพื้นที่และเมืองอัจฉริยะที่น่าอยู่ปลอดภัย เติบโตได้อย่างยั่งยืน       
เป้าหมาย : 1) การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของภาคและการลงทุนในเขตเศรษฐกิจพิเศษขยายตัวเพิ่มขึ้น       
2) การพัฒนาเมืองให้มีความน่าอยู่อย่างยั่งยืน มีความพร้อมในการรับมือและปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลง               
ทุกรูปแบบ เพื ่อให้ประชาชนทุกกลุ ่มมีคุณภาพชีวิติที ่ดีอย่างทั ่วถึง กลยุทธ์ที่ 1 การสร้างความเข้มแข็ง                    
เศรษฐกิจฐานราก กลยุทธ์ย่อยที ่ 1.2 สร้างความเข้มแข็งให้กับเศรษฐกิจชุมชน โดยสร้างเสริมองค์ความรู้                       
ให้กับชุมชนจากสถาบันการศึกษาในพ้ืนที่ กลยุทธ์ที่ 2 การส่งเสริมกลไกความร่วมมือภาครัฐ เอกชน ประชาชน
และประชาสังคมเพื่อการพัฒนาพื้นที่และเมือง กลยุทธ์ย่อยที่ 2.1 สนับสนุนการพัฒนาพื้นที่และเมือง                      
ด้วยความร่วมมือของภาคส่วนต่าง ๆ หลากหลายรูปแบบ 
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  2) หมุดหมายที่ 9 ไทยมีความยากจนข้ามรุ่นลดลง และคนไทยทุกคนมีความคุ้มครอง
ทางสังคมที ่เพียงพอ เหมาะสม เป้าหมาย : 1) ครัวเร ือนยากจนข้ามรุ ่นมีโอกาสในการเลื ่อนสถานะ                  
ทางเศรษฐกิจและสังคม จนสามารถหลุดพ้นจากความยากจนได้อย่างยั่งยืน กลยุทธ์ที่ 2 การสร้างโอกาส           
ที่เสมอภาคแก่เด็กจากครัวเรือนยากจนข้ามรุ่น กลยุทธ์ย่อยที่ 2.2 ส่งเสริมโอกาสทางการศึกษาและการพัฒนา
ทักษะอาชีพที่มีคุณภาพ  
   3) หมุดหมายที่ 11 ไทยสามารถลดความเสี่ยงและผลกระทบจากภัยธรรมชาติและ               
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เป้าหมาย : สังคมไทยมีภูมิคุ้มกันจากภัยธรรมชาติและการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ กลยุทธ์ที่ 2 การพัฒนาและเพิ่มศักยภาพประชาชนและชุมชนในการรับมือภัยธรรมชาติและ
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ กลยุทธ์ย่อย 2.1 ส่งเสริมให้ประชาชนทุกภาคส่วนมีความรู้ ความเข้าใจ 
ตระหนักถึงความเสี่ยงและปรับตัวรับมือผลกระทบจากภัยธรรมชาติและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
   4) หมุดหมายที่ 12 ไทยมีกำลังคนสมรรถนะสูง มุ่งเรียนรู้อย่างต่อเนื ่อง ตอบโจทย์                
การพัฒนาแห่งอนาคต เป้าหมาย : 1) คนไทยได้รับการพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพในทุกช่วงวัย มีสมรรถนะ        
ที่จำเป็นสำหรับโลกยุคใหม่ มีคุณลักษณะตามบรรทัดฐานที่ดีของสังคม มีคุณธรรม จริยธรรม และมีภูมิคุ้มกัน              
ต ่ อการเปล ี ่ ยนแปลงอย ่ างพล ิกโฉมฉ ับพล ันของโลก สามารถดำรงช ี ว ิ ตร ่ วมก ันอย ่ างสงบสุข                                               
2) ประชาชนทุกกลุ ่มเข้าถึงการเรียนรู ้ตลอดชีวิต กลยุทธ์ที ่ 1 การพัฒนาคนไทยทุกช่วงวัยในทุกมิติ                               
กลย ุทธ ์ย ่อยท ี ่  1.1 พัฒนาเด ็กช ่วงต ั ้ งครรภ ์ถ ึ งปฐมว ัยให ้ม ีพ ัฒนาการรอบด ้าน ม ีอ ุปน ิส ัยที่ ดี                                    
กลยุทธ์ย่อยที่ 1.2 พัฒนาผู้อยู่ในช่วงวัยระดับพื้นฐานให้มีความตระหนักรู้ในตนเอง มีทักษะดิจิทัลและ                  
มีสมรรถนะที่จำเป็นต่อการเรียนรู้ การดำรงชีวิตและการทำงาน กลยุทธ์ย่อยที่ 1.4 พัฒนาวัยแรงงาน                          
ให ้ม ีสมรรถนะท ี ่จำเป ็นเพ ื ่อการประกอบอาช ีพและเช ื ่อมโยงก ับโลกของการทำงานในอนาค ต                                          
กลยุทธ์ย่อยที่ 1.5 พัฒนาผู้สูงอายุให้เป็นพลเมืองมีคุณค่าของสังคม โดยพัฒนาผู้สูงอายุให้เป็นพลังของสังคม                                     
กลยุทธ์ที ่ 3 การเรียนรู ้ตลอดชีว ิต กลยุทธ์ย่อยที ่ 3.1 พัฒนาระบบนิเวศเพื ่อการเรียนรู ้ตลอดชีวิต                           
กลยุทธ์ย่อยที่ 3.2 พัฒนาทางเลือกในการเข้าถึงการเรียนรู้สำหรับผู้ที่ไม่สามารถเรียนในระบบการศึกษาปกติ 
   5) หมุดหมายที่ 13 ไทยมีภาครัฐที่ทันสมัย มีประสิทธิภาพและตอบโจทย์ประชาชน      
เป้าหมาย : 1) การบริการภาครัฐมีคุณภาพ เข้าถึงได้ 2) ภาครัฐมีขีดสมรรถนะคล่องตัว กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนา
คุณภาพการให้บริการภาครัฐที่ตอบโจทย์ สะดวกและประหยัด กลยุทธ์ย่อยที่ 1.1 ยกเลิกภารกิจให้บริการ              
ที่สามารถเปิดให้ภาคส่วนอ่ืนให้บริการแทน กลยุทธ์ย่อยที่ 1.2 ทบทวนกระบวนการทำงานของภาครัฐควบคู่กับ
พัฒนาการบริการภาครัฐในรูปแบบดิจิทัลแบบเบ็ดเสร็จ กลยุทธ์ที่ 2 ปรับเปลี่ยนการบริหารจัดการและโครงสร้าง
ของภาครัฐให้ยืดหยุ่น เชื่อมโยง เปิดกว้างและมีประสิทธิภาพเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงที่เอื้อต่อการพัฒนา
ประเทศ กลยุทธ ์ย ่อยที ่  2.1 ทบทวนบทบาทภาคร ัฐและกระจายอำนาจการบร ิหารจ ัดการภาครัฐ                                 
กลยุทธ์ย่อยที ่ 2.2 สร้างความโปร่งใสและธรรมาภิบาลภาครัฐ กลยุทธ์ที ่ 3 ปรับเปลี ่ยนภาครัฐเป็น                             
รัฐบาลดิจิทัลที่ใช้ข้อมูลในการบริหารจัดการเพื่อการพัฒนาประเทศ กลยุทธ์ ย่อยที่ 3.1 ปรับเปลี่ยนข้อมูล
ภาครัฐทั ้งหมดให้เป็นดิจิทัล กลยุทธ์ย่อยที ่ 3.2 ปรับเปลี ่ยนกระบวนการทำงานภาครัฐเป็นดิจิทัล                                 
กลยุทธ์ที่ 4 การสร้างระบบบริหารภาครัฐที่ส่งเสริมการปรับเปลี่ยนและพัฒนาบุคลากรให้มีทักษะที่จำเป็น               
ในการให้บริการภาครัฐดิจิทัล และปรับปรุงกฎหมาย ระเบียบ มาตรการภาครัฐให้เอื้อต่อการพัฒนาประเทศ 
กลยุทธ์ย่อยที่ 4.1 ปรับระบบบริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐเพื่อดึงดูดและรักษา ผู้มีศักยภาพมาขับเคลื่อน
การพัฒนาประเทศ กลยุทธ์ย่อยที่ 4.2 ยกเลิกกฎหมายที่หมดความจำเป็นและพัฒนากฎหมายที่เอื ้อต่อ                    
การพัฒนาประเทศ 
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6.2 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 
           รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 เป็นกฎหมายหลักในการปกครองประเทศ 
ได้มีการกำหนดหมวดสำคัญที่เกี่ยวกับ “การจัดการศึกษา” การส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาและ
การเข้ารับบริการการศึกษาของประชาชน 
  หมวดหน้าที ่ของปวงชนชาวไทย มาตรา 50 (4) บุคคลมีหน้าที ่ เข ้าร ับการศึกษาอบรม                        
ในการศึกษาภาคบังคับ 
  หมวดหน้าที ่ของรัฐ มาตรา 54 รัฐต้องดำเนินการให้เด็กทุกคนได้ร ับการศึกษาเป็น                   
เวลาสิบสองปีตั ้งแต่ก่อนวัยเรียนจนจบการศึกษาภาคบังคับอย่างมีคุณภาพโดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย รัฐต้อง
ดำเนินการให้เด็กเล็กได้รับการดูแลและพัฒนาก่อนเข้ารับการศึกษาภาคบังคับ เพ่ือพัฒนาร่างกาย จิตใจ วินัย 
อารมณ์ สังคมและสติปัญญาให้สมกับวัย โดยส่งเสริมและสนับสนุนให้องค์ กรปกครองส่วนท้องถิ่นและ
ภาคเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินการด้วย รัฐต้องดำเนินการให้ประชาชนได้รับการศึกษา ตาม                      
ความต้องการในระบบต่าง ๆ รวมทั ้งส ่งเสร ิมให ้ม ีการเร ียนร ู ้ตลอดชีว ิตและจัดให ้ม ีการร ่วมมือ                       
ระหว่างรัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่นและภาคเอกชนในการจัดการศึกษาทุกระดับ โดยรัฐมีหน้าที่
ดำเนินการกำกับ ส่งเสริมและสนับสนุนให้การจัดการศึกษาดังกล่าวมีคุณภาพ และได้มาตรฐานสากล ทั้งนี้ 
ตามกฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติ ซึ่งอย่างน้อยต้องมีบทบัญญัติเกี ่ยวกับการจัดทำแผนการศึกษา
แห่งชาติ และการดำเนินการและตรวจสอบการดำเนินการให้เป็นไปตามแผนการศึกษาแห่งชาติด้วย
การศึกษาทั ้งปวงต้องมุ ่งพัฒนาผู ้เร ียนให้เป็นคนดีมีว ินัย ภูมิใจในชาติ มีความสามารถเชี ่ยวชาญได้                  
ตามความถน ัดของตนและม ีความร ับผิ ดชอบต ่อครอบคร ั ว  ช ุมชน ส ั งคมและประเทศชาติ                                  
ในการดำเนินการให้เด็กเล็กได้รับการดูแลและพัฒนาก่อนเข้ารับการศึกษาภาคบังคับ หรือให้ประชาชนได้รับ
การศ ึกษาตามความต ้องการในระบบต ่าง ๆ   และได ้ร ับการส ่ ง เสร ิมการเร ี ยนร ู ้ ตลอดช ี วิ ต                                
รัฐต้องดำเนินการให้ผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์ได้รับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตามความถนัด      
ของตน ให้จัดตั้งกองทุนเพ่ือใช้ในการช่วยเหลือผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์ เพ่ือลดความเหลื่อมล้ำในการศึกษาและ
เพื่อเสริมสร้างและพัฒนาคุณภาพและประสิทธิภาพครู  โดยให้รัฐจัดสรรงบประมาณให้แก่กองทุนหรือ                   
ใช ้มาตรการหร ือกลไกทางภาษ ี รวมทั ้ งการให ้ผ ู ้บร ิจาคทร ัพย ์ส ินเข ้ากองท ุนได ้ร ับประโยชน์                                        
ในการลดหย่อนภาษีด้วย ทั ้งนี ้ ตามที่กฎหมายบัญญัติซึ ่งกฎหมายดังกล่าวอย่างน้อยต้องกำหนดให้                            
การบริหารจัดการกองทุนเป็นอิสระและกำหนดให้มีการใช้จ่ายเงินกองทุนเพ่ือบรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่าว 
  หมวดการปฏิรูปประเทศ มาตรา 258 (จ) ให้ดำเนินการปฏิรูปประเทศในด้านการศึกษา                   
ให้เกิดผลดังต่อไปนี้  
  1) เริ่มดำเนินการให้เด็กเล็กได้รับการดูแลและพัฒนาก่อนเข้ารับการศึกษาภาคบังคับ เพื่อให้
เด็กเล็กได้รับการพัฒนาร่างกาย จิตใจ วินัย อารมณ์ สังคม และสติปัญญา ให้สมกับวัยโดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย  
  2) ดำเนินการตรากฎหมายเพื่อจัดตั้งกองทุนเพื่อใช้ในการช่วยเหลือผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์     
เพื่อลดความเหลื่อมล้ำในการศึกษาและเพื่อเสริมสร้างและพัฒนาคุณภาพและประสิทธิภาพครู ให้แล้วเสร็จ                    
ภายในหนึ่งปีนับตั้งแต่วันประกาศใช้รัฐธรรมนูญนี้  
  3) ให้มีกลไกและระบบการผลิต คัดกรอง และพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพครูและอาจารย์       
ให้ได้ผู ้มีจิตวิญญาณแห่งความเป็นครูมีความรู้ความสามารถอย่างแท้จริง ได้รับค่าตอบแทนที่เหมาะสม                
กับความสามารถและประสิทธิภาพในการสอน รวมทั้งมีกลไกสร้างระบบคุณธรรมในการบริหารงานบุ คคล
ของผู้ประกอบวิชาชีพครู    
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  4) ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนทุกระดับเพื่อให้ผู้เรียนสามารถเรียนได้ตามความถนัด และ
ปรับปรุงโครงสร้างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อบรรลุเป้าหมายดังกล่าว โดยสอดคล้องกันทั้งในระดับชาติและ
ระดับพ้ืนที ่ 
  หมวดการปฏิรูปประเทศ มาตรา 261 ในการปฏิรูปตามมาตรา 258 จ. ด้านการศึกษา            
ให้มีคณะกรรมการที ่มีความเป็นอิสระคณะหนึ ่งที ่คณะรัฐมนตรีแต่งตั ้งดำเนินการศึกษาและจัดทำ 
ข้อเสนอแนะและร่างกฎหมายที่เกี ่ยวข้องในการดำเนินการให้บรรลุเป้าหมาย เพื่อเสนอคณะรัฐมนตรี
ดำเนินการ  
 

6.3 เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน Sustainable Development Goals – SDGs 

            เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals – SDGs) เป็นวาระการพัฒนา
ภายหล ังป ี  2015 ระยะ 15 ป ี (ค.ศ. 2016 - 2030 ) ที ่ผ ู ้นำประเทศสมาช ิกสหประชาชาติ                                
จำนวน 193 ประเทศ ได้ร่วมกันลงนามรับรองพันธะสัญญาทางการเมืองระดับผู้นำในเอกสาร เพื่อกำหนด     
ทิศทางการพัฒนาที่ยั่งยืนของโลก 15 ปีข้างหน้า เพื่อยืนยันเจตนารมณ์ร่วมกันที่จะผลักดันและขับเคลื่อน   
การแก้ไขปัญหาความยากจนในทุกมิติและทุกรูปแบบ โดยมีเป้าหมายหลัก 17 ข้อ ครอบคลุม 3 เสาหลัก    
ด้านการพัฒนาที่ยั่งยืน คือ เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม  

           การดำเนินการในส่วนของประเทศไทยนั้น สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ (สศช.) ได้รับมอบหมายให้เป็นหน่วยงานรับผิดชอบหลักในการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนา                 
ที่ยั ่งยืนร่วมกับส่วนราชการและหน่วยงานต่างๆในรูปแบบคณะกรรมการเพื่อการพัฒนาที่ยั ่งยืน (กพย.)                   
ทั ้งนี ้ กพย. ได้มอบหมายให้กระทรวงศึกษาธิการได้ร ับมอบหมายให้เป็นหน่วยงานรับผิดชอบหลัก                         
ในเป้าหมายที่ 4 สร้างหลักประกันว่าทุกคนมีการศึกษาที่มีคุณภาพอย่างครอบคลุม เท่าเทียม และสนับสนุน
โอกาสในการเรียนรู้ตลอดชีวิต 

      (1) เป้าหมายที่ 4 (Goal) สร้างหลักประกันว่าทุกคนมีการศึกษาที่มีคุณภาพอย่างครอบคลุมและ    
เท่าเทียม และสนับสนุนโอกาสในการเร ียนร ู ้ตลอดชีว ิต  (Ensure inclusive and equitable quality 
education and promote lifelong learning opportunities for all) 

  เป้าหมายย่อย (Target) กระทรวงศึกษาธิการรับผิดชอบ 8 เป้าหมายย่อย (Target) ดังนี้ 
    เป้าหมายย่อยที่ 4.1 : สร้างหลักประกันว่าเด็กชายและเด็กหญิงทุกคนสำเร็จการศึกษา
ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาที่มีคุณภาพ เท่าเทียม และไม่มีค่าใช้จ่าย นำไปสู่ผลลัพธ์ทางการเรียน                    
ที่มีประสิทธิผล ภายในปี พ.ศ. 2573  
    เป้าหมายย่อยที่ 4.2 : สร้างหลักประกันว่าเด็กชายและเด็กหญิงทุกคนเข้าถึงการพัฒนา     
การดูแล และการจัดการศึกษาระดับก่อนประถมศึกษา สำหรับเด็กปฐมวัยที่มีคุณภาพ เพื่อให้เด็กเหล่านั้น               
มีความพร้อมสำหรับการศึกษาระดับประถมศึกษา ภายในปี 2573  
  เป้าหมายย่อยที่ 4.3 เพิ่มจำนวนเยาวชนและผู้ใหญ่ที่มีทักษะที่เกี่ยวข้อง รวมถึงทักษะ
ทางด้านเทคนิคและอาช ีพสำหร ับการจ ้างงาน การมีงานที ่ม ีค ุณค่า และการเป็นผ ู ้ประกอบการ                           
ภายในปี 2573  
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  เป้าหมายย่อยที่ 4.4 ขจัดความเหลี่อมล้ำทางเพศด้านการศึกษาและสร้างหลักประกัน          
ว่ากลุ ่มที ่เปราะบาง ซึ ่งรวมถึงผู ้พิการ ชนพื้นเมือง และเด็ก เข้าถึงการศึกษาและการฝึกอาชีพทุกระดับ                
อย่างเท่าเทียม ภายในปี พ.ศ. 2573  
  เป้าหมายย่อยที่  4.5 สร้างหลักประกันว่าเยาวชนทุกคนและผู ้ใหญ่ในสัดส่วนสูง                     
ทั้งชายและหญิง สามารถอ่านออกเขียนได้และคำนวณได้ ภายในปี 2573  
  เป้าหมายย่อยที่ 4.6 สร้างหลักประกันว่าผู้เรียนทุกคนได้รับความรู้และทักษะที่จำเป็น
สำหร ับส ่งเสร ิมการพัฒนาอย ่างย ั ่ งย ืน รวมไปถ ึงการศ ึกษาสำหร ับการพัฒนาอย ่างย ั ่ งย ืน และ                                
การมีวิถีชีวิตที่ยั่งยืน สิทธิมนุษยชน ความเสมอภาคระหว่างเพศ การส่งเสริมวัฒนธรรมแห่งความสงบสุข และ
ไม่ใช้ความรุนแรง การเป็นพลเมืองของโลก และความนิยมในความหลากหลายทางวัฒนธรรมและการมีส่วนร่วม
ของวัฒนธรรมต่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ภายในปี 2573  
  เป้าหมายย่อยที่ 4.A สร้างและยกระดับอุปกรณ์และเครื่องมือทางการศึกษาที่อ่อนไหว                   
ต่อเด็ก ผู้พิการ และเพศภาวะ และให้มีสภาพแวดล้อมทางการเรียนรู้ที่ปลอดภัย ปราศจากความรุนแรง ครอบคลุม
และมีประสิทธิผลสำหรับทุกคน  
  เป้าหมายย่อยที่ 4.C เพิ่มจำนวนครูที่มีคุณวุฒิ รวมถึงการดำเนินการผ่านความร่วมมือ
ระหว่างประเทศในการฝึกอบรมครูในประเทศกำลังพัฒนา โดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเทศพัฒนาน้อยที่สุดและ                   
รัฐกำลังพัฒนาที่เป็นเกาะขนาดเล็ก ภายในปี 2573 
6.4 แผนพัฒนาจังหวัดสมุทรปราการ ๕ ปี พ.ศ. 2566 – ๒๕70  

           “สมุทรปราการ” เป็นเมืองที่มีความสำคัญมาแต่โบราณ เนื่องจากที่ตั้งเป็นเขตยุทธศาสตร์ทางน้ำ   
คำว่า "สมุทรปราการ" มาจาก คำว่า "สมุทร" ซึ ่งแปลว่า ทะเล และ "ปราการ" ที่แปลว่า กำแพง จึงมี
ความหมายโดยรวมว่า "กำแพงริมน้ำ" โดยมีคำขวัญประจำจังหวัด คือ “ป้อมยุทธนาวี พระเจดีย์กลางน้ำ 
ฟาร์มจระเข้ใหญ่ งามวิไลเมืองโบราณ สงกรานต์พระประแดง ปลาสลิดแห้งรสดี ประเพณีรับบัว ครบถ้วนทั่ว
อุตสาหกรรม” 

           จังหวัดสมุทรปราการ กำหนดแผนพัฒนาจังหวัดสมุทรปราการ ๕ ปี (พ.ศ. 2566 – ๒๕70) ภายใต้
วิสัยทัศน์ในการพัฒนาจังหวัดว่า “เมืองอุตสาหกรรมสะอาด เกษตรปลอดภัย ท่องเที่ยวอย่างมีคุณค่า 
พัฒนาเมืองและคุณภาพชีวิตท่ีดี”  โดยมีพันธกิจ เป้าประประสงค์รวม และประเด็นยุทธศาสตร์ ดังนี้ 

พันธกิจ (Mission) 

1. ส่งเสริมภาคอุตสาหกรรมให้เป็นอุตสาหกรรมสะอาดที่อยู่ร่วมกับชุมชน และสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 
2. ส่งเสริมการเกษตรปลอดภัยเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (GAP) 
3. พัฒนาระบบโครงสร ้างพื ้นฐาน เพื ่อเพิ ่มศ ักยภาพด้าน Logistis เช ื ่อมโยง Supply Chain                         

ในระบบเศรษฐกิจ การค้า การลงทุน การบริการและการท่องเที่ยว 
4. เสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่ดี มั่นคง ปลอดภัย 
5. ส่งเสริมการพัฒนาเมืองให้เกิดการฟื้นฟู อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุล 
6. ส่งเสริมการพัฒนากิจกรรมท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ประวัติศาสตร์ ศิลปวัฒนธรรม กีฬาและนันทนาการ 
7. ส่งเสริมการพัฒนางานบริการประชาชน และการบริหารราชการแผ่นดินตามหลักธรรมาภิบาล 
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เป้าประสงค์รวม (Ultimate Goals) 

1. พัฒนาอุตสาหกรรม และเกษตรกรรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และมีศักยภาพในการแข่งขัน 
โดยการเพ ิ ่มผลผล ิตท ี ่ม ีค ุณภาพได ้มาตรฐาน และฟ ื ้นฟ ูแหล ่งทร ัพยากรธรรมชาติ                                  
ให้มคีวามอุดมสมบูรณ์ 

2. ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี สังคมดี โดยได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพและทั่วถึง ได้รับบริการ            
ทางการแพทย์ที่ดี มีหลักประกันความมั่นคงในชีวิตและทรัพย์สิน รวมทั้งมีระบบสาธารณูปโภค 
และสาธารณูปการที่เพียงพอ 

3. พัฒนาระบบสาธารณูปโภคและโครงสร้างพื ้นฐานที ่รองรับการพัฒนาเศรษฐกิจการค้า           
การลงท ุนและยกระด ับค ุณภาพช ีว ิ ตประชาชน เช ่น  ถนนสายหล ักแล ะสายรอง                                   
ระบบขนส่งมวลชน ระบบขนส่งทางราง ไฟฟ้า ประปา ระบบเทคโนโลยีดิจิทัล 

4. สร้างรายได้จากกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ เชิงประวัติศาสตร์และศิลปวัฒนธรรม กิจกรรม
กีฬาและนันทนาการที ่มีความหลากหลาย โดยพัฒนาแหล่งท่องเที ่ยวและผู ้ประกอบการ                   
ที่ได้รับมาตรฐาน 

ประเด็นยุทธศาสตร์ (Strategic Issues) 
1. ส่งเสริมอุตสาหกรรมและเกษตรกรรมให้มีศักยภาพเพื่อการแข่งขันในระดับสากล และพัฒนาเมือง

ควบคู่กับการฟื้นฟู อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุล 
2. พัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน โดยการจัดการด้านการศึกษา สาธารณสุข ศาสนาศิลปวัฒนธรรม 

สาธารณสุข ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม สาธารณูปโภค และสาธารณูปการอย่างเพียงพอ และท่ัวถึง 
3. ส่งเสร ิมระบบ Logistics เช ื ่อมโยงก ับภ ูม ิภาคอื ่น และเขตเศรษฐกิจอาเซ ียน โดยพัฒนา                         

การบริหารจัดการ และปรับปรุงโครงข่ายการคมนาคมขนส่งให้สมบูรณ์ยิ ่งขึ้น เพื่อลดต้นทุนและ                   
เพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน 

4. ส่งเสริมกิจกรรมการท่องเที ่ยวเชิงนิเวศ ประวัติศาสตร์ ศิลปวัฒนธรรม กีฬาและนันทนาการ                    
โดยการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว ผู้ประกอบการ สินค้าและบริการ รวมทั้งส่ งเสริมเทคโนโลยีดิจิทัล                  
เพ่ือการท่องเที่ยว 

5. เสริมสร้างความปลอดภัยในชีว ิต และทรัพย์สินของประชาชน โดยการพัฒนาระบบป้องกัน                         
และแก้ไข ปัญหาภัยคุกคามด้านความมั่นคง รวมทั้งโรคอุบัติใหม่ 
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ส่วนที่ 3 ทิศทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

 

การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม (SWOT Analysis) 

 สำนักงานเขตพื ้นที ่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 2 ใช้การวิเคราะห์
สภาพแวดล้อม (SWOT Analysis) เป็นเครื่องมือสำคัญในการประเมินสถานการณ์ เพื่อค้นหาจุดแข็งและ
จุดอ่อนจากสภาพแวดล้อมภายใน รวมทั ้งประเมินโอกาสและภัยคุกคามจากภายนอก รวมถึงปัจจัย                         
ที่ส่งผลกระทบต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา โดยยึดหลักการมีส่วนร่วม ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม
และประเมินสถานการณ์ สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 2 สรุปได้ดังนี้ 

ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 2  
จุดแข็ง (Strengths: S) 

1. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และสถานศึกษา มีส่วนร่วมในการวางแผน กำหนดวิสัยทัศน์                     
พันธกิจ เป้าประสงค์ ที่ชัดเจน 

2. สำน ักงานเขตพ ื ้นท ี ่ การศ ึกษา ม ี ระบบบร ิหารงบประมาณตามระเบ ียบ โปร ่ ง ใส                                 
สามารถตรวจสอบได้ 

3. ผู ้บริหารสำนักงานเขตพื้นที ่การศึกษา สถานศึกษามีภาวะผู ้นำในการบริหารจั ดการศึกษา               
ตามหลักธรรมาภิบาล 

4. ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา มีการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 
5. การนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการบริหารจัดการศึกษา 

   6. การให้บริการแบบ One Stop Service 
   7. การบริหารจัดการโรงเรียน ผ่านระบบกลุ่มโรงเรียน เครือข่ายโรงเรียน 
   8. จัดทำและปฏิบัติงานตามคู่มือการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ 
   9. การติดตามและนิเทศการศึกษาอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง 
   10. สถานศึกษามีแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย 
   11. การปรับปรุงบริเวณ อาคาร สถานที่ให้มีความเหมาะสมกับการใช้งาน สะอาด ร่มรื่นสวยงาม 

12. การทำงานเป็นทีม 
จุดอ่อน (Weaknesses: W) 

1. บุคลากรในสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามีไม่เพียงพอ 
2. ครูสอนไม่ตรงกับสาขาวิชาเอก ครูไม่ครบชั้นและมีภาระงานมาก  
3. โรงเรียนขนาดเล็กมีงบประมาณในการบริหารจัดการศึกษาไม่เพียงพอ  บางโรงเรียนไม่ได้รับ             

การบรรจุผู้บริหาร 
4. ข้าราชการครูปรับเปลี่ยน โยกย้ายบ่อย (ครูบรรจุใหม่ ต่างถ่ินย้ายกลับภูมิลำเนา) 
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โอกาส (Opportunities: O) 

1. หน่วยงานภายนอกให้ความร่วมมือสนับสนุนการจัดการศึกษา 
2. ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการเรียนรู้ 
3. สำนักคณะกรรมการการศึกษาขั ้นพื ้นฐาน มีนโยบายสนับสนุนบุคลากร ว ัสดุ อุปกรณ์                  

สื่อการเรียนการสอนอย่างต่อเนื่อง 
4. การเปิดประชาคมอาเซียนเป็นโอกาสในการพัฒนาการศึกษา 

อุปสรรค (Threats: T) 

1. ปัญหายาเสพติด ปัญหาแหล่งอบายมุข และปัญหาสิ่งแวดล้อมในชุมชน ส่งผลต่อการพัฒนา    
การจัดการศึกษา 
  2. สื่อและเทคโนโลยีที่ไม่เหมาะสม ส่งผลกระทบต่อพฤติกรรมของนักเรียน 

3. ผู้ปกครองมีฐานะยากจน นักเรียนที่ไม่ได้อาศัยอยู่กับพ่อแม่และย้ายถิ่นฐานบ่อยส่งผลต่อคุณภาพ
ทางการศึกษาของผู้เรียน  
   4. นักเรียนหลากหลายเชื้อชาติ หลายภาษา เป็นปัญหาต่อการจัดการเรียนรู้ 

5. ภัยคุกคามรูปแบบใหม่ เช่น ภัยสังคม ภัยพิบัติ โรคอุบัติใหม่ อาชญากรรมไซเบอร์ เป็นต้น 
ทิศทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษา  

สำนักงานเขตพื ้นที ่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 2 ได ้ตระหนักถึง                            
พระบรมราโชบายด้านการศึกษาของของในหลวงรัชกาลที่ ๑๐ นโยบายรัฐบาลที่ ได้แถลงนโยบายต่อรัฐสภา 
เมื ่อวันที่ ๒๕ - ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๒ แผนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา แผนการศึกษาแห่งชาติ                           
พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๗๙ นโยบายและจุดเน ้นของกระทรวงศึกษาธ ิการ ป ีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖ 6                   
นโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั ้นพื ้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖ 6 และหน่วยงาน                       
ที่เกี่ยวข้อง จึงกำหนด วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ กลยุทธ์ และมาตรการและแนวทางในการดำเนินการ 
ดังนี้ 

วิสัยทัศน์  

“ ปลอดภัยเป็นเลิศ เชิดชูคุณธรรม นำคุณภาพสู่มาตรฐานสากล ” 
พันธกิจ 

1.  จัดการศึกษาเพ่ือเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติ และการปกครองใน
ระบอบประชาธ ิป ไตยอ ันม ีพระมหากษ ัตร ิ ย ์ ทรง เป ็ นประม ุ ข  ม ีค ุณธรรม ความภาคภ ู ม ิ ใ จ                                    
ในความเป็นไทย   

2.  จัดการศึกษาให้ผู้เรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา และสถานศึกษา ได้รับความ
ปลอดภัยจากภัยพิบัติ ภัยคุกคามทุกรูปแบบ เพ่ือรองรับวิถีชีวิตใหม่   

3.  พัฒนาศักยภาพและคุณภาพผู้เรียนให้มีสมรรถนะตามหลักสูตรและคุณลักษณะ             
ในศตวรรษที่ 21   

4.  พัฒนาผู ้ เร ียนให้มีความสามารถและมีความเป็นเลิศทางวิชาการ เพื ่อสร้าง                  
ขีดความสามารถในการแข่งขัน   
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5.  สร้างโอกาส ความเสมอภาค ลดความเหลื ่อมล้ำ ให้ผู ้ เรียนทุกคนได้รับบริการ           
ทางการศึกษาอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม   

6.  พัฒนาผู ้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึ กษาให้เป็นมืออาชีพ มีสมรรถนะ           
ด้านภาษาและการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล   

7.  จัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ยึดหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง และเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs)   

8.  พัฒนาระบบการบร ิหารจ ัดการศึกษาท ุกระดับ และจัดการศึกษา โดยใช ้           
เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) 

เป้าประสงค์ 
   1. ผู้เรียนทุกช่วงวัยในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีความรักในสถาบันหลักของชาติ และ                
ยึดมั ่นการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีคุณธรรมเป็นพลเมือง                  
ทีรู่้สิทธิและหน้าที่อย่างมีความรับผิดชอบ มีจิตสาธารณะ มีความรักและความภูมิใจในความเป็นไทย  
   2. ผ ู ้ เร ียนทุกช ่วงว ัยในระดับการศึกษาข ั ้นพื ้นฐาน ได ้ร ับการศึกษาที ่ม ีค ุณภาพ                     
ตามมาตรฐาน สอดคล้องกับศักยภาพ ให้เป็นผู้มีสมรรถนะและทักษะที่จำเป็นสำหรับอนาคต มีความรู้                    
ความเข้าใจ สามารถวางแผนในการศึกษาต่อ เพ่ือการมีงานทำและสามารถปรับตัวในการดำรงชีวิตอยู่ในสังคม
อย่างมีความสุข  
   3. ผู้เรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษา และสถานศึกษา ได้รับการดูแลความปลอดภัย    
จากภัยพิบัติและภัยคุกคามทุกรูปแบบ สามารถปรับตัวต่อโรคอุบัติใหม่ โรคอุบัติซ้ำ และรองรับวิถีชีวิตใหม่ 
รวมถึงการจัดสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการมีสุขภาวะที่ดี 
   4. ผู ้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู ้ มีสมรรถนะ 
ความรู้ ความเชี่ยวชาญ และจรรยาบรรณตามมาตรฐานวิชาชีพ  
   5.  สถานศ ึกษาจ ัดการศ ึกษาเพ ื ่ อการบรรล ุ เป ้ าหมายการพ ัฒนาอย ่างย ั ่ งย ืน     
(Sustainable Development Goals : SDGs) และสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่ เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง พัฒนาครูให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี เ ชื่อมโยง
นโยบายด้านดิจิทัล ของกระทรวงศึกษาธิการ และนโยบายด้านปัญญาประดิษฐ์  
   6. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สถานศึกษา มีสมดุลในการบริหารจัดการเชิงบูรณาการ  
มีการกำกับ ติดตาม ประเมินผล มีระบบข้อมูลสารสนเทศที ่มีประสิทธิภาพ และการรายงานผล                       
อย่างเป็นระบบ ใช้งานวิจัย เทคโนโลยี และนวัตกรรมในการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษา  

กลยุทธ์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ  เขต ๒ 
กลยุทธ์ที่ 1 : ส่งเสริมการจัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีความปลอดภัยจากภัยทุกรูปแบบ 
กลยุทธ์ที่ 2 : เพ่ิมโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาให้กับประชากรวัยเรียนทุกคน                                     
กลยุทธ์ที่ 3 : ยกระดับคุณภาพการศึกษาให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21                                     
กลยุทธ์ที่ 4 : เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา      
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มาตรการและแนวดำเนินการ                                                                            
กลยุทธ์ที่ 1 : ส่งเสริมการจัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีความปลอดภัยจากภัยทุกรูปแบบ  
เป้าประสงค์ 
 1. ผู้เรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา ได้รับการดูแลความปลอดภัยจากภัยคุกคาม 9 รูปแบบ 
ได้แก่ ภัยยาเสพติด ภัยความรุนแรง ภัยพิบัติต่าง ๆ อุบัติเหตุ โรคอุบัติใหม่ ฝุ ่น PM 2.5 การค้ามนุษย์          
การคุกคามในชีวิตและทรัพย์สิน รวมถึงอาชญากรรมไซเบอร์ 

 2. ผู ้เรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา ได้รับการดูแลความปลอดภัยและสามารถปรับตัว                   
ต่อโรคอุบัติใหม่ โรคอุบัติซ้ำ 

 3. สถานศึกษา ได้รับการพัฒนาให้มีความปลอดภัย และจัดการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 4. สถานศึกษา ได ้ร ับการส ่งเสร ิมให ้ม ีความร ่วมมือกับหน่วยงานภายนอกที ่ เก ี ่ยวข ้อง                                     
เพ่ือความปลอดภัยของผู้เรียน 

ตัวช้ีวัด 
1. ร้อยละของผู ้เร ียนที ่มีความรู ้ความเข้าใจ และทักษะเพื ่อรับมือกับภัยคุกคามรูปแบบใหม่                  

ทุกรูปแบบ และทุกประเภท 
2. ร้อยละของสถานศึกษาที่มีการประเมินความเสี่ยง และมีแผน/มาตรการ กิจกรรมในการสร้าง

ความตระหนักรู ้  (Safety Awareness) หรือทักษะในการรับมือด้านความปลอดภัย (Safety Action)                 
ทุกรูปแบบ และมีการดำเนินการตามแผนอย่างเป็นระบบ 
แนวทางการดำเนินการ 

1. สนับสนุน พัฒนา และส่งเสริมให้ผู ้เรียนได้เรียนรู้เกี ่ยวกับภัยรูปแบบต่าง ๆ ที่มีผลกระทบต่อ      
ความปลอดภัยในการดำเนินชีวิต เพ่ือสามารถดำเนินชีวิตในวิถีใหม่และชีวิตวิถีถัดไปได้อย่างถูกต้อง 

2. พัฒนาระบบและกลไกในการดูแลความปลอดภัยให้กับผู้เรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา 
และสถานศึกษา ให้ได้รับความปลอดภัยจากภัยทั ้ง 9 รูปแบบ และพร้อมปรับตัวต่อการเปลี ่ยนแปลง                  
โดยเปิดให้มีช่องทางการร้องเรียนหรือแจ้งเหตุให้กับผู้เรียน ผู้ปกครอง ครู เพื่อสื่อสารกับสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาโดยตรง รวมถึงการใช้ Big Data และแอปพลิเคชันในการเฝ้าระวังเชิงรุก เพื่อสามารถคาดการณ์ 
ภัยที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต การซักซ้อมในการรับมือกับภัยพิบัติและภัยคุกคามรูปแบบต่าง  ๆ ที่ผู ้เรียน                   
อาจต้องเผชิญ และส่งเสริมการเชื ่อมโยงฐานข้อมูลทั ้งหน่วยงานในสังกัดและหน่วยงานภายนอก                            
ให้สามารถแก้ไขปัญหาด้านความปลอดภัยได้อย่างทันท่วงที 

3. พัฒนาสถานศึกษาให้เป็นพื ้นที ่ปลอดภัยสำหรับผู ้เร ียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา                          
โดยการสนับสนุนหรือประสานการสนับสนุนทรัพยากรเพื่อให้อาคารเรียน อาคารประกอบของสถานศึกษา                  
ให้เอื้อต่อการเรียนรู้ และความปลอดภัยของผู้เรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา รวมถึงส่งเสริม และ
ประสานการสนับสนุนบุคลากรด้านจิตวิทยา และบุคลากรด้านความปลอดภัย เพื่อให้เกิดความปลอดภัย                  
กับผู้เรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา 
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4. ส่งเสริมและสนับสนุนสถานศึกษาให้มีความร่วมมือกับหน่วยงานภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง เช่น
กระทรวงมหาดไทย กระทรวงสาธารณสุข และสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด 
เป็นต้น เพ่ือเสริมสร้างความปลอดภัยของผู้เรียน ให้มีทักษะในการป้องกันและปรับตัว 

5. จัดกิจกรรมในการสร้างความตระหนักรู้ (Safety Awareness) หรือการซักซ้อม ในการรับมือกับ             
ภัยพิบัติและภัยคุกคามรูปแบบต่าง ๆ (Safety Action) ที ่ผู ้เรียนอาจต้องเผชิญ และมีแผน/มาตรการ                 
ในการรับมือกับโรคอุบัติใหม่และโรคอุบัติซ้ำที่เกิดขึ้นได้ในวิถีชีวิตใหม่ เพ่ือให้สถานศึกษาเป็นพ้ืนที่ปลอดภัย 

กลยุทธ์ที่ 2 : เพิ่มโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาให้กับประชากรวัยเรียนทุกคน                                      
เป้าประสงค์ 
 1. ประชากรวัยเรียนระดับการศึกษาภาคบังคับ ได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างเสมอภาค                    
จนจบการศึกษาภาคบังคับ 

 2. ผู ้เร ียนระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนต้น ได้ร ับการส่งเสริมให้ได้ร ับโอกาส                       
ทางการศึกษาอย่างเสมอภาคจนจบการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

 3. เด็กพิการและเด็กด้อยโอกาส ได้รับโอกาสทางการศึกษาท่ีมีคุณภาพ 

4. ผู้เรียนที่มีความสามารถพิเศษได้รับการส่งเสริมและพัฒนาเต็มตามศักยภาพ    

 5. เด็กกลุ่มเสี่ยงที่จะออกจากระบบการศึกษา เด็กตกหล่น และเด็กออกกลางคัน ได้รับ                         
การช่วยเหลือให้ได้รับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  

ตัวช้ีวัด 
1. ร ้อยละของเด็กออกกลางคัน เด็กตกหล่น กลับเข้าส ู ่ระบบการศึกษา หรือได้ร ับการศึกษา                            

ด้วยรูปแบบที่เหมาะสม 
2. ร้อยละของสถานศึกษามีการนำข้อมูลสารสนเทศมาใช้ในการรับและให้บริการการศึกษา                     

รวมถึงการส่งต่อผู้เรียนระดับปฐมวัย และการศึกษาข้ันพื้นฐานอย่างเป็นระบบ 
3. ร้อยละของสถานศึกษาท่ีจัดการศึกษาในรูปแบบที่หลากหลาย เหมาะสมกับผู้เรียน 

แนวทางการดำเนินการ 

▪ การสนับสนุนโครงสร้างพื้นฐาน 

1. ส่งเสริม สนับสนุนการมีส่วนร่วมของสังคมอย่างต่อเนื่อง ประสานงานกับหน่วยงานอื่น ๆ  ที่เกี่ยวข้อง และ
ระดมทรัพยากร เพ่ือลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา 

2. ส่งเสริม สนับสนุนให้มีเทคโนโลยีด ิจ ิท ัล หรือนวัตกรรม ในการสร้างโอกาสทางการศึกษา                         
ให้ผู้เรียนทุกคน ทุกพ้ืนที่เข้าถึงการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพ 

3. พัฒนาระบบสนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยบุคคลครอบครัว (Home School) องค์กรชุมชน 
องค์กรเอกชน องค์กรวิชาชีพ และสถานประกอบการในศูนย์การเรียน ตามมาตรา 12 แห่งพระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 
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▪ ดูแล ส่งเสริมการเข้าถึงโอกาสทางการศึกษาของผู้เรียน 

1. จัดการศึกษาให้ผู้เรียนที่มีความสามารถพิเศษได้รับโอกาสในการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ 
2. สร้างการศึกษาทางเลือกและการศึกษาตลอดชีวิต (Lifelong Learning) ที่หลากหลายให้กับผู้เรียน

กล ุ ่มเป ้าหมายพ ิเศษ และกล ุ ่มเปราะบาง ในการเข ้าถ ึงการศ ึกษา การเร ียนร ู ้  และม ีพ ื ้นฐาน                             
การประกอบอาชีพหรือทักษะอาชีพ อย่างเท่าเทียม 

3. ส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาแบบเรียนรวมให้มีคุณภาพ และเกิดการบูรณาการอย่างยั่งยืน 
▪ เพิ่มโอกาสการเข้าถึงสถานศึกษาที่มีคุณภาพทุกพื้นที่ 
1. พัฒนาโรงเรียนคุณภาพ โรงเรียนที ่สามารถดำรงอยู ่ได้อย่างมีคุณภาพ (Stand Alone) ให้สามารถ                  

เพ่ิมโอกาสทางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานให้กับประชากรวัยเรียนและผู้เรียนได้อย่างมีคุณภาพ 
2. จัดสรรเงินอุดหนุนและทรัพยากรที่จำเป็น  รวมถึงประสานการสนับสนุนทรัพยากรแก่สถานศึกษา  

ด้วยความเสมอภาคทางการศึกษา 
 

กลยุทธ์ที่ 3 : ยกระดับคุณภาพการศึกษาให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 
เป้าประสงค์ 
 1. เด็กปฐมวัยในสังกัดสำนักงานเขตพื ้นที ่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 2                        
มีพัฒนาการสมวัย 
   2. ผู้เรียนทุกช่วงวัยในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีความรักในสถาบันหลักของชาติ และยึดมั่น 
การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข เป็นพลเมืองที่รู ้สิทธิและหน้าที่ 
อย่างมีความรับผิดชอบ  

   3. ผู ้เรียนทุกช่วงวัยในระดับการศึกษาขั้นพื ้นฐาน ได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพ ตามมาตรฐาน 
สอดคล้องกับศักยภาพ ให้เป็นผู้มีสมรรถนะและทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21   

 4. ผู ้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ ทันต่อการเปลี่ยนแปลง                   
ของเทคโนโลยีมีสมรรถนะ ความรู้ ความเชี่ยวชาญ จรรยาบรรณและมาตรฐานวิชาชีพ รวมทั้งจิตวิญญาณ                
ความเป็นครู 

 5. สถานศึกษาจัดการศึกษาเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainable Development Goals : SDGs) 
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  

 6.  สถานศึกษา สามารถจัดการเร ียนรู ้ เช ิงร ุก (Active Learning) และมีระบบการวัดและ
ประเมินผลเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน (Assessment for Learning) ด้วยวิธีการที่หลากหลาย ยืดหยุ่น
ตอบสนองต ่อความถน ัดและความสนใจของผ ู ้ เ ร ียน  เพ ื ่ อส ่ ง เสร ิมการเร ียนร ู ้ เป ็นรายบ ุคคล                         
(Personalized Learning)  
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ตัวช้ีวัด 

1. ร้อยละของผู้เรียนได้รับการพัฒนาให้มีสมรรถนะ และทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 
2. ร้อยละของสถานศึกษาในสังกัดที่สามารถจัดการเรียนการสอนหรือจัดกิจกรรม เพื่อส่งเสริ ม         

พหุปัญญาของผู้เรียน โดยใช้เครื่องมือคัดกรอง/สำรวจแวว/วัดความสามารถความถนัดของผู้เรียน 
3. ร้อยละของสถานศึกษาในสังกัด ที ่มีหลักสูตรสถานศึกษาที ่ยืดหยุ่นตอบสนองต่อความถนัด             

และความสนใจของผู้เรียน 
4. ร้อยละของสถานศึกษาที่มีการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) มีการวัดและประเมินผล 

เพื ่อพัฒนาการเรียนรู ้ของผู ้เร ียน (Assessment For Learning) ด้วยวิธีการที ่หลากหลาย เพื ่อส่งเสริม          
การเรียนรู้เป็นรายบุคคล (Personalized Learning) 

5. ร้อยละของผู้เรียนปฐมวัยในสังกัดมีพัฒนาการสมวัย ทั้งด้านร่างกาย จิตใจ วินัย อารมณ์ สังคม 
และสติปัญญา 
แนวทางการดำเนินการ 

▪ คุณภาพผู้เรียน 

1. จัดการศึกษาระดับปฐมวัย ให้มีพัฒนาการสมวัย ทั ้งด้านร่างกาย จิตใจ วินัย อารมณ์ สังคม                        
และสติปัญญา 

2. ส่งเสร ิมให ้สำนักงานเขตพื ้นท ี ่การศึกษา และสถานศึกษาจัดการศึกษาให้ผ ู ้ เร ียนม ีความรู้                                           
มีทักษะการเรียนรู้ และทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 อย่างครบถ้วน เป็นคนดี มีวินัย มีความรัก                  
ในสถาบันหลักของชาติ ยึดมั่น การปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
และน้อมนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว สู่การปฏิบัติ 

3. พัฒนาและส่งเสริมผู้เรียนให้ได้รับการพัฒนาพหุปัญญารายบุคคล โดยมีเครื่องมือคัดกรอง /สำรวจแวว /
วัดความสามารถ ความถนัด สถานศึกษาจัดการเรียนรู้ที ่หลากหลายตอบสนองความแตกต่างทางพหุปัญญา                   
ของผู ้เรียน โดยครูออกแบบการจัดการเรียนรู ้แบบบูรณาการสอดคล้องตามบริบทและวัฒนธรรม คำนึงถึง                    
ความแตกต่างของแต่ละบุคคลตามความถนัด ความสนใจ ส่งผลต่อการพัฒนาผู้เรียนให้เต็มตามศักยภาพ 

4. จัดการศึกษาตามขีดความสามารถของผู ้เร ียนการศึกษาขั ้นพื ้นฐาน ความถนัดและศักยภาพ                        
ของแต ่ละบ ุคคล วางรากฐานการศึกษาเพ ื ่ออาช ีพ  ให ้สอดคล ้องก ับบร ิบทพื ้นท ี ่  ความต ้องการ                             
ของตลาดแรงงานและการพัฒนาประเทศ 

5. พัฒนาผู้เรียนให้มีสมรรถนะและทักษะด้านการอ่าน คณิตศาสตร์ การคิดขั้นสูง นวัตกรรมวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีดิจิทัล และภาษาต่างประเทศ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน เชื่อมโยงสู่อาชีพและ
การมีงานทำ มีทักษะอาชีพที่สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ 

6. ส่งเสริม พัฒนาทักษะด้านดิจิทัลและด้านการเรียนรู้ของผู้เรียน ที่นำไปสู่ Digital Life & Learning 
7. ส่งเสริมให้นักเรียนนำความรู้ด้านเทคโนโลยีมาใช้ในชีวิตประจำวันและหารายได้ระหว่างเรียน 
8. ส่งเสริมสนับสนุนให้สถานศึกษาจัดการศึกษาเพ่ือสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
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▪ คุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา 

1. ส่งเสริมให้ครูสามารถจัดการเรียนรู ้เชิงรุก (Active Learning) และเป็นผู ้สร้างสรรค์นวัตกรรม               
(Co-creation) ให้กับผู้เรียนในทุกระดับชั้น 

2. ส่งเสริม สนับสนุนครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีการพัฒนาตนเองทางวิชาชีพอย่างต่อเนื ่อง                 
มีจรรยาบรรณ และจิตวิญญาณความเป็นครู 

3. พัฒนาศักยภาพครูในด้านการวัดและประเมินผลเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน (Assessment For 
Learning) ด้วยวิธีการที่หลากหลาย เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้เป็นรายบุคคล (Personalized Learning) เช่น 
การอบรมเช ิ งปฏ ิบ ั ต ิ การแบบ Intensive Training การอบรมแบบออนไลน ์  (Online Training)                    
การอบรมแบบเรียนรู้ด้วยตนเอง (e-learning) เป็นต้น 
▪ หลักสูตรและอ่ืนๆ  

1. พัฒนาหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน และหลักสูตรสถานศึกษา
บนฐานมโนทัศน์ที่หลากหลาย เช่น Career Education , Competency Building , Creative Education   

2. พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาปฐมวัยตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ 
3. พัฒนาระบบคลังข ้อสอบมาตรฐานในการประเมินคุณภาพผู ้เร ียนรอบด้าน เพื ่อให ้บร ิการ                         

แก่สถานศึกษาในรูปแบบออนไลน์ 
4. พัฒนาและส่งเสริมนวัตกรรมการศึกษาและการเรียนรู ้ เพื ่อยกระดับผลสัมฤทธิ ์ทางการศึกษา                    

ของผู้เรียน และสมรรถนะของผู้เรียน 
5. บูรณาการการศึกษาเพื ่อการศึกษาต่อด้านอาชีพและการประกอบอาชีพ หรือการมีงานทำ                   

ตามความต้องการและความถนัดของผู้เรียน 
6. สนับสนุนการปรับปรุงหลักสูตรและการพัฒนาครู ปฐมวัย ให้สอดคล้องกับบริบทพื้นที่ สนับสนุน                 

การพัฒนาระบบและกระบวนการบริหารจัดการกระบวนการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู  และระบบ                  
การนิเทศการศึกษา และการสอนงานของครูพ่ีเลี้ยงในสถานศึกษา 

7. ส่งเสริมสนับสนุนศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคลเพ่ือความเป็นเลิศ (HCEC) เป็นศูนย์กลางในการพัฒนาครู
และบุคลากรทางการศึกษาโดยใช้พ้ืนที่เป็นฐาน 

 

กลยุทธ์ที่ 4 : เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา 
เป้าประสงค์ 
 1. สำน ักงานเขตพ ื ้นท ี ่การศ ึกษา สถานศ ึกษา ม ีการนำระบบข ้อม ูลสารสนเทศ และ                             
เทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการบริหารจัดการและการให้บริการอย่างมีประสิทธิภาพ  

 2. สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา สถานศึกษา มีระบบการบริหารจัดการที่ได้มาตรฐาน 

 3. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สถานศึกษา มีระบบการจัดสรรทรัพยากร โดยเฉพาะอัตรากำลัง
และงบประมาณ ที่มีประสิทธิภาพ เหมาะสมกับบริบท 

 4. สำนักงานเขตพื้นที ่การศึกษา สถานศึกษา มีการส่งเสริมการมีส่วนร่วมที ่มีประสิทธิภาพ 
เหมาะสมกับบริบท 
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 5. โรงเรียนคุณภาพได้รับการพัฒนาประสิทธิภาพ ที่เหมาะสมกับบริบท 

ตัวช้ีวัด 

1. ร้อยละของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และสถานศึกษา ที่ส่งเสริมการมีส่วนร่วมกับชุมชน/
หน่วยงาน/องค์กร/บุคคลภายนอก ในการบริหารจัดการ และการให้บริการการศึกษา 

2. ร้อยละของสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 2 
มีการพัฒนาบริหารจัดการ และการให้บริการการศึกษาด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล 

3. ร้อยละของสถานศึกษาท่ีมีผลการประกันคุณภาพภายในระดับดีเลิศข้ึนไป 
4. ร ้อยละของโรงเร ียนค ุณภาพท ี ่ม ีการบร ิหารจ ัดการและการใช ้ทร ัพยากรร ่วมก ันได้                             

สำเร็จตามเป้าหมาย 
แนวทางการดำเนินการ 

▪ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สถานศึกษามีการนำระบบข้อมูลสารสนเทศ และเทคโนโลยีดิจิทัลมา
ใช้ในการบริหารจัดการและการให้บริการอย่างมีประสิทธิภาพ 
1. พัฒนาระบบสารสนเทศในหน่วยงานทุกระดับให้มีระบบข้อมูลจัดการและรายงาน (ปพ. Online/

ระบบรายงานผลต่อพระราชบัญญัติอำนวยความสะดวก/พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ระบบสารสนเทศ
เพื่อการบริหารจัดการของสถานศึกษา/ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (นักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษา 
สถานศึกษา (อาคาร ครุภัณฑ์) /ด้านบุคลากร) และการให้บริการอ่ืน ๆ 

2. สร้าง พัฒนาและส่งเสริมการใช้ระบบบริหารด้านการจัดการศึกษาพื้นฐานที่ดีสำหรับสถานศึกษา
ให้เป็นระบบเดียวเพ่ือลดภาระงานครู ลดความซ้ำซ้อนของระบบงานและการจัดเก็บข้อมูล 
▪ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สถานศึกษามีการบริหารงบประมาณ ที่มีประสิทธิภาพ เหมาะสม    

กับบริบท 
1. เสริมสร้างขวัญกำลังใจในความก้าวหน้าทางวิชาชีพ และการยกย่องเชิดชูเกียรติบุคลากร 
2. พัฒนาผู ้บริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีค ุณธรรม จริยธรรมและ                 

การปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาล 
▪ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และสถานศึกษามีการพัฒนาระบบการบริหารจัดการและ                      

การมีส่วนร่วม ที่มีประสิทธิภาพ เหมาะสมกับบริบท 
1. ส่งเสริมความร่วมมือระหว่างสถานศึกษาทั ้งในและนอกสังกัด เพื ่อบูรณาการการใช้ทรัพยากร                          

ของสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา โดยใช้พื้นที่เป็นฐาน ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด สามารถจัด                    
การเรียนรู้ได้อย่างมีคุณภาพ โดยนำเทคโนโลยีเข้ามาสนับสนุน 

2. ส่งเสริมทุกภาคส่วนให้มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา สนับสนุนทรัพยากร (บุคลากร สิ่งอำนวย            
ความสะดวก) 

3. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการกำกับ ติดตาม ตรวจสอบ การบริหารจัดการศึกษาจากภาคส่วนต่าง  ๆ
▪ สถานศึกษาอ่ืน ๆ 

1. พัฒนาสถานศึกษาในสังก ัดให้ม ีค ุณภาพ ยั ่งย ืน สอดคล้องกับบร ิบทของพื ้นที ่ โดยเฉพาะ            
โรงเรียนคุณภาพประถมศึกษา และมัธยมศึกษา โรงเรียนที่สามารถดำรงอยู่ได้อย่างมีคุณภาพ (Stand Alone) 
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 ส่วนที่ 4 การขับเคลือ่นการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

 

บทนำ 

การเตรียมความพร้อมที ่จะเข้าสู ่ยุคของการเปลี ่ยนแปลงการจัดการศึกษาที่ จะพัฒนา
ประชากรในวัยเรียนทุกคน ให้มีความพร้อมทั้งกาย ใจ สติปัญญา มีสุขภาวะที่ดีในทุกช่วงวัย มีจิตสาธารณะ 
รับผิดชอบต่อสังคมและผู้อื ่น มัธยัสถ์ อดออม โอบอ้อมอารี มีวินัย รักษาศีลธรรม และเป็นพล เมืองดี                
ของชาติ และพลเมืองโลกที ่ดี มีหลักคิดที ่ถูกต้อง มีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที ่ ๒๑ มีทักษะสื ่อสาร
ภาษาอังกฤษและภาษาที ่ ๓ และอนุร ักษ์ภาษาท้องถิ ่น มีน ิส ัยร ักการเร ียนรู ้และการพัฒนาตนเอง                  
อย่างต่อเนื ่องตลอดชีว ิต ส ู ่การเป็นคนไทยและพลโลกที ่มี ท ักษะการคิดขั ้นสูง เป็นนวัตกร นักคิด 
ผู้ประกอบการ เกษตรกรยุคใหม่ โดยมีสัมมาชีพตามความถนัดของตนเอง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต ๒ ได้ตระหนักถึงภารกิจที ่สำคัญในการพัฒนาประชากรในวัยเรียน                 
ให้มีความพร้อมและทักษะดังกล่าว รวมถึงจุดเน้นในการจัดการศึกษา และทิศทางการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน และได้ศึกษาวิเคราะห์ นโยบาย ทิศทางการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน     
ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จึงกำหนดการขับเคลื่อนการพัฒนา
คุณภาพการศึกษา ตามกลยุทธ์ ดังนี้ 

จุดเน้นในการจัดการศึกษา  
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต ๒ กำหนดจุดเน้นการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาในแต่ละระดับการจัดการศึกษา ดังนี้ 
 ๑. ระดับปฐมวัย   “พัฒนาการเด็กปฐมวัยเหมาะสมตามวัยปลอดภัยเป็นเลิศ” 
 ๒. ระดับประถมศึกษา “อ่านออกเขียนได้ดี มีความคิดสร้างสรรค์ มุ่งมั่นคิดเลขเป็น เน้นความปลอดภัย” 

๓. ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น    “ค้นพบตนเองสู่ทักษะอาชีพด้วยความปลอดภัยอย่างมีคุณภาพ” 
 

การพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
  จากการศึกษาวิเคราะห์พระบรมราโชบายด้านการศึกษาของในหลวงรัชกาลที ่ ๑๐ 
ยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 256๑ – 25๘๐ นโยบายรัฐบาล นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ นโยบายสำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และหน่วยงานที่เกี่ยวของ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
สมุทรปราการ เขต ๒ จึงกำหนดกรอบแนวทางในการดำเนินการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการศึกษา                       
ขั้นพ้ืนฐาน สู่การปฏิบัติ ให้เกิดประสิทธิภาพ และประสิทธิผล บรรลุตามเป้าหมายสูงสุด โดยกำหนดเป้าหมาย
ความสำเร็จ และตัวชี้วัดตามกลยุทธ์ ดังนี้ 
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กรอบแนวทางในการดำเนินการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
 

 

กลยุทธ์ที่ ๑   ส่งเสริมการจัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีความปลอดภัยจากภัยทุกรูปแบบ  

ที ่ เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัด 
เป้าหมาย/ร้อยละ 

66 67 68 69 70 
1. ผู ้เร ียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา ได้ร ับการดูแล               

ความปลอดภัยจากภัยคุกคาม 9 รูปแบบ ได้แก่ ภัยยาเสพติด      
ภัยความรุนแรง ภัยพิบัติต่าง ๆ อุบัติเหตุ โรคอุบัติใหม่        
ฝุ่น PM 2.5 การค้ามนุษย์ การคุกคามในชีวิตและทรัพย์สิน 
รวมถึงอาชญากรรมไซเบอร์ 
 

ร้อยละของผู้เรียนที่มีความรู้ความเข้าใจ และทักษะเพื่อรับมือ
กับภัยคุกคามรูปแบบใหม่ทุกรูปแบบ และทุกประเภท 
 

80 85 90 95 100 

2. ผู ้เร ียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา ได้ร ับการดูแล            
ความปลอดภ ัย และสามารถปร ับต ัวต ่อโรคอ ุบ ัต ิ ใหม่                 
โรคอุบัติซ้ำ 

ร้อยละของสถานศึกษาที่มีการประเมินความเสี่ยง และมีแผน/
ม า ต ร ก า ร  ก ิ จ ก ร ร ม ใ น ก า ร ส ร ้ า ง ค ว า ม ต ร ะห น ั ก รู้                         
(Safety Awareness) หร ือท ักษะในการร ับม ือด ้านความ
ปลอดภัย (Safety Action) ทุกรูปแบบ และมีการดำเนินการ
ตามแผนอย่างเป็นระบบ 
 

80 85 90 95 100 

3. สถานศึกษา ได ้ร ับการพัฒนาให้ม ีความปลอดภัย และ                 
จัดการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 

      

4. สถานศึกษา ได้รับการส่งเสริมให้มีความร่วมมือกับหน่วยงาน
ภายนอกที่เก่ียวข้อง เพ่ือความปลอดภัยของผู้เรียน 
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กลยุทธ์ที่ ๒    เพ่ิมโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาให้กับประชากรวัยเรียนทุกคน                                      

ที ่ เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัด 
เป้าหมาย/ร้อยละ 

66 67 68 69 70 
1. ประชากรวัยเรียนระดับการศึกษาภาคบังคับ ได้รับโอกาส     

ทางการศึกษาอย่างเสมอภาคจนจบการศึกษาภาคบังคับ 
 

ร้อยละของเด็กออกกลางคัน เด็กตกหล่น กลับเข้าสู่ระบบการศึกษา 
หรือได้รับการศึกษาด้วยรูปแบบที่เหมาะสม 

80 85 90 93 95 

2. ผู ้เรียนระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนต้น ได้รับ        
การส่งเสริมให้ได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างเสมอภาคจน
จบการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
 

ร้อยละของสถานศึกษามีการนำข้อมูลสารสนเทศมาใช้ในการรับ
และให้บริการการศึกษา รวมถึงการส่งต่อผู้เรียนระดับปฐมวัย และ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐานอย่างเป็นระบบ 

90 93 95 98 100 

3. เด็กพิการและเด็กด้อยโอกาส ได้รับโอกาสทางการศึกษา               
ที่มีคุณภาพ 

ร้อยละของสถานศึกษาที่จัดการศึกษาในรูปแบบที่หลากหลาย 
เหมาะสมกับผู้เรียน 

70 75 80 80 80 

4. ผู้เรียนที่มีความสามารถพิเศษได้รับการส่งเสริมและพัฒนา
เต็มตามศักยภาพ    
 

      

5. เด็กกลุ่มเสี่ยงที่จะออกจากระบบการศึกษา เด็กตกหล่น และ
เด็กออกกลางคัน ได้ร ับการช่วยเหลือให้ได้ร ับการศึกษา              
ขั้นพ้ืนฐาน 
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กลยุทธ์ที่ 3   ยกระดับคุณภาพการศึกษาให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 

ที ่ เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัด 
เป้าหมาย/ร้อยละ 

66 67 68 69 70 
1. เด็กปฐมวัยในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

สมุทรปราการ เขต 2 มีพัฒนาการสมวัย 

ร้อยละของผู ้เรียนได้ร ับการพัฒนาให้มีสมรรถนะ และทักษะ            
ที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 

80 80 80 80 80 

2. ผู้เรียนทุกช่วงวัยในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีความรักใน
สถาบ ันหล ักของชาต ิ  และย ึดม ั ่นการปกครองระบอบ
ประชาธ ิป ไตยอ ันม ีพระมหากษ ัตร ิ ย ์ทรง เป ็นประมุข                  
เป็นพลเมืองที่รู้สิทธิและหน้าทีอ่ย่างมีความรับผิดชอบ 

ร้อยละของสถานศึกษาในสังกัดที่สามารถจัดการเรียนการสอนหรือ
จัดกิจกรรม เพ่ือส่งเสริมพหุปัญญาของผู้เรียน โดยใช้เครื่องมือ       
คัดกรอง/สำรวจแวว/วัดความสามารถความถนัดของผู้เรียน 

30 35 40 50 60 

3. ผู้เรียนทุกช่วงวัยในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้รับการศึกษา
ที ่มีคุณภาพ ตามมาตรฐาน สอดคล้องกับศักยภาพ ให้เป็น         
ผู้มีสมรรถนะและทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21   

ร้อยละของสถานศึกษาในสังกัด ที่มีหลักสูตรสถานศึกษาที่ยืดหยุ่น
ตอบสนองต่อความถนัดและความสนใจของผู้เรียน 

60 70 80 90 100 

4. ผ ู ้บร ิหาร คร ู  และบ ุคลากรทางการศ ึกษาเป ็นบ ุคคล                     
แห่งการเร ียนร ู ้  ทันต ่อการเปลี ่ยนแปลงของเทคโนโลยี              
ม ีสมรรถนะ ความร ู ้  ความเช ี ่ยวชาญ จรรยาบรรณและ
มาตรฐานวิชาชีพ รวมทั้งจิตวิญญาณความเป็นครู 

ร้อยละของสถานศึกษาที่มีการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) 
มีการวัดและประเมินผล  เพื ่อพัฒนาการเร ียนรู ้ของผู ้เร ียน 
(Assessment For Learning) ด ้วยว ิธ ีการท ี ่หลากหลาย เพ่ือ
ส่งเสริมการเรียนรู้เป็นรายบุคคล (Personalized Learning) 

50 55 60 65 70 

5. สถานศ ึกษาจ ัดการศ ึ กษาเพ ื ่ อการพ ัฒนาอย ่ างย ั ่ งยื น 
(Sustainable Development Goals : SDGs) ตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง 

ร ้ อยละของผ ู ้ เ ร ี ยนปฐมว ัย ในส ั งก ั ดม ีพ ัฒนาการสมวัย                     
ทั้งด้านร่างกาย จิตใจ วินัย อารมณ์ สังคม และสติปัญญา 

80 80 80 80 80 

6. สถานศึกษา สามารถจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) 
และมีระบบการวัดและประเมินผลเพื่อพัฒนาการเรียนรู ้ของ
ผู้เรียน (Assessment for Learning) ด้วยวิธีการที่หลากหลาย 
ยืดหยุ่นตอบสนองต่อความถนัดและความสนใจของผู้เรียน เพ่ือ
ส่งเสริมการเรียนรู้เป็นรายบุคคล (Personalized Learning) 
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กลยุทธ์ที่ 4 เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา 

ที ่ เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัด 
เป้าหมาย/ร้อยละ 

66 67 68 69 70 
1. สำนักงานเขตพื้นที ่การศึกษา สถานศึกษา มีการนำระบบ

ข้อมูลสารสนเทศ และเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการบริหาร
จัดการและการให้บริการอย่างมีประสิทธิภาพ 
 

ร้อยละของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และสถานศึกษาที่ส่งเสริม
การม ีส ่วนร ่วมก ับช ุมชน/หน ่วยงาน/องค ์กร/บ ุคคลภายนอก                        
ในการบริหารจัดการ และการให้บริการการศึกษา 

80 85 90 95 100 

2. สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา สถานศึกษา มีระบบการบริหาร
จัดการที่ได้มาตรฐาน 
 

ร ้อยละของสถานศึกษาในสังก ัดสำนักงานเขตพื ้นที ่การศึกษา
ประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 2 มีการพัฒนาบริหารจัดการ และ
การให้บริการการศึกษาด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล 

80 85 90 95 100 

3. สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา สถานศึกษา มีระบบการจัดสรร
ทร ัพยากร  โดย เฉพาะอ ั ตรากำล ั งและงบประมาณ                           
ที่มีประสิทธิภาพ เหมาะสมกับบริบท 
 

ร ้อยละของสถานศ ึกษาท ี ่ ม ี ผลการประก ันค ุณภาพภายใน                        

ระดับดีเลิศขึ้นไป 
76 77 78 79 80 

4. สำนักงานเขตพื้นที ่การศึกษา สถานศึกษา มีการส่งเสริม        
การมีส่วนร่วม ที่มีประสิทธิภาพ เหมาะสมกับบริบท 
 

ร ้ อยละของ โ ร ง เ ร ี ยนค ุณภาพท ี ่ ม ี ก ารบร ิห ารจ ั ดกา รและ                           
การใช้ทรัพยากรร่วมกันได้สำเร็จตามเป้าหมาย 

80 85 90 95 100 

5. โรงเรียนคุณภาพได้รับการพัฒนาประสิทธิภาพ ที่เหมาะสม
กับบริบท 
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คณะผู้จัดทำ 

 

ที่ปรึกษา 
นางกฤติยา โพธิ์เสนา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา 

                    สมุทรปราการ เขต 2 
นายศกลวัฒน์ กองสมบัติ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา 
   สมุทรปราการ เขต 2 

คณะทำงาน  
นางสาวแววมณี        จิตต์อาร ี ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน                                           
นางสาวลักษณา     กุลสูงเนิน นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ 
นางสาวนภัสกร     หนูบูรณ์  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ 
นางสาวสุวรรณา วงศ์ประเสริฐ เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 
นางสาวกชกร   แก้วสกุล อัตราจ้าง 
 

ออกแบบปกและจัดรูปเล่ม 
    นางสาวนภัสกร          หนูบูรณ์          นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ 
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แผนพัฒนาการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน
ระยะ 5 ป พ.ศ. 2566 - 2570
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กลุมนโยบายและแผน  


