
แผนปฏิบัติการ
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

กลุมนโยบายและแผน 

สํานักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 2 

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 2 



คำนำ 
 

   ตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561 – 2580) และแผนการปฏิรูปประเทศ
ด้านการศึกษากำหนดให้มีการพัฒนาเด็กตั้งแต่ระดับปฐมวัยให้มีสมรรถนะและคุณลักษณะที่ดี สมวัยทุกด้าน
โดยการปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลในศตวรรษที่ 21 ตระหนักถึงพหุปัญญา     
ของมนุษย์ที่หลากหลาย มีเป้าหมายให้ผู้เรียนทุกกลุ่มวัยได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน มีทักษะ    
ที่จำเป็นของโลกอนาคต สามารถแก้ปัญหา ปรับตัว สื่อสาร และทำงานร่วมกับผู้อื ่นได้อย่างมีประสิทธิผล       
มีวินัย มีนิสัยใฝ่เรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต รวมทั้งเป็นพลเมืองที่รู้สิทธิและหน้าที่ มีความรับผิดชอบและ    
มีจิตสาธารณะ มุ่งเน้นความปลอดภัยในสถานศึกษา ส่งเสริมโอกาสทางการศึกษาที่มีคุณภาพอย่างเท่าเทียม 
และบริหารจัดการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ        

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 2 ได้จัดทำแผนปฏิบัติการ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖6 ฉบับนี้ขึ ้น เพื่อใช้เป็นกรอบแนวทางในการขับเคลื่อนการดำเนินงาน  
ทิศทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐานดังกล่าว โดยกำหนดจุดเน้นการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
ในแต่ละระดับการจ ัดการศึกษา คือ ๑) ระดับปฐมว ัย“พัฒนาการเด ็กปฐมว ัยเหมาะสมตามว ัย”  
๒) ระดับประถมศึกษา “อ่านออกเขียนได ้ด ี ม ีความคิดสร้างสรรค์ ม ุ ่งม ั ่นค ิดเลขเป็น เน ้นทักษะ 
ในศตวรรษท่ี 21 ” และ ๓) ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น “ค้นพบตนเองสู่ทักษะอาชีพ” 

ทั้งนี้ แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 2 ได้รับการพิจารณาให้ความเห็นชอบจากคณะกรรมการศึกษาจังหวัด
สม ุทรปราการ เมื่อคราวประช ุมคณะกรรมการศึกษาธ ิการจ ังหว ัดสมุทรปราการ คร ั ้ งที่  14/2565                                         
วันที่ 1 ธันวาคม 2565 ณ ห้องประชุมปฏิบัติการ ชั้น 2 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสมุทรปราการ 

 
 

                                                   สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 2 
                                                       มกราคม 2566 

 

 

 

 

 

 

 



สารบัญ 

 
เรื่อง           หน้า 
คำนำ 
สารบัญ 
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป           

ลักษณะภูมิศาสตร์        1 
 อำนาจหน้าที่สำนักงานเขตพ้ืนที่       2 
 โครงสร้างสำนักงาน        4 
 ข้อมูลครูและบุคลากรทางการศึกษา      5 
 ข้อมูลด้านคุณภาพการศึกษา       9 
ส่วนที่ 2 ยุทธศาสตร์ แผนสำคัญท่ีเกี่ยวข้อง        

พระบรมราโชบายด้านการศึกษา รัชกาลที่ 10     15 
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี พ.ศ.2561 - 2580     16 
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ.2561 - 2580    17 
แผนปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา       19 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13     27 
แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2560 - 2579     31 
นโยบายการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2566   33 
นโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. 2566   36 
แผนพัฒนาจังหวัดสมุทรปราการ พ.ศ. 2566 - 2570    39 
รูปแบบการพัฒนาคุณภาพการศึกษา SAMUT2 MODEL    41 

ส่วนที่ 3 ทิศทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษา        
จุดเน้นในการจัดการศึกษา       45 
การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม (SWOT Analysis)     46 
วิสัยทัศน์         47 
พันธกิจ          47 
เป้าประสงค์         48 
กลยุทธ์          49 

ส่วนที่ 4 การขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการศึกษา      
โครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566   56 
 
 



ภาคผนวก 

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

- ภาพประกอบการประชุม 

      

            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



สารบัญตาราง 

 
                    หน้า 
ตารางที่ 1: แสดงการแบ่งเขตพ้ืนที่ของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 2      2                                                                                                                        
ตารางที่ 2: ข้อมูลครูและบุคลากรทางการศึกษา                                                                       5                                                           
ตารางที่ 3: แสดงประชากรวัยเรียน                                                                                      6                                         
ตารางที่ 4: แสดงกลุ่มโรงเรียน            7
ตารางที่ 5: แสดงจำนวนโรงเรียน จำแนกตามขนาด           7
ตารางที่ 6: แสดงจำนวนโรงเรียนที่เปิดการศึกษาในแต่ละระดับ        7
ตารางที่ 7: ข้อมูลแสดงจำนวนนักเรียน แยกเพศ แยกชั้น         8
ตารางที่ 8: ข้อมูลแสดงจำนวนห้องเรียน จำนวนนักเรียน         8
ตารางที่ 9: ผลสอบ NT ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2564        9
ตารางที่ 10: ผลสอบ RT ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2564        9
ตารางที่ 11: ผลสอบ NT ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2562 – 2564    10
ตารางที่ 12: ผลสอบ RT ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1  ปีการศึกษา 2562 – 2564             11
ตารางที่ 13: แสดงผลสอบ O-NET ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 25๖4                        12
ตารางที่ 14: แสดงผลสอบ O-NET ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 25๖4                                 12                   
ตารางที่ 15: แสดงผลสอบ O-NET ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2560 - 25๖4            13
ตารางที่ 16: แสดงผลสอบ O-NET ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2560 – 2564             13 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



สารบัญภาพ 

 
                    หน้า 
ภาพที่ 1: แผนที่เขตพื้นที่รับผดิชอบของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 2          1                                                                                                                    



 

1 แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 2 

ส่วนที่ 1 ข้อมลูทั่วไป 
 

บทนำ 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 2 เป็นหน่วยงานทางการศึกษาที่มี

ภารกิจเกี่ยวกับการจัดการศึกษา และส่งเสริมการศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้แก่ประชากรวัยเรียน ให้ได้รับโอกาส                     
ทางการศึกษาอย่างทั ่วถึง และมีคุณภาพ ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และ                         
แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553 หมวด 2 มาตรา 10 โดยมีที่ตั ้งอยู่                      
เลขที ่ 1/3 หมู ่ที ่ 8 ตำบลบางพลีใหญ่ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ มีสถานศึกษาในสังกัด                         
จำนวน 71 แห่ง ใน 3 อำเภอ ได้แก่ อำเภอบางพลี อำเภอบางบ่อ และอำเภอบางเสาธง และสามารถแบ่งกลุ่ม
เครือข่ายโรงเรียนเป็น 5 กลุ่มโรงเรียน ได้แก่ บางพลี 1 บางพลี 2 บางบ่อ 1 บางบ่อ 2 และบางเสาธง 

ลักษณะภูมิศาสตร์ 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 2  มีพื้นที่ครอบคลุม 3 อำเภอ คือ        

อำเภอบางพลี อำเภอบางบ่อ และอำเภอบางเสาธง มีพื้นที่ประมาณ 619.79 ตารางกิโลเมตร พื้นที่ส่วนใหญ่
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 แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 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
ดูแลของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ตามพระราชบัญญัติบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ       
พ.ศ. 2546 ประกาศของกระทรวงศึกษาธิการ เรื ่องการแบ่งส่วนราชการภายในเขตพื ้นที ่การศึกษา                          
พ .ศ.  2560 และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การแบ่งส่วนราชการภายในสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 มีบทบาทหน้าที่ ดังนี้ 

           1. จัดทำนโยบายแผนพัฒนาและมาตรฐานการศึกษาของเขตพ้ืนที่การศึกษาให้สอดคล้องกับนโยบาย
มาตรฐานการศึกษา แผนการศึกษา แผนพัฒนาการศึกษาข้ันพื้นฐานและความต้องการของท้องถิ่น      

          2. วิเคราะห์การจัดตั ้งงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปของสถานศึกษาและหน่วยงานในเขตพื้นที่
การศึกษาและแจ้งการจัดสรรงบประมาณที่ได้รับให้หน่วยงานต้นสังกัดทราบ รวมทั้งกำกับ ตรวจสอบ ติดตาม
การใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงานดังกล่าว    

          3. ประสาน ส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาหลักสูตรร่วมกับสถานศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา 

          4. กำกับ ดูแล ติดตามและประเมินผลสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานและในเขตพ้ืนที่การศึกษา 

          5. ศึกษาวิเคราะห์ วิจัยและรวบรวมข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา 

         6. ประสานการระดมทรัพยากรด้านต่าง ๆ รวมทั้งทรัพยากรบุคคล เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการจัด
การศึกษาและพัฒนาการศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา 

          7. จัดระบบการประกันคุณภาพการศึกษา และประเมินผลสถานศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา 

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

          9. ดำเนินการและประสาน ส่งเสริม สนับสนุนการวิจัยและพัฒนาการศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา 

      10. ประสาน ส ่งเสร ิมการดำเน ินการของคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการและคณะทำงาน                          
ด้านการศึกษา 



 

3 แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 2 

          11. ประสานการปฏิบัติราชการทั ่วไปกับองค์กร หรือหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐ เอกชน และ           
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

          12. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
โดยมีการแบ่งส่วนราชการภายในสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาไว้ 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 ี

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 4 แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 2 

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                                                                                                                  



 

5 แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 2 

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 (รอง ผอ.) 35 

ครูประจำการ 1,165 

ครูอัตราจ้าง 27 

พนักงานราชการ 30 

ลูกจ้างประจำ 21 

ลูกจ้างชั่วคราว 139 

รวมทั้งสิ้น 1,505 

 

    ( ข้อมูล ณ วันที่ 23 มิถุนายน 2565 ) 
 
 

 
 
 



 

6 แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 2 

ข้อมูลการจัดการศึกษา 
สำนักงานเขตพื ้นที ่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ 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 
 
 
 
 
 
 
 
 
       ตารางที่ 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 
 

 

 

 

 



 

9 แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 2 

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                 
ระดับ สพฐ. 

 
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 

 
ผลการทดสอบความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (RT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2564 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 2 โดยภาพรวมคะแนนเฉลี่ยร้อยละต่ำกว่า
ระดับประเทศ และระดับ สพฐ.  
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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
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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  
ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 2 พบว่า โดยภาพรวมคะแนนเฉลี่ยร้อยละ   
ต่ำกว่าระดับประเทศ 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   
ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 2 พบว่า โดยภาพรวมคะแนนเฉลี่ยร้อยละ   
ต่ำกว่าระดับประเทศ 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 บริบทที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษา 

 

บทนำ 
การเตรียมความพร้อมที ่จะเข้าสู ่ยุคของการเปลี ่ยนแปลงการจัดการศึกษาที่จะพัฒนาประชากร            

ในวัยเรียนทุกคน ให้มีความพร้อมทั ้งกาย ใจ สติปัญญา มีสุขภาวะที ่ด ีในทุกช่วงวัย มีจิตสาธารณะ                      
รับผิดชอบต่อสังคมและผู้อื่น มัธยัสถ์ อดออม โอบอ้อมอารี มีวินัย รักษาศีลธรรม เป็นพลเมืองดีของชาติ และ
พลเมืองโลกที่ดี   มีหลักคิดที่ถูกต้อง มีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ ๒๑ มีทักษะสื่อสารภาษาอังกฤษและ              
ภาษาที่ ๓ และอนุรักษ์ภาษาท้องถิ่น มีนิสัยรักการเรียนรู ้และการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต                       
สู่การเป็นคนไทยและพลเมืองโลกที่มีทักษะการคิดขั้นสูง เป็นนวัตกร นักคิดผู้ประกอบการ เกษตรกรยุคใหม่ 
โดยมีสัมมาชีพ ตามความถนัดของตนเอง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต ๒                   
ได้ตระหนักถึงภารกิจที ่สำคัญ ในการพัฒนาประชากรในวัยเรียน ให้มีความพร้อมและทักษะดังกล่าว             
จ ึงได้ศ ึกษาวิเคราะห์ นโยบาย ว ิส ัยทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์ เป้าประสงค์ แนวทางในการดำเนินการ                             
และบริบทที่เก่ียวข้อง ดังนี้ 

1. พระบรมราโชบายด้านการศึกษาของในหลวงรัชกาลที่ ๑๐  
       การศึกษาต้องมุ่งสร้างพ้ืนฐานให้แก่ผู้เรียน ๔ ด้าน ไดแ้ก่ 

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

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

๓. มีงานทำ มีอาชีพ  
๑) การเลี้ยงดูลูกหลานในครอบครัวหรือการฝึกอบรมในสถานศึกษาต้องมุ่งให้เด็กและเยาวชน

รักงาน สู้งาน ทำจนงานสำเร็จ 
๒) การฝึกอบรมทั้งในหลักสูตรและนอกหลักสูตรต้องมีจุดมุ่งหมายให้ผู้เรียนทำงานเป็นและ    

มีงานทำในที่สุด 
๔. เป็นพลเมืองดี  

๑) การเป็นพลเมืองดีเป็นหน้าที่ของทุกคน   
๒) ครอบครัว – สถานศึกษาและสถานประกอบการต้องส่งเสริมให้ทุกคนมีโอกาสทำหน้าที่   

พลเมืองดี   
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๓) การเป็นพลเมืองดีคือ “เห็นอะไรที่จะทำเพื่อบ้านเมืองได้ก็ต้องทำ” เช่น  งานอาสาสมัคร  
งานบำเพ็ญประโยชน์ งานสาธารณกุศล ให้ทำด้วยน้ำใจและความเอ้ืออาทร 

 

2. ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 - 2580) 
 ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี พ.ศ. 2561 – 2580 มีวิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์และเป้าหมายในการพัฒนา ดังนี้ 

วิสัยทัศน์   
“ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั ่ง ยั ่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญา        

ของเศรษฐกิจพอเพียง”  
ยุทธศาสตร์ชาติ ประกอบด้วย ๖ ยุทธศาสตร์ 

1. ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง  
2. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน  
3. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์  
4. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม  
5. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม  
6. ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ   

เป้าหมาย 
1. ยุทธศาสตร์ด้านความม่ันคง  มีเป้าหมาย ดังนี้ 

- ประชาชนอยู่ดี กินดี และมีความสุข 
- บ้านเมืองมีความม่ันคงในทุกมิติและทุกระดับ 
- กองทัพ หน่วยงานด้านความมั ่นคง ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน มีความพร้อม               

ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาความมั่นคง 
- ประเทศไทยมีบทบาทด้านความมั ่นคงเป ็นที ่ช ื ่นชมและได้ร ับการยอมร ับโดยประชาคม            

ระหว่างประเทศ 
- การบริหารจัดการความมั่นคงมีผลสำเร็จที่เป็นรูปธรรมอย่างมีประสิทธิภาพ 

   2. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน มีเป้าหมาย ดังนี้ 
- ประเทศไทยเป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว เศรษฐกิจเติบโตอย่างมีเสถียรภาพและยั่งยืน 
- ประเทศไทยมีขีดความสามารถในการแข่งขันสูง 

   3. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ มีเป้าหมาย ดังนี้ 
- คนไทยเป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพ พร้อมสำหรับวิถีชีวิตในศตวรรษท่ี 21 
- สังคมไทยมีสภาพแวดล้อมที่เอ้ือและสนับสนุนต่อการพัฒนาคนตลอดช่วงชีวิต 

   4. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม มีเป้าหมาย ดังนี้ 
- สร้างความเป็นธรรม และลดความเหลื่อมล้ำในทุกมิติ 
- กระจายศูนย์กลางความเจริญทางเศรษฐกิจและสังคม เพิ่มโอกาสให้ทุกภาคส่วนเข้ามาเป็นกำลัง      

ของการพัฒนาประเทศในทุกระดับ 
- เพิ ่มขีดความสามารถของชุมชนท้องถิ ่นในการพัฒนา การพึ ่งตนเองและการจัดการตนเอง               

เพ่ือสร้างสังคมคุณภาพ 
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   5. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม มีเป้าหมาย ดังนี้ 
- อนุรักษ์และรักษาทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและวัฒนธรรมให้คนรุ่นต่อไปได้ใช้อย่างยั่งยืน        

มีสมดุล 
- ฟ้ืนฟูและสร้างใหม่ฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพ่ือลดผลกระทบทางลบจากการพัฒนา

สังคมและเศรษฐกิจของประเทศ 
- ใช ้ประโยชน์และสร ้างการเต ิบโต บนฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ ่ งแวดล้อมให ้สมดุล                         

ภายในขีดความสามารถของระบบนิเวศ 
- ยกระดับกระบวนทัศน์ เพื ่อกำหนดอนาคตประเทศด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ ่งแวดล้อม                       

และวัฒนธรรม บนหลักการของการมีส่วนร่วม และธรรมาภิบาล 
    6. ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ มีเป้าหมาย ดังนี้ 

- ภาครัฐมีวัฒนธรรมการทำงานที่มุ่งผลสัมฤทธิ์และผลประโยชน์ส่วนรวม ตอบสนองความต้องการ           
ของประชาชนได้อย่างสะดวก รวดเร็ว โปร่งใส 

- ภาครัฐมีขนาดที่เล็กลง พร้อมปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง 
- ภาครัฐมีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
- กระบวนการยุติธรรม เป็นไปเพ่ือประโยชน์ต่อส่วนรวมของประเทศ 
 

3. แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561 - 2580) 

แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ เป็นแผนระดับสองที่จัดทำไว้เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ 
โดยจะมีผลผูกพันต่อหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องจะต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามนั้น รวมทั้งการจัดทำงบประมาณ
รายจ่ายประจำปีงบประมาณจะต้องสอดคล้องกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ซึ่งประเด็นแผนแม่บท
ภายใตยุ้ทธศาสตร์ชาติ 23 ประเด็น ประกอบด้วย 1) ความมั่นคง  2) การต่างประเทศ  3) การพัฒนาการเกษตร          
4) อุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต 5) การท่องเที่ยว 6) การพัฒนาพื้นที่และเมืองน่าอยู่อัจฉริยะ           
7) โครงสร้างพื้นฐานระบบโลจิสติกส์และดิจิทัล 8) ผู้ประกอบการและวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมยุคใหม่ 
9) เขตเศรษฐกิจพิเศษ 10) การปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม 11) การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 
12) การพัฒนาการเรียนรู้  13) การสร้างให้คนไทยมีสุขภาวะที่ดี  14) ศักยภาพการกีฬา  15) พลังทางสังคม 
16) เศรษฐกิจฐานราก 17) ความเสมอภาคและหลักประกันทางสังคม 18) การเติบโตอย่างยั่งยืน 19) การบริหาร
จัดการน้ำทั้งระบบ 20) การบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ  21) การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
22) กฎหมายและกระบวนการยุต ิธรรม และ 23) การวิจ ัยและพัฒนานวัตกรรม โดยมีแผนแม่บท                             
ที่กระทรวงศึกษาธิการได้รับมอบหมายให้ดำเนินการ 2 แผนแม่บท ดังนี้ 

แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นที่ 11 การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต  
แผนแม่บทประเด็นศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต มีเป้าหมายระดับประเด็น คือ คนไทย                       

ทุกช่วงวัยมีคุณภาพเพิ่มขึ้น ได้รับการพัฒนาอย่างสมดุล ทั้งด้านร่างกาย สติปัญญา คุณธรรม และจริยธรรม 
เป็นผู้ที่มีความรู้และทักษะในศตวรรษที่ 21 รักการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต ได้กำหนดแผนย่อยไว้                
5 แผนย่อย เพื่อพัฒนาและยกระดับทรัพยากรมนุษย์ในทุกมิติและในทุกช่วงวัยให้เต็มศักยภาพและเหมาะสม 
ดังนี้ 1) การสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพมนุษย์ 2) การพัฒนาเด็กตั้งแต่                             
ช่วงการตั้งครรภ์จนถึงปฐมวัย 3) การพัฒนาช่วงวัยเรียน/วัยรุ่น 4) การพัฒนาและยกระดับศักยภาพวัยแรงงาน          
5) การส่งเสริมศักยภาพวัยผู้สูงอายุ โดยกระทรวงศึกษาธิการได้รับมอบหมายให้เป็นหน่วยงานสนับสนุน      
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แผนแม่บทด ังกล ่าว โดยสำน ักงานคณะกรรมการการศ ึกษาข ั ้นพ ื ้นฐาน  จะม ีความเก ี ่ยวข ้องกับ                                  
แผนแม่บทย่อยที่ 2) และ 3) 

แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นที่ 12 การพัฒนาการเรียนรู้  
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นการพัฒนาการเรียนรู ้ ได้กำหนดประเด็น

ยุทธศาสตร์ที่เน้นทั้งการแก้ไขปัญหาในปัจจุบัน และการเสริมสร้างและยกระดับการพัฒนาการศึกษาและ             
การเรียนรู ้ทั ้งการศึกษาในระบบนอกระบบ และการเรียนรู ้ตลอดชีวิต โดยการพัฒนาระบบการเรีย นรู้              
ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 มีการออกแบบระบบการเรียนรู้ใหม่ การเปลี่ยนบทบาทครู   
การเพิ่มประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการศึกษา และการพัฒนาระบบการเรียนรู้ตลอดชีวิตเพื่อพัฒนาผู้เรียน     
ให้สามารถกำกับการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับตนเองได้อย่างต่อเนื่องแม้จะออกจากระบบการศึกษาแล้ว ควบคู่กับ           
การส่งเสริมการพัฒนาคนไทยตามพหุปัญญาให้เต็มตามศักยภาพ รวมถึงการสร้างเสริมศักยภาพผู ้มี
ความสามารถพิเศษให้สามารถต่อยอดการประกอบอาชีพได้อย่างมั่นคง โดยประกอบด้วย แผนย่อย 2 แผน 
ดังนี้  

        1. แผนย่อยการปฏิร ูปกระบวนการเร ียนร ู ้ท ี ่ตอบสนองต่อการเปลี ่ยนแปลง                               
ในศตวรรษที่ 21 ซึ ่งมีแนวทางการพัฒนา โดย 1) ปรับเปลี ่ยนระบบการเรียนรู ้สำหรับศตวรรษที ่ 21                          
2) เปลี่ยนโฉมบทบาท “ครู” ให้เป็นครูยุคใหม่  3) เพิ่มประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการศึกษาในทุกระดับ     
ทุกประเภท 4) พัฒนาระบบการเรียนรู้ตลอดชีวิต และ 5) สร้างระบบการศึกษาเพื่อเป็นเลิศทางวิชาการ                
ระดับนานาชาติ และมีเป้าหมายให้คนไทยมีการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน มีทักษะการเรียนรู้ และ                       
มีทักษะที่จำเป็นของโลกศตวรรษที่ 21 สามารถเข้าถึงการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตดีขึ้น   

        2. แผนย่อยการตระหนักถึงพหุปัญญาของมนุษย์ที่หลากหลาย ซึ่งมีแนวทางการพัฒนา 
คือ 1) พัฒนาและส่งเสริมพหุปัญญา 2) สร้างเส้นทางอาชีพ สภาพแวดล้อมการทำงาน และระบบสนับสนุน                    
ที่เหมาะสม สำหรับผู้มีความสามารถพิเศษ และมีเป้าหมายของแผนย่อย คือ ประเทศไทยมีระบบข้อมูล                      
เพื่อการส่งเสริม การพัฒนาศักยภาพตามพหุปัญญา เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาและการส่งต่อการพัฒนา                     
ให้เต็มตามศักยภาพเพ่ิมข้ึน      

โดยกระทรวงศึกษาธิการ ได้รับมอบหมายให้เป็นหน่วยงานหลักในการดำเนินการแผนแม่บทดังกล่าว 
ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มีความเก่ียวข้องกับองค์ประกอบและปัจจัยภายใต้แผนแม่บท
ดังกล่าวทุกองค์ประกอบ 
4. แผนปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา 

      ด้วยรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 มาตรา 258 จ. โดยสรุปได้บัญญัติ                            
ให้มีการดำเนินการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา ครอบคลุมให้เด็กเล็กได้รับการดูแลและพัฒนาก่อนเข้ารับ
การศึกษาเพื่อให้เด็กเล็กได้รับการพัฒนาร่างกาย จิตใจ วินัย อารมณ์  สังคม และสติปัญญาให้สมกับวัย                
โดยไม่เก็บค่าใช้จ่ายให้ดำเนินการตรากฎหมายเพื่อจัดตั้งกองทุนเพ่ือลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา ให้มีกลไก
และระบบการผลิตคัดกรอง และพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพครูและอาจารย์ให้ได้ผู้มีจิตวิญญาณของความเป็นครู 
มีความรู้ความสามารถอย่างแท้จริง ได้รับค่าตอบแทนที่เหมาะสมกับความสามารถและประสิทธิภาพในการสอน 
รวมทั้ง มีกลไกสร้างระบบคุณธรรมในการบริหารงานบุคคลของผู ้ประกอบวิชาชีพครู ให้มีการปรับปรุง                
การจัดการเรียนการสอนทุกระดับเพื่อให้ผู ้เรียนสามารถเรียนได้ตามความถนัด และปรั บปรุงโครงสร้าง               
ของหน่วยงานที่เกี ่ยวข้องเพื่อบรรลุเป้าหมายดังกล่าว โดยสอดคล้องกันทั้งในระดับชาติ และระดับพื้นที่           
ทั ้งนี ้บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญฯ มาตรา 261 กำหนดให้การปฏิรูปตามาตรา 258 จ. ด้านการศึกษา                        
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มีคณะกรรมการที่มีความเป็นอิสระ คณะหนึ่งที่คณะรัฐมนตรีแต่งตั้ง ดำเนินการศึกษาและจัดทำข้อเสนอแนะ 
ร่างกฎหมายที่เกี่ยวข้องในการดำเนินการให้บรรลุเป้าหมายเพ่ือเสนอคณะรัฐมนตรีดำเนินการต่อไป นอกจากนี้ 
การปฏิรูปการศึกษายังเป็นส่วนหนึ่งของการปฏิรูปประเทศเพื ่อสนับสนุนการบรรลุต ามยุทธศาสตร์ชาติ          
ที่กำหนดไว้ในด้านต่าง ๆ เนื่องด้วยการศึกษาเป็นพ้ืนฐานที่สำคัญของการพัฒนาประเทศ 

ดังนั ้น แผนปฏิร ูปประเทศด้านการศึกษา  จึงเป็นองค์ประกอบสำคัญที ่จะสนับสนุน               
การดำเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติทุกด้าน โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศ   
ด้านความเท่าเทียมและความเสมอภาคของสังคม และด้านขีดความสามารถในการแข่งขัน การพัฒนาเศรษฐกิจ
และการกระจายรายได้ 

4.1 วัตถุประสงค์ของการปฏิรูปการศึกษา มีดังนี ้
      4.1.1) ยกระดับคุณภาพของการจัดการศึกษา (enhance quality of education) ครอบคลุม 

1. ผลลัพธ์ทางการศึกษาและการเรียนรู้ทั้งด้านความรู้ ทักษะ เจตคติที่ถูกต้อง และรู้จักดูแลสุขภาพ 
เพื่อการจัดการในเรื่องการดำรงชีวิตของตนเองและการใช้ชีวิตร่วมกับผู้อื่นตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญ
มาตรา 54 วรรค 4 

2. ครู อาจารย์และบุคลากรทางการศึกษาที่ต้องเป็นผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญ ครูมีจิตวิญญาณ           
ของความเป็นคร ู

3. หลักสูตร และกระบวนการจัดการศึกษาและการเรียนรู้ที ่ยืดหยุ่น หลากหลาย ถูกต้อง ทันสมัย 
ทันเวลาและมุ่งเน้นการสร้างเสริมคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมทางสังคมที่ถูกต้อง 

4. สถานศ ึกษาและระบบสนับสน ุนท ี ่ตอบสนองต ่อความต ้องการของการจ ัดการศ ึกษา                             
ตลอดจนทรัพยากรด้านการศึกษาท่ีมีคุณภาพ ได้แก่ งบประมาณและเทคโนโลยี 
      4.1.2) ลดความเหล ื ่อมล ้ำทางการศ ึกษา  (reduce disparity in education) เป ็นส ่วนหนึ่ ง                     
ของการสร้างความเสมอภาคทางการศึกษา ประกอบด้วย 
 1. โอกาสในการเข้าถึงการศึกษาและเทคโนโลยีที่สนับสนุนการเรียนรู้ 
 2. โอกาสในการได้รับทางเลือกในการศึกษาและการเรียนรู้พัฒนาที่เหมาะสมกับศักยภาพของผู้เรียน 
 3. โอกาสในการได้รับประโยชน์จากการเรียนรู้และการพัฒนาทักษะในการประกอบอาชีพที่เหมาะสม
กับศักยภาพตามความถนัดของผู ้ เร ียน ทั ้งในและนอกระบบการศึกษา รวมถึงการเรียนรู ้ตลอดชีวิต              
อย่างมีคุณภาพ 
       4.1.3) ปรับปรุงระบบการศึกษาให้มีประสิทธิภาพในการใช้ทรัพยากร เพิ ่มความคล่องตัว                
ในการรองรับความหลากหลายของการจัดการศึกษาและสร้างเสริมธรรมาภิบาล (improve efficiency, 
agility and good governance) โดยเฉพาะการส่งเสริมและสร้างสมดุลของความคุ ้มค่า ความโปร่งใส                            
ความรับผิดชอบ คุณธรรมเละจริยธรรม ทั้งนี้ ระบบการศึกษาของประเทศที่มีธรรมาภิบาลจะเอื้อต่อการบรรลุ
ต่อวัตถุประสงค์ ข้อ 1 – 3 ข้างต้น อย่างครอบคลุมและสมดุล 

4.2 แผนงานเพื่อการปฏิรูปการศึกษา 
คณะกรรมการอิสระเพื่อการปฏิรูปการศึกษา (กอปศ.) ได้กำหนดแผนงานเพื่อการปฏิรูปการศึกษา       

7 เรื่อง เพ่ือบรรลุวัตถุประสงค์ของการปฏิรูปการศึกษาข้างต้น ไว้ดังนี้ 
เรื ่องที ่ 1 : การปฏิรูประบบการศึกษาและการเรียนรู ้โดยรวมของประเทศ โดยพระราชบัญญัติ

การศึกษาแห่งชาติฉบับใหม่ และกฎหมายลำดับรอง 
เรื่องท่ี 2 : การปฏิรูปการพัฒนาเด็กเล็กและเด็กก่อนวัยเรียน 
เรื่องท่ี 3 : การปฏิรูปเพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา 
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เรื่องท่ี 4 : การปฏิรูปกลไกและระบบการผลิต คัดกรองและพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพครูและอาจารย์ 
เรื่องท่ี 5 : การปฏิรูปการจัดการเรียนการสอนเพื่อตอบสนองการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 
เรื่องที่ 6 : การปรับโครงสร้างของหน่วยงานในระบบการศึกษา เพื่อบรรลุเป้าหมายในการปรับปรุง   

การจัดการเรียนการสอนและยกระดับคุณภาพของการจัดการศึกษา 
เรื่องท่ี 7 : การปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู้โดยการพลิกโฉมด้วยระบบดิจิทัล 

4.3 แผนการปฏิรูปประเทศ 11 ด้าน มีประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาการศึกษา ดังนี้ 
          4.3.1) ด้านการเมือง มีประเด็นที่นำสู่การพัฒนาทางการศึกษา คือ สร้างจิตสำนึกในการเรียนรู้           
ความเป็นพลเมืองไทย และพลเมืองโลกที ่ด ี โดยเน้นให้ผู ้เร ียนทุกระดับตั ้งแต่เด็กปฐมวัย กระทั ่งถึง
ระดับอุดมศึกษา เพื ่อให้ม ีการเสริมสร้างว ัฒนธรรมทางการเมืองและการมีส ่วนร่วมของประชาชน                     
ในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข โดยให้ผู้สอนมีการจัดกิจกรรมปลูกฝังจิตสำนึก
เกี่ยวกับหน้าที่ความมีระเบียบวินัย และความรับผิดชอบการเป็นพลเมืองที่ดี และผู้เรียนมีความเข้าใจเกี่ยวกับ
ระบอบประชาธิปไตยและการมีจิตสำนึกในการเป็นพลเมืองโลกที่ด ี
          4.3.2) ด้านการบริหารราชการแผ่นดิน มีประเด็นทางการศึกษา คือ การสร้างและพัฒนาโรงเรียน   
ให้เป็นโรงเรียนต้นแบบ (Public School) โดยเริ่มต้นจากโรงเรียนต้นแบบ 77 แห่ง ในภาคการศึกษาที่ 1/2561      
ซึ่งได้ดำเนินการแล้ว จึงมีการแต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อแก้ไขระเบียบที่เป็นอุปสรรคเพื่อการขยายผลและ    
ติดตามผลต่อไป 
          4.3.3) ด้านกฎหมาย มีประเด็นนำสู่การพัฒนาการศึกษา คือ การส่งเสริมผู้เรียนให้เป็น start up                
รุ่นเยาว์และการจัดตั้งสถาบันการศึกษาเพื่อรองรับการเจริญเติบโตของอุตสาหกรรมขนาดกลาง ขนาดย่อม 
และ start up ตลอดจนการจ ัดหล ักส ูตรฝ ึกอบรมความร ู ้ท ี ่ เก ี ่ยวข ้องก ับว ิชา ช ีพต ่าง ๆ ท ี ่ เป ็นไป                                 
ตามความต้องการของตลาด สนับสนุนให้เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศให้สูงขึ้น 
          4.3.4) ด้านเศรษฐกิจ พบประเด็นที่เกี ่ยวข้องกับการพัฒนาการศึกษาค่อนข้างมาก โดยเฉพาะ         
ในส่วนของผู้เรียนในระดับอาชีวศึกษา และระดับอุดมศึกษาที่จะพัฒนาผู้เรียนไปสู่ทักษะการประกอบอาชีพ     
โดยประเด็นที่เกี่ยวข้องจะเป็นในส่วนของการพัฒนามาตรฐานคุณภาพหลักสูตร การพัฒนาผู้เรียนในทุกระดับ
ตั้งแต่ระดับพื้นฐานจนกระทั่งถึงระดับอุดมศึกษา โดยเฉพาะในการเน้นการสร้างนวัตกรรม และการทำวิจัย      
ในผู ้เรียนทุกระดับ การส่งเสริมโรงเรียนอาชีวะต้นแบบ โครงการทวิภาคี และสิ ่งที ่สำคัญที ่ตอบ โจทย์            
แผนพัฒนาเศรษฐกิจ คือ การพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลให้แก่ผู้เรียน โดยร่วมกับกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ
และสังคม ซ่ึง ถือเป็นการสนับสนุนและการเพ่ิมระดับการแข่งขันในระดับชาติให้สูงขึ้น 
          4.3.5) ด้านทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม มีประเด็นที่เกี่ยวกับการพัฒนาการศึกษา คือ เน้นการส่งเสริม
โครงการ Zero Waste ให้แก่สถานศึกษา ให้ผู ้สอนและผู้เรียนมีส่วนร่วมในการดำเนินงานในการลดขยะ           
ที ่เป็นมลพิษ และการนำสิ ่งที ่ใช้ประโยชน์ได้มาแปรรูปให้เปลี ่ยนเป็นค่าเงินในส่วนที ่สามารถจัดการได้                            
ให้เป็นระบบในสถานศึกษาทุกระดับ และในส่วนอื่น ๆ คือ การสอดแทรกเนื้อหารายวิชาที่เกี ่ยวข้องกับ                   
การพัฒนาหลักสูตร การทำวิจัยที่เกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติให้ได้เรียนรู้ธรรมชาติจริง และสิ่งที่เกิดขึ้นจริง                
จากทฤษฎีลงสู่การปฏิบัติ 
          4.3.6) ด้านสาธารณสุข มีประเด็นสำคัญที่เกี ่ยวข้องกับการพัฒนาการศึกษา คือ การเข้าถึง
เทคโนโลยีทางการศึกษาทางสาธารณสุขได้อย่างทั่วถึง และมีความปลอดภัย ลดการละเมิดสิทธิทางสื่อ สังคม 
โดยจะเน้นการเพิ่มสมรรถนะผู้เรียนระดับอุดมศึกษาสำหรับสายการแพทย์ การมีแหล่งฝึกทางการแพทย์               
ที่มีมาตรฐานและความปลอดภัย สำหรับผู้เรียน รวมถึงการส่งเสริมระบบการพัฒนาหลักสูตรเด็กก่อนปฐมวัย
และเด็กปฐมวัย ในการพัฒนากาย จิตใจ สังคม ที่พร้อมเข้าสู่เด็กวัยเรียน 
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          4.3.7) ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ มีประเด็นสำคัญที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาการศึกษา ในส่วนของ
ความสามารถในการเข้าถึงเทคโนโลยีทางการศึกษาของผู ้เรียนในทุกระดับ และทุกภาคส่วน โดยเน้นถึง                     
ความปลอดภัย รู้เท่าทันสื่อ และลดการละเมิดสิทธิทางสื่อสังคมในผู้เรียนทุกระดับชั้น 
          4.3.8) ด้านสังคม มีประเด็นสำคัญที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาการศึกษา เน้นผู้เรียนให้เป็นผู้มีทักษะ
ช ี ว ิ ต ในการดำรงช ี ว ิ ต  นอก เหน ื อจากส ั งคมใน โร ง เ ร ี ยน ได ้ อย ่ า ง เหมาะสม และม ี ความสุ ข                                                  
เป็นผู้มีปัญญาควบคู่การมีคุณธรรม จริยธรรมในการใช้ชีวิตในสังคม การเป็นผู้มีจิตอาสา การส่งเสริมให้ผู้เรียน   
มีความต้องการที่จะเรียนรู้ตลอดชีวิต และสิ่งที่สำคัญ คือ การสร้างจิตสำนึกรักบ้านเกิดในการนำความรู้ที่ศึกษา
นวัตกรรมและทำวิจัยท้องถิ่น กลับมาเปลี่ยนแปลงถิ่นกำเนิดของตนเอง ให้เกิดการพัฒนาอย่างสูงสุด 
          4.3.9) ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ดำเนินการภายใต้กรอบ
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 ที่ได้ให้ความสำคัญกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
และประพฤติมิชอบอย่างมาก ซึ่งได้กำหนดไว้ในบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญหลายส่วนโดยเฉพาะ หมวดที่ 4               
หน้าที่ของปวงชนชาวไทย มาตรา 50(10) ที่กำหนดให้บุคคลมีหน้าที่ไม่ร่วมมือหรือสนับสนุนการทุจริต       
และประพฤติม ิชอบทุกร ูปแบบ ประเด ็นที ่ เก ี ่ยวข ้องกับการพัฒนาการศึก ษา คือ ส ่งเสร ิมการนำ                                
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และศาสตร์พระราชาไปใช้ในการดำเนินชีวิต และการสร้างทัศนคติ ความรู้
และปลูกฝังเยาวชนในสถานศึกษาทุกระดับ ให้รังเกียจการทุจริตและตระหนักถึงโทษภัยของการทุจริต
คอร์รัปชั่น 
          4.3.10) ด้านกระบวนการยุติธรรม ไม่มี ประเด็นสำคัญที่เก่ียวข้องกับการพัฒนาการศึกษา 
          4.3.11) ด้านสังคม ไม่มี ประเด็นสำคัญที่เก่ียวข้องกับการพัฒนาการศึกษา 

4.4 ความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติและแผนแม่บท 
          4.4.1) ความสอดคล้องของการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษากับแผนยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี       
(พ.ศ. 2561 - 2580) การปฏิรูปประเทศด้านการศึกษามีแนวทางสอดคล้องและครอบคลุมทุกประเด็น                   
ของยุทธศาสตร์ที ่ 3 การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ ที ่มุ ่งพัฒนาคนในทุกมิต ิและ                                  
ในทุกช่วงวัยให้เป็น คนดี เก่ง และมีคุณภาพ โดยคนไทยมีความพร้อมทั้งกาย ใจ สติปัญญา มีพัฒนาการที่ดี   
รอบด้านและมีสุขภาวะที่ดีในทุกช่วงวัย มีจิตสาธารณะ รับผิดชอบต่อสังคมและผู้อ่ืน มัธยัสถ์ อดออม โอบอ้อม
อารี มีวินัย รักษาศีลธรรม และเป็นพลเมืองดีของชาติ มีหลักคิดที่ถูกต้อง มีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21                 
มีทักษะ สื่อสารภาษาอังกฤษ และภาษาที่ 3 และอนุรักษ์ภาษาท้องถิ่น มีนิสัยรักการเรียนรู้และการพัฒน า
ตนเองอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต สู่การเป็นคนไทยที่มีทักษะสูง เป็นนวัตกร นักคิด ผู้ประกอบการ เกษตรกร                    
ยุคใหม่ และอื่นๆ โดยมีสัมมาชีพตามความถนัดของตนเอง และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ที่ 4 การสร้างโอกาส 
ความเสมอภาคทางสังคมในประเด็นของการสร้างโอกาสเข้ าถึงบริการทางสังคมอย่างทั ่วถึง นอกจากนี้            
ยังสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศในประเด็นการพัฒนา        
ภาคผลิตและบริการ โดยยกระดับการผลิตเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม การสร้างผู้ประกอบการเพื่อพัฒนาประเทศไทย
ไปสู่ประเทศพัฒนาแล้วด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีแห่งอนาคต 
          4.4.2) ความสอดคล้องของการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษากับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติฉบับที่ 12  (พ.ศ. 2560 - 2564)  การปฏิรูปประเทศด้านการศึกษามีแนวทางสอดคล้องและ
ครอบคลุมยุทธศาสตร์ที่ ๑ การเสริมสร้าง และพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ที่มีเป้าหมายสร้างคนไทยส่วนใหญ่      
ให้ม ีท ัศนคติและพฤติกรรมตามบรรทัดฐานที ่ด ีของสังคม คนในสังคมไทยทุกช่วงวัยมีทักษะความรู้                         
และความสามารถเพิ่มขึ ้น คนไทยมีการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากลและมีความสามารถเรียนรู้              
ด้วยตนเองอย่างต่อเนื ่องคนไทยมีสุขภาวะที่ดีขึ ้น และสถาบันทางสังคมมีความเข้มแข็งและมีส่วนร่วม                     
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ในการพัฒนาประเทศเพิ ่มขึ ้นโดยเฉพาะสถาบันครอบครัว สถาบันการศึกษา สถาบันทางศาสนา ชุมชน 
สื่อมวลชน และภาคเอกชน นอกจากนี้ มีบางเป้าหมายที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ที่ ๒ การสร้างความเป็นธรรม
และลดความเหลื ่อมล้ำในสังคมที ่มุ ่งเพิ ่มโอกาสการเข้าถึงบริการพื ้นฐานทางสังคมของภาครัฐ และ              
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน ตามเป้าหมายการเพ่ิมผลิตภาพ
การผลิตของประเทศ ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การเสริมสร้างความมั่นคงแห่งชาติเพื่อการพัฒนาประเทศสู่ความมั่งคั่ง
และยั ่งยืน ตามเป้าหมายที่ให้ประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน                  
มีโอกาสในการศึกษาและการประกอบอาชีพที ่สร้างรายได้เพิ ่มขึ ้น รวมทั้งยุทธศาสตร์ที ่ ๘ การพัฒนา
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรมตามเป้าหมาย เพื ่อเพิ ่มความเข้มแข็งด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีของประเทศ 
          4.4.3) ความสอดคล้องของการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษากับแผนการศึกษาแห่งชาติ                          
ฉบับท่ี 12  (พ.ศ. 2560 - 2564)  การปฏิรูปประเทศด้านการศึกษามีแนวทางสอดคล้องและครอบคลุมกับ
ทุกยุทธศาสตร์ของแผนการศึกษาแห่งชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๗๙) ซึ่งประกอบด้วย 

ยุทธศาสตร์ที่ ๑  การจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ 
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การผลิตและพัฒนากำลังคน การวิจัย และนวัตกรรมเพื่อสร้างขีดความสามารถ        

ในการแข่งขันของประเทศ 
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัยและการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การสร้างโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียมทางการศึกษา 
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา 

     นอกจากนี้ แผนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษายังมีขอบเขตการดำเนินการให้เกิดผลตามมาตรา ๒๕๘ จ. 
ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๖๐ ประกอบด้วย 

  ๑) การให้สามารถเริ ่มดำเนินการให้เด็กเล็กได้ร ับการดูแลและพัฒนาก่อนเข้ารับการศึกษา                         
ตามมาตรา ๕๔ วรรคสอง เพื่อให้เด็กเล็กได้รับการพัฒนาร่างกาย จิตใจ วินัย อารมณ์สังคมและสติปัญญา                   
ให้สมกับวัยโดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย 

  ๒) ให้ดำเนินการตรากฎหมายเพ่ือจัดตั้งกองทุน ตามมาตรา ๕๔ วรรคหก ให้แล้วเสร็จภายในหนึ่งปี
นับแต่วันประกาศใช้รัฐธรรมนูญนี้ 

  ๓) ให้มีกลไกและระบบการผลิต คัดกรอง และพัฒนาผู ้ประกอบวิชาชีพครูและอาจารย์ให้ได้                           
ผู ้มีจิตวิญญาณของความเป็นครู มีความรู ้ความสามารถอย่างแท้จริง ได้รับค่าตอบแทนที่เหมาะสมกับ
ความสามารถและประสิทธิภาพในการสอนรวมทั้งมีกลไกสร้างระบบคุณธรรมในการบริหารง านบุคคล                     
ของผู้ประกอบวิชาชีพครู 

  ๔) ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนทุกระดับเพ่ือให้ผู้เรียนสามารถเรียนได้ตามความถนัด ปรับปรุง
โครงสร้างของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือบรรลุเป้าหมายดังกล่าว สอดคล้องกันทั้งในระดับชาติและระดับพื้นที่ 

4.5 เป้าหมายรวมและตัวชี้วัดของแผนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา 
แผนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา ได้กำหนดเป้าหมายรวมและตัวชี้วัดของการพัฒนาการศึกษา     

ในแต่ละเรื่อง ดังนี้ 
เรื่องที่ ๑ : การปฏิรูประบบการศึกษาและการเรียนรู้โดยรวมของประเทศ โดยพระราชบัญญัติ

การศึกษาแห่งชาติฉบับใหม่ และกฎหมายลำดับรอง 
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เป้าหมายรวม 
๑. ประเทศไทยมีการบังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาเป็นกลไกสำคัญต่อการบริหารและ                  

จัดการศึกษาท่ีมีประสิทธิภาพอย่างเหมาะสม สอดคล้องกับ พ.ร.บ. การศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562 
๒. ภาครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และภาคเอกชนมีความร่วมมือในการจัดการศึกษาอย่างสมดุล

และภาคเอกชนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาในรูปแบบต่าง ๆ เพิ่มขึ้น 
๓. คนไทยทุกช ่วงว ัยสามารถเรียนร ู ้ตลอดชีว ิตได ้ตามความต้องการผ่านการจ ัดก ารศึกษา                             

เพื ่อการพัฒนาตนเองและการศึกษาเพื ่อการเรียนรู ้ตลอดชีว ิต ผ่านช่องทางต่าง ๆ เพื ่อให้เป็นคนไทย                         
ที่มีศักยภาพ ทักษะและความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านตามความถนัด และสามารถเทียบมาตรฐานสมรรถนะได้  
ตามกรอบคุณวุฒิวิชาชีพ 

๔. การศ ึกษาไทยม ีท ิศทางและการบร ิหารจ ัดการท ี ่ม ีประส ิทธ ิภาพและเป ็นเอกภาพ                                     
ตามแผนการศึกษาแห่งชาติ เพ่ือให้สามารถยกระดับคุณภาพ ลดความเหลื่อมล้ำและสามารถแข่งขันได้ 

๕. สำนักงานคณะกรรมการนโยบายการศึกษาแห่งชาติ เป็นหน่วยงานที ่มีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลในระดับสูง เพื่อการดำเนินการตามหน้าที่และอำนาจที่กำหนดไว้ใน พ.ร.บ. การศึกษาแห่งชาติ 
(ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562 

เรื่องท่ี 2 : การปฏิรูปการพัฒนาเด็กเล็กและเด็กก่อนวัยเรียน 
เป้าหมายรวม 

๑. เด็กปฐมวัย ทั ้งเด็กกลุ ่มทั ่วไป และกลุ ่มที ่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ สามารถเข้าถึงและ                      
ได้รับการดูแลและการศึกษาระดับปฐมวัยอย่างเหมาะสม มีคุณภาพทั่วถึง และเท่าเทียมกัน รวมถึงมีระบบ
คัดเล ือกเด ็กเข ้าเร ียนระดับช ั ้นประถมศึกษาปีท ี ่  ๑ และการจ ัดการเร ียนร ู ้ท ี ่ เหมาะสมกับช ่วงวัย                                    
มีระบบฐานข้อมูลที่เอื้อต่อการดูแลที่เชื่อมโยงกันได้ระหว่างหน่วยงาน และมีการพัฒนาบุคลากรที่เกี่ยวข้อง    
มีกลไกขับเคลื ่อนและบูรณาการการทำงานระหว่างกระทรวง และหน่วยงานที ่เกี ่ยวข้องให้สอดคล้อง                         
เป็นเอกภาพ 

๒. พ่อ แม่ ผู้ปกครอง และบุคลากรที่เกี่ยวข้องได้รับปรับเปลี่ยนกรอบคิด (Mindset) เกี่ยวกับความรู้
ความเข้าใจที่ถูกต้องในการเตรียมความพร้อมก่อนการตั้งครรภ์ การเลี้ยงดู ดูแลและพัฒนาเด็กปฐมวัย 

เรื่องท่ี 3 : การปฏิรูปเพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา 
เป้าหมายรวม 

๑. เด็ก เยาวชน และประชาชนที่ขาดแคลนทุนทรัพย์หรือด้อยโอกาสทุกคนมีความเสมอภาคในโอกาส
พัฒนาตนเองตามศักยภาพและเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพ รวมถึงเสริมสร้างพัฒนาครูและ สถานศึกษา                        
ให้มีประสิทธิภาพและคุณภาพ ตลอดจนวิจัยพัฒนาองค์ความรู้ที่นำไปใช้ได้จริงเพื่อยกระดับความสามารถ      
ของคนไทยได้อย่างยั่งยืน 

๒. บุคคลพิการ บุคคลที่มีความสามารถพิเศษ และบุคคลที่มีความต้องการการดูแลเป็นพิเศษ                          
ได้รับการพัฒนาอย่างทั่วถึงเต็มศักยภาพ และสามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขและมีศักดิ์ศรี 

๓. โรงเรียนขนาดเล็กในพื ้นที ่ห่างไกลและโรงเรียนขนาดกลางที ่ต ้องการการยกระดับคุณภาพ                     
ของการจัดการศึกษาอย่างเร่งด่วน ได้รับการแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ 

๔. ครู บุคลากรทางการศึกษา ได้รับเงินเดือน ค่าตอบแทน สวัสดิการ และสิทธิประโยชน์เกื้อกูลอ่ืน                     
ที่เหมาะสม โดยให้คำนึงถึงการปฏิบัติงานที่มีความยากลำบาก หรือการปฏิบัติงานในพ้ืนที่เสี่ยงภัยหรือห่างไกล 

๕. ครูและผู้เรียนในโรงเรียนขนาดเล็กในพื้นที่ห่างไกลและโรงเรียนขนาดกลางที่ต้องการการยกระดับ
คุณภาพของการจัดการศึกษาอย่างเร่งด่วนสามารถเข้าถึงการสนับสนุนทางวิชาการได้อย่างเพียงพอ 
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เรื่องท่ี 4 : การปฏิรูปกลไกและระบบการผลิต คัดกรอง และพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพครู และอาจารย ์
เป้าหมายรวม 

๑. ม ีแผนการผลิตและพัฒนาคร ูตามความต้องการของประเทศ (demand-side financing)                              
โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือคัดกรองผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสม สนับสนุนทุนการศึกษา คัดเลือกสถาบันการศึกษา          
ที่มีคุณภาพในการผลิตครูเพื่อให้ผู้รับทุนเข้าศึกษา เพื่อให้ได้ครูที่มีสมรรถนะตรงกับความต้องการของประเทศ 
ดำเนินการโดยสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ในระยะเวลาอย่างน้อย ๑๐ ปี 

๒. ได้ครูสมรรถนะสูงและตรงตามความต้องการของประเทศที่จบการศึกษาจากสถาบันที่ใช้หลักสูตร
ฐานสมรรถนะที่ทำให้นิสิตนักศึกษาครูมีความศรัทธาต่อวิชาชีพครู มีจิตวิญญาณของความเป็นครูมีความรู้
ความสามารถอย่างแท้จริง ได้รับประสบการณ์ด้านวิชาชีพครูและการนิเทศที่มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื ่อง                                 
ตลอดหลักสูตร 

๓. ได้ครูอาชีวศึกษาที่มีจิตวิญญาณความเป็นครู มีสมรรถนะสูง มีความเชี่ยวชาญในการจัดการเรียน
การสอน ทั้งภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติ 

๔. ครู บุคลากรทางการศึกษา มีการพัฒนาความรู้และทักษะ และสมรรถนะในการปฏิบัติหน้าที่                    
ของตนอย่างต่อเนื ่อง เพื ่อความก้าวหน้าทางวิชาชีพด้วยระบบและวิธ ีการที ่หลากหลายและเหมาะสม                            
ในการพัฒนาแต่ละกลุ่ม โดยคำนึงถึงการปฏิบัติงานในพื้นที่ห่างไกล เสี่ยงภัย ยากลำบาก และทุรกันดาร                 
ให้ได้รับความสะดวกในการพัฒนา 

๕. ครู บุคลากรทางการศึกษา มีความก้าวหน้าในการประกอบอาชีพ ได้รับค่าตอบแทนที่เหมาะสม         
กับความสามารถ ประสิทธิภาพในการสอน และผลลัพธ์ในการพัฒนาผู ้เรียน โดยคำนึงถึงผู ้ปฏิบัติงาน                            
ในพ้ืนที่ห่างไกล เสี่ยงภัย ยากลำบาก และทุรกันดาร 

๖. ผู ้บริหารสถานศึกษามีคุณสมบัติ สมรรถนะ และความรู ้ความเชี ่ยวช าญ ประสบการณ์ และ                    
จัดสนับสนุนให้ผู้บริหารสถานศึกษาได้รับการพัฒนาความรู้ สมรรถนะ และประสบการณ์ที่จ ำเป็นสำหรับ            
การปฏิบัติหน้าที่ รวมไปถึงการพัฒนาผู้ที่มีโอกาสจะได้รับการคัดเลือกหรือสรรหาเป็นผู้บริหารสถานศึกษาและ          
ผู้ที่ไม่ผ่านการประเมิน 

๗. ให้คุรุสภาเป็นองค์กรวิชาชีพครูที่มีหน้าที่กำหนดมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณของวิชาชีพ 
ควบคุมความประพฤติและการดำเนินงานของผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา รวมทั้งส่งเสริม สนับสนุน                    
ยกย่อง และผดุงเกียรติผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา 

๘. ให้ระบบงานในการบริหารครูและบุคลากรทางการศึกษาภาครัฐ เป็นระบบที่มีการดำเนินการ
เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล มีความคล่องตัว มีการกระจายอำนาจที่เหมาะสมเอื้อต่อการบริหารสถานศึกษา                    
ที่มีความเป็นอิสระ 

เรื่องท่ี 5 : การปฏิรูปการจัดการเรียนการสอนเพื่อตอบสนองการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ ๒๑ 
เป้าหมายรวม 

๑. การจัดการศึกษาทุกระดับใช้หลักสูตรที่เป็นหลักสูตรฐานสมรรถนะและแนวทางการจัดการเรียนรู้
เชิงรุกและการวัดประเมินผลเพื่อพัฒนาผู้เรียน 

๒. ผู้เรียนได้รับการพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรมเพื่อเป็นคนดีของสังคม มีวินัยและภูมิใจในชาติ 
๓. มีระบบทดสอบทางการศึกษาระดับชาติที่ได้รับการปรับปรุงให้สามารถประเมินคุณภาพการศึกษา

เพื่อใช้ประโยชน์ในการยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาอย่างมีสัมฤทธิ์ผล และมีแนวทา งในการคัดเลือก
ผู้เรียนเข้าศึกษาต่อด้วยวิธีการที่หลากหลาย เพ่ือลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา 
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๔. สถานศึกษาสามารถจัดการศึกษาได้อย่างมีคุณภาพ ประสิทธิภาพ มีธรรมาภิบาลโดยมีการส่งเสริม
ให้เกิดการพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื ่องและได้รับการสนับสนุนที ่เหมาะสมกับบริบทเพื ่อพัฒนาคุณภาพ                     
การจัดการศึกษาทุกระดับตามปรัชญาและเป้าหมายของสถานศึกษาและมีระบบความรับผิดชอบทางการศึกษา 
(Educational Accountability) บนพื้นฐานสมรรถนะหลักของผู้เรียน 

๕. สถานศึกษาระดับต่างๆ มีระบบคุ้มครองด้านความปลอดภัย สุขภาพ และสวัสดิภาพอย่างเหมาะสม 
๖. เพิ่มจำนวนผู้เรียนอาชีวศึกษาในสาขาที่สอดคล้องกับความต้องการของภาคเอกชนและประเทศ 

และผู้จบอาชีวศึกษามีงานทำ 
๗. ผู ้เรียนอาชีวศึกษามีความรู ้ ทักษะ เก่งปฏิบัติ มีสมรรถนะเป็นที ่ยอมรับหรือผ่านการศึกษา

อาชีวศึกษาระบบทวิภาคี และการฝึกงานในสถานประกอบการ 
๘. ผู้เรียนที่จบการศึกษาอาชีวศึกษามีความสามารถที่จะเป็นผู้ประกอบการได้เอง 
๙. บัณฑิตในระดับอุดมศึกษามีสมรรถนะสอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานเพิ่มการผลิต                 

ในสาขาที่ประเทศต้องการ และลดการผลิตบัณฑิตในสาขาที่ไม่ตรงกับความต้องการของตลาด 
๑๐. สถาบันอุดมศึกษาของไทยสามารถตอบสนองความต้องการของประเทศไปในอนาคต ทั้งใน                             

ด้านการพัฒนาคน การวิจัยและสร้างสรรค์นวัตกรรม ตลอดจนทำให้สถาบันอุดมศึกษาไทย สามารถปรับตัว                     
และแข่งขันได้ในโลก หรือเป็นสถาบันที่สามารถสนับสนุนการพัฒนาชุมชนและสังคมได้อย่างมีประสิทธิผล 

๑๑. ลดปัญหาความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาในระดับอุดมศึกษา โดยเปิดโอกาสให้ผู ้ที ่มีศักยภาพ                            
ในการเรียนในระดับอุดมศึกษา สามารถเข้าเรียนในสาขาที่ตนถนัดได้อย่างเต็มศักยภาพ 

๑๒. เพ ิ ่มประส ิทธ ิภาพของการใช ้งบประมาณของร ัฐในการสน ับสน ุนการจ ัดการศ ึกษา                       
ในระดับอุดมศึกษาของประเทศ รวมถึงปรับปรุงธรรมาภิบาลในการจัดการระบบอุดมศึกษาและธรรมาภิบาล
ภายในสถาบันอุดมศึกษา ให้การจัดการมีความรับผิดชอบ ความโปร่งใส ตรวจสอบได้ และส่งเสริม                              
การมีส่วนร่วมอย่างเหมาะสม 

๑๓. มีสถาบันหลักสูตรและการเรียนรู้แห่งชาติเป็นหน่วยงานของรัฐที่ไม่เป็นส่วนราชการ  หรือ
รัฐวิสาหกิจตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณหรือกฎหมายอื่น เป็นหน่วยงานที่ไม่แสวงหาผลก ำไร                      
ทำหน้าที ่เป็นองค์กรกลางในการพัฒนาหลักสูตร วิธีการจัดการเรียนรู ้ การวัดและประเมินผลในระดับ      
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน รวมทั้งการจัดทำส่งเสริม สนับสนุนการนำหลักสูตรไปใช้ตลอดจนติดตามผล 

เรื่องท่ี 6 : การปรับโครงสร้างของหน่วยงานในระบบการศึกษาเพื่อบรรลุเป้าหมายในการปรับปรุง
การจัดการเรียนการสอนและยกระดับคุณภาพของการจัดการศึกษา 
เป้าหมายรวม 

๑. สถานศึกษาของรัฐมีความเป็นอิสระและมีธรรมาภิบาลในการบริหารและจัดการศึกษาครอบคลุม
ด้านการบริหารวิชาการ ด้านการบริหารงบประมาณ ด้านการบริหารงานบุคลากร ด้านการบริหารงานทั่วไป 
และมีความรับผิดชอบต่อคุณภาพของการจัดการศึกษา 

๒. ผู้เรียนในพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพ เหมาะสมสอดคล้องกั บอัตลักษณ์  
ของชุมชนและพ้ืนที่ 

๓. มีการเรียนรู้และขยายผลของนวัตกรรมที่ได้จากพ้ืนที ่นวัตกรรมการศึกษาสู ่การจัดการศึกษา         
ในพ้ืนที่อ่ืน ๆ 

๔. กระทรวงศึกษาธ ิการมีโครงสร ้างที ่แบ ่งแยกหน้าที ่และอำนาจเพื ่อรองร ับร ูปแบบใหม่                                    
ที่แยกความรับผิดชอบในด้านนโยบาย (Policy) ด้านกำกับดูแลส่งเสริม (Regulator) ด้านการสนับสนุนต่าง ๆ 
(Supporter) และด้านการดำเนินการหรือการปฏิบัติการ (Operator) มุ่งเน้นการกระจายอำนาจ ธรรมาภิบาล
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ร ับผ ิดชอบต่อการสนับสนุนสถานศึกษาและมีบทบาท หน้าที ่และอ ำนาจสอดคล้องกับบทบัญญัติ                            
ในกฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติ 

เรื่องที่ 7 : การปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู้โดยการพลิกโฉมด้วยระบบดิจิทัล  (Digitalization 
for Educational and Learning Reform) 
เป้าหมายรวม 

๑. เพื ่อพัฒนาระบบดิจิทัลแพลตฟอร์มเพื ่อการเรียนรู้แห่งชาติ (National Digital Learning Platform)      
ในการปรับเปลี่ยนระบบการศึกษา สร้างคุณภาพ ลดความเหลื่อมล้ ำ และสร้างความสามารถในการแข่งขัน
เพื ่อให้ก้าวกระโดดทันกับพัฒนาการในโลก ตามแผนยุทธศาสตร์ชาติในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์                     
โดยมีเป้าหมายจำเพาะ ดังนี้ 

       ๑.1 เพื ่อใช้ประโยชน์จากแหล่งข้อมูลความรู ้ต ่างๆ ที ่มีอยู่  และจะมีการสร้างขึ ้นต่อไป                
ทั้งในประเทศ และต่างประเทศ ให้สามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างกว้างขวางและทั่วถึง ทั้งเป็นที่รวบรวมข้อมูล             
สื่อการเรียนรู้เดิมที่มีอยู่แล้ว 

      1.2 เป็นกลไกในการรวบรวม คัดกรอง พัฒนาสื ่อการเรียนรู ้ที ่ม ีคุณภาพให้อยู ่ในรูปแบบ                           
ที่สามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างกว้างขวาง และทั่วถึงตลอดจนมีกลไกในการเข้าถึงและคัดเลือกสิ่งที่ต้องการ                    
ได้โดยง่าย 

      1.๓ เป็นเวทีที่มีการเข้ามาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในลักษณะชุมชน นำไปสู่การเปิดโอกาสให้ทุกคน    
เข้ามาเรียนซึ่งจะลดความเหลื่อมล้ำและนำแหล่งข้อมูลสื่อการเรียนรู้ใหม่เข้ามาได้ และมีการแลกเปลี่ยน                   
เรียนรู้กัน ตลอดจนเป็นเวทีที่มีการให้บริการเพ่ือการเรียนรู้ (service) ต่าง ๆ 

      1.๔ เพื่อเร่งรัดแก้ปัญหาความเหลื่อมล้ำและสร้างเสริมคุณภาพการศึกษา ทั้งระบบการศึกษา
โดยเฉพาะอย่างยิ ่งสำหรับผู ้ที ่อยู ่ในท้องถิ ่นห่างไกล หรือผู ้ด ้อยโอกาส หรือผู ้ที ่ม ีความจ ำเป็นพิเศษ                                
อันเป็นการสร้างพลังให้กับผู้เรียน ครู และโรงเรียน 

     1.๕ เพื ่อพัฒนาคุณภาพครู และบุคลากรทางการศึกษา ให้สามารถปรับบทบาทให้เป็น
ผู้อำนวยการเรียนรู้ (facilitator) โดยเน้นให้ผู ้เรียนมีวิธีหาความรู้ในโลกแห่งความรู้อันมากมายมหาศาล                     
ให้เท่าทันกับความเปลี่ยนแปลงของยุคดิจิทัลในศตวรรษท่ี ๒๑ 

๒. มีระบบข้อมูลและสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการระบบการศึกษา ครอบคลุมการจัดทำข้อมูล
รายบุคคลของผู้เรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา สถานศึกษา หน่วยงาน และกระบวนการที่เกี่ยวข้อง                       
ในทุกระดับการศึกษาและทุกระบบการศึกษา 

๓. คนไทยมีความฉลาดรู้ มีความเข้าใจ สามารถตัดสินใจและตอบสนองต่อการใช้สื่อและระบบดิจิทัล            
ได้อย่างเหมาะสมในแต่ละช่วงวัย 
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5. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 13 (พ.ศ. 2566 - 2570) 

            แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 (พ.ศ. 2566 - 2570) เป็นแผนระดับสอง                 
ซึ่งเป็นการพัฒนาที่จัดทำโดยคำนึงถึงความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ นโยบายของรัฐบาล และสภาพการณ์         
ทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศและโลก รวมถึงมีความสำคัญต่อการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาประเทศ        
ในระยะยาวที่จะช่วยสนับสนุนให้การพัฒนาประเทศได้รับการสนับสนุนจากทุกภาคส่วนบนเป้าหมายร่วมที่ชัดเจน 
และยังเอื ้อประโยชน์ต่อการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลความสำเร็จของแผน เพื ่อนำมาปรับปรุง
กระบวนการและวิธีการดำเนินงานให้บรรลุเป้าหมายตามที่มุ่งหวังได้ดียิ่งขึ้น ซึ่ง แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมฯ 
ประกอบด้วย 13 หมุดหมาย ได้แก่ หมุดหมายที่ 1 ไทยเป็นประเทศชั้นนำด้านสินค้าเกษตรและเกษตรแปรรูป
มูลค่าสูง หมุดหมายที่ 2 ไทยเป็นจุดหมายของการท่องเที่ยวที่เน้นคุณภาพและความยั่งยืน หมุดหมายที่ 3             
ไทยเป็นฐานการผลิตยานยนต์ไฟฟ้าที่สำคัญของโลก หมุดหมายที่ 4 ไทยเป็นศูนย์กลางทางการแพทย์และ
สุขภาพมูลค่าสูง หมุดหมายที่ 5 ไทยเป็นประตูการค้าการลงทุนและยุทธศาสตร์ทางโลจิสติกส์ที่สำคัญ                     
ของภูมิภาค หมุดหมายที ่ 6 ไทยเป็นฐานการผลิตอุปกรณ์อิเล ็กทรอนิกส์อัจฉริยะที ่สำคัญของโล ก                              
หมุดหมายที่ 7 ไทยมีวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่เข้มแข็ง มีศักยภาพสูงและสามารถแข่งขันได้                   
หมุดหมายที่ 8 ไทยมีพื้นที่และเมืองอัจฉริยะที่น่าอยู่ ปลอดภัย เติบโตได้อย่างยั่งยืน หมุดหมายที่ 9 ไทย                    
มีความยากจนข้ามรุ่นลดลง และคนไทยทุกคนมีความคุ้มครองทางสังคมที่เพียงพอ เหมาะสม หมุดหมายที่ 10 
ไทยมีเศรษฐกิจหมุนเวียนและสังคมคาร์บอนต่ำ หมุดหมายที่ 11 ไทยสามารถลดความเสี่ยงและผลกระทบ       
จากภัยธรรมชาติ และการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ หมุดหมายที่ 12 ไทยมีกำลังคนสมรรถนะสูง มุ่งเรียนรู้ 
อย่างต่อเนื่อง ตอบโจทย์การพัฒนาแห่งอนาคต และหมุดหมายที่ 13 ไทยมีภาครัฐที่ทันสมัย มีประสิทธิภาพ 
และตอบโจทย์ประชาชน โดยหมุดหมายที ่เกี ่ยวข้องกับการจัดการศึกษาขั ้นพื ้นฐานมากที ่ส ุด นั ่นคือ                     
หมุดหมายที่ 12 ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้ 

  หมุดหมายที่ 12 ไทยมีกำลังคนสมรรถนะสูง มุ่งเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ตอบโจทย์การพัฒนาแห่งอนาคต 
ห ม ุ ด ห ม า ย ที่  12 ม ี ค ว า ม ส อ ด ค ล ้ อ ง ก ั บ ย ุ ท ธ ศ า ส ต ร ์ ช า ต ิ ใ น  3 ด ้ า น  ไ ด ้ แ ก่                                                        

1) ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน ในประเด็นเป้าหมาย ประเทศไทยมีขีดความสามารถ                  
ในการแข่งขันสูงขึ้น 2) ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ ในประเด็นเป้าหมาย คนไทย
เป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพ พร้อมสำหรับวิถีชีวิตในศตวรรษที่ 21 และสังคมไทยมีสภาพแวดล้อมที่เอื้อและ
สนับสนุนต่อการพัฒนาคนตลอดช่วงชีวิต และ  3) ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม                    
ในประเด็นเป้าหมาย สร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ำในทุกมิติ และกระจายศูนย์กลางความเจริญ
ทางเศรษฐกิจและสังคมเพ่ิมโอกาสให้ทุกภาคส่วนเข้ามาเป็นกำลังของการพัฒนาประเทศในทุกระดับ 

หมุดหมายที่ 12 มุ่งตอบสนองเป้าหมายหลักของแผน 2 เป้าหมาย ได้แก่ 1) การพัฒนาคนสำหรับ       
ยุคใหม่ โดยการพัฒนาคนทุกช่วงวัยได้รับการพัฒนาในทุกมิติ การพัฒนากำลังคนสมรรถนะสูงสอดคล้องกับ
ความต้องการของภาคการผลิต เป้าหมาย สามารถสร้างงานอนาคต และสร้างผู ้ประกอบการอัจฉริยะ                      
ที่มีความสามารถในการสร้างและใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรม 2) การมุ่งสู่สังคมแห่งโอกาสและความเป็นธรรม                        
ด้วยการส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต ทั้งการพัฒนาระบบนิเวศเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต และพัฒนาทางเลือก       
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ในการเข้าถึงการเรียนรู้สำหรับผู้ที่ไม่สามารถเรียนในระบบการศึกษาปกติ โดยมีเป้าหมายระดับหมุดหมาย และ
ตัวชี้วัด ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาข้ันพื้นฐาน ดังนี้ 

 เป้าหมายที่ 1 คนไทยได้รับการพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพในทุกช่วงวัย มีสมรรถนะที่จำเป็นสำหรับ                  
โลกย ุคใหม ่ ม ีค ุณล ักษณะตามบรรท ัดฐานที ่ด ีของส ังคม ม ีค ุณธรรม จร ิยธรรม และม ีภ ูม ิค ุ ้มกัน                          
ต่อการเปลี่ยนแปลงอย่างพลิกโฉมฉับพลันของโลก สามารถดำรงชีวิตร่วมกันในสังคมได้อย่างสงบสุข 

  ตัวช้ีวัดที่ 1.1 ดัชนีพัฒนาการเด็กสมวัยเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 88 ณ สิ้นสุดแผนฯ 

  ตัวชี ้ว ัดที่ 1.2 ร้อยละของนักเร ียนที ่ม ีสมรรถนะไม่ถ ึงระดับพื ้นฐานของทั ้ง  3 วิชา                            
ในแต่ละกลุ่มโรงเรียนลดลงร้อยละ 8 เมื่อสิ้นสุดแผนฯ 

  ตัวช้ีวัดที่ 1.3 ทุนชีวิตเด็กและเยาวชนไทยเพ่ิมข้ึนร้อยละ 3 เมื่อสิ้นสุดแผนฯ 

 เป้าหมายที่ 2 กำลังคนมีสมรรถนะสูง สอดคล้องกับความต้องการของภาคการผลิตเป้าหมาย และ
สามารถสร้างงานอนาคต 

  ตัวชี้วัดที่ 2.1 ดัชนีความสามารถในการแข่งขันของสภาเศรษฐกิจโลก (World Economic 
Form: WEF) 6 ด้านทักษะ คะแนนเพิ่มขึ้นร้อยละ 20 เมื่อสิ้นสุดแผนฯ 

 เป้าหมายที่ 3 ประชาชนทุกกลุ่มเข้าถึงการเรียนรู้ตลอดชีวิต 

  ตัวช้ีวัดที่ 3.2 กลุ่มประชากรอายุ 15 – 24 ปี ที่ไม่ได้เรียน ไม่ได้ทำงาน หรือไม่ได้ฝึกอบรม      
ไม่เกินร้อยละ 5 เมื่อสิ้นแผนฯ 

กลยุทธ์การพัฒนา (เฉพาะที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาขั้นพื้นฐาน) 
 กลยุทธ์ที ่1 การพัฒนาคนไทยทุกช่วงวัยในทุกมิติ 

กลยุทธ์ย่อยที่ 1.1 พัฒนาเด็กช่วงตั้งครรภ์จนถึงปฐมวัยให้มีพัฒนาการรอบด้าน มีอุปนิสัย 
ที่ดี โดยการเตรียมความพร้อมพ่อแม่ผู้ปกครองและสร้างกลไกประสานความร่วมมือ เพื่อดูแลหญิงตั้งครรภ์       
ให้ได้รับบริการที่มีคุณภาพ และดูแลเด็กให้มีพัฒนาการสมวัย ตั้งแต่อยู่ในครรภ์ – 6 ปี การพัฒนาครูและ
ผู้ดูแลเด็กปฐมวัยให้มีความรู้และทักษะการดูแลที่เพียงพอ มีจิตวิทยาการพัฒนาการของเด็กปฐมวัย สามารถ
ทำงานร่วมกับพ่อแม่ผู้ปกครองในการส่งเสริมพัฒนาการด้านการเรียนรู้ ของเด็กปฐมวัยให้มีพัฒนาการสมวัย                          
ตามหลักการพัฒนาสมองและกระบวนการเรียนรู้แก่เด็ก ควบคู่กับการพัฒนาการด้านร่างกาย สาธารณสุข และ
โภชนาการ เพื่อส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการที่ดีอย่างรอบด้านก่อนเข้าสู่วัยเรียน การยกระดับสถานพัฒนา      
เด็กปฐมวัยให้ได้มาตรฐาน และจัดสรรทรัพยากรที่เพียงพอสำหรับการดำเนินงาน เพ่ือให้เป็นกลไกการพัฒนา
เด็กปฐมวัยรายพื้นที่ท่ีมีคุณภาพ การสร้างสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการเรียนรู้และการดูแลปกป้องเด็กปฐมวัย 
ให้มีพัฒนาการที่ดีรอบด้าน สติปัญญาสมวัย โดยการมีส่วนร่วมของครอบครัว ชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น    
ภาคประชาส ังคม และภาคเอกชน รวมถ ึงพ ัฒนาระบบสารสนเทศเด ็กรายบ ุคคลเพ ื ่อการส ่ งต่อ                          
ไปยังสถานศึกษาและการพัฒนาที่ต่อเนื่อง 
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กลยุทธ์ย่อยที่ 1.2 พัฒนาผู้เรียนระดับพื้นฐานให้มีความตระหนักรู้ในตนเอง มีสมรรรถนะ   
ที่จำเป็นต่อการเรียนรู้ การดำรงชีวิตและการทำงาน โดย การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะและขับเคลื่อน   
สู่การปฏิบัติ การยกระดับการผลิตและพัฒนาครูทั้งในด้านปริมาณและคุณภาพ การปรับปรุงระบบวัดและ
ประเมินผู้เรียนให้มีความหลากหลายตามสภาพจริง ตลอดจนมีการประเมินการเรียนรู้เพื่อปรับปรุงและ
พัฒนาการจัดการเรียนรู ้ที ่เหมาะสมกับผู ้เร ียนเป็นรายบุคคล การพัฒนาระบบสนับสนุนการเร ียนรู้                  
โดย 1) การแก้ไขภาะการถดถอยของความรู้ในวัยเรียน โดยสถานศึกษาพัฒนาแนวปฏิบัติและระบบสนับสนุน         
ที่เหมาะสม รวมทั้งส่งเสริมการจัดการเรียนรู้แบบผสมผสาน และการเรียนรู้ที ่บ้านในสถานการณ์ฉุกเฉิน            
2)  การพ ัฒนาระบบแนะแนวให ้ม ีประส ิทธ ิภาพ โดยพ ัฒนาคร ูและผ ู ้ประกอบอาช ีพแนะแนว                                           
ให้สามารถร่วมวางแผนเส้นทางการเรียนรู้ การประกอบอาชีพ และการดำเนินชีวิตของผู้เรียนได้ตามความสนใจ 
ความถนัด 3) พัฒนาสถานศึกษาให้เป็นพื ้นที ่ปลอดภัยของผู ้เรียนทุกคน โดยพัฒนาโครงสร้างพื ้นฐาน                 
ทางกายภาพที่เหมาะสมกับการเรียนรู้ สร้างความรู้ความเข้าใจแก่ครู บุคลากรทางการศึกษา และผู้เรียน                 
ถึงแนวทางการอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างสงบสุขบนหลักของการเคารพ ความหลากหลายทั้งทางความคิด 
มุมมองของคนระหว่างรุ ่น และอัตลักษณ์ส่วนบุคคลเพื ่อการวางอนาคต  ในการพัฒนาประเทศร่วมกัน          
การส่งเสริม การเรียนรู้วิชาชีวิตในโรงเรียน และมีแนวปฏิบัติในการคุ้มครองสวัสดิภาพของผู้เรียน โดยเฉพาะ
จากการถูกกระทำโดยวิธีรุนแรงทั้งกายวาจา และการกลั่นแกล้ง 4) การปรับปรุงระบบการจัดสรรงบประมาณ
และทรัพยากรทางการศึกษา ที่มุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนเป็นสำคัญ และอยู่บนหลักความเสมอภาคและ            
เป็นธรรม รวมถึงการพัฒนาโครงสร้างพื ้นฐานทางเทคโนโลยีและดิจิทัลให้มีความครอบคลุมในทุกพื้นที่                   
5) การกระจายอำนาจ ไปส ู ่สถานศ ึกษาและเพ ิ ่มบทบาทของภาคเอกชน และภาคประชาส ังคม                               
ในการจัดการศึกษา โดยปรับปรุงกฎหมาย ระเบียบ ที่เอื ้อให้สถานศึกษามีความเป็นอิสระในการบริหาร             
ด้านการจัดการศึกษา ด้านวิชาการ ด้านงบประมาณ และด้านบุคลากร รวมทั้งขับเคลื่อนการสร้างนวัตกรรม     
ทางการศ ึ กษาตามบร ิบทของ โ ร ง เ รี ยนและพ ื ้ นท ี ่  ตลอดจนส ่ ง เสร ิ มบทบาทของ ภาคเอกชน                                                   
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และภาคประชาสังคม ในการจัดการเรียนรู ้ และการร่วมลงทุนเพื ่อการศึกษา                       
6) การส่งเสริมผู ้มีความสามารถพิเศษ โดยพัฒนาระบบเสาะหา และกลไกการบริหารจัดการและส่งเสริม                           
ผ ู ้ม ีความสามารถพิเศษ ตามแนวคิดพหุป ัญญาอย่างเป ็นระบบ อาทิ การสนับสนุนทุนการศ ึกษา                                   
ต่อฝึกประสบการณ์ทางานวิจัยในองค์กรชั ้นนำ ตลอดจนส่งเสริมการทำงานที ่ใช้ความสามารถพิเศษ                       
อย่างเต็มศักยภาพ 7) ผู้มีความต้องการพิเศษได้รับโอกาสและเข้าถึงการศึกษาและแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย                                 
โดยสถานศึกษาจัดการศึกษาที ่หลากหลายและเหมาะสมเฉพาะกลุ ่ม  ให ้เป ็นทางเล ือกแก ่ผ ู ้ เร ียน                                      
เพื ่อยุติการออกกลางคัน และพัฒนากลไกสนับสนุนรวมถึงการปรับกฎระเบียบ  ให้เอื ้อต่อภาคเอกชน                       
ภาคประชาสังคม และองค์การที่ไม่แสวงหากำไรในการดูแลกลุ่มผู้มีความต้องการพิเศษ อาทิ การวางแนวทาง
ให้เอกชนสามารถจัดตั้งสถานฝึกอบรมหรือมีส่วนร่วมรับผิดชอบในการพัฒนาผู้ต้องคำพิพากษา 
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กลยุทธ์ที ่2 การพัฒนากำลังคนสมรรถนะสูง 

  กลยุทธ ์ย ่อยที ่  2.1 พ ัฒนากำล ังคนสมรรถนะส ูง สอดคล้องก ับความต ้องการ                          
ของภาคการผลิตเป้าหมาย และสามารถสร้างงานอนาคต โดยส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนบูรณาการและ
เชื ่อมโยงความร่วมมือด้านการศึกษาฝึกอบรม และร่วมจัดการเรียนรู้  ตามโลกสมัยใหม่ที ่ครอบคลุม            
ทั้งความสามารถในงานทักษะในการใช้ชีวิต สมรรถนะดิจิทัลเพื่อการประกอบอาชีพ การดำเนินชีวิตประจำวัน 
และการใช้สิทธิ ในการเข้าถึงบริการพ้ืนฐานภาครัฐและสินค้าบริการได้อย่างเท่าทัน การแก้ปัญหา การมีแนวคิด                              
ของผู้ประกอบการ รวมถึงความสามารถในการบริหารตัวเอง และการบริหารคนเพื่อนำทักษะของสมาชิก                   
ทีมที่หลากหลายมาประสานพลังรวมกัน ในการปฏิบัติงานได้อย่างสร้างสรรค์ รวมทั้งกำหนดมาตรการจูงใจ 
และกลไกการสนับสนุนการฝึกอบรมและร่วมจัดการเรียนรู้ พัฒนาระบบข้อมูลเพื่อการวางแผนและพัฒนา
กำลังคน ทั ้งข้อมูลอุปสงค์ อุปทานของแรงงาน และการเชื ่อมโยงกับสมรรถนะตลอดห่วงโซ่การผลิต                  
และห่วงโซ่คุณค่า ตามรายอุตสาหกรรมของการผลิตและบริการเป้าหมาย รวมถึงการเชื่อมโยงระบบสมรรถนะ
กับค่าจ ้าง  กำหนดมาตรการในการผลิตกำล ังคนแบบเร ่งด ่วน โดยจัดการศึกษารูปแบบจำลอง                      
ในสาขาที่จำเป็นต่อการพัฒนาประเทศ อาทิ ด้านปัญญาประดิษฐ์ และด้านการวิเคราะห์ข้อมูล 

กลยุทธ์ที ่3 การส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต 

กลยุทธ์ย่อยที่ 3.1 พัฒนาระบบนิเวศเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต โดยส่งเสริมให้ภาคส่วน    
ต ่าง ๆ สร ้างและพ ัฒนาแหล ่ง เร ียนร ู ้ท ี ่หลากหลาย โดยกำหนดมาตรการจ ูง ใจท ี ่ เหมาะสม                                       
เพ่ือให้สถาบันการศึกษา หน่วยงานราชการส่วนท้องถิ่น องค์กรพัฒนาเอกชน ภาคประชาสังคม ภาคเอกชน
โดยเฉพาะผู้ประกอบการ startup สร้างและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย มีสาระที่ทันสมัย สอดคล้องกับ
ความต้องการของผู้เรียน  ทุกกลุ่ม ครอบคลุมทุกพื้นที่ เข้าถึงได้ง่ายทั้งพื้นที่กายภาพ และพื้นที่เสมือนจริง            
สร้างสื ่อการเรียนรู ้ที ่ไม่ทิ ้งใครไว้ข้างหลัง โดยการสร้างสื ่อที ่ใช้ภาษาถิ ่นเพื ่อให้ประชาชนที่ไม่ได ้ใช้                 
ภาษาไทยกลางเป็นภาษาหลักเข้าถึงได้ สื ่อทางเลือกสำหรับผู้พิการทางสายตาและผู ้พิการทางการได้ยิน                     
รวมถึงสนับสนุนกลุ่มประชากรที่มีข้อจำกัดทางเศรษฐกิจให้เข้าถึงสื่อในราคาที่เข้าถึงได้ การพัฒนาระบบ
ธนาคารหน่วยกิตของประเทศให้เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม ที่สามารถเชื่อมโยงการเรียนรู้ในทุกระดับและ
ประเภท ทั ้งในระบบสายสามัญ สายอาชีพ การศึกษานอกระบบและตามอัธยาศัย ตั ้งแต่มัธยมศึกษา 
อาชีวศึกษา และอุดมศึกษา และนอกระบบ เพื่อสร้างความคล่องตัว และเปิดทางเลือกในการเรียนรู้ให้กับ
ผู้เรียนทุกระดับ กำหนดมาตรการจูงใจให้ประชาชนพัฒนาตนเองด้วยการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต โดย
จัดให้มีแหล่งเงินทุนเพื ่อการเรียนรู ้ตลอดชีวิต อาทิ การพัฒนาเครดิตการฝึกอบรมสำหรับคนทุกกลุ่ม                          
การจัดสรรสิทธิพิเศษในการเข้ารับบริการฝึกอบรม การเข้าชมแหล่งเรียนรู ้ต่าง ๆ ส่งเสริมให้เอกชน                        
ที่ผลิตนวัตกรรมทางการศึกษา จัดทำกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร โดยกำหนดเงื่อนไขการให้ใช้
ผลิตภัณฑ์ โดยไม่มีค่าใช้จ่าย 

กลยุทธ์ย่อยที่ 3.2 พัฒนาทางเลือกในการเข้าถึงการเรียนรู้สำหรับผู้ที่ไม่สามารถเรียน             
ในระบบการศึกษาปกติ โดยจัดทำข้อมูลและส่งเสริมการจัดทำแผนการเรียนรู้ที่มีความยืดหยุ่นและหลากหลาย 
ของกลุ่มเป้าหมายเป็นรายบุคคลหรือรายกลุ ่ม เพื่อให้ผู ้เรียนสามารถวางเส้นทางการเรียนรู้ที ่ตอบสนอง                
ต่อจุดมุ่งหมายในอนาคตของตนเอง และสามารถเทียบโอนประสบการณ์ได้ ทั้งนี้ ให้มีการพัฒนาบุคลากร                 
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ที ่ เก ี ่ยวข ้องในทุกระดับให ้ม ีความเข ้าใจและมีสมรรถนะในการพัฒนาผู ้ เร ียนกลุ ่มเป ้าหมายพิเศษ                                     
ที่มีความต้องการที่ซับซ้อน                                                                                                             

6. แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๗๙ 

เป็นแผนยุทธศาสตร์ด้านการศึกษาระยะยาว โดยมุ่งจัดการศึกษาให้คนไทยทุกคนสามารถเข้าถึงโอกาสและ
ความเสมอภาคในการศึกษาที่มีคุณภาพ พัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ พัฒนากำลังคน
ให้มีสมรรถนะในการทำงานที่สอดคล้องกับความต้องการของตลาดงาน และการพัฒนาประเทศ เพ่ือให้หน่วยงาน              
ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาได้นำไปเป็นกรอบและแนวทาง การพัฒนาการศึกษา และการเรียนรู้สำหรับ
พลเมืองทุกช่วงวัยตั้งแต่แรกเกิดจนตลอดชีวิต ภายใต้บริบทเศรษฐกิจและสังคมของประเทศและของโลก    
ที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์ รวมทั้งความเป็นพลวัต เพ่ือให้ประเทศไทยสามารถก้าวข้าม
กับดักประเทศที ่มีรายได้ปานกลางไปสู ่ประเทศที ่พัฒนาแล้ว ซึ ่งภายใต้กรอบแผนการศึกษาแห่งชาติ                              
พ.ศ. 2560 - 2579 ได้กำหนดสาระสำคัญสำหรับบรรลุเป้าหมายของการพัฒนาการศึกษาใน 5 ประการ 
ได้แก่ การเข้าถึงโอกาสทางการศึกษา (Access)  ความเท่าเทียมทางการศึกษา (Equity)  คุณภาพการศึกษา 
(Quality) ประสิทธิภาพ (Efficiency) และตอบโจทย์บริบทเปลี่ยนแปลง (Relevancy) ในระยะ 20 ปี
ข้างหน้า และมียุทธศาสตร์ 6 ประการ คือ 1) การจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของสังคม และประเทศชาติ  
2) การผลิตและพัฒนากำลังคน การวิจัยและนวัตกรรม เพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ                     
3) การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัย และการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้  4) การสร้างโอกาส ความเสมอภาค และ
ความเท่าเทียมทางการศึกษา  5) การจัดการศึกษาเพื ่อสร้างเสริมคุณภาพชีว ิตที ่เป็นมิตรกับสิ ่งแวดล้อม                                
6) การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา และแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติได้กำหนด 
ประเด็นการพัฒนาไว้ 23 ประเด็น มีประเด็นที ่เกี ่ยวข้องกับการศึกษาโดยเฉพาะ คือ ประเด็นที ่ 11                             
การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต และประเด็นที่ 12 การพัฒนาการเรียนรู้ 

วิสัยทัศน์  

“คนไทยทุกคนได้รับการศึกษาและเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ ดำรงชีวิตอย่างเป็นสุข สอดคล้องกับ                    
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และการเปลี่ยนแปลงของโลกศตวรรษที่ ๒๑” 

วัตถุประสงค์ 
๑. เพื่อพัฒนาระบบและกระบวนการจัดการศึกษาท่ีมีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ  
๒. เพื่อพัฒนาคนไทยให้เป็นพลเมืองดี มีคุณลักษณะทักษะและสมรรถนะที่สอดคล้องกับ

บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ และยุทธศาสตร์ชาติ  
๓. เพื่อพัฒนาสังคมไทยให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ และคุณธรรม จริยธรรม รู้รักสามัคคี และ

ร่วมมือผนึกกำลังมุ่งสู่การพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
๔. เพื ่อนำประเทศไทยก้าวข้ามกับดักประเทศที่มีรายได้ปานกลาง และความเหลื ่อมล้ำ

ภายในประเทศลดลง  

ยุทธศาสตร์ 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ 
ยุทธศาสตร์ที ่  2 การผลิตและพัฒนากำลังคน การวิจ ัย และนวัตกรรรม เพื ่อสร ้าง                           

ขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัย และการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
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ยุทธศาสตร์ที่ 4 การสร้างโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียมทางการศึกษา 
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การจัดการศึกษาเพ่ือสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา 

แผนพัฒนาเด็กปฐมวัย พ.ศ. 2564 - 2570  
 ช่วงปฐมวัย เป็นช่วงอายุที่ให้ผลของการลงทุนที่คุ้มค่าที่สุดต่อการวางรากฐานของชีวิต คณะรัฐมนตรี              
จึงได้มีมติเมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2564 - 2570 เพื่อให้เด็กปฐมวัยทุกคนได้รับการพัฒนาอย่างรอบด้าน                     
เต็มตามศักยภาพ เป็นพื้นฐานของความเป็นพลเมืองคุณภาพ ซึ่งมียุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาเด็กปฐมวัย                       
7 ยุทธศาสตร์ ได้แก่  1) การจัดและให้บริการแก่เด็กปฐมวัย 2) การพัฒนาและสร้างความเข้มแข็งให้กับ
สถาบันครอบครัวในการอบรมเลี้ยงดูเด็กปฐมวัย 3) การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการให้บริการพัฒนา        
เด็กปฐมวัย 4) การพัฒนาระบบกลไกการบูรณาการสารสนเทศเด็กปฐมวัยและการนำไปใช้ประโยชน์                   
5) การจัดทำและปรับปรุงกฎหมาย กฎระเบียบ ที่เกี ่ยวกับเด็กปฐมวัยและการดำเนินการตามกฎหมาย                 
6) การวิจัยพัฒนาและเผยแพร่องค์ความรู้ 7) การบริหารจัดการ การสร้างกลไกการประสานการดำเนินงาน
และการติดตามผล โดยภายใต้กลยุทธ์ประกอบด้วยเป้าประสงค์และมาตรการต่าง ๆ 

7. นโยบายการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2566 

           นโยบายการจัดการศึกษาของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (นางสาวตรีนุช เทียนทอง) 
 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (นางสาวตรีนุช เทียนทอง) แถลงนโยบายการจัดการศึกษา       
เม ื ่อคราวเข ้าร ับตำแหน่งอย ่างเป ็นทางการ เมื่ อว ันที ่  29 มีนาคม 2564 ภายใต้ร ูปแบบการทำงาน                           
“ความเชื่อมั่น ไว้วางใจ” หรือ “TRUST” ซึ่งเป็นรูปแบบการทำงานที่จะทำให้ครู บุคลากรทางการศึกษา 
ผู้ปกครอง ผู้เรียน และประชาชนไว้วางใจในการทำงานของกระทรวงศึกษาธิการ  

T  ย่อมาจาก Transparency (ความโปร่งใส) 
R  ย่อมาจาก Responsibility (ความรับผิดชอบ) 
U  ย่อมาจาก Unity (ความเป็นอันหนึ่งอันเดียว) 
S  ย่อมาจาก Student-Centricity (ผู้เรียนเป็นเป้าหมายแห่งการพัฒนา) 
T  ย่อมาจาก Technology (เทคโนโลยี) 

   1) นโยบายการจัดการศึกษา 12 ข้อ  
    1.1) การปรับปรุงหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ให้ทันสมัย และทันการเปลี่ยนแปลง                        
ของโลกในศตวรรษที ่ 21 โดยมุ ่งพัฒนาผู ้เร ียนทุกระดับการศึกษาให้มีความรู ้ ทักษะและคุณลักษณะ 
ที่เหมาะสมกับบริบทสังคมไทย 
    1.2) การพัฒนาคุณภาพและประสิทธิภาพครูและอาจารย์ในระดับการศึกษา 
ขั ้นพื ้นฐานและอาชีวศึกษาให้มีสมรรถนะทางภาษาและดิจิทัล เพื ่อให้ครูและอาจารย์ได้ร ับการพัฒนา                             
ให้มีสมรรถนะทั ้งด้านการจัดการเรียนรู ้ ด้วยภาษาและดิจิทัล สามารถปรับวิธีการเรียนการสอนและ                         
การใช้สื่อทันสมัย และมีความรับผิดชอบต่อผลลัพธ์ทางการศึกษาท่ีเกิดกับผู้เรียน  
    1.3) การปฏิรูปการเรียนรู้ด้วยดิจิทัลผ่านแพลตฟอร์มการเรียนรู้ด้วยดิจิทัลแห่งชาติ
(NDLP) และการส่งเสริมการฝึกทักษะดิจิทัลในชีวิตประจำวัน เพ่ือให้มีหน่วยงานรับผิดชอบพัฒนาแพลตฟอร์ม
การเรียนรู้ด้วยดิจิทัลแห่งชาติที่สามารถนำไปใช้ในกระบวนการจัดการเรียนรู้ที่ทันสมัย และเข้าถึงแหล่งเรียนรู้
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ได้อย่างกว้างขวางผ่านระบบออนไลน์ และการนำฐานข้อมูลกลางทางการศึกษามาใช้ประโยชน์ในการพัฒนา
ประสิทธิภาพการบริหารและการจัดการศึกษา  
    1.4) การพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารและการจัดการศึกษา โดยการส่งเสริม
สนับสนุนสถานศึกษาให้มีความเป็นอิสระและคล่องตัว การกระจายอำนาจการบริหารและการจัดการศึกษา                       
โดยใช้จังหวัดเป็นฐาน โดยอาศัยอำนาจตามกฎหมายการศึกษาแห่งชาติที่ ได้รับการปรับปรุงเพื่อกำหนด 
ให้มีระบบบริหารและการจัดการ รวมถึงการจัดโครงสร้างหน่วยงานให้เอื ้อต่อการจัดการเรียนการสอน  
ให้มีคุณภาพ สถานศึกษาให้มีความเป็นอิสระและคล่องตัว การบริหารและการจัดการศึกษาโดยใช้จังหวัด             
เป็นฐาน มีระบบการบริหารงานบุคคลโดยยึดหลักธรรมาภิบาล  
    1.5) การปรับระบบการประเมินผลการศึกษาและการประกันคุณภาพ พร้อม                      
จัดทดสอบวัดความรู้และทักษะที่จำเป็นในการศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาทั้งสายวิชาการและสายวิชาชีพ                       
เพื่อให้ระบบการประเมินผลการศึกษาทุกระดับและระบบการประกันคุณภาพการศึกษา ได้รับการปรับปรุง                 
ให้ทันสมัย ตอบสนองผลลัพธ์ทางการศึกษาได้อย่างเหมาะสม  
    1.6) การจัดสรรและการกระจายทรัพยากรให้ทั ่วถึงทุกกลุ ่มเป้าหมาย รวมถึง  
การระดมทรัพยากรทางการศึกษาจากความร่วมมือทุกภาคส่วน เพื่อให้การจัดสรรทรัพยากรทางการศึกษา                   
ม ีความเป ็นธรรมและสร ้ างโอกาสให ้กล ุ ่ ม เป ้ าหมายได ้ เข ้ าถ ึ งการศ ึกษาท ี ่มี ค ุณภาพท ัดเท ียม 
กลุ่มอ่ืน ๆ กระจายทรัพยากรทั้งบุคลากรทางการศึกษา งบประมาณและสื่อเทคโนโลยีได้อย่างทั่วถึง  
    1.7) การนำกรอบคุณวุฒิแห่งชาติ (NQF) และกรอบคุณวุฒิอ้างอิงอาเซียน (AQRF)  
สู่การปฏิบัติเป็นการผลิตและการพัฒนากำลังคนเพื่อการพัฒนาประเทศ โดยใช้กรอบคุณวุฒิแห่งชาติ เชื่อมโยง
ระบบการศ ึกษาและการอาช ีพโดยใช ้กลไกการเท ียบโอนประสบการณ ์ด ้ วยธนาคารหน ่วยกิต  
และการจัดทำมาตรฐานอาชีพในสาขาท่ีสามารถอ้างอิงอาเซียนได้ 
    1.8) การพัฒนาเด็กปฐมวัยให้ ได้ร ับการดูแลและพัฒนาก่อนเข้าร ับการศึกษา 
เพื ่อพัฒนาร ่างกาย จ ิตใจ  ว ิน ัย อารมณ์ส ังคม และสติป ัญญาให้สมกับวัย เพื ่อเป ็นการขับเคลื ่อน                                   
แผนบูรณาการการพัฒนาเด็กปฐมวัย ตามพระราชบัญญัติการพัฒนาเด็กปฐมวัย พ.ศ. 2562 สู ่การปฏิบัติ 
เป็นรูปธรรม โดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำไปเป็นกรอบในการจัดทำแผนปฏิบัติการเพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัย และ   
มีการติดตามความก้าวหน้าเป็นระยะ  
    1.9) การศึกษาเพื ่ออาชีพและสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ      
เพื่อให้ผู ้จบการศึกษา ระดับปริญญาและอาชีวศึกษามีอาชีพและรายได้ที่เหมาะสมกับการดำรงชีพ  และ
คุณภาพชีวิตที่ดี มีส่วนช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันในเวทีโลกได้  
    1.10) การพลิกโฉมระบบการศึกษาไทยด้วยการนำนวัตกรรมและเทคโนโลยี  
ที่ทันสมัยมาใช้ในการจัดการศึกษาทุกระดับการศึกษา เพื่อให้สถาบันการศึกษาทุกแห่ง  นำนวัตกรรมและ
เทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ในการจัดการศึกษาผ่านระบบดิจิทัล  
    1.11) การเพิ่มโอกาสและการเข้าถึงการศึกษาที ่มีคุณภาพของกลุ ่มผู้ด้ อยโอกาส                        
ทางการศึกษา และผู้เรียนที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ เพื่อเป็นการเพิ่มโอกาสและการเข้าถึงการศึกษา                      
ที่มีคุณภาพของกลุ่มผู้ด้อยโอกาสทางการศึกษาและผู้เรียนที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ  
    1.12) การจัดการศึกษาในระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัย โดยยึดหลักการเรียนรู้
ตลอดชีวิตและการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เพ่ือเพ่ิมโอกาสและการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพของกลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาสทางการศึกษาและผู้เรียนที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ 
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   2) วาระเร่งด่วน (Quick Win) ของกระทรวงศึกษาธิการ 
   เน ื ่ องด ้ วยสถานการณ ์การแพร ่ ระบาดของโรคต ิด เช ื ้ อ ไวร ั ส โคโรนา 2019  
(COVID - 19) ก่อให้เกิดรูปแบบการเรียนการสอนออนไลน์ (Online) มากขึ ้น ส่งผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญ 
ต่อการเตรียมผู้เรียนไทยให้มีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 ซึ่งมุ่งเน้นความเป็นผู้ประกอบการ (Entrepreneurship) 
และความสามารถในการปรับตัวเข้ากับสถานการณ์ต่าง ๆ (Resilience) รวมถึงปัญหาความปลอดภัย                    
ของสถานศึกษาและปัญหาความเหลื่อมล้ำของโอกาสในการศึกษา  จึงกำหนดเป็นวาระเร่งด่วน (Quick Win) 
ของกระทรวงศึกษาธิการ ดังต่อไปนี้  
    2.1) เรื ่องความปลอดภัยของผู ้เรียน โดยจัดให้มีรูปแบบ วิธ ีการ หรือกระบวนการ 
ในการด ูแลช ่วยเหล ือน ักเร ียน เพ ื ่อให ้ผ ู ้ เร ี ยนเก ิดการเร ียนร ู ้ อย ่ างม ีค ุณภาพ ม ีความส ุขและ                                           
ได้ร ับการปกป้องคุ้มครองความปลอดภัยทั ้งด้านร่างกายและจิตใจ รวมถึงการสร้างทักษะให้ผู ้ เร ียน  
มีความสามารถในการดูแลตนเองจากภัยอันตรายต่าง ๆ ท่ามกลางสภาพแวดล้อมทางสังคม  
    2.2) หล ักส ูตรฐานสมรรถนะ  มุ ่ งเน ้นการจ ัดการเร ียนร ู ้ท ี ่หลากหลายโดย                               
ยึดความสามารถของผู้เรียนเป็นหลักและพัฒนาผู้เรียนให้เกิดสมรรถนะที่ต้องการ  
    2.3) Big Data พัฒนาการจัดเก็บข้อมูลอย่างเป็นระบบและไม่ซ้ำซ้อน เพื ่อให้ ได้
ข้อมูลภาพรวมการศึกษาของประเทศที่มีความครบถ้วน สมบูรณ์ถูกต้องเป็นปัจจุบัน และสามารถนำมาใช้
ประโยชน์ได้อย่างแท้จริง  
    2.4) ขับเคลื่อนศูนย์ความเป็นเลิศทางการอาชีวศึกษา (Excellent Center) สนับสนุน
การดำเน ินงานของศ ูนย ์ ความเป ็นเล ิ ศทางการอาช ี วศ ึกษา ( Excellent Center) ตามความเป ็นเลิ ศ 
ของแต่ละสถานศึกษาและตามบริบทของพื้นที ่สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ  ทั ้งในปัจจุบัน 
และอนาคต ตลอดจนมีการจัดการเรียนการสอนด้วยเครื่องมือที่ทันสมัย สอดคล้องกับเทคโนโลยีปัจจุบัน  
    2.5) พัฒนาทักษะทางอาชีพ ส่งเสริมการจัดการศึกษาที ่เน้นพัฒนาทักษะอาชีพ                      
ของผู้เรียน เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต สร้างอาชีพและรายได้ที่เหมาะสม และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน
ของประเทศ  
    2.6) การศึกษาตลอดชีว ิต การจัดเร ียนรู ้ตลอดชีว ิตสำหรับประชาชนทุกช่วงวัย 
ให้มีคุณภาพและมาตรฐาน ประชาชนในแต่ละช่วงวัยได้รับการศึกษาตามความต้องการอย่างมีมาตรฐาน เหมาะสม
และเต็มตามศักยภาพตั้งแต่วัยเด็ก จนถึงวัยชรา และพัฒนาหลักสูตรที่เหมาะสมเพื่อเตรียมความพร้อม                       
ในการเข้าสู่สังคมผู้สูงวัย  
    2.7) การจัดการศึกษาสำหรับผู้ที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ ส่งเสริมการจัดการศึกษา 
ให้ผ ู ้ท ี ่ม ีความต้องการจำเป็นพิเศษได้ร ับการพัฒนาอย่างเต ็มศักยภาพ  สามารถดำรงชีว ิตในส ังคม                          
อย่างมีเกียรติศักดิ์ศรีเท่าเทียมกับผู้อ่ืนในสังคม สามารถช่วยเหลือตนเอง และมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศ 
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๘. นโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตระหนักถึงนโยบายด้านการศึกษา ซึ่งถือเป็นส่วนสำคัญยิ่ง           
ในการพัฒนาประเทศให้บรรลุเป้าหมายอย่างยั่งยืน เป็นประเทศที่พัฒนาแล้วในทุกด้าน ดังนั้น เพ่ือให้การดำเนินการ
เกิดผลสัมฤทธิ์และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนการปฏิรูปประเทศ 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 และแผนอื่น ๆ ซึ่งเกี่ยวข้องกับสำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน จึงกำหนดนโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีงบประมาณ      
พ.ศ. 2566 เป็น 4 ด้าน ได้แก่ ด้านความปลอดภัย ด้านโอกาส ด้านคุณภาพ และด้านประสิทธิภาพ และ
กำหนดจุดเน้นใน 9 เรื่อง ดังนี้  

 1. ด้านความปลอดภัย 

 1.1 พัฒนาสถานศึกษาให้เป็นพื้นที่ปลอดภัยของผู้เรียนทุกคน พร้อมเสริมสร้างระบบและกลไก 
ในการดูแลความปลอดภัยอย่างเข้มข้น ให้กับผู้เรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา จากโรคภัยต่าง ๆ ภัยพิบัติ
และภัยคุกคามทุกรูปแบบ 

 1.2 ส่งเสริมการจัดสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการมีสุขภาวะที่ดีและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

 1.3 สร้างภูมิคุ้มกัน การรู้เท่าทันสื่อและเทคโนโลยี ในการดำเนินชีวิตวิถีใหม่ (New Normal) 
และชีวิตวิถีปกติต่อไป (Next Normal) 

 2. ด้านโอกาสและลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา 

 2.1 ส่งเสร ิม สนับสนุน ให ้เด ็กปฐมวัยที ่ม ีอายุ 3 - 6 ปีท ุกคน เข ้าส ู ่ระบบการศึกษา                             
สร้างสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการเรียนรู้และการดูแลปกป้อง เพ่ือให้มีพัฒนาการครบทุกด้าน โดยการมีส่วนร่วม
ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

 2.2 จัดการศึกษาให้ผู้เรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้เข้าถึงโอกาส ความเสมอภาค และ
ได้รับการพัฒนาให้มีสมรรถนะสำหรับการศึกษาต่อ และการประกอบอาชีพในอนาคตให้สอดคล้องกับ         
ความต้องการของตลาดงานและการพัฒนาประเทศ 

 2.3 จัดการศึกษาให้ผู้เรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้เข้าถึงโอกาส ความเสมอภาค และ
ไดร้ับโอกาสในการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ 

 2.4 ส่งเสริมเด็กพิการและเด็กด้อยโอกาส ให้ได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพและจัดหาทางเลือก       
ในการเข้าถึงการเรียนรู้ การฝึกอาชีพ เพ่ือให้ทักษะในการดำเนินชีวิต สามารถพ่ึงตนเองได้ 

 2.5 พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศของนักเรียนระดับการศึกษาขั ้นพื ้นฐานเป็นรายบุคคล                
เพ ื ่อใช ้ เป ็นฐานข ้อม ูลในการบร ิหารจ ัดการศ ึกษา โดยเฉพาะการด ูแลและป ้องก ันไม ่ให ้น ักเร ียน                                
ออกจากระบบการศึกษา และช่วยเหลือเด็กตกหล่น เด็กออกกลางคันให้กลับเข้าสู่ระบบ 
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 3. ด้านคุณภาพ 

 3.1 ส่งเสริม สนับสนุน สถานศึกษาท่ีมีความพร้อม ให้นำหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน
ที่เน้นสมรรถนะไปใช้ตามศักยภาพของสถานศึกษา ให้สามารถออกแบบหลักสูตรที่เหมาะสมกับความต้องการ
และบริบท 

 3.2 พัฒนาผู้เรียนให้เกิดสมรรถนะที่เหมาะสมตามช่วงวัย สามารถจัดการตนเอง มีการคิดขั้นสูง      
มีความสามารถในการสื ่อสาร สามารถจัดระบบและกระบวนการทำงานของตนเองและร่วมกับผู ้ อ่ืน                            
โดยใช้การรวมพลังทำงานเป็นทีม เป็นพลเมืองที่ดี มีศีลธรรม และอยู่ร่วมกับธรรมชาติและวิทยาการอย่างยั่งยืน 
รวมท ั ้ งม ีความจงร ักภ ักด ีต ่อสถาบ ันหล ักของชาต ิ ย ึดม ั ่นการปกครองในระบอบประชาธ ิปไตย                                  
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

 3.3 จัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 นำไปสู่การมีอาชีพ มีงานทำ และ
ส่งเสริมความเป็นเลิศของผู้เรียนให้เต็มตามศักยภาพ เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน 

 3.4 ส่งเสริม และพัฒนาระบบการวัดและประเมินผลคุณภาพผู้เรียน ให้ควบคู ่การเรียนรู้                      
นำไปสู่การพัฒนาการเรียนรู้และสมรรถนะของผู้เรียนเป็นรายบุคคล รวมทั้งส่งเสริมการนำระบบธนาคารหน่วยกิต
มาใช้ในการเทียบโอนผลการเรียนรู้และประสบการณ์ต่าง ๆ ของผู้เรียนในสถานศึกษา 

 3.5 พัฒนา ส่งเสริม ผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษา 
รวมทั้งบุคลากรสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้มีสมรรถนะตามมาตรฐานตำแหน่งและ
มาตรฐานวิชาชีพ 

 4. ด้านประสิทธิภาพ 

 4.1 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา โดยการกระจายอำนาจและใช้พื้นที่เป็นฐาน                     
ที่มุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนเป็นสำคัญ ตามหลักธรรมาภิบาล 

 4.2 นำเทคโนโลยีดิจิทัลและการจัดการฐานข้อมูล มาใช้เพิ ่มประสิทธิภาพในการบริหาร                          
จัดการศึกษาข้ันพื้นฐาน และการเรียนรู้ของผู้เรียน 

 4.3 ส่งเสริม สนับสนุน การพัฒนาโรงเรียนคุณภาพ ใช้พื้นที่เป็นฐาน ใช้นวัตกรรมในการขับเคลื่อน
บริหารจัดการโดยใช้ทรัพยากรร่วมกัน และแสวงหาการมีส่วนร่วมของหน่วยงานที่เกี ่ยวข้องทุกระดับ              
เพ่ือให้ประสบผลสำเร็จอย่างเป็นรูปธรรม 

 4.4 ส่งเสริม สนับสนุน การจัดการศึกษาที่มีคุณภาพในโรงเรียนที่มีวัตถุประสงค์เฉพาะโรงเรียน
ที่ตั้งในพื้นที่ลักษณะพิเศษ และโรงเรียนในพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา 

 4.5 เพิ่มประสิทธิภาพการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา และปรับกระบวนการนิเทศ 
ติดตาม และประเมินผลการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ให้สอดรับกับชีวิตวิถีใหม่ (New Normal) และชีวิตวิถีปกติต่อไป 
(Next Normal) 
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 จุดเน้นของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  

 จุดเน้นที ่ 1 เร่งแก้ปัญหากลุ ่มผู ้เรียนที ่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค            
โควิด - 19 โดยเพิ่มโอกาสในการเข้าถึงการศึกษา ฟื้นฟูภาวะถดถอยทางการเรียนรู้ (Learning Loss Recovery)                    
ให้กับผู้เรียนทุกระดับ รวมทั้งลดความเครียดและสุขภาพจิตของผู้เรียน  

 จุดเน้นที่ 2 เสริมสร้างระบบและกลไกในการดูแล ความปลอดภัยนักเรียน ด้วยระบบมาตรฐาน               
ความปลอดภัยกระทรวงศึกษาธิการ (MOE Safety Platform)  

 จุดเน้นที ่ 3 ส่งเสริมให้เด็กปฐมวัยที ่มีอายุ 3 - 6 ปี และผู ้เรียนระดับการศึกษาขั ้นพื ้นฐาน  
เข้าถึงโอกาสทางการศึกษา และป้องกันการหลุดออกจากระบบ รวมทั้งช่วยเหลือเด็กตกหล่น เด็กออกกลางคัน 
และเด็กพิการ ที่ค้นพบจากการปักหมุดบ้านเด็กพิการ ให้กลับเข้าสู่ระบบการศึกษา  

 จุดเน้นที่ 4 พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาที่เน้นสมรรถนะ และการจัดทำกรอบหลักสูตร รวมทั้ง                       
จัดกระบวนการเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์ หน้าที่พลเมืองและศีลธรรม ให้เหมาะสมตามวัยของผู้เรียน  

 จุดเน้นที่ 5 จัดการอบรมครูโดยใช้พ้ืนที่เป็นฐานควบคู่กับการให้ความรู้ด้านการวางแผนและการสร้างวนิยั 
ด้านการเงินและการออม เพ่ือแก้ไขปัญหาหนี้สินครู  

 จุดเน้นที่ 6 ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ ผ่านกระบวนการเรียนการสอนที่เน้นให้ผู้เรียนมีส่วนร่วม และ           
มีปฏิสัมพันธ์กับกิจกรรมการเรียนรู ้ผ ่านการปฏิบัติ ที ่หลากหลายรูปแบบ (Active Learning) มีการวัด                   
และประเมินผล เพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน (Assessment for learning) เพ่ือให้เกิดสมรรถนะกับผู้เรียนทุกระดับ  

 จุดเน้นที่ 7 ยกระดับคุณภาพของนักเรียนประจำพักนอน สำหรับโรงเรียนที่อยู่ในพื้นที่สูงห่างไกล 
และถ่ินทุรกันดาร  

 จุดเน้นที่ 8 มุ่งเน้นการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้ทุกระดับ  

   จุดเน้นที่ 9 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา โดยการกระจายอำนาจและใช้พื้นที่เป็นฐาน
เพื ่อสร้างความเข้มแข็ง โดยการจัดสรรกรอบวงเงินงบประมาณ (Block Grant) ตามหลักธรรมาภิบาล                      
ให้กับสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษา 
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๙. แผนพัฒนาจังหวัดสมุทรปราการ 5 ปี พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐ 

     “สมุทรปราการ” เป็นเมืองที ่มีความสำคัญมาแต่โบราณ เนื่ องจากที ่ต ั ้งเป็นเขตยุทธศาสตร์ทางน้ำ                 
คำว่า "สมุทรปราการ" มาจาก คำว่า "สมุทร" ซึ ่งแปลว่า ทะเล และ "ปราการ" ที่แปลว่า กำแพง จึงมี
ความหมายโดยรวมว่า "กำแพงริมน้ำ" โดยมีคำขวัญประจำจังหวัด คือ “ป้อมยุทธนาวี พระเจดีย์กลางน้ำ 
ฟาร์มจระเข้ใหญ่ งามวิไลเมืองโบราณ สงกรานต์พระประแดง ปลาสลิดแห้งรสดี ประเพณีรับบัว ครบถ้วน                  
ทั่วอุตสาหกรรม” 

      จ ังหว ัดสมุทรปราการ กำหนดแผนพัฒนาจังหว ัดสมุทรปราการ ๕ ปี (พ .ศ . 2566 – ๒๕70)                 
ภายใต้วิสัยทัศน์ในการพัฒนาจังหวัดว่า “เมืองอุตสาหกรรมสะอาด เกษตรปลอดภัย ท่องเที่ยวอย่างมีคุณค่า 
พัฒนาเมืองและคุณภาพชีวิตท่ีดี”  โดยมีพันธกิจ เป้าประประสงค์รวม และประเด็นยุทธศาสตร์ ดังนี้ 

พันธกิจ (Mission) 

1. ส่งเสริมภาคอุตสาหกรรมให้เป็นอุตสาหกรรมสะอาดที่อยู่ร่วมกับชุมชน และสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 
2. ส่งเสริมการเกษตรปลอดภัยเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (GAP) 
3. พัฒนาระบบโครงสร ้างพ ื ้นฐาน เพ ื ่อเพ ิ ่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 

เป้าประสงค์รวม (Ultimate Goals) 

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

2. ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี สังคมดี โดยได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพและทั่วถึง ได้รับบริการ        
ทางการแพทย์ที่ดี มีหลักประกันความมั่นคงในชีวิตและทรัพย์สิน รวมทั้งมีระบบสาธารณูปโภค 
และสาธารณูปการที่เพียงพอ 

3. พัฒนาระบบสาธารณูปโภคและโครงสร้างพื้นฐานที่รองรับการพัฒนาเศรษฐกิจการค้า การลงทุน
และยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชน เช่น ถนนสายหลัก และสายรอง ระบบขนส่งมวลชน                              
ระบบขนส่งทางราง ไฟฟ้า ประปา ระบบเทคโนโลยีดิจิทัล 

4. สร้างรายได้จากกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ เชิงประวัติศาสตร์และศิลปวัฒนธรรม กิจกรรม
กีฬาและนันทนาการที ่มีความหลากหลาย โดยพัฒนาแหล่งท่องเที ่ยวและผู ้ประกอบการ                                  
ที่ได้รับมาตรฐาน 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ (Strategic Issues) 
1. ส่งเสริมอุตสาหกรรมและเกษตรกรรมให้มีศักยภาพเพื่อการแข่งขันในระดับสากล และพัฒนาเมือง

ควบคู่กับการฟื้นฟู อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุล 
2. พัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน โดยการจัดการด้านการศึกษา สาธารณสุข ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม 

สาธารณูปโภค และสาธารณูปการอย่างเพียงพอ และท่ัวถึง 
3. ส ่งเสร ิมระบบ Logistics เช ื ่อมโยงก ับภ ูม ิภาคอ ื ่น และเขตเศรษฐก ิจอาเซ ียน โดยพัฒนา                     

การบริหารจัดการ และปรับปรุงโครงข่ายการคมนาคมขนส่งให้สมบูรณ์ยิ ่งขึ ้น เพื่อลดต้นทุนและ                        
เพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน 

4. ส่งเสริมกิจกรรมการท่องเที ่ยวเชิงนิเวศ ประวัติศาสตร์ ศิลปวัฒนธรรม กีฬาและนันทนาการ                  
โดยการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว ผู้ประกอบการ สินค้าและบริการ รวมทั้งส่งเสริมเทคโนโลยีดิจิทัล                     
เพ่ือการท่องเที่ยว 

5. เสริมสร้างความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สินของประชาชน โดยการพัฒนาระบบป้องกันและแก้ไข 
ปัญหาภัยคุกคามด้านความมั่นคง รวมทั้งโรคอุบัติใหม่ 
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10. รูปแบบการพัฒนาคุณภาพการศึกษา SAMUT 2 MODEL 
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ส่วนที่ 3 ทิศทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

 

บทนำ 
                ตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561 – 2580) และแผนการปฏิรูปประเทศ
ด้านการศึกษา กำหนดให้มีการพัฒนาเด็กตั้งแต่ระดับปฐมวัยให้มีสมรรถนะและคุณลักษณะที่ดี สมวัยทุกด้าน
โดยการปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 ตระหนักถึงพหุปัญญา     
ของมนุษย์ที่หลากหลาย มีเป้าหมายให้ผู้เรียนทุกกลุ่มวัยได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน มีทักษะ                        
ที่จำเป็นของโลกอนาคต สามารถแก้ปัญหา ปรับตัว สื่อสาร และทำงานร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีประสิทธิผล มีวินัย 
มีนิสัย ใฝ่เรียนรู้ อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต รวมทั้งเป็นพลเมืองที่รู ้สิทธิและหน้าที่ มีความรับผิดชอบและ                     
มีจิตสาธารณะ และสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มุ่งมั่นพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐานให้เป็น                         
“การศึกษาขั้นพื้นฐานวิถีใหม่ วิถีคุณภาพ” มุ่งเน้นความปลอดภัยในสถานศึกษา ส่งเสริมโอกาสทางการศึกษา    
ที่มีคุณภาพอย่างเท่าเทียม และบริหารจัดการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ  
 เพื ่อให ้บรรลุเป ้าหมายในการพัฒนาการศึกษาขั ้นพื ้นฐาน ตามแผนปฏิร ูปประเทศ                            
ด้านการศึกษา และการพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐานให้เป็น “การศึกษาขั้นพื้นฐานวิถีใหม่ วิถีคุณภาพ” มุ่งเน้น
ความปลอดภัยในสถานศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต ๒ จึงกำหนด
จุดเน้นการพัฒนาคุณภาพการศึกษาในแต่ละระดับการจัดการศึกษา ดังนี้ 

จุดเน้นในการจัดการศึกษา  
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต ๒ กำหนดจุดเน้นการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาในแต่ละระดับการจัดการศึกษา ดังนี้ 
 ๑. ระดับปฐมวัย        “พัฒนาการเด็กปฐมวัยเหมาะสมตามวัย” 

๒. ระดับประถมศึกษา  “อ่านออกเขียนได้ดี มีความคิดสร้างสรรค์ มุ่งมั่นคิดเลขเป็น เน้นทักษะในศตวรรษที่ 21 ”                               
๓. ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น    “ค้นพบตนเองสู่ทักษะอาชีพ” 
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การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม (SWOT Analysis)  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 2 ใช้การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม 

(SWOT Analysis) เป ็นเคร ื ่องม ือสำคัญในการประเมินสถานการณ์ เพื ่อค ้นหาจ ุดแข็งและจุดอ ่อน                               
จากสภาพแวดล้อมภายใน รวมทั้งประเมินโอกาสและภัยคุกคามจากภายนอก รวมถึงปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อ
การพัฒนาคุณภาพการศึกษา โดยยึดหลักการมีส่วนร่วม ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมและประเมิน
สถานการณ์ สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 2 สรุปได้ดังนี้  
จุดแข็ง (Strengths: S) 

1. สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และสถานศึกษา มีส่วนร่วมในการวางแผน กำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ 
เป้าประสงค ์ที่ชัดเจน 

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

3. ผ ู ้บร ิหารสำนักงานเขตพื ้นที่ การศึกษา สถานศึกษา มีภาวะผ ู ้นำในการบร ิหารจ ัดการศ ึกษา                                         
ตามหลักธรรมาภิบาล 

4. ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา มีการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 
5. การนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการบริหารจัดการศึกษา 

   6. การให้บริการแบบ One Stop Service 
   7. การบริหารจัดการโรงเรียน ผ่านระบบกลุ่มโรงเรียน เครือข่ายโรงเรียน 
   8. จัดทำและปฏิบัติงานตามคู่มือการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ 
   9. การติดตามและนิเทศการศึกษา อย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง 
   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) 

โอกาส (Opportunities: O) 

1. หน่วยงานภายนอกให้ความร่วมมือสนับสนุนการจัดการศึกษา 
2. ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการเรียนรู้ 
3. สำนักคณะกรรมการการศึกษาขั ้นพื ้นฐาน  มีนโยบายสนับสนุนบุคลากร ว ัสด ุ อ ุปกรณ์                                 

สื่อการเรียนการสอนอย่างต่อเนื่อง 
4. การเปิดประชาคมอาเซียนเป็นโอกาสในการพัฒนาการศึกษา 
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อุปสรรค (Threats: T) 

1. ป ัญหายาเสพต ิด ป ัญหาแหล ่งอบายม ุข และป ัญหาส ิ ่ งแวดล ้อมในช ุมชน ส ่งผลต่อ                                  
การพัฒนาการจัดการศึกษา 
  2. สื่อและเทคโนโลยีที่ไม่เหมาะสม ส่งผลกระทบต่อพฤติกรรมของนักเรียน 

3. ผู ้ปกครองมีฐานะยากจน นักเรียนที ่ไม่ได้อาศัยอยู ่กับพ่อแม่  และย้ายถิ ่นฐานบ่อย ส่งผลต่อ                
คุณภาพทางการศึกษาของผู้เรียน  
   4. นักเรียนหลากหลายเชื้อชาติ หลายภาษา เป็นปัญหาต่อการจัดการเรียนรู้ 

5. ภัยคุกคามรูปแบบใหม่ เช่น ภัยสังคม ภัยพิบัติ โรคอุบัติใหม่ อาชญากรรมไซเบอร์ เป็นต้น 
 

ทิศทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษา  
ค่านิยมองค์กร :   ดีบริการ ดีทีมงาน ดีคุณภาพ 

วิสัยทัศน์  

   “ ปลอดภัยเป็นเลิศ เชิดชูคุณธรรม นำคุณภาพสู่มาตรฐานสากล ” 
พันธกิจ 

1.  จัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติ และการปกครอง    
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีคุณธรรม ความภาคภูมิใจในความเป็นไทย   

2.  จัดการศึกษาให้ผู ้ เรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา และสถานศึกษาได้รับ         
ความปลอดภัยจากภัยพิบัติ ภัยคุกคามทุกรูปแบบ เพ่ือรองรับวิถีชีวิตใหม่   

3.  พัฒนาศักยภาพและคุณภาพผู ้เร ียนให้มีสมรรถนะตามหลักสูตรและคุณลักษณ ะ                            
ในศตวรรษท่ี 21   

4.  พัฒนาผู ้ เร ียนให้มีความสามารถและมีความเป็นเลิศทางว ิชาการ เพื ่อสร ้าง                
ขีดความสามารถในการแข่งขัน   

5.  สร้างโอกาส ความเสมอภาค ลดความเหลื ่อมล้ำ ให้ผู ้ เร ียนทุกคนได้รับบริการ                         
ทางการศึกษาอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม   

6.  พัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นมืออาชีพ มีสมรรถนะด้านภาษา
และการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล   

7.  จัดการศึกษาเพื ่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที ่ เป็นมิตรกับสิ ่งแวดล้อม ยึดหลักปรัชญา         
ของเศรษฐกิจพอเพียง และเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs)   

8.  พ ัฒนาระบบการบร ิหารจ ัดการศ ึกษาท ุกระด ับ และจ ัดการศ ึกษา โดยใช ้                   
เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) 
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เป้าประสงค์ 
   1. ผู้เรียนทุกช่วงวัยในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีความรักในสถาบันหลักของชาติ และ                     
ยึดมั่นการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีคุณธรรมเป็นพลเมืองที่รู้สิทธิ
และหน้าที ่มีความรับผิดชอบ มีจิตสาธารณะ มีความรักและความภูมิใจในความเป็นไทย  
   2. ผู้เรียนทุกช่วงวัยในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพ ตามมาตรฐาน 
สอดคล้องกับศักยภาพ ให้เป็นผู ้มีสมรรถนะและทักษะที ่จำเป็นสำหรับอนาคต มีความรู ้ ความเข้าใจ                          
สามารถวางแผนในการศึกษาต่อเพื ่อการมีงานทำ และสามารถปรับตัวใ นการดำรงชีว ิตอยู ่ในสังคม                            
อย่างมีความสุข  
   3. ผู้เรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษา และสถานศึกษา ได้รับการดูแลความปลอดภัย    
จากภัยพิบัติและภัยคุกคามทุกรูปแบบ สามารถปรับตัวต่อโรคอุบัติใหม่ โรคอุบัติซ้ำ และรองรับวิถีชีวิตใหม่ 
รวมถึงการจัดสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการมีสุขภาวะที่ดี 
   4. ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ มีสมรรถนะ ความรู้ 
ความเชี่ยวชาญ และจรรยาบรรณตามมาตรฐานวิชาชีพ  
   5. สถานศึกษาจัดการศึกษาเพื่อการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainable 
Development Goals : SDGs) และสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที ่เป็นมิตรกับสิ ่งแวดล้อม ตามหลักปรัชญา        
ของเศรษฐกิจพอเพียง พัฒนาครูให้ทันต่อการเปลี ่ยนแปลงของเทคโนโลยี เชื ่อมโยงนโยบายด้านดิจิทัล                   
ของกระทรวงศึกษาธิการ และนโยบายด้านปัญญาประดิษฐ์  
   6. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สถานศึกษา มีสมดุลในการบริหารจัดการเชิงบูรณาการ  
มีการกำกับ ติดตาม ประเมินผล มีระบบข้อมูลสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพ และการรายงานผลอย่างเป็นระบบ 
ใช้งานวิจัย เทคโนโลยี และนวัตกรรมในการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษา 
 

กลยุทธ์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ  เขต ๒ 
กลยุทธ์ที่ ๑ ส่งเสริมการจัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีความปลอดภัยจากภัยทุกรูปแบบ  
กลยุทธ์ที่ ๒ สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาให้กับประชากรวัยเรียนทุกคน  
กลยุทธ์ที่ ๓  ยกระดับคุณภาพการศึกษาให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษท่ี 21 
กลยุทธ์ที่ ๔  เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา 

กลยุทธ์ที่ ๑ ส่งเสริมการจัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีความปลอดภัยจากภัยทุกรูปแบบ 
เป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์ 
 ผู ้เร ียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา และสถานศึกษา ได้ร ับการดูแลความปลอดภัย            

จากภัยพิบัติ และภัยคุกคามทุกรูปแบบ สามารถปรับตัวต่อโรคอุบัติใหม่ โรคอุบัติซ้ำ และรองรับวิถีชีวิตใหม่ 
รวมถึงการจัดสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการมีสุขภาวะที่ดี 

ตัวช้ีวัด 
 1. ร้อยละของผู้เรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมที่ส่งเสริมสนับสนุนในการสร้างภูมิคุ้มกันพร้อมรับมือ

การเปลี่ยนแปลงและภัยคุกคาม แบบใหมทุ่กรูปแบบ 
 2. ร้อยละของสถานศึกษาได้รับการพัฒนาการจัดการศึกษาตามบริบท 
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แนวทางการพัฒนา 
 1. สร้างความตระหนัก ความรู้ ความเข้าใจแก่ครู บุคลากรทางการศึกษา ให้สามารถวิเคราะห์ 
ประเมินสถานการณ์ ความเสี่ยง และดำเนินการตามแนวทางในการจัดการภัยพิบัติ และภัยคุกคามทุกรูปแบบ 
ให้สามารถปรับตัวต่อโรคอุบัติใหม่ และโรคอุบัติซ้ำ รองรับวิถีชีวิตใหม่ (New Normal) 
 2. ส่งเสริมการพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ความเข้าใจ รู้จักวิธีการป้องกันและแก้ไข เกี่ยวกับ     
ภัยคุกคาม ภัยจากยาเสพติด ความรุนแรง การคุกคามในชีวิตและทรัพย์สิน การค้ามนุษย์ อาชญากรรมไซเบอร์ 
ภัยพิบัติและภาวะฉุกเฉิน โรคอุบัติใหม่ และโรคอุบัติซ้ำ ตลอดจนพฤติกรรมที่พึงประสงค์ด้านสิ่งแวดล้อม          
ที่เก่ียวข้องกับความปลอดภัย 
 3. พัฒนากระบวนการเรียนรู ้ที ่ม ุ ่งเสริมสร้างทักษะชีวิต และทักษะอาชีพให้แก่ผู ้เร ียน          
เพ่ือรองรับภัยพิบัติและภัยคุกคาม ทุกรูปแบบ โรคอุบัติใหม่และโรคอุบัติซ้ำ 
 4. ส่งเสริม พัฒนาทักษะด้านดิจิทัลและด้านการเรียนรู้ด้วยตัวเอง ที่นำไปสู่ Digital Life & Learning 
รวมถึงความพร้อมของครูผู ้สอนในการจัดการเรียนการสอนออนไลน์เพื่อความปลอดภัย เมื่อต้องเผชิญกับ
สถานการณ์ภัยพิบัติและภัยคุกคาม 
 5. ส่งเสริมให้มีการจัดสภาพแวดล้อม และสร้างระบบนิเวศน์ การเรียนรู ้ที ่ปลอดภัย                  
ในสถานศึกษา ให้ผู้เรียนมีความปลอดภัย มีความอบอุ่น และมีความสุขในสถานศึกษา 
  6. เสริมสร้างแนวทางการป้องกันและแก้ปัญหาจากภัยคุกคาม ทุกรูปแบบได้อย่างทันท่วงที 
เช่น ภัยคุกคามทางไซเบอร์ การแสดงออกที่ไม่เหมาะสม พฤติกรรมกลั่นแกล้งรังแกผู้อื่น (Bully) ความรุนแรง       
ในสถานศึกษา การล่วงละเมิดทางเพศ และยาเสพติด โดยความร่วมมือจากภาคีเครือข่าย 
 7. พัฒนาระบบและรูปแบบการป้องกันภัยทุกรูปแบบ รวมทั้งเสริมสร้างสวัสดิการให้ครูและ
บุคลากรทางการศึกษามีขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงาน 
กลยุทธ์ที่ 2  สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาให้กับประชากรวัยเรียนทุกคน 
 เป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์ 
  1. เด็กปฐมวัยได้เข้าเรียนทุกคน มีพัฒนาการสมวัย   
  2. ประชากรวัยเรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างเสมอภาค                   
จนจบการศึกษาข้ันพื้นฐาน   
  3. ผู้เรียนที่มีความสามารถพิเศษได้รับการส่งเสริมและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ    
  4. เด็กกลุ ่มเส ี ่ยงที ่จะออกจากระบบการศึกษา เด็กตกหล่น และเด็กออกกลางคัน                         
ได้รับการช่วยเหลือให้ได้รับการศึกษาข้ันพื้นฐาน   
  5. เด็กพิการและผู้ด้อยโอกาส ได้รับโอกาสทางการศึกษาท่ีมีคุณภาพ    
 ตัวชี้วัด 
  1. ร้อยละอัตราการเข้าเรียนสุทธิระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 
  2. จำนวนผู ้เร ียนที ่เป็นผู ้พิการ ผู ้ด ้อยโอกาสเข้าถึงบริการทางการศึกษา และพัฒนา
สมรรถภาพหรือบริการทางการศึกษาท่ีเหมาะสมตามความจำเป็น 
  3. ร้อยละของผู้เรียนที่ได้รับเงินอุดหนุนปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน 
 



 

49 แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 2 

 แนวทางการพัฒนา 
 1. สร้างโอกาสในการเข้าถึงการศึกษาระดับปฐมวัยอย่างเสมอภาค โดยการค้นหา เฝ้าระวัง 

ติดตาม และช่วยเหลือเด็กปฐมวัย (3 - 5 ปี) ทุกคน ให้ได้รับการดูแลและส่งเสริมพัฒนาการจากสถานศึกษา
ระดับปฐมวัยที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ 

 2. สร้างโอกาสและความเสมอภาคการเข้าถึงการศึกษาขั ้นพื ้นฐาน ที ่มีคุณภาพให้แก่
ประชากรวัยเรียนทุกคนอย่างต่อเนื่อง โดยจัดการศึกษาตามขีดความสามารถของผู้เรียน ความถนัด และ
ศักยภาพของแต่ละบุคคล วางรากฐานการศึกษาเพ่ืออาชีพ 

 3. ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาดำเนินการค้นหา เฝ้าระวัง ติดตาม และประสาน
ช่วยเหลือ ประชากรวัยเรียนระดับการศึกษาขั ้นพื ้นฐาน ที ่อยู ่นอกระบบการศึกษาให้เข้าถึงการศึกษา                      
ที่มีคุณภาพและได้รับการพัฒนาตามศักยภาพของแต่ละบุคคล และสนับสนุนให้มีข้อมูล องค์ความรู้ และ
แนวทาง/วิธีการ/เครื่องมือ ที่จำเป็นในการป้องกันนักเรียนออกจากระบบการศึกษา 

 4. พัฒนารูปแบบและวิธ ีการจัดการเร ียนรู ้ ส ื ่อ เทคโนโลยี ส ิ ่งอำนวยความสะดวก               
ทางการศึกษาสำหรับคนพิการ การวัดและประเมินผลที่เหมาะสมกับการพัฒนาศักยภาพของเด็กพิการ                    
และเด็กด้อยโอกาส 

 5. ส่งเสริม พัฒนาการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการสร้างโอกาส ทางการศึกษา 
 6. ระดมการมีส่วนร่วมของสังคมอย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างโอกาสและลดความเหลื่อมล้ำ            

ทางการศึกษา 
กลยุทธ์ที่ 3  ยกระดับคุณภาพการศึกษาให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 
 เป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์ 
  1. ผู้เรียนทุกช่วงวัยในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีความรักในสถาบันหลักของชาติ และ                  
ยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข เป็นพลเมืองที่รู้สิทธิและหน้าที่                         
อย่างมีความรับผิดชอบ มีจิตสาธารณะ มีความรักและความภูมิใจในความเป็นไทย  
  2. ผู้เรียนทุกช่วงวัยในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน 
สอดคล้องกับศักยภาพ ให้เป็นผู้มีสมรรถนะและทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21    
  3. ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ ทันต่อการเปลี่ยนแปลง
ของเทคโนโลยี มีสมรรถนะ ความรู้ ความเชี่ยวชาญ จรรยาบรรณและมาตรฐานวิชาชีพ มีความพร้อมทั้ง                       
ทางด้านวิชาการ เชี่ยวชาญวิชาชีพ มีจรรยาบรรณ และจิตวิญญาณความเป็นครู  
  4. สถานศึกษาจัดการศึกษาเพื่อการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainable 
Development Goals : SDGs) และสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที ่เป็นมิตรกับสิ ่งแวดล้อม ตามหลักปรัชญา                    
ของเศรษฐกิจพอเพียง 

ตัวชี้วัด 
 1. ร้อยละของผู้เรียนได้รับการพัฒนาให้มีสมรรถนะ และทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21  
 2. ร้อยละของผู้เรียนปฐมวัยมีพัฒนาการด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม และสติปัญญา 
 3. ร้อยละของผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ระดับดีขึ้นไป 
 4. ร้อยละของคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) 
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 5. ร ้อยละของคร ูสอนภาษาอ ังกฤษในระด ับช ั ้นประถมศ ึกษา และม ัธยมศ ึกษา                            
ได้รับการพัฒนาและยกระดับความรู้ ภาษาอังกฤษโดยใช้ระดับการพัฒนาทางด้านภาษา (CEFR) ตามเกณฑ์              
ทีก่ำหนด 

 6. ร้อยละของสถานศึกษาที่สอนในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ได้รับการเตรียมความพร้อม 
(ด้านการอ่าน คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์) ในการประเมินระดับนานาชาติตามโครงการ PISA 

 7. ร้อยละของสถานศึกษาท่ีสามารถจัดการเรียนการสอนตามพหุปัญญา 
 8. ร้อยละของนักเรียนที่ได้รับการคัดกรองเพ่ือพัฒนาพหุปัญญา รายบุคคล 
 9. จำนวนสถานศึกษาที่ได้รับการส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาความสามารถด้านวิทยาศาสตร์ 

คณิตศาสตร์ 
แนวทางการพัฒนา 
คุณภาพผู้เรียน 
 1. ส่งเสริมการจัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีความรู้ มีทักษะการเรียนรู้ และทักษะที่จำเป็นของโลก

ในศตวรรษที่ 21 อย่างครบถ้วน เป็นคนดี มีวินัย มีความรักในสถาบันหลักของชาติ ยึดมั่นการปกครอง             
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และน้อมนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษา        
ของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว สู่การปฏิบัติ 

 2. พัฒนาผู้เรียนตามแนวทางพหุปัญญา (Multiple Intelligences) 
 3. พัฒนาผู้เรียนให้มีสมรรถนะและทักษะด้านการอ่าน คณิตศาสตร์ การคิดขั้นสูง นวัตกรรม 

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีดิจิทัล และภาษาต่างประเทศ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน เชื่อมโยง          
สู่อาชีพและการมีงานทำ มีทักษะอาชีพที่สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ 

 4. ส่งเสริม พัฒนาทักษะด้านดิจิทัลและด้านการเรียนรู้ของผู้เรียนที่นำไปสู่ Digital Life & Learning 
 5. ดำเนินการคัดกรอง/วัดความสามารถและความถนัดของผู้เรียน เพื่อพัฒนาให้สอดคล้อง                      

กับศักยภาพและส่งเสริมขีดความสามารถตามศักยภาพ 
คุณภาพครู 
 6. ส่งเสริมให้ครูสามารถจัดการเรียนการสอนและการเรียนรู้ รูปแบบ Active Learning /         

Co - creation ให้กับผู้เรียนในทุกระดับชั้น 
 7. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้มีศักยภาพในการจัดการเรียนการสอนสู่การเรียนรู้

ฐานสมรรถนะ มีความรู้ความสามารถในการสร้างสรรค์และใช้เทคโนโลยีดิจิทัล รวมถึงมีความรู้ และทักษะ                  
ในสังคมยุคชีวิตวิถีใหม่ (New Normal) มีแรงจูงใจ ในความเป็นครูมืออาชีพ 

 8. ส่งเสริม สนับสนุนครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีการพัฒนาตนเองทางวิชาชีพ                                       
อย ่างต ่อเน ื ่อง โดยม ีการพ ัฒนารายบ ุคคล ส ่ง เสร ิมการทดสอบสมรรถนะรายสาขาในระด ับสูง                                   
ตามมาตรฐานนานาชาติของครู มีจรรยาบรรณ และจิตวิญญาณความเป็นครู 

หลักสูตรและอ่ืนๆ 
 9. พัฒนาหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน และหลักสูตร

สถ านศ ึ กษ า บนฐ าน ข อ งส า ม ม โน ท ั ศ น ์ ห ล ั ก  ค ื อ  Career Education , Competency Building ,                          
Creative Education 
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 10. ส่งเสริม สนับสนุนการวัดประเมินผลเพื ่อการเรียนรู ้ (Assessment for Learning)          
ที่สอดคล้องกับสภาพบริบทของสถานศึกษา โดยให้มีรูปแบบวิธีการที่หลากหลาย เช่น การทดสอบด้วยข้อสอบ
ปรน ัยและอ ัตน ัย การประเม ินภาคปฏ ิบ ัต ิ  (Performance - based Assessment) และการประเมิน                           
ตามสภาพจริง (Authentic Assessment) เป็นต้น 

 11. เพ่ิมคุณภาพการจัดการศึกษาและบูรณาการอย่างยั่งยืนในการจัดการเรียนรวม 
 12. พัฒนานวัตกรรมการศึกษาและการเรียนรู ้ เพื ่อยกระดับผลสัมฤทธิ ์ทางการศึกษา                     

ของผู้เรียน รวมทั้งดำเนินการให้มีการขยายผล 
 13. สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนผ่านแพลตฟอร์มด้านการศึกษาเพ่ือความเป็นเลิศ 
 14. บูรณาการการศึกษาเพื ่อการศึกษาต่อด้านอาชีพ และการประกอบอาชีพ หรือ                  

การมีงานทำตามความต้องการ และความถนัดของผู้เรียน 
 15. พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาปฐมวัยตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ 
 16. สนับสนุนการปรับปรุงหลักสูตรการผลิตครู สายสามัญ ปฐมวัย การศึกษาพิเศษ 

การศึกษาตามอัธยาศัย ให้สอดคล้องกับบริบทพื้นที่ สนับสนุนการพัฒนาระบบและกระบวนการบริหารจัดการ
กระบวนการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู และระบบการนิเทศการศึกษา และการสอนงานของครูพี ่เลี ้ยง                  
ในสถานศึกษา 

 17. เสริมสร้างความเข้มแข็งศ ูนย ์พัฒนาศักยภาพบุคคลเพ่ื อความเป็นเล ิศ (HCEC)                   
เพ่ือเป็นศูนย์กลางในการบริหารจัดการพัฒนาศักยภาพบุคคลสู่ความเป็นเลิศ 
กลยุทธ์ที่ 4  เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา 
 เป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์ 
  1. สำนักงานเขตพื ้นที ่การศึกษา สถานศึกษามีการนำระบบข้อมูลสารสนเทศ และ                          
เทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ   
  2. สถานศึกษาได้รับการส่งเสริมสนับสนุนให้มีความคล่องตัวและเอื้อต่อการบริหารและ                        
การจัดการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพที่เหมาะสมกับบริบท  
  3. สำนักงานเขตพื้นที ่การศึกษา สถานศึกษา มีการบริหารงบประมาณและการบริหาร                       
งานบุคคลที่มีประสิทธิภาพเหมาะสมกับบริบท  
  4. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สถานศึกษา มีการพัฒนาระบบการบริหารจัดการและ                    
การมีส่วนร่วมที่มีประสิทธิภาพเหมาะสมกับบริบท 
 ตัวชี้วัด 
  1. ร้อยละของหน่วยงานและสถานศึกษามีระบบบริหารจัดการที่เป็นดิจิทัล 
  2. สัดส่วนของเวลาที่ครูใช้เพ่ือการเรียนการสอนและงานที่เกี่ยวข้องกับการเรียนการสอนต่องานอ่ืน  ๆ
  3. ร้อยละของสถานศึกษาได้รับการพัฒนาประสิทธิภาพการจัดการศึกษาตามบริบท 
  4. ร้อยละของหน่วยงานที่ผ่านเกณฑ์การประเมิน ITA 
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 แนวทางการพัฒนา 
 การใช้เทคโนโลยีดิจิทัล 
  1. พัฒนาระบบฐานข้อมูลกลาง (Big Data) ของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและสารสนเทศ   
ที่มีประสิทธิภาพ ทันสมัย และเป็นปัจจุบัน เพื่อสามารถตอบสนองความต้องการที่แตกต่างของนักเรียน และ
ผู้รับบริการทุกประเภท รวมทั้ง พัฒนาระบบฐานข้อมูล เพื่อปรับปรุงการบริการ กระบวนงาน ตลอดจน                       
การพัฒนาจนเกิดเป็นนวัตกรรมที่ตอบสนองความต้องการ ทั้งในภาพรวม และเฉพาะกลุ่มได้ โดยสามารถ
เชื่อมโยงกับฐานข้อมูลกลางของหน่วยงานอื่น ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และปลอดภัยในทุกมิติ 
  2. พัฒนาและจัดระบบข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา สำหรับประชาชน และผู้มีส่วนได้                            
ส่วนเสีย ได้มีการเข้าถึงข้อมูลได้อย่างสะดวก 
  3. ส่งเสริมการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพทุกระดับ 
 การพัฒนาประสิทธิภาพสถานศึกษา 
  4. สนับสนุนการจัดทำมาตรฐานสำหรับโรงเรียนที่สามารถดำเนินการจัดการเรียนการสอน       
ได้อย่างมีคุณภาพ 
  5. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทุกด้านให้มีความพร้อมในการจัดการศึกษาท่ีมีคุณภาพ 
  6. พัฒนาโรงเรียนคุณภาพระดับปฐมศึกษา โรงเรียนขนาดเล็ก และโรงเรียนที ่สามารถ       
ดำรงอยู่ได้อย่างมีคุณภาพ ให้มีคุณภาพอย่างยั่งยืน สอดคล้องกับบริบทของพ้ืนที่ 
  7. บริหารจัดการโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาให้ผู ้เรียนได้มีโอกาสรับการศึกษา               
ที่มีคุณภาพ 
  8. พัฒนาระบบประกันคุณภาพสถานศึกษา และส่งเสริมให้สถานศึกษามีความเข้มแข็ง             
ในระบบประกันคุณภาพ 
  การบริหารงบประมาณ 
  9. จ ัดสรรงบประมาณและทร ัพยากรด ้านการศ ึกษาในการข ับเคล ื ่ อนนโยบาย                                          
ตามความต้องการและจำเป็นของผู้เรียนและสถานศึกษา และกระจายอำนาจการบริหารและงบประมาณ      
ไปสู่สถานศึกษา โดยลดกิจกรรมที่ดำเนินการจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เน้นกำกับทิศทาง และติดตาม
ประเมินผล 
  10. สนับสนุนให้มีการปรับอัตราเงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั ้นพื ้นฐาน                     
ให้เหมาะสม 
  การบริหารงานบุคคล 
  11. พัฒนาระบบบริหารงานบุคคลให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล 
  12. พัฒนาบุคลากรในสำนักงานเขตพื ้นที ่การศึกษา ด้านความเชื ่อมโยงจากนโยบาย                              
สู่การปฏิบัติ วัฒนธรรมการให้บริการ และการสร้างเครือข่ายการทำงาน  พัฒนาข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาให้มีความก้าวหน้าในวิชาชีพ มาตรฐานตำแหน่ง และวิทยฐานะ  
  13. บริหารอัตรากำลังในสถานศึกษาเพื่อลดภาระงานอื่นของครูที่ไม่ใช่การสอน และบริหาร
อัตรากำลังในสำนักงานทุกระดับให้สอดคล้องกับภารกิจ เพ่ือส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
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  14. พ ัฒนาระบบการประเม ินค ุณธรรมและความโปร ่งใสในการดำเน ินงานของ                        
หน่วยงานภาครัฐ ( ITA) โดยให้บุคลากรในหน่วยงานทุกระดับ นำหลักธรรมาภิบาลไปสู ่การปฏิบ ัติ                           
อย่างเป็นรูปธรรม อย่างมีประสิทธิภาพและต่อเนื่อง 
  15. เพ่ิมประสิทธิภาพการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
  16. บูรณาการระบบกำกับ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษาในเชิงนโยบาย Agenda-based 
และ Area-based ระดับคลัสเตอร์ (Cluster) สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และสถานศึกษา 
  17. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมและจัดการศึกษาร่วมกันของภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม 
และองค์กรอื่น ๆ โดยเพิ่มบทบาท และกรอบภารกิจที่ตอบสนองต่อนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และกระทรวงศึกษาธิการ 
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ส่วนที่ 4 การขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

 

บทนำ 
การสร้างความตระหนักในการเสริมสร้างความปลอดภัยในสถานศึกษา พัฒนาความรู้  

และทักษะในการคุ ้มครอง ป้องกัน ด้านความปลอดภัยของตนเองและผู ้ร ับบริการ  เป็นแบบอย่าง                        
ในการเสริมสร้างความปลอดภัยในวิชาชีพของตนและการแสดงออกที่ถูกต้องทั้งในระดับสถานศึกษาและชุมชน 
สร้างกลไกและมาตรการรักษาความปลอดภัยในสถานศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล พัฒนาระบบ รูปแบบ 
แนวทาง การป้องกันและแก้ปัญหาให้กับผู้เรียนปลอดภัยจากการถูกคุกคามทุกรูปแบบได้อย่างทั นท่วงที     
พัฒนาภาคีเครือข่ายให้มีประสิทธิภาพในการเสริมสร้างความปลอดภัยในทุกระดับ  สำนักงานเขตพื้นที่
การศ ึกษาประถมศ ึกษาสม ุทรปราการ เขต ๒ ได ้ตระหน ักถ ึงภารก ิจท ี ่สำค ัญด ังกล ่าว รวมถึง                                  
จุดเน้นในการจัดการศึกษา และทิศทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั ้นพื ้นฐาน และได้ศึกษาวิเคราะห์         
นโยบายทิศทางการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จึงกำหนดการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ดังนี้  
 ๑. ระดับปฐมวัย        “พัฒนาการเด็กปฐมวัยเหมาะสมตามวัย” 

๒. ระดับประถมศึกษา  “อ่านออกเขียนได้ดี มีความคิดสร้างสรรค์ มุ่งมั่นคิดเลขเป็น เน้นทักษะในศตวรรษที่ 21 ”                               
๓. ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น   “ค้นพบตนเองสู่ทักษะอาชีพ” 

การพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
 จากการกำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ กลยุทธ์ ตัวชี้วัดแล้วเพื่อให้มีการกระจาย
แผนปฏิบัติการให้ครอบคลุมทุกกลยุทธ์ไปยังทุก ๆ ส่วนทั่วทั้งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
สมุทรปราการ เขต 2 โดยสอดคล้องกับบทบาทหน้าที ่ของกลุ ่มงานต่าง ๆ อย่างชัดเจน ซึ ่งการกำหนด                      
จัดทำโครงการ แผนงาน ในการขับเคลื่อนนโยบายการพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพื ้นฐานสู ่การปฏิบัติ                                 
ให้เกิดประสิทธิภาพ และประสิทธิผล บรรลุตามเป้าหมายสูงสุด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
สมุทรปราการ เขต 2 ได้ดำเนินการดังนี้   
 1. ประชุมชี้แจง ถ่ายทอดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ กลยุทธ์ ตัวชี้วัด  ให้เข้าใจทั่วทั้ง
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 2  
 2. ประชุมชี้แจงการดำเนินงานตามกลยุทธ์ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
สมุทรปราการ เขต 2 กำหนดผู้รับผิดชอบตามกลยุทธ์อย่างเหมาะสม  
  3. การพิจารณาโครงการ แผนงานต่าง ๆ ที่จะดำเนินการของแต่ละกลยุทธ์อย่างเหมาะสม 
เพ่ือให้สามารถบรรลุเป้าหมายโดยรวมของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 2 

จากการศึกษายุทธศาสตร์  นโยบายและแผนระดับต่างๆ ของหน่วยงานที ่เก ี ่ยวข ้อง                  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต ๒ จึงกำหนดจัดทำโครงการในการขับเคลื่อน
นโยบายการพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐานสู่การปฏิบัติ ให้บรรลุตามเป้าหมายสูงสุด โดยแผนปฏิบัติการ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 2 ดังนี้ 
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แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของสำนักงานเขตพื ้นที ่การศึกษา
ประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 2 มีการบริหารจัดการตามภาระงาน /กำหนดโครงการพัฒนาวิชาการ            
ตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จำนวน 39 โครงการ  และงบบริหารจัดการสำนักงาน             
เขตพื้นที ่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการเขต 2 รวมเป็นเงินงบประมาณทั้งสิ ้น 5,000,000 บาท            
(ห้าล้านบาทถ้วน) มีรายละเอียด ดังนี้  

 

     เงินงบประมาณท้ังสิ้น 5,000,000 บาท (ห้าล้านบาทถ้วน) 
1. งบบริหารสำนักงาน จำนวน 3,335,000 บาท 
2. งบพัฒนาวิชาการ    จำนวน 1,665,000 บาท 
   

 

รายการ 

งบประมาณ 
พ.ศ. 2566 

 

หมายเหตุ 

  1. งบบริหารสำนักงาน 3,335,000  

        งบขับเคลื่อนนโยบายเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามนโยบาย สพฐ. 
และสพป.สป.2 

485,000  

         ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ตามท่ีจำเป็น 370,000  

         ค่าสาธารณูปโภค 710,000  

         ค่าจ้างบุคลากรปฏิบัติงานในสำนักงานเขต 1,770,000  

   2. งบพัฒนาวิชาการ 4 กลยุทธ์ จำนวน 39 โครงการ 1,665,000  

กลยุทธ์ที่ ๑ ส่งเสริมการจัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีความปลอดภัยจากภัยทุกรูปแบบ 

ลำดับ ที ่ โครงการ งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

1. 1. โครงการ พัฒนางานการดูแลช่วยเหลือนักเรียนและส่งเสริม                
ความปลอดภัยในสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

30,000 น.ส. วิรยา  วงนอก 

2. 2. โครงการ ความปลอดภัยในสถานศึกษาภายใต ้ศ ูนย ์ความ
ป ล อด ภ ั ย  MOE SAFTY CENTER ป ร ะจ ำ ปี ง บ ป ร ะมาณ                        
พ.ศ. 2566 

25,000 น.ส. วิรยา  วงนอก 

3. 3. โ ค ร ง ก า ร  ส ภ า น ั ก เ ร ี ย น เ ส ร ิ ม ส ร ้ า ง ป ร ะ ช า ธ ิ ป ไ ต ย                                 
สพป.สมุทรปราการ เขต 2 

25,000 น.ส. ประไพวรรณ                                   
ธีระพงษ์วัฒนา 

รวมยอดเงินกลยุทธ์ที่ 1 80,000  



 

56 แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 2 

กลยุทธ์ที่ ๒  สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาให้กับประชากรวัยเรียนทุกคน  

ลำดับ ที ่ โครงการ งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

4. 1. โครงการ พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาเรียนรวม 60,000 นางศศิชา  คล้ายแจ้ง 

5. 2. โครงการ พัฒนาการเรียนการสอนปฐมวัย 18,000 น.ส.พัฒน์ชญา ทองแซม 

6. 3. โครงการ การจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานโดยครอบครัว 30,000 นางทัศนีย์   พันธุ์ซาว 

รวมยอดเงินกลยุทธ์ที่ 2 108,000  
 

กลยุทธ์ที่ ๓ ยกระดบัคุณภาพการศึกษาให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 

ลำดับ ที ่ โครงการ งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

7. 1. โครงการ  ยกระดับคุณภาพการศึกษา ด้วยกระบวนการชุมชน
แห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) 

50,000 น.ส. วราพร ไตรยะสุทธิ ์

8. 2. โครงการ นิเทศบูรณาการโดยใช้พื้นที ่เป็นฐานเพื่อการพัฒนา
คุณภาพการศึกษา 

60,000 น.ส. ฤทัยรัตน์  บุญมา 

9. 3. โครงการ เสริมสร้างความร่วมมือยกระดับคุณภาพเครือข่าย
โรงเรียนคุณธรรม 

40,000 
น.ส.ฤทัยรัตน์ บุญมา/                
นางกฤติยา โพธิ์เสนา/                

น.ส.พัฒน์ชญา ทองแซม 

10. 4. โครงการ  พัฒนาระบบการว ัดและประเม ินผลการเร ียนรู้                 
เพ่ือยกระดับคุณภาพการศึกษา 

30,000 น.ส.วราพร ไตรยะสุทธิ ์

11. 5. โครงการ พัฒนาทักษะการแก้ปัญหาตามแนวทางการประเมิน
ของ PISA (Programme for International Student Assessment) 

20,000 นางศศิชา  คล้ายแจ้ง 

12. 6. โครงการ สร ้างสรรค ์ส ื ่อ ว ิจ ัย นว ัตกรรมทางการศ ึกษา                    
เพ่ือยกระดับคุณภาพผู้เรียน 

60,000 น.ส.วิไลวรรณ เสาร์อินทร์ 

13. 7. โครงการ รักษ์ภาษาไทย 50,000 นางศศิชา  คล้ายแจ้ง 

14. 8. โครงการ งานศิลปหัตถกรรมและส่งเสริมศักยภาพนักเรียน 200,000 นางศุกรรญา  ทรัพย์สิน 

15. 9. โ ค ร งก า ร  น ้ อมน ำพระบรมร า โ ชบ ายด ้ า นก า รศ ึ กษ า                             
ของในหลวงรัชกาลที่ ๑๐ สู่การปฏิบัติ และเศรษฐกิจพอเพียง 

25,000 นางศุกรรญา  ทรัพย์สิน 

16. 10. โ ค ร ง ก า ร  อบ ร ม เ ช ิ ง ป ฏ ิ บ ั ต ิ ก า ร จ ั ด ท ำ แ บ บ ร า ย ง าน                          
ผู้สำเร็จการศึกษา (ปพ.3 ออนไลน์) 

25,000 นางทัศนีย์   พันธุ์ซาว 



 

57 แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 2 

17. 11. โครงการ  ส่งเสริม สนับสนุน การจัดการศึกษาขั ้นพื ้นฐาน             
และกระบวนการเรียนรู้ 

58,920 น.ส.พัฒน์ชญา  ทองแซม 

18 12. โครงการ พัฒนาทักษะอาชีพ 40,000 น.ส. พรพิมล  ธนะศร ี

รวมยอดเงินกลยุทธ์ที่ 3 658,920  

 

กลยุทธ์ที่ ๔ เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา 

ลำดับ ที ่ โครงการ งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

19. 1. โครงการ พัฒนาและส่งเสริมประสิทธิภาพการบร ิหารงานบุคคล               
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 2 

80,000 น.ส. สนธยา  ผลหมู ่

20. 2. โครงการ  พัฒนาและเสร ิมสร ้างศ ักยภาพข ้าราชการครู                    
และบุคลากรทางการศึกษา 

100,000 น.ส.พิมพ์ชนก  ศิริอ่อน 

21. 3. โครงการ เสริมสร้างศักยภาพการดำเนินงานควบคุมภายใน     
ระดับเขต และสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

20,000 นางอารมณ์ คำยา 

22. 4. โครงการ ส่งเสริมการดำเนินงานตามมาตรฐานสำนักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษา พ.ศ. 2560 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

18,000 นางอารมณ์ คำยา 

23. 5. โครงการ จัดงานวันครู ประจำปี  2566   40,000 นางอารมณ์ คำยา 

24. 6. โครงการ ประชุมผู้บริหารการศึกษาและผู้บริหารสถานศึกษา
ประจำเดือน 

121,500 นางทัศนีย์   เฉยสอาด 

25. 7. โครงการ  ประชุมผู้บริหารการศึกษาและบุคลากรใน สพป.สป 2 20,580 นางทัศนีย์   เฉยสอาด 

26. 8. โครงการ พัฒนาศักยภาพครูอาวุโส ประจำปี  2566 55,000 นางทัศนีย์   เฉยสอาด 

27. 9. โครงการ ประชุมเช ิงปฏิบัต ิการการจัดเก็บข้อมูลพื ้นฐาน                  
ทางการศึกษาเพ่ือการบริหารจัดการ 

70,000 น.ส. แววมณ ี จิตต์อาร ี

28. 10. โครงการ เพิ ่มศักยภาพบุคลากรและประชุมเชิงปฏิบัต ิการ                
เพ่ือพัฒนาคุณภาพโรงเรียนขนาดเล็ก 

50,000 น.ส. แววมณ ี จิตต์อาร ี

29. 11. โครงการ เพิ ่มศ ักยภาพและประสิทธ ิภาพการปฏิบ ัต ิงาน                
ของบุคลากรใน สพป.สป 2 

0 น.ส. ลักษณา กุลสูงเนิน 



 

58 แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 2 

30. 12 โครงการ  จ ั ดทำแผนพ ัฒนาการศ ึกษาข ั ้ นพ ื ้ นฐานระยะ 5  ปี                       
พ.ศ. 2566 – 2570 และแผนปฏิบ ัต ิการประจำป ีงบประมาณ              
พ.ศ. 2566  

60,000 น.ส. นภัสกร หนูบูรณ์ 

31. 13. โครงการ ติดตาม ประเมินและรายงานผลการดำเน ินงาน  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

15,000 น.ส.สุวรรณาวงศ์ประเสริฐ 

32. 14. โครงการ เพิ ่มศ ักยภาพและประสิทธ ิภาพการปฏิบ ัต ิงาน        
ด้านการเงินและพัสดุของโรงเรียนในสังกัด สพป.สป.2 

30,000 น.ส.จันทร์จิรา แป้นบวั 

33. 15. โครงการ แผนการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ            
พ.ศ. 2566 

0 นางสุนันท์  ขลุ่ยนาค 

34. 16. โครงการการ เพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานคณะกรรมการติดตาม 
ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา (ก.ต.ป.น.) 40,000 นางศศิชา  คล้ายแจ้ง 

35. 17. โครงการ พัฒนางานธุรการ 10,000 น.ส.วิไลรัตน์  จันทร์หอม 

36. 18. โครงการ การพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยใช ้ เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร 

30,000 น.ส.พรพิมล  ธนะศร ี

37. 19. โครงการ พัฒนาข้าราชการครูบุคลากรทางการศึกษาด้านวินัย 
คุณธรรม จริยธรรม 

18,000 นายณัฐพงศ์ ทองด ี

38. 20. โครงการ พัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา 40,000 น.ส.พรพิมล  ธนะศร ี

39. 21. โครงการ ประเมินตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพ    
ในการปฏิบัติราชการของสำนักงานเขต 

0 
นางทัศนีย์   เฉยสอาด 

 

รวมยอดเงินกลยุทธ์ที่ 4 818,080  



 59 แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 2 

โครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 2 
 

กลยุทธ์ที่ ๑ ส่งเสริมการจัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีความปลอดภัยจากภัยทุกรูปแบบ  

 

 

 

 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด งบประมาณ 
1. โ ค ร ง ก า ร  “พ ั ฒ น า ง า น          

การดูแลช่วยเหลือนักเรียนและ
ส ่ ง เสร ิมความปลอดภ ัยใน
ส ถ า น ศ ึ ก ษ า  ป ร ะ จ ำ ปี
งบประมาณ พ.ศ. 2566” 

     1. เพื ่อสร้างเครือข่ายและสนับสนุนสถานศึกษาที ่มี        
การบริหารจัดการและดำเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือ
น ักเร ียนท ี ่ส ัมฤทธ ิ ์ผลต ่อการพ ัฒนานักเร ียนท ุกด ้าน           
อย่างต่อเนื่อง 
    2. เพื่อดำเนินค้นหาคัดกรองนักเรียน จัดทำระบบข้อมูล
สารสนเทศเพื่อการพัฒนาส่งเสริม แก้ไข และส่งต่อนักเรียน
อย่างเป็นระบบ 
    3. เพื่อพัฒนางานระบบการดูแลช่วยเหลือและคุ้มครอง
นักเรียนของสถานศึกษาในสังกัด ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
ลดนักเรียนออกกลางคัน 
   4. เพื ่อทราบสภาพแท้จริงของสิ ่งแวดล้อมและสภาพ    
ความเป็นอยู่ทางครอบครัวของนักเรียน สร้างความเข้าใจ   
อันจะส่งผลให้เกิดความร่วมมือที ่ดีในการช่วยแก้ปัญหา                         
หรือพัฒนานักเรียน 

เชิงปริมาณ  
      1 .  สถ านศ ึ กษา  ส ั ง ก ั ด  สพป .สม ุ ท รปร าก าร   เ ขต  ๒                     
จำนวน  71  แห่ง 
      2. ครูแนะแนว/ครูผู้รับผิดชอบงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
จำนวน  71 คน 
      3. นักเรียนในสังกัด สพป.สมุทรปราการ เขต ๒ จำนวน  20 คน 
เชิงคุณภาพ  
      1. ครูแนะแนว/ครูผู ้รับผิดชอบงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
สามารถช ่วยให ้ เด ็กน ักเร ียนท ี ่มี ป ัญหา รอดพ ้นจากป ัญหาและ                            
กลับเข้าสู่ห้องเรียนด้วยความพร้อม ทั้งด้านร่างกายและจิตใจ ลดนักเรียน
ออกกลางคัน 
     2. สถานศึกษา ส่งเสริมและเสริมสร้างความเข้มแข็งระบบการดูแล
ช่วยเหลือและการคุ้มครองนักเรียนให้เป็นไปตามแนวทางและมาตรฐาน 
ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. ๒๕๔๖ 
      ๓. สถานศึกษา มีภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในการดูแล
ช่วยเหลือคุ้มครองนักเรียน เชื่อมโยงกันอย่างเป็นระบบ 
      4. สำนักงานเขตพื ้นที ่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ                
เขต 2 มีข้อมูลสารสนเทศเพื่อการพัฒนาส่งเสริม แก้ไข และส่งต่อ
นักเรียนด้านการคุ้มครองและพิทักษ์สิทธิเด็กอย่างต่อเนื่อง 
 

เชิงปริมาณ 
      1. ผู ้บริหารโรงเรียน /ครูแนะแนว/ครูผู ้รับผิดชอบงานระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน/บุคลากรทางการศึกษา ร้อยละ 80 มีความรู้ ความเข้าใจ
และตระหนักในการดำเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
       2. สพป.สมุทรปราการ เขต 2 ติดตามช่วยเหลือดูแลและสร้างขวัญ
กำลังใจเยี่ยมบ้านนักเรียนโรงเรียนในสังกัด ใน 3 อำเภอ จำนวน 20 คน 
เชิงคุณภาพ 
       1.สถานศึกษาทั ้ง 71 แห่ง ส่งเสริมและเสริมสร้างความเข้มแข็ง    
ระบบการดูแลช่วยเหลือ และการคุ้มครองนักเรียนให้เป็นไปตามแนวทาง
และมาตรฐาน 
       2. สถานศึกษาและครูเข้าร่วมการคัดเลือกการคัดเลือกสำนักงานเขต
พื ้นที่การศึกษา และสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลระบบการดูแลช่วยเหลือ
นักเร ียน และคัดเลือกครูเพื ่อรับรางวัลครูต ้นแบบการจัดการ เรียนรู้                    
บูรณาการทักษะชีวิต 

30,000 



 60 แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 2 

 

 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด งบประมาณ 
2. โ ค ร ง ก า ร  “ความปลอดภัย            

ในสถานศึกษาภายใต้ศูนย์ความ
ปลอดภัย (MOE SAFTY CENTER)                          
ป ร ะ จ ำ ปี ง บ ป ร ะ ม า ณ                                
พ.ศ. 2566” 

  1. เพื่อพัฒนาครูและบุคลากรในสถานศึกษา ให้มีความรู้
ความสามารถในการดูแลช่วยเหลือคุ้มครองเด็กนักเรียนและ
แก ้ ไขป ัญหาเก ี ่ ยวก ับภ ัยค ุกคาม ภ ัยจากยาเสพติด                       
ความรุนแรง การคุกคามในชีวิตและทรัพย์สิน การค้ามนุษย์
อาชญากรรมไซเบอร์ ภัยพิบัติและภาวะฉุกเฉิน โรคอุบัตใิหม่
และโรคอ ุบ ัต ิซ ้ำ ตลอดจนพฤติกรรมที ่ ไม ่พ ึงประสงค์                    
ด้านสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัย 
   2. เพื่อให้การดำเนินงานระบบมาตรฐานความปลอดภัย   
ในของโรงเรียนมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
    3. เพื ่อเร ่งแก้ปัญหากลุ ่มผู ้เร ียนที ่ได ้ร ับผลกระทบ              
ทางสุขภาพจิต ผ่านการคัดกรองในระบบ School Health 
Hero 
 

เชิงปริมาณ  
   1. สถานศึกษา สงักัด สพป.สมุทรปราการ เขต ๒ จำนวน  71  แห่ง 
   2. ผู้บริหาร/ครูผูร้ับผิดชอบ จำนวน  142 คน 
เชิงคุณภาพ  
  1. ครูในสถานศึกษาในสังกัด 142 คน มีความรู ้ ความสามารถ        
ในการดูแลช่วยเหลือคุ้มครองเด็กนักเรียน และแก้ไขปัญหาในเกี่ยวกับ
ภัยคุกคาม ภัยจากยาเสพติด ความรุนแรง การคุกคามในชีวิตและ
ทรัพย์สิน การค้ามนุษย์อาชญากรรมไซเบอร์ ภัยพิบัติและภาวะฉุกเฉิน                
โรคอุบัต ิใหม่และโรคอุบัต ิซ้ำ ตลอดจนพฤติกรรมที ่พ ึงประสงค์                
ด้านสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัย 
   2. สถานศึกษา 71 แห่ง ดำเนินการเข้าใช้งานระบบมาตรฐาน        
ความปลอดภัย MOE SAFTY CENTER และมีมาตรการการรักษา       
ความปลอดภัย มีแผนการดำเนินงานและแผนเผชิญเหตุด้านความ
ปลอดภัยในสถานศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ 
   3 .  ส ถ า น ศ ึ ก ษ า  7 1  แ ห ่ ง  ค ั ด ก ร อ ง น ั ก เ ร ี ย น ผ ่ า น                               
ระบบ School Health Hero 

เชิงปริมาณ 
    1. ครูและบุคลากรในโรงเร ียนมีความรู ้ความสามารถในการดูแล
ช่วยเหลือคุ้มครองเด็กนักเรียนและแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับภัยคุกคาม ภัยจาก
ยาเสพติด ความรุนแรง การคุกคามในชีวิตและทรัพย์สิน การค้ามนุษย์
อาชญากรรมไซเบอร์ ภัยพิบัติและภาวะฉุกเฉิน โรคอุบัติใหม่และโรคอุบัติซ้ำ 
ตลอดจนพฤติกรรมที ่พึงประสงค์ ด้านสิ ่งแวดล้อมที ่เกี ่ยวข้องกับความ
ปลอดภัย 
 
     2. เข้าถึงข้อมูลผู้เรียน คัดกรองนักเรียนผ่านระบบ School Health 
Hero เพิ่มโอกาสในการเข้าถึงการศึกษา ฟื้นฟูภาวะถดถอยทางการเรียนรู้ 
(Learning Loss Recovery) ให้กับผู้เรียนทุกระดับ เน้นการลดความเครียด
และสุขภาพจิตของผู้เรียน  
เชิงคุณภาพ 
    1. ร้อยละ 80 ของครูเข้าร่วมกิจกรรมที่ส่งเสริมสนับสนุนในการสร้าง
ภูมิคุ้มกันพร้อมรับมือ การเปลี่ยนแปลงและภัยคุกคามแบบใหม่ ทุกรูปแบบ 
มีแผนการดำเนินงานและแผนเผชิญเหตุด้านความปลอดภัย 
    2. ร้อยละ 100 ของโรงเรียน มีแผนการดำเนินงานและแผนเผชิญเหตุ
ด้านความปลอดภัย MOE SAFTY CENTER 
    3.  ร ้อยละ 100 ของโรงเร ียน ค ัดกรองน ัก เร ียนผ ่ านระบบ                   
School Health Hero 
 

25,000 

3. โ ค ร ง ก า ร  “สภาน ั ก เ ร ี ย น
เสริมสร้างประชาธิปไตย สพป.
สมุทรปราการ  เขต 2” 
 

     1. เพื่อให้ผู้เรียนทุกคนมีความรักในสถาบันหลักของชาติ 
แ ล ะ ย ึ ด ม ั ่ น ก า ร ป ก ค ร อ ง ร ะ บ อ บ ป ร ะ ช า ธ ิ ป ไ ต ย                            
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข (Global Citizen)   
     2. เพื่อให้ผู้เรียนมีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงทัศนคติที่ดี    
ต่อบ้านเมือง มีหลักคิดที ่ถูกต้องเป็นพลเมืองดีของชาติ                     
มีคุณธรรม จริยธรรม มีค่านิยมที่พึงประสงค์ มีจิตสาธารณะ 
รับผิดชอบต่อสังคมและผู้อื ่น อดออม โอบอ้อมอารี มีวินัย 
รักษาศีลธรรม 
 

เชิงปริมาณ  
       ร้อยละ 100 ของสภานักเรียนเขตพื้นที่  จำนวน  71  โรงเรียน 
เชิงคุณภาพ  
    1. ร ้อยละ 100 ของ ผู ้เร ียนทุกคนมีความรักในสถาบันหลัก                
ของชาติ และยึดมั่นการปกครองระบอบการปกครอง (Global Citizen)   
    2. ร้อยละ 90 ของผู้เรียนทุกคนมีคุณธรรม จริยธรรม มีค่านิยม              
ที่พึงประสงค์ มีจิตสาธารณะ รับผิดชอบต่อสังคมและผู้อื ่น อดออม      
โอบอ้อมอารี มีวินัย รักษาศีลธรรม 
 

       1. ร้อยละ 100 ของ ผู้เรียนทุกคนมีความรักในสถาบันหลักของชาติ 
และยึดมั่นการปกครองระบอบการปกครอง (Global Citizen)   
       2. ร้อยละ 90 ของผู ้เร ียนทุกคนมีคุณธรรม จริยธรรม มีค่านิยม            
ที่พึงประสงค์ มีจิตสาธารณะ รับผิดชอบต่อสังคมและผู้อื่น อดออม โอบอ้อม
อารี มีวินัย รักษาศีลธรรม 
 

25,000 



 61 แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 2 

กลยุทธ์ที่ ๒ สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาให้กับประชากรวัยเรียน  

 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด งบประมาณ 
1. โครงการ “พัฒนาคุณภาพ  

การจัดการศึกษาเรียนรวม” 
     1. เพื่อส่งเสริมครูให้มีความตระหนัก เห็นความสำคัญ
ของเด็กพิเศษเรียนรวม 
     2. เพื่อพัฒนาครูให้มีความรู้ความเข้าใจการดำเนินการ 
คัดกรองคนพิการทางการศึกษา 
     3. เพื ่อพัฒนาเด็กพิการเรียนรวมให้ม ีความสามารถ     
เต็มตามศักยภาพและอยู ่ร ่วมกับผู ้อ ื ่นในสังคมได้อย่างมี
ความสุข 
 

เชิงปริมาณ  
      1. คร ูท ี ่ร ับผ ิดชอบงานการศ ึกษาพ ิเศษโรงเร ียนละ 2 คน                     

จำนวน 142 คน 
      2. นักเรียนทุกคน 
เชิงคุณภาพ  
      1. ครูมีความตระหนักและเห็นความสำคัญของเด็กพิเศษเรียนรวม  
      2. ครูให้มีความรู้ความเข้าใจการดำเนินการคัดกรอง  
คนพิการทางการศึกษา 

เชิงปริมาณ 
 1. ครู ร้อยละ 90 สามารถจัดการเรยีนการสอนได้ตรงตามสภาพของ
ความพิการแต่ละประเภท 
      2. ครูร้อยละ 90 ดำเนินการคัดกรองคนพิการทางการศึกษาได้ 
เชิงคุณภาพ 
       1. ครูสามารถจัดการเรียนการสอนได้ตรงตามสภาพของความพิการ
แต่ละประเภท 
        2.ครูมีความรู้สามารถในดำเนินการคัดกรองคนพิการทางการศึกษา 

60,000 

2. โครงการ “พัฒนาการเรียน
การสอนปฐมวัย” 

   1. เพื่อส่งเสริมความเข้มแข็งทางวิชาการปฐมวัยที่ถูกต้อง
ตามหลักวิชาการ 
   2. เพื ่อพัฒนาเด็กปฐมวัยให้มีพัฒนาการเต็มศักยภาพ       
ทั้งทางด้านร่างกาย  อารมณ์ จิตใจ  สังคม  และสติปัญญา         
มีความพร้อมในการเข้าเรียนศึกษาภาคบังคับ 
   3. เพื่อประเมินพัฒนาการนักเรียนที่จบหลักสูตรการศึกษา
ปฐมวัย ปีการศึกษา 2565 
 

เชิงปริมาณ  
   1. ครูวิชาการโรงเรียนละ 2 คน จำนวน 134 คน 
   2. นักเรียนทุกคน 
เชิงคุณภาพ  
   1. ครูปฐมวัยมีความรู้ความสามารถในการจัดประสบการณ์การ 
เรียนรู้ตามหลักวิชาการ 
   2. เด็กปฐมวัยมีพัฒนาการด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคมและ
สติปัญญา เหมาะสมตามวัย 
 

เชิงปริมาณ 
   1.  คร ูปฐมว ัยร ้อยละ 90 ม ีความร ู ้ ความสามารถในการจัด              
ประสบการณ์การเรียนรู้ 
   2. เด็กปฐมวัยทกุคน มีพัฒนาการด้านรา่งกาย อารมณ์ จิตใจ สังคมและ
สติปัญญา ร้อยละ 90 
เชิงคุณภาพ 
   1. ครูปฐมวัยมีความรู้ความสามารถในการจัดประสบการณ์การเรียนรู้
ตามหลักวิชาการ 
   2. เด็กปฐมวัยมีพัฒนาการด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคมและ
สติปัญญา เหมาะสมตามวัย 

18,000 

3. โครงการ “การจัดการศึกษา
ขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว” 

   1. เพ ื ่ อ ให ้ ผ ู ้ จ ั ดการศ ึ กษาม ีความร ู ้  ความ เข ้ า ใจ                    
ในกระบวนการจ ัดการเร ียนการสอนให ้ก ับล ูกเป็นไป                   
ตามขั้นตอนได้ถูกต้อง 
   2. เพ ื ่อประเม ินผลการจ ัดการศึกษาให้ก ับน ักเร ียน
รายบุคคลได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 

เชิงปริมาณ  
   1.  ผ ู ้ จ ัดการศ ึกษาข ั ้นพ ื ้นฐานโดยครอบคร ัวและน ักเร ียน                                

จำนวน 143 คน 
   2. เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว   

จำนวน 18 คน                                                                                            
เชิงคุณภาพ  
    1. ผู้จัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครวั และเจ้าหน้าที่ที่เกีย่วขอ้ง  
มีความรู้ ความเข้าใจถึงขั้นตอน และวิธีการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน           
โดยครอบครัวได้อย่างถูกต้อง 
    2. ผู้จัดการศึกษาสามารถจัดทำรายงานผลการวัดและประเมินผล      
ในการจ ัดการศ ึกษาข ั ้นพื ้นฐานโดยครอบคร ัวได ้อย ่างถ ูกต ้อง                         
ครบทุกขั้นตอน 

เชิงปริมาณ 
   1. ร้อยละ 100 ของผู้จัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว มีความรู้ 
ความเข้าใจถ ึงขั ้นตอนการจัดการศึกษาขั ้นพื ้นฐานโดยครอบครัว                        
ได้อย่างถูกต้อง 
    2.  ร ้อยละ 100 ของผ ู ้ เ ร ี ยนได ้ ร ับการว ัดและประเม ินผล                              
การจัดการเรียนรู้ได้อย่างถูกต้อง 
เชิงคุณภาพ 
    1. ผู้จัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว มีความรู้ ความเข้าใจและ
สามารถนำไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง 
    2. ผู้เรียนได้รับการวัดและประเมินผลการจัดการเรยีนรูอ้ย่างเสมอภาค 
มีความโปร่งใส 
 

30,000 
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กลยุทธ์ที่ ๓ ยกระดับคุณภาพการศึกษาให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด งบประมาณ 
1. โครงการ “ยกระดับคุณภาพ

การศึกษา ด้วยกระบวนการ
ช ุ ม ช น แ ห ่ ง ก า ร เ ร ี ย น รู้                    
ทางวิชาชีพ (PLC)” 

   1. เพื่อวิเคราะห์ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ     
ข ั ้นพื ้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2564 ของโรงเร ียน               
กลุ่มโรงเรียนและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
   2. เพื่อพัฒนาครูผู ้สอนให้สามารถจัดการเรียนการสอน              
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ผู้เรียนทุกระดับมีสมรรถนะสำคัญ           
ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน และมีทักษะการเรียนรู้             
ในศตวรรษที่ 21  
   3. เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของโรงเรียน  
กลุ่มโรงเรียน และสำนกังานเขตพื้นที่การศกึษาให้สูงขึ้น           
อย่างน้อยรอ้ยละ 3 หรอืรอ้ยละของนกัเรียนที่มีคะแนนเฉลีย่ 
ร้อยละ 50 ขัน้ไปเพิ่มขึน้กว่าปีที่ผ่านมา 

 เชิงปริมาณ  
      1. โรงเร ียนในส ั งก ั ดสามารถยกระด ับผลส ัมฤทธ ิ ์ท างการเ ร ี ยน                   
จากผลการทดสอบระดับชาติข้ันพื้นฐาน (O-NET) เพิ่มข้ึน ร้อยละ 3 
      2 .  ค ร ู ว ิ ช า ก า ร  แ ล ะ ค ร ู ผ ู ้ ส อน ใ น  4  ก ล ุ ่ ม ส า ร ะ ก า ร เ ร ี ย น รู้                     
(ภาษาไทย คณิตศาสตร ์  ว ิทยาศาสตร ์  และภาษาอ ังกฤษ) สามารถจัด              
การเรียน การสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ผู้เรียนทุกระดับมีสมรรถนะสำคัญ    
ตามหลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐาน และมีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21  
      3. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและโรงเรียนในสังกัดมีแนวทางการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง  
เชิงคุณภาพ  
      1. โรงเร ียนในส ังก ัด  สามารถยกระด ับผลส ัมฤทธ ิ ์ทางการเร ี ยน                        
จากผลการทดสอบระดับชาติข้ันพื้นฐาน (O-NET) เพิ่มข้ึนตามเกณฑ์มาตรฐาน 
      2 .  ค ร ู ว ิ ช า ก า ร  แ ล ะ ค ร ู ผ ู ้ ส อน ใ น  4  ก ล ุ ่ ม ส า ร ะ ก า ร เ ร ี ย น รู้                           
(ภาษาไทย คณิตศาสตร ์  ว ิทยาศาสตร ์  และภาษาอ ังกฤษ) สามารถจัด                  
การเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ผู้เรียนทุกระดับมีสมรรถนะสำคัญตาม
หลักส ูตรการศึกษาขั ้นพื ้นฐาน และมีท ักษะการเร ียนร ู ้ในศตวรรษที ่ 21                    
ตามเกณฑ์มาตรฐาน 
      3. สำน ักงานเขตพื ้นท ี ่การศ ึกษาและโรงเร ียนในส ังก ัด  ม ีแนวทาง                   
การพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง ตามเกณฑ์มาตรฐาน 
 

เชิงปริมาณ 
     1. ร ้อยละ 75 ของคร ูผ ู ้สอนกลุ ่มสาระการเร ียนร ู ้ภาษาไทย 
คณิตศาสตร์ ว ิทยาศาสตร์ และภาษาอังกฤษทุกโรงเรียน  ในสังกัด                     
ได้รับการพัฒนาการจัดการเรียนรู้และเทคนิคการจัดการเรียนการสอน   
เพื่อยกระดับคุณภาพของผู้เรียน 
     2. ร ้อยละ 75 ของโรงเรียน และกลุ ่มโรงเรียนในสังกัดที ่มีผล                   
การพัฒนาคุณภาพการศึกษาสูงขึ้นร้อยละ 3 ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ 
เชิงคุณภาพ 
    1. ร้อยละ 80 ของนักเรียนที่ได้รับการพัฒนาตามจุดมุ่งหมาย
ของหลักสู ตการศึ กษ าขั ้ นพื ้ น ฐาน  ให้ ม ี สมรร ถนะและทักษะ
ความสามารถที่สอดคล้องกับทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ ๒๑  
     2. สำนักงานเขตพื ้นที ่การศึกษา และโรงเรียนในสังกัดนำข้อมูล                  
ผลการทดสอบไปใช้ในพัฒนาคุณภาพการศึกษาก่อนการทดสอบระดับชาติ          
(O-NET) ได้อย่างถูกทิศทางที ่ส่งผลให้สามารถยกระดับผลสัมฤทธิ์ได้                
ตามเป้าหมายทุกกลุ่มสาระการเรียนรู ้ร้อยละของนักเรียนทีม่ีคะแนนเฉลีย่    
ร้อยละ 50 ขึ้นไปเพิ่มขึ้นกว่าปีที่ผ่าน 

๕๐,000 

2. โครงการ “นิเทศบูรณาการ
โดยใช้พื้นที่เป็นฐาน เพื่อการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษา” 

    1. เพื ่อพัฒนาระบบและรูปแบบการนิเทศการศึกษา                   
วิถีใหม่โดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน และใช้กระบวนการวจิัยพัฒนา
ที่ส่งผลต่อการยกระดับคุณภาพการศึกษา 
    2. เพื่อพัฒนาให้ศึกษานิเทศก์ทุกคน มีคุณลักษณะ ความรู้ 
ความสามารถในการนิเทศ มีผลการวิจัย และพัฒนาการนิเทศ
ตามระบบนิเทศการศึกษาวิถีใหม่โดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน       
เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
    3. เพ ื ่อใช ้กระบวนการน ิ เทศ และการว ิจ ัยพ ัฒนา                      
ให้สถานศึกษา สามารถบริหารงานวิชาการบรรลุมาตรฐาน 

เชิงปริมาณ  
    1. โรงเรียนในสังกัดทุกแห่งได้รับการนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัด
การศึกษาอย่างน้อย ๒ ครั้ง/ปีการศึกษา 
     2. โรงเรียนในสังกัดทุกแห่งที่ดำเนินงานตามนโยบายและโครงการ ต่าง ๆ 
ได้รับการนิเทศ ติดตามอย่างน้อย ๒ ครั้ง/ปีการศึกษา 
เชิงคุณภาพ  
     1. ผู้บริหารการศึกษาและศึกษานิเทศก์ได้ใช้แผนนิเทศ  และกระบวนการวิจัย
เป็นแนวทางในการพัฒนายกระดับคุณภาพการศึกษา ของโรงเรียนในสังกัด                
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผล 
     2 .  โ ร ง เ ร ี ยนม ี ก ารพ ัฒนาค ุณภาพก ารศึ กษา  โ ดยม ี ผ ลส ั มฤท ธิ์                      
ทางการเรียนตามเป้าหมายและมีพัฒนาการสูงข้ึน 
      3.  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศกึษาสมุทรปราการ เขต ๒ และศึกษานิเทศก์
ทุกคนมีระบบการกำกับ ติดตาม ประเมินผล และรายงานผลการพัฒนาระบบนิเทศวิถีใหม่
โดยใช้โรงเรียนเป็นฐานที่เน้นคุณภาพการปฏิบัติงานและผลงานจากการปฏิบัติจริง 
 

เชิงปริมาณ 
     โรงเรียนในสังกัด จำนวน 71 แห่ง ได้ร ับการนิเทศ ติดตาม และ
ประเมินผลการจัดการศึกษา อย่างน้อย ๒ ครั้ง/ปีการศึกษา        
เชิงคุณภาพ 
     1. โรงเร ียนในสังก ัดจัดกิจกรรมการเร ียนรู ้ ได ้อย ่างม ีคุณภาพ 
ประสิทธิภาพและดำเนินงานโครงการได้บรรลุวัตถุประสงค์ตามนโยบาย 
     2. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามีข้อมูลแนวทางในการพัฒนาโรงเรยีน
และแนวทางในการพัฒนาเขตพื้นที่การศึกษาไปสู่การปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ 
 

๖๐,000 
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ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด งบประมาณ 
3. โ ค ร ง ก า ร  “เ ส ร ิ ม ส ร ้ า ง                

ความร่วมมือยกระดับคุณภาพ
เครือข่ายโรงเรียนคุณธรรม” 

     1. เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานโรงเรยีนคุณธรรม สังกัด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ     
เขต 2 ให้มีประสิทธิภาพ 
     2.  เพ ื ่ อยกระด ับค ุณภาพของโรงเร ียนค ุณธรรม  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ  
เขต  ๒  ระด ับ  ๒ ดาว  ให ้ ม ี ค ุณภาพ  ระด ับ  ๓ ดาว                      
ให้ได้ ร้อยละ ๘๐ ของสถานศึกษาในสังกัด 
 

เชิงปริมาณ 
   1. โรงเรียนทั้ง 71 โรงเรียน มีกระบวนการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม 
ในโรงเรียนโดยการมีส่วนร่วมของผู ้บริหารการศึกษา ศึกษานิเทศก์ 
ผู้บริหารสถานศึกษา  ครู กรรมการสถานศึกษาและนักเรียน        
   2. โรงเรียนคุณธรรมใน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
สมุทรปราการ เขต ๒ ผ่านการตรวจสอบคุณภาพระดับเขตพื ้นที่
การศึกษา ผ่านระดับ  ๓ ดาว ร้อยละ ๘๐  
เชิงคุณภาพ 
   1. ผู ้บร ิหารโรงเร ียน  ครู บุคลากรทางการศึกษาและนักเร ียน                   
ในโรงเร ียนคุณธรรม สำนักงานเขตพื ้นที ่การศ ึกษาประถมศึกษา
สมุทรปราการ เขต ๒  มีพฤติกรรมเชิงบวกเพิ่มขึ้น 
   2. โรงเรียน ได้องค์ความรู้ กระบวนการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม          
เพื ่อใช้ในการวางแผน  การพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมของบุคลากร               
ทุกฝ่าย 
 

เชิงปริมาณ 
   1. โรงเรียนทั้ง 71 โรงเรียน มีกระบวนการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม 
ในโรงเรียนโดยการมีส่วนร่วมของผู ้บริหารการศึกษา ศึกษานิเทศก์ 
ผ ู ้บร ิหารสถานศ ึกษา  คร ู  กรรมการสถานศ ึกษาและน ักเร ียน                      
มีผลการดำเนินงานต่อเนื่องอยู่ในระดับดีสม่ำเสมอ        
   2. โรงเรียนคุณธรรมในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
สมุทรปราการ เขต ๒ ผ่านการตรวจสอบคุณภาพระดับเขตพื ้นที่
การศึกษา ผ่านระดับ ๓ ดาว ร้อยละ ๘๐ 
 

40,000 

4. โ ค ร ง ก า ร  “พ ั ฒ น า ท ั ก ษ ะ                  
การแก ้ป ัญหาตามแนวทาง             
การประเมินของ PISA” 
(ProgrammeforInternational 
Student Assessment) 

   1. เ พ ื ่ อ ข ั บ เ ค ล ื ่ อ น น โ ย บ า ย ท า ง ก า ร ศ ึ ก ษ า                                
การพัฒนานักเรียนเกี่ยวกับความสามารถในการใช้ความรู้
และทักษะที่จำเป็นสำหรับอนาคต  
   2.เพ ื ่อนำนว ัตกรรมการพัฒนาการอ ่านจ ับใจความ                    
มาใช้ในการพัฒนานักเรียนอย่างเป็นระบบ 
 
   

เชิงปริมาณ  
              1. ครูผ ู ้สอนกลุ ่มสาระการเรียนรู ้ภาษาไทย คณิตศาสตร์ และ

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ - ๓ โรงเรียนละ ๓ คน 
๑๔ โรงเรียน รวม ๔๒ คน  
     2. นักเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาทุกคน 
เชิงคุณภาพ  
     1. ครูผ ู ้สอนกลุ ่มสาระการเรียนรู ้ภาษาไทย คณิตศาสตร์ และ
ว ิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีช ั ้นมัธยมศึกษาปีท ี ่ ๑ – ๓ สามารถ                
จัดการเรียนการสอนโดยใช้เทคนิคพัฒนาการอ่านจับใจความได้ 
     2 .  น ั ก เ ร ี ย น ส าม า ร ถ พ ัฒน าสม ร ร ถ น ะ ก า ร อ ่ า น ข ั ้ น สู ง                                   
ตามแนว PISA ได้ 
 

เชิงปริมาณ 
        1. ครรู้อยละ ๙๐ สามารถจัดการเรยีนการสอน เพื่อพัฒนา
สมรรถนะการอ่านขัน้สูง ตามแนว PISA 
         2. นกัเรยีนร้อยละ ๙๐ มีพฒันาการอ่านจับใจความขั้นสูง             
ตามแนว PISA 
เชิงคุณภาพ 
          1. ครูสามารถจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใช้เทคนิค                  
บันได ๖ ขั้น เพื่อพัฒนาการอ่านขั้นสูงตามแนว PISA ในการอ่านจับ
ใจความ ในทุกวิชาได้อย่างถูกต้อง 
           2. นักเรยีนมีสมรรถนะการอ่านจบัใจความขั้นสงู ตามแนว PISA 

20,000 



 64 แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 2 
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5. โครงการ “พัฒนาระบบการวัด

และประ เม ินผลการเร ียนรู้             
เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา” 

   1. เพ ื ่ อ เสร ิมสร ้างความร ู ้ ความเข ้า ใจให ้คร ู  หรือ
ผ ู ้ ร ับผ ิดชอบงานว ัดและประเม ินผลของสถานศึกษา                   
ในการพัฒนาการศึกษา 
   2. เพื่อศึกษาผลการดำเนินงานด้านการวัดและประเมนิผล
ของโรงเรียนในสังกัด 
   3. เพื่อฝึกปฏิบัติการกรอกข้อมูลผลการเรียนของนักเรียน
ลงในเอกสารหล ักฐานการศ ึกษา  ปพ.1 และ ปพ.3                  
ด ้ ว ย โป รแกร มระบบบร ิ ห า ร จ ั ด ก ารผลการ เ ร ี ยน                       
(โปรแกรม School MIS) 
 

เชิงปริมาณ  
      1. ผู้รับผิดชอบงานวัดและประเมินผลของโรงเรียนในสังกัด 71 คน 
มีความรู้ความเข้าใจ และมีความสามารถด้านการวัดและประเมินผล           
การจัดการศึกษา 
       2. ผู้รับผิดชอบงานวัดและประเมินผลของโรงเรียนทุกคนได้รับ         
การพัฒนาและฝึกปฏิบัติการกรอกข้อมูลผลการเรียนของนักเรียน              
ลงในเอกสารหลักฐานการศึกษา ปพ.1 และ ปพ.3 ด้วยโปรแกรม              
ระบบบริหารจัดการผลการเรียน (School MIS) 
 
เชิงคุณภาพ 
      1. โรงเรียนในสังกัดมีความเข้มแข็งด้านการวัดและประเมินผล        
การจัดการศึกษาเพื่อยกระดับคุณภาพนักเรียน รายงานผลการเรียน
นักเรียนรายบุคคลระบบออนไลน์ได้ครบทุกโรงเรียน ร้อยละ 100 
     2. ผู ้ท ี ่ร ับผิดชอบงานวัดและประเมินผลของโรงเรียนที ่เข้ารับ             
การอบรม มีความรู ้ความสามารถด้านการวัดและประเมินผล และ
สามารถนำสู่การปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง 

เชิงปริมาณ 
      1. ผู ้ เร ียนได้ร ับการพัฒนาให้ม ีสมรรถนะและทักษะที ่จำเป็น                    
ในศตวรรษที่ 21 มีผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ระดบัดีขึ้น
ไป ร้อยละ 75 
      2. ครูได้รับการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจด้านการกรอกผลการ
เรียนของนักเรียนลงในเอกสารหลักฐานการศึกษา ปพ.1 และ ปพ.3                    
ด้วยโปรแกรมระบบบริหารจัดการผลการเรียน (โปรแกรม School MIS)             
ร้อยละ 75 
      3. สถานศึกษารายงานผลการเรียนของนักเรียน ด้วยโปรแกรม             
ระบบบริหารจัดการผลการเรียนทันตามกำหนดเวลาที่กำหนด ร้อยละ 
100 
เชิงคุณภาพ 
     1. ผู ้เร ียนได้ร ับการพัฒนาให้ม ีสมรรถนะและทักษะที ่จำเป็น                   
ในศตวรรษที่ 21 มีผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ระดบัดีขึ้น
ไป  
     2. ครูได้รับการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจด้านการกรอกผลการ
เรียนของนักเรียนลงในเอกสารหลักฐานการศึกษา ปพ.1 และ ปพ.3                    
ด้วยโปรแกรมระบบบริหารจัดการผลการเรียน (โปรแกรม School MIS) 
     3. สถานศึกษารายงานผลการเรียนของนักเรียน ด้วยโปรแกรม           
ระบบบริหารจัดการผลการเรียนทันตามกำหนดเวลาที่กำหนด 
 

30,000 
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6. โครงการ “สร้างสรรค์สื ่อ วิจัย 

น ว ั ต ก ร ร ม ท า ง ก า ร ศ ึ ก ษ า                  
เพื่อยกระดับคุณภาพผู้เรียน” 
 

     1. เพื ่อจัดทำมาตรการ และแนวทางการดำเนินการ
ขับเคลื ่อนพัฒนางานสื ่อ วิจัย นวัตกรรมทางการศึกษา         
เพื่อยกระดับคุณภาพผู้เรียน                     
     2. เพื่อพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด         
ให ้ม ีความร ู ้  ความเข ้าใจ ท ักษะในการสร ้างสรรค์สื่อ                 
ใช้ เทคโนโลยีด ิจ ิท ัลเพ ื ่อการจัดการเร ียนรู้  อาศ ัยหลัก
ก ร ะ บ ว น ก า ร ว ิ จ ั ย ใ น ก า ร แ ก ้ ป ั ญ ห า ข อ งผ ู ้ เ ร ี ย น                         
จนเกิดนวัตกรรมทางการศึกษาที่หลากหลาย 
     3. เพื่อส่งเสริมครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด          
มี ว ิ ธ ิการปฏ ิบ ัต ิ เป ็นเล ิศ (Best Practices) และม ี เวที                    
ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ประกวดแข่งขัน One Teacher 
One innovation 
 

เชิงปริมาณ  
    1. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 2      
มีคู่มือมาตรการ และแนวทางการดำเนินการขับเคลื่อนพัฒนางานสื่อ วิจยั 
นวัตกรรมทางการศึกษาเพื่อยกระดับคุณภาพผู้เรียน จำนวน 20 เล่ม  
   2. ครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด จำนวน 71 โรงเรียน                 
มีความรู้ ความเข้าใจ ทักษะในการสร้างสรรค์สื ่อ ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล      
เพื ่อการจัดการเรียนรู ้ อาศัยหลักกระบวนการวิจัยในการแก้ปัญหา             
ของผู้เรียน จนเกิดนวัตกรรมทางการศึกษาที่หลากหลาย 
   3. ครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด จำนวน 35 โรงเรียน                 
มีวิธีการปฏิบัติเป็นเลิศ (Best Practices) และร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
ประกวดแข่งขัน One Teacher One innovation 
เชิงคุณภาพ  
    1. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 2       
มีคู่มือมาตรการ และแนวทางการดำเนินการขับเคลื่อนพัฒนางานสื่อ        
ว ิ จ ั ย  นว ั ตกรรมทางการศ ึกษา เพ ื ่ อยกระด ับค ุณภาพผ ู ้ เ ร ี ย น                                  
ที่สามารถปฏิบัติจริงได้ 
    2. ครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด มีทักษะในการสร้างสรรค์
ส ื ่ อ  ป ร ะ ย ุ ก ต์ ใ ช ้ เ ทค โน โลย ี ดิ จ ิ ทั ล เ พ ื ่ อ ก า รจ ั ดก าร เ ร ี ยน รู้                              
อาศัยหลักกระบวนการวิจัยในการแก้ปัญหาของผู้เรียน จนเกิดนวัตกรรม            
ทางการศึกษาที่หลากหลาย สามารถเป็นแบบอย่างได้ 
    3. ครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด วิธีการปฏิบัติเป็นเลิศ     
( Best Practices) One Teacher One innovation แ ล ะ ไ ด ้ รั บ                   
การเผยแพร่ในคลังส่ือ OBEC Content Center 
 

เชิงปริมาณ  
    1. รอ้ยละ 70 ของครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดมีทกัษะ      
ในการสร้างสรรค์สือ่ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดจิิทัลเพือ่การจดัการเรียนรู้ 
อาศัยหลกักระบวนการวิจยัในการแก้ปัญหาของผู้เรียนจนเกิดนวัตกรรม
ทางการศึกษาที่หลากหลาย  
     2 .  ร ้ อ ยละ  50 ครู แ ละบ ุ คลาก รทางก ารศ ึ กษา ในส ั ง กั ด                                 
มี ว ิ ธี ก า ร ปฏ ิ บ ั ต ิ เ ป ็ น เ ล ิ ศ  ( Best Practices) One Teacher One 
innovation และได้รับการเผยแพร่ในคลังส่ือ OBEC Content Center  
เชิงคุณภาพ 
     สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 2               
มีคู่มือมาตรการ และแนวทางการดำเนินการขับเคลื่อนพัฒนางานสื่อ        
ว ิ จ ั ย  นว ั ตกรรมทางการศ ึกษา เพ ื ่ อยกระด ับค ุณภาพผ ู ้ เ ร ี ยน                               
ที่สามารถปฏิบัติจริงได้ 
 

60,000 
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7. โครงการ  

       “รักษ์ภาษาไทย” 
 

   1. เพื่อขับเคลื่อนนโยบายการพัฒนานักเรียนอ่านออก
เขียนได้  
   2. เพื่อนำนวัตกรรมการอ่านการเขียนมาใช้ในการพฒันา
นักเรียนอย่างเหมาะสมกับช่วงวัย 
  

เชิงปริมาณ  
   1. ครูผู ้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 และ     
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนละ 1 คน จำนวน 142 คน 
   2. นักเรียนทุกคน 
เชิงคุณภาพ  
   1. ครูมีความตระหนักในการขับเคลื ่อนนโยบายการพัฒนานักเร ียน         

อ่านออกเขียนได้  
    2. ครูสามารถนำนวัตกรรมการอา่นเขียนไปใช้ในการจัดการเรยีนการสอน
ให้กับนักเรียนได้อย่างเหมาะสมกับช่วงวัย 
 

เชิงปริมาณ 
     1. ครูร ้อยละ 90 สามารถจัดการเร ียนการสอนโดยนำความรู้        
เทคน ิคว ิธ ี  ไปใช ้พ ัฒนาแก ้ไขป ัญหาการอ ่านการเข ียน ได้อย ่ าง                       
มีประสิทธิภาพ 
      2. ครูร้อยละ 90 สามารถนำนวัตกรรมการอ่านการเขียนมาใช้              
ในการพัฒนานักเรียนอย่างเหมาะสมกับช่วงวัย 
เชิงคุณภาพ 
      1. ครูสามารถจัดการเร ียนการสอนโดยนำความร ู ้ เทคนิคว ิธี                
ไปใช้พัฒนาแก้ไขปัญหาการอ่านการเขียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
       2. คร ูม ีความรู ้สามารถนำนวัตกรรมการอ่านการเขียนมาใช้                
ในการพัฒนานักเรียนได้อย่างเหมาะสมกับช่วงวัย 
 

50,000 

8. โครงการ  
“งานศ ิลปห ัตถกรรมและ
ส่งเสริมศักยภาพนักเรียน” 

    1. เพื ่อจัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการ ทางด้าน
ศิลปวัฒนธรรม  หัตถกรรม และเทคโนโลยี ของนักเรียน               
ระด ับเขตพื ้นท ี ่การศ ึกษาและคัดเล ือกเป ็นต ัวแทน                 
เข้าแข่งขัน ในงานศิลปหัตถกรรม ระดับชาติ  ครั้งที่ 70 ปี
การศึกษา 2565 ณ จังหวัดราชบุรี 
     2 .  เพ ื ่ อส ่ ง เสร ิ ม ให ้น ั ก เ ร ี ยน ได ้ แสดงออกถึ ง
ความสามารถที่เป็นเลิศด้านทักษะวิชาการ ศิลปวัฒนธรรม 
หัตถกรรม สุนทรียภาพ ดนตรีนาฏศิลป์ และเทคโนโลยี 

เชิงปริมาณ  
     1. จัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการ  ศิลปวัฒนธรรม  หัตถกรรม และ
เทคโนโลยี ของนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา มีนักเรียนที่เข้าแข่งขัน 
จำนวน  71  โรงเรียน  
     2. ส่งนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้ง
ที ่ 70  ปีการศึกษา 2565  นักเรียนปกติ  112 กิจกรรมหลัก/ 145 
กิจกรรมย่อย/ 427 รายการ และ นักเรียนกลุ ่มการศึกษาพิเศษ  65 
กิจกรรมหลัก/ 295 กิจกรรมย่อย/ 360 รายการ 
เชิงคุณภาพ  
     1. โรงเรียนได้พัฒนานักเรียนให้มีความสามารถ และส่งนักเรียนเข้า
แข่งขัน 
     2. นักเรียนและครูในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
สมุทรปราการ เขต 2 ได้รับการพัฒนาศักยภาพ มีความคิดสร้างสรรค์                          
ในการบูรณาการอย่างหลากหลาย 
 

เชิงปริมาณ 
     1. จัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการศิลปวัฒนธรรม  หัตถกรรม และ
เทคโนโลยี ของนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา มีนักเรยีนที่เข้าแข่งขัน    
จำนวน  71  โรงเรียน  
      2. ส่งนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ          
ครั้งที่ 70  ปีการศึกษา 2565  นักเรียนปกติ  112 กิจกรรมหลัก/                     
145 กิจกรรมย่อย/ 427 รายการ และ นักเรียนกลุ่มการศึกษาพิเศษ                        
65 กิจกรรมหลัก/ 295 กิจกรรมย่อย/ 360 รายการ 
เชิงคุณภาพ 
     1. นักเรียนและครูในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
สมุทรปราการ เขต 2 ได้รับการพัฒนาศักยภาพ มีความคิดสร้างสรรค์                         
ในการบูรณาการอย่างหลากหลาย 
     2. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 2                
ส่งเสริม ความรู้ ทักษะและพัฒนาศักยภาพนักเรียน ตลอดจนครูและ                  
บุคลากรทางการศึกษา ให้มีโอกาสนำความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และทักษะ
การสร้างสิ่งประดิษฐ์ เผยแพร่ให้เป็นที่ประจักษ์แก่สาธารณชนได้ 
 

200,000 
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ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด งบประมาณ 
9. โ ค ร ง ก า ร  “น ้ อ ม น ำ                    

พ ร ะ บ ร ม ร า โ ช บ า ย ด ้ า น
ก า ร ศ ึ ก ษ า ข อ ง ใ น ห ล ว ง       
รัชกาลที่ ๑๐  สู ่การปฏิบัติ 
และเศรษฐกิจพอเพียง” 
 

   1. เพื่อพัฒนาผู้เรียนทุกคนให้สามารถดำรงชีวิตตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงได้ 
   2. เพ ื ่อประกวดคัดเล ือกผลงานดีเด ่นการบริหาร                
การจัดการเรียนรู้ ตามพระบรมราโชบายด้านการศึกษา
ของในหลวงรัชกาลที ่ 10 และสถานศึกษาที ่น ้อมนำ                                 
หล ักปร ัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปพัฒนาผู ้เร ียน                          
ให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามที ่กำหนดได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
 

เชิงปริมาณ  
    1. สถานศึกษาทุกแห่งจัดการศึกษา  พัฒนาผู้เรียนทุกคนให้มีวิถีชีวิต                         
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอย่างเป็นรูปธรรม ต่อเนื่องและยั่งยืน       
     2. จัดอบรมการขับเคลื ่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและ                   
ตามพระบรมราโชบายของในหลวงรัชกาลที่ 10 อย่างมีคุณภาพตามเกณฑ์   
จำนวน 71 โรงเรียน 
 
 
 
เชิงคุณภาพ  
    1. ผู้เรียนทุกคนมีการดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง         
อย่างเป็นรูปธรรมต่อเนื่องยั่งยืน 
    2. สถานศึกษามีผลงานดีเด่นการจัดการศึกษาเพื ่อพัฒนาผู ้เร ียน                    
ให้มีการดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและตามพระบรม          
ราโชบายของในหลวงรัชกาลที่ 10 อย่างมีคุณภาพตามเกณฑ์       

เชิงปริมาณ 
    1. สถานศึกษาทุกแห่งจัดการศึกษา  พัฒนาผู้เรียนทุกคนให้มีวิถชีีวิต               
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอย่างเป็นรูปธรรม ต่อเนื่องและ
ยั่งยืน       
    2. สถานศึกษาได้ข ับเคลื ่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง                    
และตามพระบรมราโชบายของในหลวงรัชกาลที ่ 10 อย่างมีคุณภาพ                  
ตามเกณฑ์      
 
 
เชิงคุณภาพ 
    1. ผู้เรียนทุกคนมีการดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
อย่างเป็นรูปธรรมต่อเน่ืองยั่งยืน 
     2. สถานศึกษามีผลงานดีเด่นการจัดการศึกษาเพื ่อพัฒนาผู้เรียน              
ให ้ม ีการดำรงช ีว ิตตามหล ักปร ัชญาของเศรษฐก ิจพอเพ ียง และ                      
ตามพระบรมราโชบายของในหลวงรัชกาลที ่ 10 อย ่างม ีค ุณภาพ             
ตามเกณฑ์       
 

 
25,000 
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ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด งบประมาณ 
10. โ ค ร ง ก า ร  “อ บ ร ม                         

เ ช ิ ง ป ฏ ิ บ ั ต ิ ก า ร จ ั ด ท ำ                      
แ บ บ ร า ย ง า น ผ ู ้ ส ำ เ ร็ จ
การศึกษา (ปพ. 3 ออนไลน์)” 
 

   1. เพ ื ่อสร ้างความร ู ้  ความเข ้าใจก ับคร ู  บ ุคลากร                         
ในสถานศึกษาเกี ่ยวกับการจัดทำแบบรายงานผู ้สำเร็จ
ก า รศ ึ กษา  (ปพ .3 )  ท ั ้ ง ร ะด ั บประถมศ ึ กษา  และ                                  
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ปพ.3 ออนไลน์) 
   2. เพื ่อให้ครู บุคลากร ปฏิบัติตามขั ้นตอนการจัดเก็บ                   
แบบรายงานผู้สำเร็จการศึกษา (ปพ.3) 
  
 

 เชิงปริมาณ  
   1. ครู (ประถม) และเจ้าหน้าที่  จำนวน 80  คน 
   2. ครู (มัธยม) และเจ้าหน้าที่   จำนวน  23  คน 
                          รวมทั้งสิ้น  103  คน   
เชิงคุณภาพ  
   1. ครู บุคลากร มีความรู ้ ความเข้าใจ สามารถจัดทำแบบรายงาน
ผู้สำเร็จการศึกษา (ปพ.3) ทั้งแบบปกติและแบบออนไลน์ได้ถูกต้อง 
   2. ครู บุคลากร สามารถปฏิบัติตามขั้นตอนการจัดเก็บแบบรายงาน
ผู้สำเร็จการศึกษา (ปพ.3) ได้ถูกต้อง 

เชิงปริมาณ 
   1. สถานศ ึกษา จำนวน 71 โรงเร ียน ม ีความร ู ้  ความเข ้าใจ                           
ในการจัดทำแบบรายงานผู้สำเร็จการศึกษา (ปพ.3) ทั้งระบบปกติ และ
ระบบออนไลน์ 
   2. สถานศึกษา จำนวน 71 โรงเรียน มีความเข้าใจในการจัดเก็บ             
แบบรายงานผู้สำเร็จการศึกษา (ปพ.3) ได้ถูกต้อง 
เชิงคุณภาพ 
   1. สถานศึกษา ม ีความร ู ้  ความ เข ้าใจ และจ ัดทำแบบรายงาน                 
ผู้สำเร็จการศึกษาได้ถูกต้องและมีประสิทธิภาพ 
    2. สถานศึกษา สามารถจัดเก็บแบบรายงานผู้สำเร็จการศึกษา (ปพ.3) 
ได้อย่างถูกต้อง  มีประสิทธิภาพ 

25,000 

11. โครงการ “ส่งเสริมสนับสนุน
การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
และกระบวนการเรียนรู้” 
 

    1. เพ ื ่อส ่งเสร ิมและสนับสนุนคร ู ให ้ม ีความร ู ้และ                             
ท ั ก ษะ ในการจ ั ด ก าร เ ร ี ยน ร ู ้ เ พ ื ่ อ ส ่ ง เ ส ร ิ มท ั กษะ                       
ใ น ศ ต ว ร ร ษ ท ี ่  2 1  ผ ่ า น ก ิ จ ก ร ร ม ก า ร เ ร ี ย น รู้                                        
แบบ Active Learning  
    2. เพื ่อพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู ้ Active Learning                       
ท ี ่สน ับสนุนให้โรงเร ียนสามารถวิเคราะห์และเลือกใช้
นวัตกรรมได้ตามความต้องการและเหมาะสมกับบริบท 
 

เชิงปริมาณ  
     1.  ครูวิชาการโรงเรียนละ 2 คน จำนวน 142 คน 
     2.  นักเรียนทุกคน 
เชิงคุณภาพ  
      1. ครูมีความรู้และทักษะในการจัดการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมทักษะ      
ในศตวรรษที่ 21 ผ่านกิจกรรมการเรียนรู้แบบ Active Learning  
      2. โ ร ง เ ร ี ย น มี น ว ั ต ก ร ร ม ก า ร เ ร ี ย น ร ู ้  Active Learning                             
ตามความต้องการและเหมาะสมกับบริบทของโรงเรียน 
 

เชิงปริมาณ 
     1. คร ูร ้อยละ 70 สามารถจ ัดการเร ียนรู ้ เพ ื ่อส ่งเสร ิมทักษะ                        
ในศตวรรษที่ 21 ผ่านกิจกรรมการเรียนรู้แบบ Active Learning ได้ 
     2. โรงเรียนร้อยละ 70 มีนวัตกรรมการเรียนรู้ Active Learning 
เชิงคุณภาพ 
     1. ครูมีความรู ้ ความมั ่นใจในจัดการเรียนรู ้เพื ่อส่งเสริมท ักษะ                   
ในศตวรรษที่ 21 ผ่านกิจกรรมการเรียนรู้แบบ Active Learning 
     2. โรงเรียนมนีวัตกรรมการเรยีนรู้ Active Learning ทีเ่หมาะสมกับ
บริบทของโรงเรยีน 

58,920 

12. โครงการ     
 “พัฒนาทักษะอาชีพ” 
 

    1. เพื ่อให้ผ ู ้ เร ียนมีข้อมูลในการตัดสินใจเลือกอาชีพ                    
ที่เหมาะสมกับความสามารถของตน 
    2. เพื ่อให้ผ ู ้ เร ียนมีความรู ้และทักษะพื ้นฐานสำหรับ                     
การประกอบอาชีพ ม ีท ักษะอาชีพตามความถนัดและ                  
ความสนใจ 
 
 
 
 

เชิงปริมาณ  
    1. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นได้รับการพัฒนาให้มีสมรรถนะ และ
ทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21   
    2. น ักเร ียนช ั ้นม ัธยมศึกษาตอนต ้นศ ึกษาต ่อด ้านอาช ีพ  และ                          
การประกอบอาชีพ หรือการมีงานทำตามความต้องการ และความถนัด
ของผู้เรียน     
เชิงคุณภาพ  
    1. ผู้บริหารและครูผู้สอน พัฒนาการจัดการศึกษาเพื่อการมีงานทำได้ 
อย่างมีประสิทธิภาพ  
    2. น ักเร ียนม ีความร ู ้ความสามารถ มีท ักษะและเจตคต ิท ี ่ดี                    
ต่อการเรียนรู้สามารถปฏิบัติกิจกรรมฃเพื่อการประกอบอาชีพ สามารถ
วิเคราะห์ตัดสินใจในการเลือกอาชีพได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

เชิงปริมาณ  
    1. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นได้รับการพัฒนาให้มีสมรรถนะ และ

ทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 
                     2. นักเรียนศึกษาต่อด้านอาชีพ และการประกอบอาชีพ หรือการมีงาน

ทำตามความต้องการ และความถนัดของผู้เรียน 
                 เชิงคุณภาพ 

   1. ผู้บริหารและครูผู ้สอน พัฒนาการจัดการศึกษา เพื่อการมีงานทำ            
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
   2. นักเรียนมีความรู้ความสามารถ มีทักษะและเจตคติที่ดีต่อการเรียนรู้
สามารถปฏิบัติกิจกรรมเพื่อการประกอบอาชีพ สามารถวิเคราะห์ตัดสินใจ
ในการเลือกอาชีพได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 

40,000 
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กลยุทธ์ที่ ๔  เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา 

 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด งบประมาณ 
1. โครงการ “พัฒนาและส่งเสริม

ประสิทธิภาพการบริหารงาน
บุคคล สำนักงานเขตพื ้นที่
ก า รศ ึ กษาประถมศ ึ ก ษ า
สมุทรปราการ เขต 2” 
 

     1 .  เ พ ื ่ อพ ัฒนาและส ่ ง เ ส ร ิ มก ารปฏ ิ บ ั ต ิ ง า น                    
ด้านการบริหารงานบุคคลของผู้บริหารสถานศึกษาและ
บุคลากรทางการศึกษาที ่มีส่วนเกี ่ยวข้องในการจัดการ       
ด้านทรัพยากรบุคคล 
   2. เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน
บริหารงานบุคคล 
   3.  เพ ื ่ อยกระด ับค ุณภาพการบร ิหารงานบ ุคคล                            
ให้มีประสิทธิภาพและสัมฤทธิ์ผลเป็นไปด้วยความถูกต้อง
เป็นธรรมตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดในทิศทาง
เดียวกัน 
   4. เพื่อให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
สมุทรปราการ เขต 2 และสถานศึกษามีการบริหารงาน
บุคคลที ่ดี มีอัตรากำลังที ่เหมาะสม มีข้อมูลสารสนเทศ                   
ที่ทันสมัยเป็นปัจจุบัน 
   5. เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้ข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษามีความก้าวหน้าในวิชาชีพ มีขวัญและกำลังใจ
ในการปฏิบัติงานยิ่งขึ้น 
 

     1. ผู้ปฏิบัติงานด้านการบริหารงานบุคคลมีความรู้ และความเข้าใจ                  
ในการปฏิบัติงานตามหลักเกณฑ์และกฎหมายต่าง ๆ เพิ่มขึ้น 
     2. ผู ้ปฏิบัต ิงานด้านการบริหารงานบุคคล สามารถนำความรู ้ที่                        
ได้ร ับมาเพิ ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานให้สู งขึ ้น มีขวัญกำลังใจ                
มุ่งผลสัมฤทธิ์ในการปฏิบัติงานและสามารถนำความรู้ไปเผยแพร่ได้ 
     3. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผ ู ้ช่วย                        
ที ่ได ้ร ับการบรรจุใหม่มีความรู ้ความเข้าใจในการปฏิบัติหน้าที ่และ                               
เตรียมความพร้อมการพัฒนาอย่างเข้มตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด 
     4. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 2 
และสถานศ ึกษาม ีการบร ิหารงานบ ุคคลท ี ่ ด ี  ม ีแผนอ ัตรากำลัง                                            
มีข้อมูลสารสนเทศ การขอมีขอเลื่อนวิทยฐานะและการเลื่อนเงินเดือน
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เป็นธรรมและถูกต้อง 

เชิงปริมาณ 
   1.  ร ้อยละการดำเน ินงานด ้านการบร ิหารงานบ ุคคลเป ็นไป                                   
ด้วยความถูกต้อง โปร่งใส เป็นธรรม 
   2. ร้อยละของผู้ปฏิบัติงานด้านการบริหารงานบุคคล มีทักษะ ความรู้ 
และความเข้าใจในการปฏิบัติงานตามหลักเกณฑ์และกฎหมายต่าง ๆ 
เพิ่มขึ้น 
   3 .  ร ้ อ ยละของข ้ า ราชการคร ู และบ ุ คลากรทางการศ ึ กษา                                        
ที ่ได ้ร ับการบรรจุใหม่ม ีความรู ้ความเข้าใจในการปฏิบัติหน้าที ่และ                             
เตรียมความพร้อมในการพัฒนาอย่างเข้มตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด 
เชิงคุณภาพ 
      สำนักงานเขตพื ้นที ่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 2                
และสถานศึกษามีการบริหารงานบุคคลที ่ดี  มีอัตรากำลังที่เหมาะสม                    
มีข้อมูลสารสนเทศที ่ทันสมัยเป็นปัจจุบัน ข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศ ึกษาม ีความก ้าวหน ้าในว ิชาช ีพ ม ีขว ัญและกำล ั งใจ                                 
ในการปฏิบัติงานให้มีคุณภาพสูงขึ้น 
 

80,000 

2. โ ค ร ง ก า ร  “พ ั ฒ น า แ ล ะ
เสริมสร้างศักยภาพข้าราชการ
คร ู และบ ุคลากรทางการ
ศึกษา” 
 

   1. เพื่อเพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติงานของข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู ้ช่วย ผู้บริหาร
สถานศึกษา และบุคลากรทางการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ 
    2. เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ประกอบวิชาชีพ 
ทางการศึกษา และประกาศเกียรติคุณ ข้าราชการครู                          
และบุคลากรทางการศึกษาท ี ่ปฏ ิบ ัต ิหน ้าท ี ่ราชการ                         
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 

เชิงปริมาณ 
     1. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งครูผ ู ้ช่วย             
จำนวน 250 คน 
     2. ผู้บริหารสถานศึกษา และบุคลากรทางการศึกษา 100 คน 
เชิงคุณภาพ 
     1. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผ ู ้ช่วย 
ผู้บริหารสถานศึกษาและบุคลากรทางการศึกษานำความรู ้ ทักษะและ
ประสบการณ ์ท ี ่ ได ้ ร ั บ ไปปร ับใช ้ ในการปฏ ิบ ัต ิหน ้ าท ี ่ ร าชการ                                      
ทำให้งานการบริหารจัดการศึกษามีคุณภาพมากยิ่งขึ้น 
     2. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีขวัญและกำลังใจ                      
ในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ 
 

เชิงปริมาณ 
   1. ร้อยละ 100 ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา     
ตำแหน่งครูผู้ช่วย ผู้บริหารสถานศึกษาและบุคลากรทางการศึกษาผ่าน  
การพัฒนา 
   2. ร้อยละ 80 ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา                              
ที่ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ 
เชิงคุณภาพ 
   1. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ผู้บริหาร
สถานศึกษาและบุคลากรทางการศึกษา นำความรู้ที่ได้รับจากการพัฒนา         
ไปปร ับใช ้ ในการปฏ ิบ ัต ิ งานส ่ งผลให ้การปฏ ิบ ัต ิงานม ีค ุณภาพ                            
และประสิทธิภาพ  
 

100,000 
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ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด งบประมาณ 
3. โ ค ร ง ก า ร  “เ ส ร ิ ม ส ร ้ า ง

ศ ั กยภาพการดำ เน ินงาน
ควบคุมภายในระดับเขต และ
ส ถ า น ศ ึ ก ษ า  ป ร ะ จ ำ ปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖6” 
 

 1 .  เ พ ื ่ อพ ัฒนา ให ้ ผ ู ้ เ ข ้ า ร ั บการอบรมม ี ความรู้                            
ในการจัดวางระบบควบคุมภายในของสถานศึกษา และ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานำความรู้ไปพัฒนาปรับปรุง
ระบบควบคุมภายในและป้องกันความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นได้  
2. เพื ่อให้สำนักงานเขตพื ้นที ่การศึกษา และโรงเรียน            
ในสังกัด มีระบบการควบคุมภายในที่ถูกต้องและสอดคล้อง
ก ับระ เบ ี ยบกระทรวงการคล ั งว ่ าด ้ วยมาตรฐ าน                    
และหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงาน
ของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ 
 

เชิงปริมาณ 
    1. ครูและบุคลากรทางการศึกษาที ่ร ับผิดชอบงานควบคุมภายใน     
ระดับสถานศึกษา จำนวน ๑๕๐ คน 
    2. บุคลากรของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา จำนวน ๔๐ คน 
เชิงคุณภาพ 
     1. อบรมพัฒนาให้ความรู้แก่ผู้รับผิดชอบงาน ควบคุมภายใน 
     2. ผู้อบรมนำความรู้ไปใช้งานการดำเนินงานควบคุมภายใน      
ของสถานศึกษา  
    
 

เชิงปริมาณ 
     1. ครูและบุคลากรทางการศึกษาที่รับผิดชอบงานควบคุมภายใน 
ระดับสถานศึกษา จำนวน ๑๕๐ คน 
     2. บุคลากรของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาจำนวน ๔๐ คน 
เชิงคุณภาพ 
     1. อบรมพัฒนาให้ความรู้แก่ผู้รับผิดชอบงาน ควบคุมภายใน 
     2. ผู้อบรมนำความรู้ไปใช้งานการดำเนินงานควบคุมภายใน       
ของสถานศึกษา               
 

20,000 

4. โ ค ร ง ก า ร  “ส ่ ง เ ส ริ ม                         
การดำเนินงานตามมาตรฐาน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
พ . ศ . 2560 ป ร ะ จ ำ ปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖6” 
 

   1. เพือ่สร้างความรู้ความเข้าใจ และสนับสนุน 
การปฏิบัติงานของบุคลากร สำนกังานเขตพื้นทีก่ารศกึษา
ประถมศกึษาสมทุรปราการ  เขต ๒ 
   2 .  เ พ ื ่ อ ยก ระด ั บค ุณภาพการ บร ิ ห า รจ ั ด ก า ร                           
ของ สำน ักงานเขตพ ื ้นท ี ่ การศ ึกษาประถมศ ึกษา
สมุทรปราการ  เขต ๒ ให้สอดคล้องกับมาตรฐานสำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑ ของ สพฐ. 
 

เชิงปริมาณ 
     ข ้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สำน ักงานเขตพื ้นที่
การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ  เขต ๒ ทุกคน 
เชิงคุณภาพ 
     สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ  เขต ๒ 
สามารถขับเคล ื ่อนการบร ิหารจ ัดการบรรลุตามแนวทางที ่กำหนด                   
และการบริหารจัดการมีประสิทธิภาพ 
 

เชิงปริมาณ 
    ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาสมุทรปราการ  เขต ๒ ทุกคน 
เชิงคุณภาพ 
    สำนักงานเขตพื้นที ่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ  เขต ๒ 
สามารถขับเคลื ่อนการบร ิหารจัดการบรรลุตามแนวทางท ี ่กำหนด                         
และการบริหารจัดการมีประสิทธิภาพ 

18,000 

5. โครงการ “จ ัดงานว ันครู  
ประจำปี 2566” 
 

    1. เพื่อประกอบพิธีระลึกถึงพระคุณบูรพาจารย์                              
    2.เพื่อส่งเสริมสามัคคีธรรมระหว่างครู และความเข้าใจ
อันดีระหว่างครูกับประชาชน 
    3. เพื่อส่งเสริมยกย่องเชิดชูเกียรติผู ้ประกอบวิชาชีพ
ท า ง ก า ร ศ ึ กษ าท ี ่ ป ร ะก อบค ุณง าม คว ามดี  ห รื อ                                      
ทำคุณประโยชน์ต ่อวงการศึกษาให้เป ็นท ี ่ประจ ัก ษ์                       
แก่สาธารณชน และเป็นแบบอย่างให้เยาวชนรุ ่นหลัง             
ได้ยึดถือปฏิบัติตาม  
 

เชิงปริมาณ 
      ข ้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในสังก ัดสำนักงาน               
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 2  ร้อยละ 100            
เข้าร่วมกิจกรรมงานวันครู ประจำปี 2566 (วันที่ 16 มกราคม 2566) 
เชิงคุณภาพ  
     เพื่อให้ครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้น้อมรำลึกถึงพระคุณครู และ
แสดงความกตัญญูกตเวที แสดงสัมมาคารวะ บูชา แสดงความนับถือ      
แสดงความเทิดทูนแก่ครูที่ ประสิทธิ์ ประสาทวิ ชาความรู้ ให้แก่ศิษย์ 
 

เชิงปริมาณ 
      ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่
การศ ึกษาประถมศ ึกษาสม ุทรปราการ เขต 2  ร ้อยละ 100                             
เข้าร่วมกิจกรรมงานวันครู ประจำปี 2566  (วันที่ 16 มกราคม 2566)               
เชิงคุณภาพ 
      เพื่อให้ครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้น้อมรำลึกถึงพระคุณครู และ
แสดงความกตัญญูกตเวที แสดงสัมมาคารวะ บูชา แสดงความนับถือ 
แสดงความเทิดทูนแก่ครูที่ ประสิทธิ์ ประสาทวิ ชาความรู้ ให้แก่ศิษย์                      
 

40,000 



 71 แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 2 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด งบประมาณ 
6. โครงการ “ประชุมผ ู ้บริหาร

ก า ร ศ ึ ก ษ าแ ล ะ ผ ู ้ บ ร ิ ห า ร
สถานศึกษา ประจำเดือน” 
 

     1. จัดประชุมเพื่อชี้แจงให้ผู ้บริหารการศึกษาและ
ผู้บริหารสถานศึกษา ศึกษานิเทศก์และผู้อำนวยการกลุ่ม
ในส ั งก ัด ได ้ ร ับทราบ นโยบายในการจ ัดการศ ึกษา  
เป้าหมายการดำเนินการร่วมกันในการนำนโยบาย             
สู่การปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ และพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาของโรงเรียนต่อไป 
      2. เพื่อเสริมสร้างความสามคัคี  ความร่วมมือรว่มใจ
ในการที่จะสนองกลยุทธ์ต่าง ๆของสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประ ถ ม ศึ ก ษาสมุทรปราการ เขต 2  แ ล ะ
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
     3. เพื่อให้ผู้บริหารสถานศึกษาและผู้เข้าร่วมประชุม
ท ุกท ่ านไ ด ้ ม ี โ อ กาสแลกเปล ี ่ ยนความค ิด เ ห็น                      
ซ่ึงกันและกัน และเป็นการพัฒนาองค์กรที่ดีต่อไป 
 

เชิงปริมาณ 
        1. มีการจัดประชุมผู ้บริหารการศึกษาและผู ้บริหารสถานศึกษา  
จำนวน 9 ครั้ง โดยมีผู้เข้าประชุมจำนวน 100 คน ประกอบด้วย 
         - ผู ้บร ิหารการศึกษา  ผู ้อำนวยการกลุ ่ม  ศึกษานิเทศก์   และ
เจ้าหน้าที่ในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 2   
จำนวน  29  คน 
       -  ผ ู ้บร ิหารสถานศ ึกษาในส ังก ัดสำนักงานเขตพ ื ้นท ี ่การศ ึกษา
ประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 2  (รัฐบาล) จำนวน  71  คน                 
เชิงคุณภาพ 
     1. เพื่อให้ผู้บริหารสถานศึกษารวมถึงข้าราชการได้รับทราบเป้าหมาย
การดำเนินการของสำนักงานค ณ ะ ก ร รมการการศึกษาขึ้นพื้นฐาน และ
สำนักงานเขตพื้ นที่ ก ารศึกษาประถมศึกษา ตลอดจนรับทราบแนวนโยบาย
ต่าง ๆ   
     2. เพื่อให้เกิดความตระหนักต่อการปฏิบัติหน้าที่และหลักการมีส่วนร่วม
ในการปฏิบัติงาน 
     3. ให้ผู้บริหารสถานศึกษาและข้าราชการเกิดทัศนคติต่อการปฏิบัติงาน
ในทางที่ดีสร้างเสริมความสามัคคี 

เชิงปริมาณ 
     1. สามารถจัดประชุมผู้บริหารการศึกษาและผู้บริหารสถานศึกษา        
ได้ร้อยละ 95 
     2. มีผู ้บริหารการศึกษา ผู ้อำนวยการกลุ ่ม  ศึกษานิเทศก์  และ
เจ้าหน้าที่ในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ       
เขต 2  และผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดเข้าร่วมประชุม ได้ร้อยละ 90               
เชิงคุณภาพ 
    1. ผู ้บร ิหารสถานศึกษารวมถึงข้าราชการได้ร ับทราบเป้าหมาย            
การดำเนินการของสำนักงานคณะ ก ร รมการการศึกษาขึ้นพื้นฐาน และ
สำนักงานเ ข ต พ ื ้ น ท ี ่ ก ารศ ึกษาประถมศึกษาตลอดจนร ับทราบ
แนวนโยบายต่าง ๆ   
    2. เพ ื ่อให ้ เก ิดความต ร ะ ห น ั ก ต ่ อการปฏ ิบ ัต ิภารก ิจหน้าที่                        
และหลักการมีส่วนร่วมในการปฏิบัติงาน 
    3. ให้ผู้บริหารสถานศกึษาและข้าราชการเกิดทัศนคติต่อการปฏิบัตงิาน
ในทางที่ดีสร้างเสริมความสามัคคี 
 

121,500 

7. โครงการ “ประชุมผู ้บร ิหาร
ก า ร ศ ึ ก ษ า แ ล ะ บ ุ ค ล า ก ร                            
ใน สพป.สป 2” 
 
 

      1. เพื่อชี้แจงให้ผู ้บริหารการศึกษาและบุคลากร                
ใน  สพป.สป 2 ได้รับทราบนโยบายในการจัดการศึกษา  
และนำนโยบายสู่การปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ 
      2. เพื่อชี้แจงให้ผู ้บริหารการศึกษาแ ล ะ บุคลากร           
ในสพป.สป 2 ได้รับทราบเป้าหมายในการดำเนินการ
และมี แนวปฏิบ ั ต ิ ร ่วมกัน เพื ่อนำไปสู ่การพัฒนา
คุณภาพการศึกษาของโรงเรียนในสังกัดให้เป็นแนวทาง
เดียวกัน 
     3. เพ ื ่อให ้ผ ู ้บร ิหารการศ ึกษาแ ล ะ บ ุคลากร                        
ใน  สพป.สป 2 ได้มีโ อ ก า ส แลกเปลี่ยนความ คิดเห็น           
ซ่ึงกันและกัน  เป็นการพัฒนาองค์กรที่ดีต่อไป 
 

เชิงปริมาณ 
      1. จ ัดประช ุมผ ู ้บร ิหารการ ศ ึกษาและบ ุคลากรใน สพป.สป 2        
จำนวน 12 ครั้ง โดยมีผู้เข้าประชุมจำนวน 49 คน  
เชิงคุณภาพ 
     1 .  เ พ ื ่ อ ให ้ ผ ู ้ บ ร ิ ห ารการศึ กษาและ บุคลากร ในสพป .สป  2               
ได้รับทราบเป้าหมายการดำเนินการของสำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขึ้นพื้นฐาน และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา 
ตลอดจนรับทราบแนวนโยบายต่าง ๆ   
     2. เพื่อให้ เกิดความตระหนักต่อการปฏิบัติภารกิจหน้าที่และ
หลักการมีส่วนร่วมในการปฏิบัติงาน  
     3 .  ใ ห ้ ผ ู ้ บ ร ิ ห า ร การศ ึกษาแล ะ บ ุ ค ล า ก ร ใ น   ส พ ป . ส ป  2                     
เกิดทัศนคติต่อการปฏิบัติงานในทางที่ดี สร้างเสริมความสามัคคี 
 

เชิงปริมาณ 
     1 .  ส าม า ร ถ จ ั ด ป ระช ุ ม ผ ู ้ บ ร ิ ห า ร การศ ึ กษาและบ ุ คลาก ร                                      
ใน สพป.สป 2 ได้ร้อยละ 95  
      2. ม ีผ ู ้บร ิหารการศ ึกษา  ผ ู ้อำนวยการกลุ ่ม  และ บุคลากร                          
ในสำนักงานเขตพื ้นที ่ การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 2             
เข้าร่วมประชุมได้ร้อยละ 90 
เชิงคุณภาพ 
     1. ผู้บริหารการศึกษาและบุคลากรใน สพป.สป 2 ทุกคนรับทราบ
เป้าหมายการดำเนินการของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขึ้นพื้นฐาน 
และสำนักงานเขตพื ้นที ่การศึกษาประถมศึกษาตลอดจนรับทราบ
แนวนโยบายต ่างๆอย ่างช ัด เจนและนำไปปฏ ิบ ัต ิอย ่ างถ ูกต ้อง                          
มีประสิทธิภาพ   
    2. เก ิดความตระหนักต่อการปฏิบ ัต ิหน ้าท ี ่และการมีส ่วนร่วม                         
ในการปฏิบัติงาน  สร้างความสามัคคีความเข้าใจ ประสานความร่วมมือ     
ซ่ึงกันและกันในการพัฒนางานคุณภาพการศึกษาต่อไป 
     3. ผู ้บริหารการศึกษาและบุคลากรใน  สพป.สป 2 เกิดทัศนคติ             
ต่อการปฏิบัติงานในทางที่ดี 

20,580 



 72 แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 2 

 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด งบประมาณ 
8. โครงการ “พัฒนาศักยภาพครู

อาวุโส ประจำปี พ.ศ. 2566” 
 

   1 .  เพ ื ่ อ ให ้ ความร ู ้ เ ร ื ่ อ ง การปฏ ิบ ั ต ิ ตน ส ิทธิ                   
และประโยชน์ประเภทต่าง ๆ ที่พึงจะได้รับ   
   2. เพ ื ่อเป ็นขว ัญกำลังใจ สร ้างความภาคภูม ิใจ               
ความสามัคคีระหว่างครูด้วยกัน  และครูกับผู้ที่เกี่ยวข้อง 

เชิงปริมาณ 
      1. ผู ้บร ิหารทุกโรงเร ียน  ข้าราชการครู  บ ุคลากรทางการศึกษา  และ
ลูกจ้างประจำที่อาวุโส ประจำปี 2566  ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 2 ทุกคนเข้าร่วมโครงการดังกล่าว 
      2. ผ ู ้บร ิหารทุกโรงเรียน  ข้าราชการครู  บ ุคลากรทางการศึกษา  และ
ลูกจ้างประจำที่อาวุโส ประจำปี 2566  ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 2 ทุกคนมีส่วนร่วมในการสร้างขวัญกำลังใจ          
สร้างความภาคภูมิใจซึ่งกันและกัน  
เชิงคุณภาพ  
       ให้ผู้ที่เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจที่ได้รับความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติตน 
สิทธิและประโยชน์ประเภทต่าง ๆ  เพื่อนำไปสู่ความภาคภูมิใจในการปฏิบัติราชการ  

เชิงปริมาณ 
      สามารถให้ผู้บริหารทุกโรงเรียน ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา 
และล ูกจ ้างประจำท ี ่อาว ุโส  ประจำปี  2566  เข ้าร ่วมโครงการ                      
ได้ร้อยละ 90 
เชิงคุณภาพ 
      ผู้บริหารทุกโรงเรียน  ข้าราชการครู  บุคลากรทางการศึกษา และ
ลูกจ้างประจำที่อาวุโสทุกคนมีความพึงพอใจในก า ร ไ ด้ ร ั บ ค ว า ม รู ้
เ ก ี ่ ย ว ก ั บ การปฏ ิบ ัต ิตน  ส ิทธ ิและประโยชน ์ประเภทต ่าง  ๆ                        
เกิดความภาคภูมิใจในการปฏิบัติราชการ 
 

55,000 

9. โ ค ร ง ก า ร  “ป ร ะ ชุ ม                      
เชิงปฏิบัติการการจัดเก็บข้อมูล
พื้นฐานทางการศึกษาเพื่อการ
บริหารจัดการ” 
 
 

    1.  เพ ื ่ อ เพ ิ ่ มประส ิทธ ิภาพในการดำเน ินงาน                
ของบุคลากรที่ปฏิบัติงานข้อมูลสารสนเทศของโรงเรียน 
ส ังก ัดสำน ักงานเขตพื ้นที ่การศ ึกษาประถมศึกษา
สมุทรปราการ เขต 2 
     2. เพ ื ่อให ้ ได ้ข ้อม ูลท ี ่ม ีความถ ูกต ้องตรงตาม            
ความเป็นจริงสามารถนำไปประกอบการบริหารจัดการ
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ   

       3. เพื่อให้ได้ข้อมูลสารสนเทศทีส่ามารถนำไปเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์ต่อหน่วยงานอื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ
และเกิดประโยชน์สูงสุด 

 

เชิงปริมาณ 
      1. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 2 มีวิทยากร
แกนนำ มีเคร ือข่ายและคณะทำงานที ่ปฏิบ ัต ิงานเกี ่ยวกับข้อมูล สารสนเทศ                       
ที่มีประสิทธิภาพ จำนวน 30 คน 
     2. บุคลากรที่ปฏิบัติงานหรือผู้รับผิดชอบในระดับโรงเรียน จำนวน 71 โรงเรียน 
โรงเร ียนละ 2 คน รวมท ั ้ งส ิ ้น 142 คน  ท ี ่ เข ้าร ับการอบรมสามารถนำ                     
ระบบโปรแกรมที่มีอยู่ไปใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
     3. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 2 และโรงเรียน
ในสังกัดทั้ง  71  โรงเรียน มีข้อมูลสารสนเทศที ่ถูกต้องตรงตามความเป็นจริง 
สามารถนำไปประกอบการบริหารจัดการศึกษา ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
เชิงคุณภาพ 

     1. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 2  มีวิทยากร
แกนนำ/คณะทำงานที่มีคุณภาพ เพื่อเป็นพี่เลี้ยงสร้างเครือข่ายในการช่วยเหลือ/อบรม
ขยายผลให้กับเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบในโรงเรียนได้                                                                            

    2. บุคลากรที่เข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการโปรแกรมบริหารสถานศึกษา ระบบ
โปรแกรมโปรแกรมอื่น ๆ ที ่เกี ่ยวข้อง  มีความรู ้ ความสามารถในการใช้ระบบ
โปรแกรมต่าง ๆ ที่เกี ่ยวข้องสามารถตรวจสอบและยืนยันข้อมูล การจัดทำข้อมูล
พื้นฐานทางการศึกษา ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

    3.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 2 มีข้อมูล
พื้นฐานทางการศึกษา ที่ถูกต้อง รวดเร็วเป็นปัจจุบัน ตรงตามความเป็นจริง ลดการ
ซ้ำซ้อนระหว่างโรงเรียน เชื่อถือได้ ตลอดจนนำไปใช้ประกอบการบริหารจัดการได้
อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถนำไปเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ต่อหน่วยงานอื่นได้ อย่าง
มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด 

เชิงปริมาณ 
    1. มีวิทยากรแกนนำจำนวน  6 คน 
    2. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 2         
มีข้อมูลสารสนเทศในการบริหารจัดการ ครบทั้ง 71 โรงเรียน 
 
เชิงคุณภาพ 

     1. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 2      
มีว ิทยากรแกนนำที ่ม ีความรู ้ความสารถ ในการให้ความช่วยเหลือ                   
ผู้ปฏิบัติหน้าที่ในสถานศึกษา มีเครือข่ายและคณะทำงานที่ปฏิบัติงาน
เกี่ยวกับข้อมูลสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพ 

    2. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 2          
มีข้อมูลสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพในการบริหารจัดการศึกษา 

70,000 
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ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด งบประมาณ 
10. โครงการ “เพิ่มศักยภาพบุคลากร

และประช ุมเช ิ งปฏ ิบ ัต ิการ              
เพ ื ่อพ ัฒนาค ุณภาพโรงเร ียน         
ขนาดเล็ก” 
 

      1. เพื ่อพัฒนาครู ผู ้บริหารโรงเรียน เสริมสร้าง
ความรู้ความเข้าใจ ส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาบุคลากร
ของโรงเรียนขนาดเล็กให้ได้รับความรู้ประสบการณ์ตรง
จากการพัฒนา สามารถเชื ่อมโยงนโยบายเพื ่อจัดทำ
แผนพัฒนาคุณภาพโรงเรียนขนาดเล็กได้ และนำไปใช้     
ในการบริหารจัดการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพและ
เกิดประสิทธิผล 
  2. เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาและการบริหาร
จัดการของโรงเรียนขนาดเล็กให้สามารถขับเคลื ่อน      
การบริหารบรรลุตามแนวทางและนโยบายการศึกษา            
ที่กำหนดและการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ 
 3. เพื่อจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียน
ขนาดเล็ก  
 4. เพื่อประชุมเครือข่ายโรงเรียนขนาดเล็ก ร่วมกับ
คณะกรรมการเครือข่าย 
 5. ศึกษาดูงานโรงเรียนขนาดเล็กที่มีผลงานเป็นเลิศ 
 

เชิงปริมาณ 
 1. ผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนขนาดเล็ก จำนวน 16 โรงเรียน  ประกอบด้วย 
ผู้บริหารโรงเรียน ครู และบุคลากร  จำนวน 46 คน สามารถเขียนแผนพัฒนา
การศ ึกษาโรงเร ียนขนาดเล ็กได ้  และนำมาใช ้ในการบร ิหารจ ัดการศ ึกษา                               
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 2. ครูและบุคลากรโรงเรียนขนาดเล็กในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 2   นำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
มาใช้ในการบริหารจัดการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 3. ครู บุคลากร ผู้บริหารโรงเรียนขนาดเล็ก ได้ประชุมเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้
เสนอผลงานที่โดดเด่นของโรงเรียน จำนวน 1 ครั้ง ผู้เข้าร่วมประชุม 46 คน  
เชิงคุณภาพ 
 1. ครูและบุคลากรโรงเรียนขนาดเล็ก มีความรู้ ความเข้าใจ สามารถนำความรู้
และประสบการณ์ท ี ่ ได ้ร ับจากการพัฒนา นำมาพัฒนาค ุณภาพการศ ึกษา                        
ได้อย่างมีคุณภาพ ได้มาตรฐานมีรูปแบบการบริหารจัดการที ่มีประสิทธ ิภาพ     
สามารถปฏิบัติงานได้มาตรฐานข้ึน 
 2. โรงเรียนขนาดเล็กในสังกัดสำนักงานเขตพื ้นที ่การศึกษาประถมศึกษา
สมุทรปราการ เขต 2 มีความเข้มแข็งในการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 
และระบบการประกันคุณภาพภายใน  ส่งผลถึงการเรียนรู้ของนักเรียนอย่างมี
ประสิทธิภาพ 
 

เชิงปริมาณ 
       1. ผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวน 46 คน ได้รับความรู้และประสบการณ ์
       2. ผู ้เข้าร่วมโครงการ และบุคลากรโรงเรียนทั ้ง 16 โรงเรียน               
นำความรู ้และประสบการณ์มาใช้    ในการพัฒนาการเรียนการสอน              
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
เชิงคุณภาพ 
      1. ครู บุคลากร ผู้บริหาร และผู้เข้าร่วมโครงการของสำนักงานเขต
พื ้นท ี ่การศ ึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 2 ได ้ร ับความรู้  
ประสบการณ์ ในการศึกษาดูงานนำมาใช้ในการปฏิบัติงานเกี ่ยวข้อง                
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
      2. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 2    
ม ีบ ุคลากรท ี ่ม ีความร ู ้ความสามารถในการบร ิหารจ ัดการศ ึกษา                              
ได้อย่างมีคุณภาพ 
      3. ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาสูงขึ้นตามลำดับ 

 

50,000 

11. โครงการ “เพิ่มศักยภาพและ
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน
ของบุคลากรใน สพป.สป 2” 
 

    1. เพื่อให้บุคลากรในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาสมุทรปราการ  เขต  2  ได้มีโอกาสศึกษาดูงาน
ด้านการบริหารงานตามมาตรฐานเขตพื ้นที ่การศึกษาและ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์กับหน่วยงาน/บุคลากรอื่น ๆ 
     2. เพื ่อเป ็นแนวทางในการพัฒนาและเพิ ่มศ ักยภาพ  
ประสิทธ ิภาพในการปฏิบ ัต ิงานของบุคลากรด้านต่าง ๆ                      
ให้ดียิ่งข้ึน 
     3. เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีต่อกันระหว่างบุคลากร     
ในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา 
     4. เพื่อบริหารจัดการ  พัฒนาปรับปรุงและเสริมสร้าง
ความเข้มแข็งให้กับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
สมุทรปราการ  เขต  2  รองรับและอำนวยความสะดวก                   
แก่ผู้มารับบริการ 
     5. เพ ื ่อเสร ิมสร ้างขว ัญและกำล ังใจในการทำงาน                     
แก่บุคลากรของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
สมุทรปราการ  เขต  2 
 

เชิงปริมาณ 
     บ ุคลากรในส ังก ัดสำน ักงานเขตพ ื ้นท ี ่การศ ึกษาประถมศ ึกษา
สมุทรปราการ  เขต  2  จำนวน  50  คน 
เชิงคุณภาพ 
     บ ุคลากรในส ังก ัดสำน ักงานเขตพ ื ้นท ี ่การศ ึกษาประถมศ ึกษา
สมุทรปราการ  เขต  2  นำผลจากการศึกษาดูงานด้านการบริหารงาน          
ตามมาตรฐานเขตพื ้นที ่การศึกษา  มาเป็นแนวทางในการปฏิบัต ิงาน               
ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น  และนำความรู้และประสบการณ์ที่ได้จากการศึกษา
ดูงานในครั้งนี้  เสริมสร้างทักษะพัฒนา  ปรับวิธีการปฏิบัติงานได้อย่างดี 
 

     ร ้อยละ 100  ของข ้าราชการคร ูและบุคลากรทางการศึกษา                      
ในสำนักงานเขตพื้นที ่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ  เขต  2       
ได้รับความรู้จากการศึกษาดูงาน  สามารถปรับปรุงระบบการปฏิบัติงาน  
ให ้ม ีประส ิทธ ิภาพ  นำความร ู ้   ข ้อค ิดท ี ่ ได ้ร ับมาประย ุกต ์ ใช้                                
ในการปฏิบัติงานจริง 
 

0 
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ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด งบประมาณ 
12. โครงการ “ จัดทำแผนปฏิบัติการ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
และแผนพ ัฒนาการศ ึ กษา                
ข ั ้ นพ ื ้ น ฐาน  ระยะ  5 ปี                        
พ.ศ. 2566 - 2570” 

      1. เพื่อกำหนดทิศทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ของสำน ักงานเขตพ ื ้นท ี ่การศ ึกษาประถมศ ึกษา
สมุทรปราการ เขต 2 ที่สอดคล้องกับนโยบาย หน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง 
       2. เพื่อใช้เป็นกรอบในการดำเนินงานที่สอดคล้อง
กับนโยบาย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
       3. เพ ื ่อสน ับสนุนให ้ท ุกกลุ ่มงานมีส ่วนร ่วม                
ในการกำหนดแผนงาน/โครงการที ่ตรงกับบทบาท 
ภารกิจ และสอดคล้องกับนโยบาย หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
       4. เพื่อสื่อสาร ถ่ายทอด นโยบายและร่วมกำหนด
กรอบแผนงานโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2566 ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 2 

เชิงปริมาณ  
       1. สำน ักงานเขตพื ้นท ี ่การศ ึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 2                  
มีแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 และแผนพัฒนาการศึกษา           
ขั้นพื้นฐาน ระยะ 5 ปี พ.ศ. 2566 - 2570 จำนวน 2 เล่ม เพื่อให้หน่วยงานและ
สถานศึกษาในสังกัดใช้เป็นกรอบแนวทางในการดำเนินงาน 
       2. ประชุมการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 และ
แผนพัฒนาการศึกษาข้ันพื้นฐาน พ.ศ. 2566 – 2570 จำนวน 3 ครั้ง  
เชิงคุณภาพ  
       1. บุคลากรในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 2 
มีความรู้ความเข้าใจในการบริหารงบประมาณตามที่ได้รับให้สามารถดำเนินการ      
ตามนโยบาย ตรงตามเป้าหมาย ตามแผนงานที ่วางไว ้อย่างมีประสิทธ ิภาพ                 
และรายงานผลการดำเนินงานโครงการได้อย่างถูกต้อง 
      2. บุคลากรในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 2 
ได้รับความรู้ ประสบการณ์จากการดำเนินการโครงการนำมาใช้ในการบริหารงาน       
ได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 

เชิงปริมาณ 
     1. แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จำนวน 1 เล่ม 
      2. แ ผ น พ ั ฒ น า ก า ร ศ ึ ก ษ า ข ั ้ น พ ื ้ น ฐ า น  ร ะ ย ะ  5  ปี                                     
พ.ศ. 2566 – 2570 จำนวน 1 เล่ม 
เชิงคุณภาพ 
       1. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 2 
ดำเนินงานตามแผนที่สอดคล้องกับนโยบาย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  
       2. ใช้แผนปฏิบัต ิการประจำปีงบประมาณ เพื ่อเป็นเครื ่องมือ           
ทางการบริหารได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
        3. สถานศึกษาในสังกัดดำเนินการตามนโยบายการจัดการศึกษา
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล บรรลุตามเป้าหมายสูงสุด 
        4. ผ ู ้ เร ียนม ีม ีสมรรถนะและคุณลักษณะที ่ด ี สมว ัยท ุกด้าน 
ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 

60,000 
 

13. โครงการ  “ติดตาม ประเมินและ
รายงานผลการดำเน ินงาน  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.
2565” 
 

     1. เพื่อรองรับการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ 
     2. เพื่อรองรับการติดตามประเมินผลการดำเนินงาน
ของสำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั ้นพื ้นฐานและ
หน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง  
     3. เพื ่อเพิ ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการ
บริหารจัดการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
     4. เพื ่อเผยแพร่ผลการดำเนินงานตามโครงการ
แผนปฏิบ ัต ิการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.  2565            
ของสำน ักงานเขตพ ื ้นที่ การศ ึกษาประถมศ ึกษา
สมุทรปราการ เขต 2 ให้โรงเรียนในสังกัด และหน่วยงาน
อื่นที่เกี่ยวข้องทราบโดยทั่วกัน 
 
 

เชิงปริมาณ 
     1. เอกสารรายงานผลการตรวจราชการ จำนวน 10 ชุด 
     2. เอกสารรายงานผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ จำนวน 10 ชุด 
     3. เอกสารรายงานผลการดำเนินงาน โครงการตามแผนปฏิบัติการ 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 และโครงการที่ได้รับจัดสรรงบประมาณจาก
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข ั ้นพื ้นฐานและหน่วยงานอื ่น  ๆ            
จำนวน 30 เล่ม  
เชิงคุณภาพ  
     สำนักงานเขตพื ้นที ่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 2 
สามารถส่งเสร ิมและสนับสนุนการจ ัดการศ ึกษาระดับปฐมว ัยและ                  
ก า ร จ ั ด ก ารศ ึ กษ าข ั ้ นพ ื ้ น ฐ าน  ไ ด ้ ส อ ดคล ้ อ งก ั บน โยบายขอ ง
กระทรวงศึกษาธิการสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและ
จังหวัดได้อย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมทั้งสาธารณชนได้ทราบความเคลื่อนไหว 
ตลอดจนการพัฒนาในทุก ๆ ด้านที่เกี่ยวกับการจัดการศึกษาและเพื่อใช้เป็น
ฐานข้อมูลของการมีส่วนร่วมจากองค์กรภายนอก 
 

เชิงปริมาณ 
        เอกสารรายงานผลการดำเนนิงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
จำนวน 30 เล่ม มีข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ สามารถนำไปใช้
ประโยชน์ได้ 

เชิงคุณภาพ 

        สามารถการกำหนดทิศทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษาได้อย่าง
ถูกต้อง 

15,000 



 75 แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 2 

 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด งบประมาณ 
14. โครงการ “เพิ่มศักยภาพและ

ประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน
ด ้านการเง ินและพ ัสดุของ
โรงเรียนในสังกดั สพป.สป 2” 
 

   1. เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบ 
กฎหมาย ข้อบังคับ วิธีปฎิบัติเกี่ยวกับงานการเงิน บัญชี 
พัสด ุ
   2. เพื ่อให้เจ ้าหน ้าท ี ่การเง ิน การบัญชีและพัสดุ              
ได ้ แลก เปล ี ่ ยนความค ิด เห ็นและประสบการณ์                      
ในการปฎ ิบ ัต ิงานและเสนอแนะปัญหา อ ุปสรรค 
ตลอดจนแนวทางแก้ไข 
 

เชิงปริมาณ 
     ผู้บริหารสถานศึกษา เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี/พัสด ุโรงเรียน  
เชิงคุณภาพ 
     ผู้บริหารสถานศึกษา เจ้าหน้าที่การเงิน การบัญชีและพัสดุ สังกัด สพป.
สม ุทรปราการ เขต 2 นำความร ู ้ท ี ่ ได ้จากการอบรมไปปฎ ิบ ัต ิงาน                 
อย่างมีประสิทธิภาพ เก ิดประโยชน์สูงสุดกับทางราชการ และเป็นไป               
ในแนวทางเดียวกัน 

ผู้บริหารสถานศึกษา เจ้าหน้าที่การเงิน บัญชีและพัสดุ สามารถปฎิบัติงาน
ได้อย่างถูกต้อง ตามระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง โปร่งใส ตรวจสอบได้ 
และพัฒนางานได้อย่างมีประสิทธิภาพ       

30,000 

15. โ ค ร ง ก า ร  “แ ผ น ก า ร                   
ตรวจสอบภายใน” 
 

      1. เพ ื ่อให ้สำน ักงานเขตพื ้นท ี ่การศ ึกษาและ
สถานศึกษาในสังกัด มีการปฏิบัติเป็นไปตามกฎหมาย 
ระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่ง มติคณะรัฐมนตรีและนโยบาย  
ที่กำหนด 
     2. เพ ื ่อต ิดตามและประเมินผลการดำเนินงาน              
ของสถานศึกษาในสังกัด 
 
 
 
 
    

เชิงปริมาณ  
    1. ตรวจสอบการบร ิหารงบประมาณของสถานศ ึกษาในส ั งกัด                 
จำนวน 10 แห่ง 
    2. ตรวจสอบการดำเนินโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา
ตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน 5  แห่ง 
เชิงคุณภาพ  
    1. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 2 และ
สถานศึกษาในสังกัดสามารถบริหารจัดการงบประมาณและทรัพยากร
ทั้งหมดได้อย่างมีประสิทธิภาพ เป็นไปตามวัตถุประสงค์ 

เชิงปริมาณ 
     1. กลุ ่มเป้าหมายและผู ้ร ับประโยชน์ คือ สถานศึกษาในสังกัด                
ตามที่หน่วยตรวจสอบกำหนด 
     2. ติดตาม ตรวจสอบให้สถานศึกษาในสังกัดดำเนินการทำบัญชี 
การเงิน พัสดุ และอื่น ๆ ที่มอบหมาย 

เชิงคุณภาพ 

     1. สถานศกึษาผู้ทีม่ารับงานใหมจ่ะได้รบัทราบถึง กฎหมาย ระเบียบ 
ข้อบังคับ  

     2. สถานศกึษาทีเ่ข้าตรวจแล้วจะทำงานได้ถูกตอ้ง 

0 

16. โครงการ “เพ ิ ่มประสิทธ ิภาพ      
การดำเน ินงานคณะกรรมการ
ติดตาม ตรวจสอบประเมินผล 
และนิเทศการศึกษา (ก.ต.ป.น.)” 
 

     1. เพื ่อให้คณะกรรมการติดตาม ประเมินผลและ
น ิ เทศการศ ึกษา (ก.ต.ป.น.) ประช ุมเพ ื ่อกำหนด                  
แนวดำเน ินการน ิเทศ ต ิดตามการจ ัดการศึกษาใน               
เขตพื้นที่การศึกษา 
     2. เพื่อให้บุคลากรที ่มีหน้าที ่นิเทศ ตระหนักและ     
เห็นความสำคัญของการนิเทศ 
    3. เพื ่อให้ผู ้นิเทศจัดทำแผน เครื ่องมือนิเทศและ
ดำ เน ินการน ิ เทศอย ่ า งม ี ค ุณภาพ ด ้ วยร ูปแบบ                         
ที่หลากหลาย 
    4. เพื ่อให้ผู ้ที ่มีส่วนเกี ่ยวข้องในการจัดการศึกษา 
ร่วมมือในการนเิทศ ติดตาม ช่วยเหลือ พัฒนาการบริหาร
จัดการศึกษาของสถานศึกษา 
 

เชิงปริมาณ  
              1. คณะกรรมการและคณะอนุกรรมการ ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล

และนิเทศการศึกษา จำนวน ๓๐ คน 
เชิงคุณภาพ 
     1. คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบประเมินผลและนิเทศการศึกษา         
ได้กำหนดแนวดำเนินการนิเทศ ติดตามการจัดการศึกษาเหมาะสมกับบริบท
ของเขตพื้นที่การศึกษา         
     2. บุคลากรที่มีหน้าที่นิเทศ ตระหนักและเห็นความสำคัญของการนิเทศ 
และมีแนวดำเนินการนิเทศ ติดตามการจัดการศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา 
     3. ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดการศึกษา ร่วมมือในการนิเทศ ติดตาม 
ช่วยเหลือ พัฒนาการบริหารจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
 

เชิงปริมาณ 
     1. คณะกรรมฯ และคณะอนุกรรมการ ติดตาม ประเมินผลและ                
นิเทศการศึกษา (ก.ต.ป.น.) จำนวน 30 คน  
     2. โรงเรียนในสังกัด จำนวน 71 โรงเรียน 
เชิงคุณภาพ 
     1. คณะกรรมฯ และคณะอนุกรรมการ ติดตาม ประเมินผลและ         
นิเทศการศึกษา (ก.ต.ป.น.) มีแนวดำเนินการนิเทศ ติดตามการจัด
การศึกษาเหมาะสมกับบริบทของเขตพื้นที่การศึกษา          
      2. บุคลากรที่มีหน้าที่นิเทศ สามารถนิเทศ ติดตามการจัดการศึกษา
ในเขตพื้นที่การศึกษาได้อย่างมีคุณภาพ ด้วยเครื่องมือนิเทศที่หลากหลาย 
ตรงตามบริบทโรงเรียน 
      3. สถานศึกษาในสังก ัดมีระบบการบริหารจัดการที ่ด ี ผ ู ้ เร ียน                       
มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา 
 

40,000 



 76 แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 2 

 

 

 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด งบประมาณ 
17. โครงการ “พัฒนางานธุรการ” 

 
     1. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้เกี่ยวกับระเบียบ
สำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ 
   2. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถรา่งหนังสือโตต้อบ 
การเลือกใช้ภาษาในหนังสือราชการ การรับ - ส่ง หนังสือ
ราชการได้อย่างถูกต้อง ตามระเบียบของทางราชการ 
    3. เพื ่อให้การบริการข้อมูลสารสนเทศ การติดต่อ
ป ร ะ ส าน ง าน ท ั ้ ง ภ า ย ใน แ ละ ภ าย น อ ก อ งค ์ ก ร                                
มีความรวดเร็ว ถูกต้อง แม่นยำ ตอบสนอง และสนับสนนุ
งานด้านบริหาร ด้านวิชาการได้อย่างมีประสิทธิภาพ              
ผู้ได้รับบริการเกิดความพึงพอใจ 
 
 
 

เชิงปริมาณ  
    1. ครธูุรการโรงเรยีนในสังกัดจำนวน 71 โรงเรียน  โรงเรยีนละ 1 คน 
รวม 71 คน 
    2. ข้าราชการและบุคลากรในสำนักงานเขตพื้นทีก่ารศกึษาประถมศึกษา
สมุทรปราการ เขต 2 ทุกคน จำนวน 60 คน 
เชิงคุณภาพ 
    1.  ผู ้ปฏิบัติหน้าที ่งานธุรการ มีความรู ้เกี ่ยวกับงานสารบรรณและ
สามารถปฏบัิติงานได้ถูกต้องเป็นไปตามระเบียบของงานสารบรรณ 
    2.  ข้าราชการและบุคลากรในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
สมุทรปราการเขต 2 มคีวามรู้เกี่ยวกับงานสารบรรณและสามารถปฏิบัติงาน
ได้ถูกต้องเป็นไปตามระเบียบของงานสารบรรณ 
    3.  ผูม้ารับบรกิารเกิดความพึงพอใจ  
 

เชิงปริมาณ 
   1. ผู้เข้ารับการอบรม ร้อยละ 90 มีความรู้เกี่ยวกับระบบงานสารบรรณ 
   2. ผู้เข้ารับการอบรม ร้อยละ 90 สามารถร่างหนังสือโต้ตอบ การเลือกใช้ภาษา
ในหน ั งส ื อราชการ   การร ับ  -  ส ่ ง  หน ั งส ื อราชการ ได ้อย ่ า งถ ู กต ้ อ ง                                 
ตามระเบียบของทางราชการ 
   3. ผู้รับบริการ ร้อยละ 90 มีความพึงพอใจ 
เชิงคุณภาพ 
    1. ครู เจ้าหน้าที่ธุรการของโรงเรียนในสังกัด มีความรู้เกี่ยวกับงานสารบรรณ
และสามารถปฏิบ ัต ิงานได้ถ ูกต้องเป ็นไปตามระเบ ียบของงานสารบรรณ                    
อย่างมีประสิทธิภาพ 
    2. ข้าราชการและบุคลากรในสำนักงานเขตพื้นที ่การศึกษาประถมศึกษา
สมุทรปราการ เขต 2 มีความรู้เกี ่ยวกับงานสารบรรณและสามารถปฏิบัติงาน           
ได้ถูกต้องเป็นไปตามระเบียบของงานสารบรรณ อย่างมีประสิทธิภาพ 
    3. หน่วยงานมีระบบข้อมูลสารสนเทศที่ทันสมัย สามารถสืบค้นได้ง่าย 
    4. ผู้รับบริการมีความพึงพอใจ ในการให้ข้อมูลสารสนเทศ 
 

10,000 

18. โครงการ “การพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาโดยใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร” 

    1. เพ ื ่ อ ให ้การบร ิหารจ ัดการด ้ านเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื ่อสารของสำนักงานเขตพื ้นที่
การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 2 และ
สถานศึกษา เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  
   2. เพื ่อส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาสามารถ
ประย ุกต ์ใช ้ เทคโนโลย ีสารสนเทศและการสื ่อสาร                  
เพื่อการบริหารและการจัดการเรียนรู้ได้ตามศักยภาพ  
   3. เพ ื ่ อพ ัฒนาความร ู ้ท ักษะการใช ้ เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื ่อสาร ในการแสวงหาความรู้                    
แก่บุคลากรในสำนักงานเขตพื ้นที ่ ผู ้บริหาร ครูและ
บุคลากรทางการศึกษา 
 

เชิงปริมาณ  
    1. พ ัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ และพัฒนาระบบครือข่าย                     
การเรียนรู ้เว็บไซต์ บริการแหล่งเรียนรู้สำหรบัครูและบุคลากรทางการศึกษา 
    2. พัฒนาความรู้ ทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารแก่ครู
และบุคลากรทางการศึกษา  
   3. ดูแล รักษา และซ่อมบำรุงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  
   4. นิเทศ กำกับติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน 
เชิงคุณภาพ  
    1.  บุคลากรในสำน ักงานเขตพ ื ้นท ี ่  ผ ู ้บร ิหาร คร ูและบ ุคลากร                     
ทางการศึกษา มีเครือข่ายการเรียนรู้ สามารถสร้างสื่อสื่อและนวัตกรรม       
ผ่านระบบออนไลน์  
    2. นำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ( Information and 
Communication Technology : ICT) ม า ป ร ะ ย ุ ก ต ์ ใ ช้                                            
เพื่อเสริมประสิทธิภาพในการบริหารจัดการและการจัดการเรียนการสอน 
 

เชิงปริมาณ 
         บ ุคลากรในสำนักงานเขตพื ้นท ี ่  ผ ู ้บร ิหาร คร ูและบุคลากร                         
ทางการศึกษาในสังกัด ร้อยละ 80 นำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและ         
การสื ่อสาร ( Information and Communication Technology : ICT) 
มาประยุกต์ใช้เพื่อเสริมประสิทธิภาพในการทำงาน บริหารจัดการ และ
การจัดการเรียนการสอน 
เชิงคุณภาพ 
         บ ุคลากรในสำนักงานเขตพื ้นท ี ่  ผ ู ้บร ิหาร คร ูและบุคลากร                    
ทางการศึกษาในสังกัด มีความรู้ ความเข้าใจในการนำระบบเทคโนโลยี
สารสน เทศและการส ื ่ อสาร ( Information and Communication 
Technology : ICT) ม า ป ร ะ ย ุ ก ต ์ ใ ช ้ เ พ ื ่ อ เ ส ร ิ ม ป ร ะ ส ิ ท ธ ิ ภ าพ                                    
ในการบริหารจัดการและการจัดการเรียนการสอน 
 

30,000 
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ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด งบประมาณ 
19. โครงการ  “พัฒนาข้าราชการครู 

บ ุ ค ล า ก ร ท า ง ก า ร ศ ึ ก ษ า           
ด้านวินัย คุณธรรม จริยธรรม” 
 

   1. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานของข้าราชการ
ครูและเกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผลต่องานในหน้าที่ 
   2. เพื ่อป้องกันการกระทำผิดวินัยและเสริมสร้าง
คุณธรรม จริยธรรมให้เกิดขึ้นแก่ข้าราชการครู 
   3. เพ ื ่อให ้ข ้าราชการคร ูม ีความร ู ้ความเข ้า ใจ                      
ต่อการนำหลักคุณธรรม จริยธรรมมาใช้ในการปฏิบัติงาน
ให้อยู่ในระเบียบวินัย ตลอดจนเป็นแบบอย่างที่ดีและ
ถูกต้องต่อสังคม    
 
 
 

เชิงปริมาณ  
    1. ผุ้อำนวยการโรงเรียน 71 คน 
    2. ช้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 71 คน 
               รวมทั้งสิ้น 142 คน    
เชิงคุณภาพ  
   ผู้อบรมพัฒนา จำนวน 142 ราย มีความเป็นข้าราชการมืออาชีพให้ยดึมัน่
ในหลักคุณธรรม จริยธรรม ซื่อตรง เที่ยงธรรม เป็นกลางไม่เลือกปฏิบัติ 
รวมทั้งการปฏิบัติราชการอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลถูกต้อง 
 

ผลผลิต 
     1. คร ู  และบ ุคลากรทางการศ ึกษา ได ้ร ับการพ ัฒนาความรู้                    
ด ้านกฎหมายสอดรับบร ิบทสถานศึกษาโดยใช้ความร ู ้ท ี ่ ได ้ร ับจาก              
การฝึกอบรม 
ผลลัพธ ์
    1 .  ร ้ อยละของข ้ าราชการคร ู และบ ุคลากรทางการศ ึ กษา                          
สามารถใช้ความรู ้ไปพัฒนาสถานศึกษาตามกฎหมายและระเบ ียบ            
ที่เกี่ยวข้องได้ 
     2. ร้อยละข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา มีข้อร้องเรียน/
ร้องทุกข์น้อยลง 

18,000 

20. โ ค ร ง ก า ร  “พ ัฒน า ระบบ                
ก า ร ป ร ะ ก ั น ค ุ ณ ภ า พ
การศึกษา” 
 

    1. เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในระบบการประกัน
คุณภาพการศึกษา การจ ัดทำแผนพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน และแผนปฏิบัติการประจำปี  
    2. เพื ่อสังเคราะห์รายงานผลการประเมินตนเอง              
ของสถานศึกษา (Self Assessment Report: SAR) 
    3. เพื ่อให้สถานศึกษาพัฒนาผู้ เร ียนให้ม ีค ุณภาพ            
ตามมาตรฐานการศึกษา 
 

เชิงปริมาณ  
    1. คร ูและบุคลากรทางการศึกษาในสังก ัดร ้อยละ 80 มีความรู้                   
ความเข้าใจในระบบการประกันคุณภาพการศึกษา   
    2. ครูและบุคลากรทางการศึกษามีแนวทางในการจัดทำรายงานผล             
การประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self Assessment Report: SAR)      
เชิงคุณภาพ  
    1. ครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด มีความรู้ความเข้าใจในระบบ
การประกันคุณภาพการศึกษาและสามารถนำความรู้ไปพัฒนาระบบประกัน
คุณภาพภายในให้เข้มแข็ง  
    2. ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีแนวทางในการจัดทำรายงานผล     
การประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self Assessment Report : SAR) 
สามารถนำข้อมูลไปวางแผนในการพัฒนาคุณภาพผู ้เรียน ให้มีคุณภาพ      
ตามมาตรฐานการศึกษา 

เชิงปริมาณ 
      ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนในสังกดั
สำน ักงานเขตพื ้นที ่การศ ึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 2                         
ร้อยละ 80 ได้รับความรู้ความเข้าใจในระบบประกันคุณภาพการศึกษา     
ทั ้งการประกันคุณภาพภายในและการประกันคุณภาพภายนอก และ
เตรียมความพร้อมในการรับการประเมินภายนอก 
เชิงคุณภาพ 
      ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนในสังกดั
สำน ักงานเขตพื ้นที ่การศ ึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 2                         
ให้ความสำคัญ มีความรู้ความเข้าใจในระบบประกันคุณภาพการศึกษา                 
ทั้งการประกันคุณภาพภายในและการประเมินภายนอก และมีความพร้อม
ในการรองรับการประเมินภายนอก สามารถนำแนวทางการพัฒนาไป
วางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามบริบทของสถานศึกษา 
 

40,000 



 78 แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด งบประมาณ 
21. โครงการ “ประเมินตัวชี ้วัด

ต า ม ม า ต ร ก า ร ป ร ั บ ป รุ ง
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติ
ราชการของสำนักงานเขต” 
 

   1. เพื ่อชี ้แจงให้ผ ู ้บร ิหารการศึกษาและบุคลากร        
ใน สพป.สป 2 ได ้ร ับทราบแนวทางรายละเอ ียด
หลักเกณฑ์  วิธีการดำเนินงาน  และนำไปสู่การปฏิบัติ
อย่างมีประสิทธิภาพ 
   2. เพื ่อชี ้แจงให้ผู ้บริหารการศึกษาแ ล ะ บุคลากร       
ใน สพป.สป 2  ได้รับทราบวัตถุประสงค์เพื ่อพัฒนา
ระบบการดำเนินงานของส่วนราชการในการขับเคลื่อน
ภารกิจ และปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ
ข อ ง ส ำน ั ก ง าน เ ขตฯ   เ ป ็ น ก า ร เพ ิ ่ ม ศ ั ก ยภาพ                        
ของส่วนราชการในการดำเนินการและมีแนวปฏิบัติ           
ที่เป็นไปในแนวทางเดียวกัน 
   3.  เพ ื ่ อ ให ้ผ ู ้ บร ิหารการศ ึกษาแ ล ะ บ ุคลากร                  
ใน สพป.สป 2 ได้ม ีโอกาสแลกเปลี ่ยนความคิดเห็น        
ซ่ึงกันและกัน  เป็นการพัฒนาองค์กรที่ดีต่อไป 
 

เชิงปริมาณ  
       1. จ ัดประชุมผ ู ้บร ิหารการศึกษาและบุคลากรใน สพป.สป 2            
จำนวน 2 ครั้ง โดยมีผู้เข้าประชุมจำนวน 47 คน 
เชิงคุณภาพ 
     1. เพื่อให้ผู ้บริหารการศึกษาและบุคลากรใน สพป.สป 2 ได้รับทราบ
แนวทางฯ วัตถุประสงค์ และการดำเนินการ เพื่อนำไปสู่การพัฒนาขับเคลือ่น 
และเพิ่มประสิทธิภาพของส่วนราชการต่อไป 
     2. เพ ื ่อให ้เก ิดความตระหนักต ่อการปฏิบ ัต ิภารก ิจหน้าที่  และ            
หลักการมีส่วนร่วมในการปฏิบัติงาน 
    3. ให้ผ ู ้บร ิหารการศึกษาและบุคลากรใน สพป.สป 2 เก ิดทัศนคติ                  
ต่อการปฏิบัติงานในทางที่ดี สร้างเสริมความสามัคคี 
 

เชิงปริมาณ 
       1. สามารถจัดประชุมผู้บริหารการศึกษาและบุคลากรใน  สพป.สป 2 
ได้ร้อยละ 95  
 2. มีผู้บริหารการศึกษา  ผู้อำนวยการกลุ่ม  และบุคลากรใน  สพป.สป 2 
เข้าร่วมประชุมได้ร้อยละ 90 
เชิงคุณภาพ 
        1. ผู้บริหารการศึกษาและบุคลากรใน  สพป.สป 2 ทุกคนรับทราบ
แนวทางฯ หลักเกณฑ์ วิธีการดำเนินงาน  วัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาระบบ
การดำเนินงานของส่วนราชการในการขับเคลื่อนภารกิจ  และปรับปรุง
ป ร ะ ส ิ ท ธ ิ ภ า พ ใ น ก า ร ป ฏ ิ บ ั ต ิ ร า ช ก า ร ข อ ง ส ำ น ั ก ง า น เ ข ตฯ                                  
เป็นการเพิ่มศักยภาพของส่วนราชการในการดำเนินการและมีแนวปฏิบัติ
ที่เป็นไปในแนวทางเดียวกัน 
         2. เกิดความตระหนักต่อการปฏิบัติหน้าที ่และการมีส่วนร่วม             
ในการปฏิบัติงาน สร้างความสามัคคีความเข้าใจ ประสานความร่วมมือ           
ซ่ึงกันและกันในการพัฒนาคุณภาพการปฏิบัติราชการของสำนักงานเขตฯ   
          3. ผู้บริหารการศึกษาและบุคลากรใน สพป.สป 2 เกิดทัศนคติ     
ต่อการปฏิบัติงานในทางที่ดี 
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79 แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 2 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก 
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81 แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 2 

 



 

82 แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 2 

 



 

83 แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 2 

 



 

84 แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 2 

   ภาพประกอบการประชุมจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระยะ 5 ปี                                 
(พ.ศ. 2566 – 2570) และแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566                                        
ครั้งที่ 1/2565  เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2565   เวลา 9.30 – 16.30 น.                                                      
ณ ห้องประชุม สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 2 

 

 

  

 

 



 

85 แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

86 แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

87 แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 2 

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 
 
 

 

 

 

 



แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 2 


