
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนปฏบิัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต ๒ 

(Action plan fiscal year 2565 of Samutprakan Primary Educational Service Area Office 2) 

กลุ่มนโยบายและแผน 
๒ส านกังานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศกึษาสมุทรปราการ เขต  

ปลอดภัยเปน็เลศิ เทิดหลักธรรมาภิบาล บริหารจัดการด้วยทีมคุณภาพ 



 

 

ค าน า 

 
   ตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561 – 2580) และแผนการปฏิรูป
ประเทศด้านการศึกษาก าหนดให้มีการพัฒนาเด็กต้ังแต่ระดับปฐมวัยให้มีสมรรถนะและคุณลักษณะท่ีดี 
สมวัยทุกด้านโดยการปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ ท่ีตอบสนองต่อการเปล่ียนแปล ในศตวรรษท่ี 21  
ตระหนักถึงพหุปัญญาของมนุษย์ท่ีหลากหลาย มีเป้าหมายให้ผู้เรียนทุกกลุ่มวัยได้รับการศึกษาท่ีมีคุณภาพ
ตามมาตรฐาน มีทักษะท่ีจ าเป็นของโลกอนาคต สามารถแก้ปัญหา ปรับตัว ส่ือสาร และท างานร่วมกับผู้อื่น
ได้อย่างมีประสิทธิผล มีวินัย มีนิสัยใฝ่เรียนรู้ อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต รวมทั้งเป็นพลเมืองท่ีรู้สิทธิและหน้าท่ี 
มีความรับผิดชอบและมีจิตสาธารณะ และส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ก าหนดแนวทาง
การพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐานให้เป็น “การศึกษาขั้นพื้นฐานวิถีใหม่ วิถีคุณภาพ” มุ่งเน้น 
ความปลอดภัยในสถานศึกษา ส่งเสริมโอกาสทางการศึกษาท่ีมีคุณภาพอย่างเท่าเทียม และบริหาร 
จัดการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ        

ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 2 จัดท าแผนปฏิบัติการ
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 ฉบับนี้ขึ้น เพื่อใช้เป็นกรอบแนวทางในการขับเคล่ือนการด าเนินงาน 
ทิศทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐานดังกล่าว โดยก าหนดจุดเน้นการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
ในแต่ละระดับการจัดการศึกษา คือ ๑) ระดับปฐมวัย“พัฒนาการเด็กปฐมวัยเหมาะสมตามวัย”  
๒) ระดับประถมศึกษา “อ่านออกเขียนได้ดี มีความคิดสร้างสรรค์ มุ่งมั่นคิดเลขเป็น เน้นทักษะ 
ในศตวรรษท่ี 21 ” และ ๓) ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น “ค้นพบตนเองสู่ทักษะอาชีพ” 

ท้ังนี้ แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา 
ได้รับการพิจารณาให้ความเห็นชอบจากคณะกรรมการศึกษาจังหวัดสมุทรปราการ เมื่อคราวประชุม
คณะกรรมการศึกษาจังหวัดสมุทรปราการ ครั้งท่ี 1/2565 วันท่ี 4 มกราคม 2565 ณ ห้องประชุมปฏิบัติการ 
ช้ัน 2 ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดสมุทรปราการ 

 
 
 

                                                   ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 2 
                                                  มกราคม 2565 

 
 
 
 
 



สารบัญ 
เร่ือง           หน้า 
ค าน า 
สารบัญ 
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป         1 

ลักษณะภูมิศาสตร์        1 
โครงสร้างการบริหารและจัดการศึกษา      2 
สถานศึกษาในสังกัด        3 

  ตารางท่ี 1 แสดงจ านวนขนาดโรงเรียน     3 
  ตารางท่ี 2 แสดงกลุ่มโรงเรียน      3 
  ตารางท่ี 3 ข้อมูลจ านวนห้องเรียน จ านวนนักเรียน    3 
 บุคลากรทางการศึกษา        4 

 ตารางท่ี 4 ข้อมูลครูและบุคลากรทางการศึกษา    4 
ด้านคุณภาพการศึกษา        5 
  รายงานผลการทดสอบด้านการอ่าน และการประเมินคุณภาพผู้เรียน  5 

รายงานผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)  6 
                                

ส่วนที่ 2  ยุทธศาสตร์ แผนส าคัญที่เก่ียวข้อง      7 
๑. พระบรมราโชบายด้านการศึกษาของในหลวงรัชกาลท่ี ๑๐    7 
๒. ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 - 2580)    8 
3. แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561 - 2580)   8 

    4. แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๗๙    9 
 5. นโยบายการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๖4 - ๒๕๖5 10 

       6. นโยบายส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน    12  
    7. แผนพัฒนาจังหวัดสมุทรปราการ ๕ ปี (พ.ศ. 256๑ – ๒๕๖๕ )  13 
     8. SAMUT 2 TEAMS MODEL      15 
ส่วนที่ 3  ทิศทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษา       16 
             จุดเน้นในการจัดการศึกษา      16 

การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม (SWOT Analysis)    16 
 วิสัยทัศน์        18 

  พันธกิจ          18 
  เป้าประสงค์        18 
  กลยุทธ์         19 



 

ส่วนที่ 4  การขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการศึกษา     27 
โครงการตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  28 

ภาคผนวก 
- ค าส่ังแต่งต้ังคณะกรรมการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ส านักงาน 
  เขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 2 
- ภาพประกอบการประชุมจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

 



 

 

ส่วนที่ 1 
ข้อมูลทั่วไป 

บทน า 
 ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 2 ซึ่งเป็นหน่วยงาน 

ทางการศึกษา ท่ีมีภารกิจเกี่ยวกับการจัดการศึกษา และส่งเสริมการศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้แก่ประชากร 
วัยเรียนได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างท่ัวถึงและมีคุณภาพ ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  
พ.ศ. 2542 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2545 และ (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2553 หมวด 2  
มาตรา 10 โดยมี่ท่ีต้ังอยู่เลขท่ี 1/3 หมู่ท่ี 8 ต าบลบางพลีใหญ่ อ าเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ  
มีสถานศึกษาในสังกัด จ านวน 71 แห่ง ใน 3 อ าเภอได้แก่ อ าเภอบางพลี อ าเภอบางบ่อ และอ าเภอบางเสาธง 
แบ่งกลุ่มโรงเรียนออกเป็น 5 กลุ่มโรงเรียน 

ลักษณะภูมิศาสตร์ 
 ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 2  มีพื้นท่ีครอบคลุม  

3 อ าเภอ คืออ าเภอบางพลี อ าเภอบางบ่อ และอ าเภอบางเสาธง มีพื้นท่ีประมาณ 619.79 ตารางกิโลเมตร  
พื้นท่ีส่วนใหญ่เป็นท่ีราบกว้างใหญ่ ไม่มีภูเขา มีแม่น้ าล าคลองตามธรรมชาติและคลองชลประทานไหลผ่าน  
มีอาณาเขตติดต่อกับพื้นท่ีใกล้เคียง ดังนี้ 

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

 
แผนท่ีแสดงเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒ 

 

 

โครงสร้างการบริหารและจัดการศกึษา 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นายบญุเพชร วันนา 
ผู้อ านวยการส านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษาสมทุรปราการ เขต 2 

 
 

นายศกลวัฒน์ กองสมบัติ 
รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 

ประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 2 
 

นางแสงเดือน สุขรมย์ 
รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 

ประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 2 
 

นายสมชัย นิยันตัง   
รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 

ประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 2 
 

กลุ่มกฎหมายและคดี หน่วยตรวจสอบภายใน 

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา กลุ่มอ านวยการ 

กลุ่มบริหารการเงินและ
สินทรัพย์ 

กลุ่มนิเทศติดตามและ 
ประเมินผลการจัดการศึกษา 

กลุ่มนโยบายและแผน    

กลุ่มพัฒนาครูและ 
บุคลากรทางการศึกษา กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล 

เทคโนโลยีสารสนเทศและ 
การสื่อสาร 

กลุ่มบริหารงานบุคคล 



๓ 

 

 

สถานศึกษาในสังกัด จ านวน 71 แห่ง  
โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา(มัธยม) จ านวน 14 โรงเรียน  
ตารางท่ี 1 แสดงจ านวนขนาดโรงเรียน 

ท่ี ขนาดโรงเรียน จ านวนโรงเรียน 
1 โรงเรียนขนาดเล็ก 18 
2 โรงเรียนขนาดกลาง 35 
3 โรงเรียนขนาดใหญ ่ 16 
4 โรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษ 2 

รวม 71 
 
 ตารางท่ี 2 แสดงกลุ่มโรงเรียน 
 
 
 
 
 
 
 
 
ตารางท่ี 3 ข้อมูลจ านวนห้องเรียน จ านวนนักเรียน (ข้อมูล 25 มิ.ย. 64) 

ระดับชั้น 
นักเรียน ห้องเรียน 

  
ชาย หญิง รวม 

อนุบาล 1(3ขวบ) 85 97 182 13 

อนุบาล 2 1,159 1,103 2,262 108 

อนุบาล 3 1,279 1,201 2,480 109 

     รวมระดับก่อนประถม 2,523 2,401 4,924 230 

ป.1 1,799 1,698 3,497 137 

ป.2 1,990 1,819 3,809 137 

ป.3 2,014 1,859 3,873 141 

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

รวม 5 71 



๔ 

 

 

ตารางท่ี 3 ข้อมูลจ านวนห้องเรียน จ านวนนักเรียน (ต่อ) 
ป.4 2,099 1,933 4,032 136 

ป.5 1,943 1,703 3,646 132 

ป.6 1,988 1,794 3,782 134 

รวมระดับประถมศึกษา 11,833 10,806 22,639 817 

ม.1  374 273 647 22 

ม.2 313 280 593 22 

ม.3 285 241 526 21 

รวมระดับมัธยมต้น 972 794 1,766 65 

รวมทั้งหมด 15,328 14001 29,329 1,112 

 
บุคลากรทางการศึกษา 

ตารางท่ี 4 ข้อมูลครูและบุคลากรทางการศึกษา (ข้อมูล 10 พ.ย. 64) 
ประเภท จ านวน 

 ผอ.สพป.สป.2 1 

รอง ผอ.สพป.สป.2 3 

ศึกษานิเทศก์ 8 

บุคลากร 38 ค(2) 27 

ผู้บริหารสถานศึกษา(ผอ.ร.ร./รอง) 106 

ครูประจ าการ 1,167 

ธุรการโรงเรียน 31 

พนักงานราชการ 36 

ลูกจ้างประจ า 20 

ลูกจ้างช่ัวคราว 117 

รวมทั้งสิ้น 1,516 

 



๕ 

 

 

  ด้านคุณภาพการศึกษา  
รายงานผลการทดสอบความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน ช้ันประถมศึกษาปีที่ 1 (RT)  
ปีการศึกษา 2563 ของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 2 

ความสามารถพื้นฐาน 
คะแนนเฉลี่ยร้อยละ ปีการศึกษา 2563 

ระดับเขตพื้นท่ี ระดับ สพฐ. ระดับประเทศ 

การอ่านออกเสียง 74.18 74.13 74.14 

การอ่านรู้เร่ือง 70.50 72.23 71.86 

รวม 2 ด้าน 72.35 73.20 73.02 

 

ผลการทดสอบความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1 (RT)         
ปีการศึกษา 2563 ของส านักงานเขตพื้น ท่ีการ ศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 2  
โดยภาพรวมคะแนนเฉล่ียร้อยละต่ ากว่าระดับประเทศ และสพฐ.  แต่ความสามารถด้านการ 
อ่านออกเสียงคะแนนเฉล่ียร้อยละสูงกว่าระดับประเทศ และสพฐ. 

 
รายงานผลการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2563  

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 2 
 

ความสามารถ คะแนนเฉลี่ยร้อยละ จ าแนกตามสังกัด เปรียบเทียบ 
กับประเทศ สพป.สป.2 ศึกษาธิการภาค สพฐ. ประเทศ 

ด้านคณิตศาสตร์ 37.40 38.60 41.30 40.47 -3.07 

ด้านภาษาไทย 46.68 47.96 47.76 47.46 -0.78 

รวมความสามารถ 2 ด้าน 42.04 43.28 44.53 43.97 -1.93 

     ผลการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3 ปีการศึกษา 2563 
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 2 ภาพรวมมีคะแนนเฉล่ียร้อยละต่ ากว่า
ระดับประเทศ ทุกระดับและทุกด้าน 

 

 
 



๖ 

 

 

รายงานผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (O-NET) ปีการศึกษา 2563  
ระดับชั้น ป.6 และ ม.3 ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 2 

 
 

ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (O-NET) ปีการศึกษา 2563 ระดับช้ัน ป.6 
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 2 พบว่า โดยภาพรวมคะแนนเฉล่ียร้อยละ
ต่ ากว่าระดับประเทศ แต่สูงกว่าระดับ สพฐ. กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยมีคะแนนเฉี่ยร้อยละสูงกว่า
ระดับประเทศและ สพฐ. 

 

ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (O-NET) ปีการศึกษา 2563 ระดับช้ัน ม.3 
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 2 พบว่า โดยภาพรวมคะแนนเฉล่ียร้อยละ 
ต่ ากว่าระดับประเทศ และระดับ สพฐ. ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
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 ส่วนที่ 2 
ยุทธศาสตร์ แผนส าคัญที่เกี่ยวข้อง  

บทน า 
การเตรียมความพร้อมท่ีจะเข้าสู่ยุคของการเปล่ียนแปลงการจัดการศึกษาท่ีจะพัฒนา

ประชากรในวัยเรียนทุกคน ให้มีความพร้อมท้ังกาย ใจ สติปัญญา มีสุขภาวะท่ีดีในทุกช่วงวัย มีจิตสาธารณะ 
รับผิดชอบต่อสังคมและผู้อื่น มัธยัสถ์ อดออม โอบอ้อมอารี มีวินัย รักษาศีลธรรม และเป็นพลเมืองดี  
ของชาติ และพลเมืองโลกท่ีดี มีหลักคิดท่ีถูกต้อง มีทักษะท่ีจ าเป็นในศตวรรษท่ี ๒๑ มีทักษะส่ือสาร
ภาษาอังกฤษและภาษาท่ี ๓ และอนุรักษ์ภาษาท้องถิ่น มีนิสัยรักการเรียนรู้และการพัฒนาตนเอง 
อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต สู่การเป็นคนไทยและพลโลกท่ีมี ทักษะการคิดขั้นสูง เป็นนวัตกร นักคิด 
ผู้ประกอบการ เกษตรกรยุคใหม่ โดยมีสัมมาชีพตามความถนัดของตนเอง ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต ๒ ได้ตระหนักถึงภารกิจท่ีส าคัญในการพัฒนาประชากรในวัยเรียน  
ให้มีความพร้อมและทักษะดังกล่าว จึงได้ศึกษาวิเคราะห์ นโยบาย วิสัยทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์ เป้าประสงค์ 
แนวทางในการด าเนินการ ยุทธศาสตร์ และแผนส าคัญท่ีเกี่ยวข้อง ดังนี้ 
1. พระบรมราโชบายด้านการศึกษาของในหลวงรัชกาลที่ ๑๐  
การศึกษาต้องมุ่งสร้างพื้นฐานให้แก่ผู้เรียน ๔ ด้าน 

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

๒. มีพื้นฐานชีวิตที่ม่ันคง มีคุณธรรม   
๑) ให้รู้จักแยกแยะส่ิงท่ีผิด-ท่ีถูก  ส่ิงช่ัว-ส่ิงดี   
๒) ปฏิบัติแต่ส่ิงท่ีชอบ ส่ิงท่ีดีงาม   
๓) ปฏิเสธส่ิงท่ีผิดท่ีช่ัว   
๔) ช่วยกันสร้างคนดีให้แก่บ้านเมือง 

๓. มีงานท า มีอาชีพ  
๑) การเล้ียงดูลูกหลานในครอบครัวหรือการฝึกอบรมในสถานศึกษาต้องมุ่งให้เด็กและ

เยาวชนรักงาน สู้งาน ท าจนงานส าเร็จ 
๒) การฝึกอบรมท้ังในหลักสูตรและนอกหลักสูตรต้องมีจุดมุ่งหมายให้ผู้เรียนท างานเป็น

และมีงานท าในท่ีสุด 
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๔. เป็นพลเมืองดี  
๑) การเป็นพลเมืองดีเป็นหน้าท่ีของทุกคน   
๒) ครอบครัว – สถานศึกษาและสถานประกอบการต้องส่งเสริมให้ทุกคนมีโอกาสท าหน้าท่ี  

พลเมืองดี  

2. ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 - 2580)  
วิสัยทัศน์ประเทศคือ “ประเทศไทยมีความม่ันคง ม่ังคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว 

ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”  
1. ด้านความมั่นคง : ประเทศไทยมีความมั่นคงประชาชนมีสุข 
2. ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน : ยกระดับศักยภาพในหลากหลายมิติ 
3. ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ : พัฒนาคนในทุกมิติ 

และทุกช่วงวัยให้เป็นคนดี เก่งและมีคุณภาพ 
4. ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม : สร้างความเป็นธรรม  

ลดความเหล่ือมล้ าทุกมิต ิ
5. ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม : เติบโต สมดุล 

ยั่งยืน ท้ังเศรษฐกิจ ส่ิงแวดล้อม และคุณภาพชีวิต 
6. ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ  : ภาครัฐของประชาชน 

เพื่อประชาชน และประโยชน์ส่วนรวม 

3. แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561 - 2580) 
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (11) ประเด็นการพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต  

มีเป้าหมาย ระดับประเด็น คือ คนไทยทุกช่วงวัยมีคุณภาพเพิ่มขึ้น ได้รับการพัฒนาอย่างสมดุล  
ท้ังด้านร่างกาย สติปัญญา และคุณธรรม จริยธรรม เป็นผู้ท่ีมีความรู้และทักษะในศตวรรษท่ี 21  
รักการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต  และมีแผนย่อยท่ีเกี่ยวข้องกับการศึกษาข้ันพื้นฐาน 2 แผนย่อย ได้แก่   

1.  แผนย่อยการพัฒนาเด็กต้ังแต่ช่วงการต้ังครรภ์จนถึงปฐมวัย แนวทางการพัฒนา 
ท่ีเกี่ยวข้อง  กับการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน คือ จัดให้มีการพัฒนาเด็กปฐมวัยให้มีพัฒนาการ สมรรถนะ 
และคุณลักษณะท่ีดีสมวัยทุกด้าน โดยการพัฒนาหลักสูตรการสอนและปรับปรุงสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย  
ให้มีคุณภาพตามมาตรฐาน ท่ีเน้นการพัฒนาทักษะส าคัญด้านต่าง ๆ อาทิ ทักษะทางสมอง ทักษะ  
ด้านความคิดความจ า ทักษะการควบคุมอารมณ์ ทักษะการวางแผนและการจัดระบบ ทักษะการรู้จัก
ประเมินตนเอง ควบคู่กับการยกระดับบุคลากรในสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยให้มีความพร้อมท้ังทักษะ ความรู้ 
จริยธรรม และความเป็นมืออาชีพ เป้าหมายของแผนย่อย คือ เด็กเกิดอย่างมีคุณภาพมีการพัฒนาการสมวัย 
สามารถเข้าถึงบริการท่ีมีคุณภาพมากขึ้น   

2.  แผนย่อยการพัฒนาช่วงวัยเรียน/วัยรุ่น แนวทางพัฒนา ได้แก่  
1) จัดให้มีการพัฒนาทักษะท่ีสอดรับ กับทักษะในศตวรรษท่ี 21 โดยเฉพาะทักษะด้าน

การคิดวิเคราะห์สังเคราะห์ความสามารถในการแก้ปัญหาท่ีซับซ้อน ความคิดสร้างสรรค์การท างานร่วมกับผู้อื่น   
2) จัดให้มีการพัฒนาทักษะด้านภาษา ศิลปะ และความสามารถ  ในการใช้เทคโนโลยี 

ท่ีสอดคล้องกับความสามารถ ความถนัดและความสนใจ   
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3) จัดให้มีการพัฒนาทักษะในการวางแผนชีวิตและวางแผนการเงิน ตลอดจนทักษะ 
ท่ีเช่ือมต่อกับโลกการท างาน   

4) จัดให้มีพัฒนาทักษะอาชีพ  ท่ีสอดคล้องกับความต้องการของประเทศ การบ่มเพาะ  
การเป็นนักคิด นักนวัตกร และการเป็นผู้ประกอบการใหม่ รวมท้ังทักษะชีวิตท่ีสามารถอยู่ร่วมกัน  
และท างานภายใต้สังคมท่ีเป็นพหุวัฒนธรรม   

5) ส่งเสริมและสนับสนุน ระบบบริการสุขภาพและอนามัยท่ีเช่ือมต่อกันระหว่างระบบ
สาธารณสุขกับโรงเรียนหรือสถานศึกษา เพื่อเสริมสร้าง ศักยภาพด้านความฉลาดทางเชาวน์ปัญญา และ
ความฉลาดทางอารมณ์ตลอดจนภูมิคุ้มกันด้านต่าง ๆ ในการด าเนินชีวิต ของกลุ่มวัยเรียน/วัยรุ่น เป้าหมาย
ของแผนย่อย คือ วัยเรียน/วัยรุ่น มีความรู้และทักษะในศตวรรษท่ี 21 ครบถ้วน รู้จักคิด วิเคราะห์  
รักการเรียนรู้ มีส านึกพลเมือง มีความกล้าหาญทางจริยธรรม มีความสามารถในการแก้ปัญหาปรับตัว 
ส่ือสาร และท างานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิผลตลอดชีวิตดีขึ้น 

  แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (12) ประเด็นการพัฒนาการเรียนรู้ มีเป้าหมาย
ระดับประเด็น 2 เป้าหมาย คือ  

1) คนไทยมีการศึกษาท่ีมีคุณภาพตามมาตรฐานสากลเพิ่มขึ้น มีทักษะท่ีจ าเป็นของโลก
ศตวรรษท่ี 21 สามารถในการแก้ปัญหาปรับตัว ส่ือสาร และท างานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิผล
เพิ่มขึ้น มีนิสัยใฝ่เรียนรู้  อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต และ  

2) คนไทยได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพตามความถนัดและความสามารถ 
ของพหุปัญญาดีขึ้น มีแผนย่อย 2 แผน ดังนี้ 1. แผนย่อยการปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ท่ีตอบสนองต่อการ
เปล่ียนแปลงในศตวรรษท่ี 21 ซึ่งมี แนวทางการพัฒนา โดย 1) ปรับเปล่ียนระบบการเรียนรู้ส าหรับ
ศตวรรษท่ี 21  2) เปล่ียนโฉมบทบาท “ครู” ให้เป็นครูยุคใหม่  3) เพิ่มประสิทธิภาพระบบบริหาร 
จัดการศึกษาในทุกระดับ ทุกประเภท  4) พัฒนาระบบ การเรียนรู้ตลอดชีวิต และ 5) สร้างระบบการศึกษา
เพื่อเป็นเลิศทางวิชาการระดับนานาชาติ และมีเป้าหมาย  ให้คนไทยมีการศึกษาท่ีมีคุณภาพตามมาตรฐาน 
มีทักษะการเรียนรู้ และมีทักษะท่ีจ าเป็นของโลกศตวรรษท่ี 21 สามารถเข้าถึงการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง
ตลอดชีวิตดีขึ้น  2.  แผนย่อยการตระหนักถึงพหุปัญญาของมนุษย์ท่ีหลากหลาย ซึ่งมีแนวทางการพัฒนา 
คือ    1) พัฒนาและส่งเสริมพหุปัญญา  2) สร้างเส้นทางอาชีพ สภาพแวดล้อมการท างาน และระบบ
สนับสนุนท่ีเหมาะสม ส าหรับผู้มีความสามารถพิเศษ และมีเป้าหมายของแผนย่อย คือ ประเทศไทยมีระบบ
ข้อมูลเพื่อการส่งเสริม การพัฒนาศักยภาพตามพหุปัญญา เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาและการส่งต่อ  
การพัฒนาให้เต็มตามศักยภาพเพิ่มขึ้น                                                                                                                  

4. แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๗๙ 

วิสัยทัศน์ “คนไทยทุกคนได้รับการศึกษาและเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ ด ารงชีวิตอย่างเป็นสุข 
สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และการเปลี่ยนแปลงของโลกศตวรรษที่ ๒๑” 

วัตถุประสงค์ 
๑. เพื่อพัฒนาระบบและกระบวนการจัดการศึกษาท่ีมีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ  
๒. เพื่อพัฒนาคนไทยให้เป็นพลเมืองดี มีคุณลักษณะทักษะและสมรรถนะท่ีสอดคล้องกับ

บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ และยุทธศาสตร์ชาติ  



๑๐ 

 

 

๓. เพื่อพัฒนาสังคมไทยให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ และคุณธรรม จริยธรรม รู้รักสามัคคี 
และร่วมมือผนึกก าลังมุ่งสู่การพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  

๔. เพื่อน าประเทศไทยก้าวข้ามกับดักประเทศท่ีมีรายได้ปานกลาง และความเหล่ือมล้ า
ภายในประเทศลดลง  

ยุทธศาสตร์ 
ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ 
ยุทธศาสตร์ ท่ี 2.การผลิตและพัฒนาก าลังคน การวิจัย และนวัตกรรรม เพื่อสร้าง  

ขีดวามสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
ยุทธศาสตร์ท่ี 3 การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัย และการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
ยุทธศาสตร์ท่ี 4 การสร้างโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียมทางการศึกษา 
ยุทธศาสตร์ท่ี 5 การจัดการศึกษาเพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม 
ยุทธศาสตร์ท่ี 6 การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา  

 

5. นโยบายการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2565 
1. การปรับปรุงหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ให้ทันสมัย และทันการเปลี่ยนแปลง

ของโลกในศตวรรษที่ 21 โดยมุ่งพัฒนาผู้เรียนทุกระดับการศึกษาให้มีความรู้ ทักษะและคุณลักษณะ  
ท่ีเหมาะสมกับบริบทสังคมไทย  

2. การพัฒนาคุณภาพและประสิทธิภาพครูและอาจารย์ในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
และอาชีวศึกษา ให้มีสมรรถนะทางภาษาและดิจิทัล เพื่อให้ครูและอาจารย์ได้รับการพัฒนาให้มีสมรรถนะ
ท้ังด้านการจัดการเรียนรู้ด้วยภาษาและดิจิทัล สามารถปรับวิธีการเรียนการสอนและการใช้ส่ือทันสมัย และ
มีความรับผิดชอบต่อผลลัพธ์ทางการศึกษาท่ีเกิดกับผู้เรียน  

3. การปฏิรูปการเรียนรู้ด้วยดิจิทัลผ่านแพลตฟอร์มการเรียนรู้ด้วยดิจิทัลแห่งชาติ 
(NDLP) และการส่งเสริมการฝึกทักษะดิจิทัลในชีวิตประจ าวัน เพื่อให้มีหน่วยงานรับผิดชอบพัฒนา
แพลตฟอร์มการเรียนรู้ด้วยดิจิทัลแห่งชาติ ท่ีสามารถน าไปใช้ในกระบวนการจัดการเรียนรู้ท่ี ทันสมัยและ
เข้าถึงแหล่งเรียนรู้ได้อย่างกว้างขวางผ่านระบบออนไลน์ และการน าฐานข้อมูลกลางทางการศึกษา 
มาใช้ประโยชน์ในการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารและการจัดการศึกษา  

4. การพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารและการจัดการศึกษา โดยการส่งเสริมสนับสนุน
สถานศึกษาให้มีความเป็นอิสระและคล่องตัว การกระจายอ านาจการบริหารและการจัดการศึกษา 
โดยใช้จังหวัดเป็นฐาน โดยอาศัยอ านาจตามกฎหมายการศึกษาแห่งชาติท่ีได้รับการปรับปรุงเพื่อก าหนดให้
มีระบบบริหารและการจัดการ รวมถึงการจัดโครงสร้างหน่วยงานให้เอื้อต่อการจัดการเรียนการสอนให้มี
คุณภาพ สถานศึกษาให้มีความเป็นอิสระและคล่องตัว การบริหารและการจัดการศึกษาโดยใช้จังหวัด 
เป็นฐาน มีระบบการบริหารงานบุคคลโดยยึดหลักธรรมาภิบาล  

5. การปรับระบบการประเมินผลการศึกษาและการประกันคุณภาพ พร้อมจัดทดสอบ
วัดความรู้ และทักษะที่จ าเป็นในการศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาทั้งสายวิชาการและสายวิชาชีพ  เพื่อให้
ระบบการประเมินผลการศึกษาทุกระดับและระบบการประกันคุณภาพการศึกษา ได้รับการปรับปรุง  
ให้ทันสมัย ตอบสนองผลลัพธ์ ทางการศึกษาได้อย่างเหมาะสม 



๑๑ 

 

 

6. การจัดสรรและการกระจายทรัพยากรให้ทั่วถึงทุกกลุ่มเป้าหมาย รวมถึงการระดม
ทรัพยากร ทางการศึกษาจากความร่วมมือทุกภาคส่วน เพื่อใหก้ารจัดสรรทรัพยากรทางการศึกษามีความ
เป็นธรรม และสร้างโอกาสให้กลุ่มเป้าหมายได้เข้าถึงการศึกษาท่ีมีคุณภาพทัดเทียมกลุ่มอื่ น ๆ กระจาย
ทรัพยากรท้ังบุคลากรทางการศึกษา งบประมาณและส่ือเทคโนโลยีได้อย่างท่ัวถึง  

7. การน ากรอบคุณวุฒิแห่งชาติ (NQF) และกรอบคุณวุฒิอ้างอิงอาเซียน (AQRF)  
สู่การปฏิบัติ เป็นการผลิตและการพัฒนาก าลังคนเพื่อการพัฒนาประเทศ โดยใช้กรอบคุณวุฒิแห่งชาติ 
เช่ือมโยงระบบการศึกษา และการอาชีพ โดยใช้กลไกการเทียบโอนประสบการณ์ด้วยธนาคารหน่วยกิตและ
การจัดท ามาตรฐานอาชีพในสาขาท่ีสามารถอ้างอิงอาเซียนได้  

8. การพัฒนาเด็กปฐมวัยให้ได้รับการดูแลและพัฒนาก่อนเข้ารับการศึกษาเพื่อพัฒนา
ร่างกาย จิตใจวินัย อารมณ์ สังคม และสติปัญญาให้สมกับวัย  เพื่อเป็นการขับเคล่ือนแผนบูรณาการ 
การพัฒนาเด็กปฐมวัย ตามพระราชบัญญัติการพัฒนาเด็กปฐมวัย พ.ศ. 2562 สู่การปฏิบัติเป็นรูปธรรม  
โดยหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง น าไปเป็นกรอบในการจัดท าแผนปฏิบัติการเพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัย และ  
มีการติดตามความก้าวหน้าเป็นระยะ  

9. การศึกษาเพื่ออาชีพและสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ  
เพื่อให้ผู้จบการศึกษา ระดับปริญญาและอาชีวศึกษามีอาชีพและรายได้ท่ีเหมาะสมกับการด ารงชีพ  
และคุณภาพชีวิตท่ีดี มีส่วนช่วยเพิ่ม ขีดความสามารถในการแข่งขันในเวทีโลกได้  

10. การพลิกโฉมระบบการศึกษาไทยด้วยการน านวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ทันสมัย  
มาใชใ้นการจัดการศึกษาทุกระดับการศึกษา เพื่อให้สถาบันการศึกษาทุกแห่งน านวัตกรรมและเทคโนโลยี
ท่ีทันสมัยมาใช้ในการจัดการศึกษาผ่านระบบดิจิทัล  

11. การเพิ่มโอกาสและการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพของกลุ่มผู้ ด้อยโอกาส 
ทางการศึกษาและผู้เรียนที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษ เพื่อเป็นการเพิ่มโอกาสและการเข้าถึงการศึกษา 
ท่ีมีคุณภาพของกลุ่มผู้ด้อยโอกาสทางการศึกษา และผู้เรียนท่ีมีความต้องการจ าเป็นพิเศษ  

12. การจัดการศึกษาในระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัย โดยยึดหลักการเรียนรู้
ตลอดชีวิต และการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนเก่ียวข้อง เพื่อเพิ่มโอกาสและการเข้าถึงการศึกษาท่ีมีคุณภาพ
ของกลุ่มผู้ด้อยโอกาสทางการศึกษาและผู้เรียนท่ีมีความต้องการจ าเป็นพิเศษ 

นโยบายระยะเร่งด่วน (Quick Win)  
1. ความปลอดภัยของผู้เรียน โดยจัดให้มีรูปแบบ วิธีการ หรือกระบวนการในการดูแล

ช่วยเหลือนักเรียน เพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ มีความสุข และได้รับการปกป้องคุ้มครอง
ความปลอดภัยท้ังด้านร่างกาย และจิตใจ รวมถึงการสร้างทักษะให้ผู้เรียนมีความสามารถในการดูแลตนเอง
จากภัยอันตรายต่าง ๆ ท่ามกลาง สภาพแวดล้อมทางสังคม  

2. หลักสูตรฐานสมรรถนะ มุ่งเน้นการจัดการเรียนรู้ท่ีหลากหลายโดยยึดความสามารถ
ของผู้เรียนเป็นหลัก และพัฒนาผู้เรียนให้เกิดสมรรถนะท่ีต้องการ  

3. ฐานข้อมูล Big Data มุ่งพัฒนาการจัดเก็บข้อมูลอย่างเป็นระบบและไม่ซ้ าซ้อน เพื่อให้
ได้ข้อมูล ภาพรวมการศึกษาของประเทศท่ีมีความครบถ้วน สมบูรณ์ ถูกต้องเป็นปัจจุบัน และสามารถ
น ามาใช้ประโยชน์ได้อย่างแท้จริง  



๑๒ 

 

 

4. ขับเคลื่อนศูนย์ความเป็นเลิศทางการอาชีวศึกษา (Excellent Center) สนับสนุน
การด าเนินงาน ของศูนย์ความเป็นเลิศทางการอาชีวศึกษา (Excellent Center) ตามความเลิศของแต่ละ
สถานศึกษาและตามบริบทของพื้นท่ี สอดคล้องกับความต้องการของประเทศท้ังในปัจจุบันและอนาคต 
ตลอดจนมีการจัดการเรียนการสอนด้วยเครื่องมือท่ีทันสมัย สอดคล้องกับเทคโนโลยีปัจจุบัน  

5. พัฒนาทักษะทางอาชีพ ส่งเสริมการจัดการศึกษาท่ีเน้นพัฒนาทักษะอาชีพของผู้เรียน 
เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต สร้างอาชีพและรายได้ท่ีเหมาะสม และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน  
ของประเทศ  

6. การศึกษาตลอดชีวิต การจัดการเรียนรู้ตลอดชีวิตส าหรับประชาชนทุกช่วงวัย 
ให้มีคุณภาพและมาตรฐาน ประซาชนในแต่ละช่วงวัยได้รับการศึกษาตามความต้องการอย่างมีมาตรฐาน 
เหมาะสมและเต็มตามศักยภาพ ต้ังแต่วัยเด็กจนถึงวัยชรา และพัฒนาหลักสูตรท่ีเหมาะสมเพื่อเตรียม  
ความพร้อมในการเข้าสู่สังคมผู้สูงวัย  

7. การจัดการศึกษาส าหรับผู้ที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษ ส่งเสริมการจัดการศึกษา 
ให้ผู้ท่ีมีความต้องการจ าเป็นพิเศษได้รับการพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพสามารถด ารงชีวิตในสังคมอย่างมี
เกียรติ ศักดิ์ศรี เท่าเทียมกับผู้อื่นในสังคม สามารถช่วยเหลือตนเองและมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศ 

6. นโยบายส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2565     
1.  ด้านความปลอดภัย       
พัฒนาระบบและกลไกในการดูแลความปลอดภัยให้กับผู ้เร ียน  ครู และบุคลากร 

ทางการศึกษา และสถานศึกษา จากภัยพิบัติและภัยคุกคามทุกรูปแบบ รวมถึงการจัดสภาพแวดล้อม 
ท่ีเอื้อต่อการมีสุขภาวะที่ดี สามารถปรับตัวต่อโรคอุบัติใหม่และโรคอุบัติซ้ า 

2.  ด้านโอกาส   
2.1  สนับสนุน ให้เด็กปฐมวัยได้เข้าเรียนทุกคน มีพัฒนาการท่ีดี ท้ังทางร่างกาย จิตใจ 

วินัย อารมณ์ สังคม และสติปัญญา ให้สมกับวัย   
2.2  ด าเนินการ ให้เด็กและเยาวชนได้รับการศึกษาจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน อย่างมี

คุณภาพ ตามมาตรฐาน วางรากฐานการศึกษาเพื่ออาชีพ สามารถวิเคราะห์ตนเองเพื่อการศึกษาต่อ และ
ประกอบอาชีพ ตรงตามศักยภาพและความถนัดของตนเอง รวมท้ังส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนท่ีมี
ความสามารถพิเศษสู่ความเป็นเลิศ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ    

2.3  พัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือเด็กและเยาวชนท่ีอยู่ในการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อป้องกัน 
ไม่ให้ออกจากระบบการศึกษา รวมท้ังช่วยเหลือเด็กตกหล่นและเด็กออกกลางคันให้ได้รับการศึกษา 
ขั้นพื้นฐาน อย่างเท่าเทียมกัน    

2.4  ส่งเสริมให้เด็กพิการและผู้ด้อยโอกาส ให้ได้รับโอกาสทางการศึกษาท่ีมีคุณภาพ  
มีทักษะในการด าเนินชีวิต มีพื้นฐานในการประกอบอาชีพ พึ่งตนเองได้อย่างมีศักด์ิศรีความเป็นมนุษย์ 
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง   

3.  ด้านคุณภาพ    
3.1 ส่งเสริมการจัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีความรู้ มีทักษะการเรียนรู้และทักษะท่ีจ าเป็น           

ของโลกในศตวรรษท่ี 21 อย่างครบถ้วน เป็นคนดี มีวินัย มีความรักในสถาบันหลักของชาติ ยึดมั่น 
การปกครอง ในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีทัศนคติท่ีถูกต้องต่อบ้านเมือง    
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3.2 พัฒนาผู้เรียนให้มีสมรรถนะและทักษะด้านการอ่าน คณิตศาสตร์ การคิดขั้นสูง 
นวัตกรรม วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ดิ จิทัล และภาษาต่างประเทศ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถ 
ในการแข่งขัน และการเลือกศึกษาต่อเพื่อการมีงานท า   

3.3 ปรับหลักสูตรเป็นหลักสูตรฐานสมรรถนะ ท่ีเน้นการพัฒนาสมรรถนะหลักท่ีจ าเป็น            
ในแต่ละระดับ จัดกระบวนการเรียนรู้แบบลงมือปฏิบัติจริง รวมท้ังส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ท่ีสร้างสมดุล 
ทุกด้าน ส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาพหุปัญญา พัฒนาระบบการวัดและประเมินผลผู้เรียนทุกระดับ                        

3.4  พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้เป็นครูยุคใหม่ มีศักยภาพในการจัดการ
เรียนการสอน ตามหลักสูตรฐานสมรรถนะ มีทักษะในการปฏิบัติหน้าท่ีได้ดี มีความรู้ความสามารถในการ 
ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล มีการพัฒนาตนเองทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งมีจิตวิญญาณความเป็นครู   

4.  ด้านประสิทธิภาพ   
4.1 พัฒนาระบบบริหารจัดการโดยใช้พื้นท่ีเป็นฐาน มีนวัตกรรมเป็นกลไกหลักในการ

ขับเคล่ือน บนฐานข้อมูลสารสนเทศท่ีถูกต้อง ทันสมัย และการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน   
4.2 พัฒนาโรงเรียนมัธยมดีส่ีมุมเมือง โรงเรียนคุณภาพของชุมชน โรงเรียนขนาดเล็ก และ

โรงเรียน ท่ีสามารถด ารงอยู่ได้อย่างมีคุณภาพ (Stand Alone) ให้มีคุณภาพอย่างยั่งยืน สอดคล้องกับบริบท
ของพื้นท่ี     

4.3 บริหารจัดการโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา ท่ีมีจ านวนนักเรียนช้ันมัธยมศึกษา 
ปีท่ี 1 - 3 น้อยกว่า 20 คน ให้ได้รับการศึกษาอย่างมีคุณภาพ สอดคล้องกับนโยบายโรงเรียนคุณภาพ 
ของชุมชน     

4.4 ส่งเสริมการจัดการศึกษาท่ีมีคุณภาพในสถานศึกษาท่ีมีวัตถุประสงค์เฉพาะ และ
สถานศึกษา ท่ีต้ังในพื้นท่ีลักษณะพิเศษ    

4.5 สนับสนุนพื้นท่ีนวัตกรรมการศึกษาให้เป็นต้นแบบการพัฒนานวัตกรรมการศึกษา  
และการเพิ่มความคล่องตัวในการบริหารและการจัดการศึกษาข้ันพื้นฐาน    

4.6  เพิ่มประสิทธิภาพการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
7. แผนพฒันาจังหวัดสมุทรปราการ ๕ ปี (พ.ศ. 256๑ – ๒๕๖๕ )  
 วิสัยทัศน์ในการพัฒนาจังหวัด “เมืองอุตสาหกรรมสะอาด ปลอดภัย น่าอยู”่  
วิ สัยทัศน์ในการพัฒนาพื้น ท่ี  “เ มืองอุตสาหกรรมเชิงนิ เวศ  เกษตรปลอดภัย  แหล่งท่องเที่ ยว 
เชิ งประวั ติศาสตร์และศิลปวัฒนธรรม  ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อมมีความสมดุล 
กับการพัฒนาเมือง ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี สังคมม่ันคงปลอดภัย”  
พันธกิจ (Mission) 

๑. ส่งเสริมภาคอุตสาหกรรมให้เป็นอุตสาหกรรมสะอาดท่ีอยู่กับชุมชน และสิงแวดล้อม
อย่างยั่งยืน  

๒. เสริมสร้างความมั่นคง ปลอดภัยให้สังคมน่าอยู่ และพัฒนาคุณภาพชีวิตท่ีดีของประชาชน  
๓. พัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน  เพื่อเพิ่มศักยภาพการบริหารจัดการด้าน Logistic 

เช่ือมโยง Supply Chain ในระบบเศรษฐกิจ การค้า การลงทุน การบริการและการท่องเท่ียว  
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๔. ส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมการท่องเท่ี ยวเชิงนิเวศ ศิลปวัฒนธรรม กีฬาและ
นันทนาการ  

๕ ส่งเสริมเครือข่ายอนุรักษ์  บ าบัดและฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
ให้มีความสมดุลกับการพัฒนาเมือง  

๖. ส่งเสริมการเกษตรปลอดภัย ไม่ก่อมลพิษและเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม (GAP)  
๗. ส่งเสริมการพัฒนาระบบบริการประชาชน และการบริหารราชการแผ่นดินด้วยระบบ

ธรรมาภิบาล 
เป้าประสงค์รวม (Ultimate Goals) 

๑. พัฒนาภาคอุตสาหกรรมภาคการผลิตและเกษตรกรรมแบบครบวงจรให้มีศักยภาพและ
ปลอดภัยต่อส่ิงแวดล้อม โดยการเพิ่มผลผลิตท่ีมีคุณภาพได้มาตรฐาน และฟื้นฟูแหล่งทรัพยากรธรรมชาติ 
ให้มีความอุดมสมบูรณ์  

๒. คนมีคุณภาพชีวิตท่ีดี สังคมดี โดยได้รับการศึกษาท่ีมีคุณภาพและท่ัวถึง ได้รับบริการ 
ทางการแพทย์ท่ีดี มีหลักประกันความมั่นคงในชีวิตและทรัพย์สิน รวมท้ังมีระบบสาธารณูปโภค และ
สาธารณูปการท่ีเพียงพอ  

๓. ระบบสาธารณูปโภคท่ี รองรับการพัฒนาเศรษฐกิจการค้า การลงทุนและยกระดับ
คุณภาพชีวิตประชาชน เช่น ถนนสายหลัก สายรอง ระบบขนส่งทางราง ไฟฟ้า ประปา ฯลฯ ได้รับการ
ปรับปรุง ซ่อมแซม และพัฒนาครอบคลุมทุกพื้นท่ี  

๔. มีรายได้จากกิจกรรมการท่องเท่ียวเชิงนิเวศ เชิงประวัติศาสตร์และศิลปวัฒนธรรม  
รวมท้ังวิถีชีวิตชุมชน และกิจกรรมสันทนาการท่ีมีความหลากหลาย แหล่งท่องเท่ียวท่ีได้มาตรฐาน 
เพื่อเพิ่มจ านวนนักท่องเท่ียว เพิม่ค่าใช้จ่ายต่อหัว และการกลับมาเท่ียวซ้ า 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ (Strategic Issues) (จัดล าดับความส าคัญ) 

๑. ส่งเสริมอุตสาหกรรมและเกษตรกรรมให้มีศักยภาพเพื่อการแข่งขันในภูมิภาค 
เขตเศรษฐกิจอาเซียน และประเทศคู่เจรจาการค้ากับเขตเศรษฐกิจอาเซียน โดยพัฒนากระบวนการผลิต 
ท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม รวมท้ังอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 

๒. พัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน โดยยกระดับรายได้และการจัดการด้านการศึกษา 
สาธารณสุข ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม สาธารณูปโภคและสาธารณูปการให้เพียงพอ เท่าเทียม และท่ัวถึง 

๓. ส่งเสริมระบบ Logistics เช่ือมโยงเศรษฐกิจอาเซียนและประเทศคู่เจรจาการค้า 
กับเขตเศรษฐกิจอาเซียน โดยพัฒนาการบริหารจัดการและปรับปรุงโครงการคมนาคมขนส่งให้สมบูรณ์
ยิ่งขึ้น เพื่อลดต้นทุนและเพิ่มขีดความสามรถในการแข่งขัน 

๔. ส่งเสริมกิจกรรมการท่องเท่ียวเชิงนิเวศ ประวั ติศาสตร์  และศิลปวัฒนธรรม  
โดยการพัฒนาแหล่งท่องเท่ียว สินค้า การบริการ และประชาสัมพันธ์ให้เป็นท่ีรู้ จักและประทับใจ 
ของนักท่องเท่ียว 
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๕. เสริมสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน โดยการพัฒนาระบบ
ป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยคุกคามความมั่นคง พร้อมท้ังพัฒนาชีวิตประชาธิปไตยแก่ประชาชน 
8. รูปแบบการบริหารจัดการคุณภาพการศึกษา ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา  
    สมุทรปราการ เขต 2 SAMUT 2 TEAMS MODEL 
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ส่วนที่ 3 
ทิศทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

 
บทน า 
                ตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561 – 2580) และแผนการปฏิรูป
ประเทศด้านการศึกษาก าหนดให้มีการพัฒนาเด็กต้ังแต่ระดับปฐมวัยให้มีสมรรถนะและคุณลักษณะท่ีดี 
สมวัยทุกด้านโดยการปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ท่ีตอบสนองต่อการเปล่ียนแปลในศตวรรษท่ี 21 ตระหนัก
ถึงพหุปัญญาของมนุษย์ ท่ีหลากหลาย มีเป้าหมายให้ ผู้เรียนทุกกลุ่มวัยได้รับการศึกษาท่ีมีคุณภาพ 
ตามมาตรฐาน มีทักษะท่ีจ าเป็นของโลกอนาคต สามารถแก้ปัญหา ปรับตัว ส่ือสาร และท างานร่วมกับผู้อื่น
ได้อย่างมีประสิทธิผล มีวินัย มีนิสัยใฝ่เรียนรู้ อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต รวมทั้งเป็นพลเมืองท่ีรู้สิทธิและหน้าท่ี 
มีความรับผิดชอบและมีจิตสาธารณะ และส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มุ่งมั่นพัฒนา
การศึกษาขั้นพื้นฐานให้ เป็น “การศึกษาขั้นพื้นฐานวิถี ใหม่ วิถีคุณภาพ” มุ่งเน้นความปลอดภัย 
ในสถานศึกษา ส่งเสริมโอกาสทางการศึกษาท่ีมีคุณภาพอย่างเท่าเทียม และบริหารจัดการศึกษา 
อย่างมีประสิทธิภาพ  
 เพื่อให้บรรลุเป้าหมายในการพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามแผนปฏิรูปประเทศ 
ด้านการศึกษา และการพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐานให้เป็น “การศึกษาขั้นพื้นฐานวิถีใหม่ วิถีคุณภาพ” 

มุ่งเน้นความปลอดภัยในสถานศึกษา ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต ๒  
จึงก าหนดจุดเน้นการพัฒนาคุณภาพการศึกษาในแต่ละระดับการจัดการศึกษา ดังนี้ 

จุดเน้นในการจัดการศึกษา  
  ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต ๒ ก าหนดจุดเน้นการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาในแต่ละระดับการจัดการศึกษา ดังนี้ 
  ๑. ระดับปฐมวัย  “พัฒนาการเด็กปฐมวัยเหมาะสมตามวัย” 
  ๒. ระดับประถมศึกษา “อ่านออกเขียนได้ดี มีความคิดสร้างสรรค์ มุ่งมั่นคิดเลขเป็น  

                                      เน้นทักษะในศตวรรษท่ี 21 ”                               
๓. ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น “ค้นพบตนเองสู่ทักษะอาชีพ” 

การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม (SWOT Analysis) 
 ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 2 ใช้การวิเคราะห์

สภาพแวดล้อม (SWOT Analysis) เป็นเครื่องมือส าคัญในการประเมินสถานการณ์ เพื่อค้นหาจุดแข็งและ
จุดอ่อนจากสภาพแวดล้อมภายใน รวมท้ังประเมินโอกาสและภัยคุกคามจากภายนอก รวมถึงปัจจัยท่ีส่งผล
กระทบต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา โดยยึดหลักการมีส่วนร่วม ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมและ
ประเมินสถานการณ์ ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 2 สรุปได้ดังนี้ 
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จุดแข็ง (Strengths : S) 
1. ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา และสถานศึกษา มีส่วนร่วมในการวางแผน ก าหนด

วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ ท่ีชัดเจน 
    2. ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา มีระบบบริหารงบประมาณตามระเบียบ โปร่งใส 
สามารถตรวจสอบได้ 
    3. ผู้บริหารส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา สถานศึกษามีภาวะผู้น าในการบ ริหาร 
จัดการศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล 
    4. ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา มีการพัฒนาตนเอง 
    5. การน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการบริหารจัดการศึกษา 
    6. การให้บริการแบบ One Stop Service 
    7. การบริหารจัดการโรงเรียน ผ่านระบบกลุ่มโรงเรียน เครือข่ายโรงเรียน 
    8. จัดท าและปฏิบัติงานตามคู่มือการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่องและสม่ าเสมอ 
    9. การติดตามและนิเทศการศึกษา อย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง 
    10. สถานศึกษามีแหล่งเรียนรู้ท่ีหลากหลาย 
    11. การปรับปรุงบริเวณ อาคาร สถานท่ีให้มีความเหมาะสมกับการใช้งาน สะอาดร่มรื่น
สวยงาม 
จุดอ่อน (Weaknesses : W) 

1. บุคลากรในส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามีไม่เพียงพอ 
    2. ครูสอนไม่ตรงกับสาขาวิชาเอก ครูไม่ครบช้ันและมีภาระงานมาก  
    3. โรงเรียนขนาดเล็กมีงบประมาณในการบริหารจัดการศึกษาไม่เพียงพอ  บางโรงเรียน
ไม่ได้รับการบรรจุผู้บริหาร 

  4. ข้าราชการครูปรับเปล่ียน โยกย้ายบ่อย (ครูบรรจุใหม่ ต่างถิ่นย้ายกลับภูมิล าเนา) 

โอกาส (Opportunities : O) 
1. หน่วยงานภายนอกให้ความร่วมมือสนับสนุนการจัดการศึกษา 

   2. เทคโนโลยีสารสนเทศ ส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการเรียนรู้ 
    3. ส านักคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีนโยบายสนับสนุนบุคลากร วัสดุ อุปกรณ์ 
ส่ือการเรียนการสอนอย่างต่อเนื่อง 

4. มีภาคอุตสาหกรรมเป็นแหล่งเรียนรู้ท่ีหลากหลาย 
5. การเปิดประชาคมอาเซียนเป็นโอกาสในการพัฒนาการศึกษา 

อุปสรรค (Threats : T) 
1. ปัญหายาเสพติด ปัญหาแหล่งอบายมุข และปัญหาส่ิงแวดล้อมในชุมชน ส่งผลต่อ

พฤติกรรมนักเรียน 
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   2. ส่ือและเทคโนโลยีท่ีไม่เหมาะสม ซึ่งส่งผลต่อพฤติกรรมของนักเรียน เช่น เกมส์  
การพนันออนไลน์ 
    3. นักเรียนท่ีไม่ได้อาศัยอยู่กับพ่อแม่ ขาดการดูแลการเอาใจใส่อย่างใกล้ชิดส่งผลต่อ
คุณภาพการจัดการศึกษา 
    4. ผู้ปกครองมีฐานะยากจน และย้ายถิ่นฐานบ่อย ส่งผลต่อการสนับสนุนการเรียนรู้ 
ของนักเรียน 

 5. ภัยคุกคามรูปแบบใหม่ เช่น ภัยสังคม ภัยพิบัติ โรคอุบัติใหม่ อาชญากรรมไซเบอร์ เป็นต้น 

ทิศทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษา  
ค่านิยมองค์กร : ดีบริการ ดีทีมงาน ดีคุณภาพ 

วิสัยทัศน์  

   “ปลอดภัยเป็นเลิศ เทิดหลักธรรมาภิบาล บริหารจัดการด้วยทีมคุณภาพ” 
พันธกิจ 

1.  จัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติ และการปกครอง
ในระบอบ ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข   

2.  จัดการศึกษาให้ผู้เรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา และสถานศึกษา ได้รับ
ความปลอดภัย จากภัยพิบัติ ภัยคุกคามทุกรูปแบบ เพื่อรองรับวิถีชีวิตใหม่   

3.  พัฒนาศักยภาพและคุณภาพผู้เรียนให้มีสมรรถนะตามหลักสูตรและคุณลักษณะ  
ในศตวรรษท่ี 21   

4.  พัฒนาผู้เร ียนให้มีความสามารถและมีความเป็นเลิศทางวิชาการ เพื ่อสร ้าง  
ขีดความสามารถในการแข่งขัน   

5.  สร้างโอกาส ความเสมอภาค ลดความเหลื่อมล้ า ให้ผู้เรียนทุกคนได้รับบริการ  
ทางการศึกษาอย่างท่ัวถึงและเท่าเทียม   

6.  พัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นมืออาชีพ มีสมรรถนะ  
ด้านภาษาและการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล   

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

8.  พัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษาทุกระดับ และจัดการศึกษา โดยใช้เทคโนโลยี
ดิจิทัล (Digital Technology) 

เป้าประสงค์ 
   1. ผู้เรียนทุกช่วงวัยในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีความรักในสถาบันหลักของชาติ และ
ยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข เป็นพลเมืองท่ีรู้สิทธิและ
หน้าท่ีอย่างมีความรับผิดชอบ มีจิตสาธารณะ มีความรักและความภูมิใจในความเป็นไทย  
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   2. ผู้เรียนทุกช่วงวัยในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้รับการศึกษาท่ีมี คุณภาพ  
ตามมาตรฐาน สอดคล้องกับศักยภาพ ให้เป็นผู้มีสมรรถนะและทักษะท่ีจ าเป็นส าหรับอนาคต มีความรู้ 
ความเข้าใจ สามารถวางแผนในการศึกษาต่อเพื่อการมีงานท า และสามารถปรับตัวในการด ารงชีวิตอยู่ 
ในสังคมอย่างมีความสุข  
   3. ผู้เรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษา และสถานศึกษา ได้รับการดูแลความปลอดภัย    
จากภัยพิบัติและภัยคุกคามทุกรูปแบบ สามารถปรับตัวต่อโรคอุบัติใหม่ โรคอุบัติซ้ า และรองรับวิถีชีวิตใหม่ 
รวมถึงการจัดสภาพแวดล้อมท่ีเอื้อต่อการมีสุขภาวะท่ีดี 
   4. ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ มีสมรรถนะ 
ความรู้ ความเช่ียวชาญ และจรรยาบรรณตามมาตรฐานวิชาชีพ  
   5. สถานศึกษาจ ัดการศ ึกษา เพื ่อการบรรล ุเป ้าหมายการพ ัฒนาอย ่า งยั ่ง ย ืน 
(Sustainable Development Goals : SDGs) และสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง พัฒนาครูให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี เ ชื่อมโยง
นโยบายด้านดิจิทัล ของกระทรวงศึกษาธิการ และนโยบายด้านปัญญาประดิษฐ์  
   6. ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา สถานศึกษา มีสมดุลในการบริหารจัดการเชิงบูรณาการ  
มีการก ากับ ติดตาม ประเมินผล มีระบบข้อมูลสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพ และการรายงานผล  
อย่างเป็นระบบ ใช้งานวิจัย เทคโนโลยี และนวัตกรรมในการขับเคล่ือนคุณภาพการศึกษา 

กลยุทธ์ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต ๒ 
กลยุทธ์ท่ี ๑ ส่งเสริมการจัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีความปลอดภัยจากภัยทุกรูปแบบ 
กลยุทธ์ท่ี ๒ สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาให้กับประชากรวัยเรียนทุกคน  
กลยุทธ์ที่ ๓ ยกระดับคุณภาพการศึกษาให้สอดคล้องกับการเปล่ียนแปลงในศตวรรษท่ี 21 
กลยุทธ์ท่ี ๔ เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษาอกเขียนได้ 

กลยุทธ์ที่ ๑ ส่งเสริมการจัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีความปลอดภัยจากภัยทุกรูปแบบ 
เป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์ 
 ผู้เรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา และสถานศึกษา ได้รับการดูแลความปลอดภัย 

จากภัยพิบัติ และภัยคุกคามทุกรูปแบบ สามารถปรับตัวต่อโรคอุบัติใหม่ โรคอุบัติซ้ า และรองรับวิถีชีวิตใหม่ 
รวมถึงการจัดสภาพแวดล้อมท่ีเอื้อต่อการมีสุขภาวะท่ีดี 

ตัวชี้วัด 
 1. ร้อยละของผู้เรียนท่ีเข้าร่วมกิจกรรมท่ีส่งเสริมสนับสนุนในการสร้างภูมิ คุ้มกัน 

พร้อมรับมือการเปล่ียนแปลงและภัยคุกคาม แบบใหมทุ่กรูปแบบ 
 2. ร้อยละของสถานศึกษาได้รับการพัฒนาการจัดการศึกษาตามบริบท 
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แนวทางการพัฒนา 
 1.  สร ้า งความตระหนัก  ค วามรู ้ ความ เข้า ใจแก่คร ู บ ุคลากร ทางการศึกษา  
ให้สามารถวิเคราะห์ ประเมินสถานการณ์ ความเสี่ยง และด าเนินการตามแนวทางในการจัดการ  
ภัยพิบัติ และภัยคุกคามทุกรูปแบบ ให้สามารถปรับตัวต่อโรคอุบัติใหม่ และโรคอุบัติซ้ า รองรับ 
วิถีชีวิตใหม่ (New Normal) 
 2. ส่งเสริมการพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ความเข้าใจ รู้จักวิ ธีการป้องกันและแก้ไข 
เกี่ยวกับภัยคุกคาม ภัยจากยาเสพติด ความรุนแรง การคุกคามในชีวิตและทรัพย์สิน การค้ามนุษย์ 
อาชญากรรมไซเบอร์ ภัยพิบัติและภาวะฉุกเฉิน โรคอุบัติใหม่ และโรคอุบัติซ้ า ตลอ ดจนพฤติกรรม 
ท่ีพึงประสงค์ด้านส่ิงแวดล้อม ท่ีเกี่ยวข้องกับความปลอดภัย  
 3. พัฒนากระบวนการเรียนรู้ที่มุ ่งเสริมสร้างทักษะชีวิต และทักษะอาชีพให้แก่
ผู้เรียน เพื่อรองรับภัยพิบัติและภัยคุกคาม ทุกรูปแบบ โรคอุบัติใหม่และโรคอุบัติซ้ า  
 4. ส่ง เสริม พัฒนาทักษะด้านดิจิทัลและด้านการเรียนรู ้ด้วยตัว เอง ที่น า ไปสู่  
Digital Life & Learning รวมถึงความพร้อมของครูผู้สอนในการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ 
เพื่อความปลอดภัย เมื่อต้องเผชิญกับสถานการณ์ภัยพิบัติและภัยคุกคาม  
 5. ส่ง เ สร ิม ให ้ม ีก า รจ ัดสภาพแวดล้อม  และสร ้า ง ระบบนิเ ว ศน ์ ก า ร เ ร ียนรู ้   
ท่ีปลอดภัยในสถานศึกษา ให้ผู้เรียนมีความปลอดภัย มีความอบอุ่น และมีความสุขในสถานศึกษา  
  6. เสริมสร้างแนวทางการป้องกันและแก้ปัญหาจากภัยคุกคาม ทุกรูปแบบ ได้อย่าง
ทันท่ว งที เช ่น  ภัยคุกคามทาง ไซเบอร ์ การแสดงออกที่ไม ่เหมาะส ม พฤติกรรมกลั ่นแกล้ง 
ร ัง แก ผู ้อื ่น  (Bully) ความร ุน แร ง ในสถานศึกษา  ก ารล ่ว ง ละ เม ิดทา ง เพศ  และยา เสพติด  
โดยความร่วมมือจากภาคีเครือข่าย  
 7. พัฒนาระบบและรูปแบบการป้องกันภัยทุกรูปแบบ รวมทั้ง เสริมสร้างสวัสดิการ
ให้ครูและบุคลากรทางการศึกษามีขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติงาน 
กลยุทธ์ที่ 2  สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาให้กับประชากรวัยเรียนทุกคน 
 เป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์ 
  1. เด็กปฐมวัยได้เข้าเรียนทุกคน มีพัฒนาการสมวัย   
  2. ประชากรวัย เรียนระดับการศึกษาขั ้นพื ้นฐาน ได้ร ับโ อกาสทางการศึกษา 
อย่างเสมอภาคจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน   
  3. ผู้เรียนท่ีมีความสามารถพิเศษได้รับการส่งเสริมและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ    
  4. เด็กกลุ่มเสี่ยงที่จะออกจากระบบการศึกษา เด็กตกหล่น และเด็ กออกกลางคัน 
ได้รับการช่วยเหลือให้ได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐาน   
  5. เด็กพิการและผู้ด้อยโอกาส ได้รับโอกาสทางการศึกษาท่ีมีคุณภาพ    
  



๒๑ 

 

 

 ตัวชี้วัด 
  1. ร้อยละอัตราการเข้าเรียนสุทธิระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น  
  2. จ านวนผู้เรียนท่ีเป็นผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาสเข้าถึงบริการทางการศึกษา และพัฒนา
สมรรถภาพหรือบริการทางการศึกษาท่ีเหมาะสมตามความจ าเป็น 
  3. ร้อยละของผู้เรียนท่ีได้รับเงินอุดหนุนปัจจัยพื้นฐานส าหรับนักเรียนยากจน  
 แนวทางการพัฒนา 

 1. สร้างโอกาสในการเข้าถึงการศึกษาระดับปฐมวัยอย่างเสมอภาค โดยการค้นหา 
เฝ้าระวัง  ติดตาม และช่วยเหลือเด็กปฐมวัย (3 - 5 ปี)  ทุกคน ให้ได้ร ับการดูแลและส่ง เสริม
พัฒนาการ จากสถานศึกษาระดับปฐมวัยท่ีมีคุณภาพตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ 

 2. สร้างโอกาสและความเสมอภาคการเข้าถึงการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่มีคุณภาพ
ให้แก่ประชากรวัยเรียนทุกคนอย่างต่อเนื่อง โดยจัดการศึกษาตามขีดความสามารถของผู้เรียน 
ความถนัด และศักยภาพของแต่ละบุคคล วางรากฐานการศึกษาเพื่ออาชีพ  

 3. ส่ง เสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาด า เนินการค้นหา เฝ้าระ วัง  ติดตาม และ
ประสานช่วยเหลือ ประชากรวัยเรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ท่ีอยู่นอกระบบการศึกษาให้เข้าถึง
การศึกษาที่มีคุณภาพและได้รับการพัฒนาตามศักยภาพของแต่ละบุคคล และสนับสนุนให้มีข้อมูล 
องค์ความรู ้ และแนวทาง/วิธ ีการ/ เครื ่องมือ ที่จ า เป็นในการป้องกันนักเรียน ออกจากระบบ
การศึกษา 

 4. พัฒนารูปแบบและวิธีการจัดการเรียนรู้ สื่อ เทคโนโลยี สิ่งอ านวยความสะดวก
ทางการศึกษาส าหรับคนพิการ การวัดและประเมินผลที่เหมาะสมกับการพัฒนาศักยภาพของ  
เด็กพิการ และเด็กด้อยโอกาส 

 5. ส่งเสริม พัฒนาการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการสร้างโอกาส ทางการ ศึกษา 
 6. ร ะดมการม ีส ่ว น ร ่ว มขอ งส ัง คมอย ่า ง ต ่อ เนื ่อ ง  เพื ่อ สร ้า ง โ อก าส และลด 

ความเหล่ือมล้ าทางการศึกษา 
กลยุทธ์ที่ 3  ยกระดับคุณภาพการศึกษาให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 
 เป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์ 
  1. ผู ้เ ร ียนทุกช่วงว ัยในระดับการศึกษาขั ้นพื ้นฐาน มีความรั กในสถาบันหลัก 
ของชาติ และยึดมั ่น การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  
เป็นพลเมืองที่รู้สิทธิและหน้าที่อย่างมีความรับผิดชอบ มีจิตสาธารณะ มีความรักและความภูมิใจ  
ในความเป็นไทย  
  2. ผู ้เ ร ียนทุกช่วงวัยในระดับการศึกษาขั ้นพื้นฐาน ได้ร ับการ ศึกษาที่มีคุณภาพ  
ตามมาตรฐาน สอดคล้องกับศักยภาพ ให้เป็นผู้มีสมรรถนะและทักษะท่ีจ าเป็นในศตวรรษท่ี 21    
  3. ผู ้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ ทันต่อ  
การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี มีสมรรถนะ ความรู้ ความเชี่ยวชาญ จรรยาบรรณและมาตรฐาน



๒๒ 

 

 

วิชาชีพ มีความพร้อมทั้งทางด้านวิชาการ เ ชี่ยวชาญวิชาชีพ มีจรรยาบรรณ และจิตวิญญาณ  
ความเป็นครู  
  4. สถานศึกษาจัดการศึกษา เพื ่อการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาอย่า งยั ่งยืน 
( Sustainable Development Goals : SDGs) แ ล ะ ส ร ้า ง เ ส ร ิม ค ุณ ภ า พ ช ีว ิต ที ่เ ป ็น ม ิต ร ก ับ
ส่ิงแวดล้อม ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

ตัวชี้วัด 
 1. ร้อยละของ ผู้เร ียนได้ร ับการพัฒนาให้มีสมรรถนะ และทักษะ ที่จ า เป็นใน

ศตวรรษท่ี 21  
 2. ร้อยละของผู้เรียนปฐมวัยมีพัฒนาการด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม และ

สติปัญญา 
 3. ร้อยละของผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ระดับดีขึ้นไป  
 4. ร้อยละของคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั ้นพื้นฐาน  

(O-NET) 
 5. ร้อยละของครูสอนภาษาอังกฤษในระดับชั้นประถมศึกษา และมัธยมศึกษา 

ได้รับการพัฒนาและยกระดับความรู้ ภาษาอังกฤษโดยใช้ระดับการพัฒนาทางด้านภาษา ( CEFR) 
ตามเกณฑ์ท่ีก าหนด 

 6. ร้อยละของสถานศึกษาที่สอนในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ได้รับ การเตรียม
ความพร้อม (ด้านการอ่าน คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์) ในการประเมินระดับนานาชาติตาม
โครงการ PISA 

 7. ร้อยละของสถานศึกษาท่ีสามารถจัดการเรียนการสอนตามพหุปัญญา 
 8. ร้อยละของนักเรียนท่ีได้รับการคัดกรองเพื่อพัฒนาพหุปัญญา รายบุคคล 
 9. จ านวนสถานศึกษาที่ได้ร ับการส่ง เสริมสนับสนุนการพัฒนาความสามารถ  

ด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ 
แนวทางการพัฒนา 
คุณภาพผู้เรียน 
 1. ส่งเสริมการจัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีความรู้ มีทักษะการเรียนรู้  และทักษะท่ี

จ าเป็นของโลกในศตวรรษท่ี 21 อย่างครบถ้วน เป็นคนดี มีวินัย มีความรักในสถาบันหลักของชาติ 
ยึดมั่นการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และน้อมน า 
พระบรมราโชบายด้านการศึกษา ของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว สู่การปฏิบัติ  

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

นวัตกรรม วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีดิจิทัล และภาษาต่างประเทศ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถ  



๒๓ 

 

 

ในการแข่งขัน เ ชื ่อมโยงสู่อาชีพและการมีงานท า มีทักษะอาชีพที่สอดคล้องกับความต้องการ 
ของประเทศ 

 4. ส่ง เสริม พัฒนาทักษะด้านดิจิทัลและด้านการเรียนรู ้ของ ผู้เร ียน ที่น า ไปสู่ 
Digital Life & Learning 

 5. ด าเนินการคัดกรอง/วัดความสามารถและความถนัดของผู้เรี ยน เพื่อพัฒนา 
ให้สอดคล้องกับศักยภาพและส่งเสริมขีดความสามารถ ตามศักยภาพ  

คุณภาพครู 
 6. ส่ง เสริมให้ครูสามารถจัดการเรียนการสอนและการเรียนรู้ รูปแบบ Active 

Learning / Co-creation ให้กับผู้เรียนในทุกระดับช้ัน 
 7. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้มีศักยภาพในการจัดการเรียนการสอน

สู่การเรียนรู้ฐานสมรรถนะ มีความรู้ความสามารถในการสร้างสรรค์และใช้เทคโนโลยีดิจิทัล รวมถึง
มีความรู้ และทักษะในสังคมยุคชีวิตวิถีใหม่ (New Normal) มีแรงจูงใจ ในความเป็นครูมืออาชีพ  

 8. ส่ง เ สร ิม  สน ับสนุนคร ูแ ละบ ุคลากรทางการศ ึกษาให ้ม ีก ารพัฒนาตน เอง 
ทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง โดยมีการพัฒนารายบุคคล ส่ง เสริมการทดสอบสมรรถนะรายสาขา 
ในระดับสูงตามมาตรฐานนานาชาติของครู มีจรรยาบรรณ และจิตวิญญาณ ความเป็นครู 

หลักสูตรและอื่นๆ 
 9. พัฒนาหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน และ

หลักสูตรสถานศึกษาบนฐานของสามมโนทัศน์หลัก  คือ  Career Education , Competency 
Building , Creative Education 

 10. ส่ง เสร ิม  สนับสนุนการว ัดป ระเมินผลเพื ่อการเรียนรู ้ ( Assessment for 
Learning) ที่สอดคล้องกับสภาพบริบทของสถานศึกษา โดยให้มีรูปแบบวิธีการที่หลากหลาย เช่น 
ก า รทดสอบด้วยข ้อ สอบปรนัยและอัตน ัย  ก า รประ เม ินภาคปฏ ิบ ัต ิ ( Performance-based 
Assessment) และการประเมินตามสภาพจริง (Authentic Assessment) เป็นต้น 

 11. เพิ่มคุณภาพการจัดการศึกษาและบูรณาการอย่างยั่งยืนในการจัดการเรียนรวม 
 12 .  พัฒนานว ัตก ร รมการศ ึกษาและการ เ ร ียน รู ้ เ พื ่อ ยก ระด ับ ผลสัมฤทธิ์ 

ทางการศึกษาของผู้เรียน รวมท้ังด าเนินการให้มีการขยายผล 
 13. สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนผ่านแพลตฟอร์มด้านการศึกษาเพื่อความ

เป็นเลิศ 
 14. บูรณาการการศึกษาเพื่อการศึกษาต่อด้านอาชีพ และการประกอบอาชีพ หรือ

การมีงานท าตามความต้องการ และความถนัดของผู้เรียน  
 1 5 .  พ ัฒ นาค ุณภาพการจ ัด ก ารศ ึกษาป ฐมว ัยต ามมาตรฐานสถานพ ัฒนา  

เด็กปฐมวัยแห่งชาติ 
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 16. สนับสนุนการปรับปรุงหลักสูตรการผลิตครู  สายสามัญ ปฐมวัย การศึกษา
พิเศษ การศึกษาตามอัธยาศัย  ให้สอดคล้อง กับบริบทพื ้น ที ่ สน ับสนุนการพัฒนาระบบและ
กระบวนการบริหารจัดการกระบวนการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู และระบบการนิเทศการศึกษา 
และการสอนงานของครูพี่เล้ียงในสถานศึกษา 

 17. เสริมสร้างความเข้มแข็งศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคลเพื่อความเป็นเลิศ (HCEC) 
เพื่อเป็นศูนย์กลางในการบริหารจัดการพัฒนาศักยภาพบุคคลสู่ความเป็นเลิศ 
กลยุทธ์ที่ 4  เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา 
 เป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์ 
  1. ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา สถานศึกษามีการน าระบบข้อมูลสารสนเทศ และ
เทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ   
  2. สถานศึกษาได้รับการส่งเสริมสนับสนุนให้มีความคล่องตัวและเอื้อต่อการบริหาร
และการจัดการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพท่ีเหมาะสมกับบริบท  
  3. ส าน ัก งานเขตพื ้น ที ่ก ารศึกษา สถานศึกษา มีการบริหารงบประมาณ และ 
การบริหารงานบุคคลท่ีมีประสิทธิภาพเหมาะสมกับบริบท  
  4. ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา สถานศึกษา มีการพัฒนาระบบการบริหารจัดการ
และการมีส่วนร่วมท่ีมีประสิทธิภาพเหมาะสมกับบริบท 
 ตัวชี้วัด 
  1. ร้อยละของหน่วยงานและสถานศึกษามีระบบบริหารจัดการท่ีเป็นดิจิทัล 
  2. สัดส่วนของเวลาที่ครูใช้เพื่อการเรียนการสอนและงานที่เกี่ยวข้องกับการเรียน
การสอนต่องานอื่น ๆ 
  3. ร ้อ ยละของสถานศึกษา ได ้ร ับการพ ัฒนาประสิทธ ิภาพการจ ัดการศึกษา 
ตามบริบท 
  4. ร้อยละของหน่วยงานท่ีผ่านเกณฑ์การประเมิน ITA 
 แนวทางการพัฒนา 
 การใช้เทคโนโลยีดิจิทัล 
  1. พัฒนาระบบฐานข้อมูลกลาง (Big Data) ของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาและ
สารสนเทศที่มีประสิทธิภาพ ทันสมัย  และเป็นปัจจุบัน เพื่อสามารถตอบสนองความต้องการ  
ที่แตกต่างของนักเรียน และผู้รับบริการทุกประเภท รวมทั้ง พัฒนาระบบฐานข้อมูล เพื่อปรับปรุง
การบริการ กระบวนงาน ตลอดจนการพัฒนาจนเกิดเป็นนวัตกรรมที่ตอบสนองความต้องการ  
ทั้งในภาพรวม และเฉพาะกลุ่มได้ โดยสามารถเชื่อมโยงกับ ฐานข้อมูลกลางของหน่วยงานอื่น ๆ  
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และปลอดภัยในทุกมิติ 
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  2. พัฒนาและจัดระบบข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา ส าหรับประชาชน และ  
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ได้มีการเข้าถึงข้อมูลได้อย่างสะดวก 
  3. ส่ง เสริมการน าเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ 
ทุกระดับ 
  การพัฒนาประสิทธิภาพสถานศึกษา 
  4. สนับสนุนการจัดท ามาตรฐานส าหรับโรงเรียนที่สามารถด าเนินการจัดการเรียน
การสอนได้อย่างมีคุณภาพ 
  5. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทุกด้านให้มีความพร้อมในการจัดการศึกษาท่ีมีคุณภาพ 
  6. พัฒนาโรงเรียนเรียนคุณภาพของชุมชน โรงเรียนขนาดเล็ก และโรงเรี ยนท่ี
สามารถด ารงอยู่ได้อย่างมีคุณภาพ ให้มีคุณภาพอย่างยั่งยืน สอดคล้องกับบริบทของพื้นท่ี  
  7.  บร ิหารจัดการ โร ง เร ียนขยายโอกาสทางการศึกษาให้ ผู ้เ ร ียน ได้ม ีโอกาส 
รับการศึกษาท่ีมีคุณภาพ 
  8. พัฒนาระบบประกันคุณภาพสถานศึกษา และส่ง เสริมให้สถานศึกษามีความ
เข้มแข็งในระบบประกันคุณภาพ 
  การบริหารงบประมาณ 
  9. จัดสรรงบประมาณและทรัพยากรด้านการศึกษาในการขับเคลื่อนนโยบาย  
ตามความต้องการและจ าเป็นของผู้เรียนและสถานศึกษา และกระจายอ านาจการบริหารและ
งบประมาณไปสู่สถานศึกษา โดยลดกิจกรรมที่ด า เนินการจาก ส านักงานเขตพื ้น ที่การศึกษา  
เน้นก ากับทิศทาง และติดตามประเมินผล 
  10.  สนับสนุน ให้ม ีก ารปร ับอัตรา เ ง ินอ ุดหนุนค่า ใช้จ ่ายในการจัดการศึกษา  
ขั้นพื้นฐานให้เหมาะสม 
  การบริหารงานบุคคล 
  11. พัฒนาระบบบริหารงานบุคคลให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล  
  12 .  พ ัฒนาบ ุคลากร ในส าน ัก ง าน เขตพื ้น ที ่ก า รศ ึกษา  ด ้านคว าม เ ชื ่อม โยง  
จากน โยบาย สู ่ก า รปฏ ิบ ัต ิ ว ัฒนธร รมการ ให ้บ ร ิก า ร  และการสร ้า ง เ คร ือ ข ่า ยก ารท า ง า น  
ให้มีความก้าวหน้าในวิชาชีพ มาตรฐานต าแหน่ง และวิทยฐานะ พัฒนาข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาให้มีความก้าวหน้าในอาชีพ มาตรฐานต าแหน่งและวิทยฐานะ  
  13. บริหารอัตราก าลังในสถานศึกษาเพื่อลดภาระงานอื่นของครู ที่ไม่ใช่การสอน 
และบริหารอัตราก าลังในส านักงานทุกระดับให้สอดคล้องกับภารกิจ เพื่อส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา 
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  14.  พัฒนาระบบการประเมินคุณธรรมและความโปร่ง ใส ในการด า เนินงาน 
ของหน่วยงานภาครัฐ ( ITA) โดยให้บุคลากรในหน่วยงานทุกระดับ น าหลักธรรมาภิบาลไปสู่ 
การปฏิบัติ อย่างเป็นรูปธรรมอย่างมีประสิทธิภาพและต่อเนื่อง  
  15. เพิ่มประสิทธิภาพการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
  1 6 .  บ ูร ณาก า ร ร ะ บ บ ก า ก ับ  ต ิด ต าม  แ ละ ป ร ะ เ ม ิน ผลก า ร จ ัด ก า ร ศ ึก ษ า 
ในเชิงนโยบาย Agenda-based และ Area-based ระดับคลัสเตอร์ (Cluster) ส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษา และสถานศึกษา 
  17. ส่ง เสริมการมีส่วนร่วม และจัดการศึกษาร่วมกันของภาครัฐ ภาคเอกชน  
ภาคประชาสังคม และองค์กรอื่น ๆ โดยเพิ่มบทบาท และกรอบภารกิจที่ตอบสนอ งต่อนโยบาย 
ของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและกระทรวงศึกษาธิการ 
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ส่วนที่ 4 
  การขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

 
บทน า 

การสร้างความตระหนักในการเสริมสร้างความปลอดภัยในสถานศึกษา พัฒนาความรู้ 
และทักษะในการคุ้มครอง ป้องกัน ด้านความปลอดภัยของตนเองและผู้รับบริการ  เป็นแบบอย่างในการ
เสริมสร้างความปลอดภัยในวิชาชีพของตนและการแสดงออกท่ีถูกต้องท้ังในระดับสถานศึกษาและชุมชน 
สร้างกลไกและมาตรการรักษาความปลอดภัยในสถานศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล พัฒนาระบบ รูปแบบ 
แนวทาง การป้องกันและแก้ปัญหาให้กับผู้เรียนปลอดภัยจากการถูกคุกคามทุกรูปแบบได้อย่างทันท่วงที 
พัฒนาภาคีเครือข่ายให้มีประสิทธิภาพในการเสริมสร้างความปลอดภัยในทุกระดับ  ส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต ๒ ได้ตระหนักถึงภารกิจท่ีส าคัญดังกล่าว รวมถึงจุดเน้นในการ 
จัดการศึกษา และทิศทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน และได้ศึกษาวิเคราะห์ นโยบาย ทิศทาง 
การขับเคล่ือนคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน ของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  หน่วยงาน 
ท่ีเกี่ยวข้อง จึงก าหนดการขับเคล่ือนการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ดังนี้ 
  ๑. ระดับปฐมวัย  “พัฒนาการเด็กปฐมวัยเหมาะสมตามวัย” 
  ๒. ระดับประถมศึกษา “อ่านออกเขียนได้ดี มีความคิดสร้างสรรค์ มุ่งมั่นคิดเลขเป็น  

                                      เน้นทักษะในศตวรรษท่ี 21 ”                               
๓. ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น “ค้นพบตนเองสู่ทักษะอาชีพ” 

การพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
 จากการก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ กลยุทธ์ ตัวช้ีวัดแล้วเพื่อให้มีการกระจาย
แผนปฏิบัติการให้ครอบคลุมทุกกลยุทธ์ไปยังทุก ๆ ส่วนท่ัวท้ังส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา
สมุทรปราการ เขต 2 โดยสอดคล้องกับบทบาทหน้าท่ีของกลุ่มงานต่าง ๆ อย่างชัดเจน ซึ่งการก าหนด 
จัดท าโครงการ แผนงาน ในการขับเค ล่ือนนโยบายการพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
สู่การปฏิบัติ ให้เกิดประสิทธิภาพ และประสิทธิผล บรรลุตามเป้าหมายสูงสุด ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 2 ได้ด าเนินการดังนี้   
 1. ประชุมช้ีแจง ถ่ายทอดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ กลยุทธ์ ตัวช้ีวัด ให้เข้าใจ 
ท่ัวทั้งส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 2  
 2. ประชุมช้ีแจงการด าเนินงานตามกลยุทธ์ของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา
สมุทรปราการ เขต 2 ก าหนดผู้รับผิดชอบตามกลยุทธ์อย่างเหมาะสม  
  3. การพิจารณาโครงการ แผนงานต่าง ๆ ท่ีจะด าเนินการของแต่ละกลยุทธ์อย่างเหมาะสม 
เพื่อให้สามารถบรรลุเป้าหมายโดยรวมของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 2 
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จากการศึกษายุทธศาสตร์ นโยบายและแผนระดับต่างๆ ของหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต ๒ จึงก าหนดจัดท าโครงการในการขับเคล่ือน
นโยบายการพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐานสู่การปฏิบัติ ให้บรรลุตามเป้าหมายสูงสุด โดยแผน 
ปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ  
เขต 2 ก าหนดโครงการรวมจ านวน 46 โครงการ รวมเป็นเงินงบประมาณท้ังส้ิน 2,900,000บาท  
(สองล้านเก้าแสนบาทถ้วน) ดังนี้ 

โครงการตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 2 

กลยุทธ ์ งบประมาณ โครงการ 
กลยุทธ์ที่ ๑ ส่งเสริมการจัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีความปลอดภัยจากภัยทุกรูปแบบ 45,000 2 
กลยุทธ์ที่ ๒ สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาให้กับประชากรวัยเรียนทุกคน 221,400 4 
กลยุทธ์ที่ ๓ ยกระดับคุณภาพการศึกษาให้สอดคล้องกับการเปล่ียนแปลงในศตวรรษท่ี 21 1,272,850 18 
กลยุทธ์ท่ี ๔ เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา ๑,๓๖๐,๗๕๐ 22 

รวม 2,900,000 46 
  

กลยุทธ์ที่ ๑ ส่งเสริมการจัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีความปลอดภัยจากภัยทุกรูปแบบ 
ท่ี โครงการ งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
1. โครงการ “พัฒนางานการดูช่วยเหลือนักเรียนและส่งเสริมความปลอดภัย 

ในสถานศึกษา ประจ าปี 2565” 
   20,000  นางสาววิรยา  วงนอก 

2. โครงการ “ขับเคลื่อนบูรณาการด าเนินงานสุขภาพจิตนักเรียน และการ
พัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือและคุ้มครองนักเรียน  ประจ าปี 2565” 

25,000 นางสาววิรยา  วงนอก 

  
กลยุทธ์ที่ ๒ สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาให้กับประชากรวัยเรียนทุกคน  
ท่ี โครงการ งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
1. โครงการ พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาเรียนรวม 78,300 นางสาวพัฒน์ชญา  ทองแซม 

2. โครงการ พัฒนาการเรียนการสอนปฐมวัย 67,750 นางสาวพัฒน์ชญา  ทองแซม 

3. โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการขั้นพื้นฐาน 
โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ระดับปฐมวัย 

41,600 นางสาวพัฒน์ชญา  ทองแซม 

4. โครงการ การจัดการศึกษาข้ันพื้นฐานโดยครอบครัว 25,000 นางทัศนีย์   พันธุ์ซาว 

 
 
 
 
 



๒๙ 

 

 

กลยุทธ์ที่ ๓ ยกระดับคุณภาพการศึกษาให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 
ท่ี โครงการ งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
1. โครงการ  ยกระดับคุณภาพการศึกษา ด้วยกระบวนการชุมชน 

แห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) 
93,000 นางสาวนวลฉวี คนเทีย่ง 

2. โครงการพัฒนาทักษะอาชีพ ๑๐๐,๐๐๐ นางสาวพรพิมล  ธนะศร ี

3. โครงการพัฒนาการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning เพ่ือส่งเสริม
ทักษะในศตวรรษที่ 21 ร่วมกับภาคีเครือข่าย 

81,150 นางสาวพัฒน์ชญา  ทองแซม 

4. โครงการ  สง่เสริม สนับสนุน การจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐานและ 
กระบวนการเรียนรู้ และกรีอบหลักสูตรท้องถ่ิน 

70,950 นางสาวพัฒน์ชญา  ทองแซม 

5. โครงการ“นิเทศบูรณาการโดยใช้พ้ืนที่เป็นฐานเพ่ือการพัฒนา 
คุณภาพการศึกษา” 

๖๐,๐๐๐ นางสาวฤทัยรัตน ์ บุญมา 

6. โครงการ พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาโรงเรียนในโครงการ “โรงเรียน
คุณภาพวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี ตามมาตรฐาน สสวท.” 

๑๕,๐๐๐ นางสาวฤทัยรัตน ์ บุญมา 

7. โครงการ การพัฒนาสื่อการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ และวิทยาการ
ค านวณโรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล 

๑๖,๐๐๐ นางสาวฤทัยรัตน ์ บุญมา 

8. โครงการ พัฒนาทักษะการแก้ปัญหาตามแนวทางการประเมินของ PISA 
(Programme for International Student Assessment) 

๓๐,๐๐๐ นางสาววราพร  ไตรยะสุทธิ ์

9. โครงการ พัฒนาระบบการวัดและประเมินผลการเรียนรู้เพ่ือยกระดับ
คุณภาพการศึกษา ๒๕,๐๐๐ นางสาววราพร  ไตรยะสุทธิ ์

10. โครงการ รักษ์ภาษาไทย ๖๐,๐๐๐ นางศศิชา  คล้ายแจ้ง 

11. โครงการ ส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน ตามรอยกรมสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า 
กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ และห้องสมุดมีชีวิต 

๓๗,๐๐๐ นางศศิชา  คล้ายแจ้ง 

12. โครงกาเสริมสร้างความร่วมมือและกระบวนการเรียนรู้ (PLC) สู่การ
ยกระดับคุณภาพเครือข่ายโรงเรียนคุณธรรม 

๒๐,๐๐๐ สุทินี กรินทรากุล 

13. โครงการ สง่เสริม สนับสนุนและยกย่องเชิดชูเกียรติข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา 

31,800 นางสาวพิมพ์ชนก  ศิริอ่อน 

14. โครงการ พัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาต าแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา 

302,700 นางสาวพิมพ์ชนก  ศิริอ่อน 

15. โครงการวิจัยและเสริมสร้างระบบเครือข่ายการพัฒนาครูและบุคลากร
ทางการศึกษา 

22,000 นางสาวพิมพ์ชนก  ศิริอ่อน 

16. โครงการสภานักเรียนเสริมสร้างประชาธิปไตย สพป.สมุทรปราการ เขต 2 27,000 น.ส.ประไพวรรณ   
                   ธีระพงษ์วัฒนา 

17. โครงการงานศิลปหัตถกรรมและสง่เสริมศักยภาพนักเรียน 260,000 นางศุกรรญา  ทรัพย์สิน 

18. โครงการน้อมน าพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของในหลวงรัชกาลที ่๑๐ 
สู่การปฏิบัติ และเศรษฐกิจพอเพียง 

30,000 นางศุกรรญา  ทรัพย์สิน 

 
 
 
 
 



๓๐ 

 

 

กลยุทธ์ที่ ๔ เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา 
ท่ี โครงการ งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
1. โครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพการบริหารงานบุคคล ส านักงานเขตพ้ืนที่

การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 2 60,000 นางสาวสนธยา  ผลหมู่  

2. โครงการเสริมสร้างศักยภาพการด าเนินงานควบคุมภายในระดับเขต  
และสถานศึกษา ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖5 

40,000 พ.จ.อ.เศวต อวยจินดา 

3. โครงการสง่เสริมการด าเนินงานตามมาตรฐานส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
พ.ศ.2560 ประจ าปีงบประมาณ 2565 

20,000 พ.จ.อ.เศวต อวยจินดา 

4. โครงการประชุมผู้บริหารการศึกษาและผู้บริหารสถานศึกษาประจ าเดือน 81,000 นางทัศนยี ์  เฉยสอาด   

5. โครงการประชุมผู้บริหารการศึกษาและผู้อ านวยการกลุ่ม ใน สพป.สป 2 12,600 นางทัศนยี ์  เฉยสอาด   

6. โครงการพัฒนาศักยภาพครูอาวุโส ประจ าป ี 2565 81,000 นางทัศนยี ์  เฉยสอาด   

7. โครงการจัดงานวันคร ูประจ าป ี 2565  ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 2 

75,000 นางอารมณ์   ค ายา 

8. โครงการสง่เสริมและพัฒนาศักยภาพการจัดการศึกษาทางไกล ๖๐,๐๐๐ นางลักษมี ลุประสงค ์ 

9. โครงการถอดประสบการณ์และเผยแพร่ผลการบรหิารจัดการศึกษา
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต ๒ 

34,500 นางลักษมี ลุประสงค ์ 

10. โครงการ  ประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดเก็บข้อมูลพ้ืนฐานทางการศึกษา
เพ่ือการบริหารจัดการ 

60,000 นางสาวแววมณ ี จิตต์อารี 

11. โครงการพัฒนาประสิทธิภาพโรงเรียนขนาดเล็ก 50,000 นางสาวแววมณี  จิตต์อารี 

12. โครงการเพ่ิมศักยภาพและประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากร 
ใน สพป.สป 2  

237,850 นางสาวลักษณา กุลสูงเนิน 

13. โครงการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2565  95,000 นายภัทรแสน แสนยะมูล  

14. โครงการติดตาม ประเมินและรายงานผลการด าเนินงาน  ประจ าปี
งบประมาณ 2564  

15,000 นางสาวสุวรรณา วงศ์ประเสริฐ 

15. โครงการ พัฒนาศักยภาพผู้ปฎิบัติงานด้านการเงิน การบัญชี และพัสดุ 
ในสถานศึกษา 

78,800 นางสาวจารึก  สวนมาลัย 

16. โครงการเสริมสร้างความรู้เก่ียวกับกฎหมายปกครองและแนวทาง 
การปฏิบัติราชการ สพป.สป.๒. 

๙๘,๐๐๐ นายคมน ์  รัศมีโรจน์ 

17. โครงการแผนการตรวจสอบภายใน       20,000  นางสุนันท ์ขลุ่ยนาค 

18. โครงการ พัฒนาข้าราชการครูและบคุลากรทางการศึกษาตามหลักเกณฑ์
และวิธีการประเมินต าแหน่งการเลื่อนวิทยฐานะข้าราชการครูและ 
บุคลากรทางการศึกษา  ตามข้อตกลงในการพัฒนางาน (Performance 
Agreement)         

69,900 นางสาวพิมพ์ชนก  ศิริอ่อน 

19. โครงการ พัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของลูกจ้างประจ า 88,100 นางสาวพิมพ์ชนก  ศิริอ่อน 

20. โครงการ  พัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา ๘๔,๐๐๐ นางสาวพรพิมล  ธนะศร ี

21. โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพ สื่อสาร สร้างความรู้ความเข้าใจ รูปแบบ 
การบริหารจัดการคุณภาพการศึกษา ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาสมุทรปราการเขต 2 SAMUT 2 TEAMS 

75,000 นางสาวแววมณี  จิตต์อาร ี

22.. โครงการ  เพ่ิมประสิทธิภาพการด าเนินงานคณะกรรมการติดตาม 
ตรวจสอบประเมินผลและนิเทศการศึกษา 

 นางศศิชา  คล้ายแจ้ง 



๓๑ 

 

 

โครงการตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 2 
กลยุทธ์ที่ ๑ ส่งเสริมการจัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีความปลอดภัยจากภัยทุกรูปแบบ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด งบประมาณ 
1. โครงการ “พัฒนางาน 

การดูช่วยเหลือนักเรียนและ
ส่งเสริมความปลอดภัยใน
สถานศึกษา ประจ าปี 
2565” 

1.เพื่อพัฒนาครูและบุคลากรในโรงเรียนสร้างความ
เข้าใจในงานจิตวิทยา และระบบการดูแลช่วยเหลือ
นักเรียนและบูรณาการองค์ความรู้ใหม่ ๆ อย่าง
สร้างสรรค์เหมาะสมกับบริบทของสถานศึกษา 
2. เพื่อให้การด าเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือ
และคุ้มครองนักเรียนของโรงเรียนให้มีประสิทธิภาพ
มากย่ิงขึ้น  
3. เพื่อทราบสภาพแท้จริงของสิง่แวดล้อมและ
สภาพความเป็นอยู่ทางครอบครัวของนักเรียน สร้าง
ความเข้าใจ อันจะส่งผลให้เกิดความร่วมมือที่ดีใน
การช่วยแก้ปัญหาหรือพัฒนานักเรียน 
 

     1. บุคลากรในสถานศึกษาทุกแหง่ มีความรู้
ความสามารถในการดูแลช่วยเหลือคุ้มครองเด็ก
นักเรียนและแก้ไขปัญหาในกรณีเกิดภัยคุกคามและ
ภัยพิบัติในด้านต่าง ๆ 
    2. ผู้เรียนทุกคนมีความรู้ และการด ารงชีวิตด้วย
ความปลอดภัย 
    3. สถานศึกษาทุกแห่งมีมาตรการการรักษา
ความปลอดภัยในสถานศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ 
 
 
 
 

1. เชิงปริมาณ 
   ครูเครือข่าย ร้อยละ 80 มีความรู้ ความเข้าใจ
และตระหนักคุ้มครองเด็กนักเรียนและแก้ไข
ปัญหาในกรณีเกิดเกิดภัยคุกคามและภัยพิบัติใน
ด้านต่าง ๆ 
2. เชิงคุณภาพ 
1.1 สถานศึกษาทั้ง 71 แหง่ ส่งเสริมและ
เสริมสร้างมีมาตรการการรักษาความปลอดภัยใน
สถานศึกษา 
2.2 นักเรียนทุกคนในสังกัดได้รับการคุ้มครอง
และมีความรู้ และการด ารงชีวิตด้วยความ
ปลอดภัย 

20,000 

2. โครงการ “ขับเคลื่อน 
บูรณาการด าเนินงาน
สุขภาพจิตนักเรียน และการ
พัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือ
และคุ้มครองนักเรียน  
ประจ าปี 2565” 

     1. เพื่อพัฒนาครูและบุคลากรในโรงเรียนสร้างความ
เข้าใจในงานจิตวิทยา และระบบการดูแลช่วยเหลือ
นักเรียนและบรูณาการองค์ความรู้ใหม่ ๆ อย่าง
สร้างสรรค ์เหมาะสมกับบริบทของสถานศึกษา 
     2. เพื่อให้การด าเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือ
และคุ้มครองนักเรียนของโรงเรียนที่อยู่ในการศึกษาขั้น
พื้นฐาน เพื่อป้องกันไม่ให้ออกจากระบบการศึกษา 
รวมทั้งช่วยเหลือเด็กตกหล่นและเด็กออกกลางคันให้
ได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
     3. เพื่อทราบสภาพแท้จริงของสิ่งแวดล้อมและ
สภาพความเป็นอยู่ทางครอบครัวของนักเรียน        
สร้างความเข้าใจ อันจะส่งผลให้เกิดความร่วมมือที่ดีใน
การช่วยแก้ปัญหาหรือพัฒนานักเรียน 

     1. ด้านปริมาณ 
1.1 สถานศึกษา สังกัด สพป.สมุทรปราการ เขต ๒ จ านวน   
71  แห่ง 
1.2 ครูแนะแนว/ครูผู้รับผิดชอบงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
ทุกโรงเรียนในสังกัด สพป.สพป.สมุทรปราการ เขต ๒ จ านวน  
 71  แห่ง 
      2. ด้านคุณภาพ  
๒.๑  สถานศึกษา ส่งเสริม  และเสริมสร้างความเข้มแข็งระบบการ
ดูแลช่วยเหลือและการคุ้มครองนักเรียนให้เป็นไปตามแนวทางและ
มาตรฐาน ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. ๒๕๔๖ 
2.2  ครูแนะแนว/ครูผู้รับผิดชอบงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
สามารถช่วยให้เด็กนักเรียนท่ีมีปัญหา รอดพ้นจากปัญหา และกลับ
เข้าสู่ห้องเรียนด้วยความพร้อม ท้ังด้านร่างกายและจิตใจ 
๒.๓  สถานศึกษา มีภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนท่ีเก่ียวข้องในการดูแล
ช่วยเหลือคุ้มครองนักเรียน เช่ือมโยงกันอย่างเป็นระบบ 

     1. เชิงปริมาณ 
1.1 ครูเครือข่าย ร้อยละ 80 มีความรู้ ความเข้าใจ
และตระหนักในการด าเนินงานระบบการดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน 
2.2 สพป.สมุทรปราการ เขต 2 ตดิตามช่วยเหลือ
ดูแลและสร้างขวัญก าลังใจ เยี่ยมบ้านนักเรียน 3 
อ าเภอ 
     2. เชิงคุณภาพ 
2.1 สถานศึกษาทั้ง 71 แห่ง ส่งเสริมและเสริมสร้าง
ความเข้มแข็งระบบการดูแลช่วยเหลือและการ
คุ้มครองนักเรียนให้เป็นไปตามแนวทางและมาตรฐาน 
2.2 มีภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนที่เก่ียวข้องในการ
ดูแลช่วยเหลือคุ้มครองนักเรียน เชื่อมโยงกันอย่างเป็น
ระบบ 

25,000 



๓๒ 

 

 

กลยุทธ์ที่ ๒ สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาให้กับประชากรวัยเรียนทุกคน 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด งบประมาณ 
1. โครงการ พัฒนาคุณภาพ 

การจัดการศึกษาเรียนรวม 
  1. เพื่อส่งเสริมผู้บริหารสถานศึกษาและครู ให้มี                
ความตระหนัก เห็นความส าคัญของเด็กพิเศษเรียนรวม 
  2. เพื่อขับเคลื่อนนโยบายส่งเสริมการจัด
การศึกษาส าหรับผู้ที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษสู่การ
ปฏิบัติ ในสถานศึกษา 
  3. ครูมีความรู้ความเข้าใจสามารถวิเคราะห์ผู้เรียน
เป็นรายบุคคล และใชข้้อมูลในการวางแผนจัดการ
เรียนรู้เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้เต็มศักยภาพ 
  4. เพื่อพัฒนาเด็กพิการเรียนรวมให้มี
ความสามารถตามศักยภาพและอยู่รวมกับผู้อ่ืน 
ในสังคมได้อย่างมีความสุข  
  5. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการนิเทศ ก ากับ 
ติดตาม  การด าเนินงาน การจัดการศึกษาเรียนรวม 
 

เป้าหมาย 
  1. ผู้บริหารสถานศึกษาทุกโรงเรียน 
  2. ครูที่รับผิดชอบการศึกษาพิเศษ โรงเรียนละ  
     2 คน  รวมจ านวน 142 คน 
  3. เด็กพิเศษเรียนรวมทุกคน 
ผลลัพธ์ 
  1. ผู้บริหารสถานศึกษาเห็นความส าคัญของเด็ก
พิเศษเรียนรวมและสามารถน านโยบายสู่การปฏิบัติ
ในสถานศึกษาได้ 
  2. ครูมีความรู้ความเข้าใจสามารถวิเคราะห์ผู้เรียน
เป็นรายบุคคล และใชข้้อมูลในการวางแผนจัดการ
เรียนรู้เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้เต็มศักยภาพ 
  3. เด็กพิการเรียนรวมมีศักยภาพและอยู่รวมกับ
ผู้อื่นในสังคมได้อย่างมีความสุข 

เชิงปริมาณ 
  1. ผู้บริหารสถานศึกษา จ านวน 71 คน 
  2. ครูที่รับผิดชอบการศึกษาพิเศษ โรงเรียนละ 
2 คน  รวมจ านวน 142 คน 
  3. เด็กพิเศษเรียนรวมทุกคน 
เชิงคุณภาพ 
  1. ผู้บริหารสถานศึกษาเห็นความส าคัญของการ
จัดการศึกษาของเด็กพิเศษเรียนรวม 
  2. ครูที่รับผิดชอบการศึกษาพิเศษ มีความรู้
ความเข้าใจสามารถวิเคราะห์ผู้เรียนเป็น
รายบุคคล และใชข้้อมูลในการวางแผนจัดการ
เรียนรู้เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้เต็มศักยภาพ 
  3. เด็กพิการเรียนรวม มีศักยภาพ และอยู่รวม
กับผู้อ่ืนในสังคมได้อย่างมีความสุข  

78,300 

2. โครงการพัฒนาการเรียน 
การสอนปฐมวัย 

  1. เพื่อส่งเสริมความเข้มแข็งทางวิชาการปฐมวัยที่
ถูกต้องตามหลักวิชาการแก่ครูปฐมวัย 
  2. เพื่อประเมินพัฒนาการนักเรียนที่จบหลักสูตร
การศึกษาปฐมวัย ปีการศึกษา 2564  
  3. เพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัยให้มีพัฒนาการเต็ม
ศักยภาพทั้งทางด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม 
และสติปัญญา มีความพร้อมในการเข้าเรียนศึกษา
ภาคบังคับ 
 

เป้าหมาย 
  1. ครูปฐมวัยมีความรู้ความสามารถในการจัดท า
รูปแบบการจัดประสบการณ์ที่ดี(Best Practice)  
  2. เด็กปฐมวัยให้มีพัฒนาการเต็มศักยภาพทั้ง
ทางด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และ
สติปัญญา มีความพร้อมในการเข้าเรียนในชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 1 
ผลลัพธ์ 
  1. ครูปฐมวัยมีความรู้ความเข้าใจเร่ืองการจัดท า
รูปแบบการจัดประสบการณ์ที่ดี  
  2. เด็กปฐมวัยให้มีพัฒนาการเต็มศักยภาพทั้ง
ทางด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และ
สติปัญญา  มีความพร้อม ในการเข้าเรียนในชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 1 

เชิงปริมาณ 
  1. ครูปฐมวัยทุกคน มีความรู้เร่ืองการจัดท า
รูปแบบการจัดประสบการณ์ที่ดี  
  2. เด็กปฐมวัย ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ทุกคน  
มีพัฒนาการเต็มศักยภาพทั้งทางด้านร่างกาย 
อารมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญา มีความ
พร้อมในการ เข้าเรียนในชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 
เชิงคุณภาพ 
  1. ครูปฐมวัยร้อยละ 80 มีความรู้สามารถใน
การจัดท ารูปแบบการจัดประสบการณ์ที่ดี 
  2. เด็กปฐมวัยชั้นอนุบาลปีที่ 3 ทุกคน  
มีพัฒนาการเต็มศักยภาพ ทั้งทางด้านร่างกาย 
อารมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญา มีความ
พร้อมในการเข้าเรียนในชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 

67,750 



๓๓ 

 

 

 
 
 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด งบประมาณ 
3. โครงการฝึกอบรม 

เชิงปฏิบัติการขั้นพื้นฐาน
โครงการ 
บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย 
ประเทศไทย ระดับปฐมวัย 

  1. เพื่อพัฒนาครูผู้สอนปฐมวัยให้มคีวามรู้  
ความเข้าใจ ในการจัดกิจกรรมวิทยาศาสตร์  
ส าหรับเด็กปฐมวัย 
  2. เพื่อพัฒนาครูผู้สอนปฐมวัยให้มคีวามรู้  
ความเข้าใจ การท าโครงงานตามกระบวนการ
สืบเสาะของเด็กปฐมวัย 
  3. เพื่อประเมินผลการด าเนินงานขอตรา
พระราชทาน “บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย  
ประเทศไทย” และรายงานการ “พัฒนาอย่าง
ต่อเน่ืองและย่ังยืน” 
 

 เป้าหมาย 
  1. โรงเรียนที่จัดการศึกษาปฐมวัย จ านวน  
66 โรงเรียน 
  2. ครูผู้สอนระดับปฐมวัยทุกคน จ านวน 240 คน 
ผลลัพธ์ 
  1. ครูผู้สอนปฐมวัยสามารถจัดกิจกรรม
วิทยาศาสตร์ ส าหรับเด็กปฐมวัยได้ 
  2. ครูผู้สอนปฐมวัยสามารถท าโครงงานตาม
กระบวนการสืบเสาะของเด็กปฐมวัยได้ 
  3. โรงเรียนผ่านการประเมินเพื่อขอตรา
พระราชทาน “บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย  
ประเทศไทย” และรายงานการ “พัฒนาอย่าง
ต่อเน่ืองและย่ังยืน” 
 
 
 
 

เชิงปริมาณ 
  1. โรงเรียนที่จัดการศึกษาปฐมวัย จ านวน  
66 โรงเรียน 
  2.  ครูผู้สอนระดับปฐมวัยทุกคน   
จ านวน  240 คน 
เชิงคุณภาพ 
  1.  โรงเรียนทุกโรงเรียน จ านวน 66 โรงเรียน 
ผ่านการประเมินกรด าเนินงานโครงการบ้าน
นักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย 
  2. ครูผู้สอนระดับปฐมวัย ร้อยละ 90 สามารถ
จัดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ และสามารถท าโครงงาน
วิทยาศาสตร์ตามกระบวนการสืบเสาะของเด็ก
ปฐมวัยได้ 
  3. โรงเรียนทุกโรงเรียนผ่านการประเมินเพื่อขอ
ตราพระราชทาน “บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย                  
ประเทศไทย” และรายงานการ “พัฒนาอย่าง
ต่อเน่ืองและย่ังยืน” 

41,600 

4. โครงการ การจัดการศึกษา
ขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว 

1.เพื่อให้ผู้จัดการศึกษามีความรู้   
   ความเข้าใจในกระบวนการจัดการเรียนการสอน
ให้กับลูกเป็นไปตามขั้นตอนได้ถูกต้อง 
2.เพื่อประเมินผลการจัดการศึกษา ให้กับนักเรียน
ทุกคนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 
 
 

1.ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา บริหารจัดการและ
วัด ประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดย
ครอบครัวได้ อย่างมีประสิทธิภาพ 
2.ผู้จัดการศึกษาวัดประเมินผลการจัดการศึกษา
ของลูกได้ อย่างมีประสิทธิภาพและ ถูกต้อง 

2.2 ด าเนินการให้เด็กและเยาวชนได้รับ
การศึกษาจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน อย่างมี
คุณภาพตามมาตรฐาน วางรากฐานการศึกษาเพื่อ
อาชีพ สามารถวิเคราะห์ตนเองเพื่อการศึกษาต่อ 
และประกอบอาชีพตรงตามศักยภาพและความ
ถนัดของตนเอง รวมทั้งส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียน
ที่มีความสามารถพิเศษสู่ความเป็นเลิศ เพื่อเพิ่ม 
ขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 

25,000 



๓๔ 

 

 

กลยุทธ์ที่ ๓ ยกระดับคุณภาพการศึกษาให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด งบประมาณ 
1. โครงการ  ยกระดับคุณภาพการศึกษา 

ด้วยกระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้
ทางวิชาชีพ (PLC) 

1. เพื่อวิเคราะห์ผลการทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 
2564 ของโรงเรียน กลุ่มโรงเรียน และ
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 

2. เพื่อส่งเสริมพัฒนาครูให้มคีวามสามารถ
จัดการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
ให้ผู้เรียนทุกระดับมีสมรรถนะส าคัญตาม
หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน และมีทักษะ 
การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 

3. ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาสามารถ
ยกระดับผลสัมฤทธิ์ได้ตามเป้าหมายทุกกลุ่มสาระ
การเรียนรู้ ร้อยละของนักเรียนที่มีคะแนนเฉลี่ย
ร้อยละ 50 ขึ้นไป เพิ่มขึ้นกว่าปีที่ผ่านมา 

1. โรงเรียนในสังกัดสามารถยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจากผลการทดสอบ
ระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) เพิ่มขึ้น  
ร้อยละ 3 

2. ครูผู้สอนใน 4 กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
(ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และ
ภาษาอังกฤษ) สามารถจัดการเรียนการสอน 
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ให้ผู้เรียนทุกระดับ 
มีสมรรถนะส าคัญตามหลักสูตรการศึกษา 
ขั้นพื้นฐาน และมีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษ
ที่ 21 (3R8C) 

2. ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาและ
โรงเรียนในสังกัดมีแนวทางการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาอย่างต่อเน่ือง  

1. ร้อยละของนักเรียนที่มีคะแนนผล
การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ 
ขั้นพื้นฐาน (O-NET) ร้อยละ 50 ขึ้นไป 
เพิ่มขึ้น  

2. ร้อยละของโรงเรียน และกลุ่ม
โรงเรียน ที่มีพัฒนาการจากผลการทดสอบ
ทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน  
(O-NET) ปีการศึกษา 2564 สูงขึ้น ร้อยละ 
3 เพิ่มขึ้น 

3. ร้อยละของผู้เรียนได้รับการพัฒนา
ให้มีสมรรถนะ และทักษะที่จ าเป็นใน
ศตวรรษที่ 21 

93,000 

2. โครงการพัฒนาทักษะอาชีพ 1.เพื่อให้ผู้ เ รียนมีข้อมูลในการตัดสินใจเลือก
อาชีพที่เหมาะสมกับความสามารถของตน 
2. เพื่อให้ผู้ เ รียนมีความรู้และทักษะพื้นฐาน
ส าหรับการประกอบอาชีพ มีทักษะอาชีพตาม
ความถนัดและความสนใจ 
3. เพื่อส่งเสริมเด็กด้อยโอกาสที่ไม่ศึกษาต่อชั้น
มัธยมศึกษาตอนต้น มีความรู้ความเข้าใจในการ
ฝึกอาชีพเบื้องต้น 

 

1 . ผู้บริหาร ครู และนักเรียนมีความรู้พื้นฐาน
ด้านการศึกษาเพื่อการมีงานท าก่อนจบ
การศึกษาจะได้เรียนรู้ ฝึกปฏิบัติจริงมีทัศนคติ
ที่ดีต่อการประกอบอาชีพ สามารถวิเคราะห์
ตัดสินใจในการเลือกอาชีพได้ 
2. ผู้บริหารโรงเรียนและครูผู้สอน พัฒนาการ
จัดการศึกษา เพื่อพัฒนาการมีงานท าได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
๓. นักเรียนมีความรู้ความสามารถทักษะและ

เจตคติที่ดีต่อการเรียนรู้ สามารถปฏิบัติ
กิจกรรมเพื่อการอาชีพการมีงานท าได้   
อย่างมีประสิทธิภาพ 

๑.ร้อยละของผู้เรียนได้รับการพัฒนาให้มี
สมรรถนะ และทักษะ ที่จ าเป็นในศตวรรษ 
ที่ 21 
๒.ร้อยละของผู้เรียนศึกษาต่อด้านอาชีพ 
และการประกอบอาชีพ หรือการมีงานท า
ตามความต้องการ และความถนัดของ
ผู้เรียน 

 
 

๑๐๐,๐๐๐ 



๓๕ 

 

 

 
 
 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด งบประมาณ 
3. โครงการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ 

แบบ Active Learningเพื่อส่งเสริม
ทักษะในศตวรรษที่ 21 ร่วมกับ 
ภาคีเครือข่าย 

  1. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนใหผู้้เรียนทุกคนใน
โรงเรียนสังกัด สพป.สป.2 มีทักษะการเรียนรู้           
ในศตวรรษที่ 21 ผ่านกิจกรรมการเรียนรู้แบบ 
Active Learning ร่วมกับภาคีเครือข่าย 
  2 เพื่อพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ Active 
Learning ที่สนับสนุนให้โรงเรียนสามารถ
วิเคราะห์และเลือกใช้นวัตกรรมได้ตามความ
ต้องการและเหมาะสมกับบริบท 
  3. เพื่อส่งเสริมให้โรงเรียนพัฒนานวัตกรรม 
Active Learning ร่วมกับภาคีเครือข่าย 
ตามความต้องการและเหมาะสมกับบริบท 
  4. เพื่อประสานความร่วมมือและสังเคราะห์
องค์ความรู้จากภาคีเครือข่ายในการจัดการเรียนรู้ 
Active Learning ไปประยุกต์ใช้ตามบริบทพื้นที่
ด้วยรูปแบบที่เข้าถึงสะดวกและมีคุณภาพ 

เป้าหมาย 
  1 ส่งเสริมและสนบัสนุนให้โรงเรียนสังกัด 
สพป.สป.2 พัฒนาและจัดการเรียนรู้แบบ Active 
Learning ร่วมกับภาคีเครือข่ายได้อย่างมีคุณภาพ 
  2 พัฒนารูปแบบและนวัตกรรมการเรียนรู้ 
Active Learning ร่วมกับภาคีเครือข่าย             
ที่สนับสนุนให้โรงเรียนสามารถวิเคราะห์และ
เลือกใช้นวัตกรรมได้ตามความต้องการและ
เหมาะสมกับบริบท 
  3. พัฒนาครูและผู้เก่ียวข้องจัดการเรียนรู้ Active 
Learning ร่วมกับภาคีเครือข่ายที่ส่งเสริมทักษะใน
ศตวรรษที่ 21 ของผู้เรียนได้อย่างเหมาะสม 
  4. สร้างความร่วมมือเชิงพื้นที่ในการจัดการ
เรียนรู้ Active Learning อย่างเป็นระบบ 
 ผลลัพธ์ 
  1. จ านวนโรงเรียนที่สามารถจัดการเรียนรู ้
Active Learning ร่วมกับภาคีเครือข่าย  
ได้อย่างมีคุณภาพ 
  2. รปูแบบและนวัตกรรมการเรียนการสอนแบบ 
Active Learning ที่โรงเรียนเลือกน าไปใช้ได้อย่าง
เหมาะสมกับความต้องการและบริบทของโรงเรยีน 
  3. จ านวนนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้แบบ 
Active Learning ร่วมกับภาคีเครือข่าย                    
ที่โรงเรียนพัฒนาตามความเหมาะสมกับความ
ต้องการและบรบิท 
  4. ระดับคุณภาพของเครือข่ายที่ร่วมมือกับ
โรงเรียนในการจัดการเรียนรู้ Active Learning 

เชิงปริมาณ  
  1. โรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียน จ านวน 
71 โรงเรียน 
  2. ครูผู้สอนทุกคน 
เชิงคุณภาพ 
  1. ผู้เรียนทุกคนในโรงเรียนสังกัด 
สพป.สป.2 มีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 
21 ผ่านกิจกรรมการเรียนรู้แบบ Active 
Learning ร่วมกับภาคีเครือข่าย 
  2. โรงเรียนมีนวัตกรรมการเรียนรู้ Active 
Learning ที่สนับสนุนให้ผู้เรียนได้ตามความ
ต้องการและเหมาะสมกับบริบท 
  3. โรงเรียนมีนวัตกรรม Active Learning 
ร่วมกับภาคีเครือข่ายตามความต้องการและ
เหมาะสม กับบริบท 
  4.  สามารถสังเคราะห์องค์ความรู้จาก
ภาคีเครือข่ายในการจัดการเรียนรู้ Active 
Learning ไปประยุกต์ใช้ตามบริบทพื้นที่
ด้วยรูปแบบที่เข้าถึงสะดวกและมีคุณภาพ 
 

81,150 



๓๖ 

 

 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชีวั้ด งบประมาณ 
4. โครงการ  ส่งเสริม สนับสนุน การจัดการ

ศึกษาขั้นพื้นฐานและกระบวนการเรียนรู้ 
และกรีอบหลักสูตรท้องถิ่น 

  1. เพื่อส่งเสริม สนับสนุนใหค้รูมีความรู้เร่ือง
ทักษะการคิดวิเคราะห์ สามารถแก้ไขสถานการณ์             
เฉพาะหน้าได้โดยจัดการศึกษาเชิงรุก (Active 
Learning)  
  2. เพื่อส่งเสริม สนับสนุนใหค้รูมีความรู้เร่ือง
การพัฒนาผู้เรียนให้มีความรอบรู้และทักษะชีวิต                  
เพื่อเป็นเคร่ืองมือในการด ารงชีวิต และ 
สร้างอาชีพ  
  3. เพื่อส่งเสริม สนับสนุนใหค้รูมีความรู้เร่ือง
กรอบหลักสูตรท้องถิ่นและการจัดท ากรอบ
หลักสูตรท้องถิ่นสถานศึกษาตามบริบทของพื้นที่       
  4. เพื่อทบทวนและตรวจสอบหลักสูตร
สถานศึกษา     

 
 

เป้าหมาย 
 1. ครูได้รับการพัฒนาเร่ือง ทักษะการคิดวิเคราะห์ 
สามารถแก้ไขสถานการณ์เฉพาะหน้าได้โดยจัด
การศึกษาเชิงรุก (Active Learning)  
  2. ครูมีความรู้เร่ืองการพัฒนาผู้เรียนให้มีความ
รอบรู้และทักษะชีวิต เพื่อเป็นเคร่ืองมือ ในการ
ด ารงชีวิตและสร้างอาชีพ  
  3. ครูวิชาการมีความรู้เร่ืองกรอบหลักสูตรท้องถิ่น 
และ  สามารถบูรณาการกรอบหลักสูตรท้องถิ่น 
ตามบริบทสถานศึกษา  
  4. สถานศึกษาทุกโรงมีหลักสูตรสถานศึกษาที่
สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น
พื้นฐาน พุทธศักราช 2551 และสาระการเรียนรู้
ท้องถิ่น 
ผลลัพธ์ 
  1. ครูมีความรู้เร่ืองทักษะ การคิดวิเคราะห์ 
สามารถแก้ไขสถานการณ์เฉพาะหน้าได้ 
โดยจัดการศึกษาเชิงรุก (Active Learning)  
  2. ผู้เรียนมีความรอบรู้และทักษะชีวิต เตรียม
ความพร้อม สู่ศตวรรษที่ 21 เพื่อการด ารงชีวิตและ
สร้างอาชีพได้   
  3. ครูวิชาการมีความรู้เร่ืองกรอบหลักสูตรท้องถิ่น
และการจัดท ากรอบหลักสูตรท้องถิ่นตามบริบทของ
สถานศึกษา    
  4. สถานศึกษามีหลักสูตรสถานศึกษาที่สอดคล้อง
กับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
พุทธศักราช 2551 และสาระการเรียนรู้ท้องถิ่น
ตามบริบทน้ัน ๆ 

เชิงปริมาณ 
  1. ครูวิชาการ จ านวน 71 คน ได้รับการ
พัฒนาเรื่อง ทักษะการคิดวิเคราะห์ สามารถ
แก้ไขสถานการณ์เฉพาะหน้าได้โดยจัด
การศึกษาเชิงรุก (Active Learning)   
  2. ครูวิชาการ จ านวน 71 คน  
มีความรู้เรื่องการพัฒนาผู้เรียนให้มีความ
รอบรู้และทักษะชีวิตสู่ศตวรรษ  
ที่ 21  
  3. ครูวิชาการ จ านวน 71 คน ได้รับการ
พัฒนาเรื่อง กรอบหลักสูตรท้องถิ่น และการ
จัดท ากรอบหลักสูตรท้องถิ่นสถานศึกษา
ตามบริบท 
เชิงคุณภาพ 
1. ครูวิชาการมีความรู้เรื่อง ทักษะการคิด
วิเคราะห์ สามารถแก้ไขสถานการณ์เฉพาะ
หนา้ได้โดยจัดการศึกษาเชิงรุก (Active 
Learning)   
  2. ครูวิชาการมีความรู้เรื่องการพัฒนา
ผู้เรียนให้มีความรอบรู้และทักษะชีวิต  
สู่ศตวรรษ ที ่21  
  3. ครูวิชาการมีความรู้เรื่องกรอบหลักสูตร
ท้องถิ่น และการจัดท ากรอบหลักสูตร
ท้องถิ่นสถานศึกษาตามบริบท 
  4. สถานศึกษาทุกโรงมีหลักสูตร
สถานศึกษาที่สอดคล้องกับหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 
2551 และสาระการเรยีนรู้ท้องถิ่น 

70,950 



๓๗ 

 

 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด งบประมาณ 
5. โครงการ“นิเทศบูรณาการโดยใช้พื้นที่

เป็นฐานเพื่อการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา” 

1.  เพื่อพัฒนาระบบและรูปแบบการนิเทศ
การศึกษาแนวใหม่ โดยใช้กระบวนการวิจัยและ
พัฒนาที่ส่งผลต่อการยกระดับคุณภาพการศึกษา 
2. เพื่อพัฒนาใหศ้ึกษานิเทศก์ทุกคน มีณลักษณะ 
ความรู้ ความสามารถในการนิเทศ มีผลการวิจัย 
และพัฒนาการนิเทศตามระบบนิเทศแนวใหม่  
ที่ส่งผลต่อการยกระดับคุณภาพการศึกษา 
3.  เพื่อใช้กระบวนการนิเทศ และการวิจัยพัฒนา
ให้สถานศึกษา สามารถบริหารงานวิชาการบรรลุ
มาตรฐานการศึกษา และส่งเสริมการนิเทศภายใน
โรงเรียนให้เกิดความเข้มแข็ง 
 

๑. เชิงปริมาณ 
1.1 โรงเรียนในสังกัดทุกแห่งได้รับการนิเทศติดตาม 
และประเมินผลการจัดการศึกษาอย่าง น้อย  
1 คร้ัง/ภาคเรียน 
1.2 โรงเรียนในสังกัดทุกแห่งที่ด าเนินงานตาม
นโยบายและโครงการต่าง ๆ ได้รับการนิเทศ ติดตาม
อย่างน้อย 1 คร้ัง/ภาคเรียน 
2 เชิงคุณภาพ 
2.1 ผู้บริหารการศึกษาและศึกษานิเทศก์ได้ใช้แผน
นิเทศ  และกระบวนการวิจัยเป็นแนวทางในการ
พัฒนายกระดับคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนใน
สังกัดได้อย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล 
2.2 โรงเรียนมีการพัฒนาคุณภาพการศึกษา โดยมี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามเป้าหมายและพัฒนา
เพิ่มขึ้น 
2.3 ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
สมุทรปราการ เขต ๒ และศึกษานิเทศก์ทุกคนมี
ระบบการก ากับ ติดตาม ประเมินผล และรายงาน
ผลการพัฒนาระบบนิเทศแนวใหม่ที่เน้นคณุภาพ  
การปฏิบัติงานและผลงานจากการปฏิบัติจริง 

ตัวชี้วัดที่ ๑ ร้อยละของผู้เรียนได้รับการ
พัฒนาให้มีสมรรถนะ และทักษะที่
จ าเป็นในศตวรรษที่ ๒๑ 

๖๐,๐๐๐ 

6. โครงการ พัฒนาคุณภาพการจัด
การศึกษาโรงเรียนในโครงการ “โรงเรียน
คุณภาพวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และ
เทคโนโลยี ตามมาตรฐาน สสวท.” 

1. เพื่อพัฒนาโรงเรียนแกนน า 
ในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่โครงการ “โรงเรียน
คุณภาพวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี 
ตามมาตรฐาน สสวท.”ให้มีคุณภาพด้าน
วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยีตาม
มาตรฐานสสวท.  
2. เพื่อพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษา ครู ให้มี
ความรู้ความสามารถ ในการจัดการเรียนรู้ด้าน
วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี  
ตามแนวทาง สสวท. 

เชิงปริมาณ 
1.1 โรงเรียนในโครงการ“โรงเรียนคุณภาพ
วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี ตาม
มาตรฐาน สสวท.”(จ านวน ๖ โรงเรียน) รับการ
นิเทศ ติดตาม ให้การช่วยเหลือในการจัดการศึกษา
ด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี อย่าง
น้อย 1 คร้ัง/ภาคเรียน 
1.2 โรงเรียนในโครงการทุกโรงเรียนด าเนินงานตาม
มาตรฐาน สสวท. และน าเสนอผลการด าเนินงาน 

ตัวชี้วัดที่ ๙ จ านวนสถานศึกษาที่ได้รับ
การส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนา
ความสามารถด้านวิทยาศาสตร์ 
คณิตศาสตร์ 

๑๕,๐๐๐ 



๓๘ 

 

 

 
 
 
 
 
 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด งบประมาณ 
  3.  เพื่อใช้กระบวนการนิเทศ สร้างและพัฒนา

เครือข่ายความร่วมมือ 
ในการส่งเสริมทรัพยากรบุคคลให้มศีักยภาพ
สูงขึ้น 
ด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี 
สอดคล้องกับแผนการพัฒนาระดับเขตพื้นที่  
 

แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับโรงเรียนอ่ืน ๆ ในโครงการ 
อย่างน้อย 1 คร้ัง/ภาคเรียน 
2 เชิงคุณภาพ 
2.1 โรงเรียนแกนน า 
ในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่โครงการ “โรงเรียน
คุณภาพวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี 
ตามมาตรฐาน สสวท.”สามารถจัดการเรียนรู้
คุณภาพด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และ
เทคโนโลยีตามมาตรฐานสสวท.  
๒.๒ ผู้บริหารสถานศึกษา ครู  
มีความรู้ความสามารถ ในการจัดการเรียนรู้ด้าน
วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี  
ตามแนวทาง สสวท. 
2.3 ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
สมุทรปราการ เขต ๒ สามารถใช้กระบวนการนิเทศ 
สร้างและพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือ 
ในการส่งเสริมทรัพยากรบุคคลให้มศีักยภาพสูงขึ้น 
ด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี 
สอดคล้องกับแผนการพัฒนาระดับเขตพื้นที่ 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 

  



๓๙ 

 

 

 
 
 
 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด งบประมาณ 
7. โครงการ การพัฒนาสื่อการจัดการเรียนรู้

วิทยาศาสตร์ และวิทยาการค านวณ
โรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล 

1. เพื่อพัฒนาโรงเรียนคุณภาพประจ าต าบลใน
สังกัดส านักงานเขตพื้นที่ ด้านการใช้สื่อการสอน
วิทยาศาสตร์ และวิทยาการค านวณในการจัดการ
เรียนการสอนให้มีคุณภาพ  
2. เพื่อพัฒนาครูผู้สอนโรงเรียนคุณภาพประจ า
ต าบลให้มีความรู้ความสามารถ ด้านการใช้สื่อ
การสอนวิทยาศาสตร์ และวิทยาการค านวณใน
การจัดการเรียนการสอนจัดท ารายงานนวัตกรรม
การใช้สื่อการสอนได้อย่างมีคุณภาพ  
 

เชิงปริมาณ 
1.1 โรงเรียนในโครงการคุณภาพประจ าต าบลทุก
โรงเรียน (๑๖ โรงเรียน)  
ในสังกดัส านักงานเขตพื้นที่ได้รับการพัฒนาสื่อการ
จัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ และวิทยาการค านวณ  
2 เชิงคุณภาพ 
2.1 โรงเรียนคุณภาพประจ าต าบลในสังกัด
ส านักงานเขตพื้นที่ได้รับการพัฒนาสื่อการจัดการ
เรียนรู้วิทยาศาสตร์ และวิทยาการค านวณ และ
น าไปใชใ้นการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
๒.๒ ครูผู้สอนโรงเรียนคุณภาพประจ าต าบลมี
ความรู้ความสามารถ ด้านการใช้สื่อการสอน
วิทยาศาสตร์ และวิทยาการค านวณในการจัดการ
เรียนการสอนจัดท ารายงานนวัตกรรมการใช้สื่อการ
สอนได้อย่างมีคุณภาพ  
2.3 ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
สมุทรปราการ เขต ๒ สามารถใช้กระบวนการนิเทศ 
สร้างและพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือ 
ในการส่งเสริมทรัพยากรบุคคลให้มศีักยภาพสูงขึ้น 
ด้านวิทยาศาสตร์ วิทยาการค านวณและเทคโนโลยี 
สอดคล้องกับแผนการพัฒนาระดับเขตพื้นที่ 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 

ตัวชี้วัดที่ ๙ จ านวนสถานศึกษาที่ได้รับ
การส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนา
ความสามารถด้านวิทยาศาสตร์ 
คณิตศาสตร์ 

๑๖,๐๐๐ 



๔๐ 

 

 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด งบประมาณ 
8. โครงการ พัฒนาทักษะการ

แก้ปัญหาตามแนวทางการประเมิน
ของ PISA (Programme for 
International Student Assessment) 
 

๑.เพื่อขับเคลื่อนนโยบายทางการศึกษาการ
พัฒนานักเรียนเก่ียวกับความสามารถในการใช้
ความรู้และทักษะที่จ าเป็นส าหรับอนาคต และ
ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  
๒.เพื่อน านวัตกรรมการอ่านการเขียนมาใช้ในการ
พัฒนานักเรียนอย่างเป็นระบบ 
 

 

๑. เชิงปริมาณ 
ครูผู้สอนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑- ๖ และชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 3 รวมจ านวน ๑๕๐  คน 
๒.เชิงคุณภาพ 

๑) ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑-๖ และชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 3 ได้รับความรู้ เทคนิค การอ่านการเขียน  
ซึ่งจะน าไปพัฒนานักเรียนให้มีทักษะการอ่านการ
เขียนได้ถูกต้อง 

๒) นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑-๖ และ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีผลการประเมินการ 
อ่านออกเขียนได้ ทุกคน 

1. ร้อยละของผู้เรียนได้รับการพัฒนาให้
มีสมรรถนะ และทักษะที่จ าเป็นใน
ศตวรรษที่ 21 มีผลการประเมินการ
อ่านออกเขียนได้ 
2. ร้อยละของผู้เรียนได้รับการพัฒนาให้
มีสมรรถนะ การอ่านขั้นสูง 
3. ร้อยละของสถานศึกษาที่เสนอใน
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ได้รับการ
เตรียมความพร้อม (ด้านการอ่าน 
คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์) ในการ
ประเมินระดับนานาชาติตามโครงการ 
PISA 

๓๐,๐๐๐ 

9. โครงการ พัฒนาระบบการวัดและ
ประเมินผลการเรียนรู้เพื่อยกระดับ
คุณภาพการศึกษา 

๑. เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจให้
ผู้รับผิดชอบงานวัดและประเมินผลของ
สถานศึกษาในการพัฒนาการจัดการศึกษา 
๒. เพื่อศึกษาผลการด าเนินงานด้านการวัดและ
ประเมินผลของโรงเรียนในสังกัด 
3. เพื่อฝึกปฏิบัติการกรอกข้อมูลผลการเรียน
ของนักเรียนลงในเอกสารหลักฐานการศึกษา 
ปพ.1 และ ปพ.3 ด้วยโปรแกรมระบบบริหาร
จัดการผลการเรียน (โปรแกรม School MIS) 
 

 

๑  เชิงปริมาณ  
๑.1 ผู้รบัผิดชอบงานวัดและประเมินผลของโรงเรียน

ในสังกัด จ านวน 71 คน มีความรู้ความเข้าใจ และ 
มีความสามารถด้านการวัดและประเมินผลการ 
จัดการศึกษา 
1.๒ ผู้รบัผิดชอบงานวัดและประเมินผลของโรงเรียนทุก
คน ได้รับการพัฒนาและฝึกปฏิบัติการกรอกข้อมูลผล
การเรียนของนักเรียนลงในเอกสารหลักฐานการศึกษา 
ปพ.1 และ ปพ.3 ด้วยโปรแกรมระบบบริหารจัดการผล
การเรียน (โปรแกรม School MIS)  
๒. เชิงคุณภาพ 

2.๑ โรงเรียนในสังกัดมีความเข้มแข็งด้านการวัด
และประเมินผลการจัดการศึกษาเพื่อยกระดบัคุณภาพ
นักเรียน รายงานผลการเรียนนักเรียนรายบุคคลระบบ
ออนไลน์ได้ครบทุกโรงเรยีน ร้อยละ ๑๐๐ 

๒.2 ผู้ทีร่ับผดิชอบงานวัดและประเมินผลของ
โรงเรียนที่เข้ารับการอบรมมคีวามรู้ ความสามารถด้าน
การวัดและประเมินผล และสามารถน าสู่การปฏิบัติได้
อย่างถูกต้อง  

1. ร้อยละของผู้เรียนได้รับการพัฒนาให้
มีสมรรถนะ และทักษะที่จ าเป็นใน
ศตวรรษที่ 21 มีผลการประเมิน
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ระดับดีขึ้นไป 
2. ร้อยละของครูที่ได้รับการเสริมสร้าง
ความรู้ความเข้าใจด้านการกรอกผลการ
เรียนของนักเรียนลงในเอกสารหลักฐาน
การศึกษา ปพ.1 และ ปพ.3 ด้วย
โปรแกรมระบบบริหารจัดการผลการ
เรียน (โปรแกรม School MIS) 
3. ร้อยละของสถานศึกษาที่รายงานผล
การเรียนของนักเรียนด้วยโปรแกรม
ระบบบริหารจัดการผลการเรียนทันตาม
ก าหนดเวลาที่ก าหนด 
 
 

๒๕,๐๐๐ 
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10. โครงการ รักษ์ภาษาไทย ๑.เพื่อขับเคลื่อนนโยบายการพัฒนานักเรียนอ่าน

ออกเขียนได้ และยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน  
๒.เพื่อน านวัตกรรมการอ่านการเขียนมาใช้ในการ
พัฒนานักเรียนอย่างเป็นระบบ 
 

 

๑. เชิงปริมาณ 
ครูผู้สอนภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑- ๖ 
ได้รับการพัฒนาให้มีความรู้ ความสามารถและ
สร้างนวัตกรรมด้านการอ่านการเขียนภาษาไทย 
จ านวน ๑๕๐  คน 
๒ เชิงคุณภาพ 

๑) ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑-๖ ได้รับความรู้ 
เทคนิค การอ่านการเขียน ซึ่งจะน าไปพัฒนา
นักเรียนให้มีทักษะการอ่านการเขียนได้ถูกต้อง 

๒) นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑-๖ มีผลการ
ประเมินการอ่านออกเขียนได้ ทุกคน 

1. ร้อยละของผู้เรียนชั้นประถมศึกษา 
ปีที่ ๑-๖  ได้รับการพัฒนาให้มี
สมรรถนะ และทักษะที่จ าเป็นใน
ศตวรรษที่ 21 มีผลการประเมินการ
อ่านออกเขียนได้  
2. ร้อยละของครูผู้สอนภาษาไทย 
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑-๖ ได้รับ
ความรู้ เทคนิค การอ่านการเขียน ซึ่งจะ
น าไปพัฒนานักเรียนให้มีทักษะการอ่าน
การเขียนได้ถูกต้อง 
 

 

๖๐,๐๐๐ 

11. โครงการ ส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน  
ตามรอยกรมสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า 
กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ และ
ห้องสมุดมีชีวิต 

๑. เพื่อส่งเสริมนักเรียนให้มีนิสัยรักการอ่าน  
การค้นคว้าและแสวงหาความรู้ด้วยตนเองโดย
ผ่านหนังสือพระราชนิพนธ์ในสมเด็จพระกนิษฐา 
ธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี ที่ทรงพระราชนิพนธ์ด้วย
พระองค์เอง 
๒. เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้มีการด าเนินงาน 
จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านโดยใช้หนังสือ 
พระราชนิพนธ์ฯทั้งในระดับเขตพื้นที่การศึกษา
และโรงเรียนอย่างต่อเน่ือง และสม่ าเสมอ 
3. เพื่อส่งเสริมใหค้รูบรรณารักษ์ในโรงเรียน 
สามารถด าเนินงานของโรงเรียนด้านการพัฒนา 
ห้องสมุด ส่งเสริมการอ่านและการพัฒนา 
เครือข่ายระบบห้องสมุดอัตโนมัติ OBEC  
Library Automation System ของ สพฐ. 

 

๑ เชิงปริมาณ 
 - ครูบรรณารักษ์และครูส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน

ได้รับการพัฒนาด้วยระบบห้องสมุดอัตโนมัติ 
OBEC Library Automation System ของสพฐ.  
จ านวน  160  คน                     
๒ เชิงคุณภาพ 
- นักเรียนบอกชื่อและสาระส าคัญของหนังสือ 
พระราชนิพนธ์ในสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า  
กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี ได้อย่างน้อย ๑ เล่ม 
- โรงเรียนได้มีการพัฒนาห้องสมุดด้วยเครือข่าย
ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ OBEC Library 
Automation System ของ สพฐ. 
 

 1. ร้อยละของครูบรรณารักษ์และครู
ส่งเสริมนิสัยรักการอ่านได้รับการพัฒนา
ด้วยระบบห้องสมุดอัตโนมัติ 
OBEC Library Automation System 
ของสพฐ.   
2. ร้อยละของนักเรียนสามารถบอกชื่อ
และสาระส าคัญของหนังสือพระราช
นิพนธ์ในสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า 
กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี ได้อย่างน้อย 
 ๑ เล่ม 
3. ร้อยละของโรงเรียนในสังกัดได้มีการ
พัฒนาห้องสมุดด้วยเครือข่ายระบบ
ห้องสมุดอัตโนมัติ OBEC Library 
Automation System ของ สพฐ. 

 

๓๗,๐๐๐ 
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12. โครงกาเสริมสร้างความร่วมมือและ

กระบวนการเรียนรู้ (PLC) สู่การ
ยกระดับคุณภาพเครือข่ายโรงเรียน
คุณธรรม 

๑.  เพื่อส่งเสริมพัฒนาการด าเนินงานโครงงาน
คุณธรรมของโรงเรียนสังกัดให้มีประสิทธิภาพ 
๒.   เพื่อขับเคลื่อนการด าเนินงานเครือข่าย
โรงเรียนคุณธรรมในสังกัดให้มีคุณภาพอย่าง
ต่อเน่ือง          
3.  เพื่อส่งเสริมการบูรณาการกิจกรรมและ
โครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมในโรงเรียน 
 

1.  โรงเรียนในสังกัดร้อยละ 70  ขึ้นไปสามารถ
ด าเนินงานโครงงานคุณธรรมในการพัฒนาคุณธรรม
จริยธรรมอย่างมีประสิทธิภาพ 
2.  โรงเรียนทั้ง 71 โรงเรียน มีกระบวนการพัฒนา
คุณธรรม จริยธรรม ในโรงเรียนโดยการมีส่วนร่วม
ของผู้บริหารการศึกษา ศึกษานิเทศก์ ผู้บริหาร
สถานศึกษา  ครู กรรมการสถานศึกษาและนักเรียน        
3.  โรงเรียน 71 โรงเรียน มีเครือข่ายและแนวทาง
ในการบูรณาการโครงการ กิจกรรมพัฒนาคุณธรรม
จริยธรรม 

1.โรงเรียนในสังกัดร้อยละ 70  ขึ้นไป
จัดการเรียนการสอนโครงงานคุณธรรม
นักเรียนได้บรรลุเป้าหมายของโรงเรียน 
 2. นักเรียนร้อยละ 90 ขั้นไปของ 
แ ต่ ล ะ โ ร ง เ รี ย น มี คุ ณ ลั ก ษ ณ ะ 
อันพึงประสงค์ระดับดี 
3. กลุ่มโรงเรียนทั้ง 5 กลุ่มเป็นครือข่าย
โรงเรียนคุณธรรมที่มีการด าเนินงาน
ร่วมกันอย่างเข้มแข็ง 
 

๒๐,๐๐๐ 

13. โครงการ ส่งเสริม สนับสนุนและยกย่อง
เชิดชูเกียรติข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา 

1.เพื่อส่งเสริมให้ข้าราชการครู    และบุคลากร
ทางการศึกษา       และสถานศึกษา ส่งผลงาน
เข้ารับการประกวดเพื่อรับรางวัล สพฐ. OBEC 
AWARDS 
2.เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาที่ได้รับรางวัล สพฐ. 
OBEC AWARDS      ในระดับเขตพื้นที่
การศึกษา ระดับภาคและระดับชาติ 

ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและ
สถานศึกษาในสังกัด ส่งผลงานเข้ารับการประกวด
เพื่อรับรางวัล สพฐ. OBEC AWARDS ในระดับเขต
พื้นที่การศึกษา 
       

รางวัล สพฐ. OBEC AWARDS ระดับ
เขตพื้นที่การศึกษา / ระดับภาค และ
ระดับชาติ 
 

31,800 

14. โครงการ พัฒนาประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาต าแหน่งผู้บริหาร
สถานศึกษา 

1. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ผู้อ านวยการสถานศึกษาและรองผู้อ านวยการ
สถานศึกษา 

2. เพื่อให้ข้าราชการครูและบคุลากร 
ทางการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษามีความรู้
ความเข้าใจนโยบายด้านการศึกษาและสามารถ
น าไปปรับใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีคุณภาพ       
และเป็นรูปธรรม 

ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาต าแหน่ง  
ผู้อ านวยการสถานศึกษา และรองผู้อ านวยการ 
สถานศึกษาน าความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับจาก 
การอบรมสัมมนาและศึกษาดูงานไปปรับใช้ในการ 
บริหารสถานศึกษาได้อย่างมีคุณภาพและเป็น 
รูปธรรมส่งผลดีต่อคุณภาพการจัดการศึกษาของ 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา 
และสถานศึกษา 
 

สพป.สมุทรปราการ เขต 2  
และสถานศึกษาในสังกัด       
มีการจัดการศึกษาที่มี 
คุณภาพและเป็นรูปธรรม  
  

302,700 
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15. โครงการวิจัยและเสริมสร้างระบบ

เครือข่ายการพัฒนาครูและบุคลากร
ทางการศึกษา 

1. เพื่อให้ข้าราชการครูและบคุลากร 
ทางการศึกษามีความรู้ในการท าวิจัยในชั้นเรียน 
2. เพื่อน าผลการวิจัยที่ได้รับไปปรับใช้ในการ
จัดการเรียนการสอนเพื่อให้ผลสัมฤทธิ์ของ
นักเรียนมีประสิทธิภาพมากขึ้น 

ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสามารถ
ท างานวิจัยในชั้นเรียนได้ และน าผลจากการวิจัยไป
ปรับใช้ในการจัดการเรียนการสอนเพื่อให้
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดีขึ้น 

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน 
ดีขึ้น ส่งผลต่อคุณภาพการจัดการเรียน
การสอนของสถานศึกษาและของเขต
พื้นที่การศึกษา 

22,000 

16. โครงการสภานักเรียนเสริมสร้าง
ประชาธิปไตย สพป.สมุทรปราการ  
เขต 2 

1.เพื่อให้ผู้เรียนทุกคนมีความรักในสถาบันหลัก
ของชาติ และยึดมั่นการปกครองระบอบการ 
ปกครอง (Global Citizen)   
2. เพื่อให้ผู้เรียนทุกคนมีคุณธรรม จริยธรรม มี
ค่านิยมที่พึงประสงค์ มีจิตสาธารณะ รับผิดชอบ
ต่อสังคมและผู้อื่น อดออม โอบอ้อมอารี มีวินัย 
รักษาศีลธรรม 
 

สภานักเรียน  จ านวน 71 รร. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.ร้อยละของผู้เรียนที่มีพฤติกรรมที่
แสดงออกถึงความรักในสถาบันหลัก
ของชาติ ยึดมั่นการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรง
เป็นประมุข 
2.ร้อยละของผู้เรียนที่มีพฤติกรรมที่
แสดงออกถึงการมีทัศนคติที่ดีต่อ
บ้านเมือง มีหลักคิดที่ถูกต้องเป็น
พลเมืองดีของชาติ มีคุณธรรม 
จริยธรรม มีค่านิยมที่พึงประสงค์ มี
คุณธรรม อัตลักษณ์ มีจิตอาสา 
รับผิดชอบต่อครอบครัว ผู้อื่น และ
สังคมโดยรวม ซื่อสัตย์ สุจริต มัธยัสถ์ 
อดออม โอบอ้อมอารี มีวินัยและรักษา
ศีลธรรม 

27,000 



๔๔ 

 

 

 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด งบประมาณ 
17. โครงการงานศิลปหัตถกรรมและส่งเสริม

ศักยภาพนักเรียน 
1. เพื่อจัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการ 
ทางด้านศิลปวัฒนธรรม  หัตถกรรม และ
เทคโนโลยี ของนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา
และคัดเลือกเป็นตัวแทนเข้าแข่งขันในงาน
ศิลปหัตถกรรม คร้ังที่ 70 ปีการศึกษา 2564  
ณ จังหวัด....... 
2. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้แสดงออกถึง
ความสามารถที่เป็นเลิศด้านทักษะวิชาการ
ศิลปวัฒนธรรม หัตถกรรม สุนทรียภาพดนตรี-
นาฏศิลป์ และเทคโนโลยี 
 

1 เชิงปริมาณ 
  -จัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการ  ศิลปวัฒนธรรม  
หัตถกรรม และเทคโนโลยี ของนักเรียน ระดบัเขตพื้นที่
การศึกษา มีนักเรียนที่เข้าแข่งขัน จ านวน.............. คน  
2. ส่งนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันงานศิลปหัตถกรรม  
ครั้งที่ 70  ปีการศึกษา 2564  ระดบัภาคกลางและ
ภาคตะวันออก  จ านวน.............. กิจกรรม    
2 เชิงคุณภาพ 
1.โรงเรียนได้พัฒนานักเรียนให้มีความสามารถ และส่ง
นักเรียนเข้าแข่งขัน 
2. นักเรียนและครูในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 2 ได้รบัการพัฒนา
ศักยภาพ มีความคิดสร้างสรรค์ในการบูรณาการอย่าง
หลากหลาย 
 

ผลผลิต 
1. จ านวนนักเรียน ครู และบคุลากร
ทางการศึกษา ทุกคนได้รับการพัฒนาอย่าง
เป็นระบบ และมีความรู้ความสามารถเข้า
ร่วมแข่งขันในเวทีต่างๆ ได้ 
2. สถานศึกษาทุกแห่งในสังกัดได้รับการ
พัฒนาด้านศิลปวัฒนธรรม และหัตถกรรม 
ผลลัพธ์ 
  - ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 2 ส่งเสริม 
ความรู้ ทักษะ และพัฒนาศักยภาพนักเรียน 
ตลอดจนครูและบคุลากรทางการศึกษาให้มี
โอกาสน าความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และ
ทักษะการสร้างสิ่งประดิษฐ ์เผยแพร ่
ให้เป็นที่ประจักษ์แก่สาธารณชนได้ 

260,000 

18. โครงการน้อมน าพระบรมราโชบาย 
ด้านการศึกษาของในหลวงรัชกาลที่ ๑๐ 
สู่การปฏิบัติ และเศรษฐกิจพอเพียง 

1. เพื่อพัฒนาผู้เรียนทุกคนให้สามารถด ารงชีวิต
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงได้ตาม
ลักษณะอันพึงประสงค์ 
  2. เพื่อสร้างความเข้าใจในการบริหาร การ
จัดการเรียนรู้ ตามพระบรมราโชบายด้าน
การศึกษาของในหลวงรัชกาลที่ 10 และ
เศรษฐกิจพอเพียง 
 

      เชิงปริมาณ 
  1.สถานศึกษาทุกแห่งจัดการศึกษา  พัฒนาผู้เรียนทุก
คนให้มีวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
อย่างเป็นรูปธรรม ต่อเน่ืองและยั่งยืน       
  2.พัฒนาครูผู้รับผิดชอบทุกโรงเรียนในสังกัด เพื่อไป
พัฒนาผู้เรียนให้มีวิถีการด ารงชีวิตตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงและตามพระบรมราโชบายของใน
หลวงรัชกาล ที่ 10       
         เชิงคุณภาพ 
1. ผู้เรียนทุกคนมีการด ารงชีวิตตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงอย่างเป็นรูปธรรมต่อเน่ือง ยั่งยืน 
2. สถานศึกษาทุกแห่งมีการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนา
ผู้เรียนให้มีการด ารงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงและตามพระบรมราโชบายของในหลวงรัชกาล
ที่ 10 อย่างมีคุณภาพ 

1. สถานศึกษาทุกแห่งจัดการเรียนรู้
พัฒนาผู้เรียนให้มีวิถีการด ารงชีวิตตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
มีประสิทธิภาพ 
 2. นักเรียนมีการด ารงชีวิตตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
ไม่น้อยกว่า 90% 
3. สพป.สป 2 มีรูปแบบ การจัดการ
ศึกษาที่พัฒนาวิถีการด ารงชีวิตตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและตาม
พระบรมราโชบายของในหลวงรัชกาลที่ 
10 ที่เป็นแบบอย่างได้ 

30,000 



๔๕ 

 

 

กลยุทธ์ที่ ๔ เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา 

 
 
 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด งบประมาณ 
1. โครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพการ

บริหารงานบุคคล ส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ 
เขต 2 

1. เพื่อให้การวางแผนอัตราก าลังข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา
เหมาะสม 
2. เพื่อพัฒนาข้อมูลสารสนเทศและข้อมูลอื่นๆ 
ด้านการบริหารงานบุคคล  
3. เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจการขอม ี
วิทยฐานะและขอเลื่อนวิทยฐานะ 
4. เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ 
การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา 

1. ผู้บริหารสถานศึกษาในสงักัด 
จ านวน 71 คน 
2. บุคลากรผู้ที่ปฏิบัติงานบริหารงานบุคคล 
ในสถานศึกษา  จ านวน 71 คน 
 
 
 
 
 

ผู้บริหารสถานศึกษาและ บุคลากรที่
ปฏิบัติงานด้านการบริหารงานบุคคล 
ในสถานศึกษา  มีความรู้ ความเข้าใจ 
การปฏิบัติงานด้านการบริหารงานบุคคล  
อย่างมีประสิทธิภาพ 

60,000 

2. โครงการเสริมสร้างศักยภาพการ
ด าเนินงานควบคุมภายในระดับเขต และ
สถานศึกษา ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖5 

๑.เพื่อชี้แจงให้ความการปฏิบัติงานควบคุมภายใน
ของส านักงานเขตพื้นที่และสถานศึกษา 
๒.เพื่อส่งเสริมการด าเนินการควบคุมภายในของ
ส านักงานเขตพื้นที่และสถานศึกษา อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

๑. ผู้รับผิดชอบงานควบคุมภายใน มีความรู้ความ
เข้าใจในการด าเนินการวางระบบควบคุมภายในของ
ส านักงานเขตพื้นที่และสถานศึกษา 
๒. ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษามี
ระบบการควบคุมภาในที่มีประสิทธิภาพ 

สถานศึกษา และหน่วยงาน 
ในสังกัดทุกระดับมีความโปร่งใส  
ปลอดการทุจริตและประพฤติ 
มิชอบ บริหารจัดการตามหลัก 
ธรรมาภิบาล 

40,000 

3. โครงการส่งเสริมการด าเนินงาน 
ตามมาตรฐานส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษา พ.ศ.2560 ประจ าปี
งบประมาณ 2565 

1.เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานมาตรฐาน
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาพ.ศ.2560 
ปีงบประมาณ 2565 
 2. เพื่อรายงานผลการด าเนินงานตามมาตรฐาน 
ผ่านระบบ EMES 

1. สพป.สมทุรปราการ เขต 2 สามารถด าเนินงาน
ปีงบประมาณ 2565 ได้ตามมาตรฐานและตัวชี้วัด 
ของมาตรฐานส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา   
พ.ศ. 2560 
2. สพป.สมทุรปราการ เขต 2 ผ่านเกณฑ์ 
การประเมินมาตรฐานส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
พ.ศ.2560 ปีงบประมาณ 2565 ในระดับดีขึ้นไป 

1.ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต ๒ มีผล
การด าเนินงานตามมาตรฐานและ
ตัวชี้วัดประจ าปีงบประมาณ 2565  
ในระดับดีขึ้นไป 

20,000 



๔๖ 

 

 

 
 
 
 
 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด งบประมาณ 
4. โครงการประชุมผู้บริหารการศึกษาและ

ผู้บริหารสถานศึกษาประจ าเดือน 
1. เพื่อจัดประชุมชี้แจงผู้บริหารใหผู้้บริหาร
การศึกษาและผู้บริหารสถานศึกษาได้รับทราบ  
นโยบายในการจัดการศึกษา  และน านโยบายสู่
การปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ 
2. เพื่อชี้แจงให้ผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด
ทราบเป้าหมายการด าเนินการร่วมกันในการ   
พัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนในสังกัด 
3. เพื่อเสริมสร้างความสามัคคี  ความร่วมมือร่วม
ใจ  ในการที่จะสนองกลยุทธ์ต่าง ๆ ของ
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
สมุทรปราการ เขต 2  และส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
4. เพื่อให้ผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดได้มีโอกาส
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน 
และเป็นการพัฒนาองค์กรที่ดีต่อไป 

 1. เชิงปริมาณ 
 1. จัดประชุมผู้บริหารการศึกษาและผู้บริหาร
สถานศึกษา  จ านวน 7 คร้ัง   มีผู้เข้าประชุมรวมทั้ง
สิ้นจ านวน  100  คน  ประกอบด้วย 
    1) ผู้บริหารการศึกษา  ผู้อ านวยการกลุ่ม  
ศึกษานิเทศก์  และเจ้าหน้าที่ในส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 2   
จ านวน  29  คน 
   2) มีผู้บริหารสถานศึกษา   ในสังกัดส านักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ     
เขต 2  (รัฐบาล)จ านวน  71  คน                  
 2. เชิงคณุภาพ 
  2.1 ใหผู้้บริหารสถานศึกษารวมถึงข้าราชการได้
รับทราบเป้าหมายการด าเนินการของส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขึ้นพื้นฐาน และส านักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา  ตลอดจนรับทราบ
แนวนโยบายต่าง ๆ   
 2.2 ให้เกิดความตระหนักต่อการปฏิบัติภารกิจ
หน้าที่และหลักการมีส่วนร่วมในการปฏิบัติงาน 
 2.3 ให้ผูบ้ริหารสถานศึกษาและข้าราชการ 
เกิดทัศนคติต่อการปฏิบัติงานในทางที่ดี 
สร้างเสริมความสามัคค ี

การขับเคลื่อนภารกิจต่างๆบรรลุ
เป้าหมายสูงสุด 

81,000 



๔๗ 

 

 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด งบประมาณ 
5. โครงการประชุมผู้บริหารการศึกษาและ

ผู้อ านวยการกลุ่ม ใน สพป.สป 2 
1. เพื่อจัดประชุมชี้แจงให้ผูบ้ริหารการศึกษาและ
ผู้อ านวยการกลุ่มได้รับทราบนโยบาย 
ในการจัดการศึกษา  และน านโยบายสู่การปฏิบัติ
อย่างมีประสิทธิภาพ 
.2 เพื่อชี้แจงให้ผู้บริหารการศึกษาและ
ผู้อ านวยการกลุ่มทราบเป้าหมายการด าเนินการ 
ร่วมกันเพื่อน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ของโรงเรียนในสังกัด 
3. เพื่อให้ผู้บริหารการศึกษาและผู้อ านวยการ
กลุ่มได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ซึ่งกัน
และกัน  เป็นการพัฒนาองค์กรที่ดีต่อไป 

1. เชิงปริมาณ 
1. จัดประชุมผู้บริหารการศึกษาและผู้อ านวยการ
กลุ่ม  จ านวน  48  คร้ัง 
2. มีผู้บริหารการศึกษา  ผู้อ านวยการกลุ่ม   
และเจ้าหน้าที่ในส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 2 จ านวน  15  คน 
2. เชิงคณุภาพ 
1. เพื่อให้ผู้บริหารการศึกษาและผู้อ านวยการกลุ่ม  
ได้รับทราบเป้าหมายการด าเนินการของส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขึ้นพื้นฐาน และส านักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา  ตลอดจน 
  รับทราบแนวนโยบายต่าง ๆ   
2. เพื่อให้เกิดความตระหนักต่อการปฏิบัติภารกิจ
หน้าที่และหลักการมีส่วนร่วมในการ ปฏิบัติงาน 
3. ให้ผูบ้ริหารการศึกษาและผู้อ านวยการกลุ่ม   
เกิดทัศนคติต่อการปฏิบัติงานในทางที่ดี สร้างเสริม
ความสามัคค ี

การขับเคลื่อนภารกิจแต่ละกลุ่มงาน
บรรลุเป้าหมายสูงสุด 

12,600 

6. โครงการพัฒนาศักยภาพครูอาวุโส 
ประจ าปี  2565 

1.  เพื่อให้ความรู้เร่ืองการปฏิบัติตน สิทธิและ
ประโยชน์ประเภทต่าง ๆ ที่พึงจะได้รับ   
2.  เพื่อเป็นขวัญก าลังใจ สร้างความภาคภูมิใจ 
ความสามัคคีระหว่างครูด้วยกัน และครูกับผู้ที่
เก่ียวข้อง 

1.  เชิงปริมาณ 
   -ผู้บริหารทุกโรงเรียน ข้าราชการครู บุคลากร
ทางการศึกษา และลูกจ้างประจ าที่อาวุโสประจ าปี 
2565  ในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 2 ทุกคนเข้าร่วม
โครงการดังกล่าว 
   -ผู้บริหารฯ ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา
และลูกจ้างประจ าที่อาวุโสทุกโรงเรียนในสังกัด
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
สมุทรปราการ เขต 2  มีส่วนร่วมในการสร้างขวัญ
ก าลังใจ สร้างความภาคภูมิใจซึ่งกันและกัน  
 

ร้อยละของผู้บริหารฯ ข้าราชการครู  
บุคลากรทางการศึกษา และ
ลูกจ้างประจ าที่อาวุโสมีความรู้เก่ียว 
สิทธิและประโยชน์ประเภทต่าง ๆ  
อย่างถูกต้อง    

81,000 



๔๘ 

 

 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด งบประมาณ 
.   2.  เชิงคณุภาพ  

      -เพื่อให้ผู้บริหารฯ ข้าราชการครู  บคุลากร
ทางการศึกษา และลูกจ้างประจ าที่อาวุโส ที่เข้าร่วม
โครงการมีความพึงพอใจในการได้รับความรู้เก่ียวกับ
การปฏิบัติตน สิทธิและประโยชน์ประเภทต่าง ๆ     
เพื่อน าไปสู่ความภาคภูมิใจ ความร่วมมือร่วมใจ 
ในการพัฒนาการเรียนการสอน ให้เป็นไปอย่างมี
คุณภาพและประสิทธิภาพ ส่งผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนของนักเรียนต่อไป 

  

7. โครงการจัดงานวันครู ประจ าปี  2565  
ของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 2 

1. เพื่อประกอบพิธีระลึกถึงพระคุณบูรพาจารย์   
2. เพื่อส่งเสริมสามัคคีธรรมระหว่างครู และความ
เข้าใจอันดีระหว่างครูกับประชาชน 
3. เพื่อส่งเสริมยกย่องเชิดชูเกียรติ 
ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาที่ประกอบคุณ
งามความดีหรือท าคุณประโยชน์ต่อวงการศึกษา 
ให้เป็นที่ประจักษ์แก่สาธารณชน และเป็น
แบบอย่างให้เยาวชนรุ่นหลังได้ยึดถือปฏิบัติตาม 

ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในสงักัด
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
สมุทรปราการ เขต 2 เข้าร่วมกิจกรรม 
งานวันครู ประจ าปี  2564 โดยพร้อมเพรียงกัน 
 
 
 

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

 

8. โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ 
การจัดการศึกษาทางไกล 

1. ส่งเสริมสนับสนุนการจัดการ ศึกษาทางไกล 
DLTV และ DLIT 
 2. ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
ทางไกล  DLTV และ DLIT 

1. พัฒนาการจัดการเรียนการสอนทางไกล DLTV 
และ DLIT ของโรงเรียนในสังกัด 
2. ติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาทางไกล 
DLTV และ DLIT ตามมาตรฐานที่ สพฐ. ก าหนด 

โรงเรียนในสังกัด จัดการศึกษาทางไกล
อย่างมีประสิทธิภาพ และผ่านเกณฑ์ 
การประเมิน 

๖๐,๐๐๐ 

9. โครงการถอดประสบการณ์และเผยแพร่
ผลการบริหารจัดการศึกษาส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
สมุทรปราการ เขต ๒ 

๑. เพื่อถอดประสบการณ์กระบวนการบริหารจัดการ
ที่ประสบผลส าเร็จของ ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาสมุทรปราการ  เขต ๒ ในรอบ  
๑๒ เดือน 
๒.  เพื่อเผยแพร่ผลงานการบริหารจัดการศึกษา ๓ 
องค์ประกอบ ๑๔ ตัวชี้วัด 
๓.  เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวทางพัฒนา
ประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษากับส านักงาน
เขตพื้นที่ในสังกัดเขตตรวจราชการที่ ๘ 

-ถอดประสบการณ์ และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ กับ 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาในเขต
ตรวจราชการที่ ๘ จ านวน ๑๑ เขต (สพป.ชลบุรี ๑-
๓/สพป.ฉะเชิงเทรา ๑-๒/สพป.ระยอง ๑-๒/สพป.
สมุทรปราการ เขต ๑-๒ /สพม.ฉะเชิงเทรา /            
สพม.ชลบุรี-ระยอง) 
- สรุปผลการบริหารจัดการศึกษาของส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต ๒  
จ านวน ๓ องค์ประกอบ ๑๔ ตัวชี้วัด 

- เผยแพร่ผลการด าเนินงานที่ประสบผลส าเร็จสู่
สาธารณชน และแลกเปลี่ยนเรียนรู้การบริหาร
จัดการศึกษากับส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาอ่ืน
ในเขตตรวจราชการที่ ๘ ให้น าผลมาบูรณาการ
พัฒนาต่อยอดสู่ความเป็นเลิศ 
- ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
สมุทรปราการ เขต ๒  มีผลงานเชิงประจักษ์ 
และสามารถน าความรู้มาประยุกต์ใช้พัฒนาการ
บริหารจัดการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาอย่าง
เป็นระบบ 

34,500 



๔๙ 

 

 

 
 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด งบประมาณ 
10. โครงการ  ประชุมเชิงปฏิบัติการการ

จัดเก็บข้อมูลพื้นฐานทางการศึกษาเพื่อ
การบริหารจัดการ 

1.เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการด าเนินงานของ
บุคลากรที่ปฏิบั ติงานข้อมูลสารสนเทศของ
โรงเรียนสังกัด 
2. เพื่อให้ได้ข้อมูลที่มีความถูกต้องตรงตามความ
เป็นจริงสามารถน าไปประกอบการบริหารจัดการ      

ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
3.เพื่อให้ได้ข้อมูลสารสนเทศที่สามารถน าไป
เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ได้ อย่างมีประสิทธิภาพ  

1.บุคลากรที่ปฏิบัติงานหรือผู้รับผิดชอบในระดับ
โรงเรียน จ านวน 71 โรงเรียน ๆ ละ 2 คน รวม
ทั้งสิ้น 142 คน  ที่เข้ารับการอบรมสามารถน า
ระบบโปรแกรมที่มีอยู่ไปใช้ได้อย่าประสิทธิภาพ 
2.ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
สมุทรปราการ เขต 2 และโรงเรียนในสังกัด 
ทั้ง  71 โรงเรียน มีข้อมูลสารสนเทศที่ถูกต้อง 
ตรงตามความเป็นจริง สามารถน าไปใช ้
น าไปใชบ้ริหารจัดการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

1. ผู้เข้ารับพัฒนาได้รับความรู้ ทักษะ
และ ประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน 
และเป็นบุคลากรวิชาชีพที่มี
ประสิทธิภาพ   
2. สถานศึกษามีบุคลากรที่ได้รับการ
พัฒนาเต็มตามศักยภาพ การจัดการ
ศึกษาเป็นไปตามมาตรฐานการศึกษา
ของชาติ ซึ่งจะน าไปสู่การพัฒนาผู้เรียน
ให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ในทุกด้าน 

60,000 

11. โครงการพัฒนาประสิทธิภาพโรงเรียน
ขนาดเล็ก 

1. เพื่อส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาบุคลากรของ
โรงเรียนขนาดเล็กให้ได้รับความรู้ประสบการณ์        
จากการศึกษาดูงาน สามารถน ามาใช้ในการ
บริหารจัดการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพและ
เกิดประสิทธิผล 
2. เพื่อส่งเสริมให้ครูได้มีโอกาสน าความรู้และ
ประสบการณ์ที่ได้มาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์
ในการจัดการเรียนการสอน การรับรู้ข้อมูล
ข่าวสาร นโยบาย ระเบียบแนวปฏิบัติ อย่างทั่วถงึ 
และทันต่อสถานการณ์ปัจจุบัน 

ผู้บริหารโรงเรียน ครูและบุคลากรโรงเรียนขนาด
เล็กในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 2   
ทั้ง 18  โรงเรียน โรงเรียนละ 1 คน รวม 18 คน  
และคณะกรรมการบริหารงานตามโครงการ 12 
คน รวมทั้งสิ้น 30 คน ได้รับการส่งเสริมและ
พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา 
 
 

1.ผู้เข้ารับพัฒนาได้รับความรู้ ทักษะ
และ ประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน
และเป็นบุคลากร วิชาชีพที่มี 
ประสิทธิภาพ   
 2. สถานศึกษามีบุคลากรที่ได้รับการ
พัฒนาเต็มตามศักยภาพ การจัดการ
ศึกษาเป็นไปตามมาตรฐานการศึกษา  
ของชาติ ซึ่งจะน าไปสู่การพัฒนาผู้เรียน
ให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ในทุกด้าน 
 

50,000 

12. โครงการเพิ่มศักยภาพและประสิทธิภาพ
การปฏิบัติงานของบุคลากรใน  
สพป.สป 2 

1.เพื่อให้บคุลากรได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้
ประสบการณ์กับหน่วยงาน/บุคลากรอ่ืน 
2.เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนา/เพิ่มศักยภาพ
ในการปฏิบัติการ 
3.เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคลากร 
4.เพื่อสร้างขวัญก าลังใจในการปฏิบัติงาน 
 

บุคลากรในสังกัด สพป.สป.2 ทุกคน น าผลจากการ
พัฒนามาเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานให้มี
ประสิทธิภาพย่ิงขึ้น 

สพป.สป.2 ได้รับการพัฒนาให้เป็น
หน่วยงานที่มีความทันสมัย ยืดหยุ่น 
คล่องตัวสูง พร้อมที่จะปรับตัวให้ทันต่อ
การเปลี่ยนแปลงของโลกอยู่ตลอดเวลา 
เป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่สนับสนุน 
ส่งเสริม ตรวจสอบ ติดตาม เพื่อให้
สถานศึกษาสามารถจัดการศึกษาได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 

237,850 



๕๐ 

 

 

 
 
 
 
 
 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด งบประมาณ 
13. โครงการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2565 
1. เพื่ อก าหนดทิศทางการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 2 ที่สอดคล้อง
กับนโยบาย และหน่วยงานที่เก่ียวข้อง 
2. เพื่อใช้เป็นกรอบในการด าเนินงานที่สอดคล้อง
กับนโยบาย และหน่วยงานที่เก่ียวข้อง 
3. สนับสนุนให้ทุกกลุ่มงานมีส่วนร่วมในการ
ก าหนดแผนงาน/โครงการที่ตรงกับบทบาท 
ภารกิจและสอดคล้องกับนโยบาย และหน่วยงาน
ที่เก่ียวข้อง 
4. เพื่อสื่อสาร ถ่ายทอด นโยบายและร่วมก าหนด
กรอบแผนงานโครงการตามแผน 
ปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
ของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
สมุทรปราการ เขต 2 

ผลผลิต (Output) 
แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
ผลลัพธ์ (Outcome) 
1) ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
สมุทรปราการ เขต 2 ใช้แผนปฏิบัติการประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 เป็นเคร่ืองมือด าเนินงาน 
2) สถานศึกษาในสังกัดจัดการศึกษาที่สอดคล้อง
กับนโยบายและกรอบแนวทาง 
ตามแผนด าเนินงาน 

1 เชิงปริมาณ 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถม 
ศึกษาสมุทรปราการ เขต 2 มีแผน 
ปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2565 จ านวน 1 เล่ม 
2 เชิงคุณภาพ 
1. ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถม 
ศึกษาสมุทรปราการ เขต 2 ด าเนินงาน 
ตามแผนที่สอดคล้องกับนโยบาย และ 
หน่วยงานที่เก่ียวข้อง 
2. ใช้แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 
 เพื่อเป็นเคร่ืองมือทางการบริหารได้อย่างมี 
ประสิทธิภาพ 
3. สถานศึกษาในสังกัดด าเนินการตาม 
นโยบายการจัดการศึกษาเป็นไปอย่าง 
มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล  
บรรลุตามเป้าหมายสูงสุด 
4. ผู้เรียนมีมีสมรรถนะและคุณลักษณะ
ที่ดี สมวัยทุกด้าน ตอบสนองต่อการ
เปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 

95,000 



๕๑ 
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14. โครงการติดตาม ประเมินและรายงานผล

การด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ 
2564 

    1. เพื่อรองรับการตรวจราชการของผู้ตรวจ
ราชการกระทรวงศึกษาธิการ 
     2. เพื่อรองรับการติดตามประเมินผลการด าเนินงาน
ของส านักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
3. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการ
บริหารจัดการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา    

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
สมุทรปราการ เขต 2  สามารถส่งเสริมและ
สนับสนุนการจัดการศึกษาระดับปฐมวัยและการจัด
การศึกษาขั้นพื้นฐาน  ได้สอดคล้องกับนโยบายของ
กระทรวงศึกษาธิการส านักงานคณะกรรมการ 
การศึกษาขั้นพื้นฐานและจังหวัด  ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ  พร้อมทั้งสาธารณชนได้ทราบความ
เคลื่อนไหว  ตลอดจนการพัฒนาในทุก ๆ ด้านที่
เก่ียวกับการจัดการศึกษาและเพื่อใช้เป็นฐานข้อมูล
ของการมีส่วนร่วมจากองค์กรภายนอก 
 

ผลผลิต 
สพป.สป.2 มีเอกสาร              
- “รายงานผลการด าเนินงาน ตาม
โครงการฯปีงบประมาณ 2564” 
-  รายงานผลการตรวจราชการ ศธจ.  
ปีงบประมาณ 2564 
-  รายงานผลการด าเนินงานตาม
ยุทธศาสตร์ ปีงบประมาณ 2564 
ผลลัพธ์ 
-  ทุกกลุ่มงานสามารถน าข้อมูลมา
วิเคราะห์  เพื่อปรับปรุงพัฒนางานใน
ด้านต่าง ๆ ให้มี 
ประสิทธิภาพย่ิงขึ้น 

15,000 

15. โครงการ พัฒนาศักยภาพผู้ปฎิบัติงาน
ด้านการเงิน การบัญชี และพัสดุ 
ในสถานศึกษา 

1.เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับ
ระเบียบ กฎหมาย ข้อบังคับ วิธีปฎิบัติเก่ียวกับ
งานการเงิน บัญชี พัสดุ 
2.เพื่อให้เจ้าหน้าที่การเงิน การบัญชีและพัสดุ  
ได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและประสบการณ์ 
ในการปฎิบัติงานและเสนอแนะปัญหา อุปสรรค 
ตลอดจนแนวทางแก้ไข 

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

ผู้บริหารสถานศึกษา เจ้าหน้าที่การเงิน 
บัญชีและพัสดุ สามารถปฎิบัติงานได้
อย่างถูกต้อง ตามระเบียบ กฎหมายที่
เก่ียวข้อง โปร่งใส ตรวจสอบได้ และ
พัฒนางานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

78,800 



๕๒ 

 

 

 
 
 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด งบประมาณ 
16. โครงการเสริมสร้างความรู้เก่ียวกับ

กฎหมายปกครองและแนวทาง 
การปฏิบัติราชการ สพป.สป.๒. 

๑.เพื่อสนองนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ 
โดยมุ่งพัฒนาให้ผู้บริหารสถานศึกษามีความรู้
ด้านกฏหมายปกครองและการปฏิบัติหน้าที่
ราชการโดยเป็นผู้ที่ปฏิบัติหน้าที่ ได้อย่างโปร่งใส 
ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
๒. เพื่อศึกษาวิเคราะห์ระเบียบ กฎหมาย  
ข้อปฏิบัติหน้าที่ราชการภายใต้กฎหมายที่
ปรับเปลี่ยนไป 
๓. เพื่อพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษาให้มีความรู้
ตามหลักธรรมาภิบาลและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
ในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ 

๑. ผู้บริหารสถานศึกษา จ านวน   ๗๑ ราย 
๒. รองผู้บริหารสถานศึกษา จ านวน  ๔๔ ราย 
๓. คณะท างาน จ านวน ๒๕ ราย 
เชิงคุณภาพ 
ผู้บริหารสถานศึกษาและรองผู้บริหารสถานศึกษา 
สามารถวิเคราะห์ กฎหมายปกครองที่เก่ียวข้องกับ
การบริหารสถานศึกษาในสังกัด สพป.สป.๒ 
 
 

สถานศึกษาหน่วยงานในสังกัดทุกระดับ
มีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ บริหารจัดการจัดการ
ตามหลักธรรมาภิบาล 

๙๘,๐๐๐ 

17. โครงการแผนการตรวจสอบภายใน เพื่อให้ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาและ
สถานศึกษาในสังกัด มีการปฏิบัติเป็นไปตาม
กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ  ค าสัง  มติ
คณะรัฐมนตรีและนโยบายที่ก าหนด 
 

1.เชิงปริมาณ 
ตรวจสอบการบริหารประมาณสถานศึกษาสังกัด  
จ านวน 20 แห่ง 
2 เชิงคุณภาพ 
สพป.สป.2 และสถานในศึกษาในสังกัด สามารถ
บริหารจัดการงบประมาและทรัพยากรทั้งหมดได้
อย่างมีคุณภาพ  

1.จ านวนสถานศึกษาที่มีการบริหาร
งบประมาณเป็นไปอย่างเหมาะสม 
2ร้อยละของระดับความส าเร็จที่
ผู้ปฏิบัติงานความรู้ ความเข้าใจใจการ
ปฏิบัติงานให้ถูกต้องตามระเบียบ 
กฎหมาย และนโยบายที่ก าหนด 

20,000 

18. โครงการ พัฒนาข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาตามหลักเกณฑ์
และวิธีการประเมินต าแหน่งการเลื่อน
วิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา  ตามข้อตกลงในการ
พัฒนางาน(Performance Agreement)         

1. เพื่อให้ข้าราชการครูและบคุลากรทางการ
ศึกษามีสมรรถนะในการจัดการเรียนรู้และการจัด
ชั้นเรียนที่มีประสิทธิภาพ 
2.เพื่อยกระดับและขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษา
ได้อย่างเป็นรูปธรรม 

ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และ
ข้าราชการครูที่สนใจเข้ารับการอบรม 
 
 
 
 

ข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษามีความรู้ความเข้าใจในการขอมี
วิทยฐานะตามหลักเกณฑ์และวิธีการ
ประเมินเพื่อเลื่อนวิทยฐานะที่ ก.ค.ศ.
ก าหนด 

69,900 



๕๓ 

 

 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด งบประมาณ 
19. โครงการ พัฒนาประสิทธิภาพการ

ปฏิบัติงานของลูกจ้างประจ า 
1. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของ

ลูกจ้างประจ า 
2. เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจให้ลูกจ้างประจ า 
มีทักษะและทัศนคติที่ดีต่อการปฏิบัติงาน 
3. เพื่อให้ลูกจ้างประจ าได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้
ความคิดเห็น และประสบการณ์การท างาน
ร่วมกัน 

ลูกจ้างประจ าที่ไ ด้รับการพัฒนามีความรู้ความ
เข้าใจ มีทักษะ และทัศนคติที่ดีในการปฏิบัติงาน 
ส่งผลดีต่อคุณภาพการศึกษาของส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 2 
และสถานศึกษา 
 
 

ลูกจ้างประจ าในสังกัด ที่ได้รับการ
พัฒนา มีความรู้ความเข้าใจและมีทักษะ   
ในการปฏิบัติงานในหน้าที่ ส่งผลดีต่อ
คุณภาพของส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาและสถานศึกษา 
 

88,100 

20. โครงการ  พัฒนาระบบการประกัน
คุณภาพการศึกษา 

1. เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในระบบการ
ประกันคุณภาพการศึกษา 
2. เพื่อสังเคราะห์รายงานผลการประเมินตนเอง
ของสถานศึกษา (Self Assessment Report: 
SAR) 
3. วัตกรรมคุณภาพเพื่อส่งเสริมการสร้างเครือข่ายน

ต้นแบบของสถานศึกษา ด้านการประกันคุณภาพ
การศึกษา 
๔.เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐาน
การศึกษา 

 

1. ผู้บริหารโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 2 
2. ผู้บริหารและครูทุกคน มคีวามรู้ความเข้าใจการ
ประกันคุณภาพภายในและการประกันคุณภาพ
ภายนอก และน าไปสู่การปฏิบัติให้เกิดความ
ต่อเน่ืองอย่างเป็นระบบ 
๓. ผู้เรียนระดับปฐมวัยและระดับขั้นพื้นฐานได้รับ
การพัฒนาให้มีคุณภาพตามาตรฐานสอดคล้องกับ
ศักยภาพ ให้เป็นผู้มีสมรรถนะและทักษะที่จ าเป็น
ในศตวรรษที่ ๒๑ 
 
 
 
 
 
 

๑. ร้อยละของผู้บริหาร ครู และ
บุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนใน
สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 2 
ได้รับความรู้ความเข้าใจในระบบประกัน
คุณภาพการศึกษาทั้งการประกัน
คุณภาพภายในและการประกันคุณภาพ
ภายนอก และเตรียมความพร้อมในการ
รับการประเมินภายนอก 
๒.ร้อยละของผู้เรียนระดับปฐมวัยและ
ระดับขั้นพื้นฐานได้รับการพัฒนาให้มี
คุณภาพตามมาตรฐานสอดคล้องกับ
ศักยภาพ ให้เป็นผู้มีสมรรถนะและ
ทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ ๒๑ 
3. ร้อยละของสถานศึกษาในสังกัด
ได้รับการพัฒนาประสิทธิภาพการจัด
การศึกษาตามบริบทพื้นที่ 

๘๔,๐๐๐ 

21. โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพ ส่ือสาร  
สร้างความรู้ความเข้าใจ รูปแบบ 
การบริหารจัดการคุณภาพการศึกษา ส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ
เขต 2 SAMUT 2 TEAMS 

1. เพื่อส่ือสาร สร้างความรู้ความเข้าใจ นโยบาย รูปแบบการ
บริหารจัดการคุณภาพการศึกษา (SAMUT 2 TEAMS) ส านักงาน
เขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 2 
 2. เพื่อส่ือสาร สร้างความรู้ความเข้าใจทิศทางการพัฒนา
คุณภาพการศึกษา ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา
สมุทรปราการเขต 2  

1. บุคลากรสพป.สป. 2 มีความรู้ความเข้าใจ 
นโยบาย รูปแบบการบริหารจัดการคุณภาพ
การศึกษา (SAMUT 2 TEAMS)   
2. บุคลากรสพป.สป. 2 มีความรู้ความเข้าใจทิศ
ทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษา  

1.ร้อยละของบุคลากร สพป.สป. 2  
มีความรู้ความเข้าใจ นโยบาย รูปแบบการ
บริหารจัดการคุณภาพการศึกษา  
(SAMUT 2 TEAMS)  
2. การพัฒนาคุณภาพการศึกษา เป็นไปใน
ทิศทางทีว่างไว้อย่างมีประสิทธิภาพ 

75,000 



๕๔ 

 

 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด งบประมาณ 
22. โครงการ  เพิ่มประสิทธิภาพการ

ด าเนินงานคณะกรรมการติดตาม 
ตรวจสอบประเมินผลและนิเทศ
การศึกษา 

1. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการด าเนินงานของ
คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล
และนิเทศการศึกษาของส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษา และเครือข่าย  
2. เพื่อส่งเสริม สนับสนุนการน าผลการติดตาม 
ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษาไปสู่
การพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาใน
สังกัดให้ได้คุณภาพและมาตรฐาน 
 
 

 

1 เชิงปริมาณ 
1.1 จัดท าเอกสารประกอบการประชุมของ

คณะกรรมการก.ต.ป.น. 
1.2 จัดประชุมคณะกรรมการ ก.ต.ป.น.   

จ านวน 4 ครั้ง 
1.3 โรงเรียนในสังกัด จ านวน 71 โรงเรียน ได้รับ

การติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา 
ปีละ  2 ครั้ง 

1.4 คณะกรรมการ ก.ต.ป.น.ทุกคนไดร้ับการเพิ่มพูน
ประสทิธิภาพการด าเนินงาน 

1.5 จัดท ารายงานผลการด าเนินงานของ
คณะกรรมการ ก.ต.ป.น. และรายงานโครงการ 
2. เชิงคุณภาพ 

2.1 คณะกรรมการตดิตาม ตรวจสอบประเมินผล
และนิเทศการศึกษาของส านักงานเขต 
พื้นที่การศึกษาและเครือข่าย ไดร้ับการเพิ่มพูน
ประสทิธิภาพการด าเนินงาน สามารถร่วมมือขับเคลื่อน
การพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาในเขต
พื้นที่ได้คุณภาพและมาตรฐาน 

2.2 สถานศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 2 ได้รับการ
ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษาอย่าง
ต่อเน่ือง ท าให้ได้รับการประกันคณุภาพการศึกษามี
ความเข้มแข็ง ส่งผลให้มีการยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนในกลุ่มสาระการเรียนรู้ 4 กลุ่มสาระสูงขึ้น 

2.3 ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาได้รับความร่วมมือ
ในการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานจากผู้บริหาร
การศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก 
บุคลากรในส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา ศึกษานิเทศก์ 
และผู้เก่ียวข้องทุกระดบั  

1. ร้อยละของสถานศึกษาในสังกัด 
ได้รับการพัฒนาประสิทธิภาพการจัด
การศึกษาตามบริบทพื้นที่ 
2. ร้อยละของสถานศึกษาในสังกัด 
ได้รับการติดตาม ตรวจสอบ 
ประเมินผลและนิเทศการศึกษาอย่าง
ต่อเน่ือง ท าให้ได้รับการประกันคุณภาพ
การศึกษามีความเข้มแข็ง สง่ผลให้มีการ
ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในกลุ่ม
สาระการเรียนรู้ 4 กลุม่สาระการเรียนรู้
สูงขึ้น 
3. ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาได้รับ
ความร่วมมือในการพัฒนาคุณภาพและ
มาตรฐานจากผู้บริหารการศึกษา 
ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้ทรงคณุวุฒิ
ภายนอก บุคลากรในส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษา ศึกษานิเทศก์ และผู้เก่ียวข้อง
ทุกระดับ 

 

- 



๓๐ 

 

 

 
 
 
 

ภาคผนวก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



๓๑ 
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             รักษาราชการแทน ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 2 
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ภาพประกอบการประชุมจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



๓๖ 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๓๗ 

 

 

จัดท าเอกสารและรูปเล่ม  

 
ที่ปรึกษา 

นายบุญเพชร วันนา  ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา 
                    สมุทรปราการ เขต 2 

นางแสงเดือน สุขรมย์  รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา 
   สมุทรปราการ เขต 2 
นายสมชัย นิยันตัง  รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา 
   สมุทรปราการ เขต 2 
นายศกลวัฒน์ กองสมบัติ รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา 
   สมุทรปราการ เขต 2 

คณะจัดท าเอกสาร  
นางสาวแววมณี        จิตต์อารี  ผู้อ านวยการกลุ่มนโยบายและแผน                                           
นางสาวลักษณา     กุลสูงเนิน นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ 
นายภัทรแสน     แสนยะมูล นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ 
นางสาวสุวรรณา วงศ์ประเสริฐ เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 
นางสาวกชกร  แก้วสกุล อัตราจ้าง 
 

ออกแบบปกและจัดรูปเล่ม 
นายภัทรแสน        แสนยะมูล นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ 

บรรณาธิการกิจ 
นางสาวแววมณี        จิตต์อารี  ผู้อ านวยการกลุ่มนโยบายและแผน                                                            
นางสาวลักษณา     กุลสูงเนิน นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ 
นายภัทรแสน  แสนยะมูล นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ 
นางสาวสุวรรณา วงศ์ประเสริฐ เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 
นางสาวกชกร  แก้วสกุล อัตราจ้าง 
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แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต ๒ 

(Action plan fiscal year 2565 of Samutprakan Primary Educational Service Area Office 2) 

กลุ่มนโยบายและแผน 
๒ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต  

 


