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ส่วนที่ 1 

ควำมเป็นมำ 
    

1.1  สภำพกำรจัดกำรศึกษำ 
                ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสมุทรปราการ เป็นหน่วยงานที่อยู่ภายใต้การก ากับดูแลของ
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ มีหน้าท่ีด าเนินการให้เป็นไปตามอ านาจหน้าท่ีของ
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน ตามมาตรา 38 แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และมาตรา37 
แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2564 และตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ 
เรื่อง การแบ่งส่วนราชการภายในส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา พ.ศ. 2560 ข้อ 5 ให้ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามี
อ านาจหน้าที่ด าเนินการให้เป็นไปตามอ านาจหน้าที่ของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบ
บริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ  ดังต่อไปนี้ 
                (1) จัดท านโยบายแผนพัฒนาและมาตรฐานการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษาให้สอดคล้องกับนโยบาย
มาตรฐานการศึกษาแผนการศึกษาแผนพัฒนาการศึกษาข้ันพื้นฐานและความต้องการของท้องถิ่น 
                (2) วิเคราะห์การจัดต้ังงบประมาณเงินอุดหนุนท่ัวไปของสถานศึกษาและหน่วยงานในเขตพื้นท่ีการศึกษา
และแจ้งการจัดสรรงบประมาณที่ได้รับให้หน่วยงานข้างต้นรับทราบรวมทั้งก ากับตรวจสอบติดตามการใช้จ่าย
งบประมาณของหน่วยงานดังกล่าว 
                (3) ประสานส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาหลักสูตรร่วมกับสถานศึกษาในเขตพื้นท่ีการศึกษา 
                (4) ก ากับดูแลติดตามและประเมินผลสถานศึกษาข้ันพื้นฐานและในเขตพื้นท่ีการศึกษา 
                (5) ศึกษาวิเคราะห์วิจัยและรวบรวมข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษาในเขตพื้นท่ีการศึกษา 
                (6) ประสานการระดมทรัพยากรด้านต่าง ๆ รวมทั้งทรัพยากรบุคคลเพื่อส่งเสริมสนับสนุนการจัดและ
พัฒนาการศึกษาในเขตพื้นท่ีการศึกษา 
                (7) จัดระบบประกันคุณภาพการศึกษาและประเมินผลสถานศึกษาในเขตพื้นท่ีการศึกษา 
                (8) ประสานส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาของสถานศึกษาเอกชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรวมท้ัง
บุคคล องค์กรชุมชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการและสถาบันอื่นที่จัดการศึกษารูปแบบท่ี
หลากหลายในเขตพื้นท่ีการศึกษา 
                (9) ด าเนินการและประสานส่งเสริมสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาการศึกษาในเขตพื้นท่ีการศึกษา 
                (10) ประสานส่งเสริมการด าเนินการของคณะอนุกรรมการและคณะท างานด้านการศึกษา 
                (11) ประสานการปฏิบัติราชการทั่วไปกับองค์กรหรือหน่วยงานต่างๆทั้งภาครัฐเอกชนและองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในฐานะส านักงานผู้แทนกระทรวงศึกษาธิการในเขตพื้นท่ีการศึกษา 
                (12) ปฏิบัติหน้าที่อื่นเกี่ยวกับกิจการภายในเขตพื้นที่การศึกษาที่มิได้ระบุให้เป็นหน้าที่ของหน่วยงานใด
โดยเฉพาะหรือปฏิบัติงานอื่นท่ีได้รับมอบหมาย 
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                การบริหารจัดการศึกษา ของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสมุทรปราการ แบ่งส่วนราชการ
ตามกฎกระทรวงว่าด้วย การก าหนดหลักเกณฑ์การแบ่งส่วนราชการภายในส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา พุทธศักราช 
2546 และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การแบ่งส่วนราชการภายในส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา  พ.ศ. 2560 
ข้อ 6 และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การแบ่งส่วนราชการภายในส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา พ.ศ.  2560 
แบ่งเพิ่มเป็น 10 กลุ่มงาน 
1.2  โครงสร้ำงกำรบริหำรงำนของส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำสมุทรปรำกำร 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสมุทรปราการ 

คณะกรรมการติดตามตรวจสอบประเมินผล หน่วยตรวจสอบภายใน 

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสมุทรปราการ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสมุทรปราการ 

กลุ่มบริหารการเงิน 
และสินทรัพย ์

กลุ่มบริหารงาน
บุคคล 

กลุ่มพัฒนาครูและ
บุคลากรทางการศึกษา 

1. งานบริหารการเงิน 
2. งานบริหารงานบัญชี 
3. กลุ่มงานบริหารพัสดุ 
4. กลุ่มงานบริหารสินทรัพย์ 
5. งานให้ค าปรึกษาสถาน 
ศึกษาเก่ียวกับการ
ด าเนินการบริหาร การเงิน 
งานบัญชี งานพัสดุ และงาน
บริหารสินทรัพย์ 
6. งานอ่ืน ๆ ท่ีได้รับ
มอบหมาย 

1. งานวางแผนอัตราก าลัง
และก าหนดต าแหน่ง 
2. งานวิทยะฐาน 
3. งานสรรหา บรรจุ และ
แต่งตั้งย้ายโอน และลาออก 
4. งานประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน การเล่ือน
เงินเดือน 
5. งานบ าเหน็จความชอบ
และทะเบียนประวัติ 
6. งานระบบจ่ายตรง
เงินเดือนและค่าจ้างประจ า 
7. งานบริหารและอ านวย
ความสะดวกในการออก
หนังสือรับรองต่าง ๆ 
8. งานอ่ืน ๆ ท่ีได้รับ
มอบหมาย 1. งานฝึกอบรมการพัฒนา

ก่อนแต่งตั้ง 
2. งานฝึกอบรมพัฒนาเพ่ือ
เพ่ิมศักยภาพการปฏิบัติงาน 
3. งานส่งเสริมสนับสนุน
และยกย่องเชิดชูเกียรติ 
4. รายการลาศึกษาต่อ 
ฝึกอบรม หรือปฏิบัติการ
วิจัย 
5. งานระบบเครือข่ายการ
พัฒนาครูและบุคลากร
ทางการศึกษา 
6. งานอ่ืน ๆ ท่ีได้รับ
มอบหมาย 

กลุ่มนิเทศติดตาม
และประเมินผลฯ 

กลุ่มอำนวยการ กลุ่มกฎหมายและคดี 

กลุ่มส่งเสริมการจัด
การศึกษา 

กลุ่มนโยบาย 
และแผน 

กลุ่มส่งเสริม
การศึกษาทางไกล 

1. งานส่งเสริมการจัด
การศึกษาขั้นพื้นฐาน 
2. งานส่งเสริมกิจการ
นักเรียน 
3. งานส่งเสริมระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน 
4. งานส่งเสริมสวัสดิการ
นักเรียน 
5. งานอ่ืน ๆ ท่ีได้รับ
มอบหมาย 
 

1. งานจัดการศึกษาทางไกล 
2. งานระบบข้อมูล
สารสนเทศเพ่ือการบริหาร
และจัดการศึกษา 
3. งานระบบคอมพิวเตอร์
และเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการส่ือสาร 
4. งานบริการเทคโนโลยี
สารสนเทศ 
5. งานอ่ืน ๆ ท่ีได้รับ
มอบหมาย 

1. งานจัดท านโยบายและ
แผนพัฒนาการศึกษา 
2. งานงบประมาณ 
3. งานตรวจสอบ ติดตาม 
การใช้จ่ายงบประมาณ และ
การปฏิบัติตามนโยบายและ
แผน 
4. งานวิเคราะห์ และจัดท า
ข้อมูลการจัดตั้ง ยุบ รวม 
เลิก และโอนสถานศึกษา 
5. งานธุรการ 
6. งานอ่ืน ๆ ท่ีได้รับ
มอบหมาย 

1. งานประสาน ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาหลักสูตร 
2. งานศึกษา วิเคราะห์ วิจัยเพื่อพัฒนาหลักสูตรการสอน
และกระบวนการเรียนรู้ของผู้เรียน 
3. งานวิจัย พัฒนา ส่งเสริม ติดตาม ตรวจสอบ และ
ประเมินผล 
4. งานวิจัย พัฒนา ส่งเสริมมาตรฐานการศึกษาและการ
ประกันคุณภาพการศึกษา ประเมิน ติดตาม และ
ตรวจสอบคุณภาพการศึกษา 
5. งานนิเทศติดตาม และประเมินผลการศึกษา 
6. งานศึกษา วิเคราะห์ วิจัย พัฒนาส่งเสริม และพัฒนา
ส่ือวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา 
7. งานเลขานุการคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ 
ประเมินผล และนิเทศการศึกษา 
8. งานปฏิบัติการร่วมกับสนับสนุนการปฏิบัติงานของ
หน่วยอ่ืน 
9. งานอ่ืน ๆ ท่ีได้รับมอบหมาย 
 

1. งานสารบรรณส านักงาน
เขตพื้นท่ีการศึกษา 
2. งานช่วยอ านวยการ 
3. งานอาคาร สถานท่ี และ
ส่ิงแวดล้อม 
4. งานยานพาหนะ 
5. งานการจัดระบบบริหาร
ส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษา 
6. งานประสานงาน 
7. งานเลือกและสรรหา
กรรมการ และอนุกรรมการ 
8. งานประชาสัมพันธ์ 
9. งานอ่ืน ๆ ท่ีได้รับ
มอบหมาย 
 

1. งานสนับสนุน พัฒนา การมีวินัยและรักษาวินัย 
2. ด าเนินการตรวจสอบเก่ียวกับเร่ืองร้องเรียน 
3. ด าเนินการตรวจสอบเก่ียวกับวินัยและตรวจ
พิจารณาวินัย 
4. ด าเนินการเก่ียวกับอุทธรณ์และการพิจารณาการ
อุทธรณ์ 
5. ด าเนินการเก่ียวกับการร้องทุกข์ การพิจารณาการ
ร้องทุกข์ 
6. ด าเนินการเก่ียวกับความรับผิดชอบละเมินของ
เจ้าหน้าท่ี 
7. ด าเนินการเก่ียวกับงานคดีปกครอง คดีแพ่ง 
คดีอาญา และคดีอ่ืน ๆ ของรัฐ 
8. ด าเนินการป้องกัน และปราบปรามการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ 
9. ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย จัดท าข้อมูล และติดตาม
ประเมินผลเพ่ือพัฒนางานด้านกฎหมายแลคดีของรัฐ 
10. งานอ่ืน ๆ ท่ีได้รับมอบหมาย 
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1.3  สภำพทั่วไป 

 จังหวัดสมุทรปรำกำร หรือที่เรียกกันเป็นสามัญทั่วไปว่า "เมืองปากน ้า" ตั ้งอยู่ปากน ้าเจ้าพระยา        
เป็นเมืองส าคัญทางประวัติศาสตร์มาต้ังแต่โบราณ เป็นเมืองหน้าด่านทางทะเลท่ีมีความส าคัญตลอดมาทุกยุคทุกสมัย  
"สมุทร" แปลว่า "ทะเล" และ "ปราการ" แปลว่า "ก าแพง" สมุทรปราการ จึงแปลว่า ก าแพงชายทะเล หรือ ก าแพงริม
ทะเล ซึ่งหมายถึงเมืองหน้าด่านชายทะเล หรือ ริมทะเลท่ีมีก าแพงมั่นคงแข็งแรงส าหรับป้องกันข้าศึกนั่นเอง นับว่าเป็น
การให้ชื่อเมืองที่ถูกต้องและเหมาะสมตามความมุ่งหมายในการตั้งเมืองเป็นอย่างยิ่ง  ประวัติความเป็นมาของเมือง
สมุทรปราการ สลับซับซ้อนสัมพันธ ์ก ับเม ืองพระประแดงมาก  (ปัจจุบันเป็นอ าเภอพระประแดงในจังหวัด
สมุทรปราการ) เพราะเมืองสมุทรปราการได้ต้ังขึ้นในสมัยกรุงศรีอยุธยาเป็นราชธานี แต่เมืองพระประแดงเดิมนั้น ขอม
ได้ต้ังขึ้นในสมัยขอมมีอ านาจครอบครองบริเวณลุ่มแม่น ้าเจ้าพระยา ซึ่งสมัยนั้น ทะเลยังลึกเข้ามามากจนจรดเขตทาง
ใต้ของกรุงเทพมหานคร ขอมเรียกว่า "ปากน ้าพระประแดง" เมื่อต้ังท่ีเมืองปากน ้าก็เรียกว่า " เมืองพระประแดง" (ตาม 
หลักฐานทางประวัติศาสตร์เชื ่อว่าเมืองพระประแดง ที่ขอมตั้งนี้อยู ่ที ่ คลองเตย เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร 
ปัจจุบันคือท่ีท าการ การท่าเรือแห่งประเทศไทย) ครั้นนานมา มีแผ่นดินงอกออกไป เมืองพระประแดงห่างจากปากน ้า
เข้าทุกที จึงมีการโยกย้ายตั ้งเมืองปากน ้าขึ ้นใหม่ เพื ่อความเหมาะสม จึงมีทั ้งเมืองสมุทรปราการ และเมือง            
พระประแดง ในสมัยกรุงศรีอยุธยา ครั้นถึงสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ ความจ าเป็นทางการเมือง และความปลอดภัยของ
ประเทศชาติมีมากขึ้นจึงได้ตั้งเมือง นครเขื่อนขันธ์ขึ้น (ปัจจุบันเป็นอ าเภอ พระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ) จึง
กล่าวได้ว่า จังหวัดสมุทรปราการ หรือเมืองปากน ้าในปัจจุบันนี้ มีประวัติ และอาณาเขตของเมือง 3 เมืองรวมกัน คือ 
เมืองพระประแดง เมืองนครเข่ือนขันธ์ และเมืองสมุทรปราการ 

1.4  สภำพภูมิศำสตร์ 

               1.4.1 ที่ต้ังและอำณำเขต 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

จังหวัดสมุทรปราการ 
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               จังหวัดสมุทรปรำกำร ต้ังอยู่ริมฝ่ังแม่น ้าเจ้าพระยาตอนปลายสุดของแม่น ้าเจ้าพระยาและเหนืออ่าวไทย 
มีเนื้อท่ีโดยประมาณ คือ 1,004 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 627,557 ไร่ ตั้งอยู่ทางภาคกลางของประเทศไทย  
ห่างจากกรุงเทพมหานครไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ประมาณ 29 กิโลเมตร 
 ทิศเหนือ  ติดต่อกับ กรุงเทพมหานคร 
 ทิศใต้ ติดต่อกับ อ่าวไทย (พื้นท่ีชายฝ่ังทะเล) 
 ทิศตะวันออก ติดต่อกับ จังหวัดฉะเชิงเทรา 
 ทิศตะวันตก ติดต่อกับ กรุงเทพมหานคร 

               1.4.2 ลักษณะภูมิประเทศ 
               จังหวัดสมุทรปรำกำร ส่วนใหญ่พื้นท่ีเป็นท่ีราบลุ่ม มีแม่น ้าเจ้าพระยาไหลผ่านกลาง แยกพื้นท่ีออกเป็น
ด้านตะวันตกและด้านตะวันออกและมีล าคลองรวม 95 สาย โดยเป็นคลองชลประทาน 14 สาย คลองธรรมชาติ 81 
สาย ลักษณะภูมิประเทศโดยท่ัวไป สามารถแบ่งพื้นท่ีออกได้เป็น 3 ส่วน คือ 
 1) บริเวณแม่น ้าเจ้าพระยาท้ังสองฝ่ัง ซึ่งเป็นท่ีราบลุ่มท้ังหมด 
 2) บริเวณตอนใต้ใกล้ชายฝ่ังทะเล น ้าทะเลท่วมถึงและท่ีดินจะเค็มจัดในฤดูแล้ง 
 3) บริเวณที ่ราบกว้างใหญ่ทางตอนเหนือและทางตะวันออก ซึ ่งจะเป็นที่ราบลุ่มติดต่อกันตลอด 
มีคลองชลประทานหลายแห่ง 
 1.4.3 สภำพภูมิอำกำศ  
 จังหวัดสมุทรปรำกำร ลักษณะอากาศเป็นแบบชายทะเล อากาศเย็นไม่ร้อนจัด ในฤดูร้อนมีความช้ืนใน
อากาศสูง เนื่องจากอิทธิพลของทะเลและลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ ฤดูฝนมีฝนตกมาก ฤดูหนาวก็ไม่หนาวจนเกนิไป 
อุณหภูมิเฉล่ีย 30.60 องศาเซลเซียส 
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               1.4.4 กำรคมนำคมและกำรขนส่ง 

               จังหวัดสมุทรปรำกำร มีทางหลวงสายหลักซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของแขวงการทางสมุทรปราการ 
และทางหลวงสายรองซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของส านักงานทางหลวงชนบทจังหวัดฯ รวมทั้งทางบริการพิเศษซึ่งอยู่
ในความรับผิดชอบของการทางพิเศษแห่งประเทศไทย ท่ีส าคัญ ๆ ในพื้นท่ีดังนี้ 
  กำรคมนำคมทำงบก  
 ทางหลวงแผ่นดินที่ส าคัญมี 17 สาย และมีทางหลวงพิเศษสายมอเตอร์เวย์ และทางด่วนเชื่อมต่อสาย
บางพลี-สุขสวัสดิ์ (ถนนกาญจนาภิเษก) ทางพิเศษบูรพาวิถี ถนนวงแหวนอุตสาหกรรม โครงข่ายถนนสายรองที่ถ่าย
โอนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดูแล จ านวนทั้งสิ้น 82 สายทาง และมีสะพานแขวนข้ามแม่น ้าเจ้าพระยา จ านวน    
2 แห่ง คือ สะพานกาญจนาภิเษก และสะพานภูมิพล 1 สะพานภูมิพล 2 รวมทั้งทางเชื่อมเส้นทางด่วนสายบางพลี -   
สุขสวัสดิ์ (ถนนกาญจนาภิเษก) กับถนนวงแหวนอุตสาหกรรม (ช่วงบางหัวเสือ) และทางพิเศษบูรพาวิถี  (ช่วงด่าน     
บางแก้ว) 
 กำรคมนำคมทำงน ้ำ  
 จังหวัดสมุทรปราการมีท่าเทียบเรือขนส่งโดยสารสาธารณะ และท่าขนส่งสินค้าที่ส าคัญ รวม 32 แห่ง 
และมีท่าเทียบเรือ ขนาดเกินกว่า 500 ตัน จ านวน 53 ท่า โดยมีท่าเทียบเรือท่ีส าคัญ ดังนี้ 
  1. ท่าเรือพิบูลย์ศรี ต้ังอยู่ท่ีต าบลปากน ้า อ าเภอเมือง บางประกอก 
  2. ท่าเรือพระประแดง ต้ังอยู่ท่ีหน้าท่ีว่าการอ าเภอพระประแดง 
  3. ท่าเรือคลองด่าน ต้ังอยู่ท่ีต าบลคลองด่าน อ าเภอบางบ่อ 
  4. ท่าห้องเย็น ต้ังอยู่ท่ีต าบลท้ายบ้าน อ าเภอเมืองสมุทรปราการ 
  5. ท่าสะพานปลา ต้ังอยู่ท่ีต าบลท้ายบ้าน อ าเภอเมืองสมุทรปราการ 
  6. ท่าเรือข้ามฝากเภตรา ใช้บรรทุกยานพาหนะข้ามฟากระหว่างอ าเภอพระประแดง ฝั่งตะวันตก  
และตะวันออก 
 7. ท่าเรืออายิโนะโมโต๊ะ อยู่ในเขตอ าเภอพระประแดง ใช้บรรทุกยานพาหนะข้ามฝากไปยังบริเวณท่าเรือ
ข้ามฟาก อ าเภอบางเสาธง 
 กำรคมนำคมทำงอำกำศ  
 ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ (Suvarnabhumi lnternational Airport) ต้ังอยู่ท่ีถนนบางนาตราด 
ประมาณกิโลเมตรที่ 15 ต าบลราชาเทวะ อ าเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ ห่างจากใจกลางกรุงเทพมหานคร 25 
กิโลเมตร เป็นท่าอากาศยานท่ีมีพื้นท่ีขนาดใหญ่ท่ีสุดของไทย (เนื้อท่ี 20,000 ไร่) โดยท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณ
ภูมิเป็นศูนย์กลางการบิน และประตูสู่เอเชีย 
 กำรคมนำคมระบบรำง (รถไฟฟ้า BTS สายสีเขียว ส่วนช่วงแบริ่ง สมุทรปราการ) 
               การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) ได้ด าเนินการก่อสร้างงานโครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว 
ช่วงแบริ่ง สมุทรปราการ เพื ่อต่อขยายโครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว (BTS) ตั ้งแต่บริเวณซอยสุขุมว ิท 107 
(แบริ่ง) ไปตามแนวเกาะกลางของถนนสุขุมวิท ผ่านคลองส าโรง ผ่านแยกเทพารักษ์ แยกปู่เจ้าสมิงพราย 
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แยกศาลากลางจังหวัดฯ แยกการไฟฟ้านครหลวงสาขาสมุทรปราการ (จุดปลายทางถนนศรีนครินทร์) แยกแพรกษา  
แยกถนนสายลวด จนถึงจุดสิ้นสุดปลายทางที่สถานีการเคหะสมุทรปราการ ซึ่งจะช่วยอ านวยความสะดวกในการ
เดินทางแก่ประชาชนท่ีมาพักอาศัย ประกอบธุรกรรมและท่องเท่ียวในพื้นท่ี รวมทั้งสามารถแก้ไขปัญหาการจราจรได้
อีกทางหนึ่ง 

1.5  ที่ต้ังสถำนศึกษำ 
                ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษามัธยมศึกษาสมุทรปราการ ตั้งอยู่ ณ เลขที่ 34/6 อาคาร           

วีระ รอดเรือง ต าบลปากน ้า อ าเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ รหัสไปรษณีย์ 10270 รับผิดชอบโรงเรียนในจังหวัด

สมุทรปราการ จ านวน 25 โรงเรียน 

ตำรำงที่ 1   ข้อมูลที่ต้ังสถำนศึกษำในจังหวัดสมุทรปรำกำร  

ท่ี โรงเรียน ที่อยู ่
1 โรงเรียนสมุทรปราการ 497 ถนนสุขุมวิท ต.ปากน ้า อ.เมืองสมุทรปราการ 

จ.สมุทรปราการ 
2 โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ 498 ถนนสุขุมวิท ต.ปากน ้า อ.เมืองสมุทรปราการ  

จ.สมุทรปราการ 
3 โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ 799 หมู่ท่ี 6 ถนนเทพารักษ์ ต.บางเมืองใหม่  

อ.เมืองสมุทรปราการ  จ.สมุทรปราการ 
4 โรงเรียนมัธยมวัดด่านส าโรง 973 หมู่ท่ี 8 ถนนสุขุมวิท ต.ส าโรงเหนือ อ.เมืองสมุทรปราการ   

จ.สมุทรปราการ      
5 โรงเรียนมัธยมวัดศรีจันทร์ประดิษฐ์  

ในพระบรมราชานุเคราะห์ 
4 หมู่ท่ี 2 ถนนสุขุมวิท ต.บางปูใหม่ อ.เมืองสมุทรปราการ   
จ.สมุทรปราการ 

6 โรงเรียนหาดอมราอักษรลักษณ์วิทยา 234 หมู่ท่ี 4 ถนนท้ายบ้าน ต.ท้ายบ้าน อ.เมืองสมุทรปราการ  
จ.สมุทรปราการ            

7 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบ
วิทยาลัย สมุทรปราการ 

261 หมู่ท่ี 3 ถนนสุขุมวิท ต.บางปู อ.เมืองสมุทรปราการ   
จ.สมุทรปราการ            

8 โรงเรียนวัดทรงธรรม 1126 ต.ตลาด อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ 
9 โรงเรียนวิสุทธิกษัตร ี 71 ถนนทรงเมือง ต.ตลาด อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ 
10 โรงเรียนราชประชาสมาสัย ฝ่ายมัธยม 

รัชดาภิเษกในพระบรมราชูปถัมภ์ 
หมู่ท่ี 1 ต.บางจาก อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ 
 

11 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า 
สมุทรปราการ 

18/1 หมู่ท่ี 15 ต.บางหัวเสือ อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ 

12 โรงเรียนป้อมนาคราชสวาทยานนท์ 168 หมู่ท่ี 3 ต.ปากคลองบางปลากด อ.พระสมุทรเจดีย์  
จ.สมุทรปราการ 
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ท่ี โรงเรียน ที่อยู ่
13 โรงเรียนมัธยมวัดใหม่สมุทรกิจวิทยาคม 106 หมู่ท่ี 5 ต.ในคลองบางปลากด อ.พระสมุทรเจดีย์  

จ.สมุทรปราการ 
14 โรงเรียนสาขลาสุทธีราอุปถัมภ์ 198 หมู่ท่ี 4 ต.นาเกลือ อ.พระสมุทรเจดีย์ จ.สมุทรปราการ 

15 โรงเรียนปทุมคงคา สมุทรปราการ 55/5 ถนนพุทธรักษา ต.แพรกษาใหม่ อ.เมืองสมุทรปราการ  
จ.สมุทรปราการ 

16 โรงเรียนบางพลีราษฎร์บ ารุง 154 หมู่ท่ี 8 ถนนสุขาภิบาล ต.บางพลีใหญ่ อ.บางพลี  
จ.สมุทรปราการ 

17 โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว  
ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

31 หมู่ท่ี 13 ถนนบางนา - ตราด ต.บางแก้ว อ.บางพลี   
จ.สมุทรปราการ 

18 โรงเรียนบางแก้วประชาสรรค์ 48 หมู่ท่ี 2 ถนนหนามแดง - บางพลี ต.บางแก้ว อ.บางพลี  
จ.สมุทรปราการ 

19 โรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม 16 หมู่ท่ี 1 ถนนบางนา - ตราด ต.บางโฉลง อ.บางพลี  
จ.สมุทรปราการ 

20 โรงเรียนราชวินิตสุวรรณภูม ิ 99/9 หมู่ท่ี 2 ต.หนองปรือ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 

21 โรงเรียนบางบ่อวิทยาคม 23 หมู่ท่ี 3 ถนนบางนา - ตราด ต.บางบ่อ อ.บางบ่อ  
จ.สมุทรปราการ 

22 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดม 
ศึกษาพัฒนาการ สมุทรปราการ 

99 หมู่ท่ี 7 ถนนบางนา - ตราด ต.บางบ่อ อ.บางบ่อ  
จ.สมุทรปราการ 

23 โรงเรียนหลวงพ่อปานคลองด่านอนุสรณ์ 600 หมู่ท่ี 13 ถนนปานวิถี  ต.คลองด่าน อ.บางบ่อ  
จ.สมุทรปราการ 

24 โรงเรียนเปร็งวิสุทธาธิบดี 35 หมู่ท่ี 4 ถนนอ่อนนุช ต.เปร็ง อ.บางบ่อ จ.สมุทรปราการ 

25 โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 
สมุทรปราการ 

119/22 หมู่ท่ี 13 ถนนเทพารักษ์ ต.บางเสาธง อ.บางเสาธง  
จ.สมุทรปราการ 
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1.6  ข้อมูลพื้นฐำนทำงกำรศึกษำ 

ตำรำงที่ 2   ข้อมูลโรงเรียน / ครู / นักเรียน / ห้องเรียน  ปีกำรศึกษำ 2564 จ ำแนกรำยจังหวัด  
               (ข้อมูล ณ วันที่ 25 มิถุนำยน 2564) 

จังหวัด 
จ ำนวน 
โรงเรียน 

จ ำนวนนักเรียน ปีกำรศึกษำ 2564 
ห้องเรยีน ครู 

ก่อนประถม ประถม ม.ต้น ม.ปลำย รวม 

สมุทรปราการ 25 - - 28,328 22,060 50,388 1,477 2,090 
รวม 25 - - 28,328 22,060 50,388 1,477 2,090 

ตำรำงที ่3    จ ำนวนและร้อยละของสถำนศึกษำ นักเรียน ครูและห้องเรียน จ ำแนกตำมอ ำเภอที่ต้ัง 
                ของสถำนศึกษำ ปีกำรศึกษำ 2564 

อ ำเภอ 
สถำน 
ศึกษำ 

มัธยมศึกษำตอนต้น มัธยมศึกษำตอนปลำย รวม 
ครู 

นักเรียน ห้อง นักเรียน ห้อง นักเรียน ห้อง 

เมืองสมุทรปราการ 
8 10,080 261 7,934 210 18,014 471 1,001 

32.00 35.60 34.85 35.99 35.06 35.77 34.94 36.14 

บางบ่อ 
4 4,343 111 2,729 80 7,072 191 387 

16.00 15.34 14.82 12.38 13.36 14.04 14.17 13.97 

บางพลี 
5 6,378 171 5,035 133 11,413 304 621 

20.00 22.52 22.83 22.84 22.20 22.66 22.55 22.42 

พระประแดง 
4 5,078 135 4,680 119 9,758 254 522 

16.00 17.93 18.02 21.23 19.87 19.38 18.84 18.84 

พระสมุทรเจดีย์ 
3 1,226 41 900 33 2,126 74 146 

12.00 4.33 5.47 4.08 5.51 4.22 5.49 5.27 

บางเสาธง 
1 1,212 30 767 24 1,979 54 93 

4.00 4.28 4.01 3.48 4.01 3.93 4.01 3.36 

รวมทั้งสิ้น 
25 28,317 749 22,045 599 50,362 1,348 2,770 

100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 
   

ตำรำงที่ 4   แสดงจ ำนวนและร้อยละของสถำนศึกษำ นักเรียน ครูและห้องเรียน จ ำแนกตำมสหวิทยำเขต   
 ปีกำรศึกษำ 2564  

สหวิทยำเขต 
สถำน 
ศึกษำ 

มัธยมศึกษำตอนต้น มัธยมศึกษำตอนปลำย รวม 
ครู 

นักเรียน ห้อง นักเรียน ห้อง นักเรียน ห้อง 

เมืองปราการ 
6 7,640 194 6,019 156 13,659 350 741 

24.00 26.98 25.90 27.30 26.04 27.12 25.96 26.75 
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สหวิทยำเขต 
สถำน 
ศึกษำ 

มัธยมศึกษำตอนต้น มัธยมศึกษำตอนปลำย รวม 
ครู 

นักเรียน ห้อง นักเรียน ห้อง นักเรียน ห้อง 

วิทยปราการ 
6 6,771 184 4,783 137 11,554 321 631 

24.00 23.91 24.57 21.70 22.87 22.94 23.81 22.78 

ป้อมปราการ 
6 4,750 137 4,380 122 9,130 259 532 

24.00 16.77 18.29 19.87 20.37 18.13 19.21 19.21 

สุวรรณภูมิปราการ 
7 9,156 234 6,863 184 16,019 418 866 

28.00 32.33 31.24 31.13 30.72 31.81 31.01 31.26 

รวมทั้งสิ้น 
25 28,317 749 22,045 599 50,362 1,348 2,770 

100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 

ตำรำงที่ 5   ข้อมูลนักเรียน จ ำแนกตำมระดับชั้นและเพศ ปีกำรศึกษำ 2564 

ตำรำงที่ 6   ข้อมูลขนำดโรงเรียน จ ำแนกตำมขนำดโรงเรียนของ สพฐ. 

ขนำดโรงเรียน 
สถำนศึกษำในจังหวัดสมุทรปรำกำร 

จ ำนวนนักเรียน 
(คน) 

จ ำนวนนักเรียน 
(คน) 

จ ำนวนนักเรียน 
(คน) 

ขนาดเล็ก 
(1-499) 

1-120 1-120 1-120 
121-200 121-200 121-200 
201-300 201-300 201-300 
301-499 301-499 301-499 

ชั้น 
 

จ ำนวนนักเรียน ปีกำรศึกษำ 2564 จ ำนวนห้อง 

      มัธยมศึกษาปีท่ี 1 9,836 287 

      มัธยมศึกษาปีท่ี 2 9,328 275 

      มัธยมศึกษาปีท่ี 3 9,164 266 

รวมมัธยมศึกษำตอนต้น 28,328 828 

     มัธยมศึกษาปีท่ี 4 7,758 226 

     มัธยมศึกษาปีท่ี 5 7,499 221 

     มัธยมศึกษาปีท่ี 6 6,802 202 

รวมมัธยมศึกษำตอนปลำย 22,059 649 

รวม 50,381 1,477 
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ขนำดโรงเรียน 
สถำนศึกษำในจังหวัดสมุทรปรำกำร 

จ ำนวนนักเรียน 
(คน) 

จ ำนวนนักเรียน 
(คน) 

จ ำนวนนักเรียน 
(คน) 

ขนาดกลาง 500 - 1,499 500 - 1,499 500 - 1,499 
ขนาดใหญ่ 1,500-2,499 1,500-2,499 1,500-2,499 

ขนาดใหญ่พิเศษ 2,500  
คนขึ้นไป 

2,500  
คนขึ้นไป 

2,500  
คนขึ้นไป 

 

ตำรำงที่ 7 จ ำนวนโรงเรียนขนำดเล็ก มีนักเรียน < 120 คน ปีกำรศึกษำ 2563 - 2564 

โรงเรียน 
นักเรียน 

อ ำเภอ จังหวัด 
ปี2563 ปี 2564 

1. โรงเรียนสาขลาสุทธีราอุปถัมภ์ 63 65 พระสมุทรเจดีย์ สมุทรปราการ 
 

ตำรำงที่ 8   จ ำนวนโรงเรียนขนำดเล็ก มีนักเรียน 121 - 200 คน ปีกำรศึกษำ 2563 - 2564 

โรงเรียน 
นักเรียน 

อ ำเภอ จังหวัด 
ป2ี563 ปี 2564 

ไม่ปรากฏสถานศึกษา 

ตำรำงที่ 9   จ ำนวนโรงเรียนขนำดเล็ก มีนักเรียน 201 - 300 คน ปีกำรศึกษำ 2563 - 2564 

โรงเรียน 
นักเรียน 

อ ำเภอ จังหวัด 
ปี 2563 ปี 2564 

1. โรงเรียนมัธยมวัดใหม่สมุทรกิจวิทยาคม 208 238 พระสมุทรเจดีย์ สมุทรปราการ 
2. โรงเรียนเปร็งวิสุทธาธิบดี 225 249 บางบ่อ สมุทรปราการ 

ตำรำงที่ 10   จ ำนวนโรงเรียนขนำดเล็ก มีนักเรียน 301 - 499 คน ปีกำรศึกษำ 2563 - 2564 

โรงเรียน 
นักเรียน 

อ ำเภอ จังหวัด 
ป ี2562 ปี 2564 

ไม่ปรากฏสถานศึกษา 

ตำรำงที่ 11   ข้อมูลบุคลำกรในส ำนักงำน (มีตัว ณ วันที่ 13  สิงหำคม  2564) 

ต ำแหน่ง 
ข้ำรำชกำร อัตรำจ้ำง พนักงำนรำชกำร รวมทั้งสิ้น 

ชำย หญิง รวม ชำย หญิง รวม ชำย หญิง รวม 

ผอ.สพม.สมุทรปรำกำร 1 - 1 - - - - - - 1 
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แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. 2565 - 2567 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสมุทรปราการ 

 

ต ำแหน่ง 
ข้ำรำชกำร อัตรำจ้ำง พนักงำนรำชกำร รวมทั้งสิ้น 

ชำย หญิง รวม ชำย หญิง รวม ชำย หญิง รวม 

รองผอ.สพม.สมุทรปรำกำร 1 - 1 - - - - - - 1 

กลุ่มนิเทศ ติดตำมฯ 
- ศึกษานิเทศก์ 
- ข้าราชการ 38 ค (2) 
- พนักงานราชการ 

 
9 
- 
- 

 
9 
- 
- 

 
18 
- 
- 

- 
- 
 
- 

- 
- 
 
- 

 
- 
- 
- 

- 
- 
 
- 

- 
- 
 
1 

 
- 
- 
1 

 
18 
- 
1 

กลุ่มนโยบำยและแผน 
- ข้าราชการ 38 ค (2) 
- อัตราจ้าง 

 
3 
- 

 
3 
- 

 
6 
- 

 
- 
- 

 
- 
- 

 
- 
- 

 
- 
- 

 
- 
- 

 
- 
- 

 
6 
- 

กลุ่มบริหำรงำนบุคคล 
- ข้าราชการ 38 ค (2) 
- อัตราจ้าง  

 
5 
- 

 
14 
- 

 
19 
- 

 
- 
1 

 
- 
4 

 
- 
5 

- 
- 
- 

- 
- 
- 

 
- 
- 

 
19 
5 

กลุ่มส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำ 

- ข้าราชการ 13 ค (2) 

- นักจิตวิทยาร.ร.ประจ า สพท. 

- อัตราจ้าง 1 ค 

 

7 

- 

- 

 

6 

- 

- 

 

13 

- 

- 

 

- 

- 

- 

 

- 

- 

1 

 

- 

- 
1 

 

- 

- 

- 

 

- 

- 

- 

 

- 

- 

- 

 

13 

- 

1 

กลุ่มบริหำรงำนกำรเงิน 
และสินทรัพย ์
- ข้าราชการ 38 ค (2) 

- อัตราจ้าง 

 

4 

- 

 

7 

- 

 

11 

- 

 

- 

- 

 

- 

- 

 

- 

- 

 

- 

- 

 

- 

- 

 

- 

- 

 

11 

- 

กลุ่มอ ำนวยกำร 

- ข้าราชการ 38 ค (2) 

- อัตราจ้าง 

- พนักงานขับรถ 

- พนักงานรักษาความปลอดภัย 

- แม่บ้าน (สพม.6/ศูนย์ สป.) 

 

3 

- 

- 

- 

- 

 

7 

- 

- 

- 

- 

 

10 

- 

- 

- 

- 

 

- 

- 

- 

- 

- 

 

- 

- 

- 

- 

- 

 

- 

- 

- 

- 

- 

 

- 

- 

- 

- 

- 

 

- 

- 

- 

- 

- 

 

- 

- 

- 

- 

- 

 

10 

- 

- 

- 

- 
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แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. 2565 - 2567 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสมุทรปราการ 

 

ต ำแหน่ง 
ข้ำรำชกำร อัตรำจ้ำง พนักงำนรำชกำร รวมทั้งสิ้น 

ชำย หญิง รวม ชำย หญิง รวม ชำย หญิง รวม 

หน่วยตรวจสอบภำยใน 

- ข้าราชการ 38 ค (2)  

- อัตราจ้าง 

 

1 

- 

 

2 

- 

 

3 

- 

 

- 

- 

 

- 

- 

 

- 

- 

 

- 

- 

 

- 

- 

 

- 

- 

 

3 

- 

กลุ่มพัฒนำครูและบุคลำกร
ทำงกำรศึกษำ 
- ข้าราชการ 38 ค (2) 

 

6 

 

2 

 

8 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

8 

กลุ่มกฎหมำยและคดี 
- ข้าราชการ 38 ค (2) 
- อัตราจ้าง 

 

2 
- 

 

1 
- 

 

3 
- 

 
- 
- 

 

- 
- 

 
- 
- 

 

- 
- 

 
- 
- 

 
- 
- 

 
3 
- 

กลุ่มส่งเสริมกำรศึกษำทำงไกลฯ 
- ข้าราชการ 38 ค (2)  

 

4 

 

2 

 

6 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 
 

- 

 

6 

รวม 46 53 99 1 5 6 - 1 1 106 

 

ตำรำงที่ 12   ข้อมูลโรงเรียนเปิดห้องเรียนพเิศษ  

ท่ี โรงเรียน อ ำเภอ จังหวัด 
ปีที่เปิดห้องเรียนพิเศษ 

EP IEP  MEP 

1 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ  
เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ 

บางบ่อ สมุทรปราการ 2556 
(ม.ต้น) 

 2556 
(ม.ปลาย) 

2 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา 
น้อมเกล้า สมุทรปราการ 

พระประแดง สมุทรปราการ   2552 
(ม.ต้น) 

3 โรงเรียนบางบ่อวิทยาคม บางบ่อ สมุทรปราการ 2558 
(ม.ต้น) 

 2554 (ม.ต้น) 
2558 (ม.ปลาย) 

4 โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว บางพลี สมุทรปราการ   2546 
(ม.ต้น) 

5 โรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม บางพลี สมุทรปราการ   2554 (ม.ต้น) 
2557 (ม.ปลาย) 

6 โรงเรียนบางพลีราษฎร์บ ารุง บางพลี สมุทรปราการ   2555 
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แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. 2565 - 2567 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสมุทรปราการ 

 

ท่ี โรงเรียน อ ำเภอ จังหวัด 
ปีที่เปิดห้องเรียนพิเศษ 

EP IEP  MEP 

(ม.ต้น/ม.ปลาย) 
7 โรงเรียนสมุทรปราการ เมือง สมุทรปราการ   2557 

(ม.ต้น/ม.ปลาย) 
8 โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ เมือง สมุทรปราการ 2558 

(ม.ต้น) 
  

ตำรำงที่ 13   ข้อมูลศูนย์ ERIC 

ท่ี ชื่อโรงเรียน 
ที่ต้ัง 

ต ำบล อ ำเภอ/จังหวัด 

ศูนย์ ERIC จังหวัดสมุทรปรำกำร 

1 โรงเรียนบางพลีราษฎร์บ ารุง บางพลี บางพลี/สมุทรปราการ 

2 โรงเรียนป้อมนาคราชสวาทยานนท์ ปากคลองบางปลากด พระสมุทรเจดีย์/สมุทรปราการ 

 
ตำรำงที่ 14   ข้อมูลโรงเรียนดีประจ ำต ำบล รุ่นที่ 2 - 3 ของส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ   
                 สมุทรปรำกำร 

ท่ี ชื่อโรงเรียน 
ที่ต้ัง 

ต ำบล อ ำเภอ/จังหวัด 
โรงเรียนดีประจ ำต ำบล รุ่นที่ 2  ปี 2554 

1 โรงเรียนปทุมคงคา สมุทรปราการ แพรกษาใหม่ เมือง / สมุทรปราการ 
โรงเรียนดีประจ ำต ำบล รุ่นที่ 3  ปี 2557 

1 โรงเรียนวิสุทธิกษัตร ี ตลาด พระประแดง/ สมุทรปราการ 
2 โรงเรียนมัธยมวัดใหม่สมุทรกิจวิทยาคม ในคลองบางปลากด พระสมุทรเจดีย์/สมุทรปราการ 

ตำรำงที่ 15   โรงเรียนต้นแบบกำรจัดกำรเรียนรวม 

ท่ี ชื่อโรงเรียน 
ที่ต้ัง 

ระดับชั้นที่เปิดสอน 
ต ำบล อ ำเภอ/จังหวัด 

1 โรงเรียนหาดอมราอักษรลักษณ์วิทยา ท้ายบ้าน เมือง/สมุทรปราการ ม.ต้น-ม.ปลาย 
2 โรงเรียนบางแก้วประชาสรรค์ บางแก้ว บางพลี/สมุทรปราการ ม.ต้น-ม.ปลาย 

ตำรำงที่ 16   โรงเรียนคุณภำพประจ ำต ำบล (ประกำศ ณ วันที่ 1 มีนำคม 2562) 
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แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. 2565 - 2567 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสมุทรปราการ 

 

ท่ี ชื่อโรงเรียน 
ที่ต้ัง 

ต ำบล อ ำเภอ จังหวัด 

1 สตรีสมุทรปราการ ปากน ้า เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ 

2 สมุทรปราการ ปากน ้า เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ 

3 บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) สมุทรปราการ บางเสาธง บางเสาธง สมุทรปราการ 

4 นวมินทราชนิูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ บางบ่อ บางบ่อ สมุทรปราการ 

5 บางบ่อวิทยาคม บางบ่อ บางบ่อ สมุทรปราการ 

6 ราชวินิตบางแก้ว บางแก้ว บางพล ี สมุทรปราการ 

7 บางพลีราษฎร์บ ารุง บางพลีใหญ ่ บางพล ี สมุทรปราการ 

8 วัดทรงธรรม ตลาด พระประแดง สมุทรปราการ 

9 วิสุทธิกษัตรี ตลาด พระประแดง สมุทรปราการ 

10 เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า สมุทรปราการ บางหัวเสือ พระประแดง สมุทรปราการ 

11 ราชประชาสมาสัย ฝ่ายมัธยมรัชดาภิเษก  
ในพระบรมราชูปถัมภ ์

บางจาก พระประแดง สมุทรปราการ 

12 มัธยมวัดใหม่สมุทรกิจวิทยาคม ในคลองบาง

ปลากด 

พระสมุทรเจดีย์ สมุทรปราการ 

13 สาขลาสุทธีราอุปถัมภ์ นาเกลือ พระสมุทรเจดีย์ สมุทรปราการ 

14 ป้อมนาคราชสวาทยานนท์ ปากคลองบาง

ปลากด 

พระสมุทรเจดีย์ สมุทรปราการ 

 

ตำรำงที่ 17   โรงเรียนมัธยมดีสี่มุมเมือง 

ล ำดับ
ท่ี 

ชื่อโรงเรียน 
ที่ต้ัง 

ต ำบล อ ำเภอ จังหวัด 
1 หาดอมราอักษรลักษณ์วิทยา ท้ายบ้าน เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ 
2 หลวงพ่อปานคลองด่านอนุสรณ์ คลองด่าน บางบ่อ สมุทรปราการ 
3 ราชวินิตสุวรรณภูมิ หนองปรือ บางพลี สมุทรปราการ 
4 ป้อมนาคราชสวาทยานนท์ ปากคลองบางปลากด พระสมุทรเจดีย์ สมุทรปราการ 
5 มัธยมวัดศรีจันทร์ประดิษฐ์  

ในพระบรมราชานุเคราะห์ 
บางปูใหม่ เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ 

6 บางแก้วประชาสรรค์ บางแก้ว บางพลี สมุทรปราการ 
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แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. 2565 - 2567 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสมุทรปราการ 

 

ล ำดับ
ท่ี 

ชื่อโรงเรียน 
ที่ต้ัง 

ต ำบล อ ำเภอ จังหวัด 
7 เปร็งวิสุทธาธิบดี เปร็ง บางบ่อ สมุทรปราการ 
8 มัธยมวัดใหม่สมุทรกิจวิทยาคม ในคลองบางปลากด พระสมุทรเจดีย์ สมุทรปราการ 
9 ราชวินิตบางแก้ว บางแก้ว บางพลี สมุทรปราการ 

 

ตำรำงที่ 18   โรงเรียนที่เปิดหลักสูตร EIS  

ท่ี ชื่อโรงเรียน ระดับชั้นที่เปิดสอน จ ำนวนห้อง 

1 โรงเรียนราชประชาสมาสัย ฝ่ายมัธยมฯ ม.1-ม.3 2 
2 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ม.1-ม.3 , ม.4-ม.6 ระดับละ 9 ห้อง 
3 โรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม ม.1-ม.3 

ม.4-ม.6 
11 
7 

4 โรงเรียนบางแก้วประชาสรรค์ ม.1-ม.3 2 
5 โรงเรียนหาดอมราอักษรลักษณ์วิทยา ม.1-ม.3 , ม.4-ม.6 ระดับละ 1 ห้อง  
6 โรงเรียนบางพลีราษฎร์บ ารุง ม.1-ม.3 

ม.4-ม.6 
2 
1 

7 โรงเรียนราชวินิตสุวรรณภูม ิ ม.1-ม.3 , ม.4-ม.6 ระดับละ 1 ห้อง  
 

ตำรำงที่ 19   โรงเรียนโครงกำร Education Hub 

ท่ี ชื่อโรงเรียน อ ำเภอ จังหวัด 

1 โรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม 
(Science - Maths Bilingual Program (SMBP) 

บางพลี สมุทรปราการ 

 

ตำรำงที่ 20   โรงเรียนคู่พัฒนำ 

ท่ี ชื่อโรงเรียน อ ำเภอ จังหวัด โรงเรียนคู่พัฒนำ อ ำเภอ จังหวัด 

1 สตรีสมุทรปรำกำร เมือง
สมุทรปราการ 

สมุทรปราการ ปทุมคงคำ 
สมุทรปรำกำร 

เมือง
สมุทรปราการ 

สมุทรปราการ 
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แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. 2565 - 2567 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสมุทรปราการ 

 

ตำรำงที่ 21   ข้อมูลโรงเรียนมำตรฐำนสำกลของส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำสมุทรปรำกำร 

 
ตำรำงที่ 22   ข้อมูลโรงเรียนที่เป็นศูนยพ์ัฒนำวชิำกำรกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ของส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ  
                 มัธยมศึกษำสมุทรปรำกำร 

ท่ี ศูนย์พัฒนำวิชำกำร  ชื่อโรงเรียน 

1 กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปศึกษา (ทัศนศิลป์) โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) สมุทรปราการ 

2 กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปศึกษา (นาฏศิลป์ดนตรี) โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า สมุทรปราการ 
3 ศูนย์เทคโนโลยีและสารสนเทศ โรงเรียนราชประชาสมาสัย ฝ่ายมัธยม รัชดาภิเษก  

ในพระบรมราชูปถัมภ ์
4 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  (วิทยาศาสตร์ท่ัวไป)  โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 

5 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ (ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา) โรงเรียนสมุทรปราการ 
6 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
7 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  

8 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โรงเรียนสมุทรปราการ 
9 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชพี และเทคโนโลยี 

(คอมพิวเตอร์) 
 

10 ศูนย์พัฒนากจิกรรมพัฒนาผู้เรียน  

ท่ี ชื่อโรงเรียนมำตรฐำนสำกล รุ่นที่  จังหวัด 

1 โรงเรียนสมุทรปราการ 1 สมุทรปราการ 
2 โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ 1 สมุทรปราการ 
3 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัยสมุทรปราการ 1 สมุทรปราการ 
4 โรงเรียนวัดทรงธรรม 1 สมุทรปราการ 
5 โรงเรียนราชประชาสมาสัย ฝ่ายมัธยม รัชดาภิเษก  

ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
1 สมุทรปราการ 

6 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ 1 สมุทรปราการ 
7 โรงเรียนบางพลีราษฎร์บ ารุง 1 สมุทรปราการ 
8 โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 สมุทรปราการ 
9 โรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม 2 สมุทรปราการ 
10 โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี สมุทรปราการ) 2 สมุทรปราการ 
11 โรงเรียนราชวินิตสุวรรณภูม ิ 2 สมุทรปราการ 

12 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า สมุทรปราการ 2 สมุทรปราการ 
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แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. 2565 - 2567 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสมุทรปราการ 

 

ท่ี ศูนย์พัฒนำวิชำกำร  ชื่อโรงเรียน 

11 กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ และหุ่นยนต์  
12 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
13 กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา และพลศึกษา  

14 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชพีและเทคโนโลยี โรงเรียนบางแก้วประชาสรรค์ 

 

ตำรำงที่ 23   ข้อมูลโรงเรียนในฝัน ของส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำสมุทรปรำกำร 

ท่ี รำยชื่อโรงเรียนในฝัน รุ่นที่ 
ที่ต้ัง 

อ ำเภอ จังหวัด 
1 โรงเรียนหาดอมราอักษรลักษณ์วิทยา 1 เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ 
2 โรงเรียนป้อมนาคราชสวาทยานนท์ 1 พระสมุทรเจดีย์ สมุทรปราการ 
3 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า สมุทรปราการ 1 พระประแดง สมุทรปราการ 
4 โรงเรียนบางแก้วประชาสรรค์ 1 บางพลี สมุทรปราการ 
5 โรงเรียนบางบ่อวิทยาคม 1 บางบ่อ สมุทรปราการ 
6 โรงเรียนหลวงพ่อปานคลองด่านอนุสรณ์ 3 บางบ่อ สมุทรปราการ 

 
ตำรำงที่ 24   รำยชื่อโรงเรียนในโครงกำรตำมพระรำชด ำริ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 

- กลุ่มโรงเรียนในโครงกำรพระรำชด ำริ - 

 

- กลุ่มโรงเรียนในโครงกำรเฉลิมพระเกียรติ - 

ท่ี ชื่อโรงเรียน  ชื่อกลุ่ม  
1 โรงเรียนมัธยมวัดศรีจันทร์ประดิษฐ์ ในพระบรมราชานุเคราะห์ กลุ่มโรงเรียนในพระบรมราชานุเคราะห์ 
2 โรงเรียนราชวินิตสุวรรณภูม ิ กลุ่มโรงเรียนพระบรมราชูปถัมภ์ 
3 โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว กลุ่มโรงเรียนพระบรมราชูปถัมภ์ 

ท่ี ชื่อโรงเรียน  ชื่อกลุ่ม  
4 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ กลุ่มโรงเรียนนวมนิทราชินูทิศ เฉลิมพระ

เกียรติสมเด็จ พระนางเจ้าสิริกิติ์ 
พระบรมราชินีนาถราชวิทยาลัย  
และสุรินทร์ราชมงคล 
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แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. 2565 - 2567 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสมุทรปราการ 

 

 
ตำรำงที่ 25   ข้อมูลศูนย์แม่ข่ำย และเครือข่ำยในแต่ละสหวิทยำเขต 

ศูนย์แม่ข่ำย โรงเรียนที่เป็นเครือข่ำย 

1. สหวิทยำเขตเมืองปรำกำร 
 

1. โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ 
2. โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ  
3. โรงเรียนบางแก้วประชาสรรค์ 
4. โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า สมุทรปราการ 
5. โรงเรียนมัธยมวัดด่านส าโรง 
6. โรงเรียนปทุมคงคา สมุทรปราการ 

2. สหวิทยำเขตสุวรรณภูมิปรำกำร 
 

1. โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 
2. โรงเรียนบางบ่อวิทยาคม 
3. โรงเรียนราชวินิตสุวรรณภูมิ 
4. โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ 
5. โรงเรียนบางพลีราษฎร์บ ารุง 
6. โรงเรียนเปร็งวิสุทธาธิบดี 
7. โรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม 

3. สหวิทยำเขตวิทยปรำกำร 
 

1. โรงเรียนสมุทรปราการ 
2. โรงเรียนหาดอมราอักษรลักษณ์วิทยา 
3. โรงเรียนมัธยมวัดศรีจันทร์ประดิษฐ์ ในพระบรมราชานุเคราะห์ 
 4. โรงเรียนนวมินทราชินูทิศสวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ 
5. โรงเรียนหลวงพ่อปานคลองด่านอนุสรณ์ 
6. โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) สมุทรปราการ 

ท่ี ชื่อโรงเรียน  ชื่อกลุ่ม  
5 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ กลุ่มโรงเรียนนวมนิทราชินูทิศ  

เฉลิมพระเกียติสมเด็จ พระนางเจ้าสิริกิติ์ 
พระบรมราชินีนาถราชวิทยาลัย  
และสุรินทร์ราชมงคล 

6 โรงเรียนราชประชาสมาสัย ฝ่ายมัธยม รัชดาภิเษก  
ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

กลุ่มโรงเรียนรัชดาภิเษก 



19 
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ศูนย์แม่ข่ำย โรงเรียนที่เป็นเครือข่ำย 

4. สหวิทยำเขตป้อมปรำกำร 
 

1. โรงเรียนวิสุทธิกษัตร ี
2. โรงเรียนป้อมนาคราชสวาทยานนท์  
3. โรงเรียนราชประชาสมาสัย ฝ่ายมัธยมรัชดาภิเษก ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
4. โรงเรียนวัดทรงธรรม 
5. โรงเรียนสาขลาสุทธีราอุปถัมภ์ 
6. โรงเรียนมัธยมวัดใหม่สมุทรกิจวิทยาคม  

 
ตำรำงที่ 26   ข้อมูลสถำนศึกษำพอเพียง ของส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำสมุทรปรำกำร 

ท่ี ชื่อสถำนศึกษำพอเพียง อ ำเภอ จังหวัด ปีที่เป็น 
1 โรงเรียนหาดอมราอักษรลักษณ์วิทยา เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ 2550 
2 โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) สมุทรปราการ บางเสาธง สมุทรปราการ 2554 
3 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า สมุทรปราการ พระประแดง สมุทรปราการ 2555 
4 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย 

สมุทรปราการ 
เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ 2555 

5 โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว บางพลี สมุทรปราการ 2555 
6 โรงเรียนมัธยมวัดศรีจันทร์ประดิษฐ์  

ในพระบรมราชานุเคราะห์ 
เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ 2555 

7 โรงเรียนบางแก้วประชาสรรค์ บางพลี สมุทรปราการ 2555 
8 โรงเรียนวิสุทธิกษัตร ี พระประแดง สมุทรปราการ 2558 
9 โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ 2558 

ตำรำงที่ 27   ข้อมูลโรงเรียนคุณภำพประจ ำต ำบล ระดับมัธยมศึกษำ 

ท่ี ชื่อโรงเรียน อ ำเภอ จังหวัด ประกำศวันที่  
1 มีนำคม 

2562 
1 โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ รอบท่ี 1 
2 โรงเรียนสมุทรปราการ เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ รอบท่ี 1 
3 โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 

สมุทรปราการ 
บางเสาธง สมุทรปราการ รอบท่ี 1 



20 
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ท่ี ชื่อโรงเรียน อ ำเภอ จังหวัด ประกำศวันที่  
1 มีนำคม 

2562 
4 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษา

พัฒนาการ 
บางบ่อ สมุทรปราการ รอบท่ี 1 

5 โรงเรียนบางบ่อวิทยาคม บางบ่อ สมุทรปราการ รอบท่ี 1 
6 โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว บางพลี สมุทรปราการ รอบท่ี 1 
7 โรงเรียนบางพลีราษฎร์บ ารุง บางพลี สมุทรปราการ รอบท่ี 1 
8 โรงเรียนวัดทรงธรรม พระประแดง สมุทรปราการ รอบท่ี 1 
9 โรงเรียนวิสุทธิกษัตร ี พระประแดง สมุทรปราการ รอบท่ี 1 
10 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า 

สมุทรปราการ 
พระประแดง สมุทรปราการ รอบท่ี 1 

11 โรงเรียนราชประชาสมาสัย ฝ่ายมัธยมรัชดาภิเษก  
ในพระบรมราชูปถัมภ ์

พระประแดง สมุทรปราการ รอบท่ี 1 

12 โรงเรียนมัธยมวัดใหม่สมุทรกิจวิทยาคม พระสมุทรเจดีย์ สมุทรปราการ รอบท่ี 1 
13 โรงเรียนสาขลาสุทธีราอุปถัมภ์ พระสมุทรเจดีย์ สมุทรปราการ รอบท่ี 1 
14 โรงเรียนป้อมนาคราชสวาทยานนท์ พระสมุทรเจดีย์ สมุทรปราการ รอบท่ี 1 

ตำรำงที่ 28   ข้อมูลโครงกำรเรียนร่วมอำชีวศึกษำและมัธยมศึกษำตอนปลำย  ปีกำรศึกษำ 2564 

ท่ี ชื่อสถำนศึกษำ  หลักสูตร สำขำวิชำ 
1 โรงเรียนราชวินิตสุวรรณภูม ิ ทวิศึกษา ช่างอุตสาหกรรม 
2 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า 

สมุทรปราการ 
ทวิศึกษา 
ทวิภาคี 

บัญช ี/ ICT สารสนเทศ / 
การจัดการร้านค้าปลีก 

3 โรงเรียนป้อมนาคราชสวาทยานนท์ ทวิภาคี ธุรกิจค้าปลีก / ช่างไฟฟ้าก าลัง / 
  ทวิศึกษา ช่างเช่ือมโลหะ / ช่างยนต์ / อาหารและ

โภชนาการ 
 

 

 

1.7  ผลกำรด ำเนินงำนที่ผ่ำนมำ 

 1.7.1  ด้ำนโอกำสทำงกำรศึกษำ 
     ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาสมุทรปราการได้ส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

ทุกคน ให้ได้รับโอกาสในการพัฒนาเต็มตามศักยภาพและมีคุณภาพ 
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ตำรำงที่ 29   จ ำนวนนักเรียนออกกลำงคัน (ม.1 - ม.6) ปีกำรศึกษำ 2563 จ ำแนกตำมสำเหตุและรำยชั้น  

           

        จำกตำรำง  จะเห็นได้ว่า ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาสมุทรปราการ ในปีการศึกษา 2563  
ไม่มีนักเรียนออกกลางคัน คิดเป็นร้อยละ 0.00  
ตำรำงที่ 30   จ ำนวนนักเรียนที่จบกำรศึกษำชั้น ม.3 ปีกำรศึกษำ 2563 ที่ศึกษำต่อและไม่ศึกษำต่อ  

ล ำดับที่ ประเภท ชำย หญิง รวม ร้อยละ 
จ ำนวนนักเรียนจบทั้งหมด 3,842 4,508 8,350 100 

1 ศึกษำต่อ 

1.1 ศึกษาต่อม.4 โรงเรียนเดิม 3,247 3,990 7,237 86.67 

1.2 ศึกษาต่อม.4 โรงศึกษาอื่น ในจังหวัดเดิม 203 203 406 04.86 

1.3 ศึกษาต่อม.4 โรงศึกษาอื่น ในต่างจังหวัด 17 21 38 00.46 

1.4 ศึกษาต่อม.4 โรงศึกษาอื่น ใน กทม. 13 3 16 00.19 
1.5 สถาบันอาชีวศึกษาของรัฐบาล 201 167 368 04.41 
1.6 สถาบันอาชีวศึกษาของเอกชน 70 71 141 01.69 
1.7 ศึกษาต่อสถาบันอื่นๆ 73 47 120 01.44 

รวม 3,824 4,502 8,326 99.72 
 2 ไม่ศึกษำต่อ 

2.1 ไม่ศึกษาต่อ ท างานภาคอุตสาหกรรม 1 0 1 00.01 

2.2 ไม่ศึกษาต่อ ท างานภาคการเกษตร 0 0 0 00.00 

2.3 ไม่ศึกษาต่อ ท างานการประมง 0 0 0 00.00 

2.4 ไม่ศึกษาต่อ ท างานค้าขาย ธุรกิจ 0 1 1 00.01 

2.5 ไม่ศึกษาต่อ ท างานบริการ 0 0 0 00.00 

2.6 ไม่ศึกษาต่อ ท างานรับจ้างทั่วไป 7 1 8 00.10 

2.7 ไม่ศึกษาต่อ ท างานอื่น ๆ 8 3 11 00.13 

2.8 บวชในศาสนา 0 0 0 00.00 
2.9 ไม่ประกอบอาชีพและไม่ศึกษาต่อ 2 1 3 00.03 

2.10 อื่น ๆ 0 0 0 00.00 
รวม 18 6 24 00.28 

 

 
 

ปีกำร 
ศึกษำ 

 
 

นักเรียน 
ต้นปี 

 
จ ำนวน
นักเรียน

ออก
กลำงคัน 

สำเหตุ 
 

สมรส 
 

ต้องคดี 
/ 

ถูกจับ 

 
มีปัญหำ

กำร
ปรับตัว 

 
ฐำนะ

ยำกจน 

 
เจ็บป่วย     

/ 
อุบัติเหตุ 

 
หำเลี้ยง 

ครอบครัว 

อพยพ
ตำม 

ผู้ปกครอง 

 
มีปัญหำ

ครอบครัว 

 
ร้อยละ 

2561 48,101 29 0 0 3 0 0 0 0 26 0.06 

2562 48,250 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 
2563 48,005 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 
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ตำรำงที่ 31   จ ำนวนนักเรียนที่จบกำรศึกษำชั้น ม.6 ปีกำรศึกษำ 2563 ที่ศึกษำต่อและไม่ศึกษำต่อ  

ล ำดับที่ ประเภท ชำย หญิง รวม ร้อยละ 
นักเรียนจบทั้งหมด 2,392 3,863 6,255 100 

1 ศึกษำต่อ 
1.1 มหาวิทยาลัยของรัฐ 1,935 3,154 5,089 81.36 
1.2 มหาวิทยาลัยเปิดของรัฐ 12 46 58 00.93 
1.3 มหาวิทยาลัยของเอกชน 120 234 354 05.66 
1.4 สถาบันอาชีวศึกษาของรัฐบาล 11 8 19 00.31 

1.5 สถาบันอาชีวศึกษาของเอกชน 23 14 37 00.60 
1.6 สถาบันพยาบาล 0 21 21 00.34 
1.7 สถาบันทหาร 2 0 2 00.03 

1.8 สถาบันต ารวจ 0 1 1 00.01 

1.9 สถาบันอื่นๆ 260 365 625 09.99 

รวม 2,363 3,843 6,206 99.23 

2 ไม่ศึกษำต่อ 

2.1 รับราชการ 0 0 0 00.00 

2.2 ท างานรัฐวิสาหกิจ 0 0 0 00.00 

2.3 ภาคอุตสาหกรรม 1 1 2 00.03 

2.4 ภาคการเกษตร 0 0 0 00.00 

2.5 การประมง 0 0 0 00.00 

2.6 ค้าขาย ธุรกิจ 5 6 11 00.17 

2.7 งานบริการ 1 1 2 00.03 

2.8 รับจ้างทั่วไป 16 6 22 00.35 

2.9 บวชในศาสนา 0 0 0 00.00 

2.10 ไม่ประกอบอาชีพและไม่ศึกษาต่อ 6 6 12 00.19 

2.11 อื่น ๆ 0 0 0 00.00 

รวม 29 20 49 00.77 
 

ตำรำงที่ 32   จ ำนวนนักเรียนด้อยโอกำส จ ำแนกตำมประเภทระดับชั้นเรียน ปีกำรศึกษำ 2563   

- ระดับมัธยมศึกษำตอนต้น - 

ล ำดับที่ ประเภท ชำย หญิง รวม 
1 เด็กที่ถูกท าร้ายทารุณ 5 1 6 

2 เด็กยากจน 2,437 3,059 5,496 
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ล ำดับที่ ประเภท ชำย หญิง รวม 
3 เด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด 2 0 2 

4 ก าพร้า 4 1 5 

5 ท างานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว 2 3 5 

6 มีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท 1 2 3 

จ ำนวนนักเรียนด้อยโอกำสทั้งหมด 2,451 3,066 5,517 

- ระดับมัธยมศึกษำตอนปลำย - 

ล ำดับที่ ประเภท ชำย หญิง รวม 
1 เด็กท่ีถูกท าร้ายทารุณ 0 1 1 
2 เด็กยากจน 1,036 1,686 2,722 
3 เด็กท่ีมีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด 1 0 1 
4 ก าพร้า 0 5 5 
5 ท างานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว 4 3 7 

จ ำนวนนักเรียนด้อยโอกำสทั้งหมด 1,041 1,695 2,736 
 
      1.7.2  ด้ำนคุณภำพกำรศึกษำ 
 

ตำรำงที่ 33   ผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนของนักเรียน ในสถำนศึกษำสังกัดส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ  
                 สมุทรปรำกำร ที่มีผลกำรเรียนระดับ 3 ขึ้นไป และมีผลกำรเรียน 0, ร, มส ปีกำรศึกษำ 2563 
 
 

กล
ุ่มส

ำร
ะก

ำร
เรีย

นรู้
 

จ ำ
นว

นน
ักเ

รีย
น 

ที่ล
งท

ะเบี
ยน

เรีย
น 

จ ำนวนและร้อยละของนกัเรียนที่ได้รับกำรตัดสินผลกำรเรียน  
จ ำ

นว
นแ

ละ
ร้อ

ยล
ะข

อง
นกั

เรีย
นท

ี่ 
ไม

่ได้
รับ

กำ
รตั

ดส
ินผ

ลก
ำร

เรีย
น 

(ร
, ม

ส)
 

ร้อ
ยล

ะข
อง

นัก
เรีย

น 
ที่ม

ีผล
กำ

รเรี
ยน

ระ
ดับ

 3
 ข

ึ้นไ
ป 

ร้อ
ยล

ะข
อง

นัก
เรีย

น 
ที่ม

ีผล
กำ

รเรี
ยน

 0
, ร

, ม
ส 

4 3.5 3 2.5 2 1.5 1 0 

 ภาษาไทย 125,361 
40,684 20,492 20,249 14,300 11,084 6,893 8,334 2,661 664  

65.30 2.65 
(32.63) (16.43) (16.24) (11.47) (8.89) (5.53) (6.68) (2.13) (0.53) 

คณิตศาสตร ์ 149,049 
37,034 18,074 21,210 20,610 19,181 13,220 15,247 3,480 993 

51.55 3.00 
(25.01) (12.21) (14.33) (13.92) (12.96) (8.93) (10.30) (2.35) (0.67) 

วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลย ี

285,035 
100,983 44,812 44,704 32,848 24,632 14,849 16,484 4,092 1,631 

67.22 2.01 
(35.63) (15.81) (15.77) (11.59) (8.69) (5.24) (5.82) (1.44) (0.58) 

สังคมศึกษาฯ 245,108 
94,021 39,750 35,908 24,798 19,349 11,352 14,303 4,302 1,325 

69.60 2.30 
(38.57) (16.31) (14.73) (10.17) (7.94) (4.66) (5.87) (1.76) (0.54) 

สุขศึกษาฯ 180,424 
113,416 24,176 17,631 9,138 6,217 3,066 4,106 1,861 813 

86.42 1.48 
(63.15) (13.46) (9.82) (5.09) (3.46) (1.71) (2.29) (1.04) (0.45) 

ศิลปะ 130,695 
68,405 17,565 15,764 9,413 7,159 4,016 5,280 2,457 636 

78.22 2.37 
(52.60) (13.51) (12.12) (7.24) (5.50) (3.09) (4.06) (1.89) (0.49) 

การงานอาชีพ 45,785 15,641 14,008 9,063 6,756 4,083 5,319 1,670 748 
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กล
ุ่มส

ำร
ะก

ำร
เรีย

นรู้
 

จ ำ
นว

นน
ักเ

รีย
น 

ที่ล
งท

ะเบี
ยน

เรีย
น 

จ ำนวนและร้อยละของนกัเรียนที่ได้รับกำรตัดสินผลกำรเรียน  

จ ำ
นว

นแ
ละ

ร้อ
ยล

ะข
อง

นกั
เรีย

นท
ี่ 

ไม
่ได้

รับ
กำ

รตั
ดส

ินผ
ลก

ำร
เรีย

น 
(ร

, ม
ส)

 

ร้อ
ยล

ะข
อง

นัก
เรีย

น 
ที่ม

ีผล
กำ

รเรี
ยน

ระ
ดับ

 3
 ข

ึ้นไ
ป 

ร้อ
ยล

ะข
อง

นัก
เรีย

น 
ที่ม

ีผล
กำ

รเรี
ยน

 0
, ร

, ม
ส 

4 3.5 3 2.5 2 1.5 1 0 

103,073 
(44.74) (15.29) (13.69) (8.86) (6.60) (3.99) (5.20) (1.63) (0.73) 

73.72 2.35 

ภาษาต่างประเทศ 253,853 
83,723 33,555 36,273 29,076 25,455 16,729 22,209 5,081 1,752 

60.91 2.69 
(33.21) (13.31) (14.39) (11.53) (10.10) (6.64) (8.81) (2.02) (0.69) 

รวม 1,472,598 584,051 214,065 205,747 149,246 119,833 74,208 91,282 25,604 8,562 68.57 2.32 

ร้อยละ (39.89) (14.62) (14.05) (10.19) (8.19) (5.07) (6.23) (1.75) (0.58)   

 

ตำรำงที่ 34   ค่ำ T-Score ของผลกำรทดสอบระดับชำติขั้นพื้นฐำน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3   
                 ระหว่ำงปีกำรศึกษำ 2561 - 2563  ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำสมุทรปรำกำร 

วิชา 
ปีการศึกษา 

เฉล่ีย 3 ปีการศึกษา 
2561 2562 2563 

ภาษาไทย 51.69 51.85 52.12 51.89 
คณิตศาสตร์ 50.43 50.49 51.01 50.64 
วิทยาศาสตร์ 50.61 50.31 51.34 50.75 
ภาษาอังกฤษ 50.74 51.62 52.38 51.58 

เฉล่ีย 4 วิชา 50.87 51.07 51.71 51.22 
 

ตำรำงที่ 35   ค่ำ T-Score ของผลกำรทดสอบระดับชำติขั้นพื้นฐำน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 6   
                 ระหว่ำงปีกำรศึกษำ 2561 - 2563  ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำสมุทรปรำกำร 

วิชา 
ปีการศึกษา 

เฉล่ีย 3 ปีการศึกษา 
2561 2562 2563 

ภาษาไทย 50.89 50.91 51.34 51.05 
คณิตศาสตร์ 50.45 50.35 50.26 50.35 
วิทยาศาสตร์ 49.89 49.86 50.58 50.11 
สังคมศึกษา 50.62 50.67 50.70 50.66 
ภาษาอังกฤษ 51.04 50.61 51.34 51.00 

เฉล่ีย 5 วิชา 50.58 50.48 50.84 50.63 
 

 

       จำกตำรำง ผลการทดสอบระดับชาติขั ้นพื้นฐาน (O-NET) ระหว่างปีการศึกษา 2561 - 2563 ในระดับช้ัน
มัธยมศึกษาปีที่ 3 พบว่าผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน ของทั้ง 3 ปีการศึกษา ของโรงเรียนสังกัดส านักงาน 
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เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสมุทรปราการ ในแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้มีคะแนนเฉลี่ยร้อยรวมอยู่ที่ 51.22 โดย
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละสูงที่สุด รองลงมา คือ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิภาษาต่างประเทศ 
(ภาษาอังกฤษ) กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ และกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  
        ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที ่ 6  พบว่า ผลการทดสอบระดับชาติขั ้นพื้นฐาน  (O-NET) ระหว่างปีการศึกษา     
2561 - 2563 ของโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาสมุทรปราการ ในแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
มีคะแนนเฉล่ียร้อยละรวมอยู่ท่ี 50.63 โดยกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย มีคะแนนเฉล่ียร้อยละสูงท่ีสุด รองลงมา คือ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม กลุ่ม
สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  

     1.7.3  ด้ำนประสิทธิภำพกำรบริหำรจัดกำร 
              กำรบริหำรงำนวิชำกำร 
              ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสมุทรปราการ ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาจัดการศึกษาท่ี
ส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน โดยการพัฒนาหลักสูตรให้มีความเหมาะสมต่อบริบทของสถานศึกษา เน้นผู้เรียน
เป็นส าคัญ รวมถึงการวัดผล ประเมินผล การก ากับ ดูแล ติดตาม และตรวจสอบคุณภาพตามระบบการประกัน
คุณภาพการศึกษากับสถานศึกษา เพื่อน าผลท่ีได้ไปใช้ในการปรับปรุงพัฒนาคุณภาพท่ีส่งผลต่อผู้เรียน 

              กำรบริหำรงำนด้ำนงบประมำณ 
               ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสมุทรปราการ มีกระบวนการวางแผนการใช้งบประมาณอยา่ง 
มีระบบ โดยยึดหลักธรรมาภิบาล เน้นความถูกต้องตามระเบียบกฎหมายที่ก าหนด มีความโปร่งใส ตรวจสอบได้โดย
ด าเนินการได้อย่างเกิดประสิทธิผลและมีประสิทธิภาพ 

              การบริหารงานด้านการบริหารงานบุคคล 
               ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสมุทรปราการ มีกระบวนการวางแผนในการพัฒนา ส่งเสริม  
ยกย่องเชิดชูเกียรติครูและบุคลากรทางการศึกษาสู่ความเป็นมืออาชีพสอดคล้องกับความต้องการจ าเป็น พร้อมท้ัง      
มีการส่งเสริมความก้าวหน้าในวิชาชีพของครูและบุคลากรทางการศึกษา ส่งผลให้บุคลากรปฏิบัติงานได้อย่าง             
มีประสิทธิภาพ เต็มความสามารถ มีคุณภาพและบรรลุเป้าหมายของการจัดการศึกษา 

              การบริหารงานด้านการบริหารทั่วไป 
               ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาสมุทรปราการ มีกระบวนการท่ีช่วยประสาน ส่งเสริม สนับสนุน         
การบริหารงานด้านอื่น ๆ ให้มีการด าเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผลสูงสุด เช่น มีการรับส่ง
หนังสือด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ มีการปรับปรุงภูมิทัศน์และสภาพแวดล้อมภายในองค์กรให้มีความสวยงาม น่าดู     
น่าอยู่ 

 

 

 

ผลกำรติดตำม และประเมินผลกำรบริหำรและจัดกำรของส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ  
ตำมตัวชี้วัดแผนปฏิบัติรำชกำรของส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน  

และตำมมำตรฐำนส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 
ของส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำสมุทรปรำกำร 

 



26 
 

 
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. 2565 - 2567 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสมุทรปราการ 

 

ตำรำงที่ 36   ผลกำรประเมินระดับคุณภำพ 
มำตรฐำน/ตัวบ่งชี้/ประเด็นกำรพิจำรณำ ระดับคุณภำพ ค ำอธิบำยระดับคุณภำพ 

นโยบำยท่ี 1 ด้ำนกำรจัดกำรศึกษำเพื่อควำมมั่นคงของมนุษย์และของชำติ 4.00 ดีมำก 

ตัวชี้วัดท่ี 2 ร้อยละของผู้เรียนที่มีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงการมีทัศนคติที่ดีต่อบ้านเมือง มีหลักคิดที่ถูกต้องเป็น
พลเมืองดีของชาติ มีคุณธรรม จริยธรรม มีค่านิยมที่พึงประสงค์ มีคุณธรรม อัตลักษณ์ มีจิตสาธารณะ มีจิตอาสา 
รับผิดชอบต่อครอบครัว ผู้อื่น และสังคมโดยรวม ซื่อสัตย์ สุจริต มัธยัสถ์ อดออม โอบอ้อมอารี มีวินัย และรักษา
ศีลธรรม 

5 ดีเยี่ยม 

ตัวชี้วัดที่ 6 จ านวนสถานศึกษาที่น้อมน าพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสิน
ธร มหาวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ไปพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามที่
ก าหนดได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

3 ดี 

มำตรฐำน/ตัวบ่งชี้/ประเด็นกำรพิจำรณำ ระดับคุณภำพ ค ำอธิบำยระดับคุณภำพ 

นโยบำยที่ 2 ด้ำนกำรจัดกำรศึกษำเพื่อเพิ่มควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของประเทศ 4.00 ดีมำก 

ตัวชี้วัดที่ 9 ผู้เรียนระดับมัธยมศึกษาผ่านการประเมินสมรรถนะที่จ าเป็นด้านการรู้เรื่องการอ่าน  
(Reading Literacy) 

4 ดีมาก 

นโยบำยที่ 3 ด้ำนกำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพของทรัพยำกรมนุษย์ 3.33 ดี 
ตัวชี้วัดที่ 11 ผู้เรียนทุกระดับที่มีสมรรถนะส าคัญตามหลักสูตร มีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 (3R8C)  3 ดี 

ตัวชี้วัดที่ 12 ร้อยละของผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ที่มีคะแนนผลการทดสอบความสามารถพื้นฐานระดับชาติ (NT) ผ่าน
เกณฑ์ที่ก าหนด (ส าหรับ สพป.) 

-  ไม่ประเมิน 

ตัวชี้วัดที่ 13 ร้อยละของผู้เรียนที่มีคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ 
ขั้นพื้นฐาน (O-NET) มากกว่าร้อยละ 50 ในแต่ละวิชาเพิ่มขึ้นจากปีการศึกษาที่ผ่านมา 

  

             ตัวชี้วัดย่อยที่ 13.2 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  3 ดี 
             ตัวชี้วัดย่อยที่ 13.3 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 (ส าหรับ สพม.) 2 พอใช้ 

ตัวชี้วัดที่ 14 ร้อยละผู้เรียนที่จบศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  
มีทักษะการเรียนรู้ที่เชื่อมโยงสู่อาชีพและการมีงานท า ตามความถนัด และความต้องการของตนเอง มีทักษะอาชีพที
สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ วางแผนชีวิตและวางแผนทางการเงินที่เหมาะสมและน าไปปฏิบัติได้ 

  

             ตัวชี้วัดย่อยที่ 14.2 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 5 ดีเยี่ยม 

             ตัวชี้วัดย่อยที่ 14.3 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 (ส าหรับ สพม.) 5 ดีเยี่ยม 

ตัวชี้วัดที่ 16 ผู้เรียนทุกคนมีศักยภาพในการจัดการสุขภาวะของตนเองให้มีสุขภาวะ 
ที่ดี สามารถด ารงชีวิตอย่างมีความสุขทั้งด้านร่างกายและจิตใจ 

  

            ตัวชี้วัดย่อยที่ 16.2 ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2 พอใช้ 
นโยบำยที่ 4 การสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ มีมาตรฐานและการลดความเลื่อมล ้าทางการศึกษา   2.67 ดี 

ตัวชี้วัดที่ 18 ผู้เรียนทุกคนสามารถเข้าเรียนในสถานศึกษาที่มีคุณภาพเป็นมาตรฐานเสมอกัน   

            ตัวชี้วัดย่อยที่ 18.2 ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (ส าหรับ สพป.) - ไม่ประเมิน 
            ตัวชี้วัดย่อยที่ 18.3 ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 5 ดีเยี่ยม 

ตัวชี้วัดที่ 23 สถานศึกษาน าเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) มาใช้เป็นเครื่องมือ    ในการจัดกิจกรรม        การ
เรียนรู้ให้แก่ผู้เรียนได้อย่างประสิทธิภาพ 

  

            ตัวชี้วัดย่อยที่ 23.1 ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา (ส าหรับ สพป.) - ไม่ประเมิน 

            ตัวชี้วัดย่อยที่ 23.2 ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา (ส าหรับ สพม.) 1 ปรับปรุง 
ตัวชี้วัดที่ 24 สถานศึกษามีระบบการดูแลช่วยเหลือและคุ้มครองนักเรียนและการแนะน า 
ที่มีประสิทธิภาพ 

2 พอใช้ 

นโยบำยที่ 5 ด้ำนกำรจัดกำรศึกษำเพื่อพัฒนำคุณภำพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  5.00 ดีเย่ียม 

ตัวชี้วัดที่ 26 สถานศึกษาในสังกัดมีนโยบายและจัดกิจกรรมให้ความรู้ ที่ถูกต้องและสร้างจิตส านึกด้านการผลิตและบริโภค
ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมน าไปปฏิบัติใช้ที่บ้านและชุมชน เช่น การส่งเสริมอาชีพที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม การลดใช้สารเคมี
จากปุ๋ยและยาฆ่าแมลง ฯลฯ 
 

5 ดีเยี่ยม 
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มำตรฐำน/ตัวบ่งชี้/ประเด็นกำรพิจำรณำ ระดับคุณภำพ ค ำอธิบำยระดับคุณภำพ 
นโยบำยที่ 6 ด้ำนกำรปรับสมดุลและพัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำรศึกษำ 4.00 ดีมำก 

ตัวชี้วัดที่ 41 สถานศึกษา ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา และส านักงานส่วนกลางมีแพลตฟอร์มดิจิทัล (Digital Platform) เพื่อ
สนับสนุนภารกิจด้านบริหารจัดการศึกษา 

4 ดีมาก 

ตัวชี้วัดที่ 42 สถานศึกษาทุกแห่งมีระบบข้อมูลสารสนเทศที่สามารถใช้ในการวางแผนการจัดการศึกษาได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

4 ดีมาก 

คะแนนเฉลี่ยรวม 3.53 ดีมำก 

ตำรำงที่ 37   ผลกำรด ำเนินงำนเทียบค่ำเป้ำหมำยตัวชี้วัด 

นโยบำย/ตัวชี้วัด 
ค่ำเป้ำหมำย

ตัวชี้วัด 
ผลกำรประเมิน 

ด ำเนินกำรได้ กำรแปลผล 

นโยบำยท่ี 1 ด้ำนกำรจัดกำรศึกษำเพื่อควำมมั่นคงของมนุษย์และของชำติ    
ตัวชี้วัดท่ี 3 ร้อยละของผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจ และมีความพร้อมสามารถรับมือกับภัยคุกความทุก
รูปแบบที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง เช่น ภัยจากยาเสพติด ความรุนแรง การคุมคามในชีวิตและ
ทรัพย์สิน การค้ามนุษย์ อาชญากรรมไซเบอร์ และภัยพิบัติต่าง ๆ  เป็นต้น 

100 100.00 บรรลุ 

นโยบำยท่ี 3 ด้ำนกำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพของทรัพยำกรมนุษย์    
ตัวชี้วัดท่ี 17 ครู มีการเปลี่ยนบทบาทจาก “ครูผู้สอน” เป็น “Coach” ผู้ให้ค าปรึกษา ข้อเสนอแนะ
การเรียนรู้หรือผู้อ านวยการการเรียนรู้ 

80 90.74 บรรลุ 

นโยบำยท่ี 6 ด้ำนกำรปรับสมดุลและพัฒนำระบบกำรบริหำร 
จัดกำรศึกษำ 

   

ตัวชี้วัดท่ี 34 สถานศึกษาได้รับการกระจายอ านาจการบริหารจัดการศึกษาอย่างเป็นอิสระ 100 100.00 ไม่บรรลุ 
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ส่วนที่ 2 
เอกสำรที่เกี่ยวข้อง 

    

                ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาสมุทรปราการ ได้ศึกษาวิเคราะห์บริบทท่ีเกี่ยวข้องประกอบด้วย
พระบรมราโชบายด้านการศึกษาของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศร ีสินทร มหาวชิราลงกรณฯ            
พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561 - 2580) นโยบายรัฐบาล แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 - 2579 ประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื ่อง
นโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณพ.ศ.2565 และนโยบายจุดเน้นรัฐมนตรีว ่าการ
กระทรวงศึกษาธิการ นโยบายของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และผลวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของ
ส านักงานเขตพื้นที ่ก าหนดเป็นสาระส าคัญ ของแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2565 – 2567 
ของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาสมุทรปราการ  ดังนี้ 

2.1  พระบรมรำโชบำย ของพระบำทสมเด็จพระปรเมนทรรำมำธิบดีศรีสินทร มหำวชิรำลงกรณฯ            
     พระวชิรเกล้ำเจ้ำอยู่หัว ด้ำนกำรศึกษำ พระองค์ท่ำนต้องกำรสร้ำงให้คนไทยมีคุณสมบัติ 4 ด้ำน คือ 

            1. มีทัศนคติที่ดีและถูกต้อง 
 -  มีความรู้ความเข้าใจต่อชาติบ้านเมือง 
 -  ยึดมั่นในศาสนา 

    -  มั่นคงในสถาบันพระมหากษัตริย์ 
    -  มีความเอื้ออาทรต่อครอบครัว และชุมชนของตน 

            2. มีพื้นฐำนชีวิตที่ม่ันคงเข้มแข็ง 
    -  รู้จักแยกแยะส่ิงท่ีผิด-ชอบ/ชั่ว-ดี 
    -  ปฏิบัติส่ิงท่ีชอบ ส่ิงท่ีดีงาม 
    -  ปฏิเสธส่ิงท่ีผิด ส่ิงท่ีช่ัว 

 -  ช่วยกันสร้างคนดีให้แก่บ้านเมือง 

            3. มีงำนท ำ มีอำชีพ 
                  - เลี ้ยงดูลูกหลานในครอบครัว หรือการฝึกฝนอบรมในสถานศึกษาต้องมุ่ งให้เด็กและเยาวชน        

รักงาน สู้งาน ท าจนงานส าเร็จ 
                  - การฝึกฝนอบรมท้ังในหลักสูตรและนอกหลักสูตร ต้องมีจุดมุ่งหมายให้ผู้เรียนท างาน และมีงานท า

ในท่ีสุด 
                  - ต้องสนับสนุนผู้ส าเร็จหลักสูตรมีอาชีพ มีงานท า จนสามารถเล้ียงตัวเองและครอบครัวได้ 
 
 



29 
 

 
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. 2565 - 2567 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสมุทรปราการ 

 

            4. เป็นพลเมืองดีมีระเบียบวินัย 
                  - การเป็นพลเมืองดี เป็นหน้าท่ีของทุกคน 
                  - ครอบครัว สถานศึกษา และสถานประกอบการ ต้องส่งเสริมให้ทุกคนมีโอกาสท าหน้าท่ีพลเมืองดี 
                  - การเป็นพลเมืองดี คือ “เห็นอะไรที ่จะท าเพื ่อบ้านเมืองได้ก็ต้องท า เช่น งานอาสาสมัคร           

งานบ าเพ็ญประโยชน์ งานสาธารณกุศล ให้ท าด้วยความมีน ้าใจและเอื้ออาทร” 

2.2  ยุทธศำสตร์ชำติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580)  
           ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561-2579)  มีวิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์และเป้าหมาย ในการพัฒนา ดังนี ้
           วิสัยทัศน์  
           “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญา                 
ของเศรษฐกิจพอเพียง” หรือเป็นคติพจน์ประจ าชาติว่า “มั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน”  
           ยุทธศำสตร์ 
           1. ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง 
           2. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
           3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 
           4. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม  
           5. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม 
           6. ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ   
           เป้ำหมำย 
           1. ยุทธศำสตร์ด้ำนควำมม่ันคง มีเป้ำหมำยดังนี้  
               1.1 การรักษาความสงบภายในประเทศ 
               1.2 การพัฒนาศักยภาพในการป้องกนัประเทศพร้อมรับมือกับภัยคุกคามท้ังทางทหาร และ                 
ภัยคุกคามอื่นๆ  
               1.3 บูรณาการความร่วมมือกับต่างประเทศท่ีเอื้อให้เกิดความมั่นคงความมั่งค่ังทางเศรษฐกิจ                     
ป้องกันภัยคุกคามข้ามชาติ และคุณภาพชีวิตของคนในชาติ 
               1.4 การรักษาความมั่นคงและผลประโยชน์ทางทรัพยากรธรรมชาติและทางทะเล 
               1.5 การบริหารจัดการความมั่นคงให้สอดคล้องกับแผนงานพัฒนาอื่นๆ เพื่อช่วยเหลือประชาชน                 
และร่วมพัฒนาประเทศ 
           2. ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรสร้ำงควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน มีเป้ำหมำยดังนี้  
               2.1 การพัฒนาภาคการผลิตและบริการ 
               2.2 การพัฒนาสังคมผู้ประกอบการ (Entrepreneurial Society) เพื่อสร้างผู้ประกอบการทางธุรกิจ  
               2.3 การพัฒนาปัจจัยสนับสนุนและการพัฒนาโครงสร้างพืน้ฐานเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน  
               2.4 การวางรากฐานท่ีแข็งแกร่งเพื่อสนับสนุนการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน  
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           3. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพคน มีเป้ำหมำยดังนี้  
               3.1 การปรับเปล่ียนค่านิยมและวัฒนธรรม (Transformation of Culture) เพื่อสร้างคนไทย                      
ท่ีมีคุณภาพ คุณธรรม จริยธรรม มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย 
               3.2 การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต  
               3.3 การปฏิรูปการเรียนรู้แบบพลิกโฉม (Transformation of Learning) 
               3.4 การพัฒนาและรักษากลุ่มผู้มีความสามารถพิเศษ (Talents) 
               3.5 การเสริมสร้างให้คนไทยมีสุขภาวะท่ีดี 
               3.6 การสร้างความอยู่ดีมีสุขของครอบครัวไทย 
           4. ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรสร้ำงโอกำสควำมเสมอภำคและเท่ำเทียมกันทำงสังคม มีเป้ำหมำยดังนี้ 
               4.1 การสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคมรวมทั้งความมั่นคงในชีวิตและทรัพย์สิน                       
ของคนทุกกลุ่มในสังคม 
               4.2 การสร้างโอกาสการเข้าถึงบริการทางสังคมอย่างท่ัวถึง 
               4.3 การเสริมสร้างพลังทางสังคม 
               4.4 การสร้างความสมานฉันท์ในสังคม 
           5. ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรสร้ำงกำรเติบโตบนคุณภำพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม มีเป้ำหมำยดังนี้ 
               5.1 จัดระบบอนุรักษ์ ฟื้นฟูและป้องกนัการท าลายทรัพยากรธรรมชาติ 
               5.2 วางระบบบริหารจัดการน ้าอย่างบูรณาการให้มีประสิทธิภาพใน 25 ลุ่มน ้าท้ังด้านอุปสงค์และอุปทาน                         
               5.3 พัฒนาและใช้พลังงานท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อมในทุกภาคเศรษฐกิจ 
               5.4 พัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศและเมืองท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม 
               5.5 ร่วมลดปัญหาโลกร้อนและปรับตัวให้พร้อมรับการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
               5.6 ใช้เครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์และนโยบายการคลังเพื่อส่ิงแวดล้อม 
           6. ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรปรับสมดุลและพัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐ มีเป้ำหมำยดังนี้ 
               6.1 การวางระบบบริหารงานราชการแบบบูรณาการ 
               6.2 การยกระดับงานบริการประชาชนและการอ านวยความสะดวกของภาครัฐสู่ความเป็นเลิศ 
               6.3 การปรับปรุงบทบาท ภารกิจ และโครงสร้างของหน่วยงานภาครัฐ 
               6.4 การพัฒนาระบบบริหารจัดการก าลังคนและพัฒนาบุคลากรภาครัฐในการปฏิบัติราชการ                            
และมีความเป็นมืออาชีพ 
               6.5 การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
               6.6 การปรับปรุงแก้ไขกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับให้มีความชัดเจน ทันสมัย เป็นธรรม                                 
และสอดคล้องกับข้อบังคับสากลหรือข้อตกลงระหว่างประเทศ 
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2.3  นโยบำยรัฐบำล 
          ค าแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรีพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีแถลงต่อรัฐสภา เมื่อวัน
พฤหัสบดี ท่ี 25 กรกฎาคม 2562  
          ประเทศไทยมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องผ่านวิสัยทัศน์และการขับเคลื่อนการพัฒนาของผู้น าประเทศในอดีต  
และในวันนี้วิสัยทัศน์ในการขับเคล่ือนประเทศของรัฐบาลชุดนี้ คือ “มุ่งมั่นให้ประเทศไทยเป็นประเทศท่ีพัฒนาแล้วใน
ศตวรรษท่ี 21” โดยรัฐบาลได้ก าหนดนโยบายในการบริหารราชการแผ่นดิน ดังนี้ 

  นโยบำยหลัก 12 ด้ำน 
  1. การปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์  
  2. การสร้างความมั่นคงและความปลอดภัยของประเทศ และความสงบสุขของประเทศ  
  3. การท านุบ ารุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม 
              3.1 ปลูกฝังค่านิยมและวัฒนธรรมที่ดีทั้งด้านคุณธรรม จริยธรรมกตัญญู ความซื่อสัตย์ การมีวินัย เคารพ
กฎหมาย มีจ ิตสาธารณะและการมีส ่วนร่วมท าประโยชน์ให้ประเทศ  และเป็นพลเมืองที ่ดี โดยส่งเสร ิมให้
สถาบันการศึกษา ภาคประชาสังคมและชุมชนเป็นฐานในการบ่มเพาะ ส่งเสริมให้ภาคเอกชนด าเนินธุรกิจอย่างมี     
ธรรมาภิบาล ให้สื ่อมีบทบาทกระตุ ้นและสร้างความตระหนักในค่านิยมที่ดี  รวมถึงผลิตสื ่อที ่มีคุณภาพและมี           
ความรับผิดชอบและเปิดพื้นท่ีสาธารณะให้ประชาชนได้แสดงออกอย่างสร้างสรรค์ 
  4. การสร้างบทบาทของไทยในเวทีโลก  
  5. การพัฒนาเศรษฐกิจและความสามารถในการแข่งขันของไทย  
  6. การพัฒนาพื้นท่ีเศรษฐกิจและการกระจายความเจริญสู่ภูมิภาค  
  7. การพัฒนาสร้างความเข้มแข็งจากฐานราก  
  8. การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้และการพัฒนาศักยภาพของคนไทยทุกช่วงวัย 
             8.1 ส่งเสริมการพัฒนาเด็กปฐมวัย 
                  8 .1 .1 จัดให้ม ีระบบพัฒนาเด็กแรกเก ิดอย่างต่อเน ื ่องจนถึงเด็กว ัยเร ียนให้ม ีโอกาสพ ัฒนา                  
ตามศักยภาพ เพื่อสร้างคนไทยที่มีพัฒนาการเต็มตามศักยภาพผ่านครอบครัวที่อบอุ่นในทุกรูปแบบครอบครัว                      
เพื่อส่งต่อการพัฒนาเด็กไทยให้มีคุณภาพสู่การพัฒนาในระยะถัดไปบนฐานการให้ความช่วยเหลือท่ีค านึงถึงศักยภาพ
ของครอบครัวและพื้นท่ี เตรียมความพร้อมการเป็นพ่อแม่ ความรู้เรื ่องโภชนาการและสุขภาพการอบรมเลี้ยงดู        
การส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยผ่านการให้บริการสาธารณะท่ีเกี่ยวข้องโดยเฉพาะการยกระดับคุณภาพสถานพัฒนา
เด็กปฐมวัยทั่วประเทศให้ได้มาตรฐานและพัฒนาศักยภาพของบุคลากรทางการศึกษาและผู้ดูแลเด็กปฐมวัยให้สามารถ
จัดการศึกษาได้อย่างมีคุณภาพ 
                  8.1.2 ส่งเสริมการพัฒนาเด็กปฐมวัย โดยค านึงถึงพหุปัญญาที่หลากหลายของเด็กแต่ละคนให้ได้รับ  
การส่งเสริมและพัฒนาอย่างเต็มตามศักยภาพ ผ่านการออกแบบการจัดการเรียนรู้ท่ีเช่ือมโยงกับระบบโรงเรียนปกติท่ี
เป็นระบบและมีทิศทางท่ีชัดเจน 
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             8.2 พัฒนาบัณฑิตพันธุ์ใหม่ 
                  8.2.1 ปรับรูปแบบการเรียนรู้และการสอนเพื่อพัฒนาทักษะและอาชีพของคนทุกช่วงวัยส าหรับ
ศตวรรษท่ี 21 โดยปรับโครงสร้างหลักสูตรการศึกษาให้ทันสมัย มีการน าเทคโนโลยีและการเรียนรู้ ผ่านประสบการณ์
จริงเข้ามามีส่วนในการจัดการเรียนการสอน และปรับระบบดึงดูด การคัดเลือก การผลิต และพัฒนาครู ท่ีน าไปสู่การมี
ครูสมรรถนะสูงเป็นครูยุคใหม่ที ่สามารถออกแบบและจัดระบบการสร้างความรู้  สร้างวินัย กระตุ้น และสร้างแรง
บันดาลใจ เปิดโลกทัศน์มุมมองของเด็กและครูด้วยการสอนในเชิงแสดงความคิดเห็นให้มากขึ้นควบคู่กับหลักการทาง
วิชาการ 
                  8.2.2 จัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการท างานเพื่อพัฒนาสมรรถนะของผู้เรียนทั้งในส่วนฐานความรู้
และระบบความคิดในลักษณะสหวิทยาการ และตรงกับความต้องการของประเทศในอนาคตและเป็นผู้เรียนท่ีสามารถ
ปฏิบัติได้จริงและสามารถก ากับการเรียนรู้ของตนเองได้ รวมถึงมีทักษะด้านภาษาอังกฤษและภาษาที่สามที่สามารถ
ส่ือสารและแสวงหาความรู้ได้ มีความพร้อมท้ังทักษะความรู้ ทักษะอาชีพ และทักษะชีวิตก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงาน 

             8.3 พัฒนาอาชีวะ พัฒนาคุณภาพวิชาชีพ และพัฒนาแรงงานรองรับอุตสาหกรรม 4.0 โดยการจัดระบบ
และกลไกความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่ชัดเจนเป็นระบบในการพัฒนาก าลังคนที่มีทักษะขั้นสูง  
ให้สามารถน าความรู้และทักษะมาใช้ในการแก้ไขปัญหา รวมถึงการสร้างและพัฒนานวัตกรรม ซึ่งต้องครอบคลุมการ
พัฒนาก าลังคนท่ีอยู่ในอุตสาหกรรมแล้ว ก าลังคนท่ีก าลังจะเข้าสู่อุตสาหกรรม และเตรียมการส าหรับผลิตก าลังคนใน
สาขาที่ขาดแคลน เพื่อรองรับอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีในอนาคต รวมทั้งเร่งรัดและขยายผลระบบคุณวุฒิวิชาชีพ 
การยกระดับฝีมือแรงงานในกลุ่มอุตสาหกรรมท่ีมีศักยภาพและอุตสาหกรรมท่ีใช้แรงงานเข้มข้น 

              8.4 ส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาทักษะทุกช่วงวัย 
                  8.4.1 มุ่งเน้นการพัฒนาโรงเรียนควบคู่กับการพัฒนาครู เพิ่มประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการศึกษา
ในทุกระดับบนพื้นฐานการสนับสนุนท่ีค านึงถึงความจ าเป็นและศักยภาพของสถาบันการศึกษาแต่ละแห่ง พร้อมท้ังจัด
ให้มีมาตรฐานขั้นต ่าของโรงเรียนในทุกระดับ และสร้างระบบวัดผลโรงเรียนและครูที่สะท้อนความรับผิดชอบต่อ
ผลลัพธ์ที่เกิดกับผู้เรียน คืนครูให้นักเรียนโดยลดภาระงานที่ไม่จ าเป็น รวมถึงจัดให้มีระบบฐานข้อมูลเพื่อการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ โดยการเช่ือมโยงหรือส่งต่อข้อมูลครอบครัว และผู้เรียนระหว่างหน่วยงานต่าง ๆ ต้ังแต่แรกเกิดจนถึง
การพัฒนาตลอดช่วงชีวิต ตลอดจนพัฒนาช่องทางให้ภาคเอกชนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาและการเรียนรู้        
ตลอดชีวิต 
                  8.4.2 พัฒนาแพลตฟอร์มการเรียนรู ้ผ่านระบบดิจิทัล พร้อมทั ้งส่งเสริมให้มีการน าเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสร้างสรรค์ที่เหมาะสมมาใช้ในการเรียนการสอนออนไลน์แบบเปิดที่หลากหลายเพื่อส่งเสริม การ
เรียนรู้ด้วยตนเองตามความสนใจและเหมาะสมกับช่วงวัย ตลอดจนพัฒนาแหล่งเรียนรู้และอุทยานการเรียนรู้ส าหรับ
เยาวชนที่เช่ือมโยงเทคโนโลยีกับวิถีชีวิต และส่งเสริมการเรียนการสอนท่ีเหมาะสมส าหรับผู้ท่ีเข้าสู่สังคมสูงวัย 
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                   8.4.3 ลดความเหล่ือมล ้า ทางการศึกษา โดยบูรณาการการด าเนินงานระหว่างหน่วยจัดการศึกษากับ
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษามุ่งเน้นกลุ่มเด็กด้อยโอกาสและกลุ่มเด็กนอกระบบการศึกษา ปรับเปล่ียนการ
จัดสรรงบประมาณให้สอดคล้องกับความจ าเป็นของผู้เรียนและลักษณะพื้นท่ีของสถานศึกษาจัดระบบโรงเรียนพี่เล้ียง 
จับคู่ระหว่างโรงเรียนขนาดใหญ่ท่ีมีคุณภาพการศึกษาดีกับโรงเรียนขนาดเล็กเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาและการ
ส่งเสริมให้ภาคเอกชนชุมชนในพื้นท่ีเข้ามามีส่วนร่วมในการออกแบบการศึกษาในพื้นท่ี  สนับสนุนเด็กท่ีมีความสามารถ
แต่ไม่มีทุนทรัพย์เป็นกรณีพิเศษ  ตลอดจนแก้ไขปัญหาหนี้สินทางการศึกษา โดยการปรับโครงสร้างหนี้กองทุนเงินให้
กู้ยืมเพื่อการศึกษา และทบทวนรูปแบบการให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาท่ีเหมาะสม 
                 8.4.4 พัฒนาทักษะอาชีพทุกช่วงวัย โดยก าหนดระบบท่ีเอื้อต่อการพัฒนาทักษะและเพิ่มประสิทธิภาพ
ของทุกช่วงวัย อาทิ การพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษาให้เช่ือมโยงกับระบบคุณวุฒิวิชาชีพ โดยมีกลไกการวัดและ
ประเมินผลเพื่อเทียบโอนความรู้และประสบการณ์หน่วยการเรียนที่ชัดเจน  ส่งเสริมเยาวชนที่มีศักยภาพด้านกีฬาให้
สามารถพัฒนาไปสู่นักกีฬาอาชีพ การก าหนดมาตรฐานฝีมือแรงงาน การจัดให้มีระบบท่ีสามารถรองรับความต้องการ
พัฒนาปรับปรุงทักษะอาชีพของทุกช่วงวัย เพื่อรองรับการเปล่ียนสายอาชีพให้ตรงกับความต้องการของตลาดแรงงาน
ท่ีอาจจะเปล่ียนไปตามแนวโน้มความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีในอนาคต 

             8.5 จัดท าระบบปริญญาชุมชนและการจัดอบรมหลักสูตรระยะสั้น เน้นออกแบบหลักสูตรระยะสั้นตาม
ความสนใจ พัฒนาทักษะต่าง ๆ ที่ใช้ในการด ารงชีวิตประจ าวันและทักษะอาชีพของคนทุกช่วงวัยในพื้นที่และชุมชน
เป็นหลัก พร้อมท้ังศึกษาแนวทางการพัฒนาเป็นรูปแบบธนาคารหน่วยกิต ซึ่งเป็นการเรียนเก็บหน่วยกิตของวิชาเรียน
เพื่อให้ผู้เรียนสามารถเรียนข้ามสาขาวิชาและข้ามสถาบันการศึกษา หรือท างานไปพร้อมกัน หรือเลือกเรียนเฉพาะ
หลักสูตรท่ีสนใจ เพื่อสร้างโอกาสของคนไทยทุกช่วงวัยและทุกระดับสามารถพัฒนาตนเองท้ังในด้านการศึกษาและการ
ด ารงชีวิต 
  9. การพัฒนาระบบสาธารณสุขและหลักประกันทางสังคม  
  10. การฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและการรักษาส่ิงแวดล้อมเพื่อสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน  
  11. การปฏิรูปการบริหารจัดการภาครัฐ  
  12. การป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ และกระบวนการยุติธรรม  

           นโยบำยเร่งด่วน 12 เร่ือง  
  1. การแก้ไขปัญหาในการด ารงชีวิตของประชาชน 
               การแก้ไขปัญหาในการด ารงชีว ิตของประชาชน โดยลดข้อจ ากัดในการประกอบอาชีพของคนไทย                     
การจัดการระบบการขนส่งสาธารณะผ่านเทคโนโลยีดิจิทัล  ทบทวนรูปแบบและมาตรฐานหาบเร่แผงลอยในเขต
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล เพื่อยังคงเอกลักษณ์ของเมืองหลวงแห่งร้านอาหารริมถนน ท าให้บ้านเมืองเป็น
ระเบียบเรียบร้อยและสวยงาม แก้ไขปัญหาหนี้สินและลดภาระหนี้สินของประชาชนในกองทุนหมู่บ้าน กองทุนเงิน    
ให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา หนี้สินนอกระบบการฉ้อโกงหลอกลวงประชาชนโดยครอบคลุมไปถึงการฉ้อโกงหลอกลวงผา่น
ระบบออนไลน์ ปรับปรุงระบบภาษีและการให้สินเชื่อที่เอื้อให้ประชาชนสามารถมีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเองได้ตาม
ความพร้อมปรับปรุงระบบท่ีดินท ากินให้เกษตรกรสามารถเข้าถึงได้ จัดท าแนวทางการก าหนดสิทธิและการจัดการสิทธิ
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ในที่ดินของเกษตรกรที่เหมาะสมลดอุปสรรคในธุรกิจประมงพาณิชย์และประมงชายฝั่ง รวมทั้งช่วยเหลือดูแลประมง
พื้นบ้านโดยยังต้องสอดคล้องกับมาตรฐาน  ด้านการประมงขององค์กรระหว่างประเทศ  
 2. การปรับปรุงระบบสวัสดิการและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน 
  3. มาตรการเศรษฐกิจเพื่อรองรับความผันผวนของเศรษฐกิจโลก  
  4. การให้ความช่วยเหลือเกษตรกรและพัฒนานวัตกรรม  
  5. การยกระดับศักยภาพของแรงงาน  
  6. การวางรากฐานระบบเศรษฐกิจของประเทศสู่อนาคต  

7. การเตรียมคนไทยสู่ศตวรรษท่ี 21  
              การเตรียมคนไทยสู่ศตวรรษท่ี 21 โดยสร้างแพลตฟอร์มการเรียนรู้ใหม่ในระบบดิจิทัล ปรับปรุงรูปแบบ
การเรียนรู ้มุ ่งสู ่ระบบการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีด้านวิศวกรรม  คณิตศาสตร์ โปรแกรมเมอร์            
และภาษาต่างประเทศ ส่งเสริมการเรียนภาษาคอมพิวเตอร์ (Coding) ตั้งแต่ระดับประถมศึกษา การพัฒนาโรงเรยีน
คุณภาพ ในทุกต าบลส่งเสริมการพัฒนาหลักสูตรออนไลน์ของสถาบันการศึกษาต่างๆ เพื่อแบ่งปันองค์ความรู ้ของ
สถาบันการศึกษา สู่สาธารณะเชื่อมโยงระบบการศึกษา กับภาคปฏิบัติจริงในภาคธุรกิจ สร้างนักวิจัยใหม่และนวัตกร
เพื ่อเพิ ่มศักยภาพด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมของประเทศสร้างความรู้ความเข้าใจการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล              
สื่อออนไลน์ และโครงข่ายสังคมออนไลน์ของคนไทย เพื่อป้องกันและลดผลกระทบในเชิงสังคม  ความปลอดภัย 
อาชญากรรมทางไซเบอร์ และสามารถใช้เทคโนโลยีเป็นเครื่องมือในการกระจายข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้อง  การสร้าง
ความสมานฉันท์และความสามัคคีในสังคม รวมทั้งปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมท่ีจ าเป็นในการด าเนินชีวิต 
  8. การแก้ไขปัญหาทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการท้ังฝ่ายการเมืองและฝ่ายราชการประจ า 
  9. การแก้ไขปัญหายาเสพติดและสร้างความสงบสุขในพื้นท่ีชายแดนภาคใต้  
  10. การพัฒนาระบบการให้บริการประชาชน  
  11. การจัดเตรียมมาตรการรองรับภัยแล้งและอุทกภัย  
  12. การสนับสนุนให้มีการศึกษา การรับฟังความเห็นของประชาชนและการด าเนินการเพื่อแก้ไขเพิม่เติม
รัฐธรรมนูญ 

2.4  แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) 
          แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 มีวัตถุประสงค์และเป้าหมายในการพัฒนา ดังนี้ 

         วัตถุประสงค์ 
          1. เพื่อวางรากฐานให้คนไทยเป็นคนที่สมบูรณ์ มีคุณธรรม จริยธรรมที่ดี มีระเบียบวินัย มีค่านิยมที ่ดี                   
มีจิตสาธารณะ และมีความสุข โดยมีสุขภาวะและสุขภาพที่ดี ครอบครัวอบอุ่น ตลอดจน  เป็นคนเก่งที่มีทักษะความรู้
ความสามารถและพัฒนาตนเองได้ต่อเนื่องตลอดชีวิต 
          2. เพื ่อให้คนไทยมีความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคม ได้ร ับความเป็นธรรมในการเข้าถึงทรัพยากร               
และบริการทางสังคมท่ีมีคุณภาพ ผู้ด้อยโอกาสได้รับการพัฒนาศักยภาพ รวมทั้งชุมชนมีความเข้มแข็งพึ่งพาตนเองได้ 
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          3. เพื่อให้เศรษฐกิจเข้มแข็ง แข่งขันได้ มีเสถียรภาพ และมีความยั่งยืนสร้างความเข้มแข็งของฐานการผลิตและ
บริการเดิมและขยายฐานใหม่โดยการใช้นวัตกรรมท่ีเข้มข้นมากขึ้นสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก และสร้าง
ความมั่นคงทางพลังงาน อาหาร และน ้า  
          4. เพื่อรักษาและฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและคุณภาพส่ิงแวดล้อมให้สามารถสนับสนุนการเติบโตท่ีเป็นมิตร
กับส่ิงแวดล้อมและการมีคุณภาพชีวิตท่ีดีของประชาชน  
          5. เพื่อให้การบริหารราชการแผ่นดินมีประสิทธิภาพ โปร่งใส ทันสมัย และมีการทางานเชิงบูรณาการของภาคี
การพัฒนา 
          6. เพื่อให้มีการกระจายความเจริญไปสู่ภูมิภาค โดยการพัฒนาภาคและเมืองเพื่อรองรับการพัฒนายกระดับ
ฐานการผลิตและบริการเดิมและขยายฐานการผลิตและบริการใหม่ 
          7. เพื่อผลักดันให้ประเทศไทยมีความเช่ือมโยงกับประเทศต่างๆ ท้ังในระดับอนุภูมิภาค ภูมิภาคและนานาชาติ
ได้อย่างสมบูรณ์และมีประสิทธิภาพ รวมทั้งให้ประเทศไทยมีบทบาทนาและสร้างสรรค์ในด้านการค้าการบริการและ
การลงทุนภายใต้กรอบความร่วมมือต่างๆ ท้ังในระดับอนุภูมิภาคภูมิภาค และโลก 

          เป้ำหมำยรวม                                                                                                                                                               
          เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ จึงได้ก าหนดเป้าหมายรวมการพัฒนาของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) ประกอบด้วย 
          1. คนไทยมีคุณลักษณะเป็นคนไทยท่ีสมบูรณ์ 
          2. ความเหล่ือมล ้าทางด้านรายได้และความยากจนลดลง 
          3. ระบบเศรษฐกิจมีความเข้มแข็งและแข่งขันได้ 
          4. ทุนทางธรรมชาติและคุณภาพสิ่งแวดล้อมสามารถสนับสนุนการเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมีความ
มั่นคงทางอาหาร พลังงาน และน ้า 
          5. มีความมั่นคงในเอกราชและอธิปไตย สังคมปลอดภัย สามัคคีสร้างภาพลักษณ์ดี และเพิ่มความเช่ือมั่นของ
นานาชาติต่อประเทศไทย 
          6. มีระบบบริหารจัดการภาครัฐที ่มีประสิทธิภาพ ทันสมัย โปร่งใสตรวจสอบได้ กระจายอ านาจและ                           
มีส่วนร่วมจากประชาชน 

          ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำประเทศ 
          แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12  มียุทธศาสตร์ในการพัฒนาประเทศ จ านวน 10 ยุทธศาสตร์ 
โดยมี 6 ยุทธศาสตร์ตามกรอบยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และอีก 4 ยุทธศาสตร์ท่ีเป็นปัจจัยสนับสนุน ดังนี้  
          1. การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ 
          2. การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหล่ือมล ้าในสังคม 
          3. การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยนื 
          4. การเติบโตท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อมเพื่อการพัฒนาท่ียั่งยืน 
          5. การเสริมสร้างความมั่นคงแห่งชาติเพื่อการพัฒนาประเทศสู่ความมั่งค่ังและยั่งยืน  
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          6. การบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ และธรรมาภิบาลในสังคมไทย 
          7. การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ 
          8. การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม 
          9. การพัฒนาภาค เมือง และพื้นท่ีเศรษฐกิจ 
          10. ความร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อการพัฒนา  

2.5  แผนกำรศึกษำแห่งชำติ พ.ศ. 2560 - 2579 
          แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 - 2579  มีวิสัยทัศน์ วัตถุประสงค์  เป้าหมาย ดังนี้ 

          วิสัยทัศน์ (Vision) ไว้ดังนี้  
          “คนไทยทุกคนได้รับการศึกษาและเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ ด ารงชีวิตอย่างเป็นสุข สอดคล้องกับหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และการเปล่ียนแปลงของโลกศตวรรษท่ี 21”  

          วัตถุประสงค์ 
          1. เพื่อพัฒนาระบบและกระบวนการจัดการศึกษาท่ีมีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ 
          2. เพื ่อพัฒนาคนไทยให้เป็นพลเมืองดี มีคุณลักษณะทักษะและสมรรถนะที ่สอดคล้องกับบทบัญญัติ               
ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติและยุทธศาสตร์ชาติ 
          3. เพื่อพัฒนาสังคมไทยให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้และคุณธรรม จริยธรรม รู้รักสามัคคี และร่วมมือผนึก             
ก าลังมุ่งสู่การพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
          4. เพื่อน าประเทศไทยก้าวข้ามกับดักประเทศท่ีมีรายได้ปานกลาง และความเหล่ือมล ้าภายในประเทศลดลง 

          เป้ำหมำยด้ำนผู้เรียน  
           เป้าหมายด้านผู้เรียน (Learner Aspirations) โดยมุ่งพัฒนาผู้เรียนทุกคนให้มีคุณลักษณะและทักษะการ
เรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 (3Rs8Cs) ประกอบด้วยทักษะและคุณลักษณะต่อไปนี้  
          1. 3Rs ได้แก่ การอ่านออก (Reading) การเขียนได้ (Writing) และการคิดเลขเป็น (Arithmetics)  
          2. 8Cs ได้แก่ ทักษะด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณและทักษะในการแก้ปัญหา (Critical Thinking and 
Problem Solving) ทักษะด้านการสร้างสรรค์และนวัตกรรม (Creativity and Innovation) ทักษะด้านความเข้าใจ
ต่างวัฒนธรรม ต่างกระบวนทัศน์ (Cross – cultural Understanding) ทักษะด้านความร่วมมือ การท างานเป็นทีม 
และภาวะผู้น า (Collaboration, Teamwork and Leadership) ทักษะด้านการสื่อสารสารสนเทศและการรู้เท่าทัน
สื่อ (Communications, Information and Media Literacy) ทักษะด้านคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการส่ือสาร (Computing and ICT Literacy) ทักษะอาชีพ และทักษะการเรียนรู้ (Career and Learning Skills) 
และความมีเมตตากรุณามีวินัย คุณธรรม จริยธรรม Compassion)  
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 เป้ำหมำยของกำรจัดกำรศึกษำ 
           เป้าหมายของการจัดการศึกษา (Aspirations) 5 ประการ ซึ่งมีตัวชี้วัดเพื่อการบรรลุเป้าหมาย 53 ตัวชี้วัด 
ประกอบด้วย เป้าหมายและตัวชี้วัดท่ีส าคัญ ดังนี้  
           1. ประชากรทุกคนเข้าถึงการศึกษาท่ีมีคุณภาพและมีมาตรฐานอย่างท่ัวถึง (Access) 
           2. ผู้เรียนทุกคน ทุกกลุ่มเป้าหมายได้รับบริการการศึกษาท่ีมีคุณภาพตามมาตรฐานอย่างเท่าเทียม (Equity)  
           3. ระบบการศึกษาท่ีมีคุณภาพ สามารถพัฒนาผู้เรียนให้บรรลุขีดความสามารถ เต็มตามศักยภาพ (Quality) 
           4.ระบบการบริหารจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ เพื่อการลงทุนทางการศึกษาที่คุ้มค่าและบรรลุเป้าหมาย 
(Efficiency) 
           5. ระบบการศึกษาที่สนองตอบและก้าวทันการเปลี่ยนแปลงของโลกที่เป็นพลวัตและบริบทที่เปลี่ยนแปลง 
(Relevancy) 

          ยุทธศำสตร์  
           การที่แผนการศึกษาแห่งชาติจะบรรลุผลตามวิสัยทัศน์และเป้าหมายการจัดการศึกษาได้นั ้น จ าเป็น  
ต้องก าหนดยุทธศาสตร์  6 ยุทธศาสตร์หลัก ประกอบด้วย  
           ยุทธศาสตร์ท่ี 1  การจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ  
           ยุทธศาสตร์ท่ี 2  การผลิตและพัฒนาก าลังคนการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อสร้างขีดความสามารถ 
ในการแข่งขันของประเทศ  
           ยุทธศาสตร์ท่ี 3  การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัย และการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้  
           ยุทธศาสตร์ท่ี 4  การสร้างโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียมทางการศึกษา  
           ยุทธศาสตร์ท่ี 5  การจัดการศึกษาเพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม  
           ยุทธศาสตร์ท่ี 6  การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา  

           เป้ำหมำย 
           ยุทธศำสตร์ที่ 1 : การจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ มีเป้าหมาย ดังนี้  
           1. คนทุกช่วงวัยมีความรักในสถาบันหลักของชาติ และยึดมั ่นการปกครองระบอบประชาธิปไตย                      
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
  2. คนทุกช่วงวัยในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้และพื้นที ่พ ิเศษได้รับการศึกษา                
และเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ  
           3. คนทุกช่วงวัยได้รับการศึกษา การดูแลและป้องกันจากภัยคุกคามในชีวิตรูปแบบใหม ่ 

           ยุทธศำสตร์ที่ 2 : การผลิตและพัฒนาก าลังคน การวิจัย และนวัตกรรรม เพื่อสร้างขีดความสามารถ                  
ในการแข่งขันของประเทศ มีเป้าหมาย ดังนี้  
           1. ก าลังคนมีทักษะท่ีส าคัญจ าเป็นและมีสมรรถนะตรงตามความต้องการของตลาดงานและการพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมของประเทศ 
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           2. สถาบันการศึกษาและหน่วยงานท่ีจัดการศึกษาผลิตบัณฑิตท่ีมีความเช่ียวชาญและเป็นเลิศเฉพาะ                                                  
           3. การวิจัยและพัฒนาเพื่อสร้างองค์ความรู้ และนวัตกรรมท่ีสร้างผลผลิตและมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ 

           ยุทธศำสตร์ที่ 3 : การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัย และการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ มีเป้าหมาย  
  1. ผู ้ เร ียนมีทักษะและคุณลักษณะพื ้นฐานของพลเมืองไทยและทักษะและคุณลักษณะที ่จ  าเป็น                  
ในศตวรรษท่ี 21 
           2. คนทุกช่วงวัยมีทักษะ ความรู้ความสามารถ และสมรรถนะตามมาตรฐานการศึกษาและมาตรฐานวิชาชีพ 
และพัฒนาคุณภาพชีวิตได้ตามศักยภาพ 
           3. สถานศึกษาทุกระดับการศ ึกษาสามารถจ ัดกิจกรรม/กระบวนการเร ียนร ู ้ตามหลักสูตรอย ่าง                      
มีคุณภาพและมาตรฐาน 
            4. แหล่งเรียนรู้ ส่ือต าราเรียน นวัตกรรม และส่ือการเรียนรู้มีคุณภาพและมาตรฐาน และประชาชนสามารถ
เข้าถึงได้โดยไม่จ ากัดเวลาและสถานท่ี 
 5. ระบบและกลไกการวัด การติดตาม และประเมินผลมีประสิทธิภาพ 
 6. ระบบการผลิตครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา ได้มาตรฐานระดับสากล  
            7. ครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา ได้รับการพัฒนาสมรรถนะตามมาตรฐาน 

           ยุทธศำสตร์ที่ 4 : การสร้างโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียมทางการศึกษา มีเป้าหมาย  
 1. ผู้เรียนทุกคนได้รับโอกาสและความเสมอภาคในการเข้าถึงการศึกษาท่ีมีคุณภาพ 
 2. การเพิ่มโอกาสทางการศึกษาผ่านเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษาส าหรับคนทุกช่วงวัย 
 3. ระบบข้อมูลรายบุคคลและสารสนเทศทางการศึกษาท่ีครอบคลุม ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน                   
เพื่อการวางแผนการบริหารจัดการศึกษา การติดตามประเมิน และรายงานผล            

 ยุทธศำสตร์ที่ 5 : การจัดการศึกษาเพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม มีเป้าหมาย  
 1. คนทุกช่วงวัย มีจิตส านึกรักษ์สิ่งแวดล้อม มีคุณธรรม จริยธรรม และน าแนวคิดตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ 
 2. หลักสูตร แหล่งเรียนรู้ และสื่อการเรียนรู้ที่ส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม คุณธรรม 
จริยธรรม และการน าแนวคิดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ 
 3. การวิจัยเพื่อพัฒนาองค์ความรู้และนวัตกรรมด้านการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม 

            ยุทธศำสตร์ที่ 6 : การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา  มีเป้าหมาย ดังนี้  
 1. โครงสร้างบทบาทและระบบการบริหารจัดการการศึกษามีความคล่องตัวชัดเจน สามารถตรวจสอบได้ 
 2. ระบบการบริหารจัดการศึกษามีประสิทธิภาพและประสิทธิผลส่งผลต่อคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา 
 3. ทุกภาคส่วนของสังคมมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาท่ีตอบสนองความต้องการของประชาชน 4. กฎหมาย
และรูปแบบการบริหารจัดการทรัพยากรทางการศึกษารองรับลักษณะท่ีแตกต่างกันของผู้เรียน สถานศึกษา และความ
ต้องการก าลังแรงงานของประเทศ 
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 5. ระบบบริหารงานบุคคลของครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษามีความเป็นธรรม สร้างขวัญก าลังใจ 
และส่งเสริมให้ปฏิบัติงานได้อย่างเต็มตามศักยภาพ  

2.6  นโยบำยและจุดเน้นของกระทรวงศึกษำธิกำร ปีงบประมำณ พ.ศ. 2565    
            เพื่อให้การด าเนินการจัดการศึกษาและการบริหารจัดการการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ เป็นไปด้วย
ความเรียบร้อย บรรลุ อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 8  และมาตรา 12  แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหาร
ราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการจึงประกาศนโยบายและจุดเน้นของ
กระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เพื่อให้ส่วนราชการในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ยึดเป็นกรอบการ
ด าเนินงานในการจัดท าแผนและงบประมาณราจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  
พร้อมทั้งขับเคลื่อนการด าเนินงานด้านการศึกษาให้มีคุณภาพ ประสิทธิภาพในทุกมิติ โดยใช้งบประมาณอย่างคุ้มค่า  
เพื่อมุ่งเป้าหมาย คือผู้เรียนทุกช่วงวัย ดังนี้   
 

      - นโยบำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 
1. ปลดล็อก ปรับเปล่ียน และเปิดกว้าง ระบบการบริหารจัดการและการพัฒนาก าลังคน โดยมุ่งปฏิรูปองค์การ

เพื่อหลอมรวมภารกิจและบุคลากร เช่น ด้านการประชาสัมพันธ์ ด้านการต่างประเทศ ด้านเทคโนโลยี ด้านกฎหมาย 
ฯลฯ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและความเป็นเอกภาพ รวมทั้งการน าเทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามาช่วยในการบริหารงานและการ
จัดการศึกษา 

2. ปลดล็อก ปรับเปล่ียน และเปิดกว้าง ระบบการจัดการศึกษาและการเรียนรู้ โดยมุ่งให้ครอบคลุมถึงการจัด
การศึกษาเพื่อคุณวุฒิ และการเรียนรู้ตลอดชีวิตท่ีสามารถตอบสนองการเปล่ียนแปลงในศตวรรษท่ี 21 

3. ปลดล็อก ปรับเปล่ียน เปิดกว้าง ท่ีเป็นเงื่อนไขต่าง ๆ เพื่อให้บรรลุผลตามนโยบายการศึกษายกก าลังสอง 
(Thailand Education Eco – System : TE2S) การศึกษาท่ีเข้าใจ Supply และตอบโจทย์ Demand โดยให้ทุก
หน่วยงานพิจารณาวิเคราะห์ข้อมูลร่วมกันอย่างรอบด้าน ครบถ้วน ร่วมกันพิจารณาหาแนวทาง ขั้นตอน และวิธีการ
ด าเนินการร่วมกันแบบบูรณาการการท างานทุกภาคส่วน 

 - จุดเน้นประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 
            1. กำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพทรัพยำกรมนุษย์ 

      1.1 ICT (Information and Communication Technologies) เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
ส่ือสาร ประกอบด้วย 7 เรื่องย่อย ได้แก่ (1) Data Center ศูนย์ข้อมูลกลาง (2) Big Data ข้อมูลขนาดใหญ่ (คลังข้อมูล 
การน าข้อมูลมารวมกัน) (3) Platform (e-library e-learning และ Teaching Resource Platform) (4) e-book (5) 
e-office e-mail และ document (6) ระบบบริหารจัดการห้องเรียน School และ Classroom Management และ 
(7) โครงสร้างพื้นฐาน Infrastructure (Internet)  
         1.2 กำรจัดกำรองค์ควำมรู้และยกระดับทักษะท่ีจ ำเป็น เน้นพัฒนาความรู้และสมรรถนะด้าน Digital 
Literacy ส าหรับผู้เรียนท่ีมีความแตกต่างกันตามระดับและประเภทของการจัดการศึกษา เช่น STEM Coding เป็นต้น 
   1.3 กำรศึกษำเพื่อทักษะอำชีพและกำรมีงำนท ำ พัฒนา 3 ทักษะหลัก ได้แก่ โลกทัศน์อาชีพ การ
เสริมทักษะใหม่ (Up Skill) และการเพิ่มทักษะใหม่ที่จ าเป็น (Re-Skills) ให้แก่กลุ่มเป้าหมาย ประกอบด้วย (1) ผู้อยู่ใน
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ระบบการศึกษา (การศึกษาข้ันพื้นฐาน และอาชีวศึกษา) (2) ผู้อยู่นอกระบบการศึกษา (3) วัยแรงงาน และ (4) ผู้สูงอายุ 
เพื่อให้มีทักษะและสมรรถนะสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดจากเทคโนโลยีดิจิทัลและอาชีพที่เกิดขึ้นใหม่ (Digital 
Disruption) โดยเน้นเพิ ่มบทบาทของ กศน.ในการ Re-Skills ด้านอาชีวศึกษากับส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 
           1.4 กำรต่ำงประเทศ เน้นภารกิจที่ต้องใช้ความร่วมมือระดับนานาชาติในการจัดหาครูชาวต่างชาติ
ให้แก่สถานศึกษาทุกระดับ ทุกประเภทของกระทรวงศึกษาธิการเพื่อจัดการศึกษาในสถานศึกษา 2 ด้านหลัก ๆ ได้แก่ 
(1) ด้านภาษาต่างประเทศ และ (2) ด้านวิชาการ โดยเฉพาะอาชีวศึกษา 
   1.5 กฎหมำยและระเบียบ เน้นแผนงาน 2 เรื่อง ที่บรรจุอยู่ในแผนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา 
ประกอบด้วย 
   เรื ่องที่ 1 : การปฏิรูประบบการศึกษาและการเรียนรู้โดยรวมของประเทศ โดยพระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติฉบับใหม่และกฎหมายล าดับรอง มีประเด็นปฏิรูป 5 ประเด็น ได้แก่ 
        - การมีพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.และมีการทบทวน จัดท า แก้ไข และ
ปรับปรุงกฎหมายท่ีเกี่ยวข้อง 
        - การสร้างความร่วมมือระหว่างรัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและเอกชน เพื่อการจัด
การศึกษา 
        - การขับเคล่ือนการจัดการศึกษาเพื่อการพัฒนาตนเองและการศึกษาเพื่อการเรียนรู้ตลอด
ชีวิตเพื่อรองรับการพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 
                         - การทบทวนและปรับปรุงแผนการศึกษาแห่งชาติ 
    - การจัดต้ังส านักงานคณะกรรมการนโยบายการศึกษาแห่งชาติ 
   เรื ่องที่ 6 : การปรับโครงสร้างของหน่วยงานในระบบการศึกษา ประกอบด้วยประเด็นปฏิรูป 3 
ประเด็น ได้แก่ สถานศึกษามีความเป็นอิสระในการบริหารและจัดการศึกษา พื้นที่นวัตกรรมการศึกษา  การปรับปรุง
โครงสร้างของกระทรวงศึกษาธิการ 
   1.6 ระบบบริหำรจัดกำรและกำรพัฒนำบุคลำกร โดยรวบรวมหลักสูตรวิชาการของแต่ละหน่วยงาน
ในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อไม่ให้เกิดความซ ้าซ้อนในการจัดฝึกอบรมให้แต่ละกลุ่มเป้าหมาย และใช้ประโยชน์จาก
สถาบันพัฒนาท่ีมีอยู่แล้ว เช่น สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา เพื่อเป็นหน่วยงานกลางในการ
จัดฝึกอบรมพัฒนาทักษะสมรรถนะให้แก่บุคลากรของกระทรวงศึกษาธิการ (ผู้บริหารหน่วยงานทุกระดับ ผู้บริหาร
สถานศึกษาทุกระดับ ทุกประเภท ครู อาจารย์ และบุคลากรอื่น ๆ) รวมทั้งพัฒนายกระดับให้เป็นสถาบันฝึกอบรมระดับ
นานาชาติ 
   1.7  กำรประชำสัมพันธ์ โดยจัดต้ังศูนย์ประชาสัมพันธ์ของกระทรวงศึกษาธิการ เป็นหน่วยงานสังกัด
ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ด าเนินการผลิตสื่อและจัดท าเนื้อหา (Content) เพื่อเผยแพร่ผลงาน กิจกรรมและ
การเข้าร่วมงานต่าง ๆ ของทุกหน่วยงานในภาพรวมของ กระทรวงศึกษาธิการ 
   1.8  กำรพัฒนำเด็กปฐมวัย ด าเนินการขับเคล่ือนนโยบายและแนวปฏิบัติในการจัดการศึกษาและการ
เรียนรู้ส าหรับเด็กปฐมวัย 
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   1.9  กำรพัฒนำโรงเรียนขนำดเล็ก โดยการส่งเสริมโครงการ 1 ต าบล 1 โรงเรียนคุณภาพ 
การรับเรื่องราวร้องทุกข์ที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงศึกษาธิการ โดยการน าเทคโนโลยีมาใช้ในการบริหารจัดการ เช่น การ
ยกระดับตอบรับอัตโนมัติเพื่อแก้ไขปัญหาเบ้ืองต้น (Call Center ด้านกฎหมาย) การวางระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อ
การบริหารจัดการการรับเรื่องราวร้องทุกข์ในภาพรวมของกระทรวงศึกษาธิการ 
   1.10  กำรปฏิรูปองค์กำรและโครงสร้ำงกระทรวงศึกษำธิกำร 
   1.1.1  กำรพัฒนำครู ในสาขาวิชาต่าง ๆ เพื่อให้มีมาตรฐานวิชาชีพท่ีสูงขึ้น 
   1.1.2  กำรศึกษำยกก ำลังสอง โดย 
            - พัฒนาครูทุกระดับให้มีทักษะ ความรู้ที่จ าเป็น เพื่อท าหน้าที่วิทยากรมืออาชีพ (Train the 
Trainer) และขยายผลการพัฒนาผ่านศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคลเพื่อความเป็นเลิศ (Human Capital Excellence 
Center: HCEC) 
    - จัดการเรียนรู้ตลอดชีวิตผ่านเว็บไซต์ http://www.deep.go.th โดยปลดล็อกและเปิดกว้าง
ให้ภาคเอกชนสามารถเข้ามาพัฒนาเนื้อหา เพื่อให้ผู้เรียน ครู และผู้บริหารทางการศึกษามีทางเลือกในการเรียนรู ้ท่ี
หลากหลาย และตลอดเวลาผ่านแพลตฟอร์มด้านการศึกษาเพื ่อความเป็นเลิศ (Digital Education Excellence 
Platform: DEEP) 
            - ให้ผู้เรียน ครู ผู้บริหารทางการศึกษามีแผนพัฒนารายบุคคลผ่านแผนพัฒนารายบุคคลสู่ความ
เป็นเลิศ (Excellence Individual Development Plan: EIDP) 
            - จัดท า “คู่มือมาตรฐานโรงเรียน” เพื่อก าหนดให้ทุกโรงเรียนต้องมีพื้นฐานท่ีจ าเป็น 

     2.  กำรสร้ำงควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน 
        - มุ่งเน้นการศึกษาเพื่อทักษะอาชีพและการมีงานท าด้วยคุณภาพ โดยสร้างค่านิยมอาชีวศึกษา และเติม
เต็มช่องว่างระหว่างทักษะ (Full fill Skill Gaps) โดยขยายและยกระดับอาชีวศึกษาทวิภาคีสู่คุณภาพมาตรฐาน เน้น
ร่วมมือกับสถานประกอบการช้ันน า (Tailor-made Curriculum) ขับเคล่ือนความร่วมมือการจัดการอาชีวศึกษาระหว่าง
ภาครัฐและภาคเอกชนสู่มาตรฐานนานาชาติ 
        - มุ่งเน้น Re-Skills, Up Skill และ New Skill การฝึกอบรมวิชาชีพระยะส้ัน รวมทั้งผลิตก าลังแรงงานท่ีมี
คุณภาพตามความเป็นเลิศของแต่ละสถานศึกษาและตามบริบทของพื้นที่ เพื่อตอบโจทย์การพัฒนาประเทศและสถาน
ประกอบการ 
       - มุ ่งเน้นพัฒนาศูนย์ประสานงานกลางการผลิตและพัฒนาก าลังคนอาชีวศึกษา (TVET Excellence 
Center) สู่มาตรฐานสากล ผลิตอาชีวะพันธุ์ใหม่ รวมถึงการน านวัตกรรม Digital เพื่อมุ่งสู่การอาชีวศึกษาดิจิทัล (Digital 
College) 
       - มุ่งเน้นพัฒนาศักยภาพผู้เรียนอาชีวศึกษา ให้เป็นผู้ประกอบการ พัฒนาทักษะการเรียนรู้ผู้เรียนเพื่อการ
ด ารงชีวิตให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์และทักษะท่ีจ าเป็นในศตวรรษท่ี 21 (Technical Vocational Education and 
Training: TVET, Student Skill Set) รวมทั้งให้ความร่วมมือในการพัฒนาขีดความสามารถของผู้เรียนผ่านการฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพในต่างประเทศและการแข่งขันในเวทีระดับนานาชาติ 
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       - มุ่งเน้นการเพิ่มปริมาณผู้เรียนในหลักสูตรอาชีวศึกษา สร้างภาพลักษณ์สถานศึกษาอาชีวศึกษาเพื่อดึงดูด
ให้ผู้ท่ีสนใจเข้ามาเรียน 
       - สนับสนุนให้สถานศึกษาอาชีวศึกษาบริหารจัดการอย่างมีคุณภาพ และจัดการเรียนการสอนด้วย
เครื่องมือปฏิบัติท่ีทันสมัย 

  3.  กำรสร้ำงโอกำสและควำมเสมอภำคทำงกำรศึกษำ 
        - ขับเคลื ่อนพื้นที ่นวัตกรรมการศึกษา ให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติพื ้นที ่นวัตกรรมการศึกษา          
พ.ศ. 2562 
                 - ส่งเสริมให้ผู ้เรียนที่ยุติการศึกษา ทั้งก่อนและหลังส าเร็จการศึกษาภาคบังคับให้ได้รับโอกาสทาง
การศึกษาจนส าเร็จการศึกษาภาคบังคับ 

   4.  กำรจัดกำรศึกษำเพื่อสร้ำงเสริมคุณภำพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
        - เสริมสร้างการรับรู้ ความเข้าใจ ความตระหนัก และส่งเสริมคุณลักษณะและพฤติกรรมท่ีพึงประสงค์ด้าน
ส่ิงแวดล้อม รวมทั้งการปรับตัวรองรับการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศท่ีจะเกิดขึ้นในอนาคต  
        - ส่งเสริมการพัฒนาส่ิงประดิษฐ์และนวัตกรรมท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม ให้สามารถเป็นอาชีพ และสร้าง
รายได้ 
  5.  กำรพัฒนำกำรศึกษำเพื่อควำมม่ันคง 
        - เฝ้าระวังภัยทุกรูปแบบท่ีเกิดขึ้นกับผู้เรียน ครู และสถานศึกษา 

   6.  กำรปรับสมดุลและพัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำร 
       - ปฏิรูปองค์การเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และความเป็นเอกภาพของหน่วยงาน 
       - ปรับปรุงกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศต่าง ๆ ท่ีเป็นอุปสรรคและข้อจ ากัดในการด าเนินงาน โดย
ค านึงถึงประโยชน์ของผู้เรียนและประชาชน ตลอดจนกระทรวงศึกษาธิการโดยรวม 
       - ยกระดับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and 
Transparency Assessment: ITA) ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ 
       - พัฒนาระบบฐานข้อมูลด้านการศึกษา (Big Data) 
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2.7  นโยบำยส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน ปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 - 2565 
            ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้ก าหนดนโยบาย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยยึดหลักของ
การพัฒนาท่ียั่งยืน และการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศในอนาคต และมุ่งสู่ Thailand 4.0 ท่ีสอดคล้อง
กับแผนยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2561 - 2580 และมีวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ และนโยบาย ดังนี้ 

 วิสัยทัศน์ 
 สร้างคุณภาพทุนมนุษย์ สู่สังคมอนาคตท่ียั่งยืน 

   พันธกิจ 
    1. จัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติ และการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมขุ 

  2. พัฒนาผู้เรียนให้มีความสามารถและมีความเป็นเลิศทางวิชาการ เพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน 
  3. พัฒนาศักยภาพและคุณภาพผู้เรียนให้มีสมรรถนะตามหลักสูตรและคุณลักษณะในศตวรรษท่ี 21 

             4. สร้างโอกาส ความเสมอภาค ลดความเหลื่อมล ้า ให้ผู้เรียนทุกคนได้รับบริการทางการศึกษาอย่างทั่วถึง
และเท่าเทียม 

  5. พัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากรการศึกษาให้เป็นมืออาชีพ มีสมรรถนะด้านภาษาและการใช้เทคโนโลยี
ดิจิทัล 

  6. จัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและ
เป้าหมายกากรพัฒนาท่ียั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) 

  7. พัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษาทุกระดับ และจัดการศึกษา โดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital 
Technology) เพื่อพัฒนามุ่งสู่ Thailand 4.0 

  - นโยบำย 
            1. ด้ำนควำมปลอดภัย  

พัฒนาระบบและกลไกในการดูแลความปลอดภัยให้กับผู้เรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา และ
สถานศึกษา จากภัยพิบัติและคุกคามทุกรูปแบบ รวมถึงการจัดสภาพแวดล้อมท่ีเอื้อต่อการมสุขภาวะท่ีดี สามารถ
ปรับตัวต่อโรคอุบัติใหม่และโรคอุบัติซ ้า 

 

  2. ด้ำนโอกำส  
2.1 สนับสนุน ให้เด็กปฐมวัยได้เข้าเรียนทุกคน มีพัฒนาการที่ดี ทั้งทางร่างกาย จิตใจ วินัย อารมณ์ 

สังคม และสติปัญญาให้สมกับวัย 
  2.2 ด าเนินการ ให้เด็กและเยาวชนได้รับการศึกษาจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน อย่างมีคุณภาพตาม

มาตรฐาน วางรากฐานการศึกษาเพื่ออาชีพ สามารถวิเคราะห์ตนเองเพื่อการศึกษาต่อ และประกอบอาชีพตรงตาม
ศักยภาพและความถนัดของตนเอง รวมทั้งส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนที่มีความสามารถพิเศษสู่ความเป็นเลิศ เพื่อเพิ่ม
ขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
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  2.3 พัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือเด็กและเยาวชนที่อยู่ในการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อป้องกันไม่ให้ออกจาก
ระบบการศึกษา รวมทั้งช่วยเหลือเด็กตกหล่นและเด็กออกกลางคันให้ได้รับการศึกษาข้ันพื้นฐานอย่างเท่าเทียมกัน 

  2.4 ส่งเสริมให้เด็กพิการละผู้ด้อยโอกาส ให้ได้รับโอกาสางการศึกษาที่มีคุณภาพ มีทักษะในการด าเนิน
ชีวิต มีพื ้นฐานในการประกอบอาชีพ พึ่งตนเองได้อย่างมีศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 

 

           3. ด้ำนคุณภำพ 
 3.1 ส่งเสริมการจัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีความรู้ มีทักษะการเรียนรู้และทักษะท่ีจ าเป็นของโลกในศตวรรษ

ที่ 21 อย่างครบถ้วน เป็นคนดี มีวินัย มีความรักในสถาบันหลักของชาติ ยึดมั่นการปกครองในระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีทัศนคติท่ีถูกต้องต่อบ้านเมืองลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลล 
          3.2 พัฒนาผู ้เร ียนให้มีสมรรถนะและทักษะด้านการอ่าน คณิตศาสตร์ การคิดขั ้นสูง นวัตกรรม 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีดิจิทัล และภาษาต่างประเทศ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน และการเลือกศึกษา
ต่อเพื่อการมีงานท า 

 3.3 ปรับหลักสูตรเป็นหลักสูตรฐานสมรรถนะ ท่ีเน้นการพฒันาสมรรถนะหลักท่ีจ าเป็นในแต่ละระดับ  
จัดกระบวนการเรียนรู้แบบลงมือปฏิบัติจริง รวมทั้งส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ท่ีสร้างสมดุลทุกด้าน ส่งเสริมการจัด
การศึกษาเพื่อพัฒนาพหุปัญญา พัฒนาระบบการวดัและประเมินผลผู้เรียนทุกระดับลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลล 
               3.4 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นครูยุคใหม่มีศักยภาพในการจัดการเรียนการสอน 
ตามหลักสูตรฐานสมรรถนะ มีทักษะในการปฏิบัติหน้าท่ีได้ดี มีความรู้ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล มีการ
พัฒนาตนเองทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งมีจิตวิญญาณความเป็นครู  

4. ด้ำนประสิทธิภำพ 
4.1 พัฒนาระบบบริหารจัดการโดยใช้พื ้นที่เป็นฐาน มีนวัตกรรมเป็นกลไกหลักในการขับเคลื่อนบน

ฐานข้อมูลสารสนเทศท่ีถูกต้อง ทันสมัย และการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน 
              4.2 พัฒนาโรงเรียนมัธยมดีส่ีมุมเมือง โรงเรียนคุณภาพของชุมชน โรงเรียนขนาดเล็ก และโรงเรียนท่ี
สามารถด ารงอยู่ได้อย่างมีคุณภาพ(StandAlone)ให้มคุีณภาพอย่างยั่งยืนสอดคล้องกับบริบทของพื้นท่ี 
              4.3 บริหารจัดการโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา ท่ีมีจ านวนนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 - 3   
น้อยกว่า20คนให้ได้รับการศึกษาอย่างมีคุณภาพสอดคล้องกับนโยบายโรงเรียนคุณภาพของชุมชน 
              4.4 ส่งเสริมการจัดการศึกษาท่ีมีคุณภาพในสถานศึกษาท่ีมีวัตถุประสงค์เฉพาะและสถานศึกษาท่ีต้ังในพื้นท่ี
ลักษณะพิเศษ 

4.5 สนับสนุนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาให้เป็นต้นแบบการพัฒนานวัตกรรมการศึกษาและการเพิ่มความ
คล่องตัวในการบริหารและการจัดการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

4.6 เพิ่มประสิทธิภาพการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
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จุดเน้นของส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 
1. เร่งแก้ปัญหากลุ่มผู้เรียนท่ีได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 โดยเพิ่มโอกาส

ในการเข้าถึงการศึกษา ฟื ้นฟูภาวะถดถอยทางการเรียนรู้ (Learning Loss Recovery) ให้กับผู ้เร ียนทุกระดับ  
รวมทั้งลดความเครียดและสุขภาพจิตของผู้เรียน 

2. เสริมสร้างระบบและกลไกในการดูแลความปลอดภัยนักเรียน ด้วยระบบมาตรฐานความปลอดภัย 
กระทรวงศึกษาธิการ (MOE Safety Platform) 

3. ส่งเสริมให้เด็กปฐมวัยท่ีมีอายุ 3 – 6 ปี และผู้เรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน เข้าถึงโอกาสทางการศึกษา 
และป้องกันการหลุดออกจากระบบ รวมทั้งช่วยเหลือเด็กตกหล่น เด็กออกกลางคัน และเด็กพิการที่ค้นพบจากการ  
ปักหมุดบ้านเด็กพิการให้กลับเข้าสู่ระบบการศึกษา 

4. พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาที่เน้นสมรรถนะและการจัดท ากรอบหลักสูตร รวมทั้ง จัดกระบวนการเรยีนรู้
ทางประวัติศาสตร์ หน้าท่ีพลเมืองและศีลธรรม ให้เหมาะสมตามวัยของผู้เรียน 

5. จัดการอบรมครูโดยใช้พื้นท่ีเป็นฐาน พร้อมกับการเสริมทักษะการสอนแบบออนไลน์ อย่างมีประสิทธิภาพ 
และการให้ความรู้ด้านการวางแผนและการสร้างวินัยด้านการเงินและการออม เพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินครู 

6. ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ ผ่านกระบวนการเรียนการสอนที่เน้นให้ผู้เรียนมีส่วนร่วม และมีปฏิสัมพันธ์กับ
กิจกรรมการเรียนรู้ผ่านการปฏิบัติที ่หลากหลายรูปแบบ (Active Learning) มีการวัด และประเมินผลในชั้นเรียน  
เพื่อพัฒนาการเรียนรู้และสมรรถนะของผู้เรียน (Assessment for Learning) ทุกระดับ 

7. ยกระดับคุณภาพของนักเรียนประจ าพักนอน ส าหรับโรงเรียนท่ีอยู่ในพื้นท่ีสูง ห่างไกล และถิ่นทุรกันดาร 
8. มุ่งเน้นการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้ทุกระดับ 
9. เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา โดยการกระจายอ านาจและใช้พื้นที่เป็นฐาน เพื่อสร้างความ

เข้มแข็ง โดยการจัดสรรกรอบวงเงินงบประมาณ (Block Grant) ตามหลักธรรมาภิบาล ให้กับ ส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาและสถานศึกษา  
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ส่วนที่ 3 
ควำมสอดคล้องกับแผน 3 ระดับ 

    

                  มติคณะรัฐมนตรีจากการประชุมวันท่ี 4 ธันวาคม 2560 เห็นชอบการจ าแนกแผนออกเป็น 3 ระดับ ได้แก่ 
     แผนระดับที่ 1 ยุทธศาสตร์ชาติ เป็นเป้าหมายการพัฒนาประเทศ ใช้เป็นกรอบในการจัดท าแผนต่างๆ    
ให้สอดคล้องและบูรณาการกัน 
     แผนระดับท่ี 2 ได้แก่ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติแผนการ
ปฏิรูปประเทศ และแผนความมั่นคง 
     แผนระดับที ่ 3 หมายถึง แผนที ่จัดท าขึ ้นเพื่อสนับสนุนการด าเนินงานของแผนระดับที ่ 1 และ 2  
ให้บรรลุเป้าหมายที่ก าหนดไว้ หรือจัดขึ้นตามที่กฎหมายก าหนด หรือจัดท าขึ้นตามพันธกรณีหรืออนุสัญญาระหว่าง
ประเทศ 
     ซึ่งแผนระดับที่ 1 และ 2 เป็นแผนที่ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเสนอ 
3.1  ยุทธศำสตร์ชำติ (แผนระดับที่ 1) 
 1. ยุทธศำสตร์ชำติด้ำนกำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพทรัพยำกรมนุษย์ 
 1.1 เป้าหมาย คนไทยเป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพ พร้อมส าหรับวิถีชีวิตในศตวรรษท่ี 21 
 1.2 ประเด็นยุทธศาสตร์ การปฏิรูปกระบวนการเรยีนรู้ท่ีตอบสนองต่อการเปล่ียนแปลงในศตวรรษท่ี 21 
 1.3 การบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ 
                 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีวิสัยทัศน์คือการสร้างคุณภาพทุนมนุษย์สู่สังคมอนาคต 
ที่ยั่งยืน ซึ่งสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างทรัพยากรมนุษย์ นอกจากนี้ยังมีพัฒนาและ
เสริมสร้างศักยภาพผู้เรียนท่ีหลากหลาย ท้ังในระดับต่างๆ ต้ังแต่ระดับก่อนประถมศึกษา ระดับการศึกษาภาคบังคับ ระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย ผู้เรียนพิการ ผู้เรียนด้อยโอกาส ผู้เรียนท่ีมีความสามารถพิเศษ มีการขับเคล่ือนการพัฒนาการศึกษา 
การพัฒนาหลักสูตรกระบวนการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล การพัฒนาการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศ 
และเสริมสร้างศักยภาพครู การยกระดับคุณภาพสถานศึกษาต่างๆ ในทุกพื้นท่ีท่ัวประเทศ ให้สามารถจัดการเรียนรู้ให้แก่
ผู้เรียนได้เต็มตามศักยภาพ ท้ังความรู้ด้านวิชาการ ทักษะอาชีพ ทักษะชีวิต และมีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ 

 2. ยุทธศำสตร์ชำติด้ำนกำรสร้ำงโอกำสและควำมเสมอภำคทำงสังคม 
 2.1 เป้าหมาย สร้างความเป็นธรรม และลดความเหล่ือมล ้าในทุกมิติ 
 2.2 ประเด็นยุทธศาสตร์การลดความเหล่ือมล ้า สร้างความเป็นธรรมในทุกมิติ 
 2.3 การบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ 
                 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีการสร้างความเสมอภาคทางการศึกษา ด้วยการ
สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐานในรายการพื้นฐาน 5 รายการ 
ได้แก่ 1) ค่าจัดการเรียนการสอน 2) ค่าหนังสือเรียน 3) ค่าอุปกรณ์การเรียน 4) ค่าเครื ่องแบบนักเรียน และ          
5) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ซึ่งการสนับสนุนค่าใช้จ่ายดังกล่าวเป็นการสร้างความเป็นธรรมในการเข้าถงึ
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บริการการศึกษา ส าหรับผู้มีรายได้น้อยและกลุ่มผู้ด้อยโอกาสท่ัวประเทศ รวมทั้งการสร้างโอกาสและลดความเหล่ือม
ล ้าทางการศึกษาในระดับพื้นที่พิเศษ ได้แก่ โรงเรียนพื้นที่สูงในถิ่นทุรกันดาร โรงเรียนพื้นที่เกาะแก่ง และโรงเรียนใน
พื้นที่ข้างเคียงโครงการพัฒนาดอยตุงอันเนื่องมาจากพระราชด าริให้ได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างทั่วถึงและมี
คุณภาพ และการพัฒนาส่ือและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา โดยการส่งเสริมการจัดการศึกษาด้านเทคโนโลยี
ทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) และเทคโนโลยีทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) เพื่อสร้างความเป็นธรรม และลด
ความเหล่ือมล ้าในการเข้าถึงบริการทางการศึกษาท่ีมีคุณภาพ 

 3. ยุทธศำสตร์ชำติด้ำนควำมม่ันคง 
 3.1 เป้าหมาย บ้านเมืองมีความมั่นคงในทุกมิติและทุกระดับ 
 3.2 ประเด็นยุทธศาสตร์ การป้องกันและแก้ไขปัญหาท่ีมีผลกระทบต่อความมั่นคง 
 3.3 การบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ 
                 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานมีแผนการพัฒนาการศึกษา และแผนการเสริมสร้าง
ภูมิคุ ้มกันเพื่อสันติสุขในเขตพัฒนาพิเศษจังหวัดชายแดนภาคใต้ ให้การจัดการศึกษาพื้นที่ดังกล่าวสอดคล้องกับ       
อัตลักษณ์วิถีชีวิต วัฒนธรรม อาชีพให้เกิดความสมานฉันท์ และรู้รักสามัคคี มีความเข้าใจซึ่งกันและกัน อยู่ร่วมกัน
อย่างสันติสุข มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้เรียนได้รับโอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างทั่วถึง 
บุคลากรทางการศึกษามีความปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สินและมีขวัญก าลังใจในการปฏิบัติงาน และแผนการป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษาเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันป้องกันยาเสพติดในกลุ่มเด็กและเยาวชนมิให้เป็นผู้เสพรายใหม่ 
พัฒนากระบวนการระบบติดตาม ดูแล ช่วยเหลือกลุ่มเด็กและเยาวชนที่มีปัญหายาเสพติด สร้างและพัฒนาระบบ
รองรับสนับสนุนการคืนเด็กดีสู่สังคม เสริมสร้างมาตรฐานในการป้องกันและแก้ไขปัญหาในกลุ่มเป้าหมาย ซึ่งจะส่งผล
ให้ประเทศไทยมีความมั่นคงในระยะยาวต่อไป 

3.2  แผนระดับที่ 2 (เฉพำะที่เกี่ยวข้อง) 
 1. แผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ 
 1.1 ประเด็นการพัฒนาการเรียนรู ้
 1.1.1 เป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บท 
 เป้ำหมำยที่ 1 คนไทยมีการศึกษาที่มีมาตรฐานสากลเพิ่มขึ ้น มีทักษะที่จ าเป็นของโลกศตวรรษที่ 21 
สามารถในการแก้ปัญหา ปรับตัว สื ่อสาร และท างานร่วมกับผู้อื ่นได้อย่างมีประสิทธิผลเพิ่มขึ ้น มีนิสัยใฝ่เรียนรู้       
อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 
 เป ้ำหมำยที ่ 2 คนไทยได้ร ับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพตามความถนัดและความสามารถ  
ของพหุปัญญาดีขึ้น 
 กำรบรรลุเป้ำหมำย ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีแผนการด าเนินการให้บรรลุ
เป้าหมาย รวมถึง การพัฒนาหลักสูตรกระบวนการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล ให้ผู้เรียนทุกระดับและทุก
กลุ่ม ได้รับการศึกษาท่ีมีคุณภาพและมีมาตรฐาน เกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างท่ัวถึง พร้อมท้ังมีทักษะและศักยภาพ
ในการประกอบอาชีพที่สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ การขับเคลื่อนการพัฒนาการศึกษาที่ยั่งยืน  ที่พัฒนา
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คุณภาพการจัดการศึกษาให้เหมาะสมกับบริบทของพื้นท่ีท่ีหลากหลาย รวมถึงแนวโน้มของสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป
และสอดคล้องกับการพัฒนาของประเทศ การพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศและพัฒนาและ
เสริมสร้างศักยภาพครู เพื่อพัฒนาศักยภาพครูให้มีความพร้อมในการจัดการเรียนการสอน สอดรับกับทักษะท่ีจ าเป็นใน
ศตวรรษที่ 21 การจัดตั้งสถาบันไทยโคเซ็นเพื่อพัฒนาระบบการศึกษาในด้านวิศวกรรมศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม 
โดยใช้หลักสูตรการเรียนการสอนท่ีมีคุณภาพแบบประเทศญี่ปุ่น (หลักสูตรสถาบันโคเซ็น) ในการสร้างวิศวกรปฏิบัติการ 
(Practical Engineers) และนวัตกรคุณภาพ ที่สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ การยกระดับคุณภาพโรงเรียน
โดยเฉพาะในระดับต าบล 

 1.1.2 แผนย่อยการปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ท่ีตอบสนองต่อการเปล่ียนแปลงในศตวรรษท่ี 21 
 แนวทำงกำรพัฒนำ การพัฒนาหลักสูตร การวัด การประเมินผล การพัฒนาครู การพัฒนาโรงเรียนให้
มีคุณภาพ 
 เป้ำหมำยของแผนย่อย คนไทยมีการศึกษาที่มีมาตรฐานสากลเพิ่มขึ ้น มีทักษะที่จ าเป็นของโลก
ศตวรรษที่ 21 สามารถในการแก้ปัญหาปรับตัว สื ่อสาร และท างานร่วมกับผู้อื ่นได้อย่างมีประสิทธิผลเพิ ่มขึ้น  
มีนิสัยใฝ่เรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 
 กำรบรรลุเป ้ำหมำย ส าน ักงานคณะกรรมการการศึกษาขั ้นพื ้นฐาน มีแผนการด าเน ินการ 
ให้บรรลุเป้าหมาย รวมถึง การพัฒนาหลักสูตรกระบวนการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล ให้ผู ้เร ียน 
ทุกระดับและทุกกลุ่ม ได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพและมีมาตรฐาน เกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างทั่วถึง พร้อมทั้งมี
ทักษะและศักยภาพในการประกอบอาชีพที่สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ การขับเคลื่อนการพัฒนา
การศึกษาท่ียั่งยืน ท่ีพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาให้เหมาะสมกับบริบทของพื้นท่ีท่ีหลากหลาย รวมถึงแนวโน้มของ
สังคมที ่เปลี่ยนแปลงไปและสอดคล้องกับการพัฒนาของประเทศ การพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนภาษา
ต่างประเทศและพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพครู เพื่อพัฒนาศักยภาพครูให้มีความพร้อมในการจัดการเรียนการสอน 
สอดรับกับทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21 การยกระดับคุณภาพโรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล เพื่อสร้างโอกาสให้
นักเรียนเข้าถึงการศึกษาท่ีมีคุณภาพ ให้โรงเรียนมีความพร้อมในการบริหารจัดการ และการจัดการเรียนรู้ท่ีมีคุณภาพ 
มีสภาพแวดล้อมท่ีเอื้อต่อการส่งเสริมการเรียนรู้ ด้วยการส่งเสริมด้านโครงสร้างพื้นฐาน ท้ังอาคารสถานท่ี แหล่งเรียนรู้ 
และวัสดุอุปกรณ์ ด้านจัดการศึกษา ทั้งบุคลากร หลักสูตรและกิจกรรม และด้านการมีส่วนร่วมของเอกชน บ้าน วัด 
ศาสนสถานอื่น ๆ รัฐ และโรงเรียนเพื่อผลิตผู้เรียนที่มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับของผู้ปกครอง และชุมชน ตลอดจน
โรงเรียนเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ของชุมชน 
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 1.1.3 แผนย่อยการตระหนักถึงพหุปัญญาของมนษุย์ท่ีหลากหลาย 
 แนวทำงกำรพัฒนำ การพัฒนาหลักสูตร การวัด การประเมิน การพัฒนาครู การพัฒนาคุณภาพ
สถานศึกษา 
 เป ้ำหมำยของแผนย ่อย ประเทศไทยมีระบบข ้อมูลเพ ื ่อการส ่ง เสร ิมการพ ัฒนาศ ักยภาพ 
ตามพหุปัญญา เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาและการส่งต่อการพัฒนาให้เต็มตามศักยภาพเพิ่มขึ้น 
 กำรบรรลุเป้ำหมำย ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีแผนการด าเนินการให้บรรลุ
เป้าหมาย รวมถึง การพัฒนาหลักสูตรกระบวนการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล ให้ผู้เรียนทุกระดับและทุกกลุ่ม ท้ัง
ผู้เรียนระดับก่อนประถมศึกษา ผู้เรียนระดับการศึกษาภาคบังคับ ผู้เรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ผู้เรียนพิการ ผู้เรียน
ด้อยโอกาส ผู้เรียนที่มีความสามารถพิเศษ ได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพและมีมาตรฐานเกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิต
อย่างทั่วถึง พร้อมทั้งมีทักษะและศักยภาพในการประกอบอาชีพ  ที่สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ การ
ขับเคล่ือนการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาให้เหมาะสมกับบริบทของพื้นท่ีท่ีหลากหลาย รวมถึงแนวโน้มของสังคม
ท่ีเปล่ียนแปลงไปและสอดคล้องกับการพัฒนาของประเทศ การพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศและ
พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพครู เพื่อพัฒนาศักยภาพครูให้มีความพร้อมในการจัดการเรียนการสอน สอดรับกับทักษะท่ี
จ าเป็นในศตวรรษที่ 21การส่งเสริมให้มีการจัดการศึกษาให้กับนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ การพัฒนาผู้มี
ความสามารถพิ เศษ ด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ การยกระดับคุณภาพการศึกษาโรงเรียนวิทยาศาสตร์           
จุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย การพัฒนาผู้มีความสามารถพิเศษด้านทัศนศิลป์ นาฏศิลป์ ดนตรี และกีฬา การพัฒนาศูนย์
โอลิมปิกวิชาการ การจัดตั้งสถาบันไทยโคเซ็น เพื่อพัฒนาระบบการศึกษาในด้านวิศวกรรมศาสตร์ เทคโนโลยี และ
นวัตกรรม โดยใช้หลักสูตรการเรียนการสอนที่มีคุณภาพแบบประเทศญี่ปุ่น (หลักสูตรสถาบันโคเซ็น) ในการสร้าง
วิศวกรปฏิบัติการ และนวัตกรคุณภาพ ท่ีสอดคล้องกับความต้องการของประเทศ 
 1.2 ประเด็นการพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 
 1.2.1 เป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บท 
 เป้ำหมำย คนไทยทุกช่วงวัยมีคุณภาพเพิ่มขึ้น ได้รับการพัฒนาอย่างสมดุล ทั้งด้านร่างกายสติปญัญา 
และคุณธรรม จริยธรรม เป็นผู้ท่ีมีความรู้และทักษะในศตวรรษท่ี 21 รักการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 
 กำรบรรลุเป้ำหมำย ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานพัฒนาผู้เรียนตั้งแต่ระดับก่อน
ประถมศึกษา ถึงมัธยมศึกษาตอนปลาย 

 1.2.2 แผนย่อยการพัฒนาเด็กตั้งแต่ช่วงการตั้งครรภ์จนถึงปฐมวัย 
 แนวทำงกำรพัฒนำ ส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาในระดับก่อนประถมศึกษาท่ีมีคุณภาพ 
 เป้ำหมำยของแผนย่อย เด็กเกิดอย่างมีคุณภาพมีการพัฒนาการสมวัย สามารถเข้าถึงบริการที่มีคุณภาพ 
มากขึ้น 
 กำรบรรลุเป ้ำหมำย ส าน ักงานคณะกรรมการการศึกษาขั ้นพื ้นฐาน มีแผนการด าเน ินการ  
ให้บรรลุเป้าหมาย รวมถึงการสนับสนุนการยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาก่อนประถมศึกษาในพ ื ้น ท่ี  
การด าเนินโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย 
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 1.2.3 แผนย่อยการพัฒนาช่วงวัยเรียน/วัยรุน่ 
 แนวทำงกำรพัฒนำ การส่งเสริมการจัดการศึกษาให้กับนักเรียนระดับการศึกษาภาคบังคับและมัธยมศึกษา  
ตอนปลาย 
 เป้ำหมำยของแผนย่อย วัยเรียน/วัยรุ ่น มีความรู้และทักษะในศตวรรษที่ 21 ครบถ้วน รู ้จักคิด 
วิเคราะห์ รักการเรียนรู้ มีส านึกพลเมือง มีความกล้าหาญทางจริยธรรม มีความสามารถในการแก้ปัญหา ปรับตัว 
ส่ือสาร และท างานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิผลตลอดชีวิตดีขึ้น 
 กำรบรรลุเป ้ำหมำย ส าน ักงานคณะกรรมการการศึกษาขั ้นพื ้นฐาน มีแผนการด าเน ินการ 
ให้บรรลุเป้าหมาย รวมถึง การส่งเสริมการพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ท่ีหลากหลายให้เอื้อต่อการเรียนรู้ตลอด
ชีวิต การพัฒนาสื่อการเรียนรู้ในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน การจ้างครูวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ในโรงเรียน
ประถมศึกษา โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา โรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดกลางและเล็กท่ีประสบปัญหาขาดแคลน
ครูวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ การส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน การพัฒนาระบบการประเมินและการประกันคุณภาพ
ภายในของสถานศึกษา การขับเคล่ือนงานแนะแนว ในสถานศึกษาและสร้างเสริมสมรรถนะผู้เรียนระดับการศึกษา
ขั้นพื้นฐานเพื่อการศึกษาต่อและการมีงานท า การขับเคล่ือนนักจิตวิทยาโรงเรียนประจ าเขตพื้นที่การศึกษา การ
ขับเคล่ือนการดูแลช่วยเหลือและคุ้มครอง เด็กนักเรียน การขับเคล่ือนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา 

 1.3 ประเด็นความเสมอภาคและหลักประกันทางสังคม 
 1.3.1 เป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บท 
 เป้ำหมำย คนไทยทุกคนได้รับการคุ้มครองและมีหลักประกันทางสังคมเพิ่มขึ้น 
 กำรบรรลุเป้ำหมำย ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน มีระบบให้ความช่วยเหลือผู้เรียน
กลุ่มเป้าหมายท่ีต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ 

 1.3.2 แผนย่อยมาตรการแบบเจาะจงกลุ่มเป้าหมายเพื่อแก้ปัญหาเฉพาะกลุ่ม 
 แนวทำงกำรพัฒนำ จัดให้มีระบบสนับสนุนช่วยเหลือผู้เรียน โดยเฉพาะผู้ท่ีต้องการความช่วยเหลือเป็น
พิเศษ 
 เป้ำหมำยของแผนยอ่ย มีระบบและกลไกในการให้ความช่วยเหลือกลุ่มเป้าหมายท่ีต้องการ 
ความช่วยเหลือเป็นพิเศษได้ครอบคลุมมากยิ่งขึ้น 
 กำรบรรลุเป้ำหมำย ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัด
การศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน จัดการศึกษาและพัฒนาสมรรถภาพเด็กพิการ ในโรงเรียน
เฉพาะความพิการ ในศูนย์การศึกษาพิเศษ จัดการศึกษาส าหรับเด็กด้อยโอกาส ในโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ ใน
โรงเรียนเรียนร่วม  ส่งเสริมให้เกิดการพัฒนานักเรียนในพื้นที่พิเศษ ได้แก่ โรงเรียนพื้นที่สูงในถิ่นทุรกันดาร โรงเรียน
พื้นที่เกาะแก่ง และโรงเรียนในพื้นที่ข้างเคียงโครงการพัฒนาดอยตุง อันเนื่องมาจากพระราชด าริให้ได้รับโอกาสทาง
การศึกษาอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ ส่งเสริมการจัดการศึกษา ด้านเทคโนโลยีทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) และ
เทคโนโลยีทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) 
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 1.4 ประเด็นความมั่นคง 
 1.4.1 เป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บท 
 เป้ำหมำย ประเทศชาติมีความมั่นคงในทุกมิติ และทุกระดับเพิ่มข้ึน 
 กำรบรรลุเป้ำหมำย ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ส่งเสริมการจัดการศึกษา ให้เกิด
ความสมานฉันท์ อยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข ป้องกันเด็กและเยาวชนจากยาเสพติด และแก้ไขปัญหาช่วยเหลือเด็กท่ีติดยา
เสพติดให้กลับตัวและกลับคืนสู่สังคม 

 1.4.2 แผนย่อยการป้องกันและแก้ไขปัญหาท่ีมีผลกระทบต่อความมั่นคง 
 แนวทำงกำรพัฒนำ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั ้นพื ้นฐาน พัฒนาการจัดการศึกษา ให้
สอดคล้องกับอัตลักษณ์วิถีชีวิต วัฒนธรรม ให้เกิดความสมานฉันท์ และรู้รักสามัคคี มีความเข้าใจซึ่งกันและกัน อยู่ร่วมกัน
อย่างสันติสุข มีคุณภาพตามมาตรฐาน และเสริมสร้างภูมิคุ ้มกันป้องกันยาเสพติดในกลุ่มเด็กและเยาวชน พัฒนา
กระบวนการระบบติดตาม ดูแล ช่วยเหลือกลุ่มเด็กและเยาวชนที่มีปัญหายาเสพติด สร้างและพัฒนาระบบรองรับ
สนับสนุนการคืนเด็กดีสู่สังคม เสริมสร้างมาตรฐานในการป้องกันและแก้ไขปัญหาในกลุ่มเป้าหมาย 
 เป้ำหมำยของแผนยอ่ย 
 1) ภาคใต้มีความสงบสุขร่มเย็น 
 2) ปัญหาความมั่นคงท่ีมีอยู่ในปัจจุบัน ได้รับการแก้ไขจนไม่ส่งผลกระทบต่อการบริหารและพัฒนา
ประเทศ 
 กำรบรรลุเป้ำหมำย ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีแผนการพัฒนาการศึกษา และ
แผนการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันเพื่อสันติสุขในเขตพัฒนาพิเศษจังหวัดชายแดนภาคใต้ ให้การจัดการศึกษาพื้นท่ีดังกล่าว
สอดคล้องกับอัตลักษณ์วิถีชีวิต วัฒนธรรม อาชีพให้เกิดความสมานฉันท์ และรู้รักสามัคคี มีความเข้าใจซึ่งกันและกัน 
อยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้เรียนได้รับโอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
อย่างท่ัวถึง บุคลากรทางการศึกษามีความปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สินและมีขวัญก าลังใจในการปฏิบัติงาน และแผนการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษาเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันป้องกันยาเสพติดในกลุ่มเด็กและเยาวชนมิให้เป็นผู้
เสพรายใหม่ พัฒนากระบวนการระบบติดตาม ดูแล ช่วยเหลือกลุ่มเด็กและเยาวชนที่มีปัญหายาเสพติด สร้างและ
พัฒนาระบบรองรับสนับสนุน การคืนเด็กดีสู่สังคม เสริมสร้างมาตรฐานในการป้องกันและแก้ไขปัญหาในกลุ่มเป้าหมาย 
ซึ่งจะส่งผล ให้ประเทศไทยมีความมั่นคงต่อไป 

 1.5 ประเด็นการปรับเปล่ียนค่านิยมและวัฒนธรรม 
 1.5.1 เป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บท 
 เป้ำหมำย คนไทยมีคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมท่ีดีงามและมีความรัก และภูมิใจในความเป็นไทยมาก
ขึ้นน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการด ารงชีวิต สังคมไทย มีความสุขและเป็นท่ียอมรับของนานา
ประเทศมากขึ้น 
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 กำรบรรลุเป้ำหมำย ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน ส่งเสริมให้นักเรียน ครู ผู้บริหาร 
และบุคลากรทางการศึกษาตระหนักรู้ เข้าใจ และมีกระบวนการคิดอย่างมีเหตุผล ซึมซับคุณค่าแห่งคุณธรรมความดี
อย่างเป็นธรรมชาติ สร้างความรู้สึกผิดชอบช่ัวดี ภูมิใจในการท าความดี สร้างเครือข่ายชุมชนองค์กรแห่งคุณธรรม 
 1.5.2 แผนย่อยการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และการเสริมสร้างจิตสาธารณะและการเป็น  
พลเมืองท่ีดี 
 แนวทำงกำรพัฒนำ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ส่งเสริมให้มีการปลูกฝังคุณธรรม 
จริยธรรม ค่านิยม และการเสริมสร้างจิตสาธารณะ และการเป็นพลเมืองท่ีดี แก่ผู้เรียน และบุคลากรท่ีเกี่ยวข้อง 
 เป้ำหมำยของแผนย่อย คนไทยเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ มีความพร้อมในทุกมิติตามมาตรฐานและสมดุล 
ท้ังด้านสติปัญญาคุณธรรมจริยธรรม มีจิตวิญญาณท่ีดี เข้าใจในการปฏิบัติตนปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมดีข้ึน 
 กำรบรรลุเป้ำหมำย ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีแผนการส่งเสริมให้นักเรียน ครู 
ผู้บริหาร และบุคลากรทางการศึกษาตระหนักรู้ เข้าใจ และมีกระบวนการคิดอย่างมีเหตุผล ซึมซับคุณค่าแห่งคุณธรรม
ความดีอย่างเป็นธรรมชาติและสร้างความรู้สึกผิดชอบชั่วดี ภูมิใจในการท าความดี อีกทั้งสร้างเครือข่ายชุมชนองค์กรแห่ง
คุณธรรม โดยขอความร่วมมือจากหน่วยงาน และองค์กรท่ีท างานด้านคุณธรรมอย่างเป็นรูปธรรม 

 1.6 ประเด็นการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
 1.6.1 เป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บท 
 เป้ำหมำย ประเทศไทยปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
 กำรบรรลุเป้ำหมำย ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้เกี่ยวกับ
วัฒนธรรมและพฤติกรรมซื่อสัตย์สุจริต 

 1.6.2 แผนย่อยการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
 แนวทำงกำรพัฒนำ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ส่งเสริมให้มีการปลูกฝังวัฒนธรรม
และพฤติกรรมซื่อสัตย์สุจริต 
           เป้ำหมำยของแผนย่อย ประชาชนมีวัฒนธรรมและพฤติกรรมซื่อสัตย์สุจริต 
 กำรบรรลุเป้ำหมำย ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีการพัฒนานวัตกรรมเทคนิคการ
เรียนการสอนการป้องกันและปราบปรามการทุจริตส าหรับนักเรียน พัฒนาผู้น าเยาวชนต่อต้านการทุจริต พัฒนา
นวัตกรรมการสร้างเครือข่ายและการมีส่วนร่วมในการต่อต้านการทุจริต และพัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการ
ศึกษา มีการบริหารงานท่ีมีธรรมาภิบาล ซื่อสัตย์สุจริต และป้องกันการทุจริตทุกรูปแบบ 
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2. แผนกำรปฎิรูปประเทศด้ำนกำรศึกษำ 
 2.1 เรื่องการปฏิรูปการพัฒนาเด็กเล็กและเด็กก่อนวัยเรียน 
 2.1.1 ประเด็นการพัฒนาระบบดูแล พัฒนา และจัดการเรียนรู้ เพื่อให้เด็กปฐมวัยได้รับการพัฒนาร่างกาย 
จิตใจ วินัย อารมณ์ สังคม และสติปัญญาให้สมกับวัย 
 2.1.2 กิจกรรมและเป้าหมายกิจกรรม: การสนับสนุนการยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาก่อน
ประถมศึกษาในพื้นที่ การด าเนินโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย เพื่อจัดการศึกษา ให้นักเรียน 
ในระดับก่อนประถมศึกษา 
 2.2 เรื่องการปฏิรูปเพื่อลดความเหล่ือมล ้าทางการศึกษา 
 2.2.1 ประเด็น 
 1) การจัดการศึกษาส าหรับบุคคลพิการ บุคคลที่มีความสามารถพิเศษ และบุคคลที่มีความ
ต้องการจ าเป็นพิเศษ 
 2) การด าเนินการเพื่อลดความเหล่ือมล ้าทางการศึกษา 
 3) การยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาในพื้นท่ีห่างไกล หรือสถานศึกษา ท่ีต้องมีการยกระดับ
คุณภาพอย่างเร่งด่วน 
 2.2.2 กิจกรรมและเป้าหมายกิจกรรม 
 1) การจัดการศึกษาและพัฒนาสมรรถภาพเด็กพิการ ในโรงเรียนเฉพาะความพิการในศูนย์  
การศึกษาพิเศษ ในโรงเรียนเรียนร่วม เพื่อให้เด็กพิการได้รับการศึกษาและพัฒนาสมรรถภาพ 
 2) การจัดการศึกษาส าหรับเด็กด้อยโอกาส ในโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ เพื่อให้เด็กด้อยโอกาสได้รับ
การศึกษา 
 3) การสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาต้ังแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 4) การส่งเสริมให้เกิดการพัฒนานักเรียนในพื้นที่พิเศษ ได้แก่ โรงเรียนพื้นที่สูงในถิ่นทุรกันดาร 
โรงเรียนพื้นที่เกาะแก่ง และโรงเรียนในพื้นที่ข้างเคียงโครงการพัฒนาดอยตุงอันเนื่องมาจากพระราชด าริให้ได้รับ
โอกาสทางการศึกษาอย่างท่ัวถึงและมีคุณภาพ 
 5) การส่งเสริมการจัดการศึกษาด้านเทคโนโลยีทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) และเทคโนโลยี
ทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) 
 2.2.3 เป้าหมายกิจกรรม: จัดการศึกษาให้นักเรียนในระดับก่อนประถมศึกษา จนจบการศึกษาขั้น
พื้นฐาน 
 2.3 เรื่องการปฏิรูปกลไกและระบบการผลิต คัดกรอง และพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพครู และอาจารย์ 
 2.3.1 ประเด็นการพัฒนาวิชาชีพครู 
 2.3.2 กิจกรรมและเป้าหมายกิจกรรม การพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศและ
พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพครู เพื่อพัฒนาศักยภาพครูให้มีความพร้อมในการจัดการเรียนการสอน สอดรับกับ  
ทักษะท่ีจ าเป็นในศตวรรษท่ี 21 
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 2.4 เรื่องการปฏิรูปการจัดการเรียนการสอนเพื่อตอบสนองการเปล่ียนแปลงในศตวรรษท่ี 21 
 2.4.1 ประเด็น 
 1) การปรับหลักสูตร พร้อมกระบวนการจัดการเรียนการสอน และการประเมิน เพื่อพัฒนาการ
เรียนรู้ เป็นหลักสูตรฐานสมรรถนะ 
  2) ระบบการประกัน การประเมิน และการรับรองคุณภาพการศึกษา 
 3) ระบบความปลอดภัย และระบบสวัสดิภาพของผู้เรียน 
 4) การจัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม 
 2.4.2 กิจกรรมและเป้าหมายกิจกรรม 
 1) การพัฒนาหลักสูตรกระบวนการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล เพื่อให้ผู้เรียนและ
ประชาชนได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพและมีมาตรฐาน เกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างทั่วถึง พร้อมทั้งมีทักษะและ
ศักยภาพในการประกอบอาชีพท่ีสอดคล้องกับความต้องการของประเทศ 
 2) การขับเคลื่อนการพัฒนาการศึกษาที่ยั ่งยืน การพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาทั้งโรงเรียน
คุณภาพประจ าต าบล โรงเรียนขนาดเล็ก โรงเรียนในเขตพัฒนาเศรษฐกิจภาคตะวันออก การจ้างครูคณิตศาสตร์ 
วิทยาศาสตร์ในโรงเรียนประถมศึกษา โรงเรียนขยายโอกาส โรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดเล็ก เพื่อพัฒนาคุณภาพการจัด
การศึกษาให้เหมาะสมกับบริบทของพื้นท่ีท่ีหลากหลาย รวมถึงแนวโน้มของสังคมท่ีเปล่ียนแปลงไปและสอดคล้องกับ
การพัฒนาของประเทศ 
 3) การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันป้องกันยาเสพติดใน
กลุ่มเด็กและเยาวชนมิให้เป็นผู้เสพรายใหม่ พัฒนากระบวนการระบบติดตาม ดูแล ช่วยเหลือกลุ่มเด็กและเยาวชนท่ีมี
ปัญหายาเสพติด สร้างและพัฒนาระบบรองรับสนับสนุนการคืนเด็กดีสู่สังคม เสริมสร้างมาตรฐานในการป้องกันและ
แก้ไขปัญหาในกลุ่มเป้าหมาย ซึ่งจะส่งผลให้ประเทศไทยมีความมั่นคง 
               4) การเสริมสร้างระเบียบวินัย คุณธรรม และจริยธรรม เพื่อให้ นักเรียน ครู ผู้บริหาร และ
บุคลากรทางการศึกษาตระหนักรู้ เข้าใจ และมีกระบวนการคิดอย่างมีเหตุผล ซึมซับคุณค่าแห่งคุณธรรมความดีอย่าง
เป็นธรรมชาติและสร้างความรู้สึกผิดชอบช่ัวดี ภูมิใจในการท าความดี อีกท้ังสร้างเครือข่ายชุมชนองค์กรแห่งคุณธรรม 
โดยขอความร่วมมือจากหน่วยงาน และองค์กรท่ีท างานด้านคุณธรรมอย่างเป็นรูปธรรม 
 2.5 เรื่องการปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู้โดยการพลิกโฉมด้วยระบบดิจิทัล 
 2.5.1 ประเด็นการปฏิรูปการเรียนรู้ด้วยดิจิทัลผ่านแพลตฟอร์มการเรียนรู้ด้วยดิจิทัลแห่งชาติ 
 2.5.2 กิจกรรมและเป้าหมายกิจกรรม การพัฒนาส่ือและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา เพื่อส่งเสริมการ
จัดการศึกษาด้านเทคโนโลยีทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) และเทคโนโลยีทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) 
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 3. แผนกำรปฎิรูปประเทศด้ำนกำรป้องกันและปรำบปรำมทุจริตและประพฤติมิชอบ 
 3.1 เรื่องการป้องกันและเฝ้าระวงั 
 3.1.1 ประเด็นการเร่งสร้างการรับรู้และจิตส านึกของประชาชนในการต่อต้านการทุจริต และประพฤติ
มิชอบ โดยความร่วมมือระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม 
 3.1.2 กิจกรรมและเป้าหมายกิจกรรมการพัฒนานวัตกรรมเทคนิคการเรียนการสอนการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตส าหรับนักเรียน พัฒนาผู้น าเยาวชนต่อต้านการทุจริต พัฒนานวัตกรรมการสร้างเครือข่ายและการมี
ส่วนร่วมในการต่อต้านการทุจริตและพัฒนาผู้บริหารครู และบุคลากรทางการศึกษา 

 4. แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับที่ 12 
 4.1 วัตถุประสงค์ 
 ที่ 1.1 เพื่อวางรากฐานให้คนไทยเป็นคนที่สมบูรณ์ มีคุณธรรมจริยธรรม มีระเบียบวินัย ค่านิยมที่ดี         
มีจิตสาธารณะ และมีความสุข โดยมีสุขภาวะและสุขภาพที่ดี ครอบครัวอบอุ่น ตลอดจนเป็นคนเก่งที่มีทักษะความรู้
ความสามารถและพัฒนาตนเองได้ต่อเนื่องตลอดชีวิต 
 ท่ี 1.2 เพื่อให้คนไทยมีความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคม ได้รับความเป็นธรรมในการเข้าถึงทรัพยากร
และบริการทางสังคมท่ีมีคุณภาพ ผู้ด้อยโอกาสได้รับการพัฒนาศักยภาพ รวมทั้งชุมชนมีความเข้มแข็งพึ่งพาตนเองได้ 
 ที่ 1.3 เพื่อให้เศรษฐกิจเข้มแข็ง แข่งขันได้ มีเสถียรภาพ และมีความยั่งยืน สร้างความเข้มแข็งของ   
ฐานการผลิตและบริการเดิมและขยายฐานใหม่โดยการใช้นวัตกรรมท่ีเข้มข้นมากขึ้น สร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจ
ฐานราก และสร้างความมั่นคงทางพลังงาน อาหาร และน ้า 
 ท่ี 1.4 เพื่อรักษาและฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและคุณภาพส่ิงแวดล้อมให้สามารถสนับสนุนการเติบโต
ท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อมและการมีคุณภาพชีวิตท่ีดีของประชาชน 
       ที่ 1.5 เพื่อให้การบริหารราชการแผ่นดินมีประสิทธิภาพ โปร่งใส ทันสมัย และมีการท างานเชิงบูรณา
การของภาคีการพัฒนา 
 4.2 เป้าหมายรวม 
 ที่ 2.1 คนไทยมีคุณลักษณะเป็นคนไทยที่สมบูรณ์ มีวินัย มีทัศนคติและพฤติกรรมตามบรรทัดฐานที่ดี
ของสังคม มีความเป็นพลเมืองตื่นรู้ มีความสามารถในการปรับตัวได้อย่างรู้เท่าทันสถานการณ์ มีความรับผิดชอบและท า
ประโยชน์ต่อส่วนรวม มีสุขภาพกายและใจที่ดี มีความเจริญงอกงามทางจิตวิญญาณ มีวิถีชีวิตที่พอเพียง และมีความ
เป็นไทย 
 ท่ี 2.2 ความเหลื่อมล ้าทางด้านรายได้และความยากจนลดลง เศรษฐกิจฐานรากมีความเข้มแข็ง
ประชาชนทุกคนมีโอกาสในการเข้าถึงทรัพยากร การประกอบอาชีพ และบริการทางสังคมท่ีมีคุณภาพอย่างท่ัวถึงและ
เป็นธรรม กลุ่มท่ีมีรายได้ต ่าสุดร้อยละ 40 มีรายได้เพิ่มขึ้นอย่างน้อยร้อยละ 15 
 ท่ี 2.3 ทุนทางธรรมชาติและคุณภาพสิ ่งแวดล้อมสามารถสนับสนุนการเติบโตที ่ เป็นมิตร กับ 
ส่ิงแวดล้อม มีความมั่นคงทางอาหาร พลังงาน และน ้า โดยเพิ่มพื้นท่ีป่าไม้ให้ได้ร้อยละ 40 ของพื้นท่ีประเทศเพื่อรักษา
ความสมดุลของระบบนิเวศ ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในภาคพลังงานและขนส่งไม่น้อยกว่าร้อยละ 7 ภายในปี 2563 
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เทียบกับการปล่อยในกรณีปกติ มีปริมาณหรือสัดส่วนของขยะมูลฝอยที่ได้รับการจัดการอย่างถูกหลักสุขาภิบาล
เพิ่มขึ้น และรักษาคุณภาพน ้าและคุณภาพอากาศในพื้นท่ีวิกฤตให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน 
 ที่ 2.4 มีความมั่นคงในเอกราชและอธิปไตย สังคมปลอดภัย สามัคคี สร้างภาพลักษณ์ที่ดี และเพิ่ม
ความเชื ่อมั ่นของนานาชาติต่อประเทศไทย ความขัดแย้งทางอุดมการณ์และความคิดในสังคมลดลง ปัญหา
อาชญากรรมลดลง ปริมาณความสูญเสียจากภัยโจรสลัดและการลักลอบขนส่งสินค้าและค้ามนุษย์ลดลง มีความ
พร้อมท่ีปกป้องประชาชนจากการก่อการร้ายและภัยพิบัติทางธรรมชาติ ประเทศไทยมีส่วนร่วม ในการก าหนด
บรรทัดฐานระหว่างประเทศ เกิดความเช่ือมโยงการขนส่ง โลจิสติกส์ ห่วงโซ่มูลค่า เป็นหุ้นส่วนการพัฒนา ท่ีส าคัญใน
อนุภูมิภาค ภูมิภาค และโลก และอัตราการเติบโตของมูลค่าการลงทุนและการส่งออกของไทยในอนุภูมิภาค ภูมิภาค 
และอาเซียนสูงขึ้น 
       ท่ี 2.5 มีระบบบริหารจัดการภาครัฐท่ีมีประสิทธิภาพ ทันสมัย โปร่งใส ตรวจสอบได้ กระจายอ านาจและมี
ส่วนร่วมจากประชาชน บทบาทภาครัฐในการให้บริการ ซึ่งภาคเอกชนด าเนินการแทนได้ดีกว่าลดลง เพิ่มการใช้ระบบ
ดิจิทัลในการให้บริการ ปัญหาคอร์รัปช่ันลดลง และการบริหารจัดการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอิสระมากขึ้น  
โดยอันดับประสิทธิภาพภาครัฐท่ีจัดท าโดยสถาบันการจัดการนานาชาติและอันดับความยากง่ายในการด าเนินธุรกิจใน
ประเทศดีขึ้น การใช้จ่ายภาครัฐและระบบงบประมาณมีประสิทธิภาพสูง ฐานภาษีกว้างขึ้น และดัชนีการรับรู้การทุจริต
ดีขึ้น รวมถึงมีบุคลากรภาครัฐท่ีมีความรู้ความสามารถและปรับตัวได้ทันกับ ยุคดิจิทัลเพิ่มขึ้น 
  4.3 ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ 
  4.3.1 เป้าหมายระดับยุทธศาสตร์ท่ี 1 คนไทยส่วนใหญ่มีทัศนคติและพฤติกรรมตามบรรทัดฐานท่ีดีของ
สังคมเพิ่มขึ้น 
 4.3.2 เป้าหมายระดับยุทธศาสตร์ที่ 2 คนในสังคมไทยทุกช่วงวัยมีทักษะ ความรู้ และความสามารถ
เพิ่มขึ้น 
 4.3.3 เป้าหมายระดับยุทธศาสตร์ที ่ 3 คนไทยได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพสูงตามมาตรฐานสากล     
และสามารถเรียนรู้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง 
 4.3.4 แนวทางการพัฒนาท่ี 1 ปรับเปล่ียนค่านิยมคนไทยให้มีคุณธรรม จริยธรรม มีวินัย จิตสาธารณะ 
และพฤติกรรมท่ีพึงประสงค์ โดยส่งเสริมให้มีการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และการเสริมสร้างจิตสาธารณะ 
และการเป็นพลเมืองท่ีดี แก่ผู้เรียน และบุคลากรท่ีเกี่ยวข้อง 
 4.3.5 แนวทางการพัฒนาที ่ 2 พัฒนาศักยภาพคนให้มีทักษะความรู้ และความสามารถ ในการ
ด ารงชีวิตอย่างมีคุณค่า โดยสนับสนุนการยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาก่อนประถมศึกษาในพื้นที่ การด าเนิน
โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย ส่งเสริมการพฒันาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ท่ีหลากหลายให้เอื้อต่อ
การเรียนรู้ตลอดชีวิต การพัฒนาสื่อการเรียนรู้ในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน การจ้างครูวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์      
ในโรงเรียนประถมศึกษา โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา โรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดกลางและเล็กท่ีประสบปัญหา
ขาดแคลนครูวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ การส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน การพัฒนาระบบการประเมินและการประกัน
คุณภาพภายในของสถานศึกษา การขับเคลื่อนงานแนะแนวในสถานศึกษาและสร้างเสริมสมรรถนะผู้เรียนระดับ
การศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการศึกษาต่อ และการมีงานท าการขับเคลื่อนนักจิตวิทยาโรงเรียนประจ าเขตพื้นที่
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การศึกษา การขับเคลื่อนการดูแลช่วยเหลือและคุ้มครองเด็กนักเรียน การขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงสู่สถานศึกษา 
  4.3.6 แนวทางการพัฒนาที่ 3 ยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต โดยพัฒนา
คุณภาพการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศและพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพครู ส่งเสริมให้มีการจัดการศึกษาให้กับ
นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ พัฒนาผู้มีความสามารถพิเศษด้านวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ ยกระดับคุณภาพ
การศึกษาโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย พัฒนาผู้มีความสามารถพิเศษด้านทัศนศิลป์ นาฏศิลป์ ดนตรี 
และกีฬา พัฒนาศูนย์โอลิมปิกว ิชาการ  จั ดตั ้ ง สถาบัน ไทยโคเซ ็น เพื ่ อพ ัฒนาระบบการศึ กษาในด้ าน
วิศวกรรมศาสตร์ เทคโนโลยี  และนวัตกรรม โดยใช้หลักสูตรการเรียนการสอนที่มีคุณภาพแบบประเทศญี่ปุ่น 
(หลักสูตรสถาบันโคเซ็น) ในการสร้างวิศวกรปฏิบัติการ และนวัตกรคุณภาพ ท่ีสอดคล้องกับความต้องการของประเทศ 
 4.4 ยุทธศาสตร์ท่ี 2 การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหล่ือมล ้าในสังคม 
 4.4.1 เป้าหมายระดับยุทธศาสตร์ที่ 1 ลดปัญหาความเหลื่อมล ้าด้านรายได้ของกลุ่มคนที่มีฐานะทาง
เศรษฐกิจสังคมท่ีแตกต่างกัน และแก้ไขปัญหาความยากจน 
 4.4.2 เป้าหมายระดับยุทธศาสตร์ท่ี 2 เพิ่มโอกาสการเข้าถึงบริการพื้นฐานทางสังคมของภาครัฐ 
 4.4.3 แนวทางการพัฒนาท่ี 1 เพิ่มโอกาสให้กับกลุ่มเป้าหมายประชากรร้อยละ 40 ที่มีรายได้ต ่าสุด         
ให้สามารถเข้าถึงบริการท่ีมีคุณภาพของรัฐ และมีอาชีพ โดยส่งเสริมให้มีการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาต้ังแต่
ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐานในรายการพื้นฐาน 5 รายการ ได้แก่ ค่าจัดการเรียนการสอน ค่าหนังสือเรียน 
ค่าอุปกรณ์การเรียน ค่าเครื่องแบบนักเรียน และค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
 4.4.4 แนวทางการพัฒนาท่ี 2 ขยายโอกาสการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพให้แก่เด็กและเยาวชน  
ที่ด้อยโอกาสทางการศึกษาอย่างต่อเนื่องโดยไม่ถูกจ ากัดศักยภาพจากสภาพครอบครัว พื้นที่ และสภาพร่างกาย โดย
การส่งเสริมการจัดการศึกษาด้านเทคโนโลยีทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) และเทคโนโลยีทางไกลผ่านเทคโนโลยี
สารสนเทศ (DLIT) การสร้างโอกาสและลดความเหลื่อมล ้าทางการศึกษา ในระดับพื้นที่พิเศษ โรงเรียนพื้นที่สูงในถิ่น
ทุรกันดาร โรงเรียนพื้นท่ีเกาะแก่ง 
 4.5 ยุทธศาสตร์ท่ี 4 การเติบโตท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
 4.5.1 เป้าหมายระดับยุทธศาสตร์ท่ี 4 เพิ่มประสิทธิภาพการลดก๊าซเรือนกระจก และขีดความสามารถใน
การปรับตัวต่อการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
 4.5.2 แนวทางการพัฒนาที่ 1 สนับสนุนการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก และเพิ่มขีดความสามารถ
ในการปรับตัวต่อการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ เพิ่มการสร้างความรู้ความเข้าใจ ความตระหนัก และการมีส่วนร่วม
ของประชาชน และภาคส่วนต่างๆ ในการรับมือกับการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ พัฒนาหลักสูตรส่ิงแวดล้อมตั้งแต่
ระดับปฐมวัยและหลักสูตรเศรษฐกิจพอเพียง 
 4.6 ยุทธศาสตร์ท่ี 5 การเสริมสร้างความมั่นคงแห่งชาติเพื่อการพัฒนาประเทศสู่ความมั่งค่ังและยั่งยืน 
 4.6.1 เป้าหมายระดับยุทธศาสตร์ที ่ 1 ปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ให้เป็นสถาบันหลัก 
ของประเทศ 
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 4.6.2 เป้าหมายระดับยุทธศาสตร์ท่ี 3 ประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้มีความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน มีโอกาสในการศึกษาและการประกอบอาชีพท่ีสร้างรายได้เพิ่มขึ้น 
 4.6.3 แนวทางการพัฒนาท่ี 1 การรักษาความมั่นคงภายในเพื่อให้เกิดความสงบในสังคมและธ ารงไว้ซึ่ง
สถาบันหลักของชาติ โดยน าแนวทางพระราชดาริไปเผยแพร่และพัฒนา และด าเนินกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับโครงการ
พระราชด าริ รวมถึงป้องกันและแก้ไขปัญหาความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
 4.7 ยุทธศาสตร์ที ่ 6 การบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบและธรรมาภิบาล        
ในสังคมไทย 
 4.7.1 เป้าหมายระดับยุทธศาสตร์ท่ี 3 เพิ่มคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริตให้สูงขึ้น 
           4.7.2 แนวทางการพัฒนาท่ี 1 ป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ปลูกฝังให้คนไทย
ไม่โกง 

 5. นโยบำยและแผนระดับชำติว่ำด้วยควำมม่ันคงแห่งชำติ 
 5.1 นโยบายความมั่นคงแห่งชาติท่ี 3 ป้องกันและแก้ไขการก่อความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
 5.1.1 แผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ รองรับนโยบายที่ 7 ประเด็นการป้องกันและแก้ไข
ปัญหาความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
 5.1.2 เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ ประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้มีความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน และอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข 
 5.1.3 ตัวชี้วัด จ านวนนักเรียน นักศึกษา และเยาวชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ท่ีศึกษาต่อสถาบันของ
รัฐในทุกระดับช้ัน 
 5.1.4 กลยุทธ์ พัฒนาการศึกษาให้ได้มาตรฐานสอดคล้องกับตลาดแรงงานในพื้นท่ีและเสริมสร้างความ
มั่นคงของชาติ โดยเร่งแก้ปัญหาพื้นฐานที่ส่งผลกระทบต่อการศึกษาของเยาวชนในพื้นที่ รวมทั้งส่งเสริมการเรียนรู้     
ในลักษณะทวิภาษา (มลายูถ่ิน-ไทย) 
 5.2 นโยบายความมั่นคงแห่งชาติท่ี 8 เสริมสร้างความเข้มแข็งและภูมิคุ้มกันความมั่นคงภายใน 
 5.2.1 แผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ รองรับนโยบายที่ 10 ประเด็นการป้องกันและ
ปราบปรามยาเสพติด 
 5.2.2 เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ การแพร่ระบาดของยาเสพติดในสังคมไทยลดลง 
 5.2.3 ตัวชี้วัด ระดับความส าเร็จในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
 5.2.4 กลยุทธ์ รณรงค์ให้เด็ก เยาวชน ผู้ใช้แรงงาน และประชากรกลุ่มเสี่ยง ตระหนักรู้ถึงโทษของ       
ยาเสพติดเพื่อป้องกันการเสพยา โดยอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วน 
 5.3 นโยบายความมั่นคงแห่งชาติท่ี 9 เสริมสร้างความมั่นคงของชาติจากภัยการทุจริต 
 5.3.1 แผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ รองรับนโยบายที่ 11 ประเด็นการเสริมสร้างความ
มั่นคงของชาติจากภัยการทุจริต 
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 5.3.2 เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ หน่วยงานภาครัฐมีระบบป้องกันและแก้ไขการทุจริตและประชาชนไม่
เพิกเฉยต่อการทุจริตของหน่วยงานภาครัฐ 
 5.3.3 ตัวชี้วัด ดัชนีช้ีวัดการรับรู้การทุจริตของประเทศไทย 
 5.3.4 กลยุทธ์ รณรงค์ให้ความรู้แก่ทุกภาคส่วนถึงภัยทุจริต เพื่อสร้างค่านิยมต่อต้าน และปฏิเสธ  
การทุจริต 

3.3  แผนระดับที่ 3 (เฉพำะที่เกี่ยวข้อง)  
 1. แผนปฏิบัติรำชกำรระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 - 2565) ของกระทรวงศึกษำธิกำร 
 1.1 เรื่องท่ี 1 การจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ 
 1.2 เรื่องท่ี 2 การผลิตและพัฒนาก าลังคน การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของ
ประเทศ 
 1.3 เรื่องท่ี 3 การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัยและการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
 1.4 เรื่องท่ี 4 การสร้างโอกาสความเสมอภาคและความเท่าเทียมทางการศึกษา 
 1.5 เรื่องท่ี 5 การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา 

3.4   แผนพัฒนำกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน พ.ศ. 2564 - 2565 ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 
 1. วิสัยทัศน์ 
 “สร้างคุณภาพทุนมนุษย์ สู่สังคมอนาคตท่ียั่งยืน” 
 2. พันธกิจ 
 1. จัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติ และการปกครองในระบอบ 
ประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
 2. จัดการศึกษาใหผู้้เรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา และสถานศึกษา ได้รับความปลอดภัยจากภัยพิบัติ 
ภัยคุกคามทุกรูปแบบ เพื่อรองรับวิถีชีวิตใหม่ 
 3. พัฒนาศักยภาพและคุณภาพผู้เรียนให้มีสมรรถนะตามหลักสูตรและคุณลักษณะในศตวรรษท่ี 21 
 4. พัฒนาผู้เรียนให้มีความสามารถและมีความเป็นเลิศทางวิชาการ เพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน 
 5. สร้างโอกาส ความเสมอภาค ลดความเหลื่อมล ้า ให้ผู้เรียนทุกคนได้รับบริการทางการศึกษาอย่างทั่วถึง
และเท่าเทียม 
 6. พัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นมืออาชีพ มีสมรรถนะด้านภาษาและการใช้
เทคโนโลยีดิจิทัล 
 7. จัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
และเป้าหมายการพัฒนาท่ียั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) 
 8. พัฒนาระบบการบร ิหารจ ัดการศ ึกษาทุกระด ับ และจ ัดการศ ึกษา โดยใช ้ เทคโนโลย ีด ิจ ิทัล 
(Digital Technology) 
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3. เป้ำประสงค์ 
  1. ผู้เรียนทุกช่วงวัยในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีความรักในสถาบันหลักของชาติ และยึดมั่น 
การปกครองระบอบประชาธ ิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข เป็นพลเมืองที ่ร ู ้ส ิทธิและหน้าท่ี  
อย่างมีความรับผิดชอบ มีจิตสาธารณะ มีความรักและความภูมิใจในความเป็นไทย 
 2. ผู้เรียนทุกช่วงวัยในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพ ตามมาตรฐานสอดคล้องกับ
ศักยภาพ ให้เป็นผู้มีสมรรถนะและทักษะท่ีจ าเป็นส าหรับอนาคต มีความรู้ ความเข้าใจ สามารถวางแผนในการศึกษา
ต่อเพื่อการมีงานท า และสามารถปรับตัวในการด ารงชีวิตอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข 
 3. ผู้เรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา และสถานศึกษา ได้รับการดูแลความปลอดภัยจากภัยพิบัติและ
ภัยคุกคามทุกรูปแบบ สามารถปรับตัวต่อโรคอุบัติใหม่ โรคอุบัติซ  ้า และรองรับวิถีชีว ิตใหม่  รวมถึงการจัด
สภาพแวดล้อมท่ีเอื้อต่อการมีสุขภาวะท่ีดี 
 4. ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ มีสมรรถนะ ความรู้ความเชี่ยวชาญ 
และจรรยาบรรณตามมาตรฐานวิชาชีพ 
 5. สถานศึกษาจัดการศึกษาเพื่อการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน ( Sustainable Development 
Goals : SDGs) และสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
พัฒนาครูให้ทันต่อการเปล่ียนแปลงของเทคโนโลยี เช่ือมโยงนโยบายด้านดิจิทัลของกระทรวงศึกษาธิการ และนโยบาย
ด้านปัญญาประดิษฐ์ 
 6. ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา สถานศึกษามีสมดุลในการ
บริหารจัดการเชิงบูรณาการ มีการก ากับ ติดตาม ประเมินผล มีระบบข้อมูลสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพและ  
การรายงานผลอย่างเป็นระบบใช้งานวิจัย เทคโนโลยี และนวัตกรรมในการขับเคล่ือนคุณภาพการศึกษา 
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ส่วนที่ 4 
ทิศทำงกำรพัฒนำกำรศึกษำ 

      

                ส านักงานเขตพื ้นที ่การศึกษามัธยมศึกษาสมุทรปราการ ได้ศึกษาวิเคราะห์บร ิบทที ่เกี ่ยวข้อง 

ประกอบด้วย กรอบยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561 - 2580) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 

12 (พ.ศ. 2560 - 2564) นโยบายรัฐบาล นโยบายความมั่นคงแห่งชาติ พ.ศ. 2562 - 2565 แผนการศึกษาแห่งชาติ 

พ.ศ. 2560 - 2579 นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ จุดเน้นนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ แผนพัฒนา

การศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) ผลการด าเนินงานของส านักงานเขตพื ้นท่ี

การศึกษามัธยมศึกษาสมุทรปราการ อ านาจหน้าที่ของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา ผลวิเคราะห์ สภาพแวดล้อม 

ของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาสมุทรปราการ และความต้องการของประชาชนในจังหวัดสมุทรปราการ  

มาก าหนดวิสัยทัศน์ และยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพการศึกษาจังหวัดสมุทรปราการ 

4.1 การวิเคราะห์ SWOT ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสมุทรปราการ 
 

STRENGTHS (จุดแข็ง) 
 

1. โครงสร้าง นโยบาย และการบริหารงานของ สพม.สมุทรปราการ มีความชัดเจน สอดคล้องกับ
แนวทางของหน่วยงานต้นสังกัด 

2. สพม.สมุทรปราการ ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากโรงเรียนในสังกัดในการบริหารจัดการ  
รวมทั้งการส่งบุคลากรของโรงเรียนมาช่วยปฏิบัติงานราชการ 

3. สพม.สมุทรปราการ มีเคร ือข่ายสหวิทยาเขตสำหรับกระจายอำนาจการบริหารงานและ  
การจัดการศึกษาท่ีรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ 

4. สพม.สมุทรปราการ มีการจัดตั้งศูนย์ HCEC สำหรับพัฒนาสมรรถะวิชาชีพของข้าราชการครู  
และบุคลากรทางการศึกษา 

5. สพม.สมุทรปราการ มีแพลตฟอร์มและระบบเทคโนโลยีในการติดต่อ ประสานงานกับโรงเรียนใน
สังกัดท่ีมีประสิทธิภาพและเข้าถึงได้ (ระบบAMSS) 

6. สพม.สมุทรปราการ ดำเนินงานตามมาตรฐาน และกรอบระยะเวลาท่ีหน่วยงานต้นสังกัดกำหนด 
7. สพม.สมุทรปราการ ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากหน่วยงานภายนอกในการบริหารจัดการ 
8. สพม.สมุทรปราการ มีการบริหารจัดการงบประมาณตามระเบียบแบบแผน เป็นระบบ โปร่งใส  

และตรวจสอบได้ 
9. สถานที่ตั ้งของสำนักงานอยู ่ในจุดคมนาคมที่ดี ทำให้ผู ้ที ่มาติดต่อราชการสามารถเดินทางมา  

ได้อย่างสะดวก 
10. ผู้บริหาร สพม.สมุทรปราการและคณะ มีการกำกับ นิเทศ ติดตามโรงเรียนในสังกัดอย่างต่อเนื่อง 
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11. บุคลากรของ สพม.สม ุทรปราการ ม ีความร ู ้  ความสามารถสอดคล้องและเหมาะสมกับ 
มาตรฐานตำแหน่ง 

12. บุคลากรของ สพม. สมุทรปราการ มีใจรักบริการ ให้คำแนะนำ และเอื้ออำนวยความสะดวกต่อ
ผู้รับบริการอย่างดี 

13. การบันทึกข้อมูลโรงเร ียนในสังกัดมีการอัพเดทให้เป็นปัจจุบ ันอยู ่เสมอ ทำให้การบร ิการ  
มีความรวดเร็ว 

14. โรงเรียนในสังกัด รวมทั้งหน่วยงานภายนอกให้ความร่วมมือและสนับสนุนอุปกรณ์และครุภัณฑ์  
ในการดำเนินงาน 

15. บ ุคลากร โร ง เร ี ยน ในส ั งก ั ดม ี ศ ั กยภาพในการข ับ เคล ื ่ อนตอบสนองนโยบายต ่ า ง  ๆ  
ท่ี สพม. สมุทรปราการ มอบหมาย 

16. โรงเรียนในสังกัดเป็นโรงเรียนท่ีมีช่ือเสียงเป็นท่ียอมรับในสังคม 
17. โรงเรียน ผู้บริหาร ครู และนักเรียนในสังกัดได้ร ับรางวัลระดับประเทศและผ่านการประเมิน  

การประกันคุณภาพการศึกษา รอบ 4 
18. ผลการสอบ O-NET ของนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 และ 6 ในสังกัดมีค่าเฉล่ียสูงกว่าค่าเฉล่ีย

ระดับประเทศ 
WEAKNESS (จุดอ่อน) 
 

1. บุคลากรปฏิบัติงานมีจำนวนน้อย ไม่ครบตามโครงสร้างท่ีกำหนด ทำให้เกิดความล่าช้าในการทำงาน 
2. บุคลากรขาดประสบการณ์ และความชำนาญในการปฏิบัติงาน 
3. บุคลากรในแต่ละกลุ่มงานยังขาดความเข้าใจในโครงสร้างและขอบเขตงานท่ีรับผิดชอบ 
4. บุคลากรขาดความชำนาญทางเทคโนโลยี 
5. บุคลากรส่วนใหญ่ไม่ใช่คนในพื้นท่ีทำให้มีการโยกย้ายสูง 
6. การพัฒนาบุคลากรยังขาดความต่อเนื่องและสม่ำเสมอ 
7. การบริหารจัดการด้านการนิเทศ ติดตาม การดำเนินงานของกลุ่มงานยังไม่ต่อเนื่องสม่ำเสมอ 
8. สพม.สมุทรปราการ ขาดเทคโนโลยีท่ีทันสมัยในการดำเนินงานและบริหารจัดการ 
9. สพม.สมุทรปราการ ขาดแคลนครุภัณฑ์ วัสดุ อุปกรณ์ สำหรับใช้ในการดำเนินงาน 
10. สพม.สมุทรปราการ ขาดการประชาสัมพันธ์นโยบายท่ีชัดเจนและท่ัวถึงสู่โรงเรียนในสังกัด 
11. สพม. สมุทรปราการ ยังไม่มีหน่วยเบิกเป็นของตนเอง ทำให้มีปัญหาล่าช้าในการดำเนินงานเบิกจ่าย 
12. สถานท่ี / อาคารสำนักงาน คับแคบ ไม่เพียงพอต่อการรับรองผู้รับบริการ 
13. การให้บริการ การประสานงาน ระหว่างเขตพื้นท่ีกับโรงเรียนมีความล่าช้าไม่ทันเวลา 
14. ช่องทางการประสานงานระหว่างเขตพื้นท่ีกับโรงเรียนไม่มีความหลากหลาย 
15. โรงเรียนในสังกัดได้รับผลกระทบในการจัดการเรียนการสอนเนื่องจากบุคลากรต้องมาช่วยงานราชการ 
16. โรงเรียนในสังกัดมีความเหล่ือมล้ำทางด้านการบริหารจัดการ และงบประมาณพัฒนาโรงเรียน  
17. โรงเรียนในสังกัดมีปัญหาเด็กนักเรียนออกกลางคัน 
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OPPORTUNITY (โอกาส) 
 

1. รัฐบาลให้ความสำคัญด้านการศึกษา และการพัฒนาศักยภาพของเด็ก โดยบรรจุการพัฒนา  
ลงในแผนยุทธศาสตร์ชาติ และนโยบายต่าง ๆ 

2. องค์กรต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนให้ความสำคัญและมีส่วนร่วมในการสนับสนุนการศึกษา 
ขั้นพื้นฐานให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น 

3. มีระบบประกันคุณภาพการศึกษา 
4. ชุมชนท้องถิ ่น ประชาชน และผู ้ปกครองให้ความสำคัญด้านการศึกษา นิยมส่งบุตรหลาน 

ให้เรียนจนจบการศึกษาภาคบังคับ 
5. จังหวัดสมุทรปราการเป็นเมืองอุตสาหกรรม ส่งผลให้เด็กนักเรียนในสังกัดมีโอกาสศึกษา 

ด้านงานอาชีพมากขึ้น 
6. จังหวัดสมุทรปราการมีแหล่งเรียนรู้ทางสังคม ประวัติศาสตร์ และภูมิปัญญาท้องถิ่นท่ีหลากหลาย 

สามารถส่งเสริมการเรียนรู้ของเด็กได้ 
7. ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี ส่งผลให้การสื่อสารและการเข้าถึงแหล่งความรู้มีความหลากหลาย 

ง่าย และรวดเร็วมากยิ่งขึ้น 
8. จังหวัดสมุทรปราการเป็นจังหวัดอุตสาหกรรมทำให้ประชาชนมีรายได้อยู่ในระดับดี ผู้ปกครอง

นักเรียนจึงมีกำลังในการสนับสนุนให้บุตรหลานได้รับการศึกษาอย่างต่อเนื่อง 
9. โรงเรียนในสังกัดมีเครือข่ายความร่วมมือ (MOU) กับสถาบันอุดมศึกษา อาชีวศึกษา  

สถานประกอบการท้ังภาครัฐและเอกชน 
10. จำนวนเด็กนักเรียนท่ีเข้าเรียนโรงเรียนในสังกัด สพม.สมุทรปราการ เพิ่มสูงขึ้น 
11. จังหวัดสมุทรปราการมีการพัฒนาด้านคมนาคมอย่างต่อเนื่อง ทำให้การเดินทางมาติดต่อราชการ 

สะดวกสบายข้ึน 
12. ประชากรในพื้นที่มีความหลากหลายทางเชื้อชาติ และวัฒนธรรม ทำให้เกิดนวัตกรรมและ

ความคิดสร้างสรรค์ที่หลากหลาย โดยความหลากหลายทางเชื้อชาติและวัฒนธรรมนี้จะนำแหล่ง
ความรู้และประสบการณ์ท่ีหลากหลายเข้ามาเผยแพร่  

13. โรงเรียนในสังกัดมีความพร้อมและให้ความร่วมมือในการดำเนินการตามนโยบายได้อย่างดี 
14. โรงเรียนในสังกัดมีวัฒนธรรมการดำเนินงานและการดำเนินการศึกษาไปในทิศทางเดียวกัน  

จึงง่ายต่อการบริหารจัดการ 
15. มีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศมาบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ เช่น ระบบ DMC, ระบบ GFMIS 
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Threats (ขอ้จำกัด) 

1. ผู้ปกครองนักเรียนมีค่านิยม ความเชื่อ ในการส่งบุตรหลานเข้าเรียนในโรงเรียนขนาดใหญ่ที่มีการ
แข่งขันสูง ส่งผลให้การสร้างความน่าเช่ือถือของโรงเรียนอื่น ๆ มีความยากลำบาก 

2. สถาบันครอบครัว เป็นครอบครัวเลี ้ยงเดี ่ยวมากขึ ้น ทำให้บทบาทในการอบรมเลี ้ยงดู  
ปลูกฝังพฤติกรรมท่ีเหมาะสมให้แก่บุตรหลานมีน้อยลง 

3. ระบบการเมืองขาดเสถียรภาพ ส่งผลให้นโยบายด้านการศึกษาขาดความต่อเนื่อง 
4. นโยบายภาครัฐมีการเปลี่ยนแปลงบ่อย ทำให้ต้องมีการปรับเปลี่ยนการดำเนินงานตามนโยบาย 

ไปเรื่อย ๆ ขาดเสถียรภาพในการดำเนินงาน 
5. สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรน่า ทำให้มีการสนับสนุนงบประมาณจาก

หน่วยงานภายนอกลดลง 
6. ปัจจุบันค่าครองชีพสูงขึ ้น ผู้ปกครองส่วนใหญ่มีเสถียรภาพทางการเงินลดลง ทำให้ไม่สามารถ

สนับสนุนการศึกษาให้แก่บุตรหลานได้เต็มท่ี 
7. นโยบายกำหนดกรอบอัตรากำลังของสำนักงานเขตพื้นท่ีมีความล่าช้าในการกำหนด 
8. การแบ่งหน่วยงานของศึกษาธิการจังหวัดทำให้เกิดความซ้ำซ้อนในการทำงาน 
9. ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศไม่ค่อยมีความเสถียร 

กรำฟ SWOT  

ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำสมุทรปรำกำร 

กำรประเมินสภำพแวดล้อมภำยในของหน่วยงำน (ใช้ทฤษฎี 2S 4M) 

         1.  ด้ำนโครงสร้ำงและนโยบำย (S1: Structure) 

ประเด็น  

น ้ำหนัก 
คะแนนเฉลี่ย น ้ำหนักคะแนนเฉลี่ย 

โครงสร้ำงและนโยบำย (Structure) จุดแข็ง จุดอ่อน จุดแข็ง จุดอ่อน 

1. โครงสร้าง นโยบาย และการบริหารงานของ 
สพม. สมุทรปราการ มีความชัดเจน สอดคล้อง 
กับแนวทางของหน่วยงานต้นสังกัด  

 
0.30 

 
3.60 

  
1.05 

 

2. สพม. สมุทรปราการ ได้รับความร่วมมือเป็น
อย่างดีจากโรงเรียนในสังกัดในการบริหารจัดการ 
รวมทั ้งการส ่งบ ุคลากรของโรงเร ียนมาช ่วย
ปฏิบัติงานราชการ  

 
0.20 

 
4.45 

  
0.89 

 

1. บุคลากรปฏิบัติงานมีจ านวนน้อย ไม่ครบตาม
โครงสร้างที่ก าหนด ท าให้เกิดความล่าช้าในการ
ท างาน 

 
0.20 

  
-3.70 

  
-0.74 

2. บุคลากรในแต่ละกลุ่มงานยังขาดความเข้าใจใน
โครงสร้างและขอบเขตงานที่รับผิดชอบ 

0.30  -3.80  -1.14 

รวม 1.00   1.94 -1.88 
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         2. ด้ำนผลผลิตและกำรบริกำร (S2: Services) 

ประเด็น  

น ้ำหนัก 
คะแนนเฉลี่ย น ้ำหนักคะแนนเฉลี่ย 

 ผลผลิตและกำรบริกำร (Services) จุดแข็ง จุดอ่อน จุดแข็ง จุดอ่อน 

1. สถานที่ต้ังของส านักงานอยู่ในจุดคมนาคมที่ดี 
ท าให้ผู้ที่มาติดต่อราชการสามารถเดินทางมาได้
อย่างสะดวก 

 
0.08 

 
3.50 

  
0.28 

 

2. การบันทึกข้อมูลโรงเรียนในสังกัดมีการอัพเดท
ให้เป็นปัจจุบันอยู ่เสมอ ท าให้การบริการด้าน
ข้อมูลมีความรวดเร็ว 

 
0.10 

 
3.45 

  
0.34 

 

3. สพม. สมุทรปราการ มีการจัดตั้งศูนย์ HCEC 
ส าหรับพัฒนาสมรรถะวิชาชีพของข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา 

 
0.09 

 
3.45 

  
0.31 

 

4. โรงเรียนในสังกัดเป็นโรงเรียนที่มีชื่อเสียงเป็นที่
ยอมรับในสังคม 

0.08 3.80  0.30  

5. โรงเรียน ผู ้บริหาร ครู และนักเรียนในสังกัด
ได้รับรางวัลระดับประเทศและผ่านการประเมิน
การประกันคุณภาพการศึกษา รอบ 4 

 
0.08 

 
3.55 

  
0.28 

 

6. ผลการสอบ O-NET ของนักเร ียนระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6 ในสังกัดมีค่าเฉลี่ยสูงกว่า
ค่าเฉลี่ยระดับประเทศ 

 
0.10 

 
3.80 

  
0.38 

 

1. สพม. สมุทรปราการ ขาดการประชาสัมพันธ์
นโยบายที่ชัดเจนและทั่วถึงสู่โรงเรียนในสังกัด 

0.10  -4.20  -0.42 

2. สถานที่ / อาคารส านักงาน คับแคบ ไม่เพียงพอ
ต่อการรับรองผู้รับบริการ 

0.08  -3.80  -0.30 

3. การให้บริการ การประสานงาน ระหว่างเขต
พ้ืนที่กับโรงเรียนมีความล่าช้าไม่ทันเวลา 

0.10  -3.80  -0.35 

4. ช่องทางการประสานงานระหว่างเขตพื้นที ่กับ
โรงเรียนไม่มีความหลากหลาย 

0.09  -3.45  -0.31 

5. โรงเร ียนในสังกัดมีปัญหาเด็กนักเร ียนออก
กลางคัน 

0.10  -3.25  -0.33 

รวม 1.00   1.89 -1.71 
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         3. ด้ำนบุคลำกร (M1: Man) 

ประเด็น  

น ้ำหนัก 
คะแนนเฉลี่ย น ้ำหนักคะแนนเฉลี่ย 

บุคลำกร  (Man) จุดแข็ง จุดอ่อน จุดแข็ง จุดอ่อน 

1. บุคลากรของ สพม.สมุทรปราการ มคีวามรู้ 
ความสามารถสอดคล้องและเหมาะสมกับ
มาตรฐานต าแหน่ง 

 
0.14 

 
3.40 

  
0.47 

 

2. บุคลากรของ สพม. สมุทรปราการ มีใจรัก
บริการ ให้ค าแนะน า และเอ้ืออ านวยความสะดวก
ต่อผู้รับบริการอย่างดี 

 
0.15 

 
4.25 

  
0.63 

 

3. บุคลากรของโรงเรียนในสังกัดมีศักยภาพในการ
ขับเคลื ่อนตอบสนองนโยบายต่าง ๆ ที ่ สพม. 
สมุทรปราการ มอบหมาย 

 
0.15 

 
4.50 

  
0.67 

 

1. บุคลากรขาดประสบการณ์ และความช านาญ
ในการปฏิบัติงาน 

0.14  -3.75  -0.52 

2. บุคลากรขาดความช านาญทางเทคโนโลยี 0.14  -3.60  -0.50 

3. บุคลากรส่วนใหญ่ไม่ใช่คนในพื้นที่ท าให้มีการ
โยกย้ายสูง 

0.14  -3.25  -0.45 

4. การพัฒนาบุคลากรยังขาดความต่อเนื่องและ
สม ่าเสมอ 

0.14  -4.25  -0.60 

รวม 1.00   1.77 -2.07 
 

         4. ด้ำนประสิทธิภำพทำงกำรเงิน (M2: Money) 

ประเด็น  

น ้ำหนัก 
คะแนนเฉลี่ย น ้ำหนักคะแนนเฉลี่ย 

 ประสิทธิภำพทำงกำรเงิน (Money) จุดแข็ง จุดอ่อน จุดแข็ง จุดอ่อน 

1. สพม. สมุทรปราการ ได้รับการสนับสนุน
งบประมาณจากหน่วยงานภายนอกในการบริหาร
จัดการ 

 
0.33 

 
3.20 

  
1.05 

 

2. สพม. สม ุทรปราการ ม ีการบริหารจัดการ
งบประมาณตามระเบียบแบบแผน เป็นระบบ 
โปร่งใส และตรวจสอบได้ 

 
0.34 

 
4.60 

  
1.56 

 

1. สพม. สมุทรปราการ ยังไม่มีหน่วยเบิกเป็นของ
ตนเอง ท าให้มีปัญหาล่าช ้าในการด าเนินงาน
เบิกจ่าย 

 
0.33 

  
-4.75 

 
 

 
-1.56 

รวม 1.00   2.61 -1.56 
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         5. ด้ำนวัสดุ อุปกรณ์ (M3: Material) 

ประเด็น  

น ้ำหนัก 
คะแนนเฉลี่ย น ้ำหนักคะแนนเฉลี่ย 

 วัสดุ อุปกรณ์ (Material) จุดแข็ง จุดอ่อน จุดแข็ง จุดอ่อน 

1. โรงเรียนในสังกัด รวมทั้งหน่วยงานภายนอกให้
ความร่วมมือและสนับสนุนอุปกรณ์และครุภัณฑ์ 
ในการด าเนินงาน 

 
0.34 

 
4.65 

  
1.58 

 

1. สพม. สมุทรปราการ ขาดแคลนครุภัณฑ์ วัสดุ 
อุปกรณ์ ส าหรับใช้ในการด าเนินงาน 

0.33  -3.25  -1.07 

2. สพม. สมุทรปราการ ขาดเทคโนโลยีที่ทันสมัย
ในการด าเนินงานและบริหารจัดการ 

0.33  -3.00  -0.99 

รวม 1.00   1.53 -2.06 
 

         6. ด้ำนกำรบริหำรจัดกำร (M4: Management) 

ประเด็น  

น ้ำหนัก 
คะแนนเฉลี่ย น ้ำหนักคะแนนเฉลี่ย 

 กำรบริหำรจัดกำร (Management) จุดแข็ง จุดอ่อน จุดแข็ง จุดอ่อน 

1. สพม. สมุทรปราการ ด าเนินงานตามมาตรฐาน 
และกรอบระยะเวลาที่หน่วยงานต้นสังกัดก าหนด 

0.15 3.85  0.57  

2. สพม. สมุทรปราการ มีแพลตฟอร์มและระบบ
เทคโนโลยีในการติดต่อ ประสานงานกับโรงเรียนใน
สังกัดที่มีประสิทธิภาพและเข้าถึงได้ (ระบบAMSS) 

 
0.14 

 
3.70 

  
0.51 

 

3. สพม. สมุทรปราการ มีเคร ือข ่ายสหวิทยาเขต
ส าหรับกระจายอ านาจการบริหารงานและการจัด
การศึกษาที่รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ 

 
0.14 

 
4.75 

 
 

 
0.66 

 

4. ผู ้บริหาร สพม. สมุทรปราการ และคณะ มีการ
ก ากับ นิเทศ ติดตามโรงเรียนในสังกัดอย่างต่อเน่ือง 

 
0.15 

 
3.65 

  
0.54 

 

1. การบริหารจัดการด้านการนิเทศ ติดตาม การ
ด าเนินงานของกลุ่มงานภายในส านักงานยังไม่ต่อเน่ือง
สม ่าเสมอ 

 
0.14 

  
-4.20 

  
-0.58 

2. โรงเรียนในสังกัดได้รับผลกระทบในการจัดการเรียน
การสอนเน่ืองจากบุคลากรต้องมาช่วยงานราชการ 

 
0.14 

  
-3.75 

  
-0.52 

3. โรงเรียนในสังกัดมีความเหลื ่อมล ้าทางด้านการ
บริหารจัดการ และงบประมาณพัฒนาโรงเรียน 

0.14  -4.45  -0.62 

รวม 1.00   2.28 -1.72 
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กำรประเมินสภำพแวดล้อมภำยนอกของหน่วยงำน (ใช้ทฤษฎี C-pest) 

         1.  ด้ำนพฤติกรรมของลูกค้ำ (C: Customer) 

ประเด็น  

น ้ำหนัก 
คะแนนเฉลี่ย น ้ำหนักคะแนนเฉลี่ย 

พฤติกรรมของลูกค้ำ (Customer) โอกำส อุปสรรค จุดแข็ง จุดอ่อน 

1. โรงเรียนในสังกัดมีความพร้อมและให้ความ
ร่วมมือในการด าเนินการตามนโยบายได้อย่างดี 

0.26 4.65  1.20  

2. จ านวนเด็กนักเรียนที่เข้าเรียนโรงเรียนในสังกัด 
สพม. สมุทรปราการ เพ่ิมสูงข้ึน 

0.24 3.40  0.81  

3. โรงเร ียนในสังก ัดม ีเคร ือข ่ายความร ่วมมือ 
(MOU) กับสถาบันอุดมศึกษา อาชีวศึกษา  
สถานประกอบการทั้งภาครัฐและเอกชน 

 
0.25 

 
3.82 

  
0.95 

 

1. ผู้ปกครองนักเรียนมีค่านิยม ความเชื่อ ในการ
ส่งบุตรหลานเข้าเรียนในโรงเรียนขนาดใหญ่ที่มี
การแข่งขันสูง ส่งผลให้การสร้างความน่าเชื่อถือ
ของโรงเรียนอื่น ๆ มีความยากล าบาก 

 
0.25 

 
 

 
-4.45 

 
 

 
-1.11 

รวม 1.00   2.96 -1.11 

 
         2.  ด้ำนการเมืองและกฎหมาย (P: Political)) 

ประเด็น  

น ้ำหนัก 
คะแนนเฉลี่ย น ้ำหนักคะแนนเฉลี่ย 

กำรเมืองและกฎหมำย (Political) โอกำส อุปสรรค จุดแข็ง จุดอ่อน 

1. รัฐบาลให้ความส าคัญด้านการศึกษา และการ
พัฒนาศักยภาพของเด็ก โดยบรรจุการพัฒนาลงใน
แผนยุทธศาสตร์ชาติ และนโยบายต่าง ๆ 

 
0.18 

 
4.65 

  
0.83 

 

2. มีระบบประกันคุณภาพการศึกษา 0.18 4.55  0.81  

1. ระบบการเม ืองขาดเสถียรภาพ ส ่งผลให้
นโยบายด้านการศึกษาขาดความต่อเน่ือง 

0.16  -4.00  -0.64 

2. นโยบายภาครัฐมีการเปลี่ยนแปลงบ่อย ท าให้
ต้องมีการปรับเปลี่ยนการด าเนินงานตามนโยบาย
ไปเรื่อย ๆ ขาดเสถียรภาพในการด าเนินงาน 

 
0.16 

  
-3.65 

 -0.58 

3. นโยบายก าหนดกรอบอัตราก าลังของส านักงาน
เขตพ้ืนที่มีความล่าช้าในการก าหนด 

0.16  -3.25  -0.52 

4. การแบ่งหน่วยงานของศึกษาธิการจังหวัดท าให้
เกิดความซ ้าซ้อนในการท างาน 

0.16  -3.00  -0.48 

รวม 1.00   1.64 -2.22 
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          3.  ด้ำนเศรษฐกิจ (E: Economic) 

ประเด็น  

น ้ำหนัก 
คะแนนเฉลี่ย น ้ำหนักคะแนนเฉลี่ย 

เศรษฐกิจ (Economic) โอกำส อุปสรรค จุดแข็ง จุดอ่อน 

1. จังหวัดสมุทรปราการเป็นจังหวัดอุตสาหกรรม
ท าให้ประชาชนมีรายได้อยู่ในระดับดี ผู้ปกครอง
นักเรียนจึงมีก าลังในการสนับสนุนให้บุตรหลาน
ได้รับการศึกษาอย่างต่อเน่ือง 

 
0.25 

 
3.75 

  
0.93 

 

2. จังหวัดสมุทรปราการมีการพัฒนาด้านคมนาคม
อย่างต่อเน่ือง ท าให้การเดินทางมาติดต่อราชการ 
สะดวกสบายข้ึน 

 
0.25 

 
4.00 

  
1.00 

 

1. สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรน่า ท าให้มีการสนับสนุนงบประมาณจาก
หน่วยงานภายนอกลดลง 

 
0.24 

  
-3.60 

  
-0.86 

2. ปัจจุบันค่าครองชีพสูงข้ึน ผู้ปกครองส่วนใหญ่มี
เสถียรภาพทางการเงินลดลง ท าให้ไม่สามารถ
สนับสนุนการศึกษาให้แก่บุตรหลานได้เต็มที่ 

 
0.26 

  
-4.55 

  
-1.18 

รวม 1.00   1.93 -2.04 
 

          4.  ด้ำนสังคมและวัฒนธรรม (S: Social) 

ประเด็น  

น ้ำหนัก 
คะแนนเฉลี่ย น ้ำหนักคะแนนเฉลี่ย 

สังคมและวัฒนธรรม (Social) โอกำส อุปสรรค จุดแข็ง จุดอ่อน 

1. องค์กรต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนให้
ความส าคัญและมีส่วนร่วมในการสนับสนุน
การศึกษาข้ันพ้ืนฐานให้มีประสิทธิภาพสูงข้ึน 

 
0.14 

 
3.70 

  
0.51 

 

2. ชุมชนท้องถิ ่น ประชาชน และผู ้ปกครองให้
ความส าคัญด้านการศึกษา นิยมส่งบุตรหลานให้
เรียนจนจบการศึกษาภาคบังคับ 

 
0.15 

 
4.25 

  
0.63 

 

3. โรงเรียนในสังกัดมีวัฒนธรรมการด าเนินงาน
และการด าเนินการศึกษาไปในทิศทางเดียวกันจึง
ง่ายต่อการบริหารจัดการ 

 
0.14 

 
3.70 

  
0.51 

 

4. ประชากรในพื้นที ่มีความหลากหลายทางเชื้อ
ชาติ และวัฒนธรรม ท าให้เกิดนวัตกรรมและ
ความค ิดสร้างสรรค์ท ี ่หลากหลาย โดยความ
หลากหลายทางเชื ้อชาติและวัฒนธรรมนี้จะน า

 
 

0.14 

 
 

3.55 

  
 

0.50 
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ประเด็น  

น ้ำหนัก 
คะแนนเฉลี่ย น ้ำหนักคะแนนเฉลี่ย 

สังคมและวัฒนธรรม (Social) โอกำส อุปสรรค จุดแข็ง จุดอ่อน 

แหล่งความรู้และประสบการณ์ที่หลากหลายเข้า
มาเผยแพร่ 
5. จังหวัดสมุทรปราการเป็นเมืองอุตสาหกรรม 
ส่งผลให้เด็กนักเรียนในสังกัดมีโอกาสศึกษาด้าน
งานอาชีพมากข้ึน 

 
0.14 

 
3.45 

  
0.48 

 

6. จังหวัดสมุทรปราการมีแหล่งเรียนรู้ทางสังคม 
ประวัติศาสตร์ และภูมิปัญญาท้องถ่ินที่หลากหลาย 
สามารถส่งเสริมการเรียนรู้ของเด็กได้ 

 
0.14 

 
4.00 

  
0.56 

 

1. สถาบันครอบครัว เป็นครอบครัวเลี้ยงเด่ียวมาก
ขึ ้น ท าให้บทบาทในการอบรมเลี ้ยงดู ปลูกฝัง
พฤติกรรมที่เหมาะสมให้แก่บุตรหลานมีน้อยลง 

 
0.15 

  
-4.75 

  
-0.71 

รวม 1.00   3.19 -0.71 

 

          5.  ด้ำนเทคโนโลยี (T: Technology) 

ประเด็น  

น ้ำหนัก 
คะแนนเฉลี่ย น ้ำหนักคะแนนเฉลี่ย 

เทคโนโลยี (Technology) โอกำส อุปสรรค จุดแข็ง จุดอ่อน 

1. ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี ส่งผลให้การ
สื่อสารและการเข้าถึงแหล่งความรู้มคีวาม
หลากหลาย ง่าย และรวดเร็วมากย่ิงข้ึน 

 
0.34 

 
4.25 

  
1.44 

 

2. มีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศมาบริหารจัดการ
อย่างเป็นระบบ เช่น ระบบ DMC, ระบบ GFMIS 

0.33 4.15  1.37  

1. ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศไม่ค ่อยมีความ
เสถียร 

0.33  -4.20  -1.38 

รวม 1.00   2.81 -1.38 
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สรุปกำรวิเครำะห์ค่ำน ้ำหนัก คะแนน ประเด็นสภำพแวดล้อมภำยใน 
ประเด็น  

น ้ำหนัก 
คะแนนเฉลี่ย น ้ำหนักคะแนนเฉลี่ย สรุปผล 

กำรวิเครำะห ์สภำพแวดล้อมภำยใน (2S 4M) จุดแข็ง จุดอ่อน จุดแข็ง จุดอ่อน 

1. โครงสร้างและนโยบาย (Structure) 0.16 1.94 -1.88 0.31 -0.30 0.01 

2. ผลผลิตและการบริการ (Services) 0.16 1.89 -1.71 0.30 -0.27 0.03 

3. บุคลากร (Man) 0.16 1.77 -2.07 0.28 -0.33 -0.05 
4. ประสิทธิภาพทางการเงิน (Money) 0.16 2.61 -1.56 0.41 -0.24 0.17 

5. วัสดุ อุปกรณ์ (Material) 0.16 1.53 -2.06 0.24 -0.32 -0.08 

6. การบริหารจัดการ (Management) 0.16 2.28 -1.72 0.36 -0.27 0.09 
รวม 1.00     0.17 

 

สรุปกำรวิเครำะห์ค่ำน ้ำหนัก คะแนน ประเด็นสภำพแวดล้อมภำยนอก 
ประเด็น  

น ้ำหนัก 
คะแนนเฉลี่ย น ้ำหนักคะแนนเฉลี่ย สรุปผล 

กำรวิเครำะห ์สภำพแวดล้อมภำยนอก (C-pest) โอกำส อุปสรรค โอกำส อุปสรรค 

1. พฤติกรรมของลูกค้า (Customer) 0.20 2.96 -1.11 0.60 -0.22 0.38 

2. การเมืองและกฎหมาย (Political) 0.20 1.64 -2.22 0.32 -0.44 -0.12 
3. เศรษฐกิจ (Economic) 0.20 1.93 -2.04 0.38 -0.40 -0.02 

4. สังคมและวัฒนธรรม (Social) 0.20 3.19 -0.71 0.63 -0.14 0.49 

5. เทคโนโลยี (Technology) 0.20 2.81 -1.38 0.56 -0.27 0.29 
รวม 1.00     1.02 

 

กรำฟ SWOT ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำสมุทรปรำกำร 
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4.2  วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้ำประสงค์ 

       - วิสัยทัศน์ (Vision)  

  จัดการศึกษาให้มีคุณภาพสอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และการเปล่ียนแปลงในศตวรรษ 

ท่ี 21 

       - พันธกิจ (Mission) 

          1. จัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติและการปกครองในระบอบประชาธิปไตย

อันมี พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

  2. พัฒนาผู้เรียนให้มีความสามารถความเป็นเลิศทางวิชาการเพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน 

  3. พัฒนาศักยภาพและคุณภาพผู้เรียนให้มีสมรรถนะตามหลักสูตรและคุณลักษณะในศตวรรษท่ี 21  

และคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์  

  4. สร้างโอกาส ความเสมอภาค ลดความเหล่ือมล ้า ให้ผู้เรียนทุกคนได้รับบริการทางการศึกษาอย่างท่ัวถึง 

 และเท่าเทียมกัน 

  5. พัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นมืออาชีพ 

  6. จัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

 ตามบริบทของพื้นท่ี 

       - เป้ำประสงค์ (Goals)  

         1. ผู้เรียนยึดมั่นในสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ 

         2. ผู้เรียนมีความรู้ ความสามารถ ทักษะชีวิตในศตวรรษท่ี 21 

         3. ผู้เรียนมีคุณธรรมและใช้ชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

   4. ผู้เรียนทุกกลุ่มได้รับโอกาสเข้าเรียนและพัฒนาตนเองเต็มตามศักยภาพ 

   5. สถานศึกษาและส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาจัดการศึกษามีประสิทธิภาพและประสิทธิผลส่งผลต่อคุณภาพ

และมาตรฐานการศึกษา 

4.3  ค่ำนิยมองค์กร 

      ซื่อสัตย์ สามัคคี มีจิตบริการ  

4.4  กลยุทธ์ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำสมุทรปรำกำร  
      1. การจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของมนุษย์และของชาติ 

      2. การจัดการศึกษาเพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 

      3. การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 

      4. สร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการทางการศึกษาท่ีมีคุณภาพ มีมาตรฐาน และลดความเหล่ือมล ้าทางการศึกษา  
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      5. การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม 

      6. การปรับสมดุลและพัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษา 

4.5  มิติกำรขับเคลื่อนกำรด ำเนินงำนนโยบำยกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ ของส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ

มัธยมศึกษำสมุทรปรำกำร 
 

5 ค.         5 มิติกำรขับเคลื่อนนโยบำยสู่กำรปฏิบัติ 

“คุณภำพ คุณธรรม ควำมเสมอภำค ควำมทันสมัย ควำมปลอดภัย  
โดยกำรบริหำรจัดกำรสู่มำตรฐำนสำกลในศตวรรษที่ 21” 

 
 

5  มิติกำรขับเคลื่อน 15 นโยบำยกำรบริหำรจัดกำรสู่มำตรฐำนสำกลในศตวรรษที่ 21 

1. คุณภาพ (Quality) 
“ประสิทธิผล ประสิทธิภาพ” 

1. พัฒนาคุณภาพผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาให้สามารถ ปฏิบัติงาน 
    ได้อย่างมีประสิทธิภาพและเต็มศักยภาพ 
2. ยกระดับคุณภาพของผู้เรียนตามหลักสูตรให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์  
    สร้างทักษะอาชีพและมีสมรรถนะส าคัญทุกด้าน 
3. สร้างสรรค์นวัตกรรมการบริหารและกระบวนการเรียนรู้มุ่งสู่การมีสมรรถนะ 
    ของผู้บริหาร ครู นักเรียนในศตวรรษท่ี 21 
4. การบริหารเชิงรุกแบบบูรณาการเน้นการมีส่วนร่วมของสังคมให้มีประสิทธิผล 
    และประสิทธิภาพเน้นเชิงพื้นท่ี 

2. คุณธรรม (Moral) 5. น้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อมาพัฒนาศักยภาพของครู  
    นักเรียนและบุคลากรทางการศึกษา 

6. พัฒนาคุณธรรมและจริยธรรมของผู้บริหาร ครู นักเรียนและบุคลากร 
    ทางการศึกษา 

7. สร้างโรงเรียนให้เอื้อต่อการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และจิตสาธารณะ 
    ท่ีดีงามในสถานศึกษา 

8. เสริมสร้างการรับรู้ ความเข้าใจ ความตระหนักให้มีคุณลักษณะและพฤติกรรม    
    ท่ีพึงประสงค์ด้านส่ิงแวดล้อม 
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5  มิติกำรขับเคลื่อน 15 นโยบำยกำรบริหำรจัดกำรสู่มำตรฐำนสำกลในศตวรรษที่ 21 

3. ความเสมอภาค (Equality) 
 

9.  สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาโดยระดมสรรพก าลัง 
     เพื่อลดความเหล่ือมล ้าในการเข้าถึงการศึกษา  
10. สร้างเวทีการแข่งขันในการแสดงความสามารถสู่ความเป็นเลิศของผู้บริหาร  
     ครู นักเรียนและสถานศึกษา  

4. ความทันสมัย (Topicality) 
 

11. พัฒนาแพลตฟอร์มดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้ และใช้ดิจิทัลเป็นเครื่องมือ 
      การเรียนรู้ 
12. จัดการเรียนการสอนด้วยเครื่องมือปฏิบัติท่ีทันสมัยและสอดคล้องกับ 
      เทคโนโลยี โดยเน้นให้ผู้เรียนมีทักษะการวิเคราะห์ข้อมูล (Data Analysis) 

5. ความปลอดภัย (Safety) 
 

13. การสร้างกลไกและมาตรการรักษาความปลอดภัยในสถานศึกษา 
14. การป้องกันและแก้ไขปัญหาให้กับผู้เรียนให้รอดพ้นจากการถูกคุกคาม 
      ทุกรูปแบบได้อย่างทันเหตุการณ์ 
15. การพัฒนาระบบการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 

 

1. กลยุทธ์ที่ 1 การจัดการศึกษาเพื่อความม่ันคงของมนุษย์และของชาติ   

         1.1 เป้าหมาย ผู้เรียนมีความรักในสถาบันหลักของชำติ และยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตย  

อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง มีหลักคิดที่ถูกต้อง และเป็นพลเมืองดีของชาติ        

มีคุณธรรม จริยธรรม มีค่านิยมที่พึงประสงค์ มีจิตสาธารณะ รับผิดชอบต่อสังคมและผู้อื่น ซื่อสัตย์ สุจริต มัธยัสถ์     

อดออม โอบอ้อมอารี มีวินัย รักษาศีลธรรม   

         1.2 ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 

ท่ี ตัวชี้วัด 
ค่ำเป้ำหมำย 

2565 2566 2567 
1 ร้อยละของผู้เรียนท่ีเข้าร่วมกิจกรรมท่ีส่งเสริมสนับสนุนใน

การสร้างภูมิคุ้มกันพร้อมรับมือกับการเปล่ียนแปลงและภัย
คุกคามรูปแบบใหม่ในทุกรูปแบบ 

80 80 85 
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1.3 แนวทางการพัฒนา   

               1.3.1 ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างความจงรักภักดี ต่อสถาบันหลักของชาติ และ
การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข   
               1.3.2 ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยคุกคามรูปแบบใหม่   

               1.3.3 ยกระดับคุณภาพการศึกษาและสร้างเสริมโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษา การพัฒนาทักษะ  

การสร้างอาชีพ  

               1.3.4 ส่งเสริมและพัฒนาทักษะชีวิตให้กับผู้เรียน เพื่อเป็นภูมิคุ ้มกันความเสี่ยง ในการดำเนินชีวิต 

ท้ังปัจจุบันและอนาคต   

2. กลยุทธท่ี์ 2 การจัดการศึกษาเพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ   

          2.1 เป้าหมาย ผู้เรียนท่ีมีความสามารถพิเศษด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ศิลปะ ดนตรี กีฬา ภาษา และ

อื่น ๆ ได้รับการพัฒนาอย่างเต็มตามศักยภาพ สร้างความสามารถในการแข่งขัน 

           2.2 ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 

ท่ี ตัวชี้วัด 
ค่ำเป้ำหมำย 

2565 2566 2567 
1 ร้อยละของผลงานวิจัย นวัตกรรม เทคโนโลยี องค์ความรู้ 

และส่ิงประดิษฐ์ท่ีสามารถน าไปใช้ประโยชน์ หรือต่อยอด
เชิงพาณิชย์ 

75 80 80 

                

      2.3 แนวทางการพัฒนา     

               2.3.1 ผลิตและพัฒนากำลังคนให้มีทักษะ สมรรถนะตรงตามความต้องการของตลาดงาน และการพัฒนา
ประเทศ     
               2.3.2 ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาการวิจัย นวัตกรรม เทคโนโลยี องค์ความรู้ และส่ิงประดิษฐ์  
เพื่อสนับสนุนการพัฒนาประเทศ 

     3. กลยุทธ์ท่ี 3 การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์    

        3.1 เป้าหมาย     

              3.1.1 ผู้เรียนเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ คิดริเริ่มและสร้างสรรค์นวัตกรรม มีความรู้ มีทักษะ มีสมรรถนะ

ตามหลักสูตร และคุณลักษณะของผู้เรียนในศตวรรษท่ี 21 มีสุขภาวะท่ีเหมาะสมตามวัย มีความสามารถ ในการพึ่งพา

ตนเอง ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และการเป็นพลเมืองโลกที่ดี (Global Citizen) พร้อมก้าวสู่สากล 

นำไปสู่การสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ     
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              3.1.2 ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ ได้รับการพัฒนาศักยภาพ           

ตามสมรรถนะวิชาชีพและสมรรถนะในศตวรรษท่ี 21 รวมทั้งมีจรรยาบรรณตามมาตรฐานวิชาชีพ    

      3.2 ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 

ท่ี ตัวชี้วัด 
ค่ำเป้ำหมำย 

2565 2566 2567 
1 ร้อยละของนักเรียนท่ีมีคะแนนผลการทดสอบ 

ทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ร้อยละ  
50 ขึ้นไป เพิ่มขึ้น  

3 
 

3 
 

3 
 

2 ร้อยละของผู้เรียนได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพตาม 
ความถนัดและความสามารถ (วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ 
ทัศนศิลป์ นาฏศิลป์ ดนตรี กีฬา) 

80 90 
 

100 
 

3 ร้อยละของนักเรียนท่ีผ่านการประเมินคุณลักษณะ 
อันพึงประสงค์ตามหลักสูตรระดับดีขึ้นไป 

80 81 82 

4 ร้อยละของครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการ
ส่งเสริมและพัฒนาตามมาตรฐานวิชาชีพครู 

85 90 95 

5 จ านวนสถานศึกษาท่ีได้รับการส่งเสริมสนับสนุนการ
พัฒนาความสามารถด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์
เพิ่มขึ้น 

200 200 250 

6 ร้อยละของครูสอนภาษาอังกฤษได้รับการพัฒนาและ
ยกระดับความรู้ภาษาอังกฤษโดยใช้ระดับการพัฒนา
ทางด้านภาษา (CEFR) ตามเกณฑ์ท่ีก าหนด 

100 100 100 

7 ร้อยละของสถานศึกษาท่ีสอนในระดับม.ต้น ท่ีได้รับการ
เตรียมความพร้อม ด้านการอ่าน คณิตศาสตร์ และ
วิทยาศาสตร์ ในการประเมินระดับนานาชาติตามโครงการ 
PISA 

100 100 100 

8 ร้อยละของสถานศึกษาท่ีจัดการเรียนการสอนท่ีสร้าง
สมดุลทุกด้านและมีการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาพหุปัญญา
รายบุคคล 

100 100 100 

9 ร้อยละของนักเรียนท่ีได้รับการคัดกรองเพื่อพัฒนาพหุ
ปัญญารายบุคคลเพิ่มขึ้น 

80 90 100 

10 ร้อยละของผู้เรียนได้รับการพัฒนาให้มีความรู้ สมรรถนะ 
หรือทักษะอาชีพในด้านต่าง ๆ เพื่อการประกอบอาชีพ 

100 100 100 
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ท่ี ตัวชี้วัด 
ค่ำเป้ำหมำย 

2565 2566 2567 
การด ารงชีวิตอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างสอดคล้อง ตาม
สภาพ ความต้องการและบริบทของแต่ละพื้นท่ี ตลอดจน 
ความท้าทายท่ีเป็นพลวัตรของโลกในศตวรรษท่ี 21 

11 ร้อยละของสถานศึกษาท่ีมีผลการประเมินตนเอง  
ในแต่ละมาตรฐานตามระบบการประกันคุณภาพ  
อยู่ในระดับดีขึ้นไป 

80 90 100 

 

         3.3 แนวทางการพัฒนา     

                 3.3.1 พัฒนาและยกระดับคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษา (แตกเป็นปฐมวัย O-NET PISA 

พัฒนาวิทยาศาสตร์)     

               3.3.2 พัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ และทักษะท่ีจำเป็นในศตวรรษท่ี 21 และพัฒนาศักยภาพ ตามพหุปัญญา    

                 3.3.3 พัฒนาผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา (การบริหารและจัดการศึกษาด้วยระบบ คุณภาพ 

การนิเทศติดตาม)     

                 3.3.4 พัฒนาศักยภาพบุคลากรของสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาและสถานศึกษา เสริมสร้างความเข้มแข็ง

ในการวิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศด้านการจบการศึกษาสำหรับสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา และสถานศึกษา    

                 3.3.5 พัฒนาระบบการดำเนินงานทะเบียน - วัดผล การจัดทำจัดเก็บเอกสารหลักฐาน การจบการศึกษา 

การออกเอกสารสำคัญทางการศึกษา และการให้บริการข้อมูลทางการศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและ

สถานศึกษา 
 

      4. กลยุทธ์ที่ 4 การสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ มีมาตรฐานและลดความเหลื่อมล้ำ

ทางการศึกษา  

4.1 เป้าหมาย    

     ผู ้เร ียนที ่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ กลุ ่มนักเรียนยากจน กลุ ่มผู ้ด้อยโอกาส และกลุ ่มผู ้พ ิการ  

ได้รับการศึกษาอย่างท่ัวถึงเท่าเทียม และมีคุณภาพ 
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4.2 ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 

ท่ี ตัวชี้วัด 
ค่ำเป้ำหมำย 

2565 2566 2567 
1 อัตราการเข้าเรียนของผู้เรียนแต่ละระดับการศึกษา 

ต่อประชากรกลุ่มอายุ 
    - ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
    - ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  

 
 

100 
78 

 
 

100 
78 

 
 

100 
78 

2 ร้อยละผู้เรียนท่ีเป็นผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาสเข้าถึงบริการ
การศึกษาและการพัฒนาสมรรถภาพหรือบริการ 
ทางการศึกษาท่ีเหมาะสมตามความจ าเป็น 

100 100 
 

100 
 

3 ร้อยละของสถานศึกษาในพื้นท่ีลักษณะพิเศษ ได้รับการ
พัฒนาการจัดการศึกษาตามบริบท 

75 80 85 

4 ร้อยละของนักเรียนท่ีได้รับเงินอุดหนุนปัจจัยพื้นฐาน
ส าหรับนักเรียนยากจน 

20 20 20 

 

4.3 แนวทางการพัฒนา   

                4.3.1 เพิ่มโอกาสในการเข้าถึงการศึกษาและการเรียนรู้อย่างเท่าเทียมและเสมอภาค   

                4.3.2 พัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา   

                4.3.3 พัฒนาสถานศึกษาให้มีคุณภาพ และตอบสนองความต้องการของผู้เรียน   

                4.3.4 พัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการจัดเก็บเอกสาร และการแปลงข้อมูลสารสนเทศ ผู้สำเร็จการศึกษา 

ปพ. 3 

      5. กลยุทธ์ที่ 5 การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม   

5.1 เป้าหมาย   

      สถานศึกษาจัดการศึกษาเพื่อการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainable Development 

Goals : SDGs) และสร้างเสริมคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง   

5.2 ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 

ท่ี ตัวชี้วัด 
ค่ำเป้ำหมำย 

2565 2566 2567 
1 ร้อยละของนักเรียนได้รับการส่งเสริมให้มีความรู้ ความ

เข้าใจ ความตระหนัก ในการอนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติ 
และส่ิงแวดล้อม  

75 80 85 
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5.3 แนวทางการพัฒนา   

                สร้างจิตสำนึกในการพัฒนาคุณภาพชีวิต ท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม 

6. กลยุทธท่ี์ 6 การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา   

6.1 เป้าหมาย   

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สถานศึกษา มีสมดุลในการบริหารจัดการเชิงบูรณาการ และการรายงานผล

อย่างเป็นระบบ ใช้งานวิจัย เทคโนโลยี และนวัตกรรมในการขับเคล่ือนคุณภาพการศึกษา   

6.2 ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 

ท่ี ตัวชี้วัด 
ค่ำเป้ำหมำย 

2565 2566 2567 
1 จ านวนกระบวนงานท่ีได้รับการปรับเปล่ียนให้เป็น

ดิจิทัลเพิ่มขึ้น 
2 2 2 

2 โครงการของ สพท. ท่ีมีผลสัมฤทธิ์ต่อเป้าหมายยุทธศาสตร์
ชาติเพิ่มขึ้น 

15 20 25 

3 ร้อยละของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามีค่าคะแนนเฉล่ีย 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงาน 
(ITA) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85 

80 90 95 

4 ร้อยละของนักเรียนสังกัด สพท. มีพฤติกรรมท่ียึดมั่นความ
ซื่อสัตย์สุจริต 

50 50 50 

 
6.3 แนวทางการพัฒนา 
 6.3.1 สนับสนุน ส่งเสริม ตรวจสอบ ติดตามและประเมินผลเพื่อให้สถานศึกษาสามารถจัดการศึกษา 

พัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษาและองค์กรตามหลักธรรมาภิบาลอย่างมีประสิทธิภาพ   
 6.3.2 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการจัดการศึกษา   

     6.3.3 ส่งเสริม สนับสนุนให้โรงเรียนนิติบุคคลมีการบริหารและการจัดการศึกษาขั ้นพื ้นฐานได้  
อย่างมีประสิทธิภาพตามหลักการกระจายอำนาจ 
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ส่วนที่ 5 
กำรน ำแผนไปสู่กำรปฏิบัติ 

    

  แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน (พ.ศ. 2565 – 2567) ส านักงานเขตพื้นที ่การศึกษา
มัธยมศึกษาสมุทรปราการจัดท าขึ้นเพื่อใช้เป็นกรอบทิศทางในการด าเนินงาน เพื่อให้บรรลุเป้าหมายท่ีก าหนดไว้อย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล เชื ่อมโยงสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2561 - 2580 แผนแม่บทภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) แผนการปฏิรูปประเทศด้าน
การศึกษา (ฉบับปร ับปร ุง) แผนการศึกษาแห่งชาต ิ พ.ศ. 2560 - 2579 แผนปฏิบัต ิราชการระยะ 3 ปี   
(พ.ศ. 2563 - 2565) กระทรวงศึกษาธ ิการ แผนพัฒนาการศึกษาข ั ้นพื ้นฐาน ปี (พ.ศ. 2564 - 2565)  
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน นโยบายการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2564 - 2565 และนโยบายส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2565 
เพื่อให้การบริหารแผนสู่การปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลสูงสุดที่สอดคล้องกับเป้ าหมาย  
การให้บริการทางการศึกษา และการพัฒนาคุณภาพทางการศึกษาขั้นพื ้นฐาน ส านักงาน เขตพื ้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษาสมุทรปราการ จึงก าหนดแนวทางในการบริหารแผนสู่การปฏิบัติ ดังนี้ 
 1. สร้างการรับรู้และความเข้าใจให้กับผู้บริหารและบุคลากรในส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาและโรงเรียน
ในสังกัด ในความเป็นมาและความเชื่อมโยงของแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน (พ.ศ. 2564 - 2565) ส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กับนโยบายและแผนท่ีส าคัญอื่น ๆ และสาระส าคัญของแผนปฏิบัติราชการ และ
แผนอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวข้องเพื่อให้เกิดการรับรู้ และเข้าใจในทิศทางเดียวกัน 
 2. เน้นย ้าให้ผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดให้ความส าคัญในการพิจารณาแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
ขั้นพื้นฐาน (พ.ศ. 2565 - 2567) ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสมุทรปราการ เพื่อใช้เป็นกรอบในการ
ก าหนดนโยบาย แผน และการด าเนินงานของหน่วยงาน โดยยึดหลักธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี
เน้นการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการขับเคล่ือนแผนในหน่วยงาน 
 3. บูรณาการแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั ้นพื ้นฐาน สู ่แผนต่าง ๆ ของสถานศึกษาในสังกัด  
เพื่อขับเคล่ือนนโยบายและกลยุทธ์ ให้สอดคล้องกัน 
 4. ก ากับ ติดตาม การน าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาข้ันพื้นฐานไปสู่การจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี 
และแผนต่าง ๆ ในระดับโรงเรียน ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา  
เง่ือนไขควำมส ำเร็จ 
 แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2565 - 2567 ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา
สมุทรปราการ มีเงื่อนไขความส าเร็จ ดังนี้ 
 1. ความต่อเนื่องด้านนโยบายทุกระดับ 
 2. ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษามีแผนและกลยุทธ์สู ่การปฏิบัติ ที ่สอดคล้องกับ
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาข้ันพื้นฐานดังกล่าว 
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 3. การได้รับการสนับสนุนทรัพยากรด้านบุคลากร งบประมาณ วัสดุอุปกรณ์ และบริหารจัดการ  
อย่างต่อเนื่องและครอบคลุมภารกิจ และน าเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้เพิ่มประสิทธิภาพในการสนับสนุนทรัพยากรดังกล่าว 
 4. การด าเนินการของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษาเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล  
เพื่อสร้างความเช่ือมั่นให้หน่วยงาน องค์กร และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
 5. การมีส่วนร่วมของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งระหว่างหน่วยงานรัฐ หน่วยงานเอกชน องค์กรภายนอก
อื่น ๆ เพื่อสนับสนุนการด าเนินงานตามแผน 
 6. สถานศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา ด าเนินการตามบทบาท ดังนี้ 
 6.1 ส านักงานเขตพื ้นที ่การศึกษาร่วมกันจัดท าแผนปฏิบัติราชการหรือแผนอื ่น ๆ ที ่เกี ่ยวข้อง  
ท่ีสอดคล้องกับแผนพัฒนาการศึกษาข้ันพื้นฐาน ดังกล่าว 
 6.2 สถานศึกษา น าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประกอบการจัดท าหรือปรับแผนต่าง ๆ 
ของสถานศึกษา               
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แผนพัฒนาคุณภาพการศกึษาข้ันพื้นฐาน 

พ.ศ. 2565 – 2567 

สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาสมุทรปราการ 


