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คำนำ 

  แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2566 - 2570 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษาสมุทรปราการ จัดทำขึ้นเพื่อใช้เป็นกรอบทิศทางในการดำเนินงานและ การจัดทำแผนของ
สถานศึกษาในสังกัด และหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง เพื่อให้บรรลุเป้าหมายท่ีกำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล ตอบสนองความเปลี่ยนแปลง โดยมีเป้าหมายในปี พ.ศ. 2570 โดยเชื่อมโยงสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2561 - 2580 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ 
สังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 แผนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา (ฉบับปรับปรุง) แผนการศึกษาแห่งชาติ  
พ.ศ. 2560 - 2579  

  ทั้งนี้ แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐานฉบับนี้ ได้กำหนดเป้าหมายภาพรวมและตัวชี้วัด
ภายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 ที่สถานศึกษาในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
สมุทรปราการ และหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง สามารถนำไปกำหนดแผนปฏิบัติการในการขับเคล่ือนให้เหมาะสม
ในแต่ละปี และสามารถนำแนวทางพัฒนาที่กำหนดไว้ ไปเลือกปรับใช้ตามบริบทของตนเอง เพื่อให้บรรลุ  
ค่าเป้าหมายภายในปี พ.ศ. 2570 ต่อไป 

 

สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาสมุทรปราการ 
                                                                              ธันวาคม 256๕ 
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สารบัญ 
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๒. ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 - 2580)    ๒5 
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        6. นโยบายการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๖๖  ๒9  
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- คำส่ังแต่งต้ังคณะกรรมการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาข้ันพื้นฐาน พ.ศ. 256๖ - ๒๕๗๐ 
สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาสมุทรปราการ  
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ส่วนที่ ๑ 
ข้อมูลทั่วไป 

 ๑. ความเป็นมา 
 สำนักงานเขตพื ้นที ่การศึกษาม ัธยมศึกษาม ัธยมศึกษาสมุทรปราการ จัดตั ้งขึ้น 
ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การกำหนดและแก้ไขเปลี่ยนแปลงเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  
ประกาศ ณ วันท่ี 28 มกราคม พ.ศ. ๒๕64 ประกอบด้วยท้องที่จังหวัดสมุทรปราการ ให้สำนักงานเขต
พื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาสมุทรปราการ ต้ังอยู่ท่ีอำเภอเมืองสมุทรปราการ 
๒. อำนาจหน้าที่ 
 สำนักงานเขตพื ้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสมุทรปราการ เป็นหน่วยงานที่อยู ่ภายใต้  
การกำกับดูแลของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ มีหน้าที่ดำเนินการ
ให้เป็นไปตามอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามมาตรา 38 แห่งพระราชบัญญัติ
การศึกษาแห ่งชาต ิ พ.ศ. 2542 และมาตรา37 แห่งพระราชบัญญ ัต ิระเบียบบร ิหารราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2564 และตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การแบ่งส่วนราชการภายใน
สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา พ.ศ. 2560 ข้อ 5 ให้สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามีอำนาจหน้าท่ีดำเนินการ
ให้เป็นไปตามอำนาจหน้าที่ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ  ดังต่อไปนี้ 
                1. จัดทำนโยบายแผนพัฒนาและมาตรฐานการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษาให้สอดคล้องกับ
นโยบายมาตรฐานการศึกษาแผนการศึกษาแผนพัฒนาการศึกษาข้ันพื้นฐานและความต้องการของท้องถิ่น 
                2. วิเคราะห์การจัดต้ังงบประมาณเงินอุดหนุนท่ัวไปของสถานศึกษาและหน่วยงานในเขตพื้นท่ี
การศึกษาและแจ้งการจัดสรรงบประมาณที่ได้รับให้หน่วยงานข้างต้นรับทราบรวมทั้งกำกับตรวจสอบ
ติดตามการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงานดังกล่าว 
                3. ประสานส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาหลักสูตรร่วมกับสถานศึกษาในเขตพื้นท่ีการศึกษา 
                4. กำกับดูแลติดตามและประเมินผลสถานศึกษาข้ันพื้นฐานและในเขตพื้นท่ีการศึกษา 
                5. ศึกษาวิเคราะห์วิจัยและรวบรวมข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษาในเขตพื้นท่ีการศึกษา 
                6. ประสานการระดมทรัพยากรด้านต่าง ๆ รวมทั้งทรัพยากรบุคคลเพื่อส่งเสริมสนับสนุนการ
จัดและพัฒนาการศึกษาในเขตพื้นท่ีการศึกษา 
                7. จัดระบบประกันคุณภาพการศึกษาและประเมินผลสถานศึกษาในเขตพื้นท่ีการศึกษา 
                8. ประสานส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาของสถานศึกษาเอกชนองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นรวมทั้งบุคคล องค์กรชุมชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการและสถาบันอื่นที่จัด
การศึกษารูปแบบท่ีหลากหลายในเขตพื้นท่ีการศึกษา 
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                9. ดำเนินการและประสานส่งเสริมสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาการศึกษาในเขตพื ้นท่ี
การศึกษา 
                10. ประสานส่งเสริมการดำเนินการของคณะอนุกรรมการและคณะทำงานด้านการศึกษา 
                11. ประสานการปฏิบัติราชการทั่วไปกับองค์กรหรือหน่วยงานต่าง ๆทั้งภาครัฐเอกชนและ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในฐานะสำนักงานผู้แทนกระทรวงศึกษาธิการในเขตพื้นท่ีการศึกษา 
                12. ปฏิบัติหน้าที่อื ่นเกี ่ยวกับกิจการภายในเขตพื้นที่การศึกษาที่มิได้ระบุให้เป็นหน้าท่ี  
ของหน่วยงานใดโดยเฉพาะหรือปฏิบัติงานอื่นท่ีได้รับมอบหมาย 
๓. สถานที่ต้ัง 
 สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาสมุทรปราการ ต้ังอยู่ ณ เลขท่ี 34/6 อาคารวีระ 
รอดเรือง ตำบลปากน้ำ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ รหัสไปรษณีย์ 10270  
บริหารและจัดการการศึกษาขั้นพื้นฐานระดับมัธยมศึกษาในท้องท่ีจังหวัดสมุทรปราการ มีโรงเรียนในสังกัด
จำนวน 25 โรงเรียน 
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๔. การบริหารจัดการศึกษา                
 สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาสมุทรปราการ แบ่งส่วนราชการตามกฎกระทรวง
ว่าด้วย การกำหนดหลักเกณฑ์การแบ่งส่วนราชการภายในสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา พุทธศักราช 2546 
และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื ่อง การแบ่งส่วนราชการภายในสำนักงานเขตพื ้นที ่การศึกษา   
พ.ศ. 2560 ข้อ 6 และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การแบ่งส่วนราชการภายในสำนักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษา พ.ศ. 2560 แบ่งเพิ่มเป็น 10 กลุ่มงาน 
โครงสร้างการบริหารงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสมุทรปราการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำสมุทรปรำกำร 

คณะกรรมกำรติดตำมตรวจสอบประเมินผล หน่วยตรวจสอบภำยใน 

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสมุทรปราการ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสมุทรปราการ 

กลุ่มบริหารการเงิน 
และสินทรัพย ์

กลุ่มบริหารงาน
บุคคล 

กลุ่มพัฒนาครูและ
บุคลากรทางการศึกษา 

1. งำนบริหำรกำรเงิน 
2. งำนบริหำรงำนบัญช ี
3. กลุ่มงำนบริหำรพัสด ุ
4. กลุ่มงำนบริหำรสินทรัพย ์
5. งำนให้ค ำปรึกษำสถำน 
ศึกษำเก่ียวกับกำร
ด ำเนินกำรบริหำร กำรเงิน 
งำนบัญชี งำนพัสดุ และงำน
บริหำรสินทรัพย์ 
6. งำนอ่ืน ๆ ท่ีได้รับ
มอบหมำย 

1. งำนวำงแผนอัตรำก ำลัง
และก ำหนดต ำแหน่ง 
2. งำนวิทยะฐำน 
3. งำนสรรหำ บรรจุ และ
แต่งตั้งย้ำยโอน และลำออก 
4. งำนประเมินผลกำร
ปฏิบัติงำน กำรเล่ือน
เงินเดือน 
5. งำนบ ำเหน็จควำมชอบ
และทะเบียนประวัติ 
6. งำนระบบจ่ำยตรง
เงินเดือนและค่ำจ้ำงประจ ำ 
7. งำนบริหำรและอ ำนวย
ควำมสะดวกในกำรออก
หนังสือรับรองต่ำง ๆ 
8. งำนอ่ืน ๆ ท่ีได้รับ
มอบหมำย 1. งำนฝึกอบรมกำรพัฒนำ

ก่อนแต่งตั้ง 
2. งำนฝึกอบรมพัฒนำเพื่อ
เพ่ิมศักยภำพกำรปฏิบัติงำน 
3. งำนส่งเสริมสนับสนุน
และยกย่องเชิดชูเกียรติ 
4. รำยกำรลำศึกษำต่อ 
ฝึกอบรม หรือปฏิบัติกำร
วิจัย 
5. งำนระบบเครือข่ำยกำร
พัฒนำครูและบุคลำกร
ทำงกำรศึกษำ 
6. งำนอ่ืน ๆ ท่ีได้รับ
มอบหมำย 

กลุ่มนิเทศติดตาม
และประเมินผลฯ 

กลุ่มอำนวยการ กลุ่มกฎหมายและคดี 

กลุ่มส่งเสริมการจัด
การศึกษา 

กลุ่มนโยบาย 
และแผน 

กลุ่มส่งเสริม
การศึกษาทางไกล 

1. งำนส่งเสริมกำรจัด
กำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 
2. งำนส่งเสริมกิจกำร
นักเรียน 
3. งำนส่งเสริมระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน 
4. งำนส่งเสริมสวัสดิกำร
นักเรียน 
5. งำนอ่ืน ๆ ท่ีได้รับ
มอบหมำย 
 

1. งำนจัดกำรศึกษำทำงไกล 
2. งำนระบบข้อมูล
สำรสนเทศเพ่ือกำรบริหำร
และจัดกำรศึกษำ 
3. งำนระบบคอมพิวเตอร์
และเทคโนโลยีสำรสนเทศ
และกำรส่ือสำร 
4. งำนบริกำรเทคโนโลยี
สำรสนเทศ 
5. งำนอ่ืน ๆ ท่ีได้รับ
มอบหมำย 

1. งำนจัดท ำนโยบำยและ
แผนพัฒนำกำรศึกษำ 
2. งำนงบประมำณ 
3. งำนตรวจสอบ ติดตำม 
กำรใช้จ่ำยงบประมำณ และ
กำรปฏิบัติตำมนโยบำยและ
แผน 
4. งำนวิเครำะห์ และจัดท ำ
ข้อมูลกำรจัดตั้ง ยุบ รวม 
เลิก และโอนสถำนศึกษำ 
5. งำนธุรกำร 
6. งำนอ่ืน ๆ ท่ีได้รับ
มอบหมำย 

1. งำนประสำน ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนำหลักสูตร 
2. งำนศึกษำ วิเครำะห์ วิจัยเพื่อพัฒนำหลักสูตรกำรสอน
และกระบวนกำรเรียนรู้ของผู้เรียน 
3. งำนวิจัย พัฒนำ ส่งเสริม ติดตำม ตรวจสอบ และ
ประเมินผล 
4. งำนวิจัย พัฒนำ ส่งเสริมมำตรฐำนกำรศึกษำและกำร
ประกันคุณภำพกำรศึกษำ ประเมิน ติดตำม และ
ตรวจสอบคุณภำพกำรศึกษำ 
5. งำนนิเทศติดตำม และประเมินผลกำรศึกษำ 
6. งำนศึกษำ วิเครำะห์ วิจัย พัฒนำส่งเสริม และพัฒนำ
สื่อวัตกรรมและเทคโนโลยีทำงกำรศึกษำ 
7. งำนเลขำนุกำรคณะกรรมกำรติดตำม ตรวจสอบ 
ประเมินผล และนิเทศกำรศึกษำ 
8. งำนปฏิบัติกำรร่วมกับสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนของ
หน่วยอ่ืน 
9. งำนอ่ืน ๆ ท่ีได้รับมอบหมำย 

1. งำนสำรบรรณส ำนักงำน
เขตพื้นท่ีกำรศึกษำ 
2. งำนช่วยอ ำนวยกำร 
3. งำนอำคำร สถำนท่ี และ
ส่ิงแวดล้อม 
4. งำนยำนพำหนะ 
5. งำนกำรจัดระบบบริหำร
ส ำนักงำนเขตพื้นท่ี
กำรศึกษำ 
6. งำนประสำนงำน 
7. งำนเลือกและสรรหำ
กรรมกำร และอนุกรรมกำร 
8. งำนประชำสัมพันธ ์
9. งำนอ่ืน ๆ ท่ีได้รับ
มอบหมำย 
 

1. งำนสนับสนุน พัฒนำ กำรมีวินัยและรักษำวินัย 
2. ด ำเนินกำรตรวจสอบเก่ียวกับเร่ืองร้องเรียน 
3. ด ำเนินกำรตรวจสอบเก่ียวกับวินัยและตรวจ
พิจำรณำวินัย 
4. ด ำเนินกำรเก่ียวกับอุทธรณ์และกำรพิจำรณำกำร
อุทธรณ์ 
5. ด ำเนินกำรเก่ียวกับกำรร้องทุกข์ กำรพิจำรณำกำร
ร้องทุกข์ 
6. ด ำเนินกำรเก่ียวกับควำมรับผิดชอบละเมินของ
เจ้ำหน้ำท่ี 
7. ด ำเนินกำรเก่ียวกับงำนคดีปกครอง คดีแพ่ง 
คดีอำญำ และคดีอ่ืน ๆ ของรัฐ 
8. ด ำเนินกำรป้องกัน และปรำบปรำมกำรทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ 
9. ศึกษำ วิเครำะห์ วิจัย จัดท ำข้อมูล และติดตำม
ประเมินผลเพื่อพัฒนำงำนด้ำนกฎหมำยแลคดีของรัฐ 
10. งำนอ่ืน ๆ ท่ีได้รับมอบหมำย 
 



๔ 
 

๕. บุคลากรทางการศึกษา 
ตารางที่ ๑ จำนวนครูและบุคลากรทางการศึกษา (ข้อมูล ณ พฤศจิกายน 6๕) 

ประเภท จำนวน 

 ผอ.สพม.สป. 1 

รอง ผอ.สพม.สป. ๒ 

ศึกษานิเทศก์ 8 

บุคลากร 38 ค(2) ๙ 

ผู้บริหารสถานศึกษา(ผอ.ร.ร.และรอง) ๙6 

ครู ๒,๒๖๘ 

ธุรการโรงเรียน ๑๐ 

พนักงานราชการ 3๙ 

ลูกจ้างประจำ 2๙ 

ลูกจ้างช่ัวคราว ๕๔๙ 

รวมทั้งสิ้น ๒,๙๘๒ 

 
๖. สถานศึกษาและนักเรียนในสังกัด 
สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาสมุทรปราการแบ่งการบริหารออกเป็น ๔ สหวิทยาเขต ดังนี้ 
ตารางที่ ๒ ข้อมูลสหวิทยาเขตและจำนวนโรงเรียนในเครือข่าย 

ท่ี สหวิทยาเขต จำนวนโรงเรียนในเครือข่าย 
๑ สหวิทยาเขตเมืองปราการ ๖ 
๒ สหวิทยาเขตสุวรรณภูมิปราการ ๗ 
๓ สหวิทยาเขตวิทยปราการ ๖ 
๔ สหวิทยาเขตป้อมปราการ ๖ 

 

 
 



๕ 
 

ตารางที่ ๓  ศูนย์แม่ข่าย และเครือข่ายในแต่ละสหวิทยาเขต 

ศูนย์แม่ข่าย โรงเรียนที่เป็นเครือข่าย 

1. สหวิทยาเขตเมืองปราการ 
 

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

2.  สหว ิทยา เขตส ุ วรรณภ ู มิ
ปราการ 
 

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

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

4. สหวิทยาเขตป้อมปราการ 
 

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

 

 
 
 

 



๖ 
 

ตารางที่ ๔   ที่ต้ังสถานศึกษาในสังกัด 
ท่ี โรงเรียน ที่อยู ่
1 โรงเรียนสมุทรปราการ 497 ถนนสุขุมวิท ต.ปากน้ำ อ.เมืองสมุทรปราการ 

จ.สมุทรปราการ 
2 โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ 498 ถนนสุขุมวิท ต.ปากน้ำ อ.เมืองสมุทรปราการ  

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

อ.เมืองสมุทรปราการ  จ.สมุทรปราการ 
4 โรงเรียนมัธยมวัดด่านสำโรง 973 หมู่ท่ี 8 ถนนสุขุมวิท ต.สำโรงเหนือ 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 

1 8 / 1  ห ม ู ่ ท ี ่  1 5  ต . บ า ง ห ั ว เ ส ื อ  อ . พ ร ะ ป ร ะ แ ด ง  
จ.สมุทรปราการ 

12 โรงเรียนป้อมนาคราชสวาทยานนท์ 168 หมู่ท่ี 3 ต.ปากคลองบางปลากด อ.พระสมุทรเจดีย์  
จ.สมุทรปราการ 

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 โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง 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 



๗ 
 

ท่ี โรงเรียน ที่อยู ่
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 

 
ตารางที่ ๕   จำนวนโรงเรียน / ครู / นักเรียน / ห้องเรียน  ปีการศึกษา 2565  
               (ข้อมูล ณ วันท่ี 10 มิถุนายน 2565) 

จังหวัด 
จำนวน 
โรงเรียน 

จำนวนนักเรียน ปีการศึกษา 2565 
ห้องเรยีน ครู 

ก่อนประถม ประถม ม.ต้น ม.ปลาย รวม 
สมุทรปราการ 25 - - 28,292 22,701 50,993 1,371 2,319 

รวม 25 - - 28,292 22,701 50,993 1,371 2,319 
 

ตารางที่ ๖ จำนวนของสถานศึกษา นักเรียน ครูและห้องเรียน จำแนกตามอำเภอที่ตั้งของสถานศึกษา  
ปีการศึกษา 2565 

อำเภอ 
สถาน 
ศึกษา 

มัธยมศึกษาตอนต้น มัธยมศึกษาตอนปลาย รวม 
ครู 

นักเรียน ห้อง นักเรียน ห้อง นักเรียน ห้อง 

เมืองสมุทรปราการ 8 10,109 267 8,086 216 18,195 483 816 
บางบ่อ 4 4,486 117 2,896 83 7,382 200 324 
บางพลี 5 6,241 168 5,069 136 11,310 304 534 
พระประแดง 4 5,004 131 4,829 124 9,833 255 445 
พระสมุทรเจดีย์ 3 1,181 39 990 34 2,171 73 105 
บางเสาธง 1 1,271 31 831 25 2,102 56 95 

รวมทั้งสิ้น 25 28,292 753 22,701 618 50,993 1,371 2,319 
   
 



๘ 
 

ตารางที ่ ๗ แสดงจำนวนของสถานศึกษา นักเรียน ครูและห้องเรียน จำแนกตามสหวิทยาเขต   
 ปีการศึกษา 2565 

สหวิทยาเขต 
สถาน 
ศึกษา 

มัธยมศึกษาตอนต้น มัธยมศึกษาตอนปลาย รวม 
ครู 

นักเรียน ห้อง นักเรียน ห้อง นักเรียน ห้อง 
เมืองปราการ 6 7,742 200 6,242 163 13,984 363 616 
วิทยปราการ 6 6,815 187 4,922 141 11,737 328 535 
ป้อมปราการ 6 4,656 129 4,586 126 9,242 255 427 
สุวรรณภูมิปราการ 7 9,079 237 6,951 188 16,030 425 741 

รวมทั้งสิ้น 25 28,292 753 22,701 618 50,993 1,371 2,319 

 
ตารางที่ ๘   จำนวนนักเรียน ห้องเรียน จำแนกตามระดับชั้น ปีการศึกษา 2565 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ชั้น 
 

จำนวนนักเรียน ปีการศึกษา 2565 จำนวนห้อง 

      มัธยมศึกษาปีท่ี 1 9,459 255 
      มัธยมศึกษาปีท่ี 2 9,679 252 
      มัธยมศึกษาปีท่ี 3 9,154 246 
รวมมัธยมศึกษาตอนต้น 28,292 753 
     มัธยมศึกษาปีท่ี 4 7,838 214 
     มัธยมศึกษาปีท่ี 5 7,541 205 
     มัธยมศึกษาปีท่ี 6 7,322 199 
รวมมัธยมศึกษาตอนปลาย 22,701 618 

รวม 50,993 1,371 



๙ 
 

ตารางที่ ๙   จำนวนขนาดโรงเรียน ปีการศึกษา 2565 

ท่ี โรงเรียน 
จำนวน
นักเรียน 

ขนาด
เล็ก 

ขนาด
กลาง 

ขนาด
ใหญ่ 

ขนาด 
ใหญ่พิเศษ 

๑ โรงเรียนสาขลาสุทธีราอุปถัมภ์ ๗๙ ✓    
๒ โรงเรียนมัธยมวัดใหม่สมุทรกิจวิทยาคม 280 ✓    
๓ โรงเรียนเปร็งวิสุทธาธิบดี 246 ✓    
๔ โรงเรียนบางแก้วประชาสรรค์ 1,479  ✓   
๕ โรงเรียนมัธยมวัดศรีจันทร์ประดิษฐ์ ในพระบรม 

ราชานุเคราะห์ 
1,220  ✓   

๖ โรงเรียนหลวงพ่อปานคลองด่านอนุสรณ์ 1,183  ✓   
๗ โรงเรียนหาดอมราอักษรลักษณ์วิทยา 1,072  ✓   
๘ โรงเรียนราชวินิตสุวรรณภูม ิ 616  ✓   
๙ โรงเรียนปทุมคงคา สมุทรปราการ 2,292   ✓  

๑๐ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) สมุทรปราการ 2,102   ✓  
๑๑ โรงเรียนวัดทรงธรรม 2,026   ✓  
๑๒ โรงเรียนมัธยมวัดด่านสำโรง 1,854   ✓  
๑๓ โรงเรียนป้อมนาคราชสวาทยานนท์ 1,812   ✓  
๑๔ โรงเรียนวิสุทธิกษัตรี 1,804   ✓  
๑๕ โรงเรียนสมุทรปราการ 3,501    ✓ 
๑๖ โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 3,387    ✓ 
๑๗ โรงเรียนราชประชาสมาสัยฝ่ายมัธยมฯ 3,241    ✓ 
๑๘ โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง 3,134    ✓ 
๑๙ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ 3,019    ✓ 
๒๐ โรงเรียนบางบ่อวิทยาคม 2,934    ✓ 
๒๑ โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ 2,891    ✓ 
๒๒ โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ 2,706    ✓ 
๒๓ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า สมุทรปราการ 2,762    ✓ 
๒๔ โรงเร ียนนวมินทราชิน ูท ิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย 

สมุทรปราการ 
2,659    ✓ 

๒๕ โรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม 2,694    ✓ 
รวม 50,993 ๓ ๕ ๖ ๑๑ 



๑๐ 
 

ตารางที่ 1๐ โรงเรียนเปิดห้องเรียนพิเศษ  

ท่ี โรงเรียน อำเภอ 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 โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง บางพลี สมุทรปราการ   2555 
(ม.ต้น/ม.ปลาย) 

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

8 โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ เมือง สมุทรปราการ 2558 
(ม.ต้น) 

  

 
ตารางที่ 1๑   ศูนย์ ERIC 

ท่ี ชื่อโรงเรียน 
ที่ต้ัง 

ตำบล อำเภอ/จังหวัด 
ศูนย์ ERIC จังหวัดสมุทรปราการ 
1 โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง บางพลี บางพลี/สมุทรปราการ 
2 โรงเรียนป้อมนาคราชสวาทยานนท์ ปากคลองบางปลากด พระสมุทรเจดีย์/สมุทรปราการ 

 
ตารางที่ 1๒   โรงเรียนต้นแบบการจัดการเรียนรวม 

ท่ี ชื่อโรงเรียน 
ที่ต้ัง 

ระดับชั้นที่เปิดสอน 
ตำบล อำเภอ/จังหวัด 

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



๑๑ 
 

ตารางที่ 1๓   โรงเรียนที่เปิดหลักสูตร EIS  

ท่ี ชื่อโรงเรียน ระดับชั้นที่เปิดสอน จำนวนห้อง 

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 โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง ม.1-ม.3 

ม.4-ม.6 
2 
1 

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

 

ตารางที่ 1๔   โรงเรียนโครงการ Education Hub 

ท่ี ชื่อโรงเรียน อำเภอ จังหวัด 

1 โรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม 
(Science - Maths Bilingual Program (SMBP) 

บางพลี สมุทรปราการ 

 
ตารางที่ ๑๕   โรงเรียนคู่พัฒนา 

ท่ี ชื่อโรงเรียน อ ำเภอ จังหวัด โรงเรียนคู่พัฒนำ อ ำเภอ จังหวัด 

1 สตรีสมุทรปราการ เมือง
สมุทรปรำกำร 

สมุทรปรำกำร ปทุมคงคำ 
สมุทรปรำกำร 

เมือง
สมุทรปรำกำร 

สมุทรปรำกำร 



๑๒ 
 

ตารางที่ ๑๖ โรงเรียนมาตรฐานสากลของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสมุทรปราการ 

 
ตารางที่ ๑๗ ศูนย์พัฒนาวิชาการจังหวัดสมุทรปราการ 

ท่ี ศูนย์พัฒนาวิชาการ  ที่ต้ังศูนย์ 

1 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย จังหวัดสมุทรปราการ โรงเรียนราชประชาสมาสัย ฝ่ายมัธยม รัชดาภิเษก 
ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

2 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  
จังหวัดสมุทรปราการ 

โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ 

3 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จังหวัดสมุทรปราการ 

โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 

4 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จังหวัดสมุทรปราการ 

โรงเรียนสมุทรปราการ 

5 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา  
และวัฒนธรรม จังหวัดสมุทรปราการ 

โรงเรียนวัดทรงธรรม 

6 กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 
จังหวัดสมุทรปราการ 

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย
สมุทรปราการ 

7 สาระดนตรี จังหวัดสมุทรปราการ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า สมุทรปราการ 
8 สาระนาฏศิลป์ จังหวัดสมุทรปราการ โรงเรียนวิสุทธิกษัตร ี
9 สาระทัศนศิลป์ จังหวัดสมุทรปราการ โรงเรียนบดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี) สมุทรปราการ 

ท่ี ชื่อโรงเรียนมาตรฐานสากล 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 โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง 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 



๑๓ 
 

10 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ  
จังหวัดสมุทรปราการ 

โรงเรียนหลวงพ่อปานคลองด่านอนุสรณ์ 

11 ภาษาอังกฤษ จังหวัดสมุทรปรากร โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง 
12 ภาษาต่างประเทศท่ี ๒ จังหวัดสมุทรปราการ โรงเรียนป้อมนาคราชสวาทยานนท์ 
13 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน จังหวัดสมุทรปราการ โรงเรียนมัธยมวัดด่านสำโรง 
14 กิจกรรมแนะแนวจงัหวัดสมุทรปราการ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษา

พัฒนาการ 
๑๕ สาระเทคโนโลยี จังหวัดสมุทรปราการ โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ 

 

ตารางที่ ๑๘   โรงเรียนในฝัน ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสมุทรปราการ 

ท่ี รายชื่อโรงเรียนในฝัน รุ่นที่ 
ที่ต้ัง 

อำเภอ 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 

 
ตารางที่ ๑๙   สถานศึกษาพอเพียง ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสมุทรปราการ 

ท่ี ชื่อสถานศึกษาพอเพียง อำเภอ 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 

 
 
 



๑๔ 
 

ตารางที่ 2๐ จำนวนโรงเรียนทั่วไป ตามระบบจัดต้ังงบประมาณ สพฐ. 

ท่ี โรงเรียน ตำบล อำเภอ 

๑. เปร็งวิสุทธาธิบดี เปร็ง บางบ่อ 

๒. หลวงพ่อปานคลองด่านอนุสรณ์ คลองด่าน บางบ่อ 

๓. บางแก้วประชาสรรค์ บางแก้ว บางพลี 

๔. มัธยมวัดด่านสำโรง สำโรงเหนือ เมืองสมุทรปราการ 

๕. ปทุมคงคา สมุทรปราการ แพรกษาใหม่ เมืองสมุทรปราการ 

๖. พูลเจริญวิทยาคม บางโฉลง บางพลี 

๗. เทพศิรินทร์ สมุทรปราการ บางเมืองใหม่ เมืองสมุทรปราการ 

ตารางที่ 2๑   จำนวนโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล ตามระบบจัดต้ังงบประมาณ สพฐ. 

ท่ี โรงเรียน ตำบล อำเภอ 

๑. สาขลาสุทธีราอุปถัมภ์ นาเกลือ พระสมุทรเจดีย์ 

๒. มัธยมวัดใหม่สมุทรกิจวิทยาคม ในคลองบางปลากด พระสมุทรเจดีย์ 

๓. สมุทรปราการ ปากน้ำ เมืองสมุทรปราการ 

๔. สตรีสมุทรปราการ ปากน้ำ เมืองสมุทรปราการ 

๕. เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า สมุทรปราการ บางหัวเสือ พระประแดง 

๖. วิสุทธิกษัตรี ตลาด พระประแดง 

๗. บางพลีราษฎร์บำรุง บางพลีใหญ่ บางพลี 

๘. บางบ่อวิทยาคม บางบ่อ บางบ่อ 

๙. วัดทรงธรรม ตลาด พระประแดง 

๑๐. ป้อมนาคราชสวาทยานนท์ ปากคลองบางปลากด พระสมุทรเจดีย์ 

๑๑. บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)สมุทรปราการ บางเสาธง บางเสาธง 
 
 
 
 
 
 



๑๕ 
 

ตารางที่ 2๒   จำนวนโรงเรียนคุณภาพ (โรงเรียนคุณภาพของชุมชน โรงเรียนมัธยมดีสี่มุมเมือง)  
ตามระบบจัดต้ังงบประมาณ สพฐ. 

ท่ี โรงเรียน ตำบล อำเภอ 

๑. หาดอมราอักษรลักษณ์วิทยา ท้ายบ้าน เมืองสมุทรปราการ 
 
ตารางที่ 2๓   จำนวนโรงเรียนพระราชดำริฯ ตามระบบจัดต้ังงบประมาณ สพฐ. 

ท่ี โรงเรียน ตำบล อำเภอ 

๑. มัธยมวัดศรีจันทร์ประดิษฐ์ ในพระบรมราชานุเคราะห์
เเเคราะห์ 

บางปูใหม่ เมืองสมุทรปราการ 

๒. ราชประชาสมาสัยฝ่ายมัธยมฯ บางจาก พระประแดง 

๓. นวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ บางบ่อ บางบ่อ 

๔. นวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ บางปู เมืองสมุทรปราการ 

๕. ราชวินิตบางแก้ว บางแก้ว บางพลี 

๖. ราชวินิตสุวรรณภูมิ หนองปรือ บางพลี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๖ 
 

๗. ด้านการศึกษา 
ตารางที่ ๒๔ พัฒนาการของค่าเฉลี่ยและ T-Score ของผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
แผนภาพท่ี ๑ พัฒนาการ T-Score ของผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๗ 
 

ตารางที่ ๒๕ พัฒนาการของค่าเฉลี่ยและ T-Score ของผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
แผนภาพที่ ๒ พัฒนาการ T-Score ของผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๘ 
 

ตารางที่ ๒๖ เปรียบเทียบพัฒนาการข T-Score ของผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)  
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ (ปีการศึกษา ๒๕๖๓ - ๒๕๖๔) 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

แผนภาพท่ี ๓ เปรียบเทียบ T-Score ผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓  
ปีการศึกษา ๒๕๖๓ - ๒๕๖๔ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๙ 
 

ตารางที่ ๒๗ เปรียบเทียบพัฒนาการ T-Score ของผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)  
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ (ปีการศึกษา ๒๕๖๓ - ปีการศึกษา ๒๕๖๔) 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภาพท่ี ๔ เปรียบเทียบ T-Score ของผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ 
(ปีการศึกษา ๒๕๖๓ - ปีการศึกษา ๒๕๖๔) 

 



๒๐ 
 

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน ปีการศึกษา 2564  
ตารางที่ ๒๘  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน ในสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษาสมุทรปราการ ท่ีมีผลการเรียนระดับ 3 ขึ้นไป และมีผลการเรียน 0, ร, มส 
 

กล
ุ่มส

าร
ะก

าร
เรีย

นร
ู้ 

จำ
นว

นน
ักเ

รีย
น 

ที่ล
งท

ะเบ
ียน

เรีย
น 

จำนวนและร้อยละของนักเรียนท่ีได้รับการตัดสินผลการเรียน  
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4 3.5 3 2.5 2 1.5 1 0 

 ภาษาไทย 
126,145 53,626 13,885 14,001 9,419 9,204 6,787 11,811 4,355 3,057  66.22 5.88 

(43.57) (11.28) (11.37) (7.65) (7.48) (5.51) (9.60) (3.54)  

คณิตศาสตร์ 
153,574 62,486 16,863 15,613 12,676 11,912 8,737 15,835 5,253 4,199 63.57 6.15 

(41.83) (11.29) (10.45) (8.49) (7.97) (5.85) (10.60) (3.52)  
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 

299,779 141,181 34,003 29,502 21,139 19,023 13,082 25,167 8,668 8,014 70.15 5.56 
(48.39) (11.65) (10.11) (7.25) (6.52) (4.48) (8.63) (2.97) (2.75) 

สังคมศึกษาฯ 
251,266 116,572 26,657 23,748 18,005 16,973 12,166 22,889 7,414 6,842 68.31 5.67 

(47.69) (10.91) (9.72) (7.37) (6.94) (4.98) (9.36) (3.03) (2.80) 

สุขศึกษาฯ 
184,960 110,168 16,776 14,850 8,654 9,040 5,111 11,456 4,620 4,285 78.48 4.81 

(60.98) (9.29) (8.22) (4.79) (5.00) (2.83) (6.34) (2.56) (2.37) 

ศิลปะ 
145,966 81,264 12,096 11,906 8,066 8,368 5,232 10,830 4,295 3,909 74.10 5.62 

(57.21) (8.51) (8.38) (5.68) (5.89) (3.68) (7.62) (3.02) (2.75) 

การงานอาชีพ 
103,022 49,848 10,339 9,649 6,758 6,310 4,247 8,387 3,615 3,869 70.43 7.26 

(50.27) (10.43) (9.73) (6.82) (6.36) (4.28) (8.46) (3.65) (3.90) 

ภาษาต่างประเทศ 261,301 
120,282 26,676 24,583 18,529 16,935 12,592 26,936 7,251 7,517 

67.59 5.65 
(47.40) (10.51) (9.69) (7.30) (6.67) (4.96) (10.61) (2.86) (2.96) 

รวม 
1,526,013 735,427 

157,29
5 

143,85
2 

103,24
6 97,765 67,954 

133,31
1 45,471 41,692 69.83 5.71 

ร้อยละ (49.55) (10.60) (9.69) (6.96) (6.59) (4.58) (8.98) (3.06) (2.81)   

 
จากตารางที่ ๒๘ พบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน ในสถานศึกษาสังกัด

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสมุทรปราการ โดยภาพรวมทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้มีนักเรียน 
ส่วนใหญ่ได้ผลการเรียนอยู่ในระดับ 4 คิดเป็นร้อยละ 49.55 โดยที่มีจำนวนนักเรียนได้ผลการเรียน 
ระดับ 3 ข้ึนไป ร้อยละ 69.83 และมีจำนวนนักเรียนท่ีมีผลการเรียน 0, ร, มส ร้อยละ 5.71 

  
 
 
 
 



๒๑ 
 

เมื่อพิจารณาเป็นรายกลุ่มสาระการเรียนรู้ พบว่า 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  นักเรียนส่วนใหญ่มีผลการเรียน ระดับ 4 คิดเป็น 

ร้อยละ 43.57 โดยที่มีนักเรียนได้ผลการเรียนระดับ 3 ขึ้นไป ร้อยละ 66.22 และมีจำนวนนักเรียนที่ได้ 
ผลการเรียน 0, ร, มส ร้อยละ 5.88 

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  นักเรียนส่วนใหญ่มีผลการเรียน ระดับ 4  คิดเป็น 
ร้อยละ 41.83โดยที่มีนักเรียนได้ผลการเรียนระดับ 3 ขึ้นไป ร้อยละ 63.57 และมีจำนวนนักเรียนที่ได้ 
ผลการเรียน 0, ร, มส ร้อยละ 6.15 

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   นักเรียนส่วนใหญ่มีผลการเรียน  
ระดับ 4  คิดเป็นร้อยละ  48.39 โดยที่นักเรียนได้ผลการเรียนระดับ 3 ขึ้นไป ร้อยละ 70.15 และ 
มีจำนวนนักเรียนท่ีได้ผลการเรียน 0, ร, มส  ร้อยละ 5.56 

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม นักเรียนส่วนใหญ่มีผลการเรียน 
ระดับ 4  คิดเป็นร้อยละ 47.69 โดยที่มีนักเรียนได้ผลการเรียนระดับ 3 ขึ้นไป ร้อยละ 68.31 และ 
มีจำนวนนักเรียนท่ีได้ผลการเรียน 0, ร, มส  ร้อยละ 5.67 

กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา นักเรียนส่วนใหญ่มีผลการเรียน ระดับ 4  
คิดเป็นร้อยละ 60.98 โดยท่ีมีนักเรียนได้ผลการเรียนระดับ 3 ขึ้นไป ร้อยละ 78.48 และมีจำนวนนักเรียน
ท่ีได้ผลการเรียน 0, ร, มส ร้อยละ 4.81 

กลุ ่มสาระการเรียนรู ้ศ ิลปะ  น ักเร ียนส่วนใหญ่ม ีผลการเร ียน ระดับ 4 คิดเป็น  
ร้อยละ 57.21 โดยท่ีมีนักเรียนได้ผลการเรียนระดับ 3 ขึ้นไป ร้อยละ 74.10 และมีจำนวนนักเรียนที่ได้ 
ผลการเรียน 0, ร, มส ร้อยละ 5.62 

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ นักเรียนส่วนใหญ่มีผลการเรียน ระดับ 4 คิดเป็น 
ร้อยละ 50.27 โดยที่มีนักเรียนได้ผลการเรียนระดับ 3 ขึ้นไป ร้อยละ 70.43 และมีจำนวนนักเรียน 
ท่ีได้ผลการเรียน 0, ร, มส  ร้อยละ 7.26 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ นักเรียนส่วนใหญ่มีผลการเรียน ระดับ 4 คิดเป็น
ร้อยละ 47.40 โดยที่มีนักเรียนได้ผลการเรียนระดับ 3 ขึ้นไป ร้อยละ 67.59 และมีจำนวนนักเรียน 
ท่ีได้ผลการเรียน 0, ร, มส ร้อยละ 5.65 ดังแผนภาพท่ี ๕-๖  

แผนภาพท่ี ๕  ร้อยละของจำนวนนักเรียนที่ได้ผลการเรียนระดับ 0 – 4 ของโรงเรียนในสังกัด
สำนักงานเขต   พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสมุทรปราการ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๒ 
 

แผนภาพท่ี ๖  ร้อยละของจำนวนนักเรียนที่ได้ผลการเรียนระดับ 3 ขึ้นไป และมีผลการเรียน 0, ร, มส 
ของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสมุทรปราการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๓ 
 

๘. ด้านมาตรฐานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสมุทรปราการ 
ตารางท่ี ๒๙ ผลการติดตามและประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ของสำนักงาน  
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสมุทรปราการ ตามมาตรฐานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (พ.ศ. ๒๕๖๐) 
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้/ประเด็นการพิจารณา ระดับคุณภาพ 
มาตรฐานที่ ๑ การบริหารจัดการองค์การสู่ความเป็นเลิศ (ใช้ผลการประเมิณการเป็นระบบราชการ ๔.๐ ของ กพร.สพฐ.) 
มาตรฐานที่ ๒ การบริหารและการจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ (ใช้ผลการประเมินการเป็นระบบราชการ๔.๐ ของ กพร.สพฐ.) 
มาตรฐานที่ ๓ สัมฤทธิผลการบริหารและการจัดการศึกษา 
ตัวบ่งชี้ที่ ๑ สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามีผลงานท่ีแสดงความสำเร็จแลเป็นแบบอย่าง ดีมาก 
ตัวบ่งชี้ที่ ๒ สถานศึกษามีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาปฐมวัยและการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อการ
ประกันคุณภาพการศึกษา 

ดีเยี่ยม 

ตัวบ่งชี้ที่ ๓ ผู้เรียนระดับปฐมวัยและระดับการศึกษาข้ันพื้นฐานมีคุณภาพตามหลักสูตร ประกอบด้วย 
๑) ผลการประเมินพัฒนาการของเด็กปฐมวัย 
๒) การทดสอบความสามารถข้ันพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ(National Test : NT) 
๓) ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน(O-NET) 
๔) ผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
๕) ผลการประเมินความสามารถในการอ่าน การคิดวิเคราะห์ และการเขียน 

ดีเยี่ยม 

ตัวบ่งชี้ที่ ๔ ประชากรวัยเรียนได้รับสิทธิและโอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐานเท่าเทียมกัน ศึกษาต่อ  
ในระดับท่ีสูงขึ้น หรือมีความรู้ทักษะพื้นฐานในการประกอบอาชีพ ประกอบด้วย 
๑) จำนวนประชากรวัยเรียนท่ีมีอายุถึงเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับได้เข้าเรียนช้ัน ป.๑ 
๒) อัตราการออกกลางคันลดลง 
๓) อัตราการศึกษาต่อในระดับท่ีสูงขึ้นของผู้เรียนท่ีจบช้ัน ป.๖/ม.๓/ม.๖ 
๔) ผู้เรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานท่ีมีความต้องการพิเศษได้รับการดูแลช่วยเหลือและส่งเสริมให้ได้รับ
การศึกษาเต็มตามศักยภาพ ได้แก่ เด็กพิการเรียนรวม เด็กด้อยโอกาส และเด็กท่ีมีความสามารถพิเศษ 
๕) ผู้เรียนช้ัน ม.๓ มีความรู้และทักษะพื้นฐานในการประกอบอาชีพ และการศึกษาต่อสายอาชีพ 

ดีเยี่ยม 

ตัวบ่งชี้ที่ ๕ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พนักงานราชการ ลูกจ้างในสำนักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษา มีผลงานเชิงประจักษ์ตามเกณฑ์ ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ 

ดีเยี่ยม 

ตัวบ่งชี้ที ่ ๖ ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มีความพึงพอใจในการบริหารและการจัดการศึกษา 
รวมทั้งการให้บริการ 

ดีเยี่ยม 

สรุปภาพรวมมาตรฐานที่ ๓ ดีเยี่ยม 
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ส่วนที่ 2 
ยุทธศาสตร์ แผนสำคัญที่เกี่ยวข้อง 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสมุทรปราการ ได้ศึกษาวิเคราะห์ยุทธศาสตร์ 
แผนท่ีเกี่ยวข้องประกอบด้วยพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี
ศร ีส ินทร มหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ ้าอยู ่ห ัว ย ุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561 - 2580)  
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561 - 2580) แผนพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมแห่งชาติ  
ฉบับที่ 13 นโยบายรัฐบาล แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 - 2579 ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ
เรื ่องนโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณพ.ศ.256๖ และนโยบายจุดเน้น
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ นโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และ  
ผลวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของสำนักงานเขตพื้นที่กำหนดเป็นสาระสำคัญ ของแผนพัฒนาการศึกษา 
ขั้นพื้นฐาน พ.ศ.256๖ ของสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาสมุทรปราการ  ดังนี้ 

  

1. พระบรมราโชบายด้านการศึกษาของในหลวงรัชกาลที่ ๑๐  
การศึกษาต้องมุ่งสร้างพื้นฐานให้แก่ผู้เรียน ๔ ด้าน 

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

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

๓. มีงานทำ มีอาชีพ  
๑) การเลี้ยงดูลูกหลานในครอบครัวหรือการฝึกอบรมในสถานศึกษาต้องมุ่งให้เด็กและ

เยาวชนรักงาน สู้งาน ทำจนงานสำเร็จ 
๒) การฝึกอบรมทั้งในหลักสูตรและนอกหลักสูตรต้องมีจุดมุ่งหมายให้ผู้เรียนทำงานเป็น

และมีงานทำในท่ีสุด 
๔. เป็นพลเมืองดี  

๑) การเป็นพลเมืองดีเป็นหน้าท่ีของทุกคน   
๒) ครอบครัว – สถานศึกษาและสถานประกอบการต้องส่งเสริมให้ทุกคนมีโอกาสทำหน้าท่ี
พลเมืองดี 
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2. ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 - 2580)  
วิสัยทัศน์ประเทศคือ “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว  

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

และทุกช่วงวัยให้เป็นคนดี เก่งและมีคุณภาพ 
4. ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม : สร้างความเป็นธรรม  

ลดความเหล่ือมล้ำทุกมิต ิ
5. ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม : เติบโต สมดุล 

ยั่งยืน ท้ังเศรษฐกิจ ส่ิงแวดล้อม และคุณภาพชีวิต 
6. ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ  : ภาครัฐของประชาชน 

เพื่อประชาชน และประโยชน์ส่วนรวม 

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

มีเป้าหมาย ระดับประเด็น คือ คนไทยทุกช่วงวัยมีคุณภาพเพิ ่มขึ ้น ได้ร ับการพัฒนาอย่างสมดุล  
ทั ้งด้านร่างกาย สติปัญญา และคุณธรรม จริยธรรม เป็นผู ้ที ่ม ีความรู ้และทักษะในศตวรรษที ่ 21  
รักการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต  และมีแผนย่อยท่ีเกี่ยวข้องกับการศึกษาข้ันพื้นฐาน 2 แผนย่อย ได้แก่   

1.  แผนย่อยการพัฒนาเด็กตั้งแต่ช่วงการตั้งครรภ์จนถึงปฐมวัย แนวทางการพัฒนา  
ที่เกี่ยวข้อง  กับการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน คือ จัดให้มีการพัฒนาเด็กปฐมวัยให้มีพัฒนาการ สมรรถนะ 
และคุณลักษณะที่ดีสมวัยทุกด้าน โดยการพัฒนาหลักสูตรการสอนและปรับปรุงสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย  
ให้มีคุณภาพตามมาตรฐาน ที ่เน้นการพัฒนาทักษะสำคัญด้านต่าง ๆ อาทิ ทักษะทางสมอง ทักษะ 
ด้านความคิดความจำ ทักษะการควบคุมอารมณ์ ทักษะการวางแผนและการจัดระบบ ทักษะการรู้จัก
ประเมินตนเอง ควบคู่กับการยกระดับบุคลากรในสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยให้มีความพร้อมท้ังทักษะ ความรู้ 
จริยธรรม และความเป็นมืออาชีพ เป้าหมายของแผนย่อย คือ เด็กเกิดอย่างมีคุณภาพมีการพัฒนาการสมวัย 
สามารถเข้าถึงบริการท่ีมีคุณภาพมากขึ้น   

2.  แผนย่อยการพัฒนาช่วงวัยเรียน/วัยรุ่น แนวทางพัฒนา ได้แก่  
1) จัดให้มีการพัฒนาทักษะที่สอดรับ กับทักษะในศตวรรษที่ 21 โดยเฉพาะทักษะด้าน

การคิดวิเคราะห์สังเคราะห์ความสามารถในการแก้ปัญหาท่ีซับซ้อน ความคิดสร้างสรรค์การทำงานร่วมกับผู้อื่น   
2) จัดให้มีการพัฒนาทักษะด้านภาษา ศิลปะ และความสามารถ  ในการใช้เทคโนโลยี  

ท่ีสอดคล้องกับความสามารถ ความถนัดและความสนใจ   
3) จัดให้มีการพัฒนาทักษะในการวางแผนชีวิตและวางแผนการเงิน ตลอดจนทักษะ  

ท่ีเช่ือมต่อกับโลกการทำงาน   
4) จัดให้มีพัฒนาทักษะอาชีพ  ที่สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ การบ่มเพาะ  

การเป็นนักคิด นักนวัตกร และการเป็นผู ้ประกอบการใหม่ รวมทั ้งทักษะชีวิตที่สามารถอยู ่ร ่วมกั น 
และทำงานภายใต้สังคมท่ีเป็นพหุวัฒนธรรม   
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5) ส่งเสริมและสนับสนุน ระบบบริการสุขภาพและอนามัยที่เชื่อมต่อกันระหว่างระบบ
สาธารณสุขกับโรงเรียนหรือสถานศึกษา เพื่อเสริมสร้าง ศักยภาพด้านความฉลาดทางเชาวน์ปัญญา และ
ความฉลาดทางอารมณ์ตลอดจนภูมิคุ้มกันด้านต่าง ๆ ในการดำเนินชีวิต ของกลุ่มวัยเรียน/วัยรุ่น เป้าหมาย
ของแผนย่อย คือ วัยเรียน/วัยรุ ่น มีความรู้และทักษะในศตวรรษที่ 21 ครบถ้วน รู ้จักคิด วิเคราะห์  
รักการเรียนรู้ มีสำนึกพลเมือง มีความกล้าหาญทางจริยธรรม มีความสามารถในการแก้ปัญหาปรับตัว 
ส่ือสาร และทำงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิผลตลอดชีวิตดีขึ้น 

  แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (12) ประเด็นการพัฒนาการเรียนรู้ มีเป้าหมาย
ระดับประเด็น 2 เป้าหมาย คือ  

1) คนไทยมีการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากลเพิ่มขึ้น มีทักษะที่จำเป็นของโลก
ศตวรรษที่ 21 สามารถในการแก้ปัญหาปรับตัว สื ่อสาร และทำงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิผล
เพิ่มขึ้น มีนิสัยใฝ่เรียนรู้  อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต และ  

2) คนไทยได ้ร ับการพ ัฒนาเต ็มตามศักยภาพตามความถนัดและความสามารถ 
ของพหุปัญญาดีขึ้น มีแผนย่อย 2 แผน ดังนี้ 1. แผนย่อยการปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ท่ีตอบสนองต่อการ
เปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 ซึ่งมี แนวทางการพัฒนา โดย 1) ปรับเปลี่ยนระบบการเรียนรู้สำหรับ
ศตวรรษที่ 21  2) เปลี่ยนโฉมบทบาท “ครู” ให้เป็นครูยุคใหม่  3) เพิ่มประสิทธิภาพระบบบริหาร 
จัดการศึกษาในทุกระดับ ทุกประเภท  4) พัฒนาระบบ การเรียนรู้ตลอดชีวิต และ 5) สร้างระบบการศึกษา
เพื่อเป็นเลิศทางวิชาการระดับนานาชาติ และมีเป้าหมาย  ให้คนไทยมีการศึกษาท่ีมีคุณภาพตามมาตรฐาน  
มีทักษะการเรียนรู้ และมีทักษะที่จำเป็นของโลกศตวรรษที่ 21 สามารถเข้าถึงการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง
ตลอดชีวิตดีขึ้น  2.  แผนย่อยการตระหนักถึงพหุปัญญาของมนุษย์ที่หลากหลาย ซึ่งมีแนวทางการพัฒนา 
คื อ     
1) พัฒนาและส่งเสริมพหุปัญญา  2) สร้างเส้นทางอาชีพ สภาพแวดล้อมการทำงาน และระบบสนับสนุนท่ี
เหมาะสม สำหรับผู้มีความสามารถพิเศษ และมีเป้าหมายของแผนย่อย คือ ประเทศไทยมีระบบข้อมูลเพื่อ
การส่งเสริม การพัฒนาศักยภาพตามพหุปัญญา เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาและการส่งต่อการพัฒนาให้เต็ม
ตามศักยภาพเพิ่มขึ้น 
 ๔. แผนพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13    
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เป้าหมายการพัฒนา หมุดหมายที่ 12 ไทยมีกำลังคนสมรรถนะสูง มุ่งเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง  
ตอบโจทย์การพัฒนาแห่งอนาคต  
 หมุดหมายที่ 12 ไทยมีกำลังคนสมรรถนะสูง มุ่งเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ตอบโจทย์การพัฒนาแห่ง
อนาคต มุ่งตอบสนองเป้าหมายหลักของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 จำนวน 2 
เป้าหมาย ได้แก่ การพัฒนาคนสำหรับยุคใหม่ โดยการพัฒนาคนทุกช่วงวัยได้รับการพัฒนาในทุกมิติ การ
พัฒนากำลังคนสมรรถนะสูงสอดคล้องกับความต้องการของภาคการผลิต เป้าหมาย สามารถสร้างงาน
อนาคต และสร้างผู้ประกอบการอัจฉริยะที่มีความสามารถในการสร้างและใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรม 
รวมทั้งการมุ่งสู่สังคมแห่งโอกาสและความเป็นธรรม ด้วยการส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต ทั้งการพัฒนา
ระบบนิเวศเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต และพัฒนาทางเลือกในการเข้าถึงการเรียนรู้สำหรับผู้ท่ีไม่สามารถเรียน
ในระบบการศึกษาปกติ  
 นอกจากนี้ หมุดหมายท่ี 12 ยังมีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติใน 3 ด้าน ได้แก่ ยุทธศาสตร์
ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน ในประเด็นเป้าหมาย ประเทศไทยมีขีดความสามารถในการ
แข็งขันสูงขึ้น ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ ในประเด็นเป้าหมาย คนไทยเป็นคน
ดี คนเก่ง มีคุณภาพ พร้อมสำหรับวิถีชีวิตในศตวรรษที่ 21 และสังคมไทยมีสภาพแวดล้อมที่เอื ้อและ
สนับสนุนต่อ การพัฒนาคนตลอดช่วงชีวิต และด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม ใน
ป ร ะ เ ด ็ น เ ป ้ า ห ม า ย  ส ร ้ า ง ค ว า ม เ ป ็ น ธ ร ร ม แ ล ะ ล ด ค ว า ม เ ห ล ื ่ อ ม ล ้ ำ ใ น ท ุ ก ม ิ ต ิ  แ ล ะ  
กระจายศูนย์กลางความเจริญทางเศรษฐกิจและสังคมเพิ่มโอกาสให้ทุกภาคส่วนเข้ามาเป็นกำลังของการ
พัฒนาประเทศในทุกระดับ 
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 เป้าหมายที่ 1 คนไทยได้รับการพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพในทุกช่วงวัย มีสมรรถนะที่จำเป็น 
สำหรับโลกยุคใหม่ มีคุณลักษณะตามบรรทัดฐานที่ดีของสังคม มีคุณธรรม จริยธรรม และมีภูมิคุ ้มกัน  
ต่อการเปล่ียนแปลงอย่างพลิกโฉมฉับพลันของโลก สามารถดำรงชีวิตร่วมกันในสังคมได้อย่างสงบสุข  
  ตัวชี้วัดที่ 1.1 ดัชนีพัฒนาการเด็กสมวัยเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 88 ณ ส้ินสุดแผนฯ  
  ตัวชี้วัดที่ 1.2 ร้อยละของนักเรียนท่ีมีสมรรถนะไม่ถึงระดับพื้นฐานของท้ัง 3 วิชาในแต่ละ
กลุ่มโรงเรียนลดลงร้อยละ 8 เมื่อส้ินสุดแผนฯ  
  ตัวชี้วัดที่ 1.3 ทุนชีวิตเด็กและเยาวชนไทยเพิ่มข้ึนร้อยละ 3 เมื่อส้ินสุดแผนฯ  
  ตัวชี ้วัดที ่ 1.4 จำนวนนักศึกษาที่เข้าร่วมการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาบัณฑิตฐาน
สมรรถนะเพิ่มเป็นร้อยละ 30  
  ตัวชี้วัดที่ 1.5 ผลิตภาพแรงงานไม่ต่ำกว่าร้อยละ 4 ต่อปี  
  ตัวชี้วัดที่ 1.6 จำนวนผู้สูงอายุที่ประสบปัญหาความยากจนหลายมิติลดลงร้อยละ 20 
ของจำนวนผู้สูงอายุท่ียากจนต่อปี  
 เป้าหมายที่ 2 กำลังคนมีสมรรถนะสูง สอดคล้องกับความต้องการของภาคการผลิตเป้าหมาย
และสามารถสร้างงานอนาคต  
  ตัวชี้วัดที่ 2.1 ดัชนีความสามารถในการแข่งขันของสภาเศรษฐกิจโลก 6 ด้านทักษะ 
คะแนนเพิ่มขึ้นร้อยละ 20 เมื่อส้ินสุดแผนฯ  
  ตัวชี้วัดที่ 2.2 การจัดอันดับในด้านบุคลากรผู้มีความสามารถสถาบันการศึกษาด้านการ
บริหารธุรกิจมีคะแนนเพิ่มขึ้น ร้อยละ 3 ต่อปี  
  ตัวชี้วัดที่ 2.3 จำนวนและมูลค่าของธุรกิจสตาร์ทอัพเพิ่มขึ้น  
 เป้าหมายที่ 3 ประชาชนทุกกลุ่มเข้าถึงการเรียนรู้ตลอดชีวิต  
  ตัวชี้วัดที่ 3.1 การประเมินสมรรถนะผู้ใหญ่ในระดับนานาชาติ ของคนไทยในทุกด้านไม่ต่ำ
กว่าค่าเฉล่ียของประเทศท่ีเข้ารับการประเมิน  
  ตัวชี้วัดที่ 3.2 กลุ่มประชากรอายุ 15 – 24 ปี ที ่ไม่ได้เรียน ไม่ได้ทำงาน หรือไม่ได้
ฝึกอบรม ไม่เกินร้อยละ 5 เมื่อส้ินแผนฯ  
กลยุทธ์การพัฒนา (เฉพาะที่เกี่ยวข้อง)  
 กลยุทธ์ที่ 1 การพัฒนาคนไทยทุกช่วงวัยในทุกมิติ  
  กลยุทธ์ย่อยที ่ 1.2 พัฒนาผู ้เรียนระดับพื ้นฐานให้มีความตระหนักรู ้ในตนเอง  
มีสมรรรถนะที ่จำเป็นต่อการเรียนรู ้ การดำรงชีวิตและการทำงาน โดย การพัฒนาหลักสูตรฐาน
สมรรถนะและขับเคลื่อนสู่การปฏิบัติ  
  (1) การแก้ไขภาวะการถดถอยของความรู้ในวัยเรียน  
  (2) การพัฒนาระบบแนะแนวให้มีประสิทธิภาพ  
  (3) พัฒนาสถานศึกษาให้เป็นพื้นท่ีปลอดภัยของผู้เรียนทุกคน  
  (4) การปรับปรุงระบบการจัดสรรงบประมาณและทรัพยากรทางการศึกษา  
  (5) การกระจายอำนาจ  
  (6) การส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษ  
  (7) ผู้มีความต้องการพิเศษได้รับโอกาสและเข้าถึงการศึกษาและแหล่งเรียนรู้ท่ี
หลากหลาย                                                                                                     
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๕. แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๗๙ 

วิสัยทัศน์ “คนไทยทุกคนได้รับการศึกษาและเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ ดำรงชีวิตอย่างเป็นสุข 
สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และการเปลี่ยนแปลงของโลกศตวรรษที่ ๒๑” 

วัตถุประสงค์ 
๑. เพื่อพัฒนาระบบและกระบวนการจัดการศึกษาท่ีมีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ  
๒. เพื่อพัฒนาคนไทยให้เป็นพลเมืองดี มีคุณลักษณะทักษะและสมรรถนะที่สอดคล้องกับ

บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ และยุทธศาสตร์ชาติ  
๓. เพื่อพัฒนาสังคมไทยให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ และคุณธรรม จริยธรรม รู้รักสามคัคี 

และร่วมมือผนึกกำลังมุ่งสู่การพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
๔. เพื่อนำประเทศไทยก้าวข้ามกับดักประเทศที่มีรายได้ปานกลาง และความเหลื่อมล้ำ

ภายในประเทศลดลง  

ยุทธศาสตร์ 
ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ 
ยุทธศาสตร์ที ่ 2.การผลิตและพัฒนากำลังคน การวิจัย และนวัตกรรรม เพื ่อสร้าง 

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

                     ยุทธศาสตร์ท่ี 6 การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา 

๖. นโยบายการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  
 กระทรวงศึกษาธิการ ตระหนักถึงความสำคัญของยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและ
เสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ โดยเฉพาะแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นการพัฒนา
ศักยภาพคน ตลอดช่วงชีวิต การสร้างสภาพแวดล้อมท่ีเอื้อต่อการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพมนุษย์ การ
พัฒนาเด็ก ตั้งแต่ช่วงการตั้งครรภ์จนถึงปฐมวัย การพัฒนาช่วงวัยเรียน/วัยรุ่น การพัฒนาและยกระดับ
ศักยภาพวัยแรงงาน รวมถึงการส่งเสริมศักยภาพวัยผู้สูงอายุ ประเด็นการพัฒนาการเรียนรู้ท่ีตอบสนองต่อการ
เปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 และพหุปัญหาของมนุษย์ที่หลากลาย และประเด็นอื่นที่เกี่ยวข้อง จึงกำหนด
นโยบายและจุดเน้นประจำปีงบประมาณ พ.ศ.  2566 เป็น 4 เรื่อง ได้แก่ 1) การจัดการศึกษาเพื่อความ
ปลอดภัย 2) การยกระดับคุณภาพการศึกษา 3) การสร้างโอกาส ความเสมอภาค และความ เท่าเทียม 
ทางการศึกษาทุกช่วงวัย 4) การศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะอาชีพและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน 
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๗. นโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ 
 1. ด้านความปลอดภัย 
 1.1 พัฒนาสถานศึกษาให้เป็นพื้นที่ปลอดภัยของผู้เรียนทุกคน พร้อมเสริมสร้างระบบและกลไก 
ในการดูแลความปลอดภัยอย่างเข้มข้น ให้กับผู้เรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา จากโรคภัยต่าง ๆ ภัย
พิบัติและภัยคุกคามทุกรูปแบบ 
 1.2 ส่งเสริมการจัดสภาพแวดล้อมท่ีเอื้อต่อการมีสุขภาวะท่ีดีและเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม 
 1.3 สร้างภูมิคุ้มกัน การรู้เท่าทันสื่อและเทคโนโลยี ในการดำเนินชีวิตวิถีใหม่ (New Normal) 
และชีวิตวิถีปกติต่อไป (Next Normal) 
 2. ด้านโอกาสและลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา 
 2.1 ส่งเสร ิม สนับสนุน ให้เด ็กปฐมวัยที ่ม ีอายุ 3 - 6 ปีทุกคน เข้าสู ่ระบบการศึกษาสร้าง
สภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้และการดูแลปกป้อง เพื่อให้มีพัฒนาการครบทุกด้าน โดยการมีส่วนรว่ม
ของหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 
 2.2 จัดการศึกษาให้ผู ้เรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้เข้าถึงโอกาส ความเสมอภาค  
และได้รับการพัฒนาให้มีสมรรถนะสำหรับการศึกษาต่อ และการประกอบอาชีพในอนาคตให้สอดคล้องกับ
ความต้องการของตลาดงานและการพัฒนาประเทศ 
 2.3 จัดการศึกษาให้ผู้เรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้เข้าถึงโอกาส ความเสมอภาค และ
ได้รับโอกาสในการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ 
 2.4 ส่งเสริมเด็กพิการและเด็กด้อยโอกาส ให้ได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพและจัดหาทางเลือก  
ในการเข้าถึงการเรียนรู้ การฝึกอาชีพ เพื่อให้ทักษะในการดำเนินชีวิต สามารถพึ่งตนเองได้ 
 2.5 พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศของนักเรียนระดับการศึกษาขั้นพื ้นฐานเป็นรายบุคคล  
เพื่อใช้เป็นฐานข้อมูลในการบริหารจัดการศึกษา โดยเฉพาะการดูแลและป้องกันไม่ให้นักเรียนออกจาก  
ระบบการศึกษา และช่วยเหลือเด็กตกหล่น เด็กออกกลางคันให้กลับเข้าสู่ระบบ 
 3. ด้านคุณภาพ 
 3.1 ส่งเสริม สนับสนุน สถานศึกษาท่ีมีความพร้อม ให้นำหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
ที่เน้นสมรรถนะไปใช้ตามศักยภาพของสถานศึกษา ให้สามารถออกแบบหลักสูตรที่เหมาะสมกับความ
ต้องการและบริบท 
 3.2 พัฒนาผู้เรียนให้เกิดสมรรถนะท่ีเหมาะสมตามช่วงวัย สามารถจัดการตนเอง มีการคิดขั้นสูง  
มีความสามารถในการสื่อสาร สามารถจัดระบบและกระบวนการทำงานของตนเองและร่วมกับผู ้อื่น   
โดยใช้การรวมพลังทำงานเป็นทีม เป็นพลเมืองที่ดี มีศีลธรรม และอยู่ร่วมกับธรรมชาติและวิทยาการอยา่ง
ยั่งยืน รวมทั้งมีความจงรักภักดีต่อสถาบันหลักของชาติ ยึดมั่นการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
 3.3 จัดการศึกษาให้ผู ้เรียนมีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 นำไปสู่การมีอาชีพ มีงานทำ  
และส่งเสริมความเป็นเลิศของผู้เรียนให้เต็มตามศักยภาพ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน 
 3.4 ส่งเสริม และพัฒนาระบบการวัดและประเมินผลคุณภาพผู ้เรียน ให้ควบคู่การเรียนรู้  
นำไปสู่การพัฒนาการเรียนรู้และสมรรถนะของผู้เรียนเป็นรายบุคคล รวมท้ังส่งเสริมการนำระบบธนาคารหน่วย
กิตมาใช้ในการเทียบโอนผลการเรียนรู้และประสบการณ์ต่าง ๆ ของผู้เรียนในสถานศึกษา 
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 3.5 พัฒนา ส่งเสริม ผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษา 
รวมทั้งบุคลากรสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้มีสมรรถนะตามมาตรฐานตำแหน่ง
และมาตรฐานวิชาชีพ 
 4. ด้านประสิทธิภาพ 
 4.1 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา โดยการกระจายอำนาจและใช้พื ้นที่เป็นฐาน  
ท่ีมุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนเป็นสำคัญ ตามหลักธรรมาภิบาล 
 4.2 นำเทคโนโลยีดิจิทัลและการจัดการฐานข้อมูล มาใช้เพิ ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัด
การศึกษาข้ันพื้นฐาน และการเรียนรู้ของผู้เรียน 
 4.3 ส่งเสริม สนับสนุน การพัฒนาโรงเรียนคุณภาพ ใช้พื้นที่เป็นฐาน ใช้นวัตกรรมในการขับเคลื่อน
บริหารจัดการโดยใช้ทรัพยากรร่วมกัน และแสวงหาการมีส่วนร่วมของหน่วยงานที่เกี ่ยวข้องทุกระดับ  
เพื่อให้ประสบผลสำเร็จอย่างเป็นรูปธรรม 
 4.4 ส่งเสริม สนับสนุน การจัดการศึกษาที่มีคุณภาพในโรงเรียนที่มีวัตถุประสงค์เฉพาะโรงเรียน
ท่ีต้ังในพื้นท่ีลักษณะพิเศษ และโรงเรียนในพื้นท่ีนวัตกรรมการศึกษา 
 4.5 เพิ่มประสิทธิภาพการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา และปรับกระบวนการนิเทศ 
ติดตาม และประเมินผลการศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้สอดรับกับชีวิตวิถีใหม่ (New Normal) และชีวิตวิถีปกติ
ต่อไป (Next Normal) 

๘. จุดเน้นของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  
 จุดเน้นที่ 1 เร่งแก้ปัญหากลุ่มผู้เรียนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโค
วิด-19 โดยเพิ ่มโอกาสในการเข้าถึงการศึกษา ฟื ้นฟูภาวะถดถอยทางการเรียนรู ้ (Learning Loss 
Recovery)  
ให้กับผู้เรียนทุกระดับ รวมทั้งลดความเครียดและสุขภาพจิตของผู้เรียน  
 จุดเน้นที่ 2 เสริมสร้างระบบและกลไกในการดูแล ความปลอดภัยนักเรียน ด้วยระบบมาตรฐาน 
ความปลอดภัยกระทรวงศึกษาธิการ (MOE Safety Platform)  
 จุดเน้นท่ี 3 ส่งเสริมให้เด็กปฐมวัยท่ีมีอายุ 3 - 6 ปี และผู้เรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานเข้าถึง
โอกาสทางการศึกษา และป้องกันการหลุดออกจากระบบ รวมทั้งช่วยเหลือเด็กตกหล่น เด็กออกกลางคัน 
และเด็กพิการ ท่ีค้นพบจากการปักหมุดบ้านเด็กพิการ ให้กลับเข้าสู่ระบบการศึกษา  
 จุดเน้นที่ 4 พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาที่เน้นสมรรถนะ และการจัดทำกรอบหลักสูตร รวมท้ัง 
จัดกระบวนการเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์ หน้าท่ีพลเมืองและศีลธรรม ให้เหมาะสมตามวัยของผู้เรียน  
 จุดเน้นท่ี 5 จัดการอบรมครูโดยใช้พื้นท่ีเป็นฐานควบคู่กับการให้ความรู้ด้านการวางแผนและการสร้าง
วินัย ด้านการเงินและการออม เพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินครู  
 จุดเน้นที่ 6 ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ ผ่านกระบวนการเรียนการสอนที่เน้นให้ผู้เรียนมส่ีวนร่วม  
และมีปฏิสัมพันธ์ กับกิจกรรมการเรียนรู้ผ่านการปฏิบัติ ท่ีหลากหลายรูปแบบ (Active Learning) มีการวัด 
และประเมินผล เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน (Assessment for learning) เพื่อให้เกิดสมรรถนะกับผู้เรียน 
ทุกระดับ  
 จุดเน้นท่ี 7 ยกระดับคุณภาพของนักเรียนประจำพักนอน สำหรับโรงเรียนท่ีอยู่ในพื้นท่ีสูงห่างไกล 
และถิ่นทุรกันดาร  
 จุดเน้นท่ี 8 มุ่งเน้นการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้ทุกระดับ  
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 จุดเน้นท่ี 9 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา โดยการกระจายอำนาจและใช้พื้นท่ี
เป็นฐานเพื่อสร้างความเข้มแข็ง โดยการจัดสรรกรอบวงเงินงบประมาณ (Block Grant) ตามหลักธรรมาภิ
บาล ให้กับสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาและสถานศึกษา 
๙. แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษา 
ขั้นพื้นฐาน 
วิสัยทัศน์  
 “เด็กและบุคลากรทางการศึกษา มีความรู้ ความสุข และมีเป้าหมาย ได้รับการพัฒนา
ตนเอง           เต็มศักยภาพ อย่างมีคุณภาพ” 
พันธกิจ  
 1. ส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อความเป็นเลิศของผู้เรียนให้มีสมรรถนะตามศักยภาพ และ
เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน และพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มีสมรรถนะตามหลักสูตร และทักษะ  
ท่ีจำเป็นในศตวรรษท่ี 21โดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) 
 2. พัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา ให้มีความเช่ียวชาญในการจัดการศึกษา
ท่ีตอบสนองทิศทางการพัฒนาประเทศ  
 3. พัฒนาสถานศึกษาและระบบการบริหารจัดการศึกษาทุกระดับให้มีความปลอดภัย  
และจัดการศึกษาเพื่อบรรลุเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainable Development Goals : SDGs) 
เสริมสร้างความมั่นคงของมนุษย์ และพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยยึดหลักปรัชญา  
ของเศรษฐกิจพอเพียง และเพิ่มโอกาส ความเสมอภาค ลดความเหลื่อมล้ำ ให้ผู้เรียนทุกคนได้รับบริการ  
ทางการศึกษาอย่างท่ัวถึงและเท่าเทียม 
 4. พัฒนาระบบการบริหารจัดการของหน่วยงานในสังกั ดให้ม ีประสิทธิภาพ และ
ประสิทธิผลเหมาะสมกับบริบท 
เป้าประสงค์ 
 1. ผู้เรียนทุกช่วงวัยในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีความรักในสถาบันหลักของชาติ และ 
ยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข เป็นพลเมืองที่รู้สิทธิและ
หน้าท่ี 
อย่างมีความรับผิดชอบ มีจิตสาธารณะ มีความรักและความภูมิใจในความเป็นไทย 
   2. ผู้เรียนทุกช่วงวัยในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้รับโอกาสทางการศึกษาที่เสมอภาค  
มีคุณภาพ ตามมาตรฐาน สอดคล้องกับศักยภาพ ให้เป็นผู้มีสมรรถนะและทักษะท่ีจำเป็นในศตวรรษท่ี 21 
 3. เด็กกลุ่มเสี่ยงที่จะออกจากระบบการศึกษา เด็กตกหล่น และเด็กออกกลางคัน ได้รับ
การช่วยเหลือให้ได้รับการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
 4. ผู้เรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา และสถานศึกษา ได้รับการดูแลความปลอดภัย
จากภัยคุกคาม 9 รูปแบบ ได้แก่ ภัยยาเสพติด ภัยความรุนแรง ภัยพิบัติต่างๆ อุบัติเหตุ โรคอุบัติ ใหม่  
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ฝุ่น PM 2.5 การค้ามนุษย์ การคุกคามในชีวิตและทรัพย์สิน รวมถึงอาชญากรรมไซเบอร์ สามารถปรับตัวต่อ
โรคอุบัติใหม่ โรคอุบัติซ้ำ และรองรับวิถีชีวิตใหม่ รวมถึงการจัดสภาพแวดล้อมท่ีเอื้อต่อการมีสุขภาวะท่ีดี 
 5. ผู ้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู ้ ทันต่อการ
เปล่ียนแปลงของเทคโนโลยี มีสมรรถนะ ความรู้ ความเช่ียวชาญ จรรยาบรรณและมาตรฐานวิชาชีพ รวมทั้ง
จิตวิญญาณความเป็นครู 
 6. สถานศึกษาจัดการศึกษาเพื่อการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainable 
Development Goals : SDGs) และสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ตามหลักปรัชญา       
ของเศรษฐกิจพอเพียง  
 7.  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั ้นพื ้นฐาน สำนักงานเขตพื ้นที ่การศึกษา 
สถานศึกษา มีการนำระบบข้อมูลสารสนเทศ และเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการบริหารจัดการอย่างมี
ประสิทธิภาพ มีระบบการบริหารจัดการท่ีได้มาตรฐาน มีประสิทธิภาพ เหมาะสมกับบริบท  
กลยุทธ ์
 กลยุทธ์ที่ 1 ส่งเสริมการจัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีความปลอดภัยจากภัยทุกรูปแบบ 
 กลยุทธ์ที่ 2  เพิ่มโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาให้กับประชากรวัยเรียนทุกคน 
 กลยุทธ์ที่ 3  ยกระดับคุณภาพการศึกษาให้สอดคล้องกับการเปล่ียนแปลงในศตวรรษท่ี 21 
 กลยุทธ์ที่ 4  เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๓๔ 
 

ส่วนที่ 3 
ทิศทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสมุทรปราการ ได้ศึกษาวิเคราะห์ยุทธศาสตร์ 
แผนสำคัญ นโยบายระดับต่าง ๆ และ ใช้การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม (SWOT Analysis) เป็นเครื่องมือ 
ในการประเมินสถานการณ์ เพื่อค้นหาจุดแข็ง จุดอ่อนจากสภาพแวดล้อมภายใน ทั้งประเมินโอกาสและ 
ภัยคุกคามจากภายนอก รวมถึงปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา โดยยึดหลักการ  
มีส่วนร่วม ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมและประเมินสถานการณ์ เพื่อกำหนดทิศทางการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาสมุทรปราการ 
สรุปประเด็นสำคัญที่พบจากการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม (SWOT Analysis) 

ตารางที่ ๓๐ สรุปจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส อุปสรรค ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
สมุทรปราการ ได้ดังนี้ 

จุดแข็ง จุดอ่อน 
 - เขตพื้นที่การศึกษามีนโยบายและทิศทางการ
ทำงานท่ีชัดเจนสอดคล้องกับนโยบายต้นสังกัด 
 - มีศูนย์ HCEC สำหรับพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพ
ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
  - มีเครือข่ายสหวิทยาเขตทำให้การบริหารงาน
และการจัดการศึกษาของเขตพื้นที ่การศึกษามี
ประสิทธิภาพ 
  - ผู้เรียนมีคะแนนการสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการ
เร ียนระด ับประเทศ  (O-NET) สูงกว ่าค ่าเฉล่ีย
ระดับประเทศ 
 - มีเด็กผู้เรียนท่ีออกกลางคันค่อนข้างน้อย 
 - โรงเรียนในสังกัดส่วนใหญ่มีการจัดตั้งห้องเรียน 
IT  
 - อัตราจบการศึกษาภาคบังคับของผู้เรียนในสังกัด
ค่อนข้างสูง 
 

 - เขตพื ้นที ่การศึกษาขาดความคล่องตัวในการ
เบิกจ่ายงบประมาณ เนื่องจากยังไม่ได้รับจัดต้ังเป็น
หน่วยเบิก 
 - บุคลากรปฏิบัติงานในสำนักงานเขตพื้นที่มีไม่
เพียงพอ 
  - สำนักงานขาดบุคลากรท่ีมีความเช่ียวชาญในแต่
ละกลุ่มงาน 
  - วัสดุ อุปกรณ์ที่ใช้สำหรับการปฏิบัติงานมีไม่
เพียงพอต่อความต้องการ 
  - ขาดบุคลากรท่ีมีทักษะและอุปกรณ์เทคโนโลยี 
ท่ีทันสมัย 

โอกาส อุปสรรค 
 - รัฐบาลมีการจัดสรรเง ินอุดหนุนเพื ่อผู ้ เร ียน
ยากจน 
 - ความก้าวหน้าด้านเทคโนโลยีเพิ่มโอกาสในการ
เรียนรู้ในรูปแบบท่ีหลากหลาย 
- หน่วยงานภายนอกให้การสนับสนุนงบประมาณ 
ในการบริหารจัดการแก่โรงเรียนในสังกัด 
 

- นโยบายด้านการศึกษามีการเปล่ียนแปลงอยู่
เสมอ ส่งผลให้การพัฒนาคุณภาพการศึกษาขาด
ความต่อเนื่องและมีทิศทางท่ีไม่ชัดเจน 
- ประชากรวัยเรียนมีแนวโน้มลดลง  
- ภาวะเศรษฐกิจท่ีถดถอยส่งผลกระทบต่อรายได้
ผู้ปกครอง 



๓๕ 
 

จุดแข็ง จุดอ่อน 
 - สังคมมีความแตกต่างด้านฐานะ อาชีพและ 
เช้ือชาติ เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาทักษะชีวิตของ
ผู้เรียน 
  - รัฐธรรมนูญ พ.ศ.2550 ยกเลิกการเรียนฟรี 
ในระดับมัธยมศึกษา 

 

แผนภาพที่ ๗ ผลการ SWOT สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสมุทรปราการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๓๖ 
 

ค่านิยมองค์กร  

    SMUT WELL Core Value 
       S = Serviced Mind : มีจิตใจมุ่งบริการ  
       M = Moral : มีศีลธรรมและความซื่อสัตย์  
       U = Unity : ทำงานเป็นเอกภาพ  
       T = Trust : สร้างความเช่ือมั่นและไว้วางใจ  
       W = Wisdom : เรียนรู้และส่ังสมภูมิปัญญา  
       E = Effectiveness : ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ  
       L = Loyalty : มีความเคารพ ยึดมั่นและภักดีต่อองค์กร  
       L = Liveliness : บุคลากรในองค์กรทำงานอย่างมีความสุข  
วิสัยทัศน์  

“องค์กรท่ีส่งเสริมการจัดการศึกษาสู่อนาคต ผู้เรียนและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาตนเอง 
เต็มศักยภาพ อย่างมีคุณภาพ” 

พันธกิจ  
 1.  ส ่ งเสร ิมการจ ัดการศ ึกษาเพ ื ่ อความเป ็นเล ิศของผ ู ้ เร ี ยนให ้ม ีสมรรถนะตามศ ักยภาพ  
และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน และพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มีสมรรถนะตามหลักสูตร มีคุณธรรม 
จริยธรรม และทักษะท่ีจำเป็นในศตวรรษท่ี 21 โดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) 
 2. ส่งเสริม ผู ้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา ให้มีความเชี่ยวชาญในการจัดการศึกษาท่ี
ตอบสนองทิศทางการพัฒนาประเทศ  
 3. สนับสนุนสถานศึกษาและระบบการบริหารจัดการศึกษาให้มีความปลอดภัย และจัดการศึกษา 
เพื่อบรรลุเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainable Development Goals : SDGs) เสริมสร้างความมั่นคง
ของมนุษย์ และพัฒนาคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม โดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และเพิ่ม
โอกาส ความเสมอภาค ลดความเหลื ่อมล้ำ ให้ผู ้เร ียนทุกคนได้ร ับบริการทางการศึกษาอย่างทั ่วถึง 
และเท่าเทียมอย่างมีคุณภาพ 

 4. ส่งเสริมระบบการบริหารจัดการของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สถานศึกษาในสังกัด  
ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ตามหลักธรรมาภิบาล 

เป้าประสงค์ 

 1. ผู ้เร ียนมีความรักในสถาบันหลักของชาติ และยึดมั ่นการปกครองระบอบประชาธิปไตย 
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข เป็นพลเมืองที่รู ้สิทธิและหน้าที่อย่างมีความรับผิดชอบ มีจิต
สาธารณะ มีความรักและความภูมิใจในความเป็นไทย  
   2. ผู้เรียนได้รับโอกาสทางการศึกษาที่เสมอภาค อย่างมีคุณภาพ ตามมาตรฐาน สู่ความเป็นเลิศ
สอดคล้องกับศักยภาพ ให้เป็นผู้มีสมรรถนะและทักษะท่ีจำเป็นในศตวรรษท่ี 21  
 3. เด็กกลุ่มเสี ่ยงที่จะออกจากระบบการศึกษา เด็กตกหล่น และเด็กออกกลางคัน ได้รับการ
ช่วยเหลือให้ได้รับการศึกษาข้ันพื้นฐาน 



๓๗ 
 

4. ผู้เรียน ครู บุคลากรทางการศึกษา และสถานศึกษา ได้รับการดูแลความปลอดภัยจากภัยคุกคาม  
9 รูปแบบ ได้แก่ ภัยยาเสพติด ภัยความรุนแรง ภัยพิบัติต่าง ๆ อุบัติเหตุ โรคอุบัติใหม่ ฝุ่น PM 2.5 การค้า
มนุษย์ การคุกคามในชีวิตและทรัพย์สิน รวมถึงอาชญากรรมไซเบอร์ สามารถปรับตัวต่อโรคอุบัติใหม่ โรคอุบัติ
ซ้ำ และรองรับวิถีชีวิตใหม่ รวมถึงการจัดสภาพแวดล้อมท่ีเอื้อต่อการมีสุขภาวะท่ีดี 
 5. ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ ทันต่อการเปลี่ยนแปลง 
ของเทคโนโลยี มีสมรรถนะ ความรู้ ความเช่ียวชาญ จรรยาบรรณและมาตรฐานวิชาชีพ รวมทั้งจิตวิญญาณ
ความเป็นครู 
 6. สถานศึกษาจั ดการศึกษา เพ ื ่ อการบรรล ุ เป้ าหมาย ไปสู ่ การพัฒนาอย ่ างย ั ่ ง ย ื น 
(Sustainable Development Goals : SDGs) และสร้างเสริมคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม 
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
 7. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สถานศึกษา มีการนำระบบข้อมูลสารสนเทศ และเทคโนโลยี
ด ิจ ิท ัลมาใช้ในการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธ ิภาพ มีระบบการบริหารจัดการที ่ได้มาตรฐาน  
มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล 
 
กลยุทธ์ที่ 1 ส่งเสริมการจัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีความปลอดภัยจากภัยทุกรูปแบบ 
 เป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์ 
 1. ผู้เรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา ได้รับการดูแลความปลอดภัยจากภัยคุกคาม 9 รูปแบบ 
ได้แก่ ภัยยาเสพติด ภัยความรุนแรง ภัยพิบัติต่าง ๆ อุบัติเหตุ โรคอุบัติใหม่ ฝุ ่น PM 2.5 การค้ามนุษย์  
การคุกคามในชีวิตและทรัพย์สิน รวมถึงอาชญากรรมไซเบอร์ 
 2. ผู้เรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา ได้รับการดูแลความปลอดภัยและสามารถปรับตัวต่อโรคอุบัติ
ใหม ่โรคอุบัติซ้ำ 
 3. สถานศึกษา ได้รับการพัฒนาให้มีความปลอดภัย และจัดการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 4. สถานศึกษา ได้รับการส่งเสริมให้มีความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกที่เกี ่ยวข้อง เพื่อความ
ปลอดภัยของผู้เรียน 
 ตัวชี้วัด 

ท่ี ตัวชี้วัด 
ค่าเป้าหมายปีงบประมาณ พ.ศ. 

เป้าประสงค ์
๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ 

1 ร้อยละของผู้เรียนท่ีมีความรู้ความเข้าใจ ในภัย
คุกคามรูปแบบใหม่ทุกรูปแบบ รู้เท่าทันส่ือและ
เทคโนโลยีในการดำเนินชีวิตวิถีใหม่และชีวิตวิถี
ถัดไป 

๖๐ ๗๐ ๘๐ ๙๐ 100 1,2 

2 ร้อยละของผู้เรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา ได้รับ
การดูแลความปลอดภัยและสามารถปรับตัวต่อโรคอุบัติ
ใหม่ โรคอุบัติซ้ำ 

๖๐ ๗๐ ๘๐ ๙๐ 100 1,2 



๓๘ 
 

ท่ี ตัวชี้วัด 
ค่าเป้าหมายปีงบประมาณ พ.ศ. 

เป้าประสงค ์
๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ 

3 ร้อยละของสถานศึกษาที่มีแผน/มาตรการ    ใน
การจัดการภัยพิบัติภัยคุกคามทุกรูปแบบ โรคอุบัติ
ใหม่และโรคอุบัติซ้ำ รองรับวิถีชีวิตใหม่(New Normal) 

๖๐ ๗๐ ๘๐ ๙๐ 100 3 

4 ร้อยละของสถานศึกษา มีความร่วมมือกับหน่วยงาน
ภายนอกท่ีเกี่ยวข้องเพื่อความปลอดภัยของผู้เรียน 

๕๐ ๖๐ ๗๐ ๘๐ 90 4 

  
แนวทางการพัฒนา 

ท่ี แนวทางการพัฒนา ผูรั้บผิดชอบ ตัวชี้วัด 
1 สนับสนุน พัฒนา และส่งเสริมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้เกี่ยวกับภัยรูปแบบต่าง ๆ ท่ีมีผลกระทบต่อ 

ความปลอดภัยในการดำเนินชีวิต เพื่อสามารถดำเนินชีวิตในวิถีใหม่และชีวิตวิถีถัดไปได้
อย่างถูกต้อง 

สพม.สป. 
(สส.) 

  

1 

2 พัฒนาระบบและกลไกในการดูแลความปลอดภัยให้กับผู้เรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา 
และสถานศึกษา ให ้ได ้ร ับความปลอดภ ัยจากภ ัยท ั ้ ง 9 ร ูปแบบ และพร ้อมปร ับตัว 
ต่อการเปล่ียนแปลง โดยเปิดให้มีช่องทางการร้องเรียนหรือแจ้งเหตุให้กับผู้เรียน ผู้ปกครอง 
ครู เพื่อสื่อสารกับ สพท. โดยตรง รวมถึงการใช้ข้อมูล และแอปพลิเคชันในการเฝ้าระวัง
เชิงรุก เพื่อสามารถคาดการณ์ภัยที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต และส่งเสริมการเชื่อมโยง
ฐานข้อมูลของหน่วยงาน สถานศึกษาในสังกัด และหน่วยงานภายนอก ให้สามารถแก้ไข
ปัญหาด้านความปลอดภัยได้อย่างทันท่วงที  

สพม.สป. 
(สส. ICT) 

  

1,2 

3 พัฒนาสถานศึกษาให้เป็นพื้นที่ปลอดภัยสำหรับผู้เรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา 
โดยการสนับสนุนหรือประสานการสนับสนุนทรัพยากรเพื่อให้อาคารเรียนอาคารประกอบ
ของสถานศึกษาให้เอื้อต่อการเรียนรู้ และความปลอดภัยของผู้เรียน ครู และบุคลากร
ทางการศึกษา รวมถึงส่งเสริม และประสานการสนับสนุนบุคลากรด้านจิตวิทยา และ
บุคลากรด้านความปลอดภัย เพื่อให้เกิดความปลอดภัยกับผู้เรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา 

สพม.สป. 
(นผ.สส.) 

  

3,4 

4 ส่งเสริมและสนับสนุนสถานศึกษา ให้มีความร่วมมือกับหน่วยงานภาคีเคร ือข่าย  
ที่เกี ่ยวข้อง เช่น สำนักงานจังหวัด , องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น, สาธารณสุขจังหวัด  
และสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด เป็นต้น  เพื่อเสริมสร้าง
ความปลอดภัยของผู้เรียนให้มีทักษะในการป้องกันและปรับตัว 

สพม.สป. 
(สส.อก.นผ.) 

 
  

4 

5 ส่งเสริมให้มีการประเมินความเสี่ยงด้านความปลอดภัย และจัดทำแผนบริหารจัดการ 
ด้านความปลอดภัย ของสถานศึกษาในสังกัด รวมถึงแผนรองรับภัยพิบัติฉุกเฉิน และ
จัดระบบความปลอดภัยในภาพรวมให้เหมาะสมตามบริบทของพื้นท่ี 

สพม.สป. 
(สส.อก.) 

 

3 



๓๙ 
 

 
 
กลยุทธ์ที่ 2  เพิ่มโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาให้กับผูเ้รียนทุกคน 
 เป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์ 
 ๑. ผู้เรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างเสมอภาคจนจบการศึกษา
ภาคบังคับ  
 ๒. ผู้เรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ได้รับการส่งเสริมให้ได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างเสมอ
ภาคจนจบการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
 ๓. เด็กพิการและเด็กด้อยโอกาส ได้รับโอกาสทางการศึกษาท่ีมีคุณภาพอย่างเสมอภาค 
 ๔. ผู้เรียนท่ีมีความสามารถพิเศษได้รับการส่งเสริมและพัฒนาเต็มตามศักยภาพ    
 ๕. เด็กกลุ่มเสี ่ยงที่จะออกจากระบบการศึกษา เด็กตกหล่น และเด็กออกกลางคัน ได้รับการ
ช่วยเหลือให้ได้รับการศึกษาข้ันพื้นฐาน  

  
            ตัวชี้วัด 

ท่ี ตัวชี้วัด 
ค่าเป้าหมายปีงบประมาณ พ.ศ. 

เป้าประสงค ์
๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ 

๑ ร ้อยละการเข้าเร ียนสุทธิระดับมัธยมศึกษา
ตอนต้นสังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ี 

๕๐ ๕๕ ๖๐ ๖๕ ๗0 1 

2 ร้อยละการจบการศึกษาภาคบังคับสุทธิระดับ 
มัธยมศึกษาตอนต้นสังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ี ๘๐ ๘๕ ๙๐ ๙๕ 100 1 

3 ร้อยละของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
จบการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

๖๐ ๖๕ ๗๕ ๘๕ 9๕ 2 

4 ร ้อยละของสถานศ ึกษาท ี ่ ส ่ ง เสร ิมการใช้
เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้ 

๖๐ ๗๐ ๘๐ ๙๐ 100 1-4 

5 ร้อยละของผู้เรียนที่มีความสามารถพิเศษได้รับ
การพัฒนาเต็มตามศักยภาพตามความถนัด และ
ความสามารถ ตามหลักพหุปัญญา 

๖๐ ๖๕ ๗๐ ๗๕ ๘0 ๔ 

6 ร ้อยละของเด ็กออกกลางค ัน เด ็กตกหล่น  
กลับเข้าสู ่ระบบการศึกษาหรือได้รับการศึกษา
ด้วยรูปแบบท่ีเหมาะสม 

๘๐ ๘๕ ๙๐ ๙๕ 100 ๕ 

7 ร้อยละของผู้เรียนท่ีเป็นผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาสเข้าถึง
บริการทางการศึกษา และพัฒนาสมรรถภาพ
หรือบริการทางการศึกษาท่ีเหมาะสม ตามความ
จำเป็น  

๖๐ ๖๕ ๗๐ ๗๕ 8๐ ๓ 

 



๔๐ 
 

 แนวทางการพัฒนา 
ท่ี แนวทางการพัฒนา ผูรั้บผิดชอบ ตัวชี้วัด 

• การสนับสนุนโครงสร้างพื้นฐาน   
1 พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศของผู้เรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นรายบุคคล  

เป็นฐานข้อมูลในการบริหารจัดการศึกษา รวมทั้งบูรณาการและเช่ือมโยงฐานข้อมูลกับ
หน่วยงานอื่นท่ีเกี่ยวข้อง เพื่อดูแลและป้องกันไม่ให้ผู้เรียนออกจากระบบการศึกษา 

สพม.สป.  
(นผ.ICT) 

 

2,๔ 

2 ส่ ง เสริม สนับสนุนการมีส่ วนร่วมของสั งคมอย่างต่ อเนื ่อง  ประสานงานกับ
หน่วยงานอื ่นๆ ที ่เกี ่ยวข้อง และระดมทรัพยากรเพื ่อแก้ปัญหาความเหลื ่อมล้ำ 
ทางการศึกษา 

สพม.สป.  
(นผ. สส. อก.)  

4,5 

3 ส่งเสร ิม สนับสนุนให้ม ีเทคโนโลยีด ิจ ิท ัล หร ือนว ัตกรรม ในการสร ้างโอกาส  
ทางการศึกษา ให้ผู้เรียนทุกคน ทุกพื้นท่ีเข้าถึงการจัดการศึกษาท่ีมีคุณภาพ 

สพม.สป.  
(นผ.ICT)  

๑-5 

4 พัฒนาระบบสนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยบุคคล ครอบครัว (Home School) 
องค์กรชุมชน องค์กรเอกชน องค์กรวิชาชีพ และสถานประกอบการในศูนย์การเรียน  
ตามมาตรา 12 แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 

สพม.สป.  
(สส.นผ.กง.ศน.) 

๑-๕ 

5 พัฒนาระบบแพลตฟอร์มในการส่งต่อ ติดตาม และค้นหาผู้เรียน เพื่อช่วยเหลือเด็ก  
ตกหล่น เด็กออกกลางคันให้กลับเข้าสู่ระบบการศึกษา หรือได้รับการศึกษาด้วยรูปแบบ 
ท่ีเหมาะสม 

สพม.สป.  
(นผ.สส.ICT)  

2,๔,๕, 

6 กำหนดแนวทาง และกระบวนการในการส่งต่อผู้เรียนให้ได้รับการศึกษาในระดับท่ีสูงขึ้น 
หรือมีทักษะอาชีพในการดำรงชีวิต 

สพม.สป.  
(สส.) 

๑-๕ 

7 พัฒนารูปแบบและวิธ ีการจัดการเรียนร ู ้  เทคโนโลยี สิ ่งอำนวยความสะดวก  
สื ่อบริการและความช่วยเหลืออื ่นใดทางการศึกษา  รวมทั้งกระบวนการวัดและ
ประเมินผลท่ีเหมาะสมกับการพัฒนาศักยภาพของเด็กพิการ 

สพม.สป.  
(ศน.สส.ICT) 

๕ 
 

 
• ดูแล ส่งเสริมการเข้าถึงโอกาสทางการศึกษาของผู้เรียน   

8 จัดการศึกษาให้ผู ้เร ียนที ่มีความสามารถพิเศษได้ร ับโอกาสในการพัฒนาเต็มตาม
ศักยภาพ 

สพม.สป.  
(สส.ศน.)  

๓ 

๙ ส่งเสริมเด็กพิการและเด็กด้อยโอกาส มีโอกาสได้รับการศึกษาท่ีมีคุณภาพ มีทักษะชีวิต 
ทักษะวิชาการ และทักษะวิชาชีพ สอดคล้องกับความต้องการจำเป็นสามารถพึ่งตนเอง
ได้ตามศักยภาพของแต่ละบุคคล 

สพม.สป.  
(สส.ศน.)  

๕ 

1๐ ส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาแบบเรียนรวมให้มีคุณภาพ และเกิดการบูรณาการ 
อย่างยั่งยืน 

สพม.สป.  
(สส.ศน.) 

๑-๕ 

• เพิ่มโอกาสการเข้าถึงสถานศึกษาที่มีคุณภาพทุกแห่ง   
1๑ พัฒนาโรงเรียนคุณภาพ ให้สามารถเพิ่มโอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐานให้กับผู้เรียนได้ 

อย่างมีคุณภาพ  
สพม.สป.  

(นผ.ศน.ICT)  
๒ 



๔๑ 
 

 
 
กลยุทธ์ที่ 3  ยกระดับคุณภาพการศึกษาให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 

 เป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์ 
   1. ผู ้เรียน มีความรักในสถาบันหลักของชาติ และยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตย 
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข เป็นพลเมืองที่รู ้สิทธิและหน้าที่อย่างมีความรับผิดชอบ มีจิต
สาธารณะ มีความรักและความภูมิใจในความเป็นไทย 
   2. ผู้เรียนได้รับการศึกษาท่ีมีคุณภาพ ตามมาตรฐาน สอดคล้องกับศักยภาพ ให้เป็นผู้มีสมรรถนะ
และทักษะท่ีจำเป็นในศตวรรษท่ี 21   
 3. ผู ้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของ
เทคโนโลยีมีสมรรถนะ ความรู้ ความเช่ียวชาญ จรรยาบรรณและมาตรฐานวิชาชีพ รวมท้ังจิตวิญญาณความเป็นคร ู
 4. สถานศึกษาจัดการศึกษาเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainable Development Goals : 
SDGs)และสร้างเสริมคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
 5. สถานศึกษามีระบบการวัดและประเมินผลเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน (Assessment for 
Learning) ด้วยวิธีการท่ีหลากหลาย เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้เป็นรายบุคคล (Personalized Learning)  
 6. สถานศึกษาสามารถจัดการเรียนการสอนที่ยืดหยุ่นตอบสนองต่อความถนัดและความสนใจ  
ของผู้เรียน  

 ตัวชี้วัด 

ท่ี ตัวชี้วัด 
ค่าเป้าหมายปีงบประมาณ พ.ศ. 

เป้าประสงค ์
๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ 

1 ร้อยละของผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์
ระดับดีขึ้นไป   

๕๐ ๖๐ ๗๐ ๘๐ 90 1 

2 ร้อยละของผู้เรียนท่ีได้รับการคัดกรองหรือ 
ส่งต่อเพื่อพัฒนาพหุปัญญารายบุคคล 

๖๐ ๗๐ ๘๐ ๙๐ 100 2 

3 ร ้อยละของผ ู ้ เร ียนได ้ร ับการพ ัฒนาให้มี
สมรรถนะ และทักษะที ่จำเป็นในศตวรรษ 
ท่ี 21  

๖๐ ๖๕ ๗๐ ๗๕ 80 2 

4 ร้อยละของผู้เรียนสามารถเข้าถึงแพลตฟอร์ม
การเรียนรู้อัจฉริยะ ท่ีรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับ
กระบวนการจัดการเรียนรู้ ส่ือการสอนที่
มีคุณภาพสูง  และการประเมินและพัฒนา
ผู้เรียนเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้เป็นรายบุคคล 
(Personalized Learning) สำหรับผู้เรียน 

๖๐ ๖๕ ๗๐ ๗๕ 80 2 

5 ร้อยละของครูผู้สอนจัดการเรียนรู้ท่ีมุ่งพัฒนา
สมรรถนะผู้เรียนแบบถักทอความรู้ ทักษะ 

๖๐ ๖๕ ๗๐ ๗๕ 80 3 



๔๒ 
 

ท่ี ตัวชี้วัด 
ค่าเป้าหมายปีงบประมาณ พ.ศ. 

เป้าประสงค ์
๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ 

เจตคติค่านิยม และคุณลักษณะผู้เร ียนเข้า
ด ้ วยก ันด ้วยการเร ียนร ู ้ ฐานสมรรถนะ 
( Competency-Based Instruction) แ ล ะ
การเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning)  

6 ร้อยละของครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ี
ได้รับการพัฒนาให้มีสมรรถนะด้านภาษาและ
ความรู้พื้นฐานด้านดิจิทัล 

๕๐ ๕๕ ๖๐ ๖๕ 70 3 

7 ร้อยละของสถานศึกษาในสังกัด ที่มีหลักสตูร
สถานศึกษาท่ียืดหยุ่นตอบสนองต่อความถนัด
และความสนใจของผู้เรียน   

๖๐ ๗๐ ๘๐ ๙๐ 100 6 

8 ร้อยละของสถานศึกษา มีระบบการวัดและ
ประเมินผลเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เร ียน 
(Assessment For Learning) ด ้ วยว ิ ธ ี การ ท่ี
หลากหลาย เพื ่อส่งเสร ิมการ เร ี ยนร ู ้ เป ็น
รายบุคคล (Personalized Learning) 

๖๐ ๗๐ ๘๐ ๙๐ 100 5 

9 ร้อยละของสถานศึกษาที่เสริมสร้างศักยภาพ
ด้านการประเมินให้กับครูผู้สอนให้สามารถสร้าง
และใช้เครื่องมือประเมินสมรรถนะความฉลาดรู้
ของผู้เรียนด้านการอ่าน ด้านวิทยาศาสตร์ และ
ด้านคณิตศาสตร์ในระดับชั ้นเรียนเพื ่อการ
พัฒนาการเรียนรู้ 

๖๐ ๖๕ ๗๐ ๗๕ 80 5 

  
 แนวทางการพัฒนา 

ท่ี แนวทางการพัฒนา ผูรั้บผิดชอบ ตัวชี้วัด 
• คุณภาพผู้เรียน   

๑ ส่งเสริมให้สถานศึกษาจัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีความรู้มีทักษะการเรียนรู้   และทักษะที่
จำเป็นในศตวรรษที่ 21 อย่างครบถ้วน เป็นคนดีมีวินัย มีความรักในสถาบันหลัก
ของชาติ ยึดมั่น การปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุข และน้อมนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้า
เจ้าอยู่หัว สู่การปฏิบัติ 

สพม.สป. 
(ศน.สส.) 

1 , 3 

๒ พัฒนาและส่งเสริมผู้เรียนให้ได้รับการพัฒนาพหุปัญญารายบุคคล โดยมีเครื่องมือคัดกรอง /
สำรวจแวว /วัดความสามารถ ความถนัด สถานศึกษาจัดการเรียนรู้ท่ีหลากหลายตอบสนอง
ความแตกต่างทางพหุปัญญาของผู้เรียน โดยครูออกแบบการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ

สพม.สป. (ศน.) 
 

1 , 3 



๔๓ 
 

ท่ี แนวทางการพัฒนา ผูรั้บผิดชอบ ตัวชี้วัด 
สอดคล้องตามบริบทและวัฒนธรรม คำนึงถึงความแตกต่างของแต่ละบุคคลตามความถนัด 
ความสนใจ ส่งผลต่อการพัฒนาผู้เรียนให้เต็มตามศักยภาพ  

๓ จัดการศึกษาตามขีดความสามารถของผู้เรียนการศึกษาขั้นพื้นฐาน ความถนัดและ
ศักยภาพของแต่ละบุคคล วางรากฐานการศึกษาเพื่ออาชีพ ให้สอดคล้องกับบริบทพื้นท่ี 
ความต้องการของตลาดแรงงานและการพัฒนาประเทศ 

สพม.สป.  
(สส.ศน.) 

 

2,3,6,7 

๔ พัฒนาผู ้เร ียนให้มีสมรรถนะและทักษะด้านการอ่าน คณิตศาสตร์ การคิดขั ้นสูง นวัตกรรม
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีดิจิทัล และภาษาต่างประเทศ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน 
เช่ือมโยงสู่อาชีพและการมีงานทำ มีทักษะอาชีพท่ีสอดคล้องกับความต้องการของประเทศ 

สพม.สป.  
(ศน.สส.) 

 

3 , 4 

๕ ส่งเสริม พัฒนาทักษะด้านดิจิทัลและด้านการเรียนรู้ของผู้เรียน ที่นำไปสู่ Digital Life & 
Learning  

สพม.สป.  
(ศน. ICT)  

3 

๖ ส่งเสริมให้ผู้เรียนนำความรู้ด้านเทคโนโลยีมาใช้ในชีวิตประจำวันและหารายได้ระหว่างเรียน  สพม.สป.  
(ศน. ICT.สส.) 

1 

๗ ส่งเสริมสนับสนุนให้สถานศึกษาจัดการศึกษาเพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับ
ส่ิงแวดล้อม  

สพม.สป.  
(ศน. สส.) 

 

• คุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา   
๘ ส่งเสริมให้ครูสามารถจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) และเป็นผู้สร้างสรรค์นวัตกรรม 

(Co-creation) ให้กับผู้เรียนในทุกระดับช้ัน  
สพม.สป.  
(พค.ศน.)   

6 

๙ ส่งเสริม สนับสนุนครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีการพัฒนาตนเองทางว ิชาชีพ 
อย่างต่อเนื่อง มีจรรยาบรรณ และจิตวิญญาณความเป็นครู 

สพม.สป.  
(บค.พค.กม.) 

๖ 

1๐ พัฒนาศักยภาพครูในด้านการวัดและประเมินผลเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของผู ้เร ียน 
(Assessment For Learning) ด้วยว ิธ ีการที ่หลากหลาย เพ ื ่อส่งเสร ิมการเร ียนรู้  
เป็นรายบุคคล (Personalized Learning) เช่น การอบรมเชิงปฏิบัติการแบบ Intensive 
Training การอบรมแบบออนไลน์ (Online Training) การอบรมแบบเรียนรู้ด้วยตนเอง 
(e-learning) เป็นต้น 

สพม.สป.  
(ศน.พค.) 

 

6 

• หลักสูตรและอื่น ๆ  
1๑ พัฒนาระบบคลังข้อสอบมาตรฐานในการประเมินคุณภาพผู้เรียนรอบด้าน เพื่อให้บริการแก่

สถานศึกษาในรูปแบบออนไลน์ 
สพม.สป.  
(ศน.ICT.)  

9 

1๒ พัฒนาและส่งเสริมนวัตกรรมการศึกษาและการเรียนรู้ เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการศึกษาของผู้เรียน และสมรรถนะของผู้เรียน 

สพม.สป.  
(ศน.)  

3 

1๓ พัฒนาและส่งเสริมให้มีแพลตฟอร์มการจัดการเรียนรู้อัจฉริยะ ที่รวบรวมข้อมูลเกี ่ยวกับ
กระบวนการจัดการเรียนรู้  สื่อการสอนที่มีคุณภาพ  และการประเมินและพัฒนา
ผู้เรียนเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้เป็นรายบุคคล (Personalized learning) สำหรับผู้เรียน 

สพม.สป.  
(ศน.ICT)  

4 

1๔ บูรณาการการศึกษาเพื่อการศึกษาต่อด้านอาชีพและการประกอบอาชีพ หรือการมีงานทำ 
ตามความต้องการและความถนัดของผู้เรียน 

สพม.สป.  
(สส.)  

3 



๔๔ 
 

ท่ี แนวทางการพัฒนา ผูรั้บผิดชอบ ตัวชี้วัด 
1๕ สนับสนุนการปรับปรุงหลักสูตรและการพัฒนาครู ให้ สอดคล้ อง กับบริบทพื ้นที ่  

สนับสนุนการพัฒนาระบบและกระบวนการบริหารจัดการกระบวนการฝึกประสบการณ์
วิชาชีพครู และระบบการนิเทศการศึกษา และการสอนงานของครูพี่เล้ียงในสถานศึกษา 

สพม.สป.  
(พค.)  

6 

1๖ ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพบุคคลเพื่อความเป็นเลิศทางวิชาชีพ พัฒนาครูและ
บุคลากรทางการศึกษาโดยใช้พื้นท่ีเป็นฐาน 

สพม.สป.  
(บค.พค.)  

6 

๑๗ พัฒนา รูปแบบ วิธีการนิเทศที่ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning)  
เพื่อตอบสนองการเปล่ียนแปลงในศตวรรษท่ี 21   

สพม.สป.  
(ศน.)  

6 

 
 
กลยุทธ์ที่ 4  เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา 
 เป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์ 
 1. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สถานศึกษา มีการนำระบบข้อมูลสารสนเทศ และเทคโนโลยี
ดิจิทัลมาใช้ในการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ  
 2. สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา สถานศึกษา มีระบบการบริหารจัดการท่ีได้มาตรฐาน 
 3. สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา สถานศึกษา มีการบริหารงบประมาณท่ีมีประสิทธิภาพ เหมาะสม
กับบริบท 
 4. สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา สถานศึกษา มีการบริหารงานบุคคลท่ีมีประสิทธิภาพ เหมาะสม
กับบริบท 
 5. สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา สถานศึกษา มีการพัฒนาระบบการบริหารจัดการและการมีส่วน
ร่วม ท่ีมีประสิทธิภาพ เหมาะสมกับบริบท 
 ๖. สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา สถานศึกษา มีการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 
   
 ตัวชี้วัด 

ท่ี ตัวชี้วัด 
ค่าเป้าหมายปีงบประมาณ พ.ศ. 

เป้าประสงค ์
๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ 

1 ร้อยละของสถานศึกษาในสังกัดมีระบบบริหาร
จัดการท่ีเป็นดิจิทัล 
- สพท.และสถานศึกษามีและใช้ระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์ 
- สพท.และสถานศึกษามีและใช้ระบบริหาร
จัดการท่ีเป็นระบบดิจิทัล 4 ด้าน (บริหารท่ัวไป / 
บุคลากร / งบประมาณ / วิชาการ) 
- สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามีและใช้ระบบริ
หารจัดการท่ีเป็นระบบดิจิทัล 4 ด้าน (บริหาร
ท่ัวไป / บุคลากร / งบประมาณ / วิชาการ)  

๖๐ ๗๐ ๘๐ ๙๐ 100 1 



๔๕ 
 

ท่ี ตัวชี้วัด 
ค่าเป้าหมายปีงบประมาณ พ.ศ. 

เป้าประสงค ์
๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ 

- สถานศึกษามีระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียนท่ีเป็น
ระบบดิจิทัล 

2 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามีคะแนนตามเกณฑ์
การประเมินราชการ 4.0   

๓๐๐ ๓๒๐ ๓๕๐ ๔๐๐ 450 2 

3 คะแนนการประเมินเกณฑ์มาตรฐานสำนักงานเขต
พื้นท่ีการศึกษา 

200 250 300 350 400 2 

๔ ร ้อยละของการประเมินตัวชี ้ว ัดตามมาตรการ
ปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการของ 
สพท. 

80 85 90 95 100 ๒ 

๕ ร้อยละของสถานศึกษาที ่ผ่านเกณฑ์การประกัน
คุณภาพภายในไม่ต่ำกว่าระดับดีในทุกมาตรฐาน 

๖๐ ๗๐ ๘๐ ๙๐ 100 2 

๖ ร้อยละของการใช้จ่ายงบประมาณของสำนักงานเขต
พื้นที่การศึกษา สถานศึกษา ได้ตามมาตรการเบิก
จ่ายเงินงบประมาณของรัฐ 

๗๕ ๘๐ ๘๕ ๙๐ 95 3 

๗ ร้อยละของ สถานศึกษาที ่มีบุคลากรตามกรอบ
อัตรากำลังท่ีกำหนด 

๗๕ ๘๐ ๘๕ ๙๐ 95 4 

๘ ร้อยละของความพึงพอใจของประชาชนต่อบริการ
จัดการศึกษาของสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา 

๗๕ ๘๐ ๘๕ ๙๐ ๙๕ 3-6 

๙ ร้อยละของคะแนนการประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการดำเนินงาน  

๙๔ ๙๕ ๙๖ ๙๗  ๙๘ 6 

 
 
 แนวทางการพัฒนา 

ท่ี แนวทางการพัฒนา ผู้รับรับผิดชอบ ตัวชี้วัด 
• สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สถานศึกษามีการนำระบบข้อมูลสารสนเทศ และเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ 

ในการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ 
1 

1 พัฒนาระบบสารสนเทศในหน่วยงานให้มีระบบข้อมูลจัดการและรายงาน (ปพ. Online /ระบบ
รายงานผลต่อ พระราชบัญญัติอำนวยความสะดวก / พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 
/ ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการของสถานศึกษา/ สพท.  (ผู้เรียน ครูและบุคลากร
ทางการศึกษา สถานศึกษา (อาคาร ครุภัณฑ์) /ด้านบุคลากร)  

สพม.สป. 
(ทุกกลุ่ม)   

1 

2 พัฒนาระบบพื้นฐานทางเทคโนโลยีให้ครอบคลุมทั้ง สพท. (การให้ความช่วยเหลือ 
ด้านเทคโนโลยีพื้นฐาน พัฒนาบุคลากรให้มีทักษะพื้นฐานด้านเทคโนโลยี การใช้โครงข่าย
อินเทอร์เน็ต การใช้อุปกรณ์ด้าน ICT ) อย่างคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพสูงสุด 

สพม.สป. 
(พค.ICT) 

1 



๔๖ 
 

ท่ี แนวทางการพัฒนา ผู้รับรับผิดชอบ ตัวชี้วัด 
3 ส่งเสริมการใช้ระบบบริหารด้านการจัดการศึกษาพื ้นฐานที ่ดีสำหรับสถานศึกษา 

เพื่อลดภาระงานครู ลดความซ้ำซ้อนของระบบงานและการจัดเก็บข้อมูล 
สพม.สป. 
(นผ.ICT)  

1 

• สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สถานศึกษา มีระบบการบริหารจัดการที่ได้มาตรฐาน 2 
๔ ส่งเสริมให้มีการบริหารจัดการที่ได้มาตรฐานของหน่วยงาน  เช่น PMQA มาตรฐาน

สำนักงานเขตพื ้นที ่การศึกษา มาตรฐานการประกันคุณภาพของสถานศึกษา หรือ
มาตรฐานอื่นๆ ท่ีเกี่ยวข้อง 

สพม.สป. 
(ทุกกลุ่ม) 

2 

• สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สถานศึกษามีการบริหารงบประมาณ ที่มีประสิทธิภาพ เหมาะสมกับบริบท 3 
๕ บริหารงบประมาณที่ได้รับจัดสรรงบประมาณให้สอดคล้องกับภารกิจ วัตถุประสงค์ 

และบริบทอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 
สพม.สป. 

(นผ.)  
3 

 
 

• สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และสถานศึกษามีการบริหารงานบุคคล ที่มีประสิทธิภาพ เหมาะสมกับ
บริบท 

 

๖ เสริมสร้างขวัญกำลังใจในความก้าวหน้าทางวิชาชีพ และการยกย่องเชิดชูเกียรติบุคลากร สพม.สป. 
(พค.บค.) 

4 

๗ พัฒนาผู้บริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณธรรม จริยธรรมและ
การปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาล 

สพม.สป. 
(พค.กม.บค.) 

4 

• สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และสถานศึกษามีการพัฒนาระบบการบริหารจัดการและการมีส่วนร่วม  
ที่มีประสิทธิภาพ เหมาะสมกับบริบท 

๘ ส่งเสริมความร่วมมือระหว่างสถานศึกษาทั้งในและนอกสังกัด เพื่อบูรณาการการใช้ทรัพยากร 
ของสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา โดยใช้พื้นที่เป็นฐานให้เกิดประสิทธิภาพ
สูงสุด สามารถจัดการเรียนรู้ได้อย่างมีคุณภาพ โดยนำเทคโนโลยีเข้ามาสนับสนุน  

สพม.สป. 
(สส. ICT) 

5 

๙ ส่งเสริมทุกภาคส่วนให้มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา  สพม.สป. 
(ทุกกลุ่ม)  

5 

๑๐ ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการกำกับ ติดตาม ตรวจสอบ การบริหารจัดการศึกษา  
จากภาคส่วนต่าง ๆ 

สพม.สป. 
(ทุกกลุ่ม)  

5 

• สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และสถานศึกษา มีการบริหารจัดการตามหลักธรรมมาภิบาล 6 
๑๑ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สถานศึกษา มีระบบการบริหารการเงินและสินทรัพย์ 

ท่ีชัดเจน เปนขั้นตอน ตรวจสอบได 
สพม.สป. 

(ตสน.นผ.กง.)  
6 

๑๒ สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา สถานศึกษา สนับสนุน ส่งเสริมให้ ครู และบุคลากรทางการศึกษา 
มีส่วนร่วมในการกำหนดแผนงานของหน่วยงาน 

สพม.สป. 
(ทุกกลุ่ม)  

6 

  



๔๗ 
 

ส่วนที่ 4 
การขับเคลื่อนแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐานสู่การปฏิบตัิ 

แนวทางการบริหารแผนสู่การปฏิบัติ 
แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2566 - 2570 ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

มัธยมศึกษาสมุทรปราการ จัดทำขึ้นเพื่อใช้เป็นกรอบทิศทางในการดำเนินงานและ การจัดทำแผนของ
สถานศึกษาในสังกัด และหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง เพื่อให้บรรลุเป้าหมายท่ีกำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล ตอบสนองความเปลี่ยนแปลงโดยมีเป้าหมายในปี พ.ศ. 2570 โดยเชื่อมโยงสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2561 - 2580 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ 
สังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 แผนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา (ฉบับปรับปรุง) แผนการศึกษาแห่งชาติ  
พ.ศ. 2560 - 2579 และเพื่อให้การบริหารแผนสู่การปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล
สูงสุดท่ีสอดคล้องกับเปา้หมายการให้บริการทางการศึกษา และการพัฒนาคุณภาพทางการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสมุทรปราการจึงกำหนดแนวทางในการบริหารแผนสู่การปฏิบัติ 
ดังนี้ 

1. สร้างการรับรู้และความเข้าใจให้กับผู้บริหารสถานศึกษาและบุคลากรในสำนักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษามัธยมศึกษาสมุทรปราการทุกระดับ ในความเป็นมา และความเชื่อมโยงของแผนพัฒนาการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2566 - 2570 ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสมุทรปราการ กับนโยบาย
และแผนท่ีสำคัญอื่น ๆ เพื่อให้เกิดการรับรู้และเข้าใจในทิศทางเดียวกัน 

2. เน้นย้ำให้ผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดให้ความสำคัญในการพิจารณาแผนพัฒนาการศึกษา 
ขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2566 - 2570 ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสมุทรปราการ เพื่อใช้เป็น
กรอบในการกำหนดนโยบาย แผน และกรอบแนวทางในการดำเนินงานของหน่วยงาน  

3. จัดทำแผนปฏิบัติการปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา
สมุทรปราการ ให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2566 - 2570 ของสำนักงาน 
เขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาสมุทรปราการ เพื่อนำไปสู่การกำหนดนโยบาย มาตรการและโครงการสำหรับ
การดำเนินงานท่ีเป็นรูปธรรม  

4. กำกับ ติดตาม ประเมินผลและรายงานผลการปฏิบัติงาน ตามแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
อย่างเป็นระบบ 

ท้ังนี้ แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐานฉบับนี้ ได้กำหนดเป้าหมายภาพรวมและตัวชี้วัดปลายทาง 
ในปี 2570 มีจำนวนตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย ท่ีสถานศึกษาในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
สมุทรปราการสามารถนำไปกำหนดแผนปฏิบัติการในการขับเคลื่อนให้เหมาะสมในแต่ละปี และสามารถนำ
แนวทางพัฒนาที่กำหนดไว้ ไปเลือกปรับใช้ตามบริบทของตนเอง เพื่อให้บรรลุค่าเป้าหมายภายในปี 2570 
ต่อไป 

 

 



๔๘ 
 

เง่ือนไขความสำเร็จ 
แผนพัฒนาการศึกษาขั ้นพื ้นฐาน พ.ศ. 2566 - 2570 ของสำนักงานเขตพื ้นที ่การศึกษา 

มัธยมศึกษาสมุทรปราการ  มีเงื่อนไขความสำเร็จ ดังนี้ 
1. ดำเนินการแก้ไขจุดอ่อนหรืออุปสรรค ให้ลดหรือหมดไป 
2. พัฒนาต่อยอดจุดแข็งอย่างต่อเนื่อง  
3. ดำเนินการขับเคล่ือนตามนโยบายทุกระดับได้อย่างมี่ประสิทธิภาพ 
4. สถานศึกษาในสังกัดมีแผนและกลยุทธ์สู่การปฏิบัติ ที่สอดคล้องกับแผนพัฒนาการศึกษา          

ขั้นพื้นฐานดังกล่าว  
5. การได้รับการสนับสนุนทรัพยากรด้านบุคลากร งบประมาณ วัสดุอุปกรณ์ และบริหาร

จัดการจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐานอย่างอย่างเพียงพอและต่อเนื่อง และครอบคลุมภารกิจ  
6. การดำเนินการของสำนักงานเขตพื ้นที ่การศึกษามัธยมศึกษาสมุทรปราการ และ

สถานศึกษาในสังกัดเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล เพื่อสร้างความเชื่อมั่น  ให้หน่วยงาน องค์กร และผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสีย โดยผู ้บริหารสถานศึกษาและบุคลากรสำนักงานเจตพื ้นที ่การศึกษามัธยมศึกษา
สมุทรปราการทุกระดับต้องให้ความสำคัญในการบริหารจัดการ การติดตาม การประเมินผล โดยมุ่งเน้น
ผลลัพธ์ของงานและการทำงานแบบมีส่วนร่วมที่เอื้อต่อการพัฒนาความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ การปฏิบัตงิาน
ให้บรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายท่ีกำหนดไว้  

7. การสร้างและประสานเครือข่ายความร่วมมือในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างเป็นระบบ 
ทั ้งหน่วยงานภาครัฐ หน่วยงานภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่น และหน่วยงานที ่เกี ่ยวข้องอื ่น ๆ 
เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานตามแผนและขับเคลื่อนเป็นไปในทิศทางเดียวกัน โดยมีผู ้รับผิดชอบการสร้างและ
ประสานเครือข่ายความร่วมมือท่ีชัดเจน 
 8. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสมุทรปราการ นำแผนพัฒนาการศึกษา 
ขั้นพื้นฐานดังกล่าว ไปดำเนินการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี และแผนอื่น ๆ 
    9. สถานศึกษาในสังกัด นำแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐานดังกล่าว ไปพิจารณาจัดทำหรือ
ปรับเปลี่ยนแผนที่เกี ่ยวข้อง ได้แก่ แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐานของสถานศึกษา แผนปฏิบัติการ
ประจำปี และแผนอื่น ๆ ที่สอดคล้องกับแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษาสมุทรปราการ 



๕๐ 
 

xiv 

ผังความเชื่อมโยงของแผนสำคัญต่าง ๆ กับแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2566-2570 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสมุทรปราการ 
ยุทธศาสตร์ชาติ ยุทธศาสตร์ท่ี 1 

ความมั่นคง 
ยุทธศาสตร์ท่ี 2 

การสร้างความสามารถ 
ในการแข่งขัน 

ยุทธศาสตร์ท่ี 3 
ด ้านการพ ัฒนาและ
เสร ิมสร ้างศ ักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย์ 

ยุทธศาสตร์ท่ี 5 
การสร้างการเติบโตบน
คุณภาพชีวิตที่เป็นมิตร
ต่อส่ิงแวดล้อม 

ยุทธศาสตร์ท่ี 4 
ด้านการสร ้างโอกาสและ
ความเสมอภาคทางสังคม 

ยุทธศาสตร์ท่ี 6 
ด้านการปรับสมดุลและ
พัฒนาระบบการบริหาร
จัดการภาครัฐ 

แผนแม่บทฯ 1. ความมั่นคง 11. การพัฒนาศักยภาพ
คนตลอดช่วงชีวิต 

12. การพัฒนาการเรียนรู้ 17. ความเสมอภาคและ
หลักประกันทางสังคม 

21. การต่อต้านการทุจริต 
และประพฤติมิชอบ 

แผนแม่บทย่อย การป้องกันและแก้ไข
ปัญหาที่มีผลกระทบต่อ
ความมั่นคง 

• การพัฒนาเด็กต้ังแต่ช่วง
การต้ังครรภ์จนถึงปฐมวัย  
• การพัฒนาช่วงวัยเรียน/
วัยรุ่น 

• การปฏิร ูปกระบวนการเรียนรู้ที ่ตอบสนองการ
เปล่ียนแปลงในศตวรรษท่ี 21 
•  การตระหน ักถ ึ งพห ุป ัญญาของมน ุษย ์ ท่ี
หลากหลาย 

การคุ ้มครองทางสังคมขั้น
พื้นฐานและหลักประกันทาง
เศรษฐกิจสังคมและสุขภาพ 

การป้องกันการทุจริตและ 
ประพฤติมิชอบ 

แผนการปฏิรูปประเทศ 
(ปรับปรุง) 

12. ด้านการศึกษา 11.ด้านการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และส ังคมแห่งชาติ 
ฉบับที่ 13 

หมุดหมายท่ี 12 
ไทยมีกำลังคนสมรรถนะสูง มุ่งเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ตอบโจทย์การพัฒนาแห่งอนาคต 

หมุดหมายท่ี 9  
ความยากจนข้ามรุ ่นลดลง 
และความคุ้มครองทางสังคม
เหมาะสมเพียงพอ 

หมุดหมายท่ี 13  
ภาครัฐสมรรถนะสูง 

แผนพัฒนาการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน สพฐ. 

กลยุทธ์ที่ 1 
ส่งเสริมการจัดการศึกษา
ให้ผู้เรียนมีความปลอดภัย
จากภัยทุกรูปแบบ 

กลยุทธ์ที่ 3 
ยกระดับคุณภาพการศึกษาให้สอดคล้องกับการเปล่ียนแปลงในศตวรรษท่ี 

21 

กลยุทธ์ที่ 2 
เพิ่มโอกาสและความเสมอ
ภาคทางการศ ึกษาให ้กับ
ประชากรวัยเรียนทุกคน 

กลยุทธ์ที่ 4 
เ พ ิ ่ ม ป ร ะ ส ิ ท ธ ิ ภ า พ 
การบริหารจัดการศึกษา 

แผนพัฒนาการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน สพม.สป. 

กลยุทธ์ที่ 1 
ส่งเสริมการจัดการศึกษา
ให้ผู้เรียนมีความปลอดภัย

จากภัยทุกรูปแบบ 

กลยุทธ์ที่ 3 
ยกระดับคุณภาพการศึกษาให้สอดคล้องกับการเปล่ียนแปลงในศตวรรษท่ี 

21 

กลยุทธ์ที่ 2 
เพิ่มโอกาสและความเสมอ
ภาคทางการศึกษาให้กับ
ประชากรวัยเรียนทุกคน 

กลยุทธ์ที่ 4 
เพิ่มประสิทธิภาพ 

การบริหารจัดการศึกษา 
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