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ส านักงานขขพพ้ืนท่กการศึกษาประมมศึกษาสมุทรสาคร 

 

     สารบัญ 

                   หน้า  

ค าน า 

สารบัญ 

สารบัญตาราง 

ส่วนที่ 1  บทน า 

    อ ำนำจหน้ำที่        2 

    โครงสร้ำงกำรบรหิำรงำน      3 

  การศึกษาสภาพเขตพื้นที่การศึกษา 

  ดำ้นโอกำสทำงกำรศึกษำ      6 

  ดำ้นคุณภำพทำงกำรศึกษำ      9 

  ดำ้นกำรบริหำรจัดกำร       12 

 ลักษณะทางกายภาพ       15 

   ที่ต้ังและพืน้ที่ควำมรับผิดชอบ      15 

  สภำพภูมิประเทศ       17 

    สภำพเศรษฐกิจ        17 

  ข้อมูลพื้นฐานทางการศึกษา      19 

  ผลกำรด ำเนนิงำน        

   ด้ำนคุณภำพกำรศึกษำ      25 

   ด้ำนกำรบริหำรและจัดกำรศึกษำ     29 

ส่วนที่ 2  กรอบแนวคิดการพัฒนา      

  พระรำชกระแส พระบำทสมเด็จพระปรเมนทรมหำภูมิพลอดุลยเดช 

      มหำรำชบรมนำถบพิตร เกี่ยวกับกำรศึกษำ    35 

  พระบรมรำโชบำยในหลวงรัชกำลที่ 10 กับกำรพัฒนำกำรศึกษำ  36 

   รัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย พุทธศักรำช 2560   37 

   ยุทธศำสตร์ชำตริะยะ 20 ปี (พ.ศ.2561-2580)    38 
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ส านักงานขขพพ้ืนท่กการศึกษาประมมศึกษาสมุทรสาคร 

 

     สารบัญ (ต่อ) 

                   หน้า  

   แผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ     40

   แผนปฏิรูปประเทศ       41 

   แผนปฏิรูปประเทศดำ้นกำรศึกษำ     44 

   แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำต ิฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) 45 

   แผนกำรศึกษำแห่งชำต ิพ.ศ. 2560 – 2579    45 

   แผนปฏิบัตริำชกำรระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 – 2565)  

   ของกระทรวงศกึษำธิกำร      46 

  นโยบำยส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพืน้ฐำน  

  ปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 -2565         46 

   แผนปฏิบัตริำชกำรระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 – 2565)  

   ของส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขัน้พืน้ฐำน   49 

   มำตรฐำนส ำนักงำนเขตพืน้ที่กำรศึกษำประถมศึกษำสมุทรสำคร  59 

  ทักษะแห่งทศวรรษที่ 21       64 

  ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำจังหวัดสมุทรสำคร    65 

  ผังควำมเช่ือมโยงระหว่ำงยุทธศำสตร์ชำต ิ20 ปี กับแผนพัฒนำ 

  กำรศึกษำขัน้พ้ืนฐำน พ.ศ. 2563 – 2565 สพป.สมุทรสำคร  67 

ส่วนที่ 3 ทิศทางการจัดการศกึษา        

  นโยบำยของส ำนักงำนเขตพืน้ที่กำรศึกษำประถมศึกษำสมุทรสำคร 68 

          วิสัยทัศน์        68 

             พันธกจิ         69 

     ค่ำนยิมร่วมองค์กร       69 

   ยุทธศำสตร์         70 

   จุดเน้นกำรด ำเนนิงำน       70 

  เป้ำประสงค์หลัก       71 

  โมเดลกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ (SAKHON)2 Model   72 

  ตัวชี้วัดควำมส ำเร็จ “เลศิสุด สมุทรสำคร”    72 
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สารบัญ (ต่อ) 

                   หน้า 

ส่วนที่ 4  ยุทธศาสตร์ ตัวชี้วดั ค่าเป้าหมายและโครงการ  

 ยุทธศำสตร์ที่ 1 กำรจัดกำรศึกษำเพ่ือควำมมั่นคง    78 

 ยุทธศำสตร์ที่ 2 กำรพัฒนำคุณภำพนักเรยีนและส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำ 

          เพ่ือสร้ำงขดีควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน   81 

 ยุทธศำสตร์ที่ 3 สง่เสริม สนับสนุนกำรพัฒนำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 83 

 ยุทธศำสตร์ที่ 4 เสริมสร้ำงโอกำส ควำมเสมอภำคและควำมเท่ำเทียม 

         กำรเข้ำถงึบรกิำรทำงกำรศึกษำ    87 

 ยุทธศำสตร์ที่ 5 กำรจัดกำรศึกษำเพ่ือเสริมสร้ำงคุณภำพชีวิตที่เป็นมิตรกับ 

          สิ่งแวดลอ้ม       89 

 ยุทธศำสตร์ที่ 6 พัฒนำระบบบริหำรจัดกำรและสง่เสริมกำรมีส่วนร่วม 

         ในกำรบรหิำรจัดกำรศึกษำ     91 

 ยุทธศำสตร์ที่ 7 กำรพัฒนำรูปแบบกำรก ำกับ ติดตำม นิเทศ ประเมิน  

         สง่เสริมและให้ก ำลังใจที่มีประสทิธิภำพ   93 

ส่วนที่ 5  การบรหิารแผนสู่การปฏิบัต ิ            

 กำรน ำแผนสู่กำรปฏิบัติ            96 

 กำรติดตำม ตรวจสอบและประเมินผล     98 

 ปัจจัยแห่งควำมส ำเร็จในกำรน ำแผนไปสูก่ำรปฏิบัติ        99 

ภาคผนวก  

 - ค ำสั่งส ำนักงำนเขตพืน้ที่กำรศึกษำประถมศึกษำสมุทรสำคร  

      ที่ 370/2563 สั่ง ณ วันที่ 8 ธันวำคม 2563  
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ส านักงานขขพพ้ืนท่กการศึกษาประมมศึกษาสมุทรสาคร 

 

สารบัญตาราง 
 

ตารางที่                        หน้า 

  1 เขตกำรปกครอง พ้ืนที่และประชำกร 16

 2 จ ำนวนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดสมุทรสำคร 16 

 3 จ ำนวนสถำนศึกษำในสังกัด จ ำแนกตำมขนำดปีกำรศึกษำ 2558-2563 21 

 4 จ ำนวนนักเรยีนรำยช้ันเรียนและห้องเรียนเปรยีบเทียบ  

  ปีกำรศึกษำ 2561 – 2563 21 

 5 นักเรียนดอ้ยโอกำส พิกำรและเด็กไร้/ต่ำงสัญชำติ  

  ปีกำรศึกษำ 2561 – 2563 22 

 6 จ ำนวนนักเรยีนในสังกัด จ ำแนกตำมสัญชำต ิปีกำรศึกษำ 2563 23 

 7 จ ำนวนนักเรียนออกกลำงคัน ปีกำรศึกษำ 2562 23 

 8 อัตรำกำรศึกษำต่อและประกอบอำชีพของนักเรียนในสังกัด 24 

 9 จ ำนวนข้ำรำชกำรในสังกัด จ ำแนกตำมสำยงำนและวุฒกิำรศึกษำ  24 

 10 ควำมขำดแคลนบุคลำกรครูในโรงเรียน (ตำมเกณฑ์ ก.ค.ศ.) 24 

 11 ผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติขัน้พื้นฐำน (O-NET) ช้ันประถมศึกษำ 

  ปีที่ 6 ปีกำรศึกษำ 2560 - 2562 ระดับเขตพื้นที่และระดับต่ำงๆ 25 

 12 ผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติขัน้พื้นฐำน (O-NET) ช้ันมัธยมศึกษำ 

  ปีที่ 3 ปีกำรศึกษำ 2560 - 2562  ระดับเขตพืน้ที่และระดับต่ำงๆ 26 

 13   ผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติขัน้พื้นฐำน (O-NET) ช้ันมัธยมศึกษำ 

  ปีที่ 6 ปีกำรศึกษำ 2560 - 2562 ระดับเขตพื้นที่และระดับต่ำงๆ 26 

 14 ผลกำรประเมินคุณภำพผู้เรียน (NT) ช้ันประถมศึกษำปีที่ 3   

  ปีกำรศึกษำ 2560 - 2562   27 

 15 ผลกำรประเมินควำมสำมำรถดำ้นกำรอ่ำน (RT) ช้ันประถมศึกษำปีที่ 1  

  ปีกำรศึกษำ 2560 - 2562  27

 16 ควำมก้ำวหน้ำผลกำรประเมินคุณภำพผู้เรยีน (National Test : NT)  

  ช้ันประถมศึกษำปีที่ 3 ปีกำรศึกษำ 2560 - 2562  28 

 17 ผลกำรประเมินพัฒนำกำรระดับปฐมวัย  ปีกำรศึกษำ 2562 28 
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สารบัญตาราง (ต่อ) 
ตารางที่                หน้า 

 

 18 ผลกำรติดตำมและประเมินผลกำรบรหิำรจัดกำรศึกษำขัน้พื้นฐำนตำม 

  ตัวชี้วัดแผนปฏิบัติรำชกำรของ สพฐ. ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 29 

 19 ผลกำรประเมินกำรบริหำรและจัดกำรของส ำนักงำนเขตrพืน้ที่กำรศึกษำ 

  ตำมเกณฑ์มำตรฐำนฯ ปีงบประมำณ 2563 31 
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ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร 

ส่วนที่ 1 

บทน ำ 
 

 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 ตามมาตรา 65 ไดบ้ัญญัติให้รัฐพึงจัด

ให้มียุทธศาสตร์ชาติเป็นเป้าหมายการพัฒนาประเทศอย่างย่ังยืนตามหลักธรรมาภิบาล เพ่ือใช้

เป็นกรอบในการจัดท าแผนต่าง ๆ ให้สอดคลอ้ง เกิดการบูรณาการและเป็นพลังผลักดันร่วมกัน

ไปสู่เป้าหมายที่ก าหนดไว้  

 วิสัยทัศน์ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ.2561-2580) คือ “ประเทศไทยมีความมั่นคง

มั่งคั่ง ย่ังยืน เป็นประเทศที่พัฒนาแลว้ ดว้ยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” 

หรือเป็นคติพจน์ประจ าชาติว่า “มั่นคง มั่งคั่ง ย่ังยืน” โดยมีความมั่นคงเป็นรากฐาน ที่จะท าให้

เกิดความมั่งคั่งและย่ังยืน  

 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้ก าหนดนโยบายและด าเนินการ

จัดท าแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรที่สอดรับกับยุทธศาสตร์ชาติ แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2560-

2579แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่12 (พ.ศ.2560-2564)  แผนยุทธศาสตร์

กระทรวงศึกษาธิการ (พ.ศ.2563-2565) โดยพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการ

บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 ก าหนดให้

สว่นราชการจัดท าแผนปฏิบัตริาชการโดยจัดท าเป็นแผนห้าปีและต้องสอดคล้องกับยุทธศาสตร์

ชาต ิแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาต ิแผนการปฏิรูปประเทศดา้นต่าง ๆ แผนพัฒนาเศรษฐกิจ

และสังคมแห่งชาติ นโยบายของคณะรัฐมนตรีที่แถลงต่อรัฐสภาและแผนอื่นที่เกี่ยวข้อง โดยใน

วาระเร่ิมแรก ให้แผนปฏิบัตริาชการของสว่นราชการเป็นแผนห้าปี ให้จัดท าเป็นแผนสามปี โดย

มีห้วงระยะเวลาต้ังแต่ปีงบประมาณ พ.ศ.2563-2565 ซึ่งส านักงานคณะกรรมการการศึกษา

ขั้นพ้ืนฐาน ได้จัดท าแผนปฏิบัตริาชการะยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 - 2565) ซึ่งถือเป็นแผนระดับที่ 3 

โดยท าการศึกษาวิเคราะห์ความสอดคลอ้งเช่ือมโยงกับยุทธศาสตร์ชาต ิแผนระดับที่ 1 และแผน

ระดับที่ 2 ตามที่คณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบ  
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 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา เป็นหน่วยงานที่อยูภ่ายใต้การก ากับดูแล

ของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ภารกิจส าคัญ คือ เป็นหน่วยก ากับ 

สนับสนุน ส่งเสริม และประสานการจัดการศึกษาของสถานศึกษา หน่วยงาน องค์กร และ

บุคคลต่าง ๆ ที่จัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ให้เป็นไปตามนโยบาย และได้มาตรฐานการศึกษา จึง

เป็นเสมือนหน่วยอ านวยความสะดวกให้กับสถานศึกษา และหน่วยจัดการศึกษาอื่นให้สามารถ

จัดการศึกษาไดอ้ย่างคลอ่งตัว มีความเป็นอิสระ สามารถให้บริการทางการศึกษาไดอ้ย่างทั่วถึง

มีคุณภาพและเป็นธรรม 

 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาครในฐานะหน่วยงานบริหาร

จัดการ การศึกษาขั้นพ้ืนฐานในพ้ืนที่ จึงไดจ้ัดท าแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพืน้ฐาน พ.ศ.2563-2565 

(ฉบับทบทวนปีงบประมาณ พ.ศ.2564) ขึ้นเพ่ือใช้เป็นกรอบทิศทางและเป้าหมายในการปฏิบัติ

ราชการของหน่วยงานและสถานศึกษาในสังกัดให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันอย่างมีเอกภาพ 

สอดคล้องกับนโยบายยุทธศาสตร์ของหน่วยเหนือ ภายใต้บริบทความจ าเป็นของเขตพื้นที่

การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร 
 

  อ ำนำจหน้ำที ่

                ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา เป็นหน่วยงานทางการศึกษาที่อยู่ภายใต้การก ากับดูแล

ของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน มีอ านาจหน้าที่ ดังนี้ 

 1. มาตรา ๓๗ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๖ 

และที่แก้ไขเพ่ิมเติม ก าหนดให้ส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษามีอ านาจหน้าที่เกี่ยวกับการศึกษา ตามที่

ก าหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการหรือกฎหมายอื่น และมี

อ านาจหน้าที่ดังน้ี           

        1) อ านาจหน้าที่ในการบริหารและจัดการศึกษา และพัฒนาสาระของหลักสูตร

การศึกษา ให้สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานของส านักงานคณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

          2) อ านาจหน้าที่ในการพัฒนางานด้านวิชาการ และจัดให้มีระบบประกันคุณภาพ

ภายในสถานศึกษา ร่วมกับสถานศึกษา 

 3) รับผิดชอบในการพิจารณาแบ่งสว่นราชการภายในสถานศึกษาของสถานศึกษา

และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 

 4) ปฏิบัตหิน้าที่อื่นตามที่กฎหมายก าหนด 
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  ข้อ 5 แห่งประกำศกระทรวงศึกษำธิกำร เรื่อง กำรแบ่งส่วนรำชกำรภำยในส ำนักงำน

เขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำ พ.ศ. 2560 

 ก าหนดให้ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามีอ านาจหน้าที่ด าเนินการให้เป็นไปตาม

อ านาจหน้าที่ของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการ 

กระทรวงศกึษาธิการ และมีอ านาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้ 

           1) จัดท านโยบาย แผนพัฒนาและมาตรฐานการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษาให้

สอดคล้องกับนโยบาย มาตรฐานการศึกษา แผนการศึกษา แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน

และความต้องการของท้องถิ่น 

 2) วิเคราะห์การจัดต้ังงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปของสถานศึกษาและหน่วยงาน

ในเขตพ้ืนที่การศึกษา และแจ้งการจัดสรรงบประมาณที่ได้รับให้หน่วยงานข้างต้นรับทราบ 

รวมทั้งก ากับ ตรวจสอบตดิตามการใช้จา่ยงบประมาณของหน่วยงานดังกล่าว 

 3) ประสาน ส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาหลักสูตรร่วมกับสถานศึกษาในเขตพืน้ที่

การศึกษา 

   4) ก ากับ ดูแล ติดตาม และประเมินผลสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและในเขตพื้นที่

การศึกษา 

   5) ศึกษา วิเคราะห์ วิจัยและรวบรวมข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษาในเขตพื้นที่

การศึกษา 

 6) ประสานการระดมทรัพยากรด้านต่าง ๆ รวมทั้งทรัพยากรบุคคล เพ่ือส่งเสริม

สนับสนุนการจัดและพัฒนาการศึกษาในเขตพืน้ที่การศึกษา 

 7) จัดระบบประกันคุณภาพการศึกษา และประเมินผลสถานศึกษาในเขตพื้นที่

การศึกษา 

 8. ประสาน ส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาของสถานศึกษาเอกชน องค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น รวมทั้งบุคคล องค์กรชุมชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถาน

ประกอบการและสถาบันอื่นที่จัดการศึกษารูปแบบที่หลากหลายในเขตพืน้ที่การศึกษา 

 9. ด าเนนิการและประสาน สง่เสริมสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาการศึกษาเขตพื้นที่

การศึกษา 

 10. ประสาน ส่งเสริมการด าเนินการของคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการและ

คณะท างานด้านการศึกษา 
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 11. ประสานการปฏิบัติราชการทั่วไปกับองค์กรหรือหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐ 

เอกชน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 12. ปฏิบัตงิานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือ

ที่ได้รับมอบหมาย 
 

โครงสร้ำงกำรบรหิำรงำน  

 ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา เป็นผู้บังคับบัญชาและผู้บริหารสูงสุดของ

เขตพ้ืนที่การศึกษา (ม.37 พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546) จัด

โครงสร้างออกเป็น 9 กลุ่ม 1 หน่วย ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เร่ือง การแบ่งสว่นราชการ

ภายในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา พ.ศ. 2560 ประกาศ ณ วันที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 

และ ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2561 แบ่งเป็น 

1) กลุ่มอ านวยการ 

2) กลุ่มนโยบายและแผน 

3) กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

4) กลุ่มบริหารงานการเงินและสนิทรัพย์ 

5) กลุ่มบริหารงานบุคคล  

6) กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 

7) กลุม่นิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา 

8) กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 

   9) หน่วยตรวจสอบภายใน 

   10) กลุ่มกฎหมายและคดี 
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โครงสร้ำงและรูปแบบกำรบริหำรงำนของส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ 
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1. ด้ำนโอกำสทำงกำรศึกษำ 

 

 

 การศึกษาสถานภาพเขตพ้ืนที่การศึกษา 
 

 กำรวิเครำะห์สภำพแวดล้อมด้ำนกำรศึกษำข้ันพ้ืนฐำน (SWOT Analysis) 

 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาครได้ด าเนินการจัดท า

แผนพัฒนาการศึกษาขัน้พ้ืนฐานตามกระบวนการบริหารเชิงกลยุทธ์ ศึกษาสภาพบรบิท ภารกิจ 

อ านาจหน้าที่ของเขตพ้ืนที่การศึกษา ข้อมูลทางการศึกษา ผลการด าเนินงานที่ผ่านมาจาก

ผู้รับผิดชอบ ปัญหาความต้องการ ข้อเสนอ แนะแนวทางการพัฒนาจากผู้มีส่วนไดส้ว่นเสยี โดยได้

จั ดประ ชุม เ พ่ือ รับ ฟังความคิด เห็นจากผู้ มีส่ วนได้ เสีย  อันประกอบไปด้วย ผู้ แทน

คณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัด คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบประเมินและนิเทศ

การศึกษา กลุ่มเครือข่ายทางการศึกษาต่าง ๆ น าข้อมูลข้อเสนอแนะแนวทางมาวิเคราะห์

ประเมินสภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอก เพ่ือให้รู้ถงึสถานะที่เป็นจริงในด้านจุดอ่อนจุดแข็ง 

โอกาสและสภาวะภัยคุกคามที่ต้องระมัดระวัง เพื่อเป็นพื้นฐานของการก าหนดยุทธศาสตร์

การพัฒนาที่เหมาะสม พบว่า 
 

 

  จุดแข็ง : Strengths  

  S1 มีจ านวนสถานศึกษาขั้นพื้นฐานเพ่ือบริการแก่กลุ่มเป้าหมายกระจาย

ครอบคลุมอยู่ทุกพ้ืนที่ ทุกต าบล ทั้งในสังกัดและสังกัดอื่น ส่งผลให้ประชากรวัยเรียนได้รับ

การศึกษาอย่างทั่วถึง 

  S2 นักเรยีนได้รับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตัง้แต่ระดับอนุบาล

จนจบการศึกษาขัน้พ้ืนฐาน 

  S3 สถานศึกษาเปิดโอกาสให้เด็กด้อยโอกาส เด็กพิการ เด็กไร้สัญชาติเข้ารับ

การศึกษา  

  S4 มีห้องเรียนพิเศษ EP คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ให้บริการส าหรับเด็กที่มี

ความสามารถพิเศษและมคีวามพร้อม 

  S5 สถานศึกษาระดับขยายโอกาสทางการศึกษามีความร่วมมือกับสถาน

ประกอบการในการฝึกทักษะอาชีพให้กับผู้เรียนเป็นการศึกษาเพ่ือการมงีานท า 
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  S6 สถานศึกษามีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นไปสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ รวมทั้ง

อนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีและวิถีชีวิตที่เป็นเอกลักษณ์ของคนสมุทรสาครให้ด ารงอยู่และ

สามารถให้บริการดา้นอาคารสถานที่แก่ชุมชน 
 

  จุดอ่อน : Weakness 

  W1 ผู้ เ รียนระดับช้ันประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนต้น ยังเข้าเ รียน

สถานศึกษาไม่เป็นไปตามเกณฑ์ จากผลการประเมินการบรหิารจัดการส านักงาน 

  W2 บุคลากรครูผู้สอนมีปริมาณไม่สอดคลอ้งกับภารกิจทั้งงานในหน้าที่และงานอื่น 

ปัจจุบันการจัดการเรียนการสอนมีความซับซ้อนยุ่งยาก  อีกทั้งครูไม่ครบตามโครงสร้าง

อัตราก าลัง ครูไม่ครบช้ัน ครูตามสาขาวิชาที่จ าเป็นไม่เพียงพอ โดยเฉพาะในสถานศึกษาขนาดเล็ก 

  W3 ระบบการดูแลช่วยเหลือ การแนะแนวการศึกษาต่อในสาขาอาชีพยังได้ผล

ไมเ่ต็มที่ 

  W4 ห้องเรียน อาคารฝึกอาชีพไม่เพียงพอ อาคารเรียนมีอายุการใช้งานนาน มี

สภาพช ารุด งบประมาณจากส่วนกลางไมเ่พียงพอต่อการจัดสรร 

  W5 สถานศึกษาบางแห่งมีสถานที่ไม่เพียงพอในการก่อสร้างอาคารเรียน 

อาคารประกอบ 

  W6 ครูผู้สอนไมม่ีความช านาญทางดา้นภาษาที่ใช้สอนนักเรยีนต่างด้าว 

  W7 อัตราการออกกลางคันยังไม่เป็นไปตามเป้าหมาย ยังมีนักเรียนบางส่วนที่

ออกกลางคันเน่ืองจากปัญหาสมรส เจ็บป่วย อุบัตเิหตุ อพยพตามผู้ปกครอง ปัญหาครอบครัว 

ความยากจน ท าให้นักเรยีนต้องพักการเรียนช่ัวคราว ออกไปชว่ยผู้ปกครองหารายได ้การย้าย

ติดตามผู้ปกครองของนักเรียน สภาพเศรษฐกิจและสังคมในปัจจุบัน ส่งผลให้นักเรียนและ

ผู้ปกครองมีเวลาอยูด่ว้ยกันน้อย เวลาสว่นใหญจ่ะอยู่กับเพื่อนและเทคโนโลยี 

  W8 อัตราการเรียนต่อสายอาชีพค่อนข้างน้อย  เน่ืองจากผู้ปกครองและนักเรยีน

ยังไมต่ระหนักถงึประโยชน์ 

  W9 โรงเรียนขยายโอกาสไม่มีงบประมาณพานักเรียนไปเรียนในแบบทวิศึกษา

ของการเรียนต่อสายอาชีพ 

      W10 นักเรยีนยังขาดความรู้เท่าทันในการสื่อสารทางเทคโนโลยี 
 

 

 

 

http://www.glitter-graphics.com/
http://www.glitter-graphics.com/


    
  

 
 

                            แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. 2563–2565 
               (ฉบับทบทวนปีงบประมาณ พ.ศ. 2564) 

 

 

 

                                                                                             8 

 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร 

 

 

  โอกำส : Opportunities 

  O1 จังหวัดสมุทรสาคร มีอาณาเขตติดกับเมืองหลวงของประเทศ การคมนาคม

สะดวก สง่ผลให้เด็กเยาวชนและประชาชนมีโอกาสไดรั้บการศึกษาอย่างทั่วถึงและต่อเน่ือง 

  O2 ภาคประชาสังคม องค์กรภาครัฐ อปท. ภาคเอกชน มีศักยภาพสูง มีความ

พร้อมในการให้การสนับสนุนสถานศึกษาและหน่วยงานทางการศึกษา 

  O3 มีสถานประกอบการให้ความร่วมมือในการฝึกทักษะอาชีพ ให้กับผู้เรียนใน

รูปแบบทวิศึกษา 

  O4 รายได้ต่อหัวของประชากรสูง รายได้ของจังหวัดเป็นอันดับสองของประเทศ 

สง่ผลให้สามารถสนับสนุนการจัดการศึกษาไดสู้งและเต็มที่   

  O5 ชุมชนท้องถิ่นมีศักยภาพ สามารถสนับสนุนทุนการศึกษาให้แก่เด็กไดจ้ านวนมาก 

  O6 เทคโนโลยีเพ่ือการศึกษาเพ่ือค้นคว้าหาความรู้ มีมากขึ้นสามารถเข้าถึง

แหลง่เรียนรู้ไดส้ะดวกขึน้ 

  อุปสรรค : Treats 

  T1 ผู้ปกครองทั้งคนไทยและต่างด้าว ย้ายถิ่นในการประกอบอาชีพ ส่งผลต่อ  

การย้ายเข้าออกของนักเรียนและอัตราการออกกลางคัน ส่วนหน่ึงไม่ย้ายช่ือนักเรียนออกจาก

ทะเบียนบ้าน ส่งผลต่ออัตราการเข้าเรยีน บางส่วนติดตามตัวไม่ได้ 

  T2 งบประมาณส าหรับการพัฒนาและดูแลรักษาอุปกรณ์เทคโนโลยีไม่เพียงพอ 

  T3 กฎหมาย ระเบียบ กฎเกณฑ์ แนวทางของหน่วยงานท้องถิ่นไม่เอื้อต่อการ

อุดหนุนช่วยเหลอืการศึกษา 

  T4 รายได้ผู้ปกครองส่วนใหญ่ค่อนข้างต่ า ส่งผลต่อการส่งเสริมอุดหนุนของ

สถานศึกษาและการส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาของผู้ปกครอง ผู้เรียนส่วนหน่ึงเป็น

ผู้ด้อยโอกาสทางการศึกษา ขาดแคลนปัจจัยพื้นฐาน  ออกกลางคันและไม่จบหลักสูตรภายใน

ระยะเวลาที่ก าหนด 

  T5 ค่าครองชีพค่อนข้างสูง รายได้ของผู้ปกครองไมเ่พียงพอต่อการใช้จา่ย สง่ผล

ต่อการสง่เสริมบุตรหลานในการศึกษา 

  T6 เด็กต่างด้าวที่ เ พ่ิมขึ้น ส่งผลให้การจัดการเรียนการสอนในบางส่วน

ยากล าบากขึ้น 
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2. ด้ำนคุณภำพทำงกำรศึกษำ 

 

 

 

  จุดแข็ง : Strengths  

  S1 คุณภาพการศึกษาระดับชาติขั้นพืน้ฐาน เพ่ือการประกันคุณภาพผู้เรยีน (NT) 

ของนักเรยีนช้ันประถมศึกษาปีที่ 3 มีคะแนนเฉล่ียสูงกว่าระดับประเทศทุกดา้น 

  S2 คะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-net) ระดับเขตพื้นที่

การศึกษามีพัฒนาการสูงขึน้ และสูงกว่าระดับประเทศ ดังนี้ 

   - ช้ัน ป. 6 วิชาภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สูงกว่าระดับประเทศ 

และสูงกว่าระดับ สพฐ.ทุกวิชา 

   - ช้ัน ม. 3 วิชาภาษาไทย ภาษาอังกฤษ มีพัฒนาการสูงขึน้  

   - ช้ัน ม. 6 วิชาภาษาไทย ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ สังคมศึกษา สูงกว่า

ระดับ สพฐ. และสูงกว่าระดับประเทศ ทุกวิชา 

  S3 คุณภาพนักเรียนช้ัน ป.1 ด้านการอ่าน มีผลการประเมินความสามารถสูง

กว่าระดับประเทศทุกดา้น 

  S3 โรงเรียนทุกโรงเรียนมีกระบวนการสร้างเสริมคุณธรรม จริยธรรมและความ

ส านึกในการเป็นชาตไิทย 

  S4 ครูและผู้บริหารสถานศึกษามีคุณวุฒิสูง มีความรู้ ความสามารถ ได้รับการ

พัฒนาสมรรถนะอย่างสม่ าเสมอ มีความสนใจใฝห่าความรู้เพ่ิมเตมิ 

  S5 ผู้เรียนส่วนใหญ่มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ระดับดีขึ้นไป เน่ืองจากมี

นโยบายสง่เสริมคุณธรรม 

  จุดอ่อน : Weakness 

  W1 คะแนนเฉล่ียรวมผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-net) 

ม.3 ต่ ากว่าระดับ สพฐ.และระดับประเทศทุกวิชา  ป.6 ต่ ากว่าระดับประเทศในวิชา

ภาษาอังกฤษ  

  W2 นักเรียนช้ัน ป.6, ม.3, ม.6 มีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้น

พ้ืนฐาน (O-net) คะแนนเฉล่ียรวมลดลงทุกระดับชัน้ และวิชาดังน้ี 
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   ช้ัน ป. 6 ลดลง 4 วิชาหลัก ได้แก่ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา 

ภาษาอังกฤษ 

   ช้ัน ม.3 ลดลง 3 วิชาหลัก ได้แก่ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ 

   ช้ัน ม.6 ลดลง 3 วิชาหลัก ได้แก่ ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ 

  W3 ผลการประเมินการบรหิารจัดการส านักงาน ตัวบ่งช้ีผู้เรยีนระดับช้ัน ป.6 มี

คะแนน NT ยังไมเ่ป็นไปตามเกณฑ์ที่ก าหนด 

  W4 นักเรยีนไมก่ล้าส่ือสารภาษาอังกฤษ และไมไ่ด้ใช้ในชีวิตประจ าวัน 

  W5 ครูไม่ตรงสาขา ไม่ตรงความจ าเป็นในการจัดการศึกษา ท าให้ไม่สามารถ

จัดการเรียนการสอนไดอ้ย่างมีคุณภาพเพียงพอ 

  W6 สถานศึกษาที่มีกระบวนการจัดการเรียนการสอนของครูลักษณะเวียนสอน 

สง่ผลต่อความเอาใจใสใ่นตัวเด็กของครูมีไม่เท่าที่ควร 

  W7 ครูบรรจุใหม่ส่วนใหญ่มีภูมิล าเนาต่างจังหวัด จะย้ายคืนถิ่นเมื่อบรรจุครบ

ตามวาระ 

  W8 ครูบางสว่นยังสอนไม่เป็น ไม่มวีิธีการสอน ขาดทักษะ ครูรุ่นใหม่เน้นการสอน

เฉพาะเร่ืองที่รับผิดชอบ ไมม่ีการดงึดูดความสนใจเด็ก ไมม่ีจติวิญญาณความเป็นครู 

  W9 ขาดแคลนครู ครูตามสาขาที่จ าเป็น โดยเฉพาะโรงเรียนขนาดเล็ก 

  W10 นักเรียนอ่านไม่ออกและเขียนไม่ได้สาเหตุส่วนหน่ึงเน่ืองจากเป็นเด็กที่มี

ความต้องการพิเศษและครูผู้สอนไม่สามารถดูแลผู้เรียนได้สอดคลอ้งกับความแตกต่างระหว่างบุคคล 

  W11 ครูและบุคลากรมีทักษะในการท าวิจัยในช้ันเรียนน้อย ทาให้การพัฒนา   

การเรียนการสอนไม่มปีระสิทธิภาพเท่าที่ควร 

  W12 สื่อเทคโนโลยีไม่สร้างสรรค์ ผู้เรยีนใช้เทคโนโลยีขาดการแยกแยะ สง่ผลให้

มีพฤติกรรมที่ไมพึ่งประสงค์ 

  โอกำส : Opportunities 

  O1 แนวทางการจัดการเรียนการสอนผ่านเทคโนโลยี สง่ผลให้โรงเรียนสามารถ

พัฒนาคุณภาพการศึกษาไดม้ากขึน้ 

  O2 ชุมชนมีแหลง่เรียนรู้ ภูมิปัญญาท้องถิ่นที่หลากหลาย ภูมิปัญญาท้องถิ่นเข้า

มามีสว่นร่วมในการจัดการเรียนการสอน เป็นครู เป็นแบบอย่าง สง่ผลต่อนักเรียนในการเรียนรู้ 

  O3 ระบบเครอืข่ายเทคโนโลยีครอบคลุมทุกพ้ืนที่เข้าถงึสื่อการเรียนรู้ไดง้่าย 
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  O4 สถานประกอบการให้ความส าคัญต่อการสนับสนุนทางการศึกษามากขึน้  

  O5 ยุทธศาสตร์จังหวัดมีแผนให้การสนับสนุนคุณภาพการศึกษา เพ่ือยกระดับ

ผลสัมฤทธิ์ด้านการทดสอบระดับชาติขัน้พืน้ฐาน (O-net) 

  อุปสรรค : Treats 

  T1 กระแสสังคมและเทคโนโลยี มีผลต่อพฤติกรรมผู้เรียน 

  T2 โรงเรียนขยายโอกาส มีครูไมต่รงสาขา/วิชาเอก การสรรหา บรรจุ ไมต่รงกับ

ความจ าเป็นที่แท้จรอง 

  T3 ครูขาดแคลนไม่เพียงพอกับการพัฒนาคุณภาพ โดยเฉพาะในสถานศึกษา

ขนาดเล็ก 

  T4 นักเรียนที่เข้าเรียนในโรงเรียนสังกัด สพฐ. สว่นใหญผู่้ปกครองมีฐานะปานกลาง

ถึงค่อนข้างยากจน สง่ผลต่อการร่วมพัฒนาคุณภาพการศึกษาของบุตรหลาน 

  T5 การตีค่าความคุ้มทุนทางการศึกษาเป็นเงิน สง่ผลต่อโรงเรียนขนาดเล็กไม่ได้

รับการส่งเสริมที่แท้จริง 

  T6 สถาบันครอบครัวเป็นครอบครัวเดี่ยว/แตกแยกเพ่ิมขึ้น ขาดผู้ให้การอบรม

เลี้ยงดู ให้ความรู ้ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม 

  T7 แหลง่เสื่อมโทรมกระจายอยูห่ลายจุด 

  T8 สังคมไทยยังขาดภูมิคุ้มกันจากการบริโภคผ่านสื่อและเทคโนโลยี ซึ่งไม่ได้

น าเสนอในเชิงสร้างสรรค์และเป็นจริงเท่าที่ควร การแพร่ขยายของข้อมูลข่าวสารไร้พรมแดน 

สง่ผลต่อการเสริมสร้างความรู ้การดูแลและปกป้องผู้เรียนจากค่านยิมที่ไมพึ่งประสงค์ 

  T9 ครูมภีาระงานอื่นมากกว่างานสอน สง่ผลให้ไม่มเีวลาอยู่โรงเรียนไมส่ามารถ

ออกแบบกระบวนการเรียนการสอนได้เต็มที่ และไม่เพียงพอต่อการดูแลเด็กและการจัดการ

เรียนการสอน 

  T10 การวัดคุณภาพการศึกษาที่ O-net ส่งผลต่อโรงเรียนขยายโอกาสทาง

การศึกษาที่นโยบายเน้นการสอนเพ่ืออาชีพ 
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3. ด้ำนกำรบริหำรจัดกำร 

 

 

 
 

  จุดแข็ง : Strengths  

  S1 ผอ.สพป.สมุทรสาคร ซึ่งเป็นผู้น าองค์กร มีนโยบายทิศทางการด าเนินงานที่ชัดเจน 

  S2 มีหน่วยติดตามตรวจสอบทางการบริหารการเงินที่ชัดเจน มีการให้ค าแนะน า

ดา้นระเบียบที่เกี่ยวข้อง 

  S3 มี กตปน.เป็นหน่วยติดตาม ประเมินผล ด้านวิชาการที่ ชัดเจน และมี

เครือข่าย อ.กตปน.ครอบคลุมทุกอ าเภอ 

  S4 มีเทคโนโลยีส่งเสริมการติดต่อสื่อสารกับหน่วยงานในสังกัดและหน่วยงาน

อื่นได้รวดเร็ว 

  S5 มีการติดตามการด าเนินงานตามนโยบายอย่างสม่ าเสมอ เป็นการกระตุ้นให้

โรงเรียนเกิดการพัฒนาอย่างต่อเน่ือง 

  S6 สถานศึกษาและหน่วยงานทางการศึกษาไม่มีเร่ืองร้องเรียนด้านการทุจริต 

ไมม่ีขา่วการเรียกรับเงิน สง่ผลให้มคีวามนยิมมาสอบบรรจุครูที่จังหวัดสมุทรสาครมาก 

  S7 สพป.สมุทรสาครบริหารจัดการในรูปแบบเครือข่ายสถานศึกษาอย่าง

เข้มแข็งและมีประสทิธิภาพ  สถานศึกษามีการรวมกลุ่มเป็นเครอืข่ายช่วยเหลอืกัน 

 

  S8 ผู้บริหารโรงเรียน ครู มีความเสยีสละรว่มกันช่วยเหลอืสนับสนุนการบรหิาร 

จัดการศึกษา 

  S9 ผอ.สพป. มีการกระจายอ านาจการด าเนินงานพร้อมการตัดสินใจแก่กลุ่ม

เครอืข่ายต่าง ๆ  

  จุดอ่อน : Weakness 

  W1 สถานศึกษาขาดบุคลากรปฏิบัติงานด้านภาระงานอื่น เช่น งานธุรการ งาน

งบประมาณ งานการเงินพัสดุ งานก่อสร้าง 

  W2 กระบวนการจัดครูให้ประจ าช้ันยังไม่เข้มแข็ง เช่น ครูที่สอนช้ัน ป.1 ต้องจัดคนที่

มีความรับผิดชอบค่อนขา้งสูง 

  W3 สถานศึกษาสว่นหน่ึงยังไมม่ีการบูรณาการการเรียนการสอน 
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  W4 การเกลี่ยอัตราก าลังครูจากสถานศึกษาเกินเกณฑ์ไปสถานศึกษาขาด

เกณฑ์ท าได้ยาก 
 

  W5 สพป.สมุทรสาคร ด าเนินการถ่ายทอดกลยุทธ์ไปสู่การปฏิบัติทั้งในระดับ

กลุ่ม และระดับบุคคลไม่ทั่วถึง 

  W6 สพป.สมุทรสาคร มีอาคารสถานที่ไมเ่พียงพอต่อการปฏิบัติงานและ    การ

บรกิารต่อผู้เกี่ยวข้อง  

  W7 สพป.มีการวางแผนการปฏิบัติตามแผนและการติดตามประเมินผลแผนยัง

ไมม่ีประสทิธิภาพเท่าที่ควร 

  W8 งานวิจัยเพ่ือพัฒนางาน/การพัฒนานวัตกรรมใหม่ๆมีน้อย 

  W9 บุคลากรบางส่วนมีประสบการณ์ในงานที่ได้รับมอบหมายน้อยจ าเป็นต้อง

รับการพัฒนาและส่ังสมประสบการณอ์ย่างต่อเน่ือง 

  W10 ได้รับงบประมาณไม่เป็นไปตามแผนที่ก าหนดไว้ งบประมาณด าเนินการ

บรหิารมจี านวนจ ากัด 

  W11 การน าผลการด าเนินงานมาพัฒนาการบริหารและการจัดการศึกษายังไม่

ครอบคลุมชัดเจน 

  โอกำส : Opportunities 

  O1 หน่วยงาน ชุมชน อปท. องค์กรเอกชนให้การสนับสนุน ส่งผลต่อการมีส่วน

ร่วมในการบรหิารเพ่ือพัฒนาการศึกษา/สถานศึกษา 

  O2 นโยบายจังหวัดและนโยบายท้องถิ่นให้ความส าคัญต่อการศึกษามากขึน้ 

  O3 พ้ืนที่ใกล้เมืองหลวง ส่งผลต่อการจัดหาสื่อ วัสดุ อุปกรณ์การเรียนรู้ที่

ทันสมัยได้ไม่ยาก 

  อุปสรรค : Treats 

  T1 กลุ่มโรงเรียนไม่มีระเบียบกฎหมายรองรับอ านาจหน้าที่ บทบาทภารกิจไม่

ชัดเจน สง่ผลต่อการพัฒนา 

  T2 แนวทาง หลักเกณฑ์นโยบายในการแต่งต้ังผู้บริหารใหม่ลงโรงเรียนขนาดเล็ก 

สง่ผลต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน 

  T3 งบประมาณที่รัฐจัดสรรไมส่มดุลกับความต้องการในการพัฒนา 
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  T4 กฎหมายก าหนดวิทยฐานะไม่ครอบคลุมบุคลากรทางการศึกษา 38 ค (2) 

การก าหนดมาตรฐานต าแหน่ง 38ค ความก้าวหน้าที่แตกต่างกันระหว่างหน่วยงาน ส่งผลให้

เกิดความไมเ่ท่าเทียม ขาดขวัญ ก าลังใจ มีผลกระทบตอ่การพัฒนางานของส านักงาน  

 
 

  T5 การปฏิรูปโครงสร้างทางการศึกษา การต้ังส านักงานศึกษาธิการจังหวัด

อย่างไม่มคีวามพร้อม สง่ผลกระทบอย่างมากต่อการปฏิบัติงานของส านักงานเขต เน่ืองจากถูก

เกลี่ยอัตราก าลังไปให้ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดและไม่สามารถได้อัตราและระดับกลับคืน 

ท าให้ปริมาณภาระงานที่มีอยู่เดิมและที่เพ่ิมขึ้นไม่สอดรับกับประมาณคนปฏิบัติงานที่มีอยู่ 

รวมทั้งระดับต าแหน่งที่ควรได้รับ สง่ผลต่อขวัญและก าลังใจและความทุ่มเทเสยีสละตอ่งาน 

  T6 ระเบียบบริหารราชการของส านักงานศึกษาธิการจังหวัด ส่งผลต่อการ

บรหิารจัดการของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 

  T7 กฎหมายเอื้อให้องค์คณะบุคคลระดับจังหวัดพิจารณาเร่ืองการเกลี่ยอัตรา

ก าลังคน แตอ่งค์คณะบุคคลไม่สามารถตัดสินใจได้ 

  T8 การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างและนโยบายทางการศึกษาท าให้การบริหาร

จัดการและการจัดการศึกษาขาดความตอ่เน่ือง 

  T9 ความเปลี่ยนแปลงทางการเมืองเป็นผลให้นโยบายเปลี่ยนบ่อย การท างานไม่

ต่อเน่ืองสง่ผลกระทบตอ่การพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

  T10 นโยบายการรวมโรงเรียนขนาดเล็กส่งผลให้เกิดข้อขัดแย้งกับชุมชน ผู้ปกครอง 

ไมย่อมรับเหตุผลในการรวมโรงเรียน 

  T11 สพฐ.ก าหนดโครงการ/กิจกรรมให้ส า นักงานเขตพื้นที่การศึกษา/

สถานศึกษาด าเนินการ ส่งผลให้ไม่สามารถด าเนินงานตอบสนองความต้องการความจ าเป็นที่

ตรงกับสภาพของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา/สถานศึกษาได้ 

  T12 นโยบายกระจายอ านาจการบริหารและการจัดการศึกษายังไม่ด าเนินการ

อย่างจริงจังส่งผลต่อความคลอ่งตัวในการบรหิารจัดการ 

  T13 นโยบายการสั่งการที่ไม่ตรงหน่วยงานรับผิดชอบ ส่งผลต่อความซ้ าซ้อน

และยุ่งยากในการด าเนนิงานในพ้ืนที่ 

  T14 นโยบายที่ไม่ค านึงถึงบริบทของพื้นที่ ส่งผลต่อการบริหารจัดการเพ่ือการ

พัฒนาคุณภาพการศึกษา 
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  ลักษณะทำงกำยภำพ 
 

  ที่ตั้ง/พื้นที่รับผิดชอบ 

 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร ต้ังอยู่เลขที่ 2/3 หมู่ที่ 8 ถนน

เศรษฐกิจ 1 ต าบลท่าทราย อ าเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร  

 เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาครมีเขตความรับผิดชอบ ครอบคลุมทั้งจังหวัด 

ประกอบดว้ย 3 อ าเภอ คือ อ าเภอเมืองสมุทรสาคร กระทุ่มแบน และบ้านแพ้ว มีอาณาเขตติดต่อ ดังน้ี 

   -  ทิศเหนือ ติดจังหวัดนครปฐม 

   -  ทิศตะวันออก ติดกรุงเทพมหานครและจังหวัดสมุทรปราการ 

   -  ทิศตะวันตก ติดจังหวัดสมุทรสงครามและจังหวัดราชบุรี 

   -  ทิศใต้ ติดอ่าวไทย 

เป็นจังหวัดปริมณฑลกรุงเทพมหานคร ห่างจากกรุงเทพฯ ตามระยะทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 35  

(ถนนพระราม 2) ประมาณ 30 กิโลเมตร 

แผนที่จังหวัดสมุทรสำคร 

แสดงจุดที่ตั้งโรงเรียน สังกัด สพป.สมุทรสำคร ตำมกำรแบงเขตพื้นที่อ ำเภอและต ำบล 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

ประชำกรและกำรปกครอง 

อ.กระทุ่มแบน 

อ.เมืองฯ 
อ.บ้านแพ้ว 
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  จังหวัดสมุทรสาคร เป็นจังหวัดปริมณฑลกรุงเทพมหานคร มีสภาพสังคมแบบกึ่งชนบท  

กึ่งเมือง ประชากรที่อาศัยอยู่ในเขตเมืองส่วนใหญจ่ะต้ังบ้านเรือนกระจุกตัวอยู่ริมถนนสายหลักและ 

สายรอง มีลักษณะครอบครัวเดี่ยว ส่วนประชากรในชนบทการต้ังบ้านเรือนจะกระจายอยู่ตามริม

แม่น้ า ล าคลอง ประชากรของจังหวัดสว่นใหญ่เป็นคนไทยเชือ้สายจีน และเชือ้สายรามัญ ประชากร 

(ตามระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหาร กรมการปกครอง เดอืนมีนาคม 2563) มีจ านวนรวม 586,205 คน 

ความหนาแน่นเท่ากับ 673 คนต่อตารางกิโลเมตร อ าเภอที่ประชากรมากที่สุดคือ อ าเภอเมือง

สมุทรสาคร รองลงมาคืออ าเภอกระทุ่มแบน และอ าเภอบ้านแพ้ว  

ตำรำง 1 : เขตกำรปกครองพื้นที่และประชำกร 

อ ำเภอ 
เขตกำรปกครอง : จ ำนวน พื้นที่ 

(ตร.กม.) 

ประชำกร 

:คน 

ควำมหนำแน่น

ประชำกร : ตร.กม. ต ำบล หมู่บ้ำน เทศบำล อบต 

เมืองสมุทรสาคร 18 116 5 12 492.040 303,867     618 

กระทุ่มแบน 10 76 4 6 135.760 181,866 1,340 

บ้านแพ้ว 12 98 3 7 245.031 100,472    410 

รวม 40 290 12 25 872.831 586,205    673 

                                                                           ที่มา : ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร กรมการปกครอง, มีนาคม 2563 

 

ตำรำง 2 : จ ำนวนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดสมุทรสำคร 

อ ำเภอ อบจ. 
เทศบำล 

อบต. รวมทั้งส้ิน 
นคร เมือง ต ำบล รวม 

เมืองสมุทรสาคร 1 1 - 4 5 12 17 

กระทุ่มแบน - 1 1 2 4 6 10 

บ้านแพ้ว - - - 3 3 7 10 

รวม 1 2 1 9 12 25 37 
                                                              ที่มา : ที่ท าการปกครองจังหวัดสมุทรสาคร สิงหาคม 2563 
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สภำพภูมิประเทศ 

 จังหวัดสมุทรสาคร มีลักษณะภูมิประเทศ เป็นที่ราบลุม่ติดชายฝั่งทะเลสูงจากระดับน้ าทะเล

ประมาณ 100 – 200 เมตร มีแม่น้ าท่าจีนไหลผ่านตอนกลางของจังหวัด ไหลคดเคี้ยวตามแนวเหนือใต้

ลงสู่อ่าวไทยที่อ าเภอเมืองสมุทรสาคร ระยะทางยาวประมาณ 70 กิโลเมตร พื้นที่ตอนบนในเขต

อ าเภอบ้านแพ้วและอ าเภอกระทุ่มแบนมีความอุดมสมบูรณ์ของดิน และมีโครงข่ายแม่น้ าล าคลอง

เช่ือมโยงถึงกันกระจายอยู่ทั่วพ้ืนที่กว่า 170 สาย จึงเหมาะที่จะท าการเพาะปลูกพืชนานาชนิดและ

บางส่วนเป็นย่านธุรกิจ อุตสาหกรรมและที่อยู่อาศัย พื้นที่ตอนล่างของจังหวัดในเขตอ าเภอเมือง

สมุทรสาครอยู่ติดชายฝั่งทะเลยาว 41.8 กิโลเมตร จึงเหมาะที่จะประกอบอาชีพประมงทะเลเพาะเลี้ยง

สัตว์น้ าชายฝั่งและท านาเกลือ ส่วนที่อยู่ถัดไปมีการพัฒนาพื้นที่ ขุดคลอง เพ่ือน าน้ าจืด มาท าการ

เพาะปลูกพืชนานาชนิด เพาะเลี้ยงสัตว์น้ าจืด บางสว่นเป็นย่านธุรกิจ อุตสาหกรรมและ  ที่อยู่อาศัย

รองรับการขยายตัวจากเมืองหลวงกรุงเทพมหานคร    

สภำพเศรษฐกจิ 

 จังหวัดสมุทรสาครเป็นเมืองแห่งเศรษฐกิจที่มีศักยภาพทางด้านการอุตสาหกรรม

การประมงและการเกษตร จากข้อมูลผลิตภัณฑ์ภาคและจังหวัด (GPP) ประจ าปี 2557 ของ

ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) พบว่า สภาพ

เศรษฐกิจโดยรวมของจังหวัดสมุทรสาครขยายตัวจากปีกอ่น จังหวัดสมุทรสาครยังเป็นจังหวัด 

1 ใน 10 ของประเทศ ที่มีมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดต่อหัวสูงตลอดมา 

 ในปี 2560 จังหวัดสมุทรสาครมีมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด (Gross Provincial 

Product) เท่ากับ 398,104 ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 2.5 ของผลติภัณฑ์มวลรวมของประเทศไทย 

และมีมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดต่อคน (GPP per capita) เท่ากับ 411,326.16 บาท/คน/ปี 

จัดอยู่ในล าดับที่ 7 ของประเทศ  

  1) ด้ำนอุตสำหกรรม 

  จังหวัดสมุทรสาคร เป็นจังหวัดที่มีศักยภาพเอื้อต่อการประกอบธุรกิจอุตสาหกรรม 

เน่ืองจากอยู่ในเขตปริมณฑลกรุงเทพมหานคร มีการคมนาคมขนส่งที่สะดวกและรวดเร็ว 

ประกอบกับมีโครงสร้างพ้ืนฐานและปัจจัยการผลติที่เหมาะสมต่อการลงทุน จึงมผีู้ประกอบการ

ดา้นธุรกิจอุตสาหกรรมให้ความสนใจมาลงทุนต้ังโรงงานอุตสาหกรรมในเขตจังหวัดสมุทรสาคร

เป็นจ านวนมาก ต้ังแต่ปี พ.ศ. 2512–2560 มีโรงงานอุตสาหกรรมต้ังอยู่ในพื้นพื้นที่จังหวัด

สมุทรสาคร จ านวน 5,916 แห่ง เงินลงทุน 267,319 ลา้นบาท จ านวนการจ้างแรงงาน 342,273 คน 

 

http://www.glitter-graphics.com/
http://www.glitter-graphics.com/


    
  

 
 

                            แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. 2563–2565 
               (ฉบับทบทวนปีงบประมาณ พ.ศ. 2564) 

 

 

 

                                                                                             18 

 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร 

 2) ด้ำนกำรเกษตร  

         จังหวัดสมุทรสาครเป็นพื้นที่ราบลุม่สูงกว่าระดับน้ าทะเลประมาณ 1-2 เมตร มี

แม่น้ าท่าจีนไหลผ่านตอนกลางของพื้นที่ จากทางด้านเหนือไหลลงสู่อ่าวไทยที่อ าเภอเมือง

สมุทรสาคร มีคลองชลประทานจ านวนมากกระจายอยู่ทั่วพื้นที่ เพ่ือการคมนาคมและเพ่ือการ

ชลประทาน ท าให้การใช้ที่ดินครึ่งหน่ึงของจังหวัดเหมาะสมกับการท าการเกษตรกรรม 

   ปี 2560 จังหวัดสมุทรสาครมีพื้นที่ทั้งหมด 545,216 ไร่ ท าการเกษตร จ านวน 

143,209.59 ไร่ จ านวนเกษตรกร  13,738 ราย ท าให้จังหวัดสมุทรสาครเป็นแหล่งปลูกไมผ้ล

และพืชผักนานาชนิด ส่วนการปลูกข้าวจะมีทั้งนาปีและนาปรังหมุนเวียนกันไป นอกจากนี้ยังมี

การปลูกไม้ดอกไม้ประดับโดยเฉพาะกล้วยไม้ ส่วนใหญ่เป็นกล้วยไม้ตัดดอก ซึ่งเกษตรกรไดม้ี

การพัฒนาสายพันธุ์ โดยใช้เทคโนโลยีใหม่ ซึ่งจะท าให้ผลผลิตทางการเกษตรของจังหวัด มี

คุณภาพสูงเป็นที่ต้องการของตลาดทั้งในประเทศและต่างประเทศ  

 3) ด้ำนกำรประมง              

       จังหวัดสมุทรสาคร มีชายฝั่งทะเลยาว 41.8 กิโลเมตรจึงมีการประกอบอาชีพ

ท าการประมงและการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าเป็นอาชีพหลัก ผลผลติจากการประมงทะเล สว่นใหญไ่ด้รับ

จากแหลง่น้ าธรรมชาติ ไดแ้ก่ บริเวณอ่าวไทย ทะเลอันดามัน และมหาสมุทรอินเดีย รวมทั้งทะเล

ด้านประเทศเวียดนาม ประกอบกับชาวประมงสมุทรสาคร มีความกระตือรือร้นในการพัฒนาอาชีพ

แสวงหาเทคนิคใหม่ๆ อยู่เสมอ ท าให้สมุทรสาครเป็นจังหวัดที่มีศักยภาพทางการประมงสูงมาก 

นอกจากน้ี ยังไดท้ าการประมงนอกน่านน้ าไทย โดยมีเรือประมงทะเล ที่เป็นเรือบรรทุกห้องเย็นขน

ถ่ายสนิค้าสัตว์น้ า ที่ไปร่วมท าการประมงในน่านน้ าต่างประเทศ ซึ่งวัตถุดิบที่จับไดจ้ะเป็นปลาชนิด

ต่าง ๆ เช่น ปลาเก๋า ปลากะพง ปลาหมึก โดยเรือบรรทุกขนถ่ายสนิค้าสัตว์น้ า(เรือแม่) จะน าสนิค้า

สัตว์น้ ากลับขึน้ฝั่ง โดยมีท่าเทียบเรือและรถตู้คอนเทนเนอร์ ตลอดจนแพปลาจ านวนมากรองรับ 

      ด้วยศักยภาพในการท าการประมงของชาวประมงสมุทรสาครดังกล่าว ส่งผลให้

จังหวัดสมุทรสาคร เป็นแหล่งธุรกิจการประมงขนาดใหญ่ครบวงจร ซึ่งมีทั้งการท าประมงทะเล การ

เพาะเลี้ยงสัตว์น้ า รวมถึงอุตสาหกรรมต่อเน่ือง รวมทั้งยังเป็นศูนย์กลางในการจ าหน่ายสินค้าสัตว์น้ า 

สินค้าประมงทะเลที่ส าคัญของประเทศโดยมีสะพานปลา 3 แห่ง (สะพานปลาเทศบาล/สมุทรสาคร, 

ตลาดทะเลไทย) เป็นตลาดกลางในการซือ้ขายสินค้าสัตว์น้ าของผู้ท าการประมงและผู้ค้าสัตว์น้ า  

  

 

 

http://www.glitter-graphics.com/
http://www.glitter-graphics.com/


    
  

 
 

                            แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. 2563–2565 
               (ฉบับทบทวนปีงบประมาณ พ.ศ. 2564) 

 

 

 

                                                                                             19 

 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร 

 

 4) แรงงำน  

          ในปี 2562 จังหวัดสมุทรสาคร มีผู้อยู่ในวัยท างานหรืออายุ 15 ปีขึ้นไป จ านวน 

888,843 คน สว่นใหญอ่ยู่ในก าลังแรงงานร้อยละ 79.31 (704,934 คน) และก าลังแรงงานสว่นใหญ่

อยู่นอกภาคเกษตรกรรมร้อยละ 89.79 (632,949 คน)  

         แรงงำนต่ำงด้ำว 

   จังหวัดสมุทรสาครเป็นจังหวัดที่ประสบปัญหาการขาดแคลนแรงงานคนไทย 

โดยเฉพาะในกิจการประมงทะเล กิจการต่อเน่ืองประมงทะเล จึงมีความต้องการแรงงานต่างด้าวมา

ทดแทน ปัจจุบันมีจ านวนแรงงานต่างด้าวที่ได้รับอนุญาตท างานทั้งสิ้น 239,752 คน (ข้อมูลส านัก

บริหารแรงงานต่างดา้ว พ.ย.63)  “ประชากรแฝง” เกอืบเท่าๆ กับประชากรทั้งจังหวัด (ข้อมูลแผนพัฒนา

จังหวัดสมุทรสาคร 2563) 

        แรงงานที่มีจ านวนมากเหล่านี้มีผู้ ติดตามเข้ามาด้วย ส่งผลต่อสภาพและ

กระบวนการจัดการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาครเป็นอย่างมาก ทั้ง     

การจัดการปัจจัย ทรัพยากร และการอยู่ร่วมกันในสังคม 
 

ข้อมูลพื้นฐำนทำงกำรศึกษำ 
 

 สถำนศึกษำ  102   แห่ง 

 นักเรียน     37,478   คน 

 ห้องเรียน   1,523   ห้อง 
                                                                                                                    (ข้อมูล DMC ณ วันที่ 20 ก.ค. 63) 

 บุคลำกร   1,810   อัตรำ 

  ข้าราชการในส านักงาน (71 อัตรา) 

      - ผู้บริหารการศึกษา            3   อัตรา 

     - บุคลากรทางการศึกษา 38ค (1)              19   อัตรา 

      - บุคลากรทางการศึกษา 38ค (2)         49   อัตรา 

  ข้าราชการครูในสถานศึกษา (2,016 อัตรา)      

     - ผู้บริหารสถานศึกษา                                   102  อัตรา 

   - รองผู้บริหารสถานศึกษา        60   อัตรา 

   - ครูผู้สอน       1,853  อัตรา 
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  ครูอัตราจ้าง (204 อัตรา) 

  - พนักงานราชการ (ครู)           48   อัตรา 

  - ครูรายเดอืน แก้ปัญหาสถานศึกษาขาดแคลนครูขั้นวิกฤติ              25   อัตรา 

  - ครูวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์                          9   อัตรา 

  - ครูผู้ทรงคุณค่าของแผ่นดนิ         18  อัตรา 

  - ครูรายเดอืน (งบ อบจ.)                               104   อัตรา 

   อัตราจ้างในส านักงาน (27 อัตรา) 

   - ลูกจ้างประจ า    4   อัตรา 

   - พนักงานราชการ (คอมพิวเตอร์)             1    อัตรา 

   - พนักงานราชการ (นักจิตวิทยา)             1    อัตรา 

   - พนักงานพิมพ์ดีด            1    อัตรา 

   - อัตราจ้างตามภารกิจ          16  อัตรา 

   - ยาม    2   อัตรา 

   - แม่บ้าน     2   อัตรา 

               อัตราจ้างในสถานศึกษา (196 อัตรา)  

   - พี่เลี้ยงเด็กพิการ                 29   อัตรา 

   - ลูกจ้างประจ า                 39  อัตรา 

   - ธุรการ    102 อัตรา 

   - นักการภารโรง                       26  อัตรา 
                                                                                                           (ข้อมูลกลุ่มบริหารงานบุคคล ณ 20  ก.ค. 63) 
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ตำรำง 3 จ ำนวนสถำนศึกษำในสังกัด จ ำแนกตำมขนำด ปีกำรศึกษำ 2558 - 2563 

ขนำด 
ปกีำรศึกษำ 

2563 2562 2561 2560 2559 2558 

ขนาดท่ี 1  นร. 1-120 คน 25 26 25 25 21 25 

ขนาดท่ี 2  นร. 121 - 200 คน 26 26 29 28 34 26 

ขนาดท่ี 3  นร. 201 – 300 คน 13 12 10 10 10 15 

ขนาดท่ี 4  นร. 301 – 499 คน 14 13 14 15 14 14 

ขนาดท่ี 5  นร. 500 – 1499 คน 22 24 22 21 19 19 

ขนาดท่ี 6  นร. 1500 – 2499 คน 2 2 3 4 5 5 

ขนาดท่ี 7  นร. 2500 คนข้ึนไป - - - - - - 

รวม 102 103 103 103 103 104 

                                                                                                    ที่มา *ข้อมูล DMC ณ 20 กรกฎาคม 2563 

 

ตำรำง 4 : จ ำนวนนักเรยีนรำยชั้นและห้องเรยีนเปรยีบเทียบ ปีกำรศึกษำ 2561-2563 

ระดับชั้น 
         นกัเรียน: ปีการศกึษา          ห้องเรียน : ปกีารศึกษา 

             2561            2562          2563           2561            2562            2563 

อนุบาล 1 (3 ขวบ) 504 393 454 27 22 27 

อนุบาล 2 3,293 3,300 3,110 157 159 152 

อนุบาล 3 3,804 3,486 3,411 159 157 159 

รวมระดับก่อนประถมศึกษา 7,601 7,179 6,975 343 338 338 

ประถมศึกษาปีที่ 1 4,965 4,698 4,432 178 177 173 

ประถมศึกษาปีที่ 2 4,275 4,737 4,566 171 177 180 

ประถมศึกษาปีที่ 3 4,326 4,221 4,636 174 168 174 

ประถมศึกษาปีที่ 4 4,450 4,271 4,147 172 169 167 

ประถมศึกษาปีที่ 5 4,435 4,383 4,240 172 169 168 

ประถมศึกษาปีที่ 6 4,419 4,337 4,333 174 171 170 

รวมระดับประถมศึกษา 26,870 26,647 26,354 1,041 1,031 1,032 

มัธยมศึกษาปีที่ 1 1,502 1,455 1,358 48 48 50 

มัธยมศึกษาปีที่ 2 1,497 1,395 1,377 51 47 49 

มัธยมศึกษาปีที่ 3 1,248 1,334 1,303 49 51 48 

รวมระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 4,247 4,184 4,038 148 146 147 
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ตำรำง 4 : จ ำนวนนักเรยีนรำยชั้นและห้องเรียนเปรยีบเทียบ ปีกำรศึกษำ 2561-2563 (ต่อ)  
 

ระดับชั้น 
         นกัเรียน: ปีการศกึษา          ห้องเรียน : ปกีารศึกษา 

             2561            2562          2563           2561            2562            2563 

มัธยมศึกษาปีที่ 4 42 48 41 2 2 2 

มัธยมศึกษาปีที่ 5 27 34 42 2 2 2 

มัธยมศึกษาปีที่ 6 38 27 28 1 2 2 

รวมระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 107 109 111 5 6 6 

รวมทั้งสิ้น 38,825 38,119 37,478 1,537 1,521 1,523 
               

                                            ที่มา *ข้อมูล DMC ณ วันที่ 20 กรกฎาคม 2563 

 

ตำรำง 5 : นักเรยีนด้อยโอกำส พกิำรและเด็กไร้/ต่ำงสัญชำติ ปกีำรศึกษำ 2561-2563 

          ประเภท    ระดับชั้น 

ปีการศึกษา 
       2561       2562              2563* 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

     ไร้/ต่างสัญชาติ 

ป.1-6 1,772 9.85 1,780 10.43 1,870  11.44 

ม.1-3 160 0.89 185 1.08 211  1.29 

ม.4-6 3 0.016 5 0.03 5  0.03 

รวม 1,935 10.75 1,970 11.54 2,086  12.76 

   ด้อยโอกาส 

ป.1-6 12,425 69.08  11,249  65.94 10,545  64.50 

ม.1-3 2,300 12.79 2,156  12.64 2,079  12.72 

ม.4-6 75 0.42 87  0.51 100  0.61 

รวม 14,800 82.29 13,492 79.09 12,724 77.83 

พิการเรียนร่วม 

ป.1-6 1,102 6.13 1,394  8.17 1,332  8.15 

ม.1-3 149 0.83 202  1.18 206  1.26 

ม.4-6 - - -   -   

รวม 1,251 6.96 1,596 9.36 1,538 9.41 

รวมทุกประเภท  17,986 100 17,058 100 16,348 100 
          ที่มา *  : (DMC : 17 กรกฎาคม 2563) , (SET : 20 กรกฎาคม 2563) 
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 ตำรำง 6 : จ ำนวนนักเรยีนในสังกัด จ ำแนกตำมสัญชำติ ปกีำรศึกษำ 2563 

สัญชำติ 
ระดับชั้น รวม 

ก่อนประถม ประถมฯ ม.ต้น ม.ปลำย จ ำนวน ร้อยละ 

ไทย 6,164 24,484 3,827 106 34,581 92.30 

ต่ำงสัญชำติ 811 1,870 211 5 2,897 7.70 

พม่า 496 1,165 123 1 1,785 61.62 

กัมพูชา 35 69 3 - 107 3.69 

ลาว 64 124 4 2 194 6.70 

มาเลเซีย - - - - - 0.00 

ฟิลิปปินส์ - 1 - - 1 0.03 

เกาหลใีต้ - - - - - 0.00 

จีน - 3 - - 3 0.10 

ปากีสถาน 7 3 - - 10 0.35 

ไม่ปรากฏสัญชาต ิ 157 245 7 - 409 14.12 

อ่ืน ๆ 52 260 74 2 388 13.39 

รวม 6,975 26,354 4,038 111 37,478 100 

                                                                                                     ที่มา : DMC : 20 กรกฎาคม 2563 

ตำรำง 7 : จ ำนวนนักเรยีนออกกลำงคัน ปีกำรศึกษำ 2562 

ระดับชั้น 

จ ำนวน 

ร้อยละ สำเหตุ 3 อันดับแรก 
นักเรยีน 

ออก

กลำงคัน 

ก่อนประถม 7,179 - - 1. มีปัญหาครอบครัว 

2. อพยพตามผู้ปกครอง 

3. เจ็บป่วย/อุบัติเหตุ 

 

 

ป. 1 - 6 26,647 2 0.005 

ม. 1 - 3 4,184 4 0.010 

ม. 4 - 6   109 - - 

รวม 38,119 6 0.015  
              

                                                 ที่มา : กลุ่มส่งเสริมการจดัการศกึษา กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ : 30 พ.ค. 2563 
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ตำรำง 8 : อัตรำกำรศึกษำต่อและประกอบอำชีพของนักเรยีนในสังกัด 

จบชั้น 

ปกีำรศึกษำ 

2562 

จ ำนวน

นักเรียน 

ศึกษำต่อ ประกอบอำชีพ 

จ ำนวน ร้อยละ จ ำนวน ร้อยละ 

ป. 6 4,225 4,225 100 - - 

ม.3 1,215 1,172 96.46 43 3.54 

ม.6     27      25 92.59   2 7.41 

รวม 5,497 5,452 99.18 45 0.82 

            ที่มา : กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ DMC : 30 พฤษภาคม 2563 
 

ตำรำง 9 : จ ำนวนข้ำรำชกำรในสังกัด จ ำแนกตำมสำยงำนและวุฒิกำรศึกษำ  

 
สายงาน < ปริญญา 

ปรญิญา 
         รวม         หมายเหต ุ

            เกษียณ 30 ก.ย. 63       ตร ี    โท          เอก 
 บริหารการศึกษา - - - 2 2 1 
 บริหารสถานศึกษา - - 99 1 100 12 
 การสอน 4 1,269 413 3 1,689 62 
 บุคลากร 38ค (2) - 15 12 - 27 2 
 ศึกษานิเทศก์ 38ค (1) - - 8 2 10 - 

 รวม 4 1,284 532 8 1,828 77 

                           ที่มา : กลุ่มบริหารงานบุคคล ณ วันที่ 20 กรกฎาคม 2563 
 

ตำรำง 10 : ควำมขำดแคลนบุคลำกรครูในโรงเรยีน (ตำมเกณฑ์ ก.ค.ศ.) 

ประเภทสถานศึกษา 
จ านวน  

สถานศึกษา 
ทั้งสิ้น 

จ านวนสถานศึกษา จ านวนครู 

     เกิน  
      เกณฑ์ 

          พอดี 
           เกณฑ์ 

        ขาด  
          เกณฑ์   

         ปฏิบัติ  
          การสอน 

          สนับสนุน 
           การสอน 

          ขาด -  
           เกิน + 

ประถมศึกษา     75       25          35        15         1,113        -       -80 

ขยายโอกาสทางการศึกษา     27        8          14         5           656         -       -44 

รวม   102       32          35        36        1,769        -        -124 

                     ที่มา : กลุ่มบริหารงานบคุคล ณ วันที 20 กรกฎาคม 2563 
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เขตพ้ืนท่ี จังหวัด ภาค 4 สังกัด ประเทศ

2560 48.65 48.88 47.4 45.29 46.58
2561 57.46 57.77 56.72 54.61 55.90
2562 50.47 50.64 49.82 47.95 49.07

2560 37.32 38.24 37.75 35.55 37.12
2561 37.16 38.22 38.06 35.65 37.50
2562 33.64 34.2 33.29 31.6 32.90

2560 39.89 40.04 39.5 38.13 39.12
2561 39.68 40.34 40.03 38.83 39.93
2562 36.04 36.56 35.85 34.3 35.55

2560 35.27 37.71 37.04 32.73 36.34
2561 37.87 40.43 39.96 35.47 39.24
2562 32.61 35.03 35.03 30.86 34.42

2560 40.28 41.22 40.51 37.93 39.79
2561 43.04 44.19 43.69 41.14 43.14
2562 38.19 39.11 38.5 36.18 37.99

หน่วยงานะดับ
ปี กศ.วิชา

เฉล่ียรวม

ภาษาไทย

คณิตศาสตร์

วิทยาศาสตร์

ภาษาอังกฤษ

 

  ผลกำรด ำเนินงำน 

   ในปีงบประมาณ 2563 ที่ผ่านมา ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

สมุทรสาคร บริหารจัดการเพ่ือขับเคลื่อนการด าเนินงานพัฒนาการศึกษา สรุปผลการ

ด าเนินงานในด้านคุณภาพทางการศึกษา ด้านโอกาสทางการศึกษา และด้านบริหารจัด

การศึกษา ในประเด็นส าคัญ ดังน้ี 
 

  ด้ำนคุณภำพทำงกำรศึกษำ 

ตำรำง  11  ผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติขั้นพื้นฐำน (O-NET) ชั้นประถมศึกษำ 

                ปีที่ 6 ปีกำรศึกษำ 2560 - 2562 ระดับเขตพื้นที่และระดับต่ำงๆ 
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 ตำรำง  12  ผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติขั้นพื้นฐำน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษำ 

                  ปีที่ 3 ปีกำรศึกษำ 2560 - 2562  ระดับเขตพื้นที่และระดับต่ำงๆ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ตาราง  13  ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  
               ปีการศึกษา 2560 - 2562 ระดับเขตพื้นที่และระดับต่างๆ 
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ตำรำง  14  ผลกำรประเมินคุณภำพผู้เรยีน (NT) ชั้นประถมศึกษำปีที่ 3  ปีกำรศึกษำ 2560 - 2562   

ด้าน ปี กศ. 
คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 

เขต
พื้นที่ 

จังหวัด ภาค 4 สังกัด ประเทศ 

ภาษาไทย 

2560 52.57  54.36  55.20  51.94  52.67  

2561 54.72  55.52  55.57  52.73  53.18  

2562 47.15  47.57  48.22  46.00  46.46  

คณิตศาสตร์ 

2560 37.10  37.62  38.81  38.38  37.75  

2561 47.64  48.17  48.94  47.89  47.19  

2562 45.84  45.96  46.76  45.64  44.94  

เฉลี่ยรวม 

2560 44.84  45.99  47.01  45.16  45.21  

2561 51.18  51.85  52.26  50.31  50.19  

2562 46.50  46.77  47.49  45.82  45.70  

 

ตำรำง 15  ผลกำรประเมินควำมสำมำรถด้ำนกำรอ่ำน (RT) ชั้นประถมศึกษำปีที่ 1  

               ปีกำรศึกษำ 2560 - 2562  

ด้าน ปี กศ. 
คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 

เขตพื้นที่ จังหวัด ภาค4 สังกัด ประเทศ 

การอ่านออกเสียง 

2560 79.10  80.37  77.66  73.34  73.57  

2561 71.89  72.87  71.95  65.70  66.13  

2562 72.28  73.60  73.39  67.49  68.50  

การอ่านรู้เรื่อง 

2560 74.02  75.29  72.19  69.52  69.58  

2561 76.02  76.27  74.58  71.17  71.24  

2562 75.12  76.27  75.58  72.51  72.81  

เฉลี่ยรวม 

2560 76.58  77.85  74.95  71.46  71.60  

2561 73.96  74.57  73.26  68.44  68.69  

2562 73.70  74.93  74.48  70.00  70.66  
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ตำรำงที่ 16 ควำมกำ้วหน้ำผลกำรประเมินคุณภำพผู้เรยีน (National Test : NT)  

      ชั้นประถมศึกษำปีที่ 3 ปีกำรศึกษำ 2560 - 2562  

ควำมสำมำรถ 
คะแนนเฉลี่ย : ปีกำรศกึษำ ระดับ 

ประเทศ 

2562 

+ สูง/ 

- ต่ ำ 2560 2561 2562 

ดา้นภาษาไทย 52.57 54.72 47.15 46.46 +0.69 

ดา้นคณิตศาสตร์ 37.10 47.64 45.84 44.94 +0.90 

ดา้นเหตุผล 45.48 51.19    

เฉล่ียรวม 44.84 51.18 46.50 45.70 +0.80 

                                                                           ที่มา : กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 

ตำรำง  17  ผลกำรประเมินพัฒนำกำรระดับปฐมวัย  ปีกำรศึกษำ 2562 

พฒันาการ 
จ านวน นร.
ที่รับการ
ประเมิน 

จ านวน/ร้อยละนกัเรียน จ าแนกตามระดบัคุณภาพ 

ระดบัคณุภาพ 1 ระดบัคณุภาพ 2 ระดบัคณุภาพ 3 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

 ด้านร่างกาย 3460 - - - - 3460 100 

 ด้านอารมณ ์ 3460 - - 6 0.17 3454 99.83 

 ด้านสังคม 3460 - - 6 0.17 3454 99.83 

 ด้านสติปญัญา 3460 - - 6 0.17 3454 99.83 
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ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร 

 
 

 ด้ำนกำรบรหิำรและจัดกำรศึกษำ 

ตำรำงที่ 18  ผลกำรตดิตำมและประเมินผลกำรบรหิำรจัดกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนตำม 

                 ตวัชี้วัดแผนปฏิบัติรำชกำรของ สพฐ. ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 
 

นโยบาย/ตัวชีว้ัด 
ระดับ 

คุณภาพ 

นโยบำยที่ 1 ด้ำนกำรจัดกำรศึกษำเพื่อควำมมั่นคงของมนุษย์และของชำติ 5.00 

 ตัวชี้วัดที่ 2  ร้อยละของผู้เรียนท่ีมีพฤติกรรมท่ีแสดงออกถึงการมีทัศนคติท่ีดีต่อบ้านเมือง  

มีหลักคิดท่ีถูกต้องเป็นพลเมืองดีของชาติ มีคุณธรรม จริยธรรม มีค่านิยมท่ีพึงประสงค์         

มีคุณธรรม อัตลักษณ์ มีจิตสาธารณะ มีจิตอาสา รับผิดชอบต่อครอบครัว ผู้อ่ืน และสังคม

โดยรวม ซื่อสัตย์ สุจริต มัธยัสถ์ อดออม โอบอ้อมอารี มีวินัย และรักษาศลีธรรม 

 

5 

 ตัวชี้วัดที่ 6  จ านวนสถานศึกษาท่ีน้อมน าพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของพระบาทสมเด็จ 

พระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้า เจ้าอยู่หัว และหลัก

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ไปพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามท่ีก าหนด

ได้อย่างมีประสิทธภิาพ 

5 

นโยบำยที่ 2 ด้ำนกำรจัดกำรศึกษำเพื่อเพิ่มควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของประเทศ ไม่ประเมิน 

 ตัวชี้วัดที่ 9  สถานศกึษามีระบบการดูแลช่วยเหลอืและคุ้มครองนักเรียนและการแนะแนว 

ท่ีมีประสิทธภิาพ     

 

ไม่ประเมิน 

นโยบำยที่ 3 ด้ำนกำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพทรัพยำกรมนุษย์ 3.88 

 ตัวชี้วัดที่ 11  ผู้เรียนทุกระดับมีสมรรถนะส าคัญตามหลักสูตร มีทักษะการเรียนรู้ 

ในศตวรรษท่ี ๒๑ (3R8C)  

 

5 

 ตัวชี้วัดที่ 12  ร้อยละของผู้เรียนชั้นประถมศกึษาปีท่ี ๓ ท่ีมีคะแนนผลการทดสอบ

ความสามารถพืน้ฐานระดับชาติ (NT) ผ่านเกณฑ์ท่ีก าหนด (ส าหรับ สพป.) 

 

5 

 ตัวชี้วัดที่ 13  ร้อยละของผู้เรียนท่ีมีคะแนนผลการทดสอบทางการศกึษาระดับชาติ    

ข้ันพืน้ฐาน (O-NET) มากกวา่ร้อยละ 50 ในแต่ละวชิาเพิ่มข้ึนจากปกีารศกึษาท่ีผ่านมา 

 

   ตัวชีว้ัดย่อยท่ี 13.1 ระดับชั้นประถมศกึษาปีท่ี 6 (ส าหรับ สพป.) 1 

   ตัวชีว้ัดย่อยท่ี 13.2 ระดับชั้นมัธยมศกึษาปีท่ี 3 3 

   ตัวชีว้ัดย่อยท่ี 13.2 ระดับชั้นมัธยมศกึษาปีท่ี 6 (ส าหรับ สพม.) ไม่ประเมิน 
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ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร 

 

ตำรำงที่ 18  ผลกำรตดิตำมและประเมินผลกำรบรหิำรจัดกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนตำม 

                         ตัวชีว้ัดแผนปฏิบัติรำชกำร (ต่อ) 
 

นโยบาย/ตัวชีว้ัด 
ระดับ 

คุณภาพ 

 ตัวชี้วัดที่ 14  ร้อยละผู้เรียนท่ีจบการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๖ ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๓  

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๖ มีทักษะการเรียนรู้ท่ีเชื่อมโยงสู่อาชีพและการมีงานท า ตามความถนัด  

และความต้องการของตนเอง มีทักษะอาชีพท่ีสอดคล้องกับความต้องการของประเทศ 

วางแผนชีวิตและวางแผนทางการเงินท่ีเหมาะสมและน าไปปฏิบัติได้ 

 

   ตัวชีว้ัดย่อยท่ี 14.1 ระดับชั้นประถมศกึษาปีท่ี 6 (ส าหรับ สพป.) 5 

   ตัวชีว้ัดย่อยท่ี 14.2 ระดับชั้นมัธยมศกึษาปีท่ี 3 5 

   ตัวชีว้ัดย่อยท่ี 14.3 ระดับชั้นมัธยมศกึษาปีท่ี 6 (ส าหรับ สพม.) ไม่ประเมิน 

 ตัวชี้วัดที่ 16  ผูเ้รียนทุกคนมีศักยภาพในการจัดการสุขภาวะของตนเองใหม้ีสุขภาวะท่ีดี 

สามารถด ารงชีวิตอย่างมีความสุขท้ังด้านร่างกายและจิตใจ 

 

   ตัวชีว้ัดย่อยท่ี 16.1 ระดับปฐมวัย (ส าหรับ สพป.) 5 

   ตัวชีว้ัดย่อยท่ี 16.2 ระดับการศกึษาข้ันพืน้ฐาน 2 

นโยบำยที่ 4 ด้ำนกำรสร้ำงโอกำสในกำรเข้ำถึงบริกำรกำรศึกษำที่มีคุณภำพ มีมำตรฐำน 

                และลดควำมเหล่ือมล้ ำทำงกำรศึกษำ 

4.00 

 ตัวชี้วัดที่ 18  ผู้เรียนทุกคนสามารถเข้าเรียนในสถานศกึษาท่ีมีคุณภาพเป็นมาตรฐานเสมอกัน  

   ตัวชีว้ัดย่อยท่ี 18.1 ระดับชั้นประถมศกึษา (ส าหรับ สพป.) 1 

   ตัวชีว้ัดย่อยท่ี 18.2 ระดับมัธยมศกึษาตอนต้น (ส าหรับ สพป.) 1 

   ตัวชีว้ัดย่อยท่ี 18.3 ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 5 

 ตัวชี้วัดที่ 23  สถานศกึษาน าเทคโนโลยีดจิิทัล (Digital Technology) มาใช้เป็นเครื่องมือใน

การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ใหแ้ก่ผูเ้รียนได้อย่างมีประสิทธภิาพ 

 

   ตัวชีว้ัดย่อยท่ี 23.1 ส านักงานเขตพืน้ท่ีการศกึษาประถมศกึษา (ส าหรับ สพป.) 4 

   ตัวชีว้ัดย่อยท่ี 23.2 ส านักงานเขตพืน้ท่ีการศกึษามัธยมศกึษา (ส าหรับ สพ2.)  

 ตัวชี้วัดที่ 24  สถานศกึษามีระบบการดูแลช่วยเหลอืและคุ้มครองนักเรียนและการแนะแนว 

ท่ีมีประสิทธภิาพ 

 

5 

นโยบำยที่ 5 ด้ำนกำรจัดกำรศึกษำเพื่อพัฒนำคุณภำพชีวิตที่เป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม 5.00 

 ตัวชี้วัดที่ 26  สถานศึกษาในสังกัดมีนโยบายและจัดกิจกรรมให้ความรู้ ท่ีถูกต้องและสร้าง

จิตส านึกด้านการผลิตและบริโภคท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมน าไปปฏิบัติใช้ท่ีบ้านและชุมชน  

เช่น การส่งเสริมอาชีพท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม การลดใช้สารเคมีจากปุ๋ยและยาฆ่าแมลง ฯลฯ   

 

5 
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ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร 

 
 

ตำรำงที่ 18  ผลกำรตดิตำมและประเมินผลกำรบรหิำรจัดกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนตำม 

                         ตัวชีว้ัดแผนปฏิบัติรำชกำร (ต่อ) 
 

นโยบาย/ตัวชีว้ัด 
ระดับ 

คุณภาพ 

นโยบำยที่ 6 ด้ำนกำรปรับสมดุลและพัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำรศึกษำ 3.00 

 ตัวชี้วัดที่  41  สถานศึกษา ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา และส านักงานส่วนกลาง               

มีแพลตฟอร์มดิจทัิล (Digital Platform) เพื่อสนับสนุนภารกิจด้านบริหารจัดการศกึษา 

 

5 

 ตัวชี้วัดที่ 42  สถานศึกษาทุกแห่งมีระบบข้อมูลสารสนเทศท่ีสามารถใช้ในการวางแผน 

การจัดการศกึษาได้อย่างมีประสิทธภิาพ 

 

1 

 

ตำรำง 19 : ผลกำรประเมินกำรบรหิำรและจัดกำรของส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ  

                ตำมเกณฑ์มำตรฐำนฯ ประจ ำปีงบประมำณ 2563 

มำตรฐำน / ตัวบ่งชี้ / ประเด็นกำรพิจำรณำ 
ระดับ

คุณภำพ 

มำตรฐำนที่ 1 กำรบริหำรจัดกำรองค์กำรสู่ควำมเป็นเลิศ  

ตัวบ่งชี้ที่ 1 กำรบริหำรจัดกำรที่ดี 4 

ประเด็นท่ี 1 ภาวะผู้น าของผู้บริหารในการน าองค์กรไปสู่เป้าหมาย 3 

ประเด็นท่ี 2 การใช้ข้อมูลสารสนเทศในการบริหารและการจัดการศกึษาเพื่อพัฒนา

คุณภาพของส านักงานเขตพืน้ท่ีการศกึษา 

4 

ประเด็นท่ี 3   การใช้แผนเป็นเครื่องมือในการบริหารและการจัดการศกึษา 3 

ประเด็นท่ี 4   การสร้างหรือประยุกต์ใช้นวัตกรรม เทคโนโลยี รูปแบบในการบริหารและ

การจัดการศกึษา 

5 

ประเด็นท่ี 5   การสื่อสาร การประชาสัมพันธภ์ายในและภายนอกส านักงานเขตพืน้ท่ี

การศกึษา 

5 

ประเด็นท่ี 6   การน าผลการด าเนินงานมาพัฒนาการบริหารและการจัดการศึกษา 2 

ตัวบ่งชี้ที่ 2 กำรพัฒนำสู่องค์กำรแห่งกำรเรียนรู้ 3 

ประเด็นท่ี 2   การส่งเสริมใหเ้กิดการจัดการความรู้ (Knowledge Management : KM) 

และสร้างชุมชนการเรียนรู้ทางวชิาชีพ (Professional Learning Community 

: PLC) และน าองค์ความรู้มาพัฒนาตนเอง พัฒนางานและพัฒนาองค์การ 

โดยใช้กระบวนการวจิัย 

3 
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ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร 

 

ตำรำง 19 : ผลกำรประเมินกำรบรหิำรและจัดกำรของส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ (ต่อ) 
 

มำตรฐำน / ตัวบ่งชี้ / ประเด็นกำรพิจำรณำ 
ระดับ

คุณภาพ 

ตัวบ่งชี้ที่ 3  กำรกระจำยอ ำนำจและกำรส่งเสริมกำรมีส่วนร่วมในกำรบริหำรและ 

                กำรจัดกำรศึกษำ 
4 

ประเด็นท่ี 3 การส่งเสริม สนับสนุน การมีสว่นร่วมในการจัดการศกึษาข้ันพืน้ฐานของ

ครอบครัว เอกชน องค์กรชุมชน องค์กรเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

องค์กรวชิาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการและสถาบันสังคมอ่ืน 

4 

สรุปภำพรวมมำตรฐำนที่ 1 4 

มำตรฐำนที่ 2 กำรบริหำรและกำรจัดกำรศึกษำที่มีประสิทธิภำพ  

ตัวบ่งชี้ที่ 1 กำรบริหำรงำนด้ำนวิชำกำร 3 

ประเด็นท่ี 6 พัฒนา ส่งเสริม สนับสนุน ก ากับ ดูแล ติดตามและตรวจสอบคุณภาพ

การศกึษา ตามระบบการประกันคุณภาพการศกึษา 

3 

ตัวบ่งชี้ที่ 2 กำรบริหำรงำนด้ำนงบประมำณ  5 

ประเด็นท่ี 1 การวางแผนการใช้งบประมาณอย่างเป็นระบบ สอดคล้องกับนโยบาย

ปัญหาและความต้องการ 

5 

ตัวบ่งชี้ที่ 3 กำรบริหำรงำนด้ำนกำรบริหำรงำนบุคคล  4 

ประเด็นท่ี 3 การพัฒนา ส่งเสริม ยกยอ่งเชิดชูเกียรติครูและบุคลากรทางการศกึษาสู่

ความเป็นมืออาชีพ สอดคล้องกับปัญหาความต้องการจ าเป็น และส่งเสริม

ความก้าวหน้าในวิชาชีพของครูและบุคลากรทางการศกึษา 

4 

ตัวบ่งชี้ที่ 4 กำรบริหำรงำนด้ำนกำรบริหำรทั่วไป  4 

ประเด็นท่ี 1 การพัฒนาระบบและเครือข่ายข้อมูลสารสนเทศ 4 

ตัวบ่งชี้ที่ 5 กำรติดตำม ตรวจสอบ ประเมนิผลและนิเทศกำรศึกษำที่มีประสิทธิภำพ  3 

สรุปภำพรวมมำตรฐำนที่ 2 4 

มำตรฐำนที่ 3 ผลกำรบริหำรและกำรจัดกำรศึกษำของส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ  

ตัวบ่งชี้ที่ 1 ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมผีลงำนที่แสดงควำมส ำเร็จและ 

               เป็นแบบอย่ำงได้ 

4 

ตัวบ่งชี้ที่ 2 สถำนศึกษำมคุีณภำพตำมมำตรฐำนกำรศึกษำปฐมวัยและกำรศึกษำ 

                ขั้นพื้นฐำนเพื่อกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ 

5 

              2.1 ระดับปฐมวัย 5 

              2.2 ระดับการศกึษาข้ันพืน้ฐาน 5 
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ตำรำง 19 : ผลกำรประเมินกำรบรหิำรและจัดกำรของส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ (ต่อ) 
 

มำตรฐำน / ตัวบ่งชี้ / ประเด็นกำรพิจำรณำ 
ระดับ

คุณภาพ 

ตัวบ่งชี้ที่ 3 ผู้เรียนระดับปฐมวัยและระดับกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน มีคุณภำพตำมหลักสูตร 5 

ประเด็นท่ี 2 ผลการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (National Test : NT) 5 

ประเด็นท่ี 4 ผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรแกนกลางการศกึษา

ข้ันพืน้ฐาน พุทธศักราช 2551 

 

    4.1 ระดับประถมศกึษาปีท่ี 6 5 

    4.2 ระดับมัธยมศกึษาปีท่ี 3 5 

    4.3 ระดับมัธยมศกึษาปีท่ี 6 - 

ตัวบ่งชี้ที่ 4 ประชำกรวัยเรียนได้รับสิทธิและโอกำสทำงกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 

                เท่ำเทียมกัน ศึกษำต่อในระดับที่สูงขึ้นหรอืมีควำมรู้ทักษะพื้นฐำน 

                ในกำรประกอบอำชีพ 

 

5 

ประเด็นท่ี 4 ผู้เรียนระดับการศกึษาข้ันพืน้ฐานท่ีมีความต้องการพิเศษได้รับการดูแล

ช่วยเหลอืและส่งเสริมใหไ้ด้รับการศกึษาเต็มตามศักยภาพ 

 

   4.1 เด็กพิการเรียนรวม 4 

   4.2 เด็กด้อยโอกาส 5 

   4.3 เด็กท่ีมีความสามารถพิเศษ 5 

ตัวบ่งชี้ที่ 5  ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ พนักงำนรำชกำร ลูกจ้ำงใน 

                 ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำและสถำนศึกษำ มีผลงำนเชิงประจักษ์ 

                 ตำมเกณฑ์ได้รับกำรยกย่องเชิดชูเกียรติ 

 

5 

ตัวบ่งชี้ที่ 6   ผู้รับบริกำรและผู้มีส่วนได้เสีย มีควำมพึงพอใจในกำรบริหำรและ 

                 กำรจัดกำรศึกษำรวมทั้งกำรให้บริกำร 

5 

สรุปภำพรวมมำตรฐำนที่ 3 5 

คะแนนรวมของภำพรวม (3 มำตรฐำน) 4 
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ส่วนที่ 2 

กรอบแนวคิดพื้นฐานการพัฒนา 
  

  ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำสมุทรสำครได้วิเครำะห์สภำพกำรจัด

กำรศึกษำของเขตพ้ืนที่กำรศึกษำจำกกำรระดมควำมคิดจำกผู้มีสว่นเกี่ยวข้องทุกภำคสว่น เพ่ือ

ด ำเนินกำรจัดท ำแผนพัฒนำกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน พ.ศ. 2563 – 2565 (ฉบับทบทวน

ปีงบประมำณ พ.ศ. 2564)  ของส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำสมุทรสำคร มุ่งเน้น

กำรพัฒนำคุณภำพและมำตรฐำนกำรศึกษำ กำรพัฒนำศักยภำพครูและบุคลำกรและกำรพัฒนำ

ประสิทธิภำพกำรบริหำรจัดกำรศึกษำ โดยมีทิศทำงกำรพัฒนำที่ส ำคัญของหน่วยงำนที่

เกี่ยวข้องเป็นกรอบแนวคิดพ้ืนฐำน ดังน้ี 

  1. พระรำชกระแสพระบำทสมเด็จพระปรมินทรมหำภูมิพลอดุลยเดชมหำรำช     

บรมนำถบพิตร เกี่ยวกับกำรศึกษำ 

2. พระบรมรำโชบำยในพระบำทสมเด็จพระปรเมนทรรำมำธิบดศีรีสินทรมหำวชิรำลงกรณ์ 

พระวชิรเกล้ำเจ้ำอยู่หัว รัชกำลที่ 10 กับกำรพัฒนำกำรศึกษำ 

 3. รัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย พุทธศักรำช 2560    

 4. ยุทธศำสตร์ชำต ิ20 ปี (พ.ศ. 2561 - 2580)     

 5. แผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ       

 6. แผนปฏิรูปประเทศดำ้นกำรศึกษำ      

  7. แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำต ิฉบับที่ 12 

  8. แผนกำรศึกษำแห่งชำต ิพ.ศ. 2560 – 2579 

  9. แผนปฏิบัตริำชกำร 3 ปี (พ.ศ. 2563 – 2565) ของกระทรวงศกึษำธิกำร 

  10. มำตรฐำนส ำนักงำนเขตพืน้ที่กำรศึกษำประถมศึกษำสมุทรสำคร 

 11. แผนปฏิบัติรำชกำรระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 - 2565) ของส ำนักงำนคณะกรรมกำร 

กำรศึกษำขัน้พ้ืนฐำน  
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  12. ประกำศส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน เร่ือง นโยบำยส ำนักงำน

คณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน ปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 – พ.ศ. 2565  

 13. ทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 

 14. แผนพัฒนำจังหวัดสมุทรสำคร  

 15. กำรวิเครำะห์สภำพแวดล้อมด้ำนกำรศึกษำขั้นพืน้ฐำน (SWOT Analysis) 
     

พระราชกระแส พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร

เกี่ยวกับการศกึษา  

 ส่งมอบให้องคมนตรีมำมอบให้กระทรวงศึกษำธิกำร แบ่งเป็น 2 เรื่องหลักๆ ดังน้ี 

 ส่วนที่ 1 ในเรื่องของนักเรียน 

   1.1. "ครูต้องสอนให้เด็กนักเรียนมน้ี ำใจ เช่น คนเรียนเก่งช่วยติวเพ่ือนที่เรียนล้ำ

หลังมิใช่สอนให้เด็กคิดแต่จะแข่งขัน (Compete) กับเพ่ือน เพ่ือให้ตนเองได้ล ำดับดีๆ เช่น สอบได้ที่

หน่ึงของชั้น แต่ต้องให้เด็กแข่งขันกับตนเอง" (11 ม.ิย.55) 

 1.2 "ครูไมจ่ ำเป็นต้องมคีวำมรู้ทำงเทคโนโลยีมำก แต่ต้องมุง่ปลูกฝังควำมดี 

ให้นักเรียนชั้นต้นต้องอบรมบ่มนิสัยให้เป็นพลเมอืงดี เด็กโตก็ต้องท ำเช่นกัน" (6 ม.ิย.55) 

 1.3 "เรำต้องฝึกหัดให้นักเรียนรู้จักท ำงำนร่วมกันเป็นกลุ่ม เป็นหมู่คณะมำกข้ึน 

จะได้มีควำมสำมัคคีรู้จักดูแลช่วยเหลือซึ่งกันและกัน เอื้อเฟ้ือเผื่อแผ่ควำมรู้และประสบกำรณ์แก่กัน"    

(5 ก.ค. 55) 

 1.4 "ท ำเป็นตัวอย่ำงให้นักเรียนเป็นคนดี นักเรียนรักครู ครูรักนักเรียน" (9 ก.ค.55)  

 ส่วนที่ 2 เรื่องของครู 

  2.1 "เรื่องครูมีควำมส ำคัญไม่น้อยกว่ำนักเรียน ปัญหำหน่ึง คือ กำรขำดครู เพรำะ

จ ำนวน ไมพ่อและครูย้ำยบ่อย ดังน้ันกอ่นคัดเลือกเด็กที่จะพัฒนำต้องพัฒนำครูกอ่นให้พร้อมที่จะสอน

เด็กให้ได้ผลตำมที่ต้องกำร จึงจะต้องคัดเลือกครูและพัฒนำครู ต้องต้ังฐำนะในสังคมของครูให้

เหมำะสม และปลูกจิตส ำนึกโดยใช้ปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง วิธีกำรคือ กำรให้ทุนและอบรม 

กล่ำวคือ ต้องมีควำมรู้ทำงวิชำกำรในสำขำที่เหมำะสมที่จะสอน ต้องอบรมวิธีกำรสอนให้มี

ประสิทธิภำพ มีควำมเป็นครูที่แท้จริง คือ มีควำมรัก ควำมเมตตำต่อเด็ก ควรเป็นคนท้องที่เพ่ือจะ

ได้มีควำมผูกพัน และคดิที่จะพัฒนำทอ้งถ่ินที่เกดิของตน ไม่คิดย้ำยไปย้ำยมำ" (11 ม.ิย.55) 

  2.2 "ต้องปรับปรุงครู..ครูจะอำยุ 40-50 ปี ก็ต้องเรียนใหม่ ต้องปฏิวัติครูอย่ำงจริงจัง" 

(6 ม.ิย.55) 
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  2.3 "ปัญหำปัจจุบันคือ ครูมุ่งเขียนงำนวิทยำนิพนธ์ เขียนต ำรำส่งผู้บริหำร

เพ่ือให้ได้ต ำแหน่งและเงินเดือนสูงข้ึน แล้วบำงทีก็ย้ำยไปที่ใหม่ ส่วนครูที่มุ่งกำรสอนหนังสือกลับ

ไมไ่ด้อะไรตอบแทน ระบบไมยุ่ติธรรมเรำต้องเปล่ียนระเบียบตรงจุดน้ี กำรสอนหนังสือต้องถือวำ่เป็นควำม

ดีควำมชอบ หำกคนใดสอนดี ซึ่งส่วนมำกคอืมีคุณภำพและปริมำณ ต้องม ีreward" (4 ก.ค.55) 

  2.4 "ครูบำงส่วนเวลำสอนนักเรียนจะสอนไม่หมด แต่เก็บไว้บำงส่วน หำก

นักเรียนต้องกำรรู้ทั้งหมดวิชำก็ต้องเสียเงินไปสมัครเรียนพิเศษกับครูท่ำนน้ัน จะเป็นกำรสอนใน

โรงเรียนหรือส่วนตัวก็ตำม" (5 ก.ค.55)  
 

 พระบรมราโชบายในพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณ์

พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 กับการพัฒนาการศึกษา 

 กำรศึกษำต้องมุ่งสร้ำงพ้ืนฐำนให้แก่ผูเ้รียน 4 ดำ้น คือ 

 1. มีทัศนคตทิี่ถูกต้องตอ่บ้ำนเมือง 

  1) ควำมรูค้วำมเข้ำใจต่อชำติบ้ำนเมือง 

  2) ยึดมั่นในศำสนำ 

  3) มั่นคงในสถำบันกษัตริย์ 

  4) มีควำมเอือ้อำทรต่อครอบครัวและชุมชนของตน 

 2. มีพ้ืนฐำนชีวิตที่มั่นคง-มีคุณธรรม 

  1) รู้จักแยกแยะส่ิงที่ผิด-ชอบ/ช่ัว-ดี 

  2) ปฏิบัตแิตส่ิ่งที่ชอบ สิ่งที่ดงีำม 

  3) ปฏิเสธสิ่งที่ผิด สิ่งที่ช่ัว  

  4) ช่วยกันสร้ำงคนดีให้แก่บ้ำนเมือง 

 3. มีงำนท ำ-มีอำชีพ 

  1) กำรเลี้ยงดูลูกหลำนในครอบครัวหรือกำรฝึกฝนอบรมในสถำนศึกษำต้องมุ่งให้

เด็กและเยำวชน รักงำน สูง้ำน ท ำจนงำนส ำเร็จ 

  2) กำรฝึกฝนอบรมทั้งในหลักสูตรและนอกหลักสูตรต้องมีจุดมุง่หมำยให้ผู้เรียน

ท ำงำนเป็นและมีงำนท ำในที่สุด 

  3) ต้องสนับสนุนผู้ส ำเร็จหลักสูตรมีอำชีพ มีงำนท ำ จนสำมำรถเลีย้งตนเองและ

ครอบครัว 
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 4. เป็นพลเมืองที่ด ี

  1) กำรเป็นพลเมืองด ีเป็นหน้ำที่ของทุกคน 

  2) ครอบครัว-สถำนศึกษำและสถำนประกอบกำรต้องสง่เสริมให้ทุกคนมโีอกำส

ท ำหน้ำที่เป็นพลเมืองดี 

  3) กำรเป็นพลเมืองด ีคือ “เห็นอะไรที่จะท ำเพ่ือบ้ำนเมืองได้ก็ต้องท ำ” เช่น งำน

อำสำสมัครงำนบ ำเพ็ญประโยชน์ งำนสำธำรณกุศลให้ท ำดว้ยควำมมีน้ ำใจและควำมเอือ้อำทร 
 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ 

 หมวดที่ ๕ หน้าที่ของรัฐ  

  มำตรำ 54 รัฐตอ้งด ำเนนิกำรให้เด็กทุกคนได้รับกำรศึกษำเป็นเวลำ 12 ปี ตั้งแต่กอ่น

วัยเรียนจนจบกำรศึกษำภำคบังคบัอย่ำงมีคุณภำพ โดยไม่เก็บค่ำใช้จำ่ย   

  รัฐตอ้งด ำเนนิกำรให้เด็กเล็กไดร้บักำรดูแลและพฒันำก่อนเข้ำรับกำรศึกษำตำมวรรค

หนึ่ง เพื่อพัฒนำร่ำงกำย จิตใจ วินัย อำรมณ์ สังคมและสตปิัญญำให้สมวัย โดยสง่เสริมและสนับสนุน

ให้องค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น และภำคเอกชนเขำ้มีสว่นร่วมในกำรด ำเนนิกำรดว้ย 

 และ ในหมวดที่ ๑๖ การปฏิรูปประเทศ  

  ส ำหรับดำ้นกำรศึกษำได้บัญญัตไิว้ในขอ้ จ.ดำ้นกำรศึกษำ ดังนี้ 

 “จ. ด้านการศึกษา 

  (1) ให้สำมำรถเริ่มด ำเนินกำรให้เด็กเล็กไดร้ับกำรดูแลและพัฒนำก่อนเข้ำรับกำรศึกษำ

ตำมมำตรำ 54 วรรคสอง เพื่อให้เด็กเล็กไดร้ับกำรพัฒนำร่ำงกำย จิตใจ วินัย อำรมณ์ สังคมและ

สติปัญญำให้สมกับวัยโดยไม่เก็บค่ำใช้จำ่ย 

  (2) ให้ด ำเนนิกำรตรำกฎหมำยเพื่อจัดตัง้กองทุนตำมมำตรำ 54 วรรค 6 ให้แลว้เสร็จ 

ภำยในหนึ่งปีนับแต่วันประกำศใช้รัฐธรรมนูญนี้ 

  (3) ให้มีกลไกและระบบกำรผลิต คัดกรองและพฒันำผู้ประกอบวิชำชีพครูและ

อำจำรย์ให้ไดผู้้มีจิตวญิญำณของควำมเป็นครู มคีวำมรู้ควำมสำมำรถอย่ำงแท้จริง ได้รับค่ำตอบแทน

ที่เหมำะสมกับควำมสำมำรถและประสิทธภิำพในกำรสอน รวมทั้งมีกลไกสร้ำงระบบคุณธรรมในกำร

บริหำรงำนบุคคลของผูป้ระกอบวิชำชีพครู 

  (4) ปรับปรุงกำรจัดกำรเรียนกำรสอนทุกระดับเพือ่ให้ผู้เรียนสำมำรถเรียนไดต้ำม

ควำมถนัดและปรับปรุงโครงสร้ำงของหนว่ยงำนที่เกี่ยวขอ้ง เพื่อบรรลเุป้ำหมำยดังกล่ำว โดย

สอดคลอ้งกันทั้งในระดับชำติและระดับพืน้ที่ 
 

http://www.glitter-graphics.com/
http://www.glitter-graphics.com/


 

 

                                               
          

                                                             แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. 2563–2565  

 (ฉบับทบทวน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564) 

 

 

 

                                                                                             38 
 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร 

ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ.2561-2580) 

 ยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 - 2580) รัฐบำลได้ก ำหนดวิสัยทัศน์ เป้ำหมำย

กำรพัฒนำและยุทธศำสตร์ ซึ่งจะต้องน ำไปสูก่ำรปฏิบัต ิดังนี ้  

 วิสัยทัศน์ 
 “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว  ด้วยการพัฒนา            
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” หรือเป็นคติพจน์ประจ าชาติว่า “มั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน” 
 เป้าหมายการพัฒนาประเทศภาพรวม 
 ประเทศชาติมั่นคง ประชาชนมีความสุข เศรษฐกิจพัฒนาอย่างต่อเนื่อง สังคมเป็นธรรม 
ฐานทรัพยากรธรรมชาติยั่งยืน” โดยยกระดับศักยภาพของประเทศในหลากหลายมิติ พัฒนาคนในทุก
มิติและในทุกช่วงวัยให้เป็นคนดี เก่ง และมีคุณภาพ สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม สร้าง
การเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม และมีภาครัฐของประชาชนเพื่อประชาชนและ
ประโยชน์ส่วนรวม 
 ยุทธศาสตร์ชาติ 6 ด้าน ได้แก่ 

  ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านความมั่นคง 

      1. เสริมสร้ำงควำมมั่นคงของสถำบันหลักและกำรปกครองระบอบ

ประชำธิปไตยอันมีพระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

      2. ปฏิรูปกลไกกำรบริหำรประเทศและพัฒนำควำมมั่นคงทำงกำรเมือง ขจัด

คอร์รัปชั่น สร้ำงควำมเช่ือมมั่นในกระบวนกำรยุติธรรม 

      3. กำรรักษำควำมมั่นคงภำยในและควำมสงบเรียบร้อยภำยในตลอดจน 

กำรบรหิำรจัดกำรควำมมั่นคงชำยแดนและชำยฝั่งทะเล 

      4. กำรพัฒนำระบบ กลไก มำตรกำรและควำมร่วมมือระหว่ำงประเทศทุกระดับ 

และรักษำดุลยภำพควำมสัมพันธ์กับประเทศมหำอ ำนำจ เพ่ือป้องกันและแก้ไขปัญหำ ควำม

มั่นคงรูปแบบใหม่ 

      5. กำรพัฒนำเสริมสร้ำงศักยภำพกำรผนึกก ำลังป้องกันประเทศ กำรรักษำ

ควำมสงบเรียบรอ้ยภำยในประเทศ สร้ำงควำมรว่มมือกับประเทศเพ่ือนบ้ำนและมิตรประเทศ 

      6. กำรพัฒนำระบบกำรเตรียมพร้อมแห่งชำติและระบบบริหำรจัดกำรภัยพิบัติ 

รักษำควำมมั่นคงของฐำนทรัพยำกรธรรมชำตสิิ่งแวดล้อม 

      7. กำรปรับกระบวนกำรท ำงำนของกลไกที่เกี่ยวข้องจำกแนวดิ่งสูแ่นวระนำบมำกขึน้ 
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   ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 

      1. กำรพัฒนำสมรรถนะทำงเศรษฐกิจ สง่เสริมกำรค้ำ กำรลงทุน พัฒนำสูช่ำติกำรค้ำ 

      2. กำรพัฒนำภำคกำรผลิตและบริกำร เสริมสร้ำงฐำนกำรผลิตเข้มแข็งย่ังยืน

และสง่เสริมเกษตรกรรำยย่อยสู่เกษตรย่ังยืนเป็นมติรกับสิ่งแวดล้อม 

      3. กำรพัฒนำผู้ประกอบกำรและเศรษฐกิจชุมชน พัฒนำทักษะผู้ประกอบกำร 

ยกระดับผลติภำพแรงงำนและพัฒนำ SMEs  สำกล 

      4. กำรพัฒนำพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษและเมือง พัฒนำเขตเศรษฐกิจพิเศษ

ชำยแดน และพัฒนำระบบเมืองศูนย์กลำงควำมเจริญ 

      5. กำรลงทุนพัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำน ดำ้นกำรขนสง่ 

      6. กำรเช่ือมโยงกับภูมิภำคและเศรษฐกิจโลก สร้ำงควำมเป็นหุ้นส่วน กำร

พัฒนำกับนำนำประเทศ สง่เสริมให้ไทยเป็น,ฐำนของกำรประกอบธุรกิจ ฯลฯ 

   ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 

      1. พัฒนำศักยภำพคนตลอดช่วงชีวิต 

      2. กำรยกระดับกำรศึกษำและกำรเรียนรู้ให้มคีุณภำพเท่ำเทียมและทั่วถึง 

      3. ปลูกฝังระเบียบวินัย คุณธรรม จริยธรรม ค่ำนยิมที่พึงประสงค์ 

      4. กำรเสริมสร้ำงให้คนมีสุขภำวะที่ดี 

      5. กำรสร้ำงควำมอยู่ดีมสีุขของครอบครัวไทย 

   ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการสร้างโอกาสบนความเสมอภาคและความเท่าเทียมกันทางสังคม 

      1. สร้ำงควำมมั่นคงและกำรลดควำมเหลื่อมล้ ำทำงเศรษฐกิจ ทำงสังคม 

      2. พัฒนำระบบบริกำรและระบบบริหำรจัดกำรสุขภำพ 

      3. มีสภำพแวดล้อมและนวัตกรรมที่เอือ้ต่อกำรด ำรงชีวิตในสังคมสูงวัย 

      4. สร้ำงควำมเข้มแข็งของสถำบันทำงสังคม ทุนทำงวัฒนธรรมและควำมเข้มแข็งของชุมชน 

      5. พัฒนำกำรส่ือสำรมวลชนให้เป็นกลไกในกำรสนับสนุนกำรพัฒนำ 
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      ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

  1.  จัดระบบอนุรักษ์ พืน้ฟูและป้องกันกำรท ำลำยทรัพยำกรธรรมขำติ 

                    2. วำงระบบบริหำรจัดกำรน้ ำให้มีประสิทธิภำพทั้ง 25 ลุ่มน้ ำ เน้นกำรปรับ

ระบบกำรบริหำรจัดกำรอุทกภัยอย่ำงบูรณำกำร 

3. กำรพัฒนำและใช้พลังงำนที่เป็นมติรกับสิ่งแวดล้อม 

                      4. กำรพัฒนำเมืองอุตสำหกรรมเชิงนิเวศและเมืองที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

   5.กำรร่วมลดปัญหำโลกร้อนและปรับตัวให้พร้อมกับกำรเปลี่ยนแปลง       

สภำพภูมิอำกำศ 

6. กำรใช้เคร่ืองมือทำงเศรษฐศำสตร์และนโยบำยกำรคลังเพ่ือสิ่งแวดล้อม 

 ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบรหิารจัดการภาครัฐ 

     1. กำรปรับปรุงโครงสร้ำง บทบำท ภำรกิจของหน่วยงำนภำครัฐ ให้มขีนำดที่เหมำะสม 

 2. กำรวำงระบบบริหำรรำชกำรแบบบูรณำกำร 

 3. กำรพัฒนำระบบบริหำรจัดกำรก ำลังคนและพัฒนำบุคลำกรภำครัฐ 

 4. กำรต่อตำ้นกำรทุจริตและประพฤติมชิอบ 

 5. กำรปรับปรุงกฎหมำยและระเบียบต่ำง  ๆให้ทันสมัย เป็นธรรมและเป็นสำกล 

 6. พัฒนำระบบกำรให้บริกำรประชำชนของหน่วยงำนภำครัฐ 

 7. ปรับปรุงกำรบรหิำรจัดกำรรำยได้และรำยจ่ำยของภำครัฐ 
 
 

แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 

 กำรบรรลุเป้ำหมำยกำรพัฒนำประเทศระยะ 20 ปี ตำมยุทธศำสตร์ชำติ ต้องจัดท ำ

แผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำต ิเพ่ือเป็นกลไกส ำคัญในกำรขับเคลื่อนยุทธศำสตร์ชำตใิห้บรรลุ

ตำมเป้ำหมำยภำยในปี 2580 โดยมีแผนแม่บทที่เกี่ยวข้องกับกำรจัดกำรศึกษำ 2 แผน คือ 

 แผนแม่บทที่ 11 กำรพัฒนำศักยภำพคนตลอดช่วงชีวิต ซึ่งมีเป้ำหมำยให้คนไทยทุก

ช่วงวัยมีคุณภำพ ได้รับกำรพัฒนำอย่ำงสมดุลทั้งด้ำนร่ำงกำย สติปัญญำ และคุณธรรม 

จริยธรรม เป็นผู้ที่มีควำมรู้และทักษะในศตวรรษที่ 21 รักกำรเรียนรู้อย่ำงต่อเน่ืองตลอดชีวิต และ 
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 แผนแม่บทที่ 12 กำรพัฒนำกำรเรียนรู้ มีเป้ำหมำยให้คนไทยมีกำรศึกษำที่มีคุณภำพ

ตำมมำตรฐำนสำกล มีทักษะที่จ ำเป็นของโลกศตวรรษที่ ๒๑ สำมำรถในกำรแก้ปัญหำ ปรับตัว 

สื่อสำร และท ำงำนร่วมกับผู้อื่นได้อย่ำงมีประสิทธิผลเพ่ิมขึ้น มีนิสัย ใฝ่เรียนรู้อย่ำงต่อเน่ือง

ตลอดชีวิต และคนไทยได้รับกำรพัฒนำเต็มตำมศักยภำพตำมควำมถนัดและควำมสำมำรถของ

พหุปัญญำดขีึน้ 
 

แผนปฏิรูปประเทศ 

 กำรปฏิรูปประเทศ ต้องด ำเนินกำรเพ่ือบรรลุเป้ำหมำย 3 ประกำร ได้แก่  

  1) ประเทศชำติมีควำมสงบเรียบร้อย มีควำมสำมัคคีปรองดอง มีกำรพัฒนำ

อย่ำงย่ังยืนตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง และมีควำมสมดุลระหว่ำงกำรพัฒนำดำ้น

วัตถุกับกำรพัฒนำดำ้นจติใจ   

  2) สังคมมีควำมสงบสุข เป็นธรรม และมีโอกำสอันทัดเทียมกันเพ่ือขจัดควำม

เลื่อมล้ ำ และ  

  3) ประชำชนมีควำมสุข มีคุณภำพชีวิตที่ดีและมีส่วนร่วมในกำรพัฒนำประเทศ

และกำรปกครองในระบอบประชำธิปไตยอันมีพระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

 แผนกำรปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) ประกอบดว้ย 13 ดำ้น ดังนี ้

  1. ดำ้นกำรเมือง  

   ประชำชนมีควำมรู้ควำมเข้ำใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับกำรปกครองในระบอบ

ประชำธิปไตยอันมีพระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุข รู้จักยอมรับควำมเห็นที่แตกต่ำง พรรค

กำรเมืองด ำเนินกิจกรรมโดยเปิดเผยตรวจสอบได้ นักกำรเมืองปฏิบัติหน้ำที่ด้วยควำมซื่อสัตย์

สุจริต และแก้ไขปัญหำควำมขัดแยง้ทำงกำรเมืองโดยสันติวิธี 

  2. ดำ้นกำรบริหำรรำชกำรแผ่นดนิ  

   องค์กรภำครัฐเปิดกว้ำงและเช่ือมโยงข้อมูลกัน กะทัดรัดแต่แข็งแรง ท ำงำน

เพ่ือประชำชนโดยเชิงพ้ืนที่เป็นหลัก จัดระบบบริหำรและบริกำรให้เป็นดิจทิัล จัดระบบบุคลำกร

ให้มีมำตรฐำนกลำง มีคุณธรรมและจริยธรรมและสร้ำงวัฒนธรรมต่อตำ้นกำรทุจริต 
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  3. ดำ้นกฎหมำย  

   ให้กฎหมำยดีและเป็นธรรมสอดคล้องกับหลักนิติธรรมเป็นเครื่องมือส่งเสริม

กำรพัฒนำเศรษฐกิจและสังคม ประชำชนมีส่วนร่วมในกระบวนกำรกฎหมำยอย่ำงเหมำะสม มี

ควำมรูค้วำมเข้ำใจและสำมำรถเข้ำถึงกฎหมำยไดโ้ดยง่ำย และมีกำรบังคับใช้กฎหมำยอย่ำงถฏ

ต้องและเป็นธรรม  

  4. ดำ้นกระบวนกำรยุติธรรม  

   ให้ทุกขั้นตอนมีกำรก ำหนดระยะเวลำที่ชัดเจน มีกลไกช่วยเหลอืประชำชนโดย

เสมอภำค บังคับกำรตำมกฎหมำยอย่ำงเคร่งครัด พัฒนำระบบสอบสวนคดีอำญำที่มีกำร

ตรวจสอบและถ่วงดุล ระบบนิติวิทยำศำสตร์มีมำตรฐำน และกระบวนกำรยุติธรรมมี

ประสิทธิภำพเอือ้ต่อกำรแข่งขันของประเทศ 

  5. ดำ้นเศรษฐกิจ  

   มีผลิตภำพและควำมสำมำรถในกำรแข่งขันในระดับประเทศสูงขึ้น   มีกำร

เติบโตอย่ำงครอบคลุมทุกภำคส่วนอย่ำงย่ังยืน  มุ่งเนน้กำรใช้ระบบมำตรฐำนและนวัตกรรมใน

กำรพัฒนำเศรษฐกิจของประเทศ  ลดควำมเหลื่อมล้ ำทำงเศรษฐกิจของประชำชนกลุ่มต่ำง ๆ   และ

สถำบันทำงเศรษฐกิจมสีมรรถนะสูงขึ้น 

  6. ดำ้นทรัพยำกรธรรมชำตแิละสิ่งแวดล้อม  

   ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมได้รับกำรรักษำฟ้ืนฟูให้สมบูรณ์และ

ย่ังยืนเป็นรำกฐำนในกำรพัฒนำประเทศ  สร้ำงควำมสมดุลระหว่ำงกำรอนุรักษ์และกำรใช้

ประโยชน์ทั้งทรัพยำกรทำงบก ทรัพยำกรน้ ำ ทรัพยำกรทำงทะเลและชำยฝั่ง ควำมหลำกหลำย

ทำงชีวภำพ สิ่งแวดล้อม และระบบกำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรธรรมชำตแิละสิ่งแวดล้อม 

  7. ดำ้นสำธำรณสุข  

   บริกำรปฐมภูมิมีควำมครอบคลุม  มีข้อมูลสำรสนเทศที่ใช้บริหำรจัดกำร

กำรเงินกำรคลัง กำรบริกำรในระบบสุขภำพและสำธำรณสุขอย่ำงมีประสิทธิภำพ  ระบบ

สุขภำพของประเทศมีเอกภำพ  มีกำรกระจำยอ ำนำจและควำมรับผิดชอบให้แต่ละพื้นที่  และ

ประชำชนไทยมีสุขภำวะและคุณภำพชีวิตที่ดีบนหลักกำรสร้ำงน ำซ่อม  และผู้ที่ไม่ใช่ประชำชน

ไทยที่อำศัยอยู่ในประเทศไทยมีโอกำสเท่ำเทียมกันในกำรเข้ำถึงบริกำรสำธำรณสุขที่จ ำเป็น

อย่ำงมีคุณภำพ 
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  8. ดำ้นส่ือมวลชนเทคโนโลยีสำรสนเทศ  

   ให้เกิดดุลยภำพระหว่ำงเสรีภำพของกำรท ำหน้ำที่ของสื่อบนควำมรับผิดชอบกับ

กำรก ำกับที่มคีวำมชอบธรรมและกำรใช้พื้นที่ดิจิทัลเพ่ือกำรสื่อสำรอย่ำงมีจรรยำบรรณ  ด ำรง

รักษำเสรีภำพของกำรแสดงออก กำรรับรู้ของประชำชนด้วยควำมเช่ือว่ำเสรีภำพของกำร

สื่อสำรคือเสรีภำพของประชำชนตำมแนวทำงของประชำธิปไตย และสื่อเป็นโรงเรียนของสังคม

ในกำรให้ควำมรูแ้ก่ประชำชน ปลูกฝังวัฒนธรรมของชำต ิและปลูกฝังทัศนคตทิี่ดี 

  9. ดำ้นสังคม 

   ให้คนไทยมีหลักประกันทำงรำยได้ในวัยเกษียณที่เพียงพอต่อกำรด ำรงชีวิต

อย่ำงมีคุณภำพและมีกำรปรับเปลี่ยนพฤติกรรมไปสู่กำรมีจิตสำธำรณะเพ่ิมขึ้น สังคมไทยเป็น

สังคมแห่งโอกำสและไม่แบ่งแยก ภำครัฐมีข้อมูลและสำรสนเทศด้ำนสังคมที่บูรณำกำร ทุก

หน่วยงำนและเปิดโอกำสให้ประชำชนสำมำรถเข้ำถึงไดแ้ละให้ชุมชนท้องถิ่นมีควำมเข้มแข็ง โดย

สำมำรถบริหำรจัดกำรชุมชนได้ด้วยตนเอง 

  10. ดำ้นพลังงำน  

   ปรับปรุงโครงสร้ำงกำรบริหำรจัดกำรเพ่ือสร้ำงควำมเช่ือมั่นและกำรยอมรับ

ของประชำชน ปรับปรุงกระบวนกำรจัดท ำแผนพัฒนำพลังงำนโดยส่งเสริมด้ำนเทคโนโลยีและ

สร้ำงกำรมีส่วนร่วมของประชำชนต้ังแต่ขั้นเร่ิมต้นจัดท ำแผน และปรับโครงสร้ำงกิจกำรไฟฟ้ำ

และก๊ำซที่สำมำรถเพ่ิมกำรแข่งขันและยังคงควำมมั่นคงในระบบพลังงำน ส่งเสริมพลังงำน

ทดแทนและอนุรักษ์พลังงำน และก ำหนดทิศทำงกำรพัฒนำและกำรลงทุนเทคโนโลยีใหม่ของ

ประเทศและในระยะปำนกลำง (ปี 2563 – 2565) ให้กำรบริหำรจัดกำรด้ำนพลังงำนมีธรรมำภิบำล 

มีกำรลงทุนโครงสร้ำงพ้ืนฐำนตำมแผนกำรจัดหำพลังงำนที่ปรับปรุงใหม่และกำรลงทุนใน

อุตสำหกรรมที่เกี่ยวเน่ืองกับดำ้นพลังงำน 

  11. ดำ้นกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตและประพฤติมชิอบ  

   มีมำตรกำรควบคุมก ำกับ ติดตำม กำรบริหำรจัดกำรของหน่วยงำนภำครัฐ

และภำคเอกชน มีกำรเปิดเผยข้อมูลข่ำวสำรภำครัฐให้ประชำชนสำมำรถเข้ำถึงและตรวจสอบได้ 

ยกระดับกำรบังคับใช้มำตรกำรทำงวินัย มำตรกำรทำงปกครอง ปรับปรุงประสิทธิภำพกำร

บังคับใช้กฎหมำยในกระบวนกำรยุติธรรม และให้มีกลไกที่เหมำะสมในกำรประสำนงำนป้องกัน

และปรำบปรำมกำรทุจริตประพฤติมิชอบในระดับนโยบำยยุทธศำสตร์และกำรขับเคลื่อน

นโยบำยและยุทธศำสตร์  เพ่ือให้ประเทศไทยปลอดทุจรติ 
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  12. ดำ้นกำรศึกษำ  

   กำรปฏิรูปกำรศึกษำ มุ่งเนน้กำรยกระดับคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำ ลดควำม

เหลื่อมล้ ำทำงกำรศึกษำ และปฏิรูประบบกำรศึกษำให้มีประสิทธิภำพ สำมำรถรองรับควำม

หลำกหลำยของกำรจัดกำรศึกษำและตอบโจทย์กำรพัฒนำของโลกอนำคต โดยมีเป้ำหมำย

เพ่ือให้ผู้เรียนทุกกลุ่มวัยได้รับกำรศึกษำที่มีคุณภำพตำมมำตรฐำน มีทักษะที่จ ำเป็นของโลก

อนำคต สำมำรถแก้ปัญหำ ปรับตัว สื่อสำร และท ำงำนร่วมกับผู้อื่นได้อย่ำงมีประสิทธิผล มี

วินัย มีนิสัยใฝ่เรียนรู้อย่ำงต่อเน่ืองตลอดชีวิต และเป็นพลเมืองที่รู้สิทธิและหน้ำที่ มีควำม

รับผิดชอบ มีจติสำธำรณะ มีควำมรักและควำมภำคภูมิใจในควำมเป็นไทย 

  13. ดำ้นวัฒนธรรม กีฬำ แรงงำน และกำรพัฒนำทรัพยำกรมนุษย์  

    เ พ่ือให้ประชำชนมีคุณธรรมจริยธรรม เ พ่ิมมูลค่ำทำงเศรษฐกิจฐำน

วัฒนธรรม ประชำชนออกก ำลังกำยและเล่นกีฬำอย่ำงสม่ ำเสมอ รวมถึงมีควำมรอบรู้ด้ำน

สุขภำพเพ่ือพัฒนำสุขภำพให้แข็งแรง และเป็นฐำนในกำรพัฒนำกีฬำแห่งชำต ิและก ำลังคนของ

ประเทศมีทักษะที่เอือ้ต่อกำรสร้ำงผลติภำพแรงงำนและคุณภำพชีวิตที่ดี 
 

แผนปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา 
 

 ประเด็นกำรปฏิรูปที่ ๑ : กำรปฏิรูประบบกำรศึกษำและกำรเรียนรูโดยรวมของประเทศ

โดยพระรำชบัญญัติกำรศึกษำแหงชำติ ฉบับใหมและกฎหมำยล ำดับรอง  

 ประเด็นกำรปฏิรูปที่ ๒ : กำรปฏิรูปกำรพัฒนำเด็กเล็กและเด็กกอนวัยเรยีน 

 ประเด็นกำรปฏิรูปที่ ๓ : กำรปฏิรูปเพ่ือลดควำมเหลื่อมล้ํำทำงกำรศึกษำ 

 ประเด็นกำรปฏิรูปที่ ๔ : กำรปฏิรูปกลไกและระบบกำรผลิต คัดกรองและพัฒนำ 

ผูประกอบวิชำชีพครูและอำจำรย  

 ประเด็นกำรปฏิรูปที่ ๕ : กำรปฏิรูปกำรจัดกำรเรียนกำรสอนเพ่ือตอบสนองกำร

เปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ ๒๑  

 ประเด็นกำรปฏิรูปที่ ๖ : กำรปรับโครงสรำงของหนวยงำนในระบบกำรศึกษำเพ่ือ

บรรลุเปำหมำยในกำรปรับปรุงกำรจัดกำรเรียน กำรสอน  

 ประเด็นกำรปฏิรูปที่ ๗ : กำรปฏิรูปกำรศึกษำและกำรเรียนรูโดยกำรพลกิโฉม     

ดวยระบบดจิิทัล  
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แผนพัฒนาเศรษฐกจิและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) 

 ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ 
 ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ 
 ยุทธศาสตร์ท่ี 2 กำรสร้ำงควำมเป็นธรรมและลดควำมเหลื่อมล้ ำในสังคม 

 ยุทธศาสตร์ท่ี 3 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน 
 ยุทธศาสตร์ท่ี 4 การเติบโตท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยัง่ยืน 
 ยุทธศาสตร์ท่ี 5 การสร้างความมั่นคงแห่งชาติเพื่อการพัฒนาประเทศสู่ความมั่งค่ังและยั่งยืน 
 ยุทธศาสตร์ท่ี 6 การบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบและ
ธรรมาภิบาลในสังคมไทย 
 ยุทธศาสตร์ท่ี 7 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ 
 ยุทธศาสตร์ท่ี 8 การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัยและนวัตกรรม 
 ยุทธศาสตร์ท่ี 9 การพัฒนาภาค เมืองและพื้นท่ีเศรษฐกิจ 
 ยุทธศาสตร์ท่ี 10 ความร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อการพัฒนา  

 

แผนการศกึษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 – 2579 

 ยุทธศำสตร์ที่ 1 กำรจัดกำรศึกษำเพื่อควำมมั่งคงของสังคมและประเทศชำติ 

 ยุทธศำสตร์ที่ 2 กำรผลิตและพัฒนำก ำลังคน กำรวิจัยและนวัตกรรมเพื่อสร้ำงขีด

ควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของประเทศ 

 ยุทธศำสตร์ที ่3 กำรพัฒนำศักยภำพคนทุกช่วงวัยและกำรสร้ำงสังคมแห่งกำรเรียนรู้ 

 ยุทธศำสตร์ที่ 4 กำรสร้ำงโอกำสควำมเสมอภำคและเท่ำเทียมทำงกำรศึกษำ 

 ยุทธศำสตร์ที่ 5 กำรจัดกำรศึกษำเพื่อสร้ำงเสริมคุณภำพชีวติที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

 ยุทธศำสตร์ที่ 6 กำรพัฒนำประสิทธภิำพของระบบบริหำรจัดกำร 
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แผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 – 2565) ของกระทรวงศึกษาธกิาร 

 กระทรวงศกึษำธิกำรได้จัดท ำแผนปฏิบัติรำชกำรระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 – 2565) ที่

สอดคลอ้งเช่ือมโยงกับยุทธศำสตร์ชำต ิ(พ.ศ. 2561 – 2580) แผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ 

แผนกำรปฏิรูปประเทศ แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) 

นโยบำยและแผนระดับชำ ติว่ ำด้ วยควำมมั่ นคง  เ พ่ือ ให้ทุ กส่ วนรำชกำรในสั งกั ด

กระทรวงศกึษำธิกำร ใช้เป็นกรอบแนวทำงในกำรจัดท ำแผนปฏิบัติรำชกำร ซึ่งมสีำระส ำคัญ 5 

เร่ือง ได้แก่ 1) กำรจัดกำรศึกษำเพ่ือควำมมั่นคงของสังคมและประเทศชำติ 2) กำรผลิตและ

พัฒนำก ำลังคน กำรวิจัยและนวัตกรรมเพ่ือสร้ำงขดีควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของประเทศ 3) 

กำรพัฒนำศักยภำพคน ทุกช่วงวัยและกำรสร้ำงสังคมแห่งกำรเรียนรู้ 4) กำรสร้ำงโอกำส ควำม

เสมอภำคและควำมเท่ำเทียมทำงกำรศึกษำ และ 5) กำรพัฒนำประสทิธิภำพของระบบบริหำร

จัดกำรศึกษำโดยมีเป้ำหมำย ตัวชี้วัด แนวทำงกำรพัฒนำ แผนงำน/โครงกำรส ำคัญใน

แผนปฏิบัตริำชกำรแตล่ะเรื่องดังกล่ำว 
 

นโยบายส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 –2565 

 ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนได้ประกำศ นโยบำยส ำนักงำน

คณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน ปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 – 2565 เมื่อวันที่ 16 ธันวำคม 2563 ดังน้ี 

 ตำมแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำต ิ(พ.ศ. 2561 – 2580) และแผนปฏิรูปประเทศ

ดำ้นกำรศึกษำก ำหนดให้มีกำรพัฒนำเด็กต้ังแต่ระดับปฐมวัยให้มีสมรรถนะและคุณลักษณะที่ดี 

สมวัยทุกด้ำน โดยกำรปฏิรูปกระบวนกำรเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อกำรเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 

21 ตระหนักถึงพหุปัญญำของมนุษย์ที่หลำกหลำย มีเป้ำหมำยให้ผู้เรียนทุกกลุ่มวัยได้รับ

กำรศึกษำที่มีคุณภำพตำมมำตรฐำน มีทักษะที่จ ำเป็นของโลกในอนำคต สำมำรถแก้ปัญหำ 

ปรับตัว สื่อสำร และท ำงำนร่วมกับผู้อื่นได้อย่ำงมีประสิทธิผล มีวินัย มีนิสัยใฝ่เรียนรู้ อย่ำง

ต่อเน่ืองตลอดชีวิต รวมทั้งเป็นพลเมืองที่รู้สิทธิและหน้ำที่ มีควำมรับผิดชอบและมีจิตสำธำรณะ 
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 ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน มุ่งมั่นในกำรพัฒนำกำรศึกษำขั้น

พ้ืนฐำนให้เป็น “กำรศึกษำขัน้พ้ืนฐำนวิถีใหม่ วิถีคุณภำพ” มุ่งเนน้ควำมปลอดภัยในสถำนศึกษำ 

ส่งเสริมโอกำสทำงกำรศึกษำที่มีคุณภำพอย่ำงเท่ำเทียม และบริหำรจัดกำรศึกษำอย่ำงมี

ประสิทธิภำพ จึงก ำหนดนโยบำยส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน ประจ ำปี

งบประมำณ พ.ศ. 2564 – 2565 ดังนี ้

1. ดำ้นควำมปลอดภัย 

  พัฒนำระบบและกลไกในกำรดูแลควำมปลอดภัยให้กับผู้เรียน ครู และบุคลำกร

ทำงกำรศึกษำและสถำนศึกษำ จำกภัยพิบัติและภัยคุกคำมทุกรูปแบบ รวมถึงกำรจัด

สภำพแวดล้อมที่เอือ้ต่อกำรมสีุขภำวะที่ดี สำมำรถปรับตัวต่อโรคอุบัตใิหม่และโรคอุบัตซิ้ ำ 

2. ดำ้นโอกำส 

  2.1 สนับสนุนให้เด็กปฐมวัยได้เข้ำเรียนทุกคน มีพัฒนำกำรที่ดี ทั้งทำงร่ำงกำย 

จิตใจ วินัย อำรมณ ์สังคมและสติปัญญำให้สมกับวัย 

  2.2 ด ำเนินกำรให้เด็กและเยำวชนได้รับกำรศึกษำจนจบกำรศึกษำขั้น พื้นฐำน

อย่ำงมีคุณภำพตำมมำตรฐำน วำงรำกฐำนกำรศึกษำเพ่ืออำชีพ สำมำรถวิเครำะห์ตนเองเพ่ือ

กำรศึกษำต่อ 

  2.3 พัฒนำระบบดูแลช่วยเหลอืเด็กและเยำวชนที่อยู่ในกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน เพ่ือ

ป้องกันไม่ให้ออกจำกระบบกำรศึกษำ รวมทั้งช่วยเหลือเด็กตกหล่นและเด็กออกกลำงคันให้

ได้รับกำรศึกษำขัน้พ้ืนฐำนอย่ำงเท่ำเทียมกัน 

  2.4 ส่งเสริมให้เด็กพิกำรและผู้ด้อยโอกำสให้ได้รับโอกำสทำงกำรศึกษำที่มี

คุณภำพ มีทักษะในกำรด ำเนินชีวิต มีพ้ืนฐำนในกำรประกอบอำชีพ พ่ึงตนเองได้อย่ำงมีศักดิ์ศรี

ควำมเป็นมนุษยต์ำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง 

 3. ดำ้นคุณภำพ 

  3.1 ส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำให้ผู้เรียนมีควำมรู้ มีทักษะกำรเรียนรู้และทักษะที่

จ ำเป็นของโลกในศตวรรษที่ 21 อย่ำงครบถ้วน เป็นคนดี มีวินัย มีควำมรักในสถำบันหลักของ

ชำต ิยึดมั่นกำรปกครองในระบอบประชำธิปไตยอันมีพระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีทัศนคติ

ที่ดีต่อบ้ำนเมือง 
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  3.2 พัฒนำผู้เรียนให้มีสมรรถนะและทักษะด้ำนกำรอ่ำน คณิตศำสตร์ กำรคิดขั้นสูง 

นวัตกรรมวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีและภำษำต่ำงประเทศ เพ่ือเพ่ิมขีดควำมสำมำรถในกำร

แข่งขันและกำรเลอืกศึกษำต่อเพ่ือกำรมงีำนท ำ 

  3.3 ปรับหลักสูตรเป็นหลักสูตรฐำนสมรรถนะ ที่เน้นกำรพัฒนำสมรรถนะหลักที่

จ ำเป็นในแต่ละระดับ จัดกระบวนกำรเรียนรู้แบบลงมือปฏิบัติจริง รวมทั้งส่งเสริมกำรจัดกำร

เรียนรู้ที่สร้ำงสมดุลทุกด้ำน ส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำเพ่ือพัฒนำพหุปัญญำ พัฒนำระบบกำร

วัดและประเมินผลผู้เรียนทุกระดับ 

  3.4 พัฒนำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำให้เป็นครูยุคใหม่ มีศักยภำพกำร

จัดกำรเรียนกำรสอนตำมหลักสูตรฐำนสมรรถนะ มีทักษะในกำรปฏิบัติหน้ำที่ได้ดี มีควำมรู้

ควำมสำมำรถในกำรใช้เทคโนโลยีดจิิทัล มีกำรพัฒนำตนเองทำงวิชำชีพอย่ำงต่อเน่ือง รวมทั้งมี

จิตวิญญำณควำมเป็นครู 

 4. ดำ้นประสทิธิภำพ 

  4.1 พัฒนำระบบบริหำรจัดกำรโดยใช้พื้นที่เป็นฐำน มีนวัตกรรมเป็นกลไกหลักใน

กำรขับเคลื่อนบนฐำนข้อมูลสำรสนเทศที่ถูกต้อง ทันสมัยและกำรมีส่วนร่วมของทุกภำคสว่น 

  4.2 พัฒนำโรงเรียนมัธยมสี่มุมเมือง โรงเรียนคุณภำพของชุมชน โรงเรียนขนำด

เล็กและโรงเรียนที่สำมำรถด ำรงอยู่ได้อย่ำงมีคุณภำพ (Stand Alone) ให้มีคุณภำพอย่ำงย่ังยืน

สอดคลอ้งกับบริบทของพ้ืนที่ 

  4.3 บริหำรจัดกำรโรงเรียนขยำยโอกำสทำงกำรศึกษำที่มีจ ำนวนนักเรียนช้ัน

มัธยมศึกษำปีที่ 1 – 3 น้อยกว่ำ 20 คน ให้ไดรั้บกำรศึกษำอย่ำงมีคุณภำพ สอดคลอ้งกับนโยบำย

โรงเรียนคุณภำพของชุมชน 

  4.4 ส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำทีมีคุณภำพในสถำนศึกษำที่มีวัตถุประสงค์เฉพำะ

และสถำนศึกษำที่ต้ังในพ้ืนที่ลักษณะพิเศษ 

  4.5 สนับสนุนพ้ืนที่นวัตกรรมกำรศึกษำให้เป็นต้นแบบกำรพัฒนำนวัตกรรม

กำรศึกษำและเพ่ิมควำมคลอ่งตัวในกำรบรหิำรและกำรจัดกำรศึกษำขัน้พืน้ฐำน 

  4.6 เพ่ิมประสทิธิภำพกำรนิเทศ ติดตำมและประเมินผลกำรศึกษำขัน้พืน้ฐำน 
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แผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563–2565) ของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

วิสัยทัศน์  

    “สร้ำงคุณภำพทุนมนุษย ์สูส่ังคมอนำคตที่ย่ังยืน”  

  พันธกจิ  

   1. จัดกำรศึกษำเพ่ือเสริมสร้ำงควำมมั่นคงของสถำบันหลักของชำติและกำรปกครอง 

ในระบอบประชำธิปไตยอันมีพระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุข  

   2. พัฒนำผู้เรียนให้มคีวำมสำมำรถควำมเป็นเลศิทำงวิชำกำรเพ่ือสร้ำงขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน  

   3. พัฒนำศักยภำพและคุณภำพผู้เรียนให้มสีมรรถนะตำมหลักสูตรและคุณลักษณะในศตวรรษที่ 21   

  4. สร้ำงโอกำส ควำมเสมอภำค ลดควำมเหลื่อมล้ ำ ให้ผู้เรียนทุกคนได้รับบริกำรทำง

กำรศึกษำอย่ำงทั่วถึงและเท่ำเทียม  

   5. พัฒนำผู้บรหิำร ครู และบุคล ำกรทำงกำรศึกษำให้เป็นมืออ ำชีพ  

   6. จัดกำรศึกษำเพ่ือพัฒนำคุณภำพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ยึดหลักปรัชญำของ

เศรษฐกิจพอเพียงและเป้ำหมำยกำรพัฒนำที่ย่ังยืน (Sustainable Development Goals : SDGs)  

   7. ปรับสมดุลและพัฒนำระบบก ำรบรหิำรจัดกำรศึกษำทุกระดับ และจัดกำรศึกษำโดย

ใช้เทคโนโลยีดิจทิัล (Digital Technology) เพ่ือพัฒนำมุ่งสู่ Thailand 4.0  

 

ตัวชี้วัด คา่เป้าหมายตามแผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ปี (พ.ศ.2563 – 2565) 

เร่ืองที่ 1 การจัดการศึกษาเพื่อความม่ันคงของสังคมและประเทศชาติ 

 1.1 เป้าหมาย   

   ผู้เรียนมีควำมรักในสถำบันหลักของช ำติ และยึดมั่นกำรปกครองระบอบประชำธปิไตย  

อันมีพระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีทัศนคติที่ถกูตอ้งตอ่บ้ำนเมือง มีหลักคิดที่ถูกต้อง และเป็น

พลเมืองดีของช ำติ มีคุณธรรม จริยธรรม มคี่ ำนิยมที่พงึประสงค์ มีจติสำธำรณะ รับผิดชอบตอ่สังคม

และผู้อื่น  ซื่อสัตย์ สุจริต มัธยัสถ์ อดออม โอบออ้มอ ำรี มีวนิัย รักษำศีลธรรม  
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   1.2 ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย  

ที่ ตัวชี้วัด 
ค่าเป้าหมาย 

2563 2564 2565 

1 ร้อยละของผู้เรียนท่ีเข้ำร่วมกิจกรรมท่ีสง่เสริมสนับสนนุในกำร

สร้ำงภูมิคุ้มกันพร้อมรับมือกับกำรเปลี่ยนแปลงและภัยคุกคำม

รูปแบบใหม่ในทุกรูปแบบ 

80 80 85 

2 ร้อยละของผู้เรียนในเขตพัฒนำพิเศษเฉพำะกิจจังหวัดชำยแดน

ภำคใต้ท่ีได้รับกำรพัฒนำทักษะอำชีพ เพื่อกำรมีงำนท ำหรือน ำไป 

ประกอบอำชีพในท้องถิ่น 

80 80 85 

 1.3 แผนงาน/โครงการส าคัญ 

  1.3.1 โครงกำรพัฒนำกำรศึกษำในเขตพัฒนำพิเศษ เฉพำะกิจจังหวัดชำยแดนภำคใต้ 

   1.3.2 โครงกำรโรงเรียนประชำรัฐจังหวัดชำยแดนภำคใต้ 

   1.3.3 โครงกำรเสริมสร้ำงภูมคิุ้มกันเพื่อสันติสุขในพืน้ที่จังหวัดชำยแดนภำคใต้ 

   1.3.4 โครงกำรปอ้งกันและแก้ไขปัญหำยำเสพตดิในสถำนศึกษำ 

   1.3.5 โครงกำรสร้ำงผู้นำดว้ยกระบวนกำรลูกเสอืและสภำนักเรียน 

   1.3.6 โครงกำรดูแลช่วยเหลอืนักเรียน 

เร่ืองที่ 2 การจัดการศึกษาเพื่อเพิ่มความสามารถในการแขง่ขันของประเทศ 

 2.1 เป้าหมาย   

      ผู้เรียนที่มคีวำมสำมำรถพิเศษดำ้นวิทยำศำสตร์ คณิตศำสตร์ ศิลปะ ดนตรี กีฬำ 

ภำษำ และอื่น ๆ ได้รับกำรพัฒนำอย่ำงเต็มตำมศักยภำพ สร้ำงควำมส ำเร็จในกำรแข่งขัน 

 2.2 ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 

ที่ ตัวชี้วัด 
ค่าเป้าหมาย 

2563 2564 2565 

1 ร้อยละของหลักสูตรฝึกอบรมวชิำชีพระยะสั้นท่ีตอบสนองต่อกำร

พัฒนำก ำลังคนใน 10 อุตสำหกรรมเป้ำหมำยเพิ่มข้ึน 

10 10 10 

2 ร้อยละของผลงำนวิจัย นวัตกรรม เทคโนโลยีองค์ควำมรู้ และ

สิ่งประดิษฐ์ท่ีสำมำรถน ำไปใช้ประโยชน์ หรือต่อยอดเชิงพำณิชย์ 

75 80 80 

3 ร้อยละของสถำนศกึษำในเขตพัฒนำเศรษฐกิจพิเศษได้รับกำร

พัฒนำกำรจัดกำรศกึษำตำมบริบท 

75 80 85 
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 2.3 แผนงาน/โครงการส าคัญ 

     2.3.1 โครงกำรพัฒนำก ำลังคน ด้ำนวิศวกรรมศำสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม

สนับสนุนกำรลงทุนและเพิ่มขีดควำมสำมำรถภำคอุตสำหกรรมในประเทศและภูมิภำค (กำรจัดตั้ง

สถำบันโคเซ็น) 

   2.3.2 โครงกำรพัฒนำสถำนศึกษำขั้นพื้นฐำนเพื่อรองรับเขตพัฒนำเศรษฐกิจภำค

ตะวันออก ดำ้นภำษำวทิยำศำสตร์ และเทคโนโลยี และกำรประกอบอำชีพ 10 อุตสำหกรรม 

   2.3.3 โครงกำรสง่เสริมทักษะวชิำกำรวิชำชีพเชิงนวัตกรรม 

เร่ืองที่ 3 การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 

 3.1 เป้าหมาย  

      3.1.1 ผู้เรยีนเป็นบุคคลแห่งกำรเรียนรู้ คิดริเริ่มและสร้ำงสรรค์นวัตกรรม มี

ควำมรู ้มีทักษะ มีสมรรถนะตำมหลักสูตร และคุณลักษณะของผู้เรยีนในศตวรรษที่ 21 มีสุข

ภำวะที่เหมำะสมตำมวัย มีควำมสำมำรถในกำรพ่ึงพำตนเอง ตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจ

พอเพียง และกำรเป็นพลเมือง พลโลกที่ดี (Global Citizen) พร้อมก้ำวสูส่ำกล น ำไปสูก่ำรสร้ำง

คำมสำมำรถในกำรแข่งขันของประเทศ 

 3.1.2  ผู้บริหำร ครู และบุคลำกรทำงกำรศึกษำเป็นบุคคลแห่งกำรเรียนรู้ 

ได้รับกำรพัฒนำศักยภำพตำมสมรรถนะวิชำชีพและสมรรถนะในศตวรรษที่ 21 รวมทั้งมี

จรรยำบรรณตำมมำตรฐำนวิชำชีพ 

 3.2 ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 

ที่ ตัวชี้วัด 
ค่าเป้าหมาย 

2563 2564 2565 

1 รอ้ยละของผู้เรียนปฐมวัยมีพฒันำกำรดำ้นร่ำงกำย อำรมณ์ จติใจ สังคม 

และสติปัญญำ 

80 80 80 

2 รอ้ยละของนักเรียนท่ีมีคะแนนผลกำรทดสอบทำงกำรศกึษำระดับชำตขิั้น

พืน้ฐำน (O-NET) รอ้ยละ 50 ขึน้ไป เพิม่ขึน้ 

3 3 3 

3 จ ำนวนผู้เรยีนไดร้ับกำรพัฒนำเต็มตำมศักยภำพตำมควำมถนัดและ

ควำมสำมำรถ (วิทยำศำสตร ์คณิตศำสตรทั์ศนศิลป์ นำฏศิลป์ ดนตร ีกีฬำ) 

27,055 29,125 30,306 

4 รอ้ยละของนักเรียนท่ีผ่ำนกำรประเมินคุณลักษณะอันพงึประสงค์ตำม

หลักสูตรระดับดขีึน้ไป 

80 81 82 
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ที่ ตัวชี้วัด 
ค่าเป้าหมาย 

2563 2564 2565 

5 รอ้ยละของครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำได้รับกำรสง่เสรมิและพัฒนำ

ตำมมำตรฐำนวิชำชีพคร ู

85 90 95 

6 จ ำนวนสถำนศึกษำท่ีไดร้ับกำรสง่เสรมิสนับสนุนกำรพฒันำควำมสำมำรถ

ดำ้นวิทยำศำสตร ์คณิตศำสตรเ์พิ่มขึน้ 

200 200 250 

7 รอ้ยละของครูสอนภำษำอังกฤษในระดับชั้นประถมศึกษำและมัธยมศึกษำ

ได้รับกำรพฒันำและยกระดับควำมรูภ้ำษำอังกฤษโดยใช้ระดับกำรพฒันำ

ทำงด้ำนภำษำ (CEFR)ตำมเกณฑ์ท่ีก ำหนด 

100 100 100 

8 รอ้ยละของสถำนศึกษำท่ีสอนในระดับม.ตน้ ท่ีไดร้ับกำรเตรียมควำม

พรอ้ม ด้ำนกำรอ่ำน คณิตศำสตร ์และวิทยำศำสตรใ์นกำรประเมนิระดับ

นำนำชำตติำมโครงกำร PISA 

100 100 100 

9 รอ้ยละของสถำนศึกษำท่ีจัดกำรเรยีนกำรสอนท่ีสรำ้งสมดุลทุกดำ้นและมี

กำรจัดกำรศึกษำเพื่อพัฒนำพหุปัญญำรำยบุคคล 

- - 8 

10 รอ้ยละของนักเรียนท่ีไดร้ับกำรคดักรองเพือ่พฒันำพหุปัญญำรำยบุคคล

เพิ่มขึน้ 

- - 8 

11 รอ้ยละของผู้เรียนไดร้ับกำรพัฒนำให้มคีวำมรู ้สมรรถนะหรอืทักษะอำชีพ

ในดำ้นต่ำง ๆ เพือ่กำรประกอบอำชีพกำรด ำรงชีวิตอยู่ร่วมกันในสังคม

อย่ำงสอดคลอ้ง ตำมสภำพควำมตอ้งกำรและบรบิทของแตล่ะพืน้ท่ี 

ตลอดจนควำมท้ำทำยท่ีเป็นพลวัตรของโลกในศตวรรษท่ี 21 

80 80 80 

12 รอ้ยละของสถำนศึกษำท่ีมีผลกำรประเมินตนเองในแตล่ะมำตรฐำนตำม

ระบบกำรประกันคุณภำพอยู่ในระดับดขีึน้ไป 

- - 80 

 

 3.3 แผนงาน/โครงการส าคัญ 

   3.3.1 โครงกำรพัฒนำหลักสูตร และกระบวนกำรเรียนรู้ที่หลำกหลำยให้เอือ้ ตอ่กำร

เรียนรู้ตลอดชีวติ 

  3.3.2 โครงกำรพัฒนำระบบกำรวัดและประเมินผลสง่เสริมเครอืขำ่ยควำมร่วมมือ 

ในกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำข้ันพืน้ฐำน 

  3.3.3 โครงกำรขับเคลื่อนกำรจัดกำรเรียนรู้ สะเต็มศกึษำ 

  3.3.4 โครงกำรยกระดับคุณภำพผูเ้รียนเพื่อเตรียมควำมพร้อมในกำรประเมิน PISA 2021 

  3.3.5 โครงกำรสง่เสริมและพัฒนำระบบกำรประกันคุณภำพภำยในสถำนศึกษำ 
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   3.3.6 โครงกำรพัฒนำคลังเครื่องมือมำตรฐำนเพื่อยกระดับคุณภำพผูเ้รียนในศตวรรษที่ 21 

   3.3.7 โครงกำรยกระดับผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำตทิี่สอดคลอ้งกับบริบทพืน้ที ่

  3.3.8 โครงกำรพัฒนำกำรเรียนกำรสอนปฐมวัย 

  3.3.9 โครงกำรบ้ำนนักวิทยำศำสตร์น้อยประเทศไทย ระดับปฐมวัย 

  3.3.10 โครงกำรบ้ำนนักวิทยำศำสตร์น้อยประเทศไทย ระดับประถมศกึษำ 

  3.3.11 โครงกำรนวัตกรรมกำรจัดกำรเรียนรู้ด้วยกิจกรรมมอนเตสซอรี เพื่อกำรพัฒนำ

ที่ย่ังยืน (The Education for Sustainable Development) 

  3.3.12 โครงกำรพัฒนำมำตรฐำนระบบกำรประเมินมำตรฐำนและกำรประกัน

คุณภำพกำรศึกษำ 

  3.3.13 โครงกำรพัฒนำคุณภำพกำรเรียนกำรสอนภำษำตำ่งประเทศ และเสริมสร้ำง

ศักยภำพครู 

  3.3.14 โครงกำรเสริมสร้ำงระเบียบวินัย คุณธรรม และจริยธรรมและคุณลักษณะ  

ที่พงึประสงค ์

  3.3.15 โครงกำรจัดกำรศึกษำให้เด็ก ผู้ที่มีควำมสำมำรถพิเศษไดร้บักำรพัฒนำศักยภำพ 

  3.3.16  โครงกำรยกระดับคุณภำพกำรศึกษำโรงเรียนวิทยำศำสตร์จุฬำภรณ์รำชวิทยำลัย 

  3.3.17 โครงกำรพัฒนำผู้มีควำมสำมำรถพเิศษ ดำ้นวิทยำศำสตร์และคณิตศำสตร์ 

  3.3.18 โครงกำรพัฒนำผู้มีควำมสำมำรถพิเศษดำ้นทัศนศิลป์ นำฏศิลป์ ดนตรีและกีฬำ 

  3.3.19 โครงกำรสง่เสริมกำรเรียนรู้ดิจติอลเทคโนโลยีและระบบอัจฉริยะในสถำนศึกษำ 

เพื่อควำมเป็นเลิศ 

  3.3.20 โครงกำรครคูลังสมอง 

  3.3.21 โครงกำรสำนพลังประชำรัฐดำ้นกำรศึกษำพื้นฐำนและกำรพัฒนำผู้น ำ 

  3.3.22 โครงกำรจัดกำรศึกษำเพื่อกำรมีงำนท ำ 

  3.3.23 โครงกำรยกระดับคุณภำพผูเ้รียนดำ้นศักยภำพกำรเรียนรู้เชิงกระบวนกำร     

สูค่วำมทัดเทียมนำนำชำติ 

  3.3.24 โครงกำรครูผู้ทรงคุณค่ำแห่งแผ่นดนิ 

  3.3.25 โครงกำรคืนครูให้นักเรียน 

  3.3.26 โครงกำรยกระดับคุณภำพกำรเรียนรู้ภำษำไทย 

  3.3.27 โครงกำรขับเคลื่อนกำรจัดกำรเรียนรู้วทิยำกำรค ำนวณและกำรออกแบบ

เทคโนโลยี 
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  3.3.28 โครงกำรช่วยเหลอืกลุ่มเป้ำหมำยทำงสังคม 

  3.3.29 โครงกำรสง่เสริมและพัฒนำแหลง่เรียนรู้ให้มีควำมหลำกหลำยเพื่อเอือ้ตอ่

กำรศึกษำและกำรเรียนรูอ้ย่ำงมีคุณภำพ 

  3.3.30 โครงกำรสง่เสริมภำษำต่ำงประเทศที่สอง ควำมเป็นพลเมอืงในกำรพัฒนำสู่

โรงเรียนในประชำคมอำเซียน 

  3.3.31 โครงกำรพัฒนำกำรจัดกำรเรียนรู้ข้ันพืน้ฐำนในเขตพัฒนำเศรษฐกิจพเิศษ 

   3.3.32 โครงกำรพัฒนำศักยภำพผู้เรียนตำมพหุปัญญำ 

  3.3.33 โครงกำรสง่เสริมทักษะพื้นฐำนดำ้นสุขภำพพลำนำมัย 

  3.3.34 โครงกำรพัฒนำเครือข่ำยและส่งเสริมควำมร่วมมอืกับตำ่งประเทศ 

  3.3.35 โครงกำรพัฒนำกำรบริหำรและจัดกำรศึกษำสูส่มรรถนะแขง่ขันในศตวรรษที่ 21 

มำตรฐำนสำกล 

  3.3.36 โครงกำรยกระดับคุณภำพกำรจัดกำรมัธยมศึกษำ 

  3.3.37 โครงกำรพัฒนำประเทศไทยเป็นศูนย์กลำงกำรศึกษำในภูมิภำค (Education Hub) 

  3.3.38 โครงกำรสง่เสรมิและยกระดับคุณภำพกำรบรหิำรจัดกำรศึกษำมัธยมศึกษำสูส่ำกล 

  3.3.39 โครงกำรสง่เสรมิคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะอันพงึประสงค์และ

ค่ำนยิมของชำติ 

  3.3.40 โครงกำรวิจัยนวัตกรรมกำรจัดกำรศึกษำ 

  3.3.41 โครงกำรนักธุรกิจน้อยมคีุณธรรม น ำสูเ่ศรษฐกิจสร้ำงสรรค์ 

  3.3.42 โครงกำรพัฒนำนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์และหุ่นยนต์ สพฐ. 

  3.3.43 โครงกำรวิทยำศำสตร์พลังสบิ 

  3.3.44 โครงกำรพัฒนำระบบขอ้มูลสำรสนเทศดำ้นกำรจบกำรศึกษำและกำรเทียบ

วุฒิกำรศึกษำระดับกำรศึกษำข้ันพืน้ฐำน 

  3.3.45 โครงกำรกำรพัฒนำศักยภำพของข้ำรำชกำรครูและบคุลำกรทำงกำรศึกษำ 

สูป่ระสิทธภิำพและประสิทธผิลขององค์กรดว้ยกำรพัฒนำสมรรถนะ 

  3.3.46 โครงกำรกำรพัฒนำสมรรถนะขำ้รำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 

สำยงำนกำรสอน 
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  3.3.47 โครงกำรฝึกอบรมหลักสูตรที่ส ำนักงำน ก.พ. ก ำหนดและหนว่ยงำนภำยนอก       

เป็นผู้จัด 

  3.3.48 โครงกำรพัฒนำครูและบคุลำกรทำงกำรศึกษำเพื่อเป็นต้นแบบในกำรยกย่อง

เชิดชูเกียรติ 

  3.3.49 โครงกำรศูนย์โรงเรียนโอลมิปิกวิชำกำร 

  3.3.50 โครงกำรสง่เสริมกำรเรียนกำรสอนภำษำอังกฤษเพื่อเสริมศักยภำพกำรแขง่ขัน 

ในประชำคมอำเซียน 

  3.3.51 โครงกำรสง่เสรมิและพัฒนำกำรจัดกำรเรยีนกำรสอนภำษำอังกฤษ 

  3.3.52 โครงกำรจ้ำงครูตำ่งชำติโครงกำร English for All 

  3.3.53 โครงกำรสง่เสริมกำรเรียนกำรสอนภำษำจนีอย่ำงมีคุณภำพ 

  3.3.54 โครงกำร กำรพัฒนำบุคลำกรโรงเรียนกลุ่มพิเศษ 

  3.3.55 โครงกำร พัฒนำครูแกนน ำภำษำอังกฤษในระดับภูมิภำค (Boot Camp) 

  3.3.56 โครงกำรพัฒนำกำรจัดกำรเรียนสอนภำษำอังกฤษ 

  3.3.57 โครงกำรพัฒนำคุณภำพกำรเรียนกำรสอนภำษำจีน (โรงเรียนคุณภำพประจ ำต ำบล) 

  3.3.58 โครงกำรสง่เสรมิโรงเรียนเป็นชุมชนแห่งกำรเรียนรู้ (School as Learning 

Community) เพื่อพัฒนำพลเมืองรุ่นใหม ่

  3.3.59 โครงกำรเสริมสร้ำงระบบและกลไกกำรบรหิำรจัดกำรคุณภำพและมำตรฐำน 

กำรศึกษำเพื่อกำรประกันคณุภำพที่ใช้สถำนศึกษำเป็นฐำน 
 

เร่ืองที่ 4 การสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ มมีาตรฐานและลดความ

เหลื่อมล้ าทางการศึกษา 

 4.1 เป้าหมาย   

  ผู้เรียนที่มคีวำมตอ้งกำรจ ำเป็นพเิศษ กลุ่มชำติพันธุ ์กลุ่มผู้ด้อยโอกำส และกลุม่ที่อยู่

ในพื้นที่ห่ำงไกลทุรกันดำร ได้รับกำรศึกษำอย่ำงทัว่ถึง เท่ำเทียม และมีคุณภำพกำรศึกษำ 
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  4.2 ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 

ที่ ตัวชี้วัด 
ค่าเป้าหมาย 

2563 2564 2565 

1 อัตรำกำรเข้ำเรียนของผู้เรียนแต่ละระดับกำรศกึษำต่อประชำกร

กลุ่มอำยุ 

- ระดับปฐมวัย 

- ระดับประถมศกึษำ 

- ระดับมัธยมศกึษำตอนต้น 

- ระดับมัธยมศกึษำตอนปลำย  (สำมัญ - อำชีวศกึษำ) 

 

 

100 

100 

100 

78 

 

 

100 

100 

100 

78 

 

 

100 

100 

100 

78 

2 จ ำนวนผู้เรียนท่ีเป็นผู้พิกำร ผู้ดอ้ยโอกำสเข้ำถึงบริกำรกำรศกึษำ

และกำรพัฒนำสมรรถภำพหรือบริกำรทำงกำรศกึษำท่ี

เหมำะสมตำมควำมจ ำเป็น 

 
3,630,000 

 
3,630,000 

 
3,630,000 

3 ร้อยละของสถำนศกึษำในพืน้ท่ีลักษณะพิเศษ ได้รับกำรพัฒนำ 

กำรจัดกำรศกึษำตำมบริบท 

75 80 85 

4 ร้อยละของนักเรียนท่ีได้รับเงินอุดหนุนปัจจัยพืน้ฐำนส ำหรับ 

นักเรียนยำกจน 

20 20 20 

 4.3 แผนงาน/โครงการส าคัญ 

  4.3.1 โครงกำรพัฒนำสื่อและเทคโนโลยีสำรสนเทศเพื่อกำรศึกษำ 

  4.3.2 โครงกำรสร้ำงโอกำสและลดควำมเหลื่อมล้ ำทำงกำรศึกษำในระดับพืน้ที่ 

  4.3.3 โครงกำรสนับสนุนผู้ปฏิบัตงิำนในสถำนศึกษำ 

  4.3.4 โครงกำรยกระดับคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำส ำหรับเด็กที่มีควำมต้องกำรจ ำเป็นพิเศษ 

  4.3.5 โครงกำรจัดกำรศึกษำเพื่อกำรพัฒนำที่ย่ังยืน 

  4.3.6 โครงกำรโรงเรียนคุณภำพประจ ำต ำบล 

  4.3.7 โครงกำรบริหำรจัดกำรโรงเรียนขนำดเล็ก 

  4.3.8 โครงกำรก่อสร้ำง ปรับปรุง ซ่อมแซมอำคำรเรียนและสิ่งก่อสร้ำงประกอบ 

  4.3.9 โครงกำรสนับสนุนค่ำใช้จำ่ยในกำรจัดกำรศึกษำข้ันพืน้ฐำน 

  4.3.10 โครงกำรเทคโนโลยีดิจทิัลเพือ่กำรศึกษำข้ันพื้นฐำน 

   4.3.11 โครงกำรพัฒนำระบบขอ้มูลสำรสนเทศทำงกำรศึกษำ 
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เร่ืองที่ 5 การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคณุภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิง่แวดล้อม 

 5.1 เป้าหมาย 

  สถำนศึกษำจัดกำรศึกษษเพื่อกำรบรรลุเป้ำหมำยกำรพัฒนำอย่ำงย่ังยืน (Sustainable   

Development Goals : SDGs) และสร้ำงเสริมคุณภำพชีวติที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ตำมหลักปรัชญำ

ของเศรษฐกิจพอเพียง  

 5.2 ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 

ที่ ตัวชี้วัด 
ค่าเป้าหมาย 

2563 2564 2565 

1 ร้อยละของนักเรียนได้รับกำรส่งเสริมใหม้ีควำมรู้ ควำมเข้ำใจ 

ควำมตระหนัก ในกำรอนุรักษ์ ทรัพยำกรธรรมชำติ และ

สิ่งแวดล้อม 

75 80 85 

 

 5.3 แผนงาน/โครงการส าคัญ 

   5.3.1 โครงกำรค่ำยเยำวชนรักษ์พงไพร 

  5.3.2 โครงกำรกำรพัฒนำเชิงอุตสำหกรรมเชิงนเิวศและกำรจัดกำรมลพษิและ

สิ่งแวดล้อม ดว้ยกำรด ำเนนิกจิกรรมสิ่งแวดล้อมศึกษำเพื่อกำรพัฒนำคุณภำพชีวติที่เป็นมิตรกบั

สิ่งแวดล้อม 

  5.3.3 โครงกำรสิ่งแวดล้อมศึกษำ “สบืสำนศำสตร์พระรำชำสู่กำรพัฒนำที่ย่ังยืน” 

ตำมเป้ำหมำยกำรพัฒนำที่ย่ังยืน (Sustainable Development Goals : SDGs) 

  5.3.4 โครงกำรรักษป์่ำนำ่น ตำมโครงกำรพระรำชด ำริ สมเด็จพระกนิษฐำธิรำช

เจ้ำกรมสมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำ ฯ สยำมบรมรำชกุมำรี 

  5.3.5 โครงกำรโรงเรียนสีเขียว 

เร่ืองที่ 6 การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา 

 6.1 เป้าหมาย  

  ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำข้ันพืน้ฐำน ส ำนักงำนเขตพืน้ที่กำรศึกษำ 

สถำนศึกษำมีสมดุลในกำรบริหำรจัดกำรเชิงบูรณำกำร และรำยงำนผลอย่ำงเป็นระบบ ใช้งำนวิจัย 

เทคโนโลยีและนวัตกรรมในกำรขบัเคลือ่นคุณภำพกำรศึกษำ 
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 6.2 ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 

ที่ ตัวชี้วัด 
ค่าเป้าหมาย 

2563 2564 2565 

1 จ ำนวนกระบวนงำนท่ีได้รับกำรปรับเปลี่ยนใหเ้ป็นดิจิทัลเพิ่มข้ึน 2 2 2 

2 โครงกำรของ สพฐ. ท่ีมีผลสัมฤทธิ์ต่อเป้ำหมำยยุทธศำสตร์ชำติเพิ่มข้ึน 15 20 25 

3 ร้อยละของส ำนักงำนเขตพืน้ท่ีกำรศกึษำมีค่ำคะแนนเฉลี่ยกำรประเมิน

คุณธรรมและควำมโปร่งใสของหน่วยงำน (ITA) ไม่นอ้ยกวำ่ร้อยละ 85 

80 90 95 

4 ร้อยละของนักเรียนสังกัด สพฐ. มพีฤติกรรมท่ียึดมั่นควำมซื่อสัตย์

สุจริต 

501 50 50 

5 ร้อยละของสถำนศกึษำน ำร่องพืน้ท่ีนวัตกรรมกำรศกึษำมีควำม

อิสระและควำมคล่องตัวในกำรบริหำรและกำรจัดกำรศกึษำเพิ่มข้ึน 

60 80 100 

 6.3 แผนงาน/โครงการส าคัญ 

   6.3.1 โครงกำรขับเคลือ่นกำรพัฒนำพืน้ที่นวัตกรรมกำรศึกษำ 

  6.3.2 โครงกำรเสริมสร้ำงคุณธรรม จริยธรรม และธรรมำภิบำลในสถำนศึกษำ 

  6.3.3 โครงกำรตดิตำม ประเมินผลกำรบริหำรและกำรจัดกำรศึกษำข้ันพืน้ฐำนใน

ภำพรวม 

  6.3.4 โครงกำรตดิตำมและประเมินผลกำรด ำเนนิงำนโครงกำร/กิจกรรมตำมแผนปฏบิัติ

กำรของ สพฐ. และหนว่ยงำนในสังกัด โดยใช้ระบบตดิตำมและประเมินผลแห่งชำติ (eMENSCR) 

  6.3.5 โครงกำรพัฒนำระบบขอ้มูลสำรสนเทศกำรรำยงำนผลกำรตดิตำมและ

ประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำข้ันพืน้ฐำนทั้งระบบ (e-MES) 

  6.3.6 โครงกำรสง่เสริมสนับสนุนกำรกระจำยอ ำนำจในกำรบริหำรและกำรจัดกำรศึกษำ 

ขัน้พื้นฐำนให้โรงเรียนนิติบุคคล 

  6.3.7 โครงกำรวิจัยเพื่อพัฒนำประสิทธผิลกำรบรหิำรและกำรจัดกำรศึกษำของ

ส ำนักงำนเขตพืน้ที่กำรศึกษำ 

  6.3.8 โครงกำรตดิตำมนักเรียนทุนพระรำชทำน ม.ท.ศ. (มูลนธิทิุนกำรศึกษำ

พระรำชทำนสมเด็จพระบรมโอรสำธริำช ฯ สยำมมกุฎรำชกุมำร) 

  6.3.9 โครงกำรตดิตำม ประเมินผลและพัฒนำคุณภำพกลุม่โรงเรียนที่มีลักษณะพิเศษ 

  6.3.10 โครงกำรพัฒนำระบบจัดเก็บขอ้มูลสำรสนเทศผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ ปพ.3 
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มาตรฐานส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมทุรสาคร 

มาตรฐานที่ 1 การบริหารจัดการองค์การสู่ความเป็นเลิศ 

ตัวบ่งชี้ท่ี 1 การบริหารจัดการที่ดี 

 ประเด็นการพิจารณา 

  1. ภำวะผู้น ำของผู้บริหำรในกำรน ำองค์กำรไปสูเ่ปำ้หมำย 

   2. กำรใช้ข้อมูลสำรสนเทศในกรบริหำรและกำรจัดกำรศึกษำเพื่อพัฒนำคุณภำพ

ของส ำนักงำนเขตพืน้ที่กำรศึกษำ 

   3. กำรใช้แผนเป็นเครื่องมือในกำรบริหำรและจัดกำรศึกษำ 

   4. กำรสร้ำงหรือกำรประยุกต์ใช้นวัตกรรม เทคโนโลยี รูปแบบในกำรบริหำรและกำร

จัดกำรศึกษำ 

   5. กำรสื่อสำร กำรประชำสัมพันธ์ภำยในและภำยนอกส ำนักงำนเขตพืน้ที่กำรศึกษำ 

  6. กำรน ำผลกำรด ำเนนิงำนมำพัฒนำกำรบริหำรและกำรจัดกำรศึกษำ 

 ตัวบ่งชี้ท่ี 2 การพัฒนาสู่องค์การแห่งการเรียนรู้ 

  ประเด็นการพิจารณา 

   1. กำรส่งเสริมให้บุคลำกรทุกคน มีควำมกระตือรือร้น ค้นหำควำมรู้ มีควำมคิดเชิง

ระบบสำมำรถเรียนรู้กำ้วทันกำรเปลี่ยนแปลง 

    2. กำรสง่เสริมให้เกิดกำรจัดกำรควำมรู้ (Knowledge Management : KM) และกำร

สร้ำงชุมชนกำรเรียนรู้ทำงวิชำชีพ (Professional Learning Community : PLC) 

   3. กำรส่งเสริม สนับสนุน ให้มีแหล่งเรียนรู้ ด้วยรูปแบบและวิธีกำรที่หลำกหลำย

เพื่อให้บุคลำกร มีโอกำสได้เรียนรู้ตำมบริบทของเขตพืน้ที่กำรศึกษำ 

   4. กำรน ำองค์ควำมรู้มำพัฒนำตนเอง พัฒนำงำน และพัฒนำองค์กำร โดยใช้

กระบวนกำรวิจัย 

 ตัวบ่งชี้ท่ี 3 การกระจายอ านาจและส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการบริหารและการจัดการศึกษา 

  ประเด็นการพิจารณา 

   1. กำรกระจำยอ ำนำจในกำรบริหำรและกำรจัดกำรศึกษำภำยในเขตพื้นที่กำรศึกษำ 

    2. กำรส่งเสริม ประสำนเช่ือมโยงกำรท ำงำนขององค์คณะบุคคลที่เกี่ยวข้องกับ

ส ำนักงำนเขตพืน้ที่กำรศึกษำตำมที่กฎหมำยก ำหนด 
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   3. กำรส่งเสริม สนับสนุนกำรมีส่วนร่วมในกำรจัดกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนของบุคคล 

ครอบครัว เอกชน องค์กรชุมชน องค์กรเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรวิชำชีพ  สถำบัน

ศำสนำ สถำนประกอบกำร และสถำบันสังคมอื่น 

   4. กำรสร้ำง พัฒนำ และประสำนเช่ือมโยงเครือข่ำยควำมร่วมมือในกำรจัดกำรศึกษำ

มาตรฐานที่ 2 การบริหารและการจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ 

 ตัวบ่งชี้ท่ี 1 การบริหารงานต้านวิชาการ 

  ประเด็นการพิจารณา 

   1. กำรพัฒนำกรอบหลักสูตรระดับท้องถิ่นที่สอดคลอ้งกับเปำ้หมำย จุดเนน้ สำระท้องถิ่น

และสอดคลอ้งแผนกำรศึกษำแห่งชำติ พ.ศ. 2560 - 2579 

   2. สง่เสริมกำรพัฒนำหลักสูตรสถำนศึกษำให้สอดคลอ้งกับหลักสูตรกำรศึกษำปฐมวัยฯ 

แกนกลำงกำรศึกษำช้ันพืน้ฐำน กรอบหลักสูตระดับท้องถิ่น และควำมตอ้งกำรของสถำนศึกษำ 

    3. สง่เสริม สนับสนุนสถำนศึกษำให้จัดกระบวนกำรเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญ 

   4. ส่งเสริม สนับสนุนให้สถำนศึกษำมีกำรผลิต จัดหำ และพัฒนำสื่อ เครื่องมือ 

อุปกรณ์ในกำรเรียนรู้ที่หลำกหลำยของผู้เรียนให้ทันต่อกำรเปลี่ยนแปลง 

   5. ส่งเสริมสนับสนุนกำรวัดผล ประเมินผล และน ำผลไปใช้ในกำรปรับปรุงพัฒนำ

คุณภำพกำรจัดกำรศึกษำของเขตพืน้ที่กำรศึกษำ 

   6. พัฒนำ สง่เสริม สนับสนุน ก ำกับ ดูแล ตดิตำมและตรวจสอบคุณภำพกำรศึกษำ

ตำมระบบกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ 

   7. จัดท ำวจิัยสง่เสริมกำรวิจัย และน ำผลกำรวิจัยไปใช้พัฒนำงำนวิชำกำร  

   8. ส่งเสริม สนับสนุนให้สถำนศึกษำพัฒนำกำรจัดกิจกรรมพัฒนำผู้เรียนและระบบ

กำรดูแลช่วยเหลอืนักเรียน 

   9. ประสำน ส่งเสริมให้บุคคล ครอบครัว เอกชน องค์กรชุมชน องค์กรเอกชน 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรวิชำชีพ สถำบันศำสนำ สถำนประกอบกำร และสถำบันสังคมอื่น 

มีส่วนร่วมในกำรจัดกำรศึกษำ รวมทั้งเป็นเครือข่ำยและแหลง่เรียนรู้เพื่อพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ 
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 ตัวบ่งชี้ท่ี 2 การบริหารงานด้านงบประมาณ 

  ประเด็นการพิจารณา 

   1. กำรวำงแผนกำรใช้งบประมำณอย่ำงเป็นระบบสอดคล้องกับนโยบำย ปัญหำและ

ควำมตอ้งกำร 

    2. กำรจัดระบบกำรบริหำรกำรเงิน บัญชี และพัสดุ 

    3. กำรควบคุมกำรใช้งบประมำณอย่ำงเป็นระบบ 

    4. กำรตรวจสอบภำยในอย่ำงเป็นระบบ 

 ตัวบ่งชี้ท่ี 3 การบริหางานต้านการบริหารงานบุคคล 

  ประเด็นการพิจารณา 

   1. กำรวำงแผนอัตรำก ำลังครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ สอดคลอ้งกับนโยบำย บัญหำ และ

ควำมตอ้งกำร 

   2. กำรสรรหำและกำรบรรจุแตง่ตัง้ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำอย่ำงถูกตอ้ง เป็นธรรม 

โปร่งใสและตรวจสอบได้ 

   3. กำรพัฒนำ ส่งเสริม ยกย่องเชิดชูเกียรติครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำสู่ควำม

เป็นมืออำชีพสอดคล้องกับปัญหำควำมต้องกำรจ ำเป็นและส่งเสริมควำมก้ำวหน้ำในวิชำชีพของครู

และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 

   4. กำรเสริมสร้ำงวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยำบรรณวิชำชีพ 

 ตัวบ่งชี้ท่ี 4 การบริหารงานด้านการบริหารท่ัวไป 

  ประเด็นการพิจารณา 

   1. กำรพัฒนำระบบและเครือข่ำยขอ้มูลสำรสนทศ 

    2. กำรจัดท ำส ำมะโนนักเรียนและกำรรับนักเรียน 

    3. กำรดูแลอำคำรสถำนที่ ระบบสำธำรณูปโภคและสภำพแวดลอ้ม 

    4. กำรพัฒนำมำตรฐำนกำรปฏิบัตงิำน 

    5. กำรจัดวำงระบบกำรควบคุมภำยในหนว่ยงำน 

    6. กำรจัดสวัสดกิำร สวัสดิภำพครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 

   7. กำรระดมทรัพยำกรเพื่อกำรศึกษำ 
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 ตัวบ่งชี้ท่ี 5 การติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ 

  ประเด็นการพิจารณา 

   กำรจัดระบบตดิตำม ตรวจสอบ ประเมินผลและนเิทศกำรจัดกำรศึกษำภำรกิจหลัก 4 ดำ้น 

และกำรน ำนโยบำยสูก่ำรปฏิบัติ 

มาตรฐานที่ ๓ สัมฤทธิผลการบริหารและการจัดการศึกษา 

 ตัวบ่งชี้ท่ี 1 ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามีผลงานที่แสดงความส าเร็จและเป็นแบบอย่างได้  

  ประเด็นการพิจารณา 

   ผลงำนหรือผลกำรด ำเนินงำนของกลุ่ม/หน่วย ในส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำที่บรรลุ

เป้ำหมำยส ำเร็จตำมภำรกิจของแต่ละกลุม่ ทั้งนี้ เป็นผลงำนที่เกิดจำกกำรด ำเนนิงำนภำยในส ำนักงำน

เขตพืน้ที่กำรศึกษำที่เกิดประโยชน์ตอ่กำรศึกษำและสถำนศึกษำ เพิ่มประสทิธภิำพในกำรบริหำรจัดกำร

ทั้งภำยในส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำและสถำนศึกษำ จนเกิดประสิทธิภำพ เป็นที่ยอมรับและ

สำมำรถยึดเป็นแบบอย่ำงได้ 

 ตัวบ่งชี้ที่ 2 สถานศึกษามีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาปฐมวัยและการศึกษา           

ขั้นพืน้ฐานเพื่อการประกันคุณภาพการศึกษา 

  ประเด็นการพิจารณา 

   สถำนศึกษำในสังกัดส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ ได้รับกำรพัฒนำ ส่งเสริม 

สนับสนุน ก ำกับ ดูแลและติดตำมตรวจสอบคุณภำพกำรศึกษำโดยหน่วยงำนต้นสังกัด และมีผลกำรประเมิน

คุณภำพภำยนอกรับรองมำตรฐำนและประเมินคุณภำพกำรศึกษำ (องค์กำรมหำชน) ตำมเกณฑ์ที่ก ำหนด 

 ตัวบ่งชี้ท่ี 3 ผู้เรียนระดับปฐมวัยและระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานมีคุณภาพตามหลักสูตร 

  ประเด็นการพิจารณา 

   1. ผลกำรประเมินพัฒนำกำรของเด็กปฐมวัย เป็นไปตำมมำตรฐำนคุณลักษณะ  

ที่พงึประสงค์ตำมหลักสูตรกำรศึกษำปฐมวัย พุทธศักรำช 2560 

   2. ผลกำรทดสอบควำมสมำรถพืน้ฐำนของผู้เรียนระดับชำติ (National Test : NT) 

    3.  ผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติ ช้ันพื้นฐำน (Ordinary National 

Educational Teat : O- NET) 

    4. ผลกำรประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ตำมหลักสูตรแกนกลำงกำรศึกษำ  

ขัน้พื้นฐำน พุทธศักรำช 2551 
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    5. ผลกำรประเมินควำมสำมำรถในกำรอ่ำน กำรคิดวิเครำะห์ และกำรเขียนตำม

หลักสูตรแกนกลำงกำรศึกษำข้ันพืน้ฐำน พุทธศักรำช 2551 

    6. ผลกำรประเมินสมรรถนะส ำคัญในกำรเรียนรู้ ตำมหลักสูตรแกนกลำงกำรศึกษำ

ขัน้พื้นฐำน พุทธศักรำช 2551 

    7. ผลกำรประเมินสุขภำพกำยและสุขภำพจิตของผู้เรียนระดับกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 

แบบอย่ำงได้ 

 ตัวบ่งชี้ท่ี ๔ ประขากรวัยเรียนได้รับสิทธิและโอกาสทางการศึกษาชั้นพื้นฐานเท่าเทียม

กันศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น หรือมีความรู้ทักษะพื้นฐานในการประกอบอาชีพ 

  ประเด็นการพิจารณา 

   1. จ ำนวนประชำกรวัยเรียนที่มีอำยุถึงเกณฑ์กำรศึกษำภำคบังคับไดเ้ข้ำเรียน         ช้ัน

ประถมศึกษำที่ 1 

   2. อัตรำกำรออกกลำงคันลดลง 

   3. อัตรำกำรศึกษำต่อในระดับที่สูงขึ้นของผู้ เรียนที่จบช้ันประถมศึกษำปีที่ 6 

มัธยมศึกษำปีที่ 3 และมัธยมศึกษำปีที่ 6 

   4. ผู้เรียนระดับกำรศึกษำข้ันพื้นฐำนที่มีควำมตอ้งกำรพิเศษไดร้ับกำรดูแลช่วยเหลือ  

และส่งเสริมให้ไดร้ับกำรศึกษำเต็มตำมศักยภำพ 

    4.1 เด็กพิกำรเรียนรวม 

    4.2 เด็กดอ้ยโอกำส 

    4.3 เด็กที่มีควำมสำมำรถพิเศษ 

   5. ผู้เรียนช้ันมัธยมศึกษำปีที่ 3 มีควำมรู้และทักษะพื้นฐำนในกำรประกอบอำชีพ 

   6. ผู้เรียนช้ันมัธยมศึกษำปีที่ ๓ ที่จบหลักสูตร ได้ศึกษำต่อในสำยอำชีพ 

 ตัวบ่งชี้ท่ี 5 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พนักงานราชการ ลูกจ้างในส านักงาน

เขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา มีผลงานชิประจักษ์ตามเกณฑ์ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ 

  ประเด็นการพิจารณา 

   ผลงำนดีเด่นที่ประสบควำมส ำเร็จเป็นที่ประจักษ์ของข้ำรำชกำรครูและบุคลำกร

ทำงกำรศึกษำ พนักงำนรำชกำร ลูกจ้ำงในส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำและสถำนศึกษำ เป็นผลงำนที่

ได้รับรำงวัลในระดับชำติขึ้นไป โดยต้องเป็นรำงวัลชนะเลิศที่ กคศ ให้กำรรับรองตำมหลักเกณฑ์และ

วิธีกำรที่ กคศ.ก ำหนด หรือรำงวัลเทียบเคียงและเป็นรำงวัลในปีกำรศึกษำปัจจุบัน 
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 ตัวบ่งชี้ท่ี 6 ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มีความพึงพอใจในการบริหารและการ

จัดการศึกษารวมทั้งการให้บริการ 

  ประเด็นการพิจารณา 

   ผลกำรประเมินควำมพึงพอใจด้ำนกำรบริหำรและกำรจัดกำรศึกษำ รวมทั้งกำร

ให้บริกำรของส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ ตำมกระบวนกำรบริหำรงำนของกลุ่มในส ำนักงำนเขต

พื้นที่กำรศึกษำโดยใช้แบบสอบถำมเพื่อประเมินควำมคิดเห็นที่มีต่อกำรให้บริกำรครอบคลุมทุก

ภำรกิจของกลุ่ม/หนว่ย 
 

ทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 

 เป็นแนวคิดทักษะแห่งอนำคตใหม่ : กำรเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 และกรอบแนวคิด

เพ่ือกำรเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21  เป็นกำรก ำหนดแนวทำงยุทธศำสตร์ในกำรจัดกำรเรียนรู้ โดย

ร่วมกันสร้ำงรูปแบบและแนวปฏิบัติในกำรเสริมสร้ำงประสิทธิภำพของกำรจัดกำรเรียนรู้ใน

ศตวรรษที่ 21 โดยเน้นที่องค์ควำมรู้ ทักษะ ควำมเช่ียวชำญและสมรรถนะที่เกิดกับตัวผู้เรียน 

เพ่ือใช้ในกำรด ำรงชีวิตในสังคมแห่งควำมเปลี่ยนแปลงในปัจจุบัน โดยก ำหนดทักษะผู้เรียนใน

ศตวรรษที่ 21 ดังน้ี 

1) ทักษะชีวิตและการท างาน ในกำรด ำรงชีวิตและท ำงำนในยุคปัจจุบันให้ประสบ

ควำมส ำเร็จ นักเรยีนจะต้องพัฒนำทักษะชวีิตที่ส ำคัญ ได้แก่ 

   ควำมยดืหยุน่และกำรปรับตัว 

   กำรริเริ่มสร้ำงสรรค์และเป็นตัวของตัวเอง 

   ทักษะดำ้นสังคมและทักษะข้ำมวัฒนธรรม 

   กำรเป็นผูส้ร้ำงหรือผู้ผลติงำนทีรั่บผิดชอบเช่ือถอืได้  

   ภำวะผู้น ำและควำมรับผิดชอบ  

 2) ทักษะด้านการเรยีนรู้และนวัตกรรม จะเป็นตัวก ำหนดควำมพร้อมของนักเรียน

เข้ำสู่โลกกำรท ำงำนที่มคีวำมซับซ้อนมำกขึ้นในปัจจุบัน ได้แก่ 

   ควำมรเิร่ิมสร้ำงสรรค์และนวัตกรรม 

   กำรคิดอยำ่งมีวิจำรณญำณและกำรแกป้ัญหำ 

   กำรสื่อสำรและกำรร่วมมือ 
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 3) ทักษะด้านสารสนเทศ สื่อและเทคโนโลยี ในปัจจุบันมีกำรเผยแพร่ขอ้มูลข่ำวสำร

ผ่ำนทำงสื่อและเทคโนโลยีมำกมำย ผู้เรียนจึงต้องมีควำมสำมำรถในกำรแสดงทักษะกำรคิดอย่ำง

มีวิจำรณญำณและปฏิบัติงำนได้หลำกหลำย โดยอำศัยควำมรูใ้นหลำยดำ้น ได้แก่ 

   ควำมรูด้ำ้นสำรสนเทศ 

   ควำมรูเ้กี่ยวกับสื่อ 

   ควำมรูด้ำ้นเทคโนโลยี 
 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดสมุทรสาคร 
 

เป้าหมายการพัฒนา   : เมืองอุตสาหกรรมเชิงนเิวศ เกษตรและอาหารปลอดภัย  

      ท่องเที่ยวทางเลือกใหม่  สังคมเป็นสุข 

พันธกจิ   :   1. สร้ำงสมดุลสิ่งแวดล้อมเพ่ือกำรพัฒนำอย่ำงย่ังยืน 

     2. พัฒนำขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขันและสร้ำงมูลค่ำเพ่ิมของ 

         สนิค้ำเกษตร ประมง ประมงแปรรูปและกำรบรกิำรให้ได้ 

         มำตรฐำนสำกล 

     3. พัฒนำคุณภำพชีวิต สังคม ชุมชนให้มีควำมเข้มแข็งและด ำรงชีวิต 

          ตำมหลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง สำมำรถอยู่ร่วมกันได้อยำ่ง 

          ปกติสุข 

วัตถุประสงค์ :  1. จังหวัดสมุทรสำครมีสภำพแวดล้อมนำ่อยู่อยำ่งย่ังยืน 

     2. สนิค้ำดำ้นกำรเกษตร กำรประมง ประมงแปรรูป และกำรบรกิำร  

                                   มีมูลค่ำเพ่ิมขึ้น และสนิค้ำอุตสำหกรรมมีมำตรฐำนสำมำรถแข่งขัน 

                                   ในตลำดโลก 

     3. ประชำชนอยู่ร่วมกันอย่ำงมีควำมสุข และชุมชนเข้มแข็ง 
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เป้าหมายและตัวชี้วัด : 1. ปริมำณขยะมูลฝอยที่ไดรั้บกำรจัดกำรอย่ำงถูกต้องตำมหลักวิชำกำร 

     2. ระดับควำมส ำเร็จของกำรด ำเนนิกำรพัฒนำพืน้ที่อุตสำหกรรม 

         พัฒนำเข้ำสู่เมืองอุตสำหกรรมเชิงนิเวศ 

     3. จ ำนวนสถำนประกอบกำรที่ผ่ำนเกณฑ์ Green Industry  

     4. อัตรำกำรขยำยตัว มูลค่ำผลติภัณฑ์มวลรวมของจังหวัดเพ่ิมขึ้น 

     5. ร้อยละที่เพ่ิมขึ้นของรำยไดจ้ำกกำรจ ำหน่ำยผลติภัณฑ์ชุมชน 

     6. ร้อยละที่เพ่ิมขึ้นของรำยได้จำกกำรท่องเที่ยว 

     7. ร้อยละที่เพ่ิมขึ้นของดัชนีควำมก้ำวหน้ำของคน (Human  

         Achievement Index : HAI) 

ประเด็นการพัฒนา  :  1. พัฒนำสภำพแวดลอ้มให้เป็นเมืองน่ำอยู่อยำ่งย่ังยืน 

     2. สง่เสริมภำคกำรผลิต กำรแปรรูปอำหำร กำรท่องเที่ยวและ 

         กำรบรกิำรสูต่ลำดสำกล 

     3. พัฒนำคุณภำพชีวิต สง่เสริมชุมชนเข้มแข็ง สร้ำงสังคมแห่งกำรเรียนรู

แนวทางการพัฒนา  :  1. พัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำนให้ครอบคลุมทั่วถึงและไดม้ำตรฐำน 

     2. เร่งรัดฟ้ืนฟูทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดลอ้มอย่ำงสมดุลและย่ังยืน 

     3. ยกระดับกำรจัดกำรสิ่งแวดล้อมและควำมปลอดภัยในพื้นที่ 

     4. สง่เสริมภำคกำรผลิต กำรแปรรูปอำหำร และภำคอุตสำหกรรม 

         ต่อเน่ือง ให้ได้มำตรฐำนสำกล 

     5. เพ่ิมช่องทำงกำรคลำด กำรจ ำหน่ำยสนิค้ำและกำรบริกำรทั้งใน 

         และต่ำงประเทศ 

     6. ยกระดับคุณภำพและมำตรฐำนแหลง่ท่องเที่ยวและกำรบริกำร 

     7. พัฒนำคุณภำพชีวิตและครอบครัวตำมแนวทำงปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง 

     8. เสริมสร้ำงควำมมั่นคงและควำมสงบเรียบร้อย 

     9. สร้ำงสังคมแห่งกำรเรียนรู้ 
     (ท่ีมำ : แผนพัฒนำจังหวัด 5 ปี (พ.ศ. 2561 -2565) (ฉบับทบทวน) (รอบปี 2565) จังหวัดสมุทรสำคร) 
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ส่วนที่  3 

ทศิทางการจัดการศึกษา 

นโยบายของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร 

 จากการศึกษาสถานภาพบรบิทของเขตพืน้ที่ กรอบนโยบายของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาครไดน้ ามาก าหนดทิศทางในการจัดการศึกษา 

โดยการระดมความคิดจากทุกภาคสว่น เป็นแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระยะ 3 ปี (พ.ศ. 

2563 – 2565) ของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร ดังนี้ 

 

วิสัยทัศน์ 

 

  “การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มีคุณภาพและมาตรฐานระดับสากล บนพ้ืนฐานความเป็นไทย 

ขับเคลื่อนดว้ยนวัตกรรมสร้างสรรค์ภายใต้วิถใีหม่ วิถีสมุทรสาคร” 

ค านยิาม 

  “มาตรฐานระดับสากล” หมายถึง ศักยภาพนักเรียนเป็นพลโลก การจัดการเรียน

การสอนเทียบเคียงมาตรฐานสากล และการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ 

  “ความเป็นไทย” หมายถึง รักและเทิดทูนสถาบันชาต ิศาสนาและพระมหากษัตริย์ 

มีคุณธรรมจริยธรรม 

  “วิถีสมุทรสาคร” หมายถึง การบรหิารจัดการดว้ยรูปแบบสาครยกก าลังสอง : 

(SAKHON)2 Model โดยมีเป้าหมายเลิศสุดสมุทรสาคร 4 ดา้น ได้แก่ คุณภาพผู้เรียน คุณภาพครู 

คุณภาพผู้บริหารและคุณภาพองค์กร 
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ค่านิยม

องค์กร 

 

 

พันธกิจ 

 
   
  1. เสริมสร้างโอกาสทางการศึกษาแก่ประชากรวัยเรียนทุกคนให้รับการศึกษาอย่างทั่วถึง 

  2. สง่เสริมการจัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีคุณภาพตามกหลักสูตร ยกระดับคุณภาพ

และมาตรฐานการศึกษาสูส่ากล บนพ้ืนฐานความเป็นไทย 

  3. สง่เสริมให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตร

และค่านิยมของคนไทย 12 ประการ 

  4. พัฒนาการบริหารจัดการให้มปีระสิทธิภาพ เน้นการมีส่วนร่วม การบูรณาการ

หลักการจัดการศึกษาและเสริมสร้างความรับผิดชอบตอ่คุณภาพการศึกษา 

  5. สง่เสริมการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมติรกับสิ่งแวดล้อมยึด

หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และเป้าหมายโลกเพ่ือการพัฒนาที่ย่ังยืน (SDGs) 

  6. พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มปีระสิทธิภาพการบูรณาการการจัดการศึกษา

เน้นการมีส่วนร่วมและเสริมสร้างความรับผิดชอบตอ่คุณภาพการศึกษา 

 

 

 
 

 

  องค์กรมีชีวิต น้อมจิตบรกิาร งานสัมฤทธิผล คนมคีุณธรรม 
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ยุทธศาสตร์ 

จุดเน้นการพัฒนา 

 

 

 

 
   

   

  ยุทธศาสตร์ที่ 1 การจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคง 

  ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาคุณภาพนักเรยีนและส่งเสริมการจัดการศึกษาเพ่ือสร้าง

ขีดความสามารถในการแข่งขัน 

  ยุทธศาสตร์ที่ 3 สง่เสริม สนับสนุนการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 

  ยุทธศาสตร์ที่ 4 เสริมสร้างโอกาส ความเสมอภาคและความเท่าเทียมการเข้าถงึ

บรกิารทางการศึกษา 

  ยุทธศาสตร์ที่ 5 การจัดการศึกษาเพ่ือเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดลอ้ม 

  ยุทธศาสตร์ที่ 6 พัฒนาระบบบริหารจัดการและสง่เสริมการมีส่วนร่วมในการ

บรหิารจัดการศึกษา 

  ยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนารูปแบบการก ากับ ติดตาม นิเทศ ประเมิน สง่เสริมและ

ให้ก าลังใจที่มีประสิทธิภาพ 

 

 

 
 

 

 1. คุณภาพผู้เรยีนเป็นเลศิ 

 2. คุณภาพครูเป็นเลศิ 

3. คุณภาพผู้บริหารเป็นเลศิ 

4. คุณภาพองค์กรเป็นเลศิ 
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เป้าประสงค์หลัก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  1. ผู้เรียนมีความรักในสถาบันหลักของชาติ และยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตย

อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง มีหลักคิดที่ถูกต้องและ

เป็นพลเมืองดขีองชาต ิมีคุณธรรม จริยธรรม มีค่านิยมที่พึงประสงค์ มีจติสาธารณะ รับผิดชอบ

ต่อสังคมและผู้อื่น ซื่อสัตย์ สุจริต มัธยัสถ์ อดออม โอบอ้อมอาร ีมีวินัย รักษาศีลธรรม 

  2. ผู้เรยีนที่มีความสามารถพิเศษดา้นวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ศิลปะ ดนตรี กีฬา 

ภาษา และอื่น ๆ ได้รับการพัฒนาอย่างเต็มตามศักยภาพ 

  3. ผู้เรียนเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ คิดริเร่ิมและสร้างสรรค์นวัตกรรม มีความรู้ มี

ทักษะ มีสมรรถนะตามหลักสูตร และคุณลักษณะของผู้เรียนในศตวรรษที่ ๒๑ มีสุขภาวะที่

เหมาะสมตามวัย มีความสามารถในการพ่ึงพาตนเอง ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

และการเป็นพลเมืองพลโลกที่ดี  (Global Citizen) พร้อมก้าวสู่สากล น าไปสู่การสร้าง

ความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 

  4. ผู้เรยีนทุกคนได้รับบริการทางการศึกษาอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม   

  5. ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ มีความรูแ้ละ

จรรยาบรรณ ตามมาตรฐานวิชาชีพ 

  6. สถานศึกษาจัดการศึกษาเพ่ือการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาอย่าง ย่ังยืน 

(Sustainable Development Goals: SDGs) และสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมติรกับสิ่งแวดล้อม 

ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

  7. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา สถานศึกษา มีสมดุลในการบริหารจัดการเชิง

บูรณาการ มีการก ากับ ติดตาม ประเมินผล มีระบบข้อมูลสารสนเทศที่มีประสทิธิภาพ และการ

รายงานผลอย่างเป็นระบบใช้งานวิจัย เทคโนโลยี และนวัตกรรมในการขับเคลื่อนคุณภาพ

การศึกษา 
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โมเดลการพัฒนาคุณภาพการศึกษา (SAKHON)2 Model 
 

 
 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ “เลิศสุด สมุทรสาคร” 
 

 

 
 

1. อ่านออก เขียนได้ คิดเลขเป็น 

 1.1 ร้อยละของผู้เรียนแตล่ะระดับช้ัน อ่านออก/อ่านคล่อง ตามเกณฑ์ที่ สพฐ. ก าหนด  

 1.2 ร้อยละของผู้เรียนแตล่ะระดับช้ัน เขียนได้/เขียนคล่อง ตามเกณฑ์ที่ สพฐ. ก าหนด  

 1.3 ร้อยละของผู้เรียนแตล่ะระดับช้ัน มีผลการประเมินกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 

   ระดับคุณภาพ 3 ขึน้ไป 

 1.4 ร้อยละของผู้เรียนแต่ละระดับช้ัน มีผลการประเมินกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  

   ระดับคุณภาพ 3 ขึน้ไป 

 

 

 

ผู้เรียนเปน็เลิศ : Super Best Students (SBP) 
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2. คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรยีน 

 2.1 ร้อยละของเด็กปฐมวัย มีพัฒนาการทุกด้านตามวัย ระดับคุณภาพ 3 

 2.2 ร้อยละของผู้เรยีนแตล่ะระดับช้ัน มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรฯ ระดับ 

  คุณภาพดขีึน้ไป 

 2.3 ร้อยละของผู้เรยีนแต่ละระดับช้ัน มีทักษะพืน้ฐานในการด ารงชีวิต ตามหลักปรัชญา 

  ของเศรษฐกิจพอเพียง สามารถด ารงชีวิตอยู่ในสังคมได้อยา่งมีความสุข  ระดับ 

  คุณภาพดขีึน้ไป 

 2.4 ร้อยละของผู้เรียนแต่ละระดับช้ัน  มีศักยภาพในการจัดการสุขภาวะของตนเองให้มสีุข 

  ภาวะที่ดี สามารถด ารงชีวิตอย่างมีความสุข ทั้งดา้นร่างกายและจิตใจ ตามเกณฑ์ 

  มาตรฐาน (กรมอนามัย) 

 2.5 ร้อยละของผู้เรยีนที่จบการศึกษาช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3  

  ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีทักษะการเรยีนรู้ที่เชื่อมโยงสู่อาชีพและการมีงานท า ตาม 

  ความถนัดและความต้องการของตนเอง มีทักษะอาชีพที่สอดคล้องกับความต้องการ 

  ของท้องถิ่น ตลอดจนความท้าทายของโลกในศตวรรษที่ 21   

3. ทักษะผู้เรยีนในศตวรรษที่ 21 

 3.1 ร้อยละของผู้เรียนแต่ละระดับช้ัน มีสมรรถนะส าคัญตามหลักสูตร ระดับคุณภาพดขีึ้นไป 

 3.2 ร้อยละของผู้เรียนแต่ละระดับช้ัน มีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 (3Rs 8Cs)  

 3.3 ร้อยละของผู้เรียนแต่ละระดับช้ัน มีทักษะในการด ารงชีวิต มีความพร้อมสามารถรับมือกับ 

  ภัยคุกคามต่าง ๆ   ทุกรูปแบบไดอ้ย่างปลอดภัย ระดับคุณภาพพอใช้ขึ้นไป 

 3.4  ร้อยละของผู้เรียนแต่ละระดับช้ันมีความตระหนัก  “โตไปไม่โกง”  เหมาะสมตามวัย และ 

  สามารถปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีได้ ระดับคุณภาพดขีึน้ไป 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

http://www.glitter-graphics.com/
http://www.glitter-graphics.com/


 

 
 
  
 

                                      แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. 2563–2565 
                 (ฉบับทบทวน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564) 

   

 

       74 

 
  
 

ส ำนักงำนเขตพืน้ที่กำรศกึษำประถมศกึษำสมุทรสำคร    

 

 
 

1. จัดการเรยีนรู้ที่เน้นผู้เรยีนเป็นส าคัญ 

 1.1  ร้อยละของครูที่มแีละใช้แผนการจัดการเรียนรู้ได้ตรงตามมาตรฐานการเรียนรู้และ 

  ตัวชี้วัดที่เน้นผู้เรยีนเป็นส าคัญ 

 1.2 ร้อยละของครูที่จัดการเรียนรู้แบบ Active Learning 

 1.3 ร้อยละของครูที่เปลี่ยนบทบาทจากครูผูส้อนเป็นโค้ช 

2. จัดการเรยีนรู้ให้ผู้เรยีนรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของสังคมและเทคโนโลยี 

    2.1 ร้อยละของครูที่จัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียนรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของสังคม โดยใช้ 

  แหลง่เรียนรู้และส่ือเทคโนโลยีที่ทันสมัย 

 2.2  ร้อยละของครูที่สามารถประยุกต์ใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ในการ 

  จัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียนมีทักษะการตอบสนองต่อข้อมูลข่าวสารอย่างรู้ทันสื่อสารสนเทศ 

  และเทคโนโลยีดิจทิัล 

 2.3 ร้อยละของครูที่จัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้ผู้เรียนมีสมรรถนะในการเข้าถึง เข้าใจ วิเคราะห์  

  ตีความตรวจสอบ และคิดอย่างมีวิจารณญาณ สามารถประเมินประโยชน์และโทษ 

  ในการเลอืกรับ /ใช้ประโยชน์จากส่ือตา่งๆ  

3. ครูมืออาชีพ 

 3.1  ร้อยละของครูที่ไดรั้บการพัฒนามาตรฐานวิชาชีพ และ/หรือสมรรถนะของครูยุคใหม ่ 

  เพ่ือให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ไดอ้ย่างมีประสทิธิภาพ 

 3.2 ร้อยละของครูที่สามารถให้ค าแนะน า ค าปรกึษาและแก้ปัญหา ให้แก่ผู้เรยีนทั้งดา้น 

  การเรียน และคุณภาพชีวิตดว้ยความเสมอภาค 

 3.3 ร้อยละของครูที่มรีายงานการวิจัยในช้ันเรียน อย่างน้อย 1 เร่ือง/ภาคเรียน  

 

 

 

 

 

 

ครูเป็นเลิศ :  Super Best Teachers  (SBT) 
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4. Digital literacy  

 4.1 ร้อยละของครูที่ไดรั้บการพัฒนาให้มคีวามรู ้ความสามารถ ทักษะการใช้เทคโนโลยี 

  ดจิิทัล และสามารถน าไปประยุกต์ใช้เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนการสอนได้ 

 4.2 ร้อยละของครูที่ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ในการพัฒนาวิชาชีพและการเรียนรู้อยา่ง 

  ต่อเน่ือง สามารถประยุกต์ ใช้เทคโนโลยี เพ่ือสร้างสรรค์ผลงานของตน และในการ 

  ติดต่อสื่อสารท างานร่วมกับผู้อื่น 

 4.3 ร้อยละของครูที่พัฒนาตนเองผ่านระบบ Digital Technology 

5. English literacy 

    5.1 ร้อยละของครูที่ไดรั้บการพัฒนา และยกระดับความรู้ภาษาอังกฤษ โดยใช้การพัฒนา 

  ทางด้านภาษา (CEFR) ตามเกณฑ์ที่ก าหนด 

 5.2 ร้อยละของครูที่มีการใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นเคร่ืองมือส าคัญในการช่วยพัฒนา 

  ความสามารถทางภาษาของตนเองและผู้เรียน 

 5 .3 ร้อยละของครูที่ปรับจุดเนน้การเรียนการสอนภาษาอังกฤษ ให้เป็นไปตามธรรมชาติ 

  ของการเรียนรู้ภาษา โดยเน้นการสื่อสาร )Communicative Language Teaching( 
 

 

 
 

1. มีภาวะผู้น าทางวิชาการ 

 1.1 จ านวนช่ัวโมงการพัฒนาตนเอง ดา้นวิชาการเพ่ือเพ่ิมศักยภาพตามสมรรถนะ 

  อย่างต่อเน่ือง  

 1.2  ระดับความส าเร็จของการบรหิารจัดการสถานศึกษา ในการจัดท าแผนพัฒนา 

  คุณภาพการศึกษา และแผนปฏิบัติการประจ าปี 

 1.3 ระดับความส าเร็จของการบรหิารด้านหลักสูตร กระบวนการจัดการเรียนรู้ และการ 

  นิเทศภายใน 

      1.3.1 ดา้นการบริหารหลักสูตร 

 1.3.2 ดา้นกระบวนการจัดการเรียนรู้ 

 1.3.3 ดา้นการนิเทศภายใน 

 
 

 

ผู้บริหารเป็นเลิศ  : Super Best Directors (SBD) 
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2. บรหิารงานตามหลักธรรมาภิบาล 

 2.1  ระดับความส าเร็จของบรหิารงานตามหลักธรรมาภิบาล 

3. Digital Literacy 

 3.1 ระดับความรูค้วามสามารถด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 3.2 จ านวนวิธกีาร/รูปแบบ ในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อดจิิทัล เพ่ือการ 

  ติดต่อสื่อสารกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  

4. English Literacy 

 4.1 ระดับคะแนนผลการทดสอบความสามารถดา้นภาษา (CEFR) ของผู้บริหารจากการพัฒนา  

  และยกระดับความรูภ้าษาอังกฤษ ตามเกณฑ์ ที่ก าหนด 

 42. จ านวนวิธกีารรูปแบบการใช้ส่ือเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นเคร่ืองมือส าคัญในการ/ 

  พัฒนาความสามารถทางภาษาของตนเอง 

 5. มีนวัตกรรมทางการบรหิารการศึกษา 

 5.1  จ านวนนวัตกรรมการบรหิารการศึกษาที่สามารถน าสูก่ารปฏิบัติไดจ้ริง 
 

 

 
 

1. บรหิารจัดการศึกษาโดยการมีส่วนร่วมของภาคีเครอืข่าย 

 1.1 จ านวนภาคีเครือข่ายที่มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ 

 1.2 ระดับความส าเร็จของการบรกิารจัดการตามหลักการกระจายอ านาจที่ก าหนด 

2. มีระบบการก ากับ ติดตามทีม่ีประสิทธิภาพ 

 2.1 ระดับความส าเร็จของระบบประกันคุณภาพภายใน 

 2.2 ระดับความส าเร็จของระบบการนิเทศภายใน 

 2.3 ร้อยละผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนนิงานของหน่วยงาน

ภาครัฐ (Integrity& Transparency Assessment : ITA)  

 

 

 

 

 

องค์กรเป็นเลิศ  : Super Best Organization(SBO) 
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3. น าเทคโนโลยีดิจทิัล (Digital Technology) มาใช้ในการบริหารจัดการ 

 3.1  ระดับความส าเร็จของการน าเทคโนโลยีดิจทิัล (Digital Technology) มาใช้ในการ 

  บรหิารจัดการ 

4. มีมาตรการรักษาความปลอดภัย และจัดบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรยีนรู้ 

 4.1 ระดับความส าเร็จของ การด าเนนิงานด้านความปลอดภัย 

 4.2 ระดับความส าเร็จของ การจัดบรรยากาศที่เอือ้ต่อการเรยีนรู้/การปฏิบัตงิาน   
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          แผนพัฒ

นาการศึกษาขั้นพืน้ฐาน พ.ศ. 2563-2565  
 

   (ฉบับทบทวน ปงีบประมาณ
 พ.ศ. 2564 )  
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ส่วนที่ 4 

  ยุทธศาสตร์ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมายและโครงการ 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 1   ด้านการจัดการศึกษาเพื่อความม่ันคง 

ตัวช้ีวัดของ สพฐ ตัวช้ีวัดของ สพป. 
ค่าเป้าหมาย 

โครงการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 
2563 2564 2565 

1.ร้อยละของผูเ้รียนท่ีเข้าร่วมกิจกรรมท่ี
ส่งเสริม สนับสนุน ในการสร้าง
ภูมิคุ้มกันพร้อมรับมือการเปลี่ยนแปลง
และภัยคุกคามรูปแบบใหม่ทุกรปูแบบ 

- ร้อยละของนักเรียนท่ีเข้าร่วมกิจกรรม 
  ต่อต้านภัยจากยาเสพติด   

25 25 30 - โครงการส่งเสริม สนับสนุนการสร้างภูมิคุ้มกัน 

  พร้อมรับมือการเปลี่ยนแปลง และภัยคุกคาม 

  กิจกรรม 

  ส่งเสริมการให้ความรู้นักเรียนปลอดภัยจากภัย 

     คุกคามทุกรูปแบบ 

- โครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 

- โครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติด 

- โครงการสถานศึกษาปลอดภัย 

- โครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ 

กลุ่มส่งเสริมฯ 

- ร้อยละของนักเรียนท่ีเข้าร่วมกิจกรรม          
  สร้างภูมิคุ้มกันอาชญากรรมไซเบอร์  

15 15 20  กลุ่มส่งเสริมฯ 

- ร้อยละของนักเรียนท่ีเข้าร่วมกิจกรรม 
  การส่งเสริมอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม 
  ตลอดจนการป้องกันภัยพิบัตติ่าง ๆ     

15 15 20  กลุ่มส่งเสริมฯ 

- ร้อยละของนักเรียนท่ีเข้าร่วมกิจกรรมสร้าง   
  ภูมคิุ้มกันในการอยู่ร่วมกันในสังคม 

15 15 20  กลุ่มส่งเสริมฯ 

- ร้อยละของนักเรียนท่ีเข้าร่วมกิจกรรม 
  การสร้างภูมคิุ้มกันโรคอุบตัิใหม่  

20 20 25  กลุ่มส่งเสริมฯ 

- ร้อยละของนักเรียนท่ีเข้าร่วมกิจกรรมการ
ส่งเสริมการป้องกันเรื่องเพศและการค้ามนุษย์  

15 15 20  กลุ่มส่งเสริมฯ 

2.ร้อยละของผูเ้รียนท่ีมีพฤติกรรมท่ี
แสดงออกถึงความรักในสถาบันหลัก
ของชาติยึดมัน่การปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษตัริย์ทรง
เป็นประมขุ  มีทัศนคติท่ีดตี่อบ้านเมือง  

- ร้อยละของนักเรียนท่ีมีพฤติกรรมท่ีแสดงออก 
  ถึงความรักในสถาบนัหลักของชาติยึดมั่นการ 
  ปกครองระบอบประชาธิปไตยอันม ี
  พระมหากษตัริย์ทรงเปน็ประมขุ 

100 100 100 กลุ่มส่งเสริมฯ 

- ร้อยละของนักเรียนท่ีมีทัศนคติท่ีดีต่อบ้านเมือง 
   และปฏบิัตตินเป็นพลเมืองดีของชาต ิ

100 100 100 กลุ่มส่งเสริมฯ 



 
 

      
 

 
          แผนพัฒ

นาการศึกษาขั้นพืน้ฐาน พ.ศ. 2563-2565  
 

   (ฉบับทบทวน ปงีบประมาณ
 พ.ศ. 2564 )  

 

 
ส ำนักงำนเขตพืน้ที่กำรศกึษำประถมศกึษำสมุทรสำคร    

79 

ยุทธศาสตร์ที่ 1   ด้านการจัดการศึกษาเพื่อความม่ันคง (ต่อ) 

ตัวชี้วัดของ สพฐ ตัวชี้วัดของ สพป. 
ค่าเป้าหมาย 

โครงการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 
2563 2564 2565 

มีหลักคิดที่ถูกต้องเป็นพลเมืองดีของ
ชาติ มีคุณธรรม จริยธรรม มีค่านิยมที่
พึงประสงค์ มีคุณธรรมอัตลักษณ์ 
(พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา) มี     
จิตสาธารณะ มีจิตอาสา รับผิดชอบ 
ต่อครอบครัว ผู้อื่นและสังคมโดยรวม 
ซื่อสัตย์ สุจริต มัธยัสถ์ อดออม  
โอบอ้อมอารี มีวินัยและรักษาศีลธรรม 

- ร้อยละของนักเรียนมีค่านิยมที่พึงประสงค ์
  ตามหลักสูตรของสถานศึกษา 

100 100 100  กลุ่มนิเทศฯ 

3.ร้อยละของผู้เรียนมีความรู้   
ความเข้าใจ และมีความพร้อมสามารถ 
รับมือกับภัยคุกคามทุกรูปแบบที่มี
ผลกระทบต่อความมั่นคง เช่น   
ภัยจากยาเสพติด   ความรุนแรง  
การคุกคามในชีวิต และทรัพย์สิน  
การค้ามนุษย์ อาชญากรรมไซเบอร์ 
ภัยพิบัติต่างๆ  และโรคอุบัติใหม่  
เป็นต้น 

- ร้อยละของนักเรียนทีม่ีความรู้ ความเข้าใจ 
  ในการป้องกันตนเองจากภัยของยาเสพติด   

80 80 85 กลุ่มส่งเสริมฯ 

- ร้อยละของนักเรียนที่มีภูมิคุ้มกันภัย 
  ด้านอาชญากรรมไซเบอร์    

80 80 85 กลุ่มส่งเสริมฯ 

- ร้อยละของนักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจ 
  ในการป้องกันภัยพิบัติต่าง ๆ      

80 80 85 กลุ่มส่งเสริมฯ 

- ร้อยละของนักเรียนมีภูมิคุ้มกันในการป้องกัน 
  ตนเองจากความรุนแรง การคุกคามในชีวิต 
  และทรัพย์สิน  

80 80 85 กลุ่มส่งเสริมฯ 

- ร้อยละของนักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจ 
  โรคอุบัติใหม่   

80 80 85 กลุ่มส่งเสริมฯ 

- ร้อยละของนักเรียนป้องกันตนเองจากภัย 
  ของการค้ามนุษย์    

80 80 85 กลุ่มส่งเสริมฯ 



 
 

      
 

 
          แผนพัฒ

นาการศึกษาขั้นพืน้ฐาน พ.ศ. 2563-2565  
 

   (ฉบับทบทวน ปงีบประมาณ
 พ.ศ. 2564 )  
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ยุทธศาสตร์ที่ 1   ด้านการจัดการศึกษาเพื่อความม่ันคง (ต่อ) 

ตัวชี้วัดของ สพฐ ตัวชี้วัดของ สพป. 
ค่าเป้าหมาย 

โครงการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 
2563 2564 2565 

4.ร้อยละของผู้เรียนในเขตพัฒนา
พิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนใต้ 
ได้รับโอกาส และการพัฒนาอย่าง
เต็มศักยภาพ และมีคุณภาพ
สอดคล้องกับบริบทของพ้ืนที่   
 

- - - - -  

5.ร้อยละของผู้เรียนในเขตพ้ืนที่
เฉพาะกลุ่มชาติพันธ์ุ กลุ่มด้อย
โอกาส และกลุ่มที่อยู่ในพ้ืนที่
ห่างไกลทุรกันดาร  เช่น  พ้ืนที่สูง 
ชายแดน ชายฝั่งทะเลและเกาะแก่ง 
ได้รับการบริการด้านการศึกษาข้ัน
พ้ืนฐานที่มีคุณภาพและเหมาะสม
ตรงตามต้องการ สอดคล้องกับ
บริบทของพ้ืนที่ 
 

- ร้อยละของนักเรียนในโรงเรียนที่มีกลุ่ม  
  ชาติพันธ์ุและกลุ่มด้อยโอกาส ได้รับการ 
  บริการด้านการศึกษาข้ันพ้ืนฐานที่มีคุณภาพ 
  เหมาะสมและสอดคล้องกับบริบทของ 
  สถานศึกษา 

90 95 95 - โครงการสง่เสริมและเสริมสร้างโอกาสทางการศึกษา 
  กิจกรรม 
   ส ารวจการรับนักเรียนกลุ่มชาติพันธ์ุ          
      กลุ่มด้อยโอกาส  

   การเตรียมความพรอ้มสูห่อ้งเรียน 

   ติดตามการจบหลักสูตรการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
     ของนักเรียนชาติพันธ์ุและนักเรียนด้อยโอกาส 

กลุ่มส่งเสริมฯ 

 
 
 

 



 
 

      
 

 
          แผนพัฒ

นาการศึกษาขั้นพืน้ฐาน พ.ศ. 2563-2565  
 

   (ฉบับทบทวน ปงีบประมาณ
 พ.ศ. 2564 )  
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ยุทธศาสตร์ที่ 1   ด้านการจัดการศึกษาเพื่อความม่ันคง (ต่อ) 

ตัวชี้วัดของ สพฐ ตัวชี้วัดของ สพป. 
ค่าเป้าหมาย 

โครงการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 
2563 2564 2565 

6.ร้อยละของสถานศึกษาน้อมน า
พระบรมราโชบายด้านการศึกษา
ของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทร
รามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิรา       
ลงกรณ์ ฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว  
และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง และจัดกิจกรรมการเรียนรู้
เพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์ตามท่ีก าหนดได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ 

- ร้อยละของโรงเรียนที่น้อมน าพระบรม 
  ราโชบายด้านการศึกษาของในหลวงรชักาล 
  ที ่10 มาใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู ้
  เพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะอันพึง 
  ประสงค์ตามเกณฑ์ที่ก าหนด  อย่างมี 
  ประสิทธิภาพ   

100 100 100 - โครงการสง่เสริมการจัดการเรียนรู้  ตามพระบรม 
  ราโชบายด้านการศึกษา ร.10  และหลักปรัชญา      

  ของเศรษฐกิจพอเพียง 

  กิจกรรม 

   การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของสถานศึกษาในการ 
     น้อมน าพระบรมราโชบายด้านการศึกษา ร.10  
     สู่ห้องเรียน 
   “1 school 1 product” 

กลุ่มนิเทศฯ 

-  รอ้ยละของโรงเรียนที่น้อมน าหลักปรัชญา 
   ของเศรษฐกิจพอเพียง มาใช้ในการจัด 
   กิจกรรมการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้มี 
   คุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามเกณฑ์ 
   ทีก่ าหนดอย่างมีประสิทธิภาพ    

100 100 100 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาคุณภาพนักเรียนและส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน 

ตัวชี้วัด สพฐ. ตัวชี้วัด สพป.สมุทรสาคร 
ค่าเป้าหมาย 

โครงการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 
2563 2564 2565 

1.ร้อยละของสถานศึกษาในเขต
พ้ืนที่พิเศษ และเขตพัฒนาเศรษฐกิจ
พิเศษได้รับการพัฒนาการจัด
การศึกษาตามบริบท 

- - - - -  
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นาการศึกษาขั้นพืน้ฐาน พ.ศ. 2563-2565  
 

   (ฉบับทบทวน ปงีบประมาณ
 พ.ศ. 2564 )  
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ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาคุณภาพนักเรียนและส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน (ต่อ) 

ตัวชี้วัด สพฐ. ตัวชี้วัด สพป.สมุทรสาคร 
ค่าเป้าหมาย 

โครงการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 
2563 2564 2565 

2.ร้อยละของผู้เรียนทุกระดับที่มี
ความเป็นเลิศ ตามหลักพหุปัญญา 
ได้รับการส่งเสริม สนับสนุน  
เต็มตามศักยภาพ 

- ร้อยละของนักเรียนทุกระดับได้รับการพัฒนา     
  ความเป็นเลิศตามหลักพหุปัญญา 

96 96 97 - โครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนตามหลักพหุปัญญา กลุม่นิเทศฯ 

3.ร้อยละของผู้เรียนระดับ
มัธยมศึกษาได้รับการพัฒนาทักษะ
วิชาชีพตามความถนัดและ 
ความสนใจ 

- ร้อยละของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาได้รับ 
  การพัฒนาทักษะวิชาชีพตามความถนัดและ 
  ความสนใจ 

50 50 60 - โครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ ความถนัด และ 

  ความสนใจของนักเรียนระดับมัธยมศึกษา 

  กิจกรรม 

    แนะแนวฝึกอาชีพนักเรียน “เลิศสุด สมุทรสาคร”  
      ภาคเกษตร ภาคอุตสาหกรรม ภาคเทคโนโลยี 

กลุม่นิเทศฯ 

4.ร้อยละของผู้เรียนมีสมรรถนะ 
ด้านภาษาต่างประเทศ ด้านดิจิทัล 
และด้านการคิดวิเคราะห์เพ่ือการ
แข่งขันของประเทศ 

- ร้อยละของนักเรียนที่มีความสามารถ 
  ด้านภาษาต่างประเทศ ระดับ 3 ข้ึนไป 

50 
 

50 
 

60 
 

- โครงการสง่เสริมการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศ 

  กิจกรรม 

   พัฒนาครู/อบรมนักเรียน 
- โครงการสง่เสริมการเรียนรู้ดิจิทัล 

  กิจกรรม 

   พฒันาครู/อบรมนกัเรียน 
- โครงการสง่เสริม สนับสนุนการแข่งขันทักษะ 
  ทางวิชาการ 
 

กลุม่นิเทศฯ 

- ร้อยละของนักเรียนที่มีผลการประเมิน 
  สมรรถนะด้านความสามารถในการใช้ 
  เทคโนโลยี ระดับดีข้ึนไป 

90 
 

 

90 
 

 

92 
 

 

กลุม่ DLICT 

- ร้อยละของนักเรียนที่มีผลการประเมิน 
  สมรรถนะด้านความสามารถในการคิด 
  วิเคราะห์ ระดับดีข้ึนไป 

90 
 

 

90 
 

 

92 
 

 

กลุม่สง่เสรมิฯ 

 
 
 



 
 

      
 

 
          แผนพัฒ

นาการศึกษาขั้นพืน้ฐาน พ.ศ. 2563-2565  
 

   (ฉบับทบทวน ปงีบประมาณ
 พ.ศ. 2564 )  
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ยุทธศาสตร์ที่ 3 ส่งเสรมิ สนับสนุนการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 

ตัวชี้วัดของ สพฐ ตัวชี้วัดของ สพป. 
ค่าเป้าหมาย 

โครงการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 
2563 2564 2565 

1.ร้อยละของผู้เรียนปฐมวัยมี
พัฒนาการด้านร่างกาย อารมณ์ 
จิตใจ สังคม  และสติปัญญา  
ตามมาตรฐานคุณลักษณะที่พึง
ประสงค์ตามหลักสูตรการศึกษา
ปฐมวัย พุทธศักราช 2560 ในระดับ
ดีข้ึนไป  

- ร้อยละของเด็กปฐมวัยมีการพัฒนา 
   ตามหลักสูตรปฐมวัย พุทธศักราช 2560  

 ด้านร่างกาย 

 ด้านอารมณ์-จิตใจ 

 ด้านสังคม 

 ด้านสติปัญญา 

 คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 12 ข้อ 

 

 

100 

100 

100 

100 

100 

 

 

100 

100 

100 

100 

100 

 

 

100 

100 

100 

100 

100 

- โครงการพัฒนาการเรียนการสอนปฐมวัย 
  กิจกรรม 
   บ้านวิทยาศาสตร์น้อยปฐมวัย 
   นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ด้วยกิจกรรมมอนเตส 
     ซอรี่เพ่ือการพัฒนาที่ย่ังยืน 

กลุ่มนิเทศฯ 

2.ร้อยละของผู้เรียนได้รับการพัฒนา
ให้มีความรู้ สมรรถนะ หรือทักษะ
อาชีพในด้านต่างๆ เพ่ือการประกอบ
อาชีพ การด ารงชีวิตอยู่ร่วมกันใน
สังคมอย่างสอดคล้องตามสภาพ
ความต้องการและบริบทของแต่ละ
พ้ืนที ่ตลอดจนความท้าทายที่เป็น
พลวัตรของโลกในศตวรรษที่ 21  

- ร้อยละของนักเรียนที่ผ่านการประเมิน 
  ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 8 กลุ่มสาระ 
  การเรียนรู้ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษา 
  ข้ันพ้ืนฐานฯ  ระดับคุณภาพ 3 ข้ึนไป 

80 
 
 
 

80 
 
 
 

83 
 
 
 

- โครงการพัฒนาหลักสูตร  กระบวนการเรียนรู้          
  และการวัดผลประเมินผลการเรียนรู้ ให้เอื้อต่อ 
  การเรียนรู้ตลอดชีวิต 
  กิจกรรม 
   พัฒนาคลังเครื่องมือมาตรฐานเพ่ือยกระดับ 
      คุณภาพผู้เรียน ในศตวรรษที่ 21 
   พัฒนาระบบการวัดและประเมินผลส่งเสริม 
     เครือข่ายความร่วมมือ ในการประเมินคุณภาพ 
     การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
   พัฒนาการจัดการเรียนรู้ตามแนวทางสะเต็มศึกษา 
   การจัดการศึกษาเพ่ือการมีงานท า 

กลุ่มนิเทศฯ 

- ร้อยละของนักเรียนที่ผ่านการประเมิน 
  สมรรถนะส าคัญและทักษะในศตวรรษที ่21  
  ในระดับดีข้ึนไป 

80 
 

 

80 
 

 

85 
 

 
- ร้อยละของนักเรียนที่ผ่านการประเมิน 
  การอ่าน การเขียน คิดวิเคราะห์ (3R ทักษะ 
  พ้ืนฐาน ในศตวรรษที่ 21) 

80 
 

 

80 
 

 

85 
 

 

 - ร้อยละของนักเรียนได้รับการประเมินทักษะ 
  อาชีพ เพ่ือการประกอบอาชีพ หรือ 
  ด ารงชีวิต ตามความต้องการ 

80 80 85 



 
 

      
 

 
          แผนพัฒ

นาการศึกษาขั้นพืน้ฐาน พ.ศ. 2563-2565  
 

   (ฉบับทบทวน ปงีบประมาณ
 พ.ศ. 2564 )  
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ยุทธศาสตร์ที่ 3 ส่งเสรมิ สนับสนุนการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา (ต่อ) 

ตัวชี้วัดของ สพฐ ตัวชี้วัดของ สพป. 
ค่าเป้าหมาย 

โครงการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 
2563 2564 2565 

3.ครสูอนภาษาอังกฤษในระดับชั้น
ประถมศึกษาและมัธยมศึกษาทุกคน
ได้รับการพัฒนาและยกระดับความรู้
ภาษาอังกฤษของครูทีส่อน
ภาษาอังกฤษโดยใช้ระดับการพัฒนา
ทางด้านภาษา (CEFR) ตามเกณฑ์ที่
ก าหนด  

- ร้อยละครผูู้สอนภาษาอังกฤษ  ระดับ 
  ประถมศึกษา ได้รับการพัฒนาและยกระดับ 
  ความรู้ภาษาองักฤษ  โดยใช้การพัฒนา 
  ทางด้านภาษา (CEFR) ตามเกณฑ์ที่ก าหนด 

100 
 
 
 

 

100 
 
 
 

 

100 
 
 
 

 

- โครงการสง่เสริมและพัฒนาการจัดการเรียน          
การสอน/พัฒนาครูแกนน าภาษาอังกฤษ ระดับ
ประถมศึกษา และมัธยมศึกษา 
 กิจกรรม 
   เสริมศักยภาพครภูาษาอังกฤษ 
   ทดสอบครูผู้สอนภาษาอังกฤษ 

กลุ่มนิเทศฯ 
กลุ่มพัฒน์ฯ 

- ร้อยละครผูู้สอนภาษาอังกฤษ ระดับ 
  มัธยมศึกษา ได้รับการพัฒนาและยกระดับ 
  ภาษาอังกฤษ  โดยใช้การพัฒนาทางด้าน 
  ภาษา (CEFR) ตามเกณฑ์ที่ก าหนด 

100 100 100 

4.ร้อยละของสถานศึกษาท่ีสอน     
ใน ระดับ ม.ต้น ได้รับการเตรียม
ความพร้อม (การอ่าน คณิตศาสตร์
และวิทยาศาสตร์) ในการประเมิน
ระดับนานาชาติตามโครงการ PISA 

- ร้อยละของโรงเรียนที่สอนระดับ ม.ต้น  
  ได้รับการเตรียมความพร้อม (ด้านการอ่าน  
  คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์) ในการประเมิน 
  ระดับนานาชาติตามโครงการ PISA  
  (โรงเรียนขยายโอกาส) 

100 100 100 - โครงการยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
  กิจกรรม 
   เตรียมความพร้อมรับการประเมิน PISA  
      (การอ่าน วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์) 
 

กลุ่มนิเทศฯ 

 

 

 

 



 
 

      
 

 
          แผนพัฒ

นาการศึกษาขั้นพืน้ฐาน พ.ศ. 2563-2565  
 

   (ฉบับทบทวน ปงีบประมาณ
 พ.ศ. 2564 )  
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ยุทธศาสตร์ที่ 3 ส่งเสรมิ สนับสนุนการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา (ต่อ) 

ตัวชี้วัดของ สพฐ ตัวชี้วัดของ สพป. 
ค่าเป้าหมาย 

โครงการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 
2563 2564 2565 

5.อัตราการเข้าเรียนของผู้เรียนแต่
ละระดับการศึกษาต่อประชากร 
กลุ่มอายุ 
- ระดับปฐมวัย 
- ระดับประถมศึกษา 
- ระดับ ม.ต้น 
- ระดับ ม.ปลาย 

- ร้อยละอัตราการเข้าเรียนของผู้เรียนแต่ละ 
  ระดับการศึกษาต่อประชากรกลุ่มอายุ 

 ระดับปฐมวัย 

 ระดับประถมศึกษา 

 ระดับ ม.ต้น 

 ระดับ ม.ปลาย 

 

 

100 

100 

100 

78 

 

 

100 

100 

100 

78 

 

 

100 

100 

100 

79 

- โครงการติดตามการเข้าเรียน ทร.14 กลุ่มส่งเสริมฯ 

6.จ านวนสถานศึกษาท่ีจัดการเรียน
การสอนที่สร้างสมดุลทุกด้านและมี
การจัดการเพ่ือพัฒนาพหุปัญญา
รายบุคคล 

- จ านวนโรงเรียนที่จัดการเรียนการสอน 
  ที่สร้างสมดุลทุกด้านและมีการจัดการเพ่ือ 
  พัฒนาพหุปัญญารายบุคคล (สหวิทยาเขตละ  
  1 โรงเรียน) 

11 11 22 - โครงการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาเด็กที่มคีวาม 
  สามารถพิเศษตามหลักพหุปัญญา  
 

กลุ่มนิเทศฯ 
 

7.จ านวนนักเรียนที่ได้รับการคัด
กรองเพ่ือพัฒนาพหุปัญญา
รายบุคคล 

- ร้อยละของนักเรียนที่ได้รับการพัฒนา          
  พหุปัญญารายบุคคล (10 ด้าน) 

 ระดับ ป.3 

 ระดับ ป.6 

 ระดับ ม.3 

 

 

80 

80 

80 

 

 

80 

80 

80 

 

 

85 

85 

85 

กลุ่มนิเทศฯ/
กลุ่มส่งเสริมฯ 

8.ร้อยละของผู้เรียนมีคุณลักษณะ
อันพึงประสงคร์ะดับดีข้ึนไป 
 

- ร้อยละของนักเรียนมีคุณลักษณะอันพึง 
  ประสงค์ ระดับดีข้ึนไป 

85 85 90 - โครงการเสริมสร้างระเบียบวินัย คุณธรรม จริยธรรม  
  และคุณลักษณะอันพึงประสงค ์

กลุ่มนิเทศฯ 

 
 



 
 

      
 

 
          แผนพัฒ

นาการศึกษาขั้นพืน้ฐาน พ.ศ. 2563-2565  
 

   (ฉบับทบทวน ปงีบประมาณ
 พ.ศ. 2564 )  
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ยุทธศาสตร์ที่ 3 ส่งเสรมิ สนับสนุนการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา (ต่อ) 

ตัวชี้วัดของ สพฐ ตัวชี้วัดของ สพป. 
ค่าเป้าหมาย 

โครงการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 
2563 2564 2565 

9.นักเรียนที่มีคะแนนผลการทดสอบ
ทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน 
(O-NET) ร้อยละ 50 ข้ึนไป เพ่ิมข้ึน 

- นักเรียนที่มีคะแนนผลการทดสอบทาง 
  การศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O-NET)  
  ร้อยละ 50 ข้ึนไป 

 ระดับ ป.6 

 ระดับ ม.3 

 ระดับ ม.6 

ร้อยละ 

3 
ร้อยละ 

3 
ร้อยละ 

3 
- โครงการยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 

  กิจกรรม 
   พัฒนาผลสัมฤทธ์ิ O-NET / NT / RT 

กลุ่มนิเทศฯ 

10.ร้อยละของผู้เรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 3 มีคะแนนผล 
การทดสอบความสามารถพ้ืนฐาน
ระดับชาติ (NT) ผ่านเกณฑ์ที่ก าหนด 

- ร้อยละของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3  
  มีคะแนนผลการทดสอบความสามารถ 
  พ้ืนฐานระดับชาติ (NT) ระดับดีข้ึนไป  
 

ร้อยละ 

3 
ร้อยละ 

3 
ร้อยละ 

3 
กลุ่มนิเทศฯ 

11.ร้อยละของครู อาจารย์ และ
บุคลากรทางการศึกษาทุกระดับ
ได้รับการพัฒนามาตรฐานวิชาชีพ 
และ/หรือสมรรถนะของครูยุคใหม่ 
เพ่ือให้สามารถปฏิบัติหน้าท่ีได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ 

- ร้อยละของครูและบคุลากรทางการศึกษา 
  ทุกระดับ ได้รับการพัฒนามาตรฐานวิชาชีพ  
  และ/หรือสมรรถนะของครูยุคใหม่  เพ่ือให้ 
  สามารถปฏิบัติหน้าท่ีได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

80 80 90 - โครงการพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทาง 
  การศึกษาสู่ประสิทธิภาพและประสิทธิผลขององค์กร  
  กิจกรรม 
    อบรมพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากร 
      ทางการศึกษา ใน สพป.สมุทรสาคร 
    อบรมพัฒนาครูผู้ช่วย 
    อบรมพัฒนาผู้บริหารโรงเรียน 

 

กลุ่มพัฒนา 
ครูฯ 

 
 
 



 
 

      
 

 
          แผนพัฒ

นาการศึกษาขั้นพืน้ฐาน พ.ศ. 2563-2565  
 

   (ฉบับทบทวน ปงีบประมาณ
 พ.ศ. 2564 )  
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ยุทธศาสตร์ที่ 3 ส่งเสรมิ สนับสนุนการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา  (ต่อ) 

ตัวชี้วัดของ สพฐ ตัวชี้วัดของ สพป. 
ค่าเป้าหมาย 

โครงการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 
2563 2564 2565 

12.ร้อยละของครูและบคุลากร
ทางการศึกษาได้รับการพัฒนาให้มี
ความรู้ความสามารถและทักษะใน
การใช้ดิจิทัลให้มคีวามพร้อมในการ
ปฏิบัติงาน 

- ร้อยละของครูและบคุลากรทางการศึกษา  
  ได้รับการพัฒนาให้มีความรู้ ความสามารถ 
  และทักษะในการใช้ดิจิทัล ให้มีความพร้อม 
  ในการปฏิบัติงาน 

50 50 55 - โครงการพัฒนาการจัดท าสื่อประชาสัมพันธ์ : ดิจิทัล  
  แพลตฟอร์ม 

กลุ่ม DLICT 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 เสริมสร้างโอกาส ความเสมอภาคและความเท่าเทียมการเขา้ถึงบรกิารทางการศึกษา 

ตัวชี้วัดของ สพฐ ตัวชี้วัดของ สพป. 
ค่าเป้าหมาย 

โครงการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 
2563 2564 2565 

1.จ านวนผู้เรียนที่เป็นผู้พิการ ด้อย
โอกาสเข้าถึงบริการทางการศึกษา 
และการพัฒนาสมรรถภาพหรือ
บริการทางการศึกษาท่ีเหมาะสม
ตามความจ าเป็น  

- จ านวนนักเรียนที่เป็นผู้พิการ  80  - โครงการอบรมเชงิปฏิบัติการ ผู้ด าเนินการคัดกรอง 
   นักเรียนพิการทางการศึกษา 
  กิจกรรม 
   การคัดกรองผู้พิการทางการศึกษา 
   การเขียนแผน IEP ฯลฯ 

กลุ่มส่งเสริมฯ 
- จ านวนนักเรียนที่เป็นผู้ด้อยโอกาส  80   
- ร้อยละของนักเรียนพิการทีไ่ด้รับการ  
  ช่วยเหลือ ผ่านเกณฑ์ประเมินตาม IEP 

 60   

- ร้อยละของนักเรียนด้อยโอกาส ที่ได้รับ 
  การช่วยเหลือ 

 100   

2.จ านวนนักเรียนยากจนที่ได้รับเงิน
อุดหนุนปัจจัยพ้ืนฐาน/กองทุนเพ่ือ
ความเสมอภาค  

- ร้อยละของนักเรียนยากจน ที่ได้รับเงิน  
  อุดหนุนปัจจัยพ้ืนฐาน 
- ร้อยละของนักเรียนยากจน ที่ได้รับกองทุน 
  เพ่ือความเสมอภาค 

28.98 
 

12.18 

28.98 
 

12.18 

30.00 
 

14.00 
 

- โครงการอบรมเชงิปฏิบัติการ ผู้ด าเนินการงานระบบ  
  จัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล (DMC) 

กลุ่ม DLICT 
กลุ่มส่งเสริมฯ 

 



 
 

      
 

 
          แผนพัฒ

นาการศึกษาขั้นพืน้ฐาน พ.ศ. 2563-2565  
 

   (ฉบับทบทวน ปงีบประมาณ
 พ.ศ. 2564 )  

 

 
ส ำนักงำนเขตพืน้ที่กำรศกึษำประถมศกึษำสมุทรสำคร    
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ยุทธศาสตร์ที่ 4 เสริมสร้างโอกาส ความเสมอภาคและความเท่าเทียมการเข้าถึงบรกิารทางการศึกษา (ต่อ) 

ตัวชี้วัดของ สพฐ ตัวชี้วัดของ สพป. 
ค่าเป้าหมาย 

โครงการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 
2563 2564 2565 

3.สถานศึกษาทุกแห่งบรรลุ
เป้าหมายเพ่ือการพัฒนาท่ีย่ังยืน 
(Sustainable Development 
Goals : SDGs) 
 

- ร้อยละโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการพัฒนา 
  แบบยั่งยืน บรรลุเป้าหมาย 

100 100 100 - กลุ่มนิเทศฯ 

4.สถานศึกษาทุกแห่งมีส่วนร่วมและ
ได้รับความร่วมมือกับภาคส่วนที่
เก่ียวข้องทั้งภาครัฐ เอกชน ชุมชน
และประชาชน ในการส่งเสริม
สนับสนุนและพัฒนาการจัด
การศึกษา 
 

- จ านวนโรงเรียนทีม่ีส่วนร่วมให้ความ 
  ร่วมมือกับภาครัฐ เอกชน ชุมชนและ 
  ประชาชน ในการส่งเสริม สนับสนุนและ 
  พัฒนาการจัดการศึกษา 

102 
 

 
 

102 
 

 
 

102 
 

 
 

- กลุ่มส่งเสริมฯ 
กลุ่มนิเทศฯ 

- จ านวนโรงเรียนที่ได้รับความร่วมมือ 
  กับภาครัฐ  เอกชน ชุมชน และประชาชน 
  ในการส่งเสริม สนับสนุนและการพัฒนา 
  การจัดการศึกษา 

102 102 102 - กลุ่มส่งเสริมฯ 
กลุ่มนิเทศฯ 

5.ร้อยละของสถานศึกษาได้รับการ
ส่งเสริมสนับสนุนโรงเรียนน าร่อง
พ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษาสอดคล้อง
กับพระราชบัญญัติพ้ืนที่นวัตกรรม
การศึกษา พ.ศ.2562 
 

- - 
 
 

- 
 
 

- 
 
 

-  

 
 



 
 

      
 

 
          แผนพัฒ

นาการศึกษาขั้นพืน้ฐาน พ.ศ. 2563-2565  
 

   (ฉบับทบทวน ปงีบประมาณ
 พ.ศ. 2564 )  
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ยุทธศาสตร์ที่ 4 เสริมสร้างโอกาส ความเสมอภาคและความเท่าเทียมการเข้าถึงบรกิารทางการศึกษา (ต่อ) 

ตัวชี้วัดของ สพฐ ตัวชี้วัดของ สพป. 
ค่าเป้าหมาย 

โครงการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 
2563 2564 2565 

6.ร้อยละของสถานศึกษาน า
เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital 
Technology) มาใช้ในการจัดการ
เรียนการสอน การจัดการเรียนรู้ 
เพ่ือให้ผู้เรียนมีโอกาสเข้าถึง
การศึกษาได้อย่างเท่าเทียมและมี
ประสิทธิภาพ 
 

- ร้อยละโรงเรียน ท่ีน าเทคโนโลยีดิจิทัล  
  (Digital Technology) มาใช้ในการจัดการ 
  เรียนการสอน  การจัดการเรียนรู้  เพ่ือให้ 
  นักเรียนมีโอกาสเข้าถึงการศึกษาได้อย่าง 
  เท่าเทียมและมีประสิทธิภาพ 

100 100 100 - โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร : การผลิตสื่อ  
  เทคโนโลยี สู่กระบวนการจัดการเรียนรู ้
  กิจกรรม 
   อบรมเชิงปฏิบัติการ : การผลิตสื่อ 
   การใช้สื่อ ฯลฯ 

กลุ่ม DLICT 

 
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การจัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

ตัวชี้วัดของ สพฐ ตัวชี้วัดของ สพป. 
ค่าเป้าหมาย 

โครงการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 
2563 2564 2565 

1.ร้อยละของนักเรียนมีความรู้ความ
เข้าใจ และความตระหนัก ในการ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 
 

- ร้อยละของนักเรียนทีมีความรู้ความเข้าใจ   
  และมีความตระหนัก ในการอนุรักษ์ 
  ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  

100 
 

 

100 
 

 

100 
 

- โครงการสง่แสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตร 

  กับสิ่งแวดล้อม 

  กิจกรรม 

   ค่ายเยาวชนรักษ์สิ่งแวดล้อม 
   อบรมเชิงปฏิบัติการการอนุรักษ์พลังงานและ 
      สิ่งแวดล้อมในสถานศึกษา 

กลุ่มส่งเสริมฯ 

- ร้อยละของนักเรียนที่มีพฤติกรรมการ 
  แสดงออกถึงการด าเนินชีวิตที่เป็นการ 
  อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
  อย่างย่ังยืน 

95 95 100 กลุ่มส่งเสริมฯ 

 



 
 

      
 

 
          แผนพัฒ

นาการศึกษาขั้นพืน้ฐาน พ.ศ. 2563-2565  
 

   (ฉบับทบทวน ปงีบประมาณ
 พ.ศ. 2564 )  

 

 
ส ำนักงำนเขตพืน้ที่กำรศกึษำประถมศกึษำสมุทรสำคร    
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ยุทธศาสตร์ที่ 5 การจัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (ต่อ) 

ตัวชี้วัดของ สพฐ ตัวชี้วัดของ สพป. 
ค่าเป้าหมาย 

โครงการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 
2563 2564 2565 

2.ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ึนพ้ืนฐาน ส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษา  
มีการพัฒนาบุคลากรและปรับปรงุ
สถานที่ให้เป็นต้นแบบส านักงานสี
เขียว (GREEN OFFICE) 
 

- ร้อยละของครูและบคุลากรทางการศึกษา 
  ได้รับการพัฒนาในการอนุรักษ์ทรัพยากร    
  ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

100 
 

 

100 
 

 

100 
 

 

- โครงการจัดท ามาตรฐานสถานศึกษาน่าอยู่ 

  กิจกรรม 

   จัดท าเอกสาร/คู่มือมาตรฐานสถานศึกษาน่าอยู่ 
   จัดท าเครื่องมือประเมินมาตรฐานสถานศึกษา 
     น่าอยู่ 
   ประกาศเกียรติคุณสถานศึกษาท่ีผ่านเกณฑ์ 
      มาตรฐานสถานศึกษาน่าอยู่ 

กลุ่มนิเทศฯ 

- ร้อยละของโรงเรียน ทีเ่ป็นต้นแบบที่ดี 
  ในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ 
  สิ่งแวดล้อม 

100 100 100 กลุ่มนิเทศฯ 

3.ร้อยละของสถานศึกษา  
จัดกิจกรรมใหค้วามรู้ ความเข้าใจ 
และความตระหนักในการการ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

 

- ร้อยละของโรงเรียนที่จัดการเรียนรู้และ 
  จัดกิจกรรมสร้างตระหนักในการอนุรักษ ์
  ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

100 100 100 กลุ่มส่งเสริมฯ 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

      
 

 
          แผนพัฒ

นาการศึกษาขั้นพืน้ฐาน พ.ศ. 2563-2565  
 

   (ฉบับทบทวน ปงีบประมาณ
 พ.ศ. 2564 )  
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ยุทธศาสตร์ที่ 6 พัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสรมิการมีส่วนร่วมในการบรหิารจัดการศึกษา 

ตัวชี้วัดของ สพฐ ตัวชี้วัดของ สพป. 
ค่าเป้าหมาย 

โครงการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 
2563 2564 2565 

1.จ านวนกระบวนงานที่ได้รับ 
การปรับเปลี่ยนให้เป็นดิจิทัล  

- จ านวนกระบวนงานที่ได้รับการปรับเปลี่ยน 
  ให้เป็นดิจิทัล 

14 14 15 - โครงการพัฒนาบุคลากร 

  กิจกรรม 

   เทคโนโลยีดิจิทัล 
   ITA 
   การจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์,  
      คณิตศาสตร์ 
   บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย 
   สะเต็มศึกษา 

กลุ่ม DLICT 

2.จ านวนของโรงการ สพฐ.  
ที่มีผลสัมฤทธ์ิต่อเป้าหมาย
ยุทธศาสตร์ชาติ 

- ร้อยละของโครงการของส านักงานเขตพ้ืนที่ 
  การศึกษาท่ีมีผลสัมฤทธ์ิตามเป้าหมาย 

80 80 85 กลุ่มนโยบาย
และแผน 

3.ร้อยละของส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามคี่าคะแนนเฉลี่ย 
การประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใสของหน่วยงาน (ITA)  
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85 

- ร้อยละค่าคะแนนเฉลี่ยการประเมินคุณธรรม 
  และความโปร่งใสของหน่วยงาน (ITA)  
  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 

85 85 90 กลุ่มส่งเสริมฯ 

4.ร้อยละของนักเรียนที่มีพฤติกรรม
ที่ยึดมั่นความซื่อสัตย์สุจริต 

- ร้อยละของนักเรียนมีพฤติกรรมที่ยึดมั่น 
  ความซื่อสัตย์สุจริต ระดับดีข้ึนไป 

- - - กลุ่มนิเทศฯ 

5.จ านวนสถานศึกษาท่ีได้รับ 
การส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนา
ความสามารถด้านวิทยาศาสตร์ 
คณิตศาสตร์  

- จ านวนโรงเรียนที่ได้รับการส่งเสริม 
  สนับสนุนการพัฒนาความสามารถ 
  ด้านวิทยาศาสตร์ 

70 70 73 กลุ่มนิเทศฯ 

- จ านวนโรงเรียนที่ได้รับการส่งเสริม 
  สนับสนุนการพัฒนาความสามารถ 
  ด้านคณิตศาสตร์ 
 

70 70 73 กลุ่มนิเทศฯ 

 
 



 
 

      
 

 
          แผนพัฒ

นาการศึกษาขั้นพืน้ฐาน พ.ศ. 2563-2565  
 

   (ฉบับทบทวน ปงีบประมาณ
 พ.ศ. 2564 )  
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ยุทธศาสตร์ที่ 6  พัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสรมิการมีส่วนร่วมในการบรหิารจัดการศึกษา (ต่อ) 

ตัวชี้วัดของ สพฐ ตัวชี้วัดของ สพป. 
ค่าเป้าหมาย 

โครงการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 
2563 2564 2565 

6. ร้อยละของสถานศึกษาท่ีได้รับ
การกระจายอ านาจการบริหารจัด
การศึกษาอย่างเป็นอิสระตาม
แนวทางที่ก าหนด 

- ร้อยละของโรงเรียนที่ได้รับการกระจาย 
  อ านาจการบริหารจัดการศึกษาอย่างเป็น 
  อิสระ ตามแนวทางที่ก าหนด 

80 80 85  ทกุกลุม่ 

7. หน่วยงานทุกระดับผ่านการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 
(Integrity & Transparency 
Assessment   : ITA) 

- ค่าเฉลี่ยร้อยละของโรงเรียนที่ผ่าน 
  การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส 
  ในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ   
  (Integrity & Transparency  
  Assessment   :  ITA) 

85 85 88 กลุ่มส่งเสริมฯ 

8. หน่วยงานทุกระดับสามารถ
เชื่อมโยงข้อมูลกับฐานข้อมูลที่
เก่ียวข้องทั้งภายใน และภายนอก
หน่วยงานอย่างมีประสิทธิภาพ และ
น าไปใช้ในการวางแผนการบริหาร
จัดการศึกษาได้ 
 

- ร้อยละของโรงเรียนสามารถเชื่อมโยงข้อมูล 
  กับฐานข้อมูลที่เกี่ยวข้องทั้งภายใน และ 
  ภายนอกอย่างมีประสิทธิภาพ และน าไปใช้ 
  ในการวางแผนการบริหารจัดการศึกษาได้ 

80 80 85 กลุ่ม DLICT 

 
 
 
 
 



 
 

      
 

 
          แผนพัฒ

นาการศึกษาขั้นพืน้ฐาน พ.ศ. 2563-2565  
 

   (ฉบับทบทวน ปงีบประมาณ
 พ.ศ. 2564 )  

 

 
ส ำนักงำนเขตพืน้ที่กำรศกึษำประถมศกึษำสมุทรสำคร    

93 

ยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนารูปแบบการก ากับ ติดตาม นิเทศ ประเมิน ส่งเสริมและให้ก าลังใจที่มีประสิทธิภาพ 

ตัวชี้วัดของ สพฐ ตัวชี้วัดของ สพป. 
ค่าเป้าหมาย 

โครงการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 
2563 2564 2565 

 

- 
- ร้อยละของโรงเรียน ที่มีหลักสูตรสถานศึกษา  
  ทีต่อบสนองความต้องการของผู้เรียน 
  เต็มตามศักยภาพ 

100 100 100 - โครงการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา และ 

  กระบวนการเรียนรู้ สู่ความย่ังยืน 

  กิจกรรม 

   ประชุมเชิงปฏิบัติการสังเคราะห์หลักสูตร 
      สถานศึกษา 
   อบรมปฏิบัติการจัดการเรียนรู้เชิงรุก  
      (Active Learning) การสอนแบบโครงงาน 
   การประกวดผลงานการปฏิบัติที่เป็นเลิศ  
     (Best Practice) การจัดการเรียนรู้เชิงรุก 
     ของครูผู้สอน 
   นิเทศ ติดตามผลการด าเนินงานของโรงเรียน 
 

กลุ่มนิเทศฯ 

 

- 
- ร้อยละของโรงเรียน ที่จัดกิจกรรมการเรียนรู ้
  เชิงลึก (Active Learning) เพ่ือเสริมทักษะ 
  การเรียนรู้แก่ผู้เรียน 

100 100 100 กลุ่มนิเทศฯ 

 

- 
- ร้อยละของโรงเรียน ที่มีการพัฒนาแหล่ง 
  เรียนรู้ ให้มีความหลากหลาย 

90 90 95 กลุ่มนิเทศฯ 

 

- 
- ร้อยละของโรงเรียน ที่มีการส่งเสริมหรือ                 
  พัฒนาบุคลากร ในการจัดการการเรียนรู้ 
  ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

100 100 100 กลุ่มนิเทศฯ 

 

- 
- ร้อยละของนักเรียนที่มีสมรรถนะส าคัญ               
  ตามหลักสูตรฯ ระดับดีข้ึนไป 

- - - กลุ่มนิเทศฯ 

 

- 
- ร้อยละของนักเรียน ที่มีคุณลักษณะอันพึง 
  ประสงค์ตามหลักสูตรฯ ระดับดีข้ึนไป 

- - - กลุ่มนิเทศฯ 

 
 

- 

- ร้อยละของโรงเรียน ที่จัดการศึกษาเพ่ือ 
  ส่งเสริมการมงีานท าและอาชีพ ตามความ 
  ต้องการและความถนัดของผู้เรียน 

90 90 95 - โครงการเตรียมความพร้อมสู่อาชีพ 

   กิจกรรม 
    แนะแนวอาชีพ 
    ตลาดนัดอาชีพ 
   OSOP  
 

กลุ่มนิเทศฯ 



 
 

      
 

 
          แผนพัฒ

นาการศึกษาขั้นพืน้ฐาน พ.ศ. 2563-2565  
 

   (ฉบับทบทวน ปงีบประมาณ
 พ.ศ. 2564 )  
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ยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนารูปแบบการก ากับ ติดตาม นิเทศ ประเมิน ส่งเสริม และให้ก าลังใจที่มีประสิทธิภาพ (ต่อ) 

ตัวชี้วัดของ สพฐ ตัวชี้วัดของ สพป. 
ค่าเป้าหมาย 

โครงการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 
2563 2564 2565 

 

- 
- ร้อยละของโรงเรียนใช้นวัตกรรมในการบริหาร 
  จัดการคุณภาพการศึกษา ตามบริบทโรงเรียน  
  ตอบสนองความต้องการของชุมชนและท้องถ่ิน 

90 90 95 - โครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 

  เพ่ือการบริหารจัดการ (SSD) 

  กิจกรรม 

   การพัฒนานวัตกรรมข้อมูลสารสนเทศ 
   อบรมให้ความรู้การจัดท า SSD 
   สร้างระบบดิจิทลัแพลตฟอร์มข้อมูลสารสนเทศ 
   การประชาสัมพันธ์ข้อมูลสารสนเทศ  
   การประเมินความพึงพอใจของผู้เก่ียวข้อง 
   การพัฒนาระบบดิจิทัลแพลตฟอร์ม 
 

กลุ่ม DLICT 
กลุ่มนิเทศฯ 

 

- 
- ร้อยละของโรงเรียน ที่ใช้ระบบสารสนเทศ                
  ที่ทันสมัยประกอบการตัดสินใจในการก าหนด 
  ทิศทาง  นโยบายการขับเคลื่อนการจัดการศึกษา 

90 90 95 กลุ่มนิเทศฯ 

 

- 
- ร้อยละของครูที่จัดการเรียนรู้ใหผู้้เรียนรู้เท่าทัน 
  การเปลี่ยนแปลงของสังคม โดยใช้แหลง่เรียนรู ้
  และสื่อเทคโนโลยีที่ทันสมัย                  

   กลุ่มนิเทศฯ 

กลุ่ม DLICT 
 

 

- 
- ร้อยละของโรงเรียน ที่ใช้การนิเทศภายใน             
  เป็นเครื่องมือก ากับ ติดตามการด าเนินงาน 

100 100 100 - โครงการสง่เสริมประสิทธิภาพระบบนิเทศภายใน 

  โรงเรียน 

  กิจกรรม 

    ประชุมปฏิบัติการสง่เสริมประสิทธิภาพระบบ 
      นิเทศภายในโรงเรียน 
    จัดท าคู่มือการพัฒนาประสิทธิภาพระบบนิเทศ 
      ภายในโรงเรียน 
    พัฒนาผู้นิเทศภายในโรงเรียน 
    นิเทศ ติดตาม การด าเนินงานของโรงเรียน 
    ประกวดการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ (Best  
      Practice) ระบบนิเทศภายในโรงเรียน 

กลุ่มนิเทศฯ 



 
 

      
 

 
          แผนพัฒ

นาการศึกษาขั้นพืน้ฐาน พ.ศ. 2563-2565  
 

   (ฉบับทบทวน ปงีบประมาณ
 พ.ศ. 2564 )  

 

 
ส ำนักงำนเขตพืน้ที่กำรศกึษำประถมศกึษำสมุทรสำคร    
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ยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนารูปแบบการก ากับ ติดตาม นิเทศ ประเมิน ส่งเสริม และให้ก าลังใจที่มีประสิทธิภาพ (ต่อ) 

ตัวชี้วัดของ สพฐ ตัวชี้วัดของ สพป. 
ค่าเป้าหมาย 

โครงการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 
2563 2564 2565 

 - ร้อยละของโรงเรียน ที่มมีาตรการรักษา 
  ความปลอดภัยและจัดกิจกรรมเสริมสร้าง 
  ความปลอดภัยแก่ผู้เรียน 

100 100 100 - โครงการสถานศึกษาปลอดภัย 
  กิจกรรม 
   เสริมสร้างทักษะชีวิต 
   สร้างภูมิคุ้มกันพร้อมรับมือการเปลี่ยนแปลง 
     และภัยคุกคามทุกรูปแบบ 

กลุ่มส่งเสริมฯ 

 - ร้อยละของโรงเรียน ที่มีภาคีเครือข่าย 
  ในการเสริมสร้างความปลอดภัยแก่ผู้เรียน 

90 90 95 

 - ร้อยละของโรงเรียน ที่บริหารจัดการศึกษา             
  โดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน และ 
  ภาคีเครือข่าย 

90 90 95 - โครงการสง่เสริมประสิทธิภาพการด าเนินงาน 

  คณะกรรมการ ก.ต.ป.น. 

  กิจกรรม 

    แต่งต้ังคณะกรรมการ ก.ต.ป.น. ระดับอ าเภอ 
    ประชุมชี้แจงการขับเคลื่อนนโยบายของ สพป. 
       สมุทรสาคร  “เลิศสุด สมุทรสาคร”  แก่  
       คณะกรรมการ และอนุกรรมการ ก.ต.ป.น.   
    จัดท าคู่มือการปฏิบัติงานตามนโยบาย “เลิศสุด 
       สมุทรสาคร”  The Best Samutsakhon      
    โรงเรียนน าคู่มือการปฏิบัติงาน สู่การปฏิบัติ 
    ก ากับ ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศ 
    ยกย่อง ชมเชย ให้รางวัลสถานศึกษาท่ีปฏิบัติงาน 
      ตามนโยบาย“เลิศสุด สมุทรสาคร” ได้ตามเกณฑ์ 
      ที่ก าหนด 
   สรุปรายงานผลการด าเนินงาน 

 กลุ่มนิเทศฯ/ 

 ทุกกลุ่ม 
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ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำสมุทรสำคร 

ส่วนที่ 5 

การบริหารแผนสู่การปฏิบัติ 
 

 แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2563-2565 (ฉบับทบทวนปีงบประมาณ พ.ศ.2564) 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร จัดท าขึ้นจากข้อแนะน าของผู้มีส่วนที่

เกี่ยวข้อง ตามสภาพบรบิทของเขตพืน้ที่การศึกษา น้อมน าพระบรมราโชบายดา้นการศึกษาของ

ในหลวงรัชกาลที่ 10 กรอบแนวทางของยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี แผนการศึกษาแห่งชาติ 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสั งคมแห่ งชา ติ  ทิ ศทางการจั ดการ ศึกษาตามนโยบาย

กระทรวงศึกษาธิการ นโยบายส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน แผนพัฒนาจังหวัด

สมุทรสาคร เพ่ือใช้ในการขับเคลื่อนนโยบายสูก่ารปฏิบัต ิ  

 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาครจักด าเนินการประชาสัมพันธ์

ทิศทางขององค์กร วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ให้บุคลากรในส านักงาน สถานศึกษาใน

สังกัดและผู้เกี่ยวข้องได้รับรู้และเข้าใจตรงกันอย่างทั่วถึง มีการมอบหมายผู้ รับผิดชอบ

ปฏิบัติงานอย่างชัดเจน แปลงแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐานและการขับเคลื่อนบูรณาการ 

โดยการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีที่สอดคล้องกับมาตรฐานส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 

และการบริหารจัดการตามภารกิจที่กฎหมายก าหนด ไปสู่การปฏิบัติของส านักงานเขตพื้นที่

การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาครและสถานศึกษา โดยใช้การบริหารจัดการคุณภาพ (PDCA) 

ประกอบไปด้วย การวางแผน (Plan-P) การด าเนนิงาน (Do-D) การตรวจสอบ (Check-C) และ

การปรับปรุง (Act-A) ดังน้ี 

  ขั้นตอนที่ 1 การวางแผน (Plan-P) 

  1. ก าหนดนโยบาย เป้าหมาย วิสัยทัศน์ พันธกจิโดยการมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้อง 

  2. สร้างความรู้ความเข้าใจการด าเนินงานตามแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

มาตรฐานส านักงาน และการบริหารจัดการตามภารกิจที่กฎหมายก าหนด รวมทั้งการ

ประเมินผลการปฏิบัติราชการให้บุคลากรทุกระดับตระหนักในภารกิจที่จะต้องด าเนินงานให้

เป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ 

http://www.glitter-graphics.com/
http://www.glitter-graphics.com/
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ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำสมุทรสำคร 

 

  3. ประชาสัมพันธ์ให้ผู้มีสว่นเกี่ยวข้องทุกระดับได้มีความรู้ความเข้าใจเพ่ือให้การ

สนับสนุนและร่วมมือด าเนินงาน 

   4. แตง่ต้ังคณะกรรมการด าเนนิงานฯรับผิดชอบ 

   5. ก าหนดให้มผีู้ก ากับดูแลตัวชี้วัดและจัดเก็บข้อมูลแตล่ะตัวชี้วัดที่ชัดเจน 

   6. จัดท าแผนงาน โครงการและกิจกรรมในแผนปฏิบัตกิารประจ าปีเพ่ือรองรับ 

  ขั้นตอนที่ 2 การด าเนนิงาน (Do-D) 

   1. ก าหนดข้ันตอนหรือวิธกีารด าเนนิงาน 

   2. ประสานงานและมอบหมายให้มีเจ้าภาพหลักและเจ้าภาพรองเพ่ือก ากับ 

ติดตามประเมินและรายงานผลการด าเนินงาน โดยลดขั้นตอนการด าเนินงานตามกรอบ

ระยะเวลาที่ชัดเจน 

  ขั้นตอนที่ 3 การตรวจสอบ (Check-C) 

   1. ก ากับ ติดตาม การด าเนนิงาน โดยรองผู้อ านวยการที่รับผิดชอบ ผู้อ านวยการ

กลุ่ม/ศึกษานิเทศก์ที่รับผิดชอบประจ าเครอืข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

   2. ตรวจเย่ียมติดตามผลการด าเนินงานตามปฏิทินที่ก าหนดเพ่ือรับทราบปัญหา

อุปสรรคและรวบรวมข้อมูลอื่น รวมทั้งสอบถามความพึงพอใจในการให้บริการของส านักงาน

เขตพ้ืนที่การศึกษาเพ่ือก าหนดแนวทางการปรับปรุงและพัฒนาตอ่ไป 

  ขั้นตอนที่ 4 การปรับปรุง (Act-A) 

   1. ทบทวนแผนพัฒนาการศึกษาขัน้พืน้ฐาน 

   2. น าผลการด าเนินงานมาเป็นข้อมูลการปรับปรุงและพัฒนาการด าเนินงานที่

เกิดผลต่อคุณภาพการจัดการศึกษา 
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จัดท าแผนปฏิบัติงานให้บรรลุตามเป้าหมายวัตถุประสงค์ ด าเนินงาน/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติ

การประจ าปีงบประมาณที่ก าหนดให้บรรลุตามวัตถุประสงค์  ด าเนินงานกิจกรรมตาม

แผนปฏิบัติการประจ าปี ติดตามตรวจสอบและประเมินผล เพ่ือให้การน ายุทธศาสตร์สู่การ

ปฏิบัติสู่ความส าเร็จอย่างเป็นรูปธรรม ติดตามความก้าวหน้าของโครงการเป็นรายไตรมาส 

ประเมินผลระยะคร่ึงปีและเมื่อสิ้นสุดปีงบประมาณ สร้างกลไกการขับเคลื่อนและตรวจสอบ 

โดยการรายงานผลการปฏิบัตงิานประจ าปีงบประมาณสูส่าธารณชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

  ทั้งน้ี การบรหิารงบประมาณค านึงถึงความคุ้มค่า คุ้มทุน ประหยัดและเกิดประโยชน์

สูงสุดต่อผู้เรียนและสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัดความส าเร็จที่วางไว้ โดย

ด าเนินงานให้ถูกต้องตามวัตถุประสงค์ของงบประมาณและระเบียบวิธีการบริหารงบประมาณ

การเงินการคลัง 
 

การติดตาม ตรวจสอบและประเมินผล   
 

 เพ่ือให้การน าแผนไปสูการปฏิบัติอย่างส าเร็จเป็นรูปธรรม ส านักงานเขตพื้นที่

การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาครจึงก าหนดแนวทางเพ่ือใช้ในการติดตาม ประเมินผลและ

รายงานผล ดังน้ี 

 1 การติดตามความก้ าวหน้าประจ าปี  (annual review) เป็ นการติดตาม

ความก้าวหน้าการด าเนินงานของกิจกรรมโครงการ เพ่ือตรวจสอบถึงผลงานที่เกิดขึ้นจริง

เปรียบเทียบกับเป้าหมายที่ก าหนด เช่ือมโยงสู่ตัวชี้วัดในแต่ละนโยบาย อันจะน าไปสู่             

การทบทวน ปรับปรุง แก้ไขเป้าหมายและกลยุทธ์ให้มคีวามเหมาะสมต่อไป 

  2. การประเมินผลในระยะคร่ึงแผน (Mid-term evaluation) เป็นการประเมินผล

ในช่วง 1 ปีแรก ทั้งน้ี เพ่ือทบทวนผลความก้าวหน้า ปัญหาอุปสรรค รวมทั้งทบทวนแนวทางการ

ด าเนินงาน ตัวช้ีวัด เป้าหมาย หรือการปรับเปลี่ยนแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐานให้มีความ

เหมาะสม (หากมีความจ าเป็น)  
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        3. การประเมินผลเมื่อสิ้นสุดแผน (Summative evaluation) เป็นการประมวลผล

แผนพัฒนาการศึกษาขัน้พ้ืนฐาน เพ่ือสรุปผลการด าเนินงานและผลสัมฤทธิ์ที่เกิดขึ้นตลอด

ช่วงเวลาแผน 

         4. การจัดท ารายงานผลการด าเนนิงาน เพ่ือเผยแพร่ต่อสาธารณชน 
 

ปัจจัยแห่งความส าเร็จในการน าแผนไปสู่การปฏิบัติ 
 

 1. ผู้บริหารหน่วยงานและผู้เกี่ยวข้อง ต้องให้ความส าคัญในการบริหารจัดการ 

โดยมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ของงานและการท างานแบบมีส่วนร่วม พัฒนาความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์ 

มีการวิจัยและพัฒนาให้เกิดนวัตกรรม มีความรับผิดชอบต่อผลการจัดการศึกษา มีการ

ปฏิบัตงิานให้บรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ก าหนดไว้ 

 2. ความเช่ือมโยงระหว่างส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา ที่จะต้อง

จัดท าแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ให้สอดคลองเช่ือมโยงกับแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสง่เสริมการบริหารจัดการเชิงยุทธศาสตร์

การปฏิบัตงิานอย่างเป็นระบบ 

 3. ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคนต้องมุ่งเน้นที่ยุทธศาสตร์ตาม

แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐานของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร 

โดยน ากระบวนการบริหารจัดการแบบมุ่งเน้นผลงาน (PBB) เป็นแนวทางปฏิบัติเพ่ือให้แผน

บรรลุผลส าเร็จ 

 4. ข้าราชการทุกระดับทุกประเภทให้ความร่วมมือและมีส่วนร่วมในการน าแผน

ไปสู่การปฏิบัตอิย่างจริงจังและเป็นที่ประจักษ์ 

   5. ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผล เพ่ือให้มีการน าสู่การปฏิบัติอย่างเป็น

รูปธรรมโดยติดตามความก้าวหน้ารายปี การประเมินผลระยะคร่ึงแผน และการประเมินผลเมื่อ

สิ้นสุดแผน 
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ภาคผนวก 
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ท่ีปรึกษา 

  นายปัญจพล  แสงค าไพ   

 ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร 

 นายไทยศักดิ์  วงศค์ า 

 รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร 

 นางภัทรนันฐ์  ไหลงาม 

 รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร 

 นางสาวกฤษณา  เกิดบุญส่ง 

 ผู้อ านวยการกลุ่มนโยบายและแผน  
 

ข้อมูล 

 ผู้อ านวยการกลุ่มและบุคลากรทุกกลุ่ม ในส านักงาน 
  

เรียบเรียง 

 นางสาวกฤษณา  เกิดบุญส่ง ผู้อ านวยการกลุ่มนโยบายและแผน  

 นางณัฐหทัย  สุนทรมัจฉะ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ 
 

รูปเล่ม/ปก 

 นางณัฐหทัย  สุนทรมัจฉะ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ 

 นางสาววนิดา  ขอชนะ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ 

 นายเกริกกานต์  มหาสวัสด์ิ เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน 

 นางสุชาดา  หัสดี ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน 

 นางสาวอรประภา  รัตนปัญญา ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน 

 

บรรณาธิการกิจ 
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