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สพป.สมุทรสาคร                                                                                                       ก 

ค ำน ำ 
   ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำสมุทรสำคร ได้จัดท ำแผนปฏิบัติกำร
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 ขึ้นเพ่ือให้หน่วยงำนและสถำนศึกษำในสังกัดใช้เป็นกรอบ 
กำรด ำเนินงำนส่งเสริมสนับสนุนกำรจัดกำรศึกษำสถำนศึกษำในสังกัด เป็นเครื่องมือส ำคัญ  
ในกำรก ำหนดเป้ำหมำย กรอบทิศทำงกำรด ำเนินงำน กำรบริหำรงำนกำรศึกษำในกำรขับเคลื่อน
นโยบำยสู่กำรปฏิบัติให้สอดคล้องเชื่อมโยงกับนโยบำยด้ำนกำรศึกษำของส ำนักงำนคณะกรรมกำร
กำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน กระทรวงศึกษำธิกำร รัฐบำล จังหวัด ตำมบริบทของเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ
ประถมศึกษำสมุทรสำคร ภำยใต้วงเงินงบประมำณที่ได้รับจัดสรรจำกส ำนักงำนคณะกรรมกำร
กำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน เอกสำรแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 ฉบับนี้   
บรรจุสำระส ำคัญประกอบด้วยภำรกิจ อ ำนำจหน้ำที่ของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำที่ตั้งและพ้ืนที่ 
ในควำมรับผิดชอบ ข้อมูลด้ำนปริมำณ ทิศทำงกำรพัฒนำกำรศึกษำ จุดเน้นกำรบริหำรงบประมำณ
ประกอบด้วยงบประจ ำส ำหรับกำรบริหำรจัดกำรภำยในส ำนักงำน โครงกำร กิจกรรมตำมยุทธศำสตร์ 
กำรพัฒนำของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำสมุทรสำคร  ซึ่งรอกำรได้รับกำรจัดสรร 
จำกส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน 
  กำรด ำเนินงำนตำมแผนปฏิบัติกำรฉบับนี้ จะบรรลุผลตำมเป้ำหมำยและตัวชี้วัด
ควำมส ำเร็จที่ก ำหนดไว้ ต้องได้รับควำมร่วมมือจำกทุกฝ่ำยที่เกี่ยวข้องและกำรสนับสนุนทั้งจำกหน่วยเหนือ
และทุกภำคส่วนในกำรระดมสรรพก ำลังร่วมกันผลักดันแผนสู่กำรปฏิบัติเพ่ือให้เกิดผลสัมฤทธิ์  
ตำมเป้ำหมำยที่ก ำหนดไว้ ขอขอบคุณผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ำยที่ได้ให้ควำมร่วมมือ ให้ข้อคิดเห็น
ข้อเสนอแนะ ในกำรด ำเนินกำรจัดท ำแผนปฏิบัติกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 จนส ำเร็จลุล่วง
ไปด้วยดี หวังเป็นอย่ำงยิ่งว่ำแผนปฏิบัติกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 ฉบับนี้ จะเป็นเครื่องมือ
ในกำรบริหำรงำนกำรศึกษำให้บรรลุควำมส ำเร็จที่วำงไว้ตำมเป้ำหมำย 
 

 
           นำยชำติชำย  ขันท ำ 
    ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำสมุทรสำคร 
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สพป.สมุทรสาคร                                                                                                       จ 

สำรบัญ 
                   หน้ำ 

ค ำน ำ       ก 
ทีมบริหำรงำน      ข 
คณะติดตำม ตรวจสอบ ประเมิน และนิเทศกำรศึกษำ : กตปน.   ง 
สำรบญั            จ 
สำรบัญตำรำง           ซ 
ส่วนที ่1 บทน ำ  
    ภำรกิจอ ำนำจหน้ำที่         1
   โครงสร้ำงกำรบริหำรงำน        3 
    สภำพทั่วไป          4 
      พ้ืนที่รับผิดชอบและท่ีตั้งส ำนักงำน       4 
   ประชำกรและกำรปกครองของจังหวัด      5 
   สภำพภูมิประเทศ                                                                 5 
   สภำพเศรษฐกิจ                                                                   6 
     ข้อมูลพื้นฐำนทำงกำรศึกษำ        8 
   ด้ำนปริมำณทำงกำรศึกษำ        8 
  ด้ำนคุณภำพทำงกำรศึกษำ      15 
   ด้ำนกำรบริหำรและจัดกำรศึกษำ      18 
     กำรจัดกำรเรียนกำรสอนในช่วงสถำนกำรณ์ 
        กำรแพร่ระบำดของเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 (COVID-19)    21 
ส่วนที่  2  กรอบแนวคิดพืน้ฐำนกำรพัฒนำ                                                               
    พระรำชกระแส พระบำทสมเด็จพระปรมินทรมหำภูมิพล    
       อดุลยเดชมหำรำชบรมนำถบพิตร เกี่ยวกับกำรศึกษำ    24 

   พระบรมรำโชบำยด้ำนกำรศึกษำ ในหลวงรัชกำลที่ 10                    25 
   ควำมสอดคล้องกับแผน 3 ระดับ       26 
      แผนระดับ 1  
   ยุทธศำสตร์ชำติระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561 - 2580)      27 
      แผนระดับ 2  
   แผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ (พ.ศ. 2561 - 2580)   31 
      แผนปฏิรูปประเทศด้ำนกำรศึกษำ     36 
 



   
แผนปฏิบัติการประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2565                 

        

 

 

สพป.สมุทรสาคร                                                                                                       ฉ 

สำรบัญ (ต่อ) 
                 หน้ำ 
    แผนระดับ 3  
   แผนกำรศึกษำแห่งชำติ พ.ศ. 2560 – 2579      38 
   ค ำแถลงนโยบำยกำรจัดกำรศึกษำ รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงศึกษำธิกำร    39    

    แผนพัฒนำกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน (พ.ศ. 2564 – 2565)  
           ของส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน             42 
      ตัวชี้วัด ค่ำเป้ำหมำย     44  

    มำตรฐำนส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำสมุทรสำคร  
      พ.ศ. 2560          53    

  ทักษะแห่งศตวรรษที่ 21          57    
  ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำจังหวัดสมุทรสำคร        58    

ส่วนที่ 3  ทิศทำงกำรพัฒนำกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 
   นโยบำยส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำสมุทรสำคร                             61
   วิสัยทัศน์                                                                  61 
   พันธกิจ                                                                                         61 

  ยุทธศำสตร์                                                                                         62 
  ค่ำนิยมร่วมองค์กร                                                                       62 
  จุดเน้นกำรด ำเนินกำร                                                                             62 
  รูปแบบกำรขับเคลื่อนคุณภำพกำรศึกษำ                                                       63                                                         
  ตัวชี้วัดจ ำแนกตำมตำมยุทธศำสตร์ สพป.สมุทรสำคร              64 
  ยุทธศำสตร์ : สู่กำรปฏิบัติ                  72 
  ก. งบบริหำร         72  
  ข. งบพัฒนำ         73 

ส่วนที ่4  กำรบริหำรแผนสู่กำรปฏิบัติ                                                                  77 

  ส่วนที่ 5  รำยละเอียดโครงกำรและงบประมำณ                   
  ยุทธศำสตร์ที่ 1 กำรจัดกำรศึกษำเพ่ือควำมมั่นคง         83 
  ยุทธศำสตร์ที่ 2 กำรพัฒนำคุณภำพนักเรียนและส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำ 

             เพ่ือสร้ำงขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน      90 
  ยุทธศำสตร์ที่ 3 ส่งเสริม สนับสนุนกำรพัฒนำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ    94 
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สพป.สมุทรสาคร                                                                                                       ช 

สำรบัญ (ต่อ) 
                                                                        หน้ำ 

  ยุทธศำสตร์ที่ 4 กำรขยำยโอกำส ควำมเสมอภำคและเท่ำเทียม 
             ในกำรเข้ำถึงบริกำรทำงกำรศึกษำ     117 

  ยุทธศำสตร์ที่ 5 กำรจัดกำรศึกษำเพ่ือเสริมสร้ำงคุณภำพชีวิต 
             ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม           121 

  ยุทธศำสตร์ที่ 6 พัฒนำระบบบริหำรจัดกำรและส่งเสริมกำรมีส่วนร่วม 
             ในกำรบริหำรจัดกำรศึกษำ      123 
    ยุทธศำสตร์ที่ 7 พัฒนำกระบวนกำร 4D-SIGN (องค์กรวิถีใหม่ ใช้นวัตกรรมสร้ำงสรรค์ 
                 ธรรมำภิบำลเลิศล้ ำ น้อมน ำศำสตร์พระรำชำ)    130 

  ยุทธศำสตร์ที่ 8 พัฒนำ 4 Quality (นักเรียน คร ูผู้บริหำร องค์กร)        137 
 
ภำคผนวก  

     ตัวชี้วัดจ ำแนกตำมยุทธศำสตร์ สพป.สมุทรสำคร เชื่อมโยงตัวชี้วัดนโยบำย สพฐ. 
   ค ำสั่งส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำสมุทรสำคร 
     ที่ 216/2564 สั่ง ณ วันที่ 27 ตุลำคม 2564                 
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สพป.สมุทรสาคร                                                                                                       ซ 

     สำรบัญตำรำง 
                        

ตำรำงท่ี                                             หน้ำ 
     1 เขตกำรปกครอง พ้ืนที่และประชำกร        5 
 2 จ ำนวนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดสมุทรสำคร    5 
    3       จ ำนวนสถำนศึกษำ จ ำแนกตำมระดับกำรศึกษำท่ีเปิดสอน ปีกำรศึกษำ 2564 9 
 4 จ ำนวนสถำนศึกษำ จ ำแนกขนำดตำมจ ำนวนนักเรียนปีกำรศึกษำ 2559 – 2564 9 
    5 จ ำนวนสถำนศึกษำ ปีกำรศึกษำ 2563 จ ำแนกขนำดตำมเกณฑ์กำรย้ำย 
   ของ กคศ. ปี พ.ศ. 2564 9 
 6 จ ำนวนนักเรียนรำยชั้นและห้องเรียนเปรียบเทียบ ปีกำรศึกษำ 2562 - 2564 10 
 7      จ ำนวนนักเรียนออกกลำงคัน ปีกำรศึกษำ 2563 10 
 8 จ ำนวนนักเรียนในสังกัด จ ำแนกตำมสัญชำติ ปีกำรศึกษำ 2564 11 
 9 จ ำนวนนักเรียนด้อยโอกำส พิกำรและเด็กไร้/ต่ำงสัญชำติ ปีกำรศึกษำ 2562 – 2564 11 
 10 อัตรำกำรศึกษำต่อและประกอบอำชีพของนักเรียนในสังกัด 12 
 11 จ ำนวนข้ำรำชกำรปฏิบัติงำนจริงในสังกัด จ ำแนกตำมสำยงำนและวุฒิกำรศึกษำ 12 
 12 ควำมขำดแคลนบุคลำกรครูในโรงเรียน (ตำมเกณฑ์ ก.ค.ศ.) 12 
 13   ควำมขำดแคลนบุคลำกรครูสังกัด สพป.สค.(เกณฑ์ ก.ค.ศ.)  
  “สถำนศึกษำประถมศึกษำ” 13 
 14    ควำมขำดแคลนบุคลำกรครูสังกัด สพป.สค.(เกณฑ์ ก.ค.ศ.)  
               "สถำนศึกษำ ขยำยโอกำสทำงกำรศึกษำ" 13 
 15   ควำมขำดแคลนบุคลำกร 38 ค (1) (2) ในส ำนักงำน ตำมกรอบอัตรำก ำลัง สพป.สค. 14 
 16  ผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติขั้นพ้ืนฐำน (O-NET) ชั้นประถมศึกษำปีที่ 6 
              ปีกำรศึกษำ 2561 - 2563 ระดับเขตพ้ืนที่และระดับต่ำงๆ 15 
 17   ผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติขั้นพ้ืนฐำน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3 
              ปีกำรศึกษำ 2561 - 2563  ระดับเขตพ้ืนที่และระดับต่ำงๆ 15 
 18   ผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติขั้นพ้ืนฐำน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 6  
              ปีกำรศึกษำ 2561 - 2563 ระดับเขตพ้ืนที่และระดับต่ำงๆ 16 
 19   ผลกำรประเมินคุณภำพผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษำปีที่ 3   
              ปีกำรศึกษำ 2561 - 2563   16 
 20   ผลกำรประเมินควำมสำมำรถด้ำนกำรอ่ำน (RT) ชั้นประถมศึกษำปีที่ 1  
             ปีกำรศึกษำ 2561 – 2563 17 
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สพป.สมุทรสาคร                                                                                                       ฌ 

สำรบัญตำรำง (ต่อ) 

 

ตำรำงท่ี                                        หน้ำ 
 21   ผลกำรประเมินพัฒนำกำรระดับปฐมวัย  ปีกำรศึกษำ 2563 17 
 22  ผลกำรติดตำมและประเมินผลกำรบริหำรจัดกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน 
  ตำมตัวชี้วัดแผนปฏิบัติรำชกำรของ สพฐ. ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564    18 
 23  ผลกำรติดตำมและประเมินผลกำรบริหำรและจัดกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน 
  ของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ ตำมเกณฑ์มำตรฐำนฯ (พ.ศ. 2560)  
   ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 19 
 24  ผลกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของ สพป.สมุทรสำคร  
   ปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 – 2564 เป็นรำยตัวชี้วัด 20 
 25  ข้อมูลกำรได้รับวัคซีนของข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 21 
 26  ข้อมูลผู้ได้รับผลกระทบจำกกำรติดเชื้อ COVID-19  22 
 27  ปัญหำที่พบ/แนวทำงแก้ไขของโรงเรียน ในกำรจัดกำรเรียนกำรสอนรูปแบบต่ำงๆ 22 
 28  ตัวชี้วัด ยุทธศำสตร์ที่ 1 กำรจัดกำรศึกษำเพ่ือควำมมั่นคง  64 
 29  ตัวชี้วัด ยุทธศำสตร์ที่ 2 กำรพัฒนำคุณภำพนักเรียนและส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำ  
   เพ่ือสร้ำงขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน  64 
 30  ตัวชี้วัด ยุทธศำสตร์ที่ 3 ส่งเสริม สนับสนุนกำรพัฒนำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 65 
 31  ตัวชี้วัด ยุทธศำสตร์ที่ 4 กำรขยำยโอกำส ควำมเสมอภำคและควำมเท่ำเทียม 
   ในกำรเข้ำถึงบริกำรทำงกำรศึกษำ 66 
 32  ตัวชี้วัด ยุทธศำสตร์ที่ 5 กำรจัดกำรศึกษำเพ่ือเสริมสร้ำงคุณภำพชีวิตที่เป็นมิตร 
   กับสิ่งแวดล้อม 66 
 33  ตัวชี้วัด ยุทธศำสตร์ที่ 6 พัฒนำระบบบริหำรจัดกำรและส่งเสริม 
   กำรมีส่วนร่วมในกำรบริหำรจัดกำรศึกษำ 67 
 34  ตัวชี้วัด ยุทธศำสตร์ที่ 7 พัฒนำกระบวนกำร 4D-SIGN (องค์กรวิถีใหม่ 
   ใช้นวัตกรรมสร้ำงสรรค์ ธรรมำภิบำลเลิศล้ ำ น้อมน ำศำสตร์พระรำชำ) 67 
 35 ตัวชี้วัด ยุทธศำสตร์ที่ 8 พัฒนำ 4 Quality (นักเรียน ครู ผู้บรหิำร องค์กร)  68 
 36 งบบริหำร : ค่ำใช้จ่ำยประจ ำที่จ ำเป็นในกำรบริหำรส ำนักงำน  72 
 37 งบพัฒนำ : สรุปงบประมำณรำยยุทธศำสตร์  73 
 38 สรุปโครงกำร/งบประมำณจ ำแนกตำมยุทธศำสตร์  74 
 39 ปฏิทินติดตำม ประเมินผลและรำยงำนผลกำรด ำเนินงำน 80 
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ส่วนที่ 1 
     บทน ำ 
 

  ส ำนั กงำน เขต พ้ืนที่ กำรศึกษำประถมศึกษำสมุทรสำครเป็ นหน่ วยงำนก ำกับ  
ดูแล สนับสนุนส่งเสริมและประสำนกำรจัดกำรศึกษำของสถำนศึกษำ หน่วยงำน องค์กรและบุคคล
ต่ำง ๆ ที่จัดกำรศึกษำภำคบังคับและขั้นพ้ืนฐำนให้เป็นไปตำมนโยบำยและได้มำตรฐำนกำรศึกษำ 
จึงเป็นเสมือนหน่วยอ ำนวยควำมสะดวกให้กับสถำนศึกษำและหน่วยงำนจัดกำรศึกษำอ่ืน ให้สำมำรถ
จัดกำรศึกษำได้อย่ำงคล่องตัวมีควำมเป็นอิสระ สำมำรถให้บริกำรทำงกำรศึกษำได้อย่ำงทั่วถึงมีคุณภำพ
และเป็นธรรม โดยด ำเนินกำรจัดกำรศึกษำและส่งเสริมสนับสนุนกำรจัดกำรศึกษำข้ันพ้ืนฐำน ดังนี้ 
 (1) ระดับก่อนประถมศึกษำ เพ่ือวำงรำกฐำนชีวิตและเตรียมเด็ก อำยุ 4–6 ปี ให้มี 
ควำมพร้อมทั้งร่ำงกำยและจิตใจ สติปัญญำ บุคลิกภำพ และกำรอยู่ร่วมกันในสังคม 
 (2) ระดับกำรศึกษำภำคบังคับ (เด็กอำยุย่ำงปีที่ 7-16) 
  (2.1) ระดับประถมศึกษำ เพ่ือวำงรำกฐำนให้ผู้เรียนได้พัฒนำคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ ทั้งด้ำนคุณธรรม จริยธรรม ควำมรู้ควำมสำมำรถขั้นพ้ืนฐำน ใช้เวลำเรียน 6 ปี  
      (2.2) ระดับมัธยมศึกษำตอนต้น เพ่ือพัฒนำคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 
ในด้ำนต่ำง ๆ ให้รู้ควำมต้องกำร ควำมสนใจ ควำมถนัดด้ำนวิชำกำรและวิชำชีพ ตลอดจน
ควำมสำมำรถในกำรประกอบกำรงำนและอำชีพตำมวัย ใช้เวลำเรียน 3 ปี 
 (3) ระดับมัธยมศึกษำตอนปลำยในโรงเรียนขยำยโอกำสทำงกำรศึกษำ มุ่งส่งเสริมผู้เรี ยน
ตำมควำมถนัดควำมสนใจเพ่ือเป็นพ้ืนฐำน ส ำหรับกำรศึกษำต่อหรือประกอบอำชีพ พัฒนำคุณธรรม 
จริยธรรม และทักษะทำงสังคม ใช้เวลำเรียน 3 ปี 

ภำรกิจอ ำนำจหน้ำที่ 

  ตำมประกำศกระทรวงศึกษำธิกำร เรื่อง กำรแบ่งส่วนรำชกำรภำยในส ำนักงำนเขตพื้นที่
กำรศึกษำประถมศึกษำ พ.ศ. 2560 
 ก ำหนดให้ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมีอ ำนำจหน้ำที่ด ำเนินกำรให้เป็นไปตำมอ ำนำจ
หน้ ำที่ ของส ำนั ก งำน เขต พ้ืนที่ กำรศึ กษ ำตำมกฎหมำยว่ ำด้ วยระเบี ยบบริห ำรรำชกำร
กระทรวงศึกษำธิกำร และมีอ ำนำจหน้ำที่ ดังต่อไปนี้ 
           1. จัดท ำนโยบำย แผนพัฒนำและมำตรฐำนกำรศึกษำของเขตพ้ืนที่ กำรศึกษำ 
ให้สอดคล้องกับนโยบำย มำตรฐำนกำรศึกษำ แผนกำรศึกษำ แผนพัฒนำกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนและ
ควำมต้องกำรของท้องถิ่น 
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 2. วิเครำะห์กำรจัดตั้งงบประมำณ เงินอุดหนุนทั่วไปของสถำนศึกษำและหน่วยงำน 
ในเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ และแจ้งกำรจัดสรรงบประมำณที่ได้รับให้หน่วยงำนข้ำงต้นรับทรำบ รวมทั้ง
ก ำกับ ตรวจสอบติดตำมกำรใช้จ่ำยงบประมำณของหน่วยงำนดังกล่ำว 
 3. ประสำน ส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนำหลักสูตรร่วมกับสถำนศึกษำในเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
   4. ก ำกับ ดูแล ติดตำม และประเมินผลสถำนศึกษำขั้นพ้ืนฐำนและในเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
   5. ศึกษำ วิเครำะห์ วิจัยและรวบรวมข้อมูลสำรสนเทศด้ำนกำรศึกษำในเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
 6. ประสำนกำรระดมทรัพยำกรด้ำนต่ำง ๆ รวมทั้งทรัพยำกรบุคคล เพ่ือส่งเสริมสนับสนุน
กำรจัดและพัฒนำกำรศึกษำในเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
 7. จัดระบบประกันคุณภำพกำรศึกษำ และประเมินผลสถำนศึกษำในเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
 8. ประสำน ส่งเสริม สนับสนุนกำรจัดกำรศึกษำของสถำนศึกษำเอกชน องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น รวมทั้งบุคคล องค์กรชุมชน องค์กรวิชำชีพ สถำบันศำสนำ สถำนประกอบกำร  
และสถำบันอ่ืนที่จัดกำรศึกษำรูปแบบที่หลำกหลำยในเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
 9. ด ำเนินกำรและประสำน ส่งเสริมสนับสนุนกำรวิจัยและพัฒนำกำรศึกษำเขตพ้ืนที่
กำรศึกษำ 
 10. ประสำน  ส่ งเสริมกำรด ำเนิ นกำรของคณ ะกรรมกำร คณ ะอนุ กรรมกำร  
และคณะท ำงำนด้ำนกำรศึกษำ 
 11. ประสำนกำรปฏิบัติรำชกำรทั่วไปกับองค์กรหรือหน่วยงำนต่ำง ๆ ทั้งภำครัฐ เอกชน 
และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 12. ปฏิบัติงำนร่วมกับหรือสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนของหน่วยงำนอ่ืนที่ เกี่ยวข้อง 
หรือที่ได้รับมอบหมำย 
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โครงสร้ำงกำรบริหำรงำนส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำสมุทรสำคร 
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สภำพทั่วไป 
 

พื้นที่รับผิดชอบและที่ตั้งส ำนักงำน 
 ส ำนั กงำนเขตพ้ืนที่ กำรศึ กษำประถมศึ กษำสมุทรสำคร ตั้ งอยู่ เลขที่  2/3 หมู่ ที่  8          
ถนนเศรษฐกิจ 1 ต ำบลท่ำทรำย อ ำเภอเมืองสมุทรสำคร จังหวัดสมุทรสำคร  

 ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำสมุทรสำครมีพ้ืนที่ควำมรับผิดชอบครอบคลุม          
ทั ้งจังหวัดประกอบด้วย 3 อ ำเภอ คือ อ ำเภอเมืองสมุทรสำคร อ ำเภอกระทุ่มแบน อ ำเภอบ้ำนแพ้ว   
มีอำณำเขตติดต่อ ดังนี้ 
     ทิศเหนือ ติดจังหวัดนครปฐม 
     ทิศตะวันออก ติดกรุงเทพมหำนครและจังหวัดสมุทรปรำกำร 
     ทิศตะวันตก ติดจังหวัดสมุทรสงครำมและจังหวัดรำชบุรี 
     ทิศใต้ ติดอ่ำวไทย 
เป็นจังหวัดปริมณฑลกรุงเทพมหำนคร ห่ำงจำกกรุงเทพฯ ตำมระยะทำงหลวงแผ่นดินหมำยเลข 35  
(ถนนพระรำม 2) ประมำณ 30 กิโลเมตร 
 

แผนที่จังหวัดสมุทรสำคร 
แสดงจุดที่ตั้งโรงเรียน สังกัด สพป.สมุทรสำคร ตำมกำรแบงเขตพื้นที่อ ำเภอและต ำบล 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

อ.กระทุ่มแบน 

อ.เมืองฯ 
อ.บ้านแพ้ว 
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ประชำกรและกำรปกครองของจังหวัด 
  จังหวัดสมุทรสำคร เป็นจังหวัดปริมณฑลกรุงเทพมหำนคร มีสภำพสังคมแบบกึ่งชนบท  
กึ่งเมือง ประชำกรที่อำศัยอยู่ ในเขตเมืองส่วนใหญ่จะตั้งบ้ำนเรือนกระจุกตัวอยู่ริมถนนสำยหลัก 
และสำยรอง มีลักษณะครอบครัวเดี่ ยว ส่ วนประชำกรในชนบทกำรตั้ งบ้ ำนเรือนจะกระจำย 
อยู่ตำมริมแม่น้ ำ ล ำคลอง ประชำกรของจังหวัดส่วนใหญ่เป็นคนไทยเชื้อสำยจีน และเชื้อสำยรำมัญ 
ประชำกร ปัจจุบันประชำกรตำมทะเบียนรำษฎร์ของจังหวัดสมุทรสำคร ณ วันที่  31 สิงหำคม 2564  
มีจ ำนวนรวม 585,685 คน ควำมหนำแน่นเท่ำกับ 671 คนต่อตำรำงกิโลเมตร อ ำเภอที่ประชำกรมำกท่ีสุด 
คือ อ ำเภอเมืองสมุทรสำคร รองลงมำคืออ ำเภอกระทุ่มแบน และอ ำเภอบ้ำนแพ้ว  
 

ตำรำงที่ 1 เขตกำรปกครองพื้นที่และประชำกร 

อ ำเภอ 
เขตกำรปกครอง : จ ำนวน พื้นที่ 

(ตร.กม.) 
ประชำกร 

:คน 
ควำมหนำแน่น

ประชำกร : ตร.กม. ต ำบล หมู่บ้ำน เทศบำล อบต 

เมืองสมุทรสำคร 18 116 6 11 492.040 303,897     617 

กระทุ่มแบน 10 76 5 5 135.276 181,584 1,337 

บ้ำนแพ้ว 12 98 3 7 245.031 100,204    408 

รวม 40 290 14 23 872.347 585,685    671 

                                                                           ที่มา : ที่ท าการปกครองจังหวัดสมุทรสาคร, สิงหาคม 2564 
 

ตำรำงที ่2 จ ำนวนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดสมุทรสำคร 

อ ำเภอ อบจ. 
เทศบำล 

อบต. รวมทั้งสิ้น 
นคร เมือง ต ำบล รวม 

เมืองสมุทรสำคร 1 1 - 5 6 11 17 
กระทุ่มแบน - 1 2 2 5 5 10 
บ้ำนแพ้ว - - - 3 3 7 10 

รวม 1 2 2 10 14 23 37 
                                                                                    ที่มา : ที่ท าการปกครองจังหวัดสมุทรสาคร สิงหาคม 2564 

สภำพภูมิประเทศ 
  จังหวัดสมุทรสำคร มีลักษณะภูมิประเทศ เป็นที่รำบลุ่มติดชำยฝั่งทะเลสูงจำกระดับน้ ำทะเล
ประมำณ 100 – 200 เมตร มีแม่น้ ำท่ำจีนไหลผ่ำนตอนกลำงของจังหวัด ไหลคดเคี้ยวตำมแนวเหนือใต้ 
ลงสู่อ่ำวไทยที่อ ำเภอเมืองสมุทรสำคร ระยะทำงยำวประมำณ 70 กิโลเมตร พ้ืนที่ตอนบนในเขตอ ำเภอ 
บ้ำนแพ้วและอ ำเภอกระทุ่มแบนมีควำมอุดมสมบูรณ์ของดิน และมีโครงข่ำยแม่น้ ำล ำคลองเชื่อมโยงถึงกัน
กระจำยอยู่ทั่วพ้ืนที่กว่ำ 170 สำย จึงเหมำะที่จะท ำกำรเพำะปลูกพืชนำนำชนิดและบำงส่วนเป็นย่ำนธุรกิจ 
อุตสำหกรรมและที่อยู่อำศัย พ้ืนที่ตอนล่ำงของจังหวัดในเขตอ ำเภอเมืองสมุทรสำครอยู่ติดชำยฝั่งทะเล 
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ยำว 41.8 กิโลเมตร จึงเหมำะที่จะประกอบอำชีพประมงทะเลเพำะเลี้ยงสัตว์น้ ำชำยฝั่งและท ำนำเกลือ  
ส่วนที่อยู่ถัดไปมีกำรพัฒนำพ้ืนที่ ขุดคลอง เพ่ือน ำน้ ำจืดมำท ำกำรเพำะปลูกพืชนำนำชนิด เพำะเลี้ยงสัตว์ 
น้ ำจืด บำงส่วนเป็นย่ำนธุรกิจ อุตสำหกรรมและที่ อยู่อำศัยรองรับกำรขยำยตัวจำกเมืองหลวง
กรุงเทพมหำนคร    

สภำพเศรษฐกิจ 
  จังหวัดสมุทรสำครเป็นเมืองแห่งเศรษฐกิจที่มีศักยภำพทำงด้ำนกำรอุตสำหกรรม 
กำรประมงและกำรเกษตร จำกข้อมูลผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด (GPP) ประจ ำปี 2562 ของส ำนักงำน-
คณะกรรมกำรพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ (สศช.) พบว่ำ สภำพเศรษฐกิจโดยรวมของจังหวัด
สมุทรสำครขยำยตัวจำก 2 ปีก่อน จังหวัดสมุทรสำครยังเป็นจังหวัด 1 ใน 10 ของประเทศที่มีมูลค่ำ
ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดต่อหัวสูงตลอดมำ 
  ในปี 2562 จังหวัดสมุทรสำครมีมูลค่ำผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด (Gross Provincial 
Product) เท่ำกับ 402,137 ล้ำนบำท และมีมูลค่ำผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดต่อคน (GPP per capita) 
เท่ำกับ 388,372 บำท/คน/ปี จัดอยู่ในล ำดับที่ 8 ของประเทศ  
   1) ด้ำนอุตสำหกรรม 
    จังหวัดสมุทรสำคร เป็นจังหวัดที่มีศักยภำพเอ้ือต่อกำรประกอบธุรกิจอุตสำหกรรม 
เนื่องจำกอยู่ในเขตปริมณฑลกรุงเทพมหำนคร มีกำรคมนำคมขนส่งที่สะดวกและรวดเร็ว ประกอบกับ
มีโครงสร้ำงพ้ืนฐำนและปัจจัยกำรผลิตที่ เหมำะสมต่อกำรลงทุนจึงมีผู้ประกอบกำรด้ำนธุรกิจ
อุตสำหกรรมให้ควำมสนใจมำลงทุนตั้งโรงงำนอุตสำหกรรมในเขตจังหวัดสมุทรสำครเป็นจ ำนวนมำก 
ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2512 จังหวัดสมุทรสำครที่ได้รับอนุญำตให้ประกอบกิจกำร (สะสม) ณ วันที่ 1 เมษำยน 
พ.ศ. 2564 จ ำนวนทั้งสิ้น 5,916 โรงงำน เงินลงทุน 304,694.25 ล้ำนบำท และจ ำนวนคนงำน 
335,168 คน  
  2) ด้ำนกำรเกษตร  

      จังหวัดสมุทรสำครเป็นพ้ืนที่รำบลุ่มสูงกว่ำระดับน้ ำทะเลประมำณ  1-2 เมตร  
มีแม่น้ ำท่ำจีนไหลผ่ำนตอนกลำงของพ้ืนที่ จำกทำงด้ำนเหนือไหลลงสู่อ่ำวไทยที่อ ำเภอเมืองสมุทรสำคร  
มีคลองชลประทำนจ ำนวนมำกกระจำยอยู่ทั่วพ้ืนที่ เพ่ือกำรคมนำคมและเพ่ือกำรชลประทำน  
ท ำให้กำรใช้ที่ดินครึ่งหนึ่งของจังหวัดเหมำะสมกับกำรท ำกำรเกษตรกรรม 

      ปี 2563 จังหวัดสมุทรสำครมีพ้ืนที่ทั้งหมด 545,216 ไร่ ท ำกำรเกษตร จ ำนวน 
150,822.51 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 29.31 ของพ้ืนที่ทั้งหมด ท ำให้จังหวัดสมุทรสำครเป็นแหล่งปลูกไม้ผล
และพืชผักนำนำชนิด ส่วนกำรปลูกข้ำวจะมีทั้งนำปีและนำปรังหมุนเวียนกันไป นอกจำกนี้ยังมีกำรปลูก
ไม้ดอกไม้ประดับโดยเฉพำะกล้วยไม้ ส่วนใหญ่เป็นกล้วยไม้ตัดดอก ซึ่งเกษตรกรได้มีกำรพัฒนำสำยพันธุ์โดย
ใช้เทคโนโลยีใหม่ ซึ่งจะท ำให้ผลผลิตทำงกำรเกษตรของจังหวัด มีคุณภำพสูงเป็นที่ต้องกำรของตลำด 
ทั้งในประเทศและต่ำงประเทศ พืชเศรษฐกิจที่ส ำคัญของจังหวัด ได้แก่ มะพร้ำวน้ ำหอม ล ำไย ฝรั่ง กล้วยไม้ 
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  3) ด้ำนกำรประมง              
       จังหวัดสมุทรสำคร มีชำยฝั่งทะเลยำว 41.8 กิโลเมตรจึงมีกำรประกอบอำชีพท ำกำร
ประมงและกำรเพำะเลี้ยงสัตว์น้ ำเป็นอำชีพหลัก ผลผลิตจำกกำรประมงทะเล ส่วนใหญ่ได้รับจำกแหล่งน้ ำ
ธรรมชำติ ได้แก่ บริเวณอ่ำวไทย ทะเลอันดำมัน และมหำสมุทรอินเดีย รวมทั้งทะเลด้ำนประเทศ
เวียดนำม ประกอบกับชำวประมงสมุทรสำคร มีควำมกระตือรือร้นในกำรพัฒนำอำชีพแสวงหำเทคนิคใหม่ๆ 
อยู่เสมอ ท ำให้สมุทรสำครเป็นจังหวัดที่มีศักยภำพทำงกำรประมงสูงมำก นอกจำกนี้ ยังได้ท ำกำรประมง
นอกน่ำนน้ ำไทย โดยมีเรือประมงทะเล ที่เป็นเรือบรรทุกห้องเย็นขนถ่ำยสินค้ำสัตว์น้ ำ ที่ไปร่วมท ำกำร
ประมงในน่ำนน้ ำต่ำงประเทศ ซึ่งวัตถุดิบที่จับได้จะเป็นปลำชนิดต่ำง ๆ เช่น ปลำเก๋ำ ปลำกะพง 
ปลำหมึก โดยเรือบรรทุกขนถ่ำยสินค้ำสัตว์น้ ำ(เรือแม่) จะน ำสินค้ำสัตว์น้ ำกลับขึ้นฝั่ง โดยมีท่ำเทียบเรือ
และรถตู้คอนเทนเนอร์ ตลอดจนแพปลำจ ำนวนมำกรองรับ 
      ด้วยศักยภำพในกำรท ำกำรประมงของชำวประมงสมุทรสำครดังกล่ำว ส่งผลให้จังหวัด
สมุทรสำคร เป็นแหล่งธุรกิจกำรประมงขนำดใหญ่ครบวงจร ซึ่งมีทั้งกำรท ำประมงทะเล กำรเพำะเลี้ยงสัตว์น้ ำ 
รวมถึงอุตสำหกรรมต่อเนื่อง รวมทั้งยังเป็นศูนย์กลำงในกำรจ ำหน่ำยสินค้ำสัตว์น้ ำ สินค้ำประมงทะเลที่ส ำคัญ
ของประเทศโดยมีตลำดสินค้ำสัตว์น ำขนำดใหญ่ ได้แก่ ตลำดทะเลไทย ตลำดกลำงกำรค้ำกุ้ง และตลำดลีลำ 
มูลค่ำผลิตภัณฑ์มวลรวมสินค้ำประมงจังหวัดสมุทรสำครประมำณ 5,799 ล้ำนบำท 
  4) แรงงำน  
          ในปี 2563 จังหวัดสมุทรสำคร มีผู้อยู่ในวัยท ำงำนหรืออำยุ 15 ปีขึ้นไป จ ำนวน 896,621 
คน ส่วนใหญ่อยู่ในก ำลังแรงงำนร้อยละ 80.00 (717,310 คน) และก ำลังแรงงำนส่วนใหญ่อยู่นอกภำค
เกษตรกรรมร้อยละ 93.27 (659,253 คน)  
         แรงงำนต่ำงด้ำว 
   จังหวัดสมุทรสำครเป็นจังหวัดที่ประสบปัญหำกำรขำดแคลนแรงงำนคนไทย โดยเฉพำะ 
ในกิจกำรประมงทะเล กิจกำรต่อเนื่องประมงทะเล จึงมีควำมต้องกำรแรงงำนต่ำงด้ำวมำทดแทน ปัจจุบันมี
จ ำนวนแรงงำนต่ำงด้ำวที่ได้รับอนุญำตท ำงำนทั้งสิ้น 219,924 คน (ข้อมูลส านักบริหารแรงงานต่างด้าว ส.ค.64)  
“ประชากรแฝง” เกือบเท่าๆ กับประชากรทั้งจังหวัด (ข้อมูลแผนพัฒนาจังหวัดสมุทรสาคร 2564) แรงงำนที่มี
จ ำนวนมำกเหล่ำนี้มีผู้ติดตำมเข้ำมำด้วย ส่งผลต่อสภำพและกระบวนกำรจัดกำรศึกษำของเขตพ้ืนที่
กำรศึกษำประถมศึกษำสมุทรสำครเป็นอย่ำงมำก ทั้งกำรจัดกำรปัจจัย ทรัพยำกร และกำรอยู่ร่วมกัน  
ในสังคม 
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ข้อมูลพื้นฐำนทำงกำรศึกษำ 
 

 ด้ำนปริมำณทำงกำรศึกษำ 
 สถำนศึกษำ  102   แห่ง 
 นักเรียน     36,831   คน 
 ห้องเรียน   1,523   ห้อง 

                                                                                            (ข้อมูล DMC  ณ 25 มิถุนายน 2564) 
 บุคลำกร   2,406   อัตรำ 

  ข้ำรำชกำรในส ำนักงำน (72 อัตรำ) 
      - ผู้บริหำรกำรศึกษำ           4   อัตรำ 
     - บุคลำกรทำงกำรศึกษำ 38ค (1)              19   อัตรำ 
      - บุคลำกรทำงกำรศึกษำ 38ค (2)         49   อัตรำ 

  ข้ำรำชกำรครูในสถำนศึกษำ (1,994 อัตรำ)      
     - ผู้บริหำรสถำนศึกษำ                                   103  อัตรำ 

   - รองผู้บริหำรสถำนศึกษำ        60   อัตรำ 
   - ครูผู้สอน       1,831  อัตรำ 

  ครูอัตรำจ้ำง (140 อัตรำ) 
  - พนักงำนรำชกำร (ครู)           49   อัตรำ 
  - ครูรำยเดือน แก้ปัญหำสถำนศึกษำขำดแคลนครูขั้นวิกฤติ              24   อัตรำ 
  - ครูวิทยำศำสตร์ – คณิตศำสตร์                         7   อัตรำ 
  - ครูผู้ทรงคุณค่ำของแผ่นดิน         4  อัตรำ 
  - ครูรำยเดือน (งบ อบจ.)                                56   อัตรำ 

   อัตรำจ้ำงในส ำนักงำน (24 อัตรำ) 
   - ลูกจ้ำงประจ ำ     3   อัตรำ 
   - พนักงำนรำชกำร (คอมพิวเตอร์)              1    อัตรำ 
     - พนักงำนรำชกำร (นักจิตวิทยำ)              1     อัตรำ 
   - พนักงำนพิมพ์ดีด             1     อัตรำ 
   - อัตรำจ้ำงตำมภำรกิจ       16  อัตรำ 
     - ยำม       1   อัตรำ 
   - แม่บ้ำน       1   อัตรำ 

               อัตรำจ้ำงในสถำนศึกษำ (176 อัตรำ)  
   - พี่เลี้ยงเด็กพิกำร                 27   อัตรำ 
   - ลูกจ้ำงประจ ำ                 33  อัตรำ 
   - ธุรกำร (คืนครูให้นักเรียน)     52 อัตรำ 
   - ธุรกำร     41 อัตรำ 
   - นักกำรภำรโรง                       23  อัตรำ 

                                                                                        (ข้อมูลกลุ่มบริหารงานบุคคล 25 มิถุนายน 2564) 
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ตำรำงที ่3 จ ำนวนสถำนศึกษำ จ ำแนกตำมระดับกำรศึกษำที่เปิดสอน ปีกำรศึกษำ 2564 

ระดับกำรศึกษำ 
จ ำนวน อ ำเภอ 

หมำยเหตุ 
รวม เมืองฯ กระทุ่มแบน บ้ำนแพ้ว 

อนุบำล 1 –  ประถมศึกษำ 22 10   5   7 
 

อนุบำล 2 –  ประถมศึกษำ 52 31 10 11 
 

อนุบำล 3 –  ประถมศึกษำ   1  1 - -  

อนุบำล 1 – มัธยมฯ 3   3  2 -   1 
 อนุบำล 2 – มัธยมฯ 3  23 10   3 10  

อนุบำล 2 – มัธยมฯ 6  1 -   1 -  

รวม 102 54 19 29 
                                                                   ที่มา : กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศฯ (DMC ณ วันที่ 25 มิถุนายน 2564) 

 
 

ตำรำงที ่4 จ ำนวนสถำนศึกษำ จ ำแนกตำมขนำดจ ำนวนนักเรียน ปีกำรศึกษำ 2559-2564 

ขนำด 
ปีกำรศึกษำ 

2564 2563 2562 2561 2560 2559 
ขนำดที่ 1  นร. 1-120 คน 26 25 26 25 25 21 
ขนำดที่ 2  นร. 121 - 200 คน 26 26 26 29 28 34 
ขนำดที่ 3  นร. 201 – 300 คน 10 13 12 10 10 10 
ขนำดที่ 4  นร. 301 – 499 คน 18 14 13 14 15 14 
ขนำดที่ 5  นร. 500 – 1,499 คน 20 22 24 22 21 19 
ขนำดที่ 6  นร. 1,500 – 2,499 คน 2 2 2 3 4 5 
ขนำดที่ 7  นร. 2,500 คนขึ้นไป - - - - - - 

รวม 102 102 103 103 103 103 
                                                                                                    ที่มา : ข้อมูล DMC ณ วันที่ 25 มิถุนายน 2564 

 
 

ตำรำงที่ 5 จ ำนวนสถำนศึกษำ ปีกำรศึกษำ 2563 จ ำแนกขนำดตำมเกณฑ์กำรย้ำยของ กคศ. ปี พ.ศ. 2564 

ขนำด 
จ ำนวน อ ำเภอ 

หมำยเหตุ 
รวม เมืองฯ กระทุ่มแบน บ้ำนแพ้ว 

เล็ก    นร. 1 - 359 คน 69 35 8 26   
กลำง นร. 360 – 1,079 คน 25 15 7 3   
ใหญ่   นร. 1,080 – 1,679 คน 6 2 4 -   

ใหญ่พิเศษ    นร. 1,680 ขึ้นไป 2 2 - -   

 
รวม 102 54 19 29 

           ที่มา : ข้อมูล DMC ณ วันที่ 25 มถิุนายน 2564 
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ตำรำงที ่6 จ ำนวนนักเรียนรำยช้ันและห้องเรียนเปรียบเทียบ ปีกำรศึกษำ 2562-2564 

ระดับชั้น 
         นักเรียน : ปีกำรศึกษำ          ห้องเรียน : ปีกำรศึกษำ 

2562 2563 2564 2562 2563 2564 

อนุบำล 1 (3 ขวบ) 393 454 440 22 27 27 
อนุบำล 2 3,300 3,110 2,886 159 152 149 
อนุบำล 3 3,486 3,411 3,365 157 159 158 

รวมระดับก่อนประถมศึกษำ 7,179 6,975 6,691 338 338 334 
ประถมศึกษำปีท่ี 1 4,698 4,432 4,357 177 173 175 
ประถมศึกษำปีท่ี 2 4,737 4,566 4,310 177 180 172 
ประถมศึกษำปีท่ี 3 4,221 4,636 4,492 168 174 175 
ประถมศึกษำปีท่ี 4 4,271 4,147 4,573 169 167 173 
ประถมศึกษำปีท่ี 5 4,383 4,240 4,120 169 168 167 
ประถมศึกษำปีท่ี 6 4,337 4,333 4,148 171 170 169 

รวมระดับประถมศึกษำ 26,647 26,354 26,000 1,031 1,032 1,031 
มัธยมศึกษำปีท่ี 1 1,455 1,358 1,422 48 50 52 
มัธยมศึกษำปีท่ี 2 1,395 1,377 1,325 47 49 51 
มัธยมศึกษำปีท่ี 3 1,334 1,303 1,259 51 48 49 

รวมระดับมัธยมศึกษำตอนต้น 4,184 4,038 4,006 146 147 152 
มัธยมศึกษำปีท่ี 4 48 41 48 2 2 2 
มัธยมศึกษำปีท่ี 5 34 42 34 2 2 2 
มัธยมศึกษำปีท่ี 6 27 28 27 2 2 2 

รวมระดับมัธยมศึกษำตอนปลำย 109 111 134 6 6 6 

รวมทั้งสิ้น 38,119 37,478 36,831 1,521 1,523 1,523 

          ที่มา : ข้อมูล DMC ณ วันที่ 25 มิถุนายน 2564 
 

  ตำรำงที ่7 จ ำนวนนักเรียนออกกลำงคัน ปีกำรศึกษำ 2563 

ระดับชั้น 
จ ำนวน 

ร้อยละ สำเหตุ 3 อันดับแรก 
นักเรียน ออกกลำงคัน 

ก่อนประถม 6,975 - - 1. อพยพตำมผู้ปกครอง 
2. มีปัญหำในกำรปรับตัว 
3. มีปัญหำครอบครัว 
 
 

ป. 1 - 6 26,354 8 0.03 

ม. 1 - 3 4,038 2 0.05 

ม. 4 - 6 111 - - 

รวม 37,478 10 0.03  
              

                                                 ที่มา : กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ : 30 เม.ย. 2564 
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  ตำรำงที่ 8 จ ำนวนนักเรียนในสังกัด จ ำแนกตำมสัญชำติ ปีกำรศึกษำ 2564 

สัญชำติ 
ระดับชั้น รวม 

ก่อนประถม ประถมฯ ม.ต้น ม.ปลำย จ ำนวน ร้อยละ 
ไทย 5,743 23,800 3,791 131 33,465 90.861 
ต่ำงสัญชำติ 948 2,200 215 3 3,366 9.139 

เมียนมำ 521 1,308 141 1 1,971 5.351 
กัมพูชำ 30 101 10 - 141 0.383 

ลำว 36 146 6 1 189 0.513 
มำเลเซีย - 2 - - 2 0.005 

ฟิลิปปินส์ - 2 - - 2 0.005 
เกำหลีใต้ - - - - - - 

จีน 1 - - - 1 0.003 
ปำกีสถำน 1 3 - - 4 0.011 

ไม่ปรำกฏสัญชำติ 108 481 33 1 623 1.692 
อื่น ๆ 251 157 25 0 433 1.176 

รวม 6,691 2,6000 4,006 134 36,831 100 
                                                                                                   ที่มา : DMC : 25 มิถุนายน 2564 

     

  ตำรำงที่ 9 จ ำนวนนักเรียนด้อยโอกำส พิกำรและเด็กไร้/ต่ำงสัญชำติ ปีกำรศึกษำ 2562-2564 

ประเภท    ระดับชั้น 
ปีกำรศึกษำ 

2562 2563 2564* 
จ ำนวน ร้อยละ จ ำนวน ร้อยละ จ ำนวน ร้อยละ 

ไร้/ต่ำงสัญชำติ 

ป.1-6 1,780 90.36 1,870  89.65 2,200 65.36 

ม.1-3 185 9.39 211  10.59 215 6.39 

ม.4-6 5 0.25 5  0.24 3 0.09 

รวม 1,970 100 2,086  100 3,366 100 

ด้อยโอกำส 

ป.1-6  11,249  83.36 10,545  82.87 9,546 70.02 

ม.1-3 2,156  15.98 2,079  16.34 2,034 14.92 

ม.4-6 87  0.64 100  0.79 119 0.87 

รวม 13,492 100 12,724 100 13,634 100 

พิกำรเรียนร่วม 

ป.1-6 1,394  87.34 1,332  86.61 125 86.81 

ม.1-3 202  12.66 206  13.39 19 13.19 

ม.4-6 -   -   -  

รวม 1,596 100 1,538 100 144 100 

รวมทุกประเภท  1,596 100 1,538 100 144 100 

                                              ที่มา   : (DMC : ณ วันที่ 25 มิถุนายน 2564) 
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  ตำรำงที ่10 อัตรำกำรศึกษำต่อและประกอบอำชีพของนักเรียนในสังกัด 

จบชัน้ 
ปีกำรศึกษำ 2563 

จ ำนวน
นักเรียน 

ศึกษำต่อ ประกอบอำชีพ 

จ ำนวน ร้อยละ จ ำนวน ร้อยละ 

ป. 6 4,292 4,292 100 - - 
ม.3 1,194 1,142 95.64 52 4.36 
ม.6 28 21 75 7 25 

รวม 5,514 5,455 98.93 59 1.07 

                                     ที่มา : กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ DMC : 30 เมษายน 2564 
 
 

 ตำรำงที่ 11 จ ำนวนข้ำรำชกำรปฏิบัติงำนจริงในสังกัด จ ำแนกตำมสำยงำนและวุฒิกำรศึกษำ  

 
สำยงำน < ปริญญำ 

ปริญญำ 
         รวม         หมำยเหตุ 

            เกษียณ 30 ก.ย. 64 
 

     ตรี    โท          เอก 

 
บริหำรกำรศึกษำ - - 2 2 4  

 
บริหำรสถำนศึกษำ - 7 116 1 124 8 

 
กำรสอน 1 1,237 359 3 1,600 58 

 
บุคลำกร 38ค (2) - 15 15 - 30 - 

 
ศึกษำนิเทศก์ 38ค (1) - - 7 2 9  

 

รวม 1 1,259 499 8 1,767 66 

                                   ที่มา : กลุ่มบริหารงานบุคคล ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2564 

 
ตำรำงที ่12 ควำมขำดแคลนบุคลำกรครูในโรงเรียน (ตำมเกณฑ์ ก.ค.ศ.) 

ประเภทสถำนศกึษำ 
จ ำนวน  

สถำนศึกษำ 
ท้ังสิ้น 

จ ำนวนสถำนศกึษำ จ ำนวนครู 

     เกิน  
      เกณฑ์ 

          พอดี 
           เกณฑ์ 

        ขำด  
          เกณฑ์   

         ปฏิบัติ  
          กำรสอน 

          สนับสนนุ 
           กำรสอน 

          ขำด -  
           เกนิ + 

ประถมศึกษำ  75 11 19 45  1,133  133  +60 

ขยำยโอกำสทำงกำรศึกษำ  27  19 7  1  698  68  +124  

รวม 102 30 26 46 1,831 201 +184 

                                        ที่มา : กลุ่มบริหารงานบุคคล ณ วันที 25 มิถุนายน 2564 
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ตำรำงที ่13  ควำมขำดแคลนบุคลำกรครูสังกัด สพป.สค.(เกณฑ์ ก.ค.ศ.) “สถำนศึกษำประถมศึกษำ” 

ขนำดสถำนศึกษำ 
(จ ำนวน นร.) 

จ ำนวน 
สถำนศึกษำ

ทั้งสิ้น 

จ ำนวนสถำนศึกษำ จ ำนวนครู 

เกิน 
เกณฑ์ 

พอดี
เกณฑ์ 

ขำด
เกณฑ์ 

ปฏิบัติ 
กำรสอน 

สนับสนุน
กำรสอน 

ขำด - 
เกิน + 

1 – 40 - - - - - - - 
41 – 60 8 - - 8 28 14 -9 

61 – 120 17 2 3 12 101 24 +1 
121 – 200  20  - 5 15 185  28  +6  

201 – 300  6 1 5  -  66  10  +11 
301 – 400  7  2 1  4  101  11  0  

401 – 500  5 2 3   -  105 15 +18 
501 – 1,499 10 4 2 4 384 29 +31 

1,500 – 2,499 2 - - 2 163 5 +2 
2,500 ขึ้นไป  -   -   -  -   -   -   -  

รวม  75 11 19 45  1,133  133  +60 

                     ที่มา: กลุ่มบริหารงานบคุคล (25 มิถุนายน 2564) 
 

 

ตำรำงที ่14 ควำมขำดแคลนบุคลำกรครูสังกัด สพป.สค.(เกณฑ์ ก.ค.ศ.)  
               "สถำนศึกษำ ขยำยโอกำสทำงกำรศึกษำ" 

ขนำดสถำนศึกษำ 
(จ ำนวน นร.) 

จ ำนวน 
สถำนศึกษำ

ทั้งสิ้น 

จ ำนวนสถำนศึกษำ จ ำนวนครู 

เกิน 
เกณฑ ์

พอดี
เกณฑ์ 

ขำด
เกณฑ ์

ปฏิบตัิ กำร
สอน 

สนับสนุน
กำรสอน 

ขำด – 
เกิน + 

1 – 40 - - - - - - - 
41 – 60 - - - - - - - 
61 - 120 1 1 - - 14 2 +3 
121 - 200  6  3 3   -  88 10   +13 
201 - 300  4  4  -  -  62  7 +13  
301 - 400  2  1 1  -  35 4   +8 
401 - 500  4  2 1   1 87   9 +18  

501 – 1,499 10 8 2 - 412 36 +69 
1,500 – 2,499 - - - - - - - 
2,500 ขึ้นไป  - - - - - - - 

รวม  27  19 7  1  698  68  +124  

                      ที่มา: กลุ่มบริหารงานบคุคล (25 มิถุนายน 2564) 
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ตำรำงที ่15 ควำมขำดแคลนบุคลำกร 38 ค (1)(2) ในส ำนักงำน ตำมกรอบอัตรำก ำลัง สพป.สค.  

ที ่ ประเภท 

อัตรำก ำลัง  ขำดแคลน หมำยเหต ุ

ตำมกรอบ* ปฏิบัติงำนจริง** 
คน ร้อยละ 

อัตรำไม่มี
เงิน ท่ัวไป วิชำกำร รวม ท่ัวไป วิชำกำร รวม 

1 ผอ./รอง ผอ.สพป. - 4 4 - 4 4 - - - 

2 กลุ่มอ ำนวยกำร 2 5 7 1 5 6 1 14.29 - 

3 กลุ่มนโยบำยและแผน 1 6 7 1 3 4 3 42.86 2 

4 กลุ่มส่งเสรมิทำงไกล เทคโนโลยี
สำรสนเทศและกำรสื่อสำร 

- - - - - - - - - 

5 กลุ่มบรหิำรงำนกำรเงินสินทรัพย ์ 10*** 10 1 5 6 4 40.00 1 

6 กลุ่มบรหิำรงำนบุคคล 2 11 13 - 7 7 6 46.15 4 

7 กลุ่มพัฒนำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ - - - - - - - - - 

8 กลุ่มกฎหมำยและคด ี - - - - - - - - - 

9 กลุ่มนิเทศ ตดิตำม และประเมินผล
กำรจัดกำรศึกษำ 

2 19 21 - 9 9 12 57.14 2 

10 กลุ่มส่งเสรมิกำรจดักำรศึกษำ 2 5 7 1 5 6 1 14.29 1 

11 หน่วยตรวจสอบภำยใน 
- 1 

3 - 1 1 2 66.67 - 
2*** 

 รวม 9 32 
53 4 30 34 19 35.85 10 

  12*** 
                        ที่มา : กลุ่มบริหารงานบุคคล ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2564 
หมายเหต ุ  
  * กรอบ นบัรวมไม่มีเงิน     
 ** ปฏิบัติงานจริง รวมที่แขวน 

 *** กรอบ ก าหนดต าแหน่งรวมทั่วไปหรอืวิชาการ 

  ข้อมูลตำมค ำสั่งส ำนักงำน ศธจ.สมุทรสำคร ที่  148/2561 ลงวันที่  13 กันยำยน 2561 ซึ่ง ก.ค.ศ.  
ได้ตรวจสอบและรับรองแล้ว เมื่อวันที่ 24 พฤษภำคม 2562 เนื่องจำก ก.ค.ศ.ยังมิได้ก ำหนดให้ กลุ่มส่งเสริมทำงไกล 
เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร,กลุ่มพัฒนำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ และกลุ่มกฎหมำยและคดี มีจ ำนวน
บุคลำกรตำมกรอบอัตรำก ำลังเท่ำใด 
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  ด้ำนคุณภำพทำงกำรศึกษำ 
ตำรำงที ่16 ผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติขั้นพื้นฐำน (O-NET) ชั้นประถมศึกษำปีท่ี 6       
                ปีกำรศึกษำ 2561 - 2563 ระดับเขตพื้นที่และระดับต่ำงๆ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ตำรำงที ่17 ผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติขั้นพื้นฐำน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี 3   
                 ปีกำรศึกษำ 2561 - 2563 ระดับเขตพื้นที่และระดับต่ำงๆ 
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ตำรำงที ่18 ผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติขั้นพื้นฐำน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี 6  
               ปีกำรศึกษำ 2561 - 2563 ระดับเขตพื้นที่และระดับต่ำงๆ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตำรำงที ่ 19  ผลกำรประเมินคุณภำพผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษำปีที่ 3  ปีกำรศึกษำ 2561 - 2563   

ด้ำน ปี กศ. 
คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 

เขตพ้ืนที่ จังหวัด ภำค 4 สังกัด ประเทศ 

ภำษำไทย 

2561 50.95 47.26 47.96 48.16 47.31 

2562 46.89 42.55 43.02 43.02 42.21 

2563 42.75 44.38 44.72 45.22 44.36 

คณิตศำสตร์ 

2561 27.63 29.33 31.59 31.04 30.72 

2562 26.3 24.92 25.62 25.62 25.41 

2563 19.75 24 26.33 26.33 26.04 

เฉลี่ยรวม 

2561 32.6 29.69 30.75 30.75 30.51 

2562 29.28 28.95 29.4 29.4 29.2 

2563 31.18 31.93 32.76 33.04 32.68 
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ตำรำงที ่20 ผลกำรประเมินควำมสำมำรถด้ำนกำรอ่ำน (RT) ชั้นประถมศึกษำปีท่ี 1  
               ปีกำรศึกษำ 2561 - 2563  

ด้ำน ปี กศ. 
คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 

เขตพ้ืนที่ จังหวัด ภำค4 สังกัด ประเทศ 

กำรอ่ำนออกเสียง 

2561 71.86 72.84 71.91 65.7 66.13 

2562 72.28 73.6 73.39 67.49 68.5 

2563 74.51 75.31 76.31 74.13 74.14 

กำรอ่ำนรู้เร่ือง 

2561 75.99 76.24 74.54 71.17 71.24 

2562 75.12 76.27 75.58 72.51 72.81 

2563 72.53 72.32 73.22 72.23 71.86 

เฉลี่ยรวม 

2561 73.94 74.55 73.23 68.44 68.69 

2562 73.7 74.93 74.48 70 70.66 

2563 73.55 73.84 74.81 73.2 73.02 

 
 
ตำรำงที ่21 ผลกำรประเมินพัฒนำกำรระดับปฐมวัย  ปีกำรศึกษำ 2563 

พัฒนำกำร 
จ ำนวน นร.
ที่รับกำร
ประเมิน 

จ ำนวน/ร้อยละนักเรียน จ ำแนกตำมระดับคุณภำพ 

ระดับคุณภำพ 1 ระดับคุณภำพ 2 ระดับคุณภำพ 3 

จ ำนวน ร้อยละ จ ำนวน ร้อยละ จ ำนวน ร้อยละ 

 ด้ำนร่ำงกำย 3,460 - - - - 3,406 100 

 ด้ำนอำรมณ์ 3,460 - - - - 3,406 100 

 ด้ำนสังคม 3,460 - - - - 3,406 100 

 ด้ำนสติปัญญำ 3,460 - - 39 1.15 3,367 98.85 
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 ด้ำนกำรบริหำรและจัดกำรศึกษำ 
 

ตำรำงท่ี 22 ผลกำรติดตำมและประเมินผลกำรบริหำรจัดกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 
               ตำมตัวชี้วัดแผนปฏิบัติรำชกำรของ สพฐ. ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 

กลยุทธ์/ตัวชี้วัด 
ค่าเป้าหมาย 

บรรล ุ ไม่บรรล ุ
กลยุทธ์ที่ 1 การจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ 
ตัวชี้วัดที่ 1 ร้อยละของผู้เรียนท่ีเข้าร่วมกิจกรรมที่ส่งเสรมิ สนับสนนุในการสร้าง
ภูมิคุ้มกัน พร้อมรับมือการเปลี่ยนแปลงและภัยคุกคามรูปแบบใหม่ทุกรูปแบบ 

 √ 

กลยุทธ์ที่ 3  การพัฒนาและเสรมิสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
ตัวชี้วัดที่ 5 ร้อยละของผู้เรียนปฐมวัยมีพัฒนาการด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม  
และสติปัญญา (ส าหรับ สพป.) 

√  

ตัวชี้วัดที่  8  ร้อยละของนักเรียนที่ผ่านการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
ตามหลักสูตรระดับดีขึ้นไป 

√  

ตัวชี้วัดที่ 10 ร้อยละของครูสอนภาษาอังกฤษในระดับช้ันประถมศึกษาและมัธยมศึกษา
ได้รับการพัฒนาและยกระดับความรู้ภาษาอังกฤษโดยใช้ระดับการพัฒนาทางด้านภาษา 
(CEFR) ตามเกณฑ์ที่ก าหนด 

 √ 

ตัวชี้วัดที่ 11 ร้อยละของสถานศึกษาที่สอนในระดับ ม.ต้น ท่ีได้รับการเตรียมความพร้อม
ด้านการอ่าน คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ในการประเมินระดับนานาชาติตามโครงการ 
PISA 

 √ 

ตัวชี้วัดที่ 14 ร้อยละของผู้เรียนได้รับการพัฒนาให้มีความรู้ สมรรถนะ หรือทักษะอาชีพในด้านต่างๆ  
เพื่อการประกอบอาชีพ การด ารงชีวิตอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างสอดคล้อง ตามสภาพความต้องการและบริบท 
ของแต่ละพื้นท่ี ตลอดจนความท้าทายท่ีเป็นพลวัตรของโลกในศตวรรษท่ี 21 
          ตัวชี้วัดย่อยที่ 14.1 ระดับชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 - 6 (ส าหรับ สพป.) √  
          ตัวชี้วัดย่อยที่ 14.2 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 - 3 (ส าหรับ สพป. และ สพม.) √  
กลยุทธ์ที่ 4 การสร้างโอกาสในการเข้าถึงบรกิารการศึกษาท่ีมีคุณภาพมีมาตรฐานและลดความเหลื่อมล้้า
ทางการศึกษา 
          ตัวชี้วัดย่อยที่ 15.1 ประชากรวัยเรียนที่มีอายุถึงเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับ 
เข้าเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1 (ส าหรับ สพป.) 

 √ 

          ตัวชี้ วัดย่อยที่  15 .2  นั ก เรียน ช้ันประถมศึกษาปีที่  6  ที่ จบหลักสูตร 
ในปีการศึกษา 2563 ได้ศึกษาต่อช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 (ส าหรับ สพป.) 

√  

กลยุทธ์ที่ 5 การจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
ตัวชี้วัดที่ 19 ร้อยละของนักเรียนมีความรู้ความเข้าใจและตระหนักในการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

 √ 

 
 
 
 
 
 
 



   
แผนปฏิบัติการประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2565                 

        

             สพป.สมุทรสาคร                                                                                                   19 

ตำรำงที ่23 ผลกำรติดตำมและประเมินผลกำรบริหำรและจัดกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 
       ของส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ ตำมเกณฑ์มำตรฐำนฯ (พ.ศ. 2560)  
       ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 

มำตรฐำน / ตัวบ่งชี้ / ประเด็นกำรพิจำรณำ ระดับคุณภำพ 
มำตรฐำนที่ 1 กำรบริหำรจัดกำรองค์กำรสู่ควำมเป็นเลิศ  
(ใช้ผลกำรประเมินกำรเป็นระบบรำชกำร 4.0 ของ กพร. สพฐ. *ยังไม่แจ้งผลกำรประเมิน) 
มำตรฐำนที่ 2 กำรบริหำรและกำรจัดกำรศึกษำท่ีมีประสิทธิภำพ  
(ใช้ผลกำรประเมินกำรเป็นระบบรำชกำร 4.0 ของ กพร. สพฐ. *ยังไม่แจ้งผลกำรประเมิน) 
มำตรฐำนที่ 3 สัมฤทธิผลกำรบริหำรและจัดกำรกำรศึกษำ 
ตัวบ่งชี้ที่ 1 สพท. มีผลงำนท่ีแสดงควำมส ำเร็จและเป็นแบบอย่ำงได้ พอใช้ 
ตัวบ่งชี้ที่ 2 สพท. สถำนศึกษำมีคณุภำพตำมมำตรฐำนกำรศึกษำปฐมวัยและกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 
เพื่อกำรประกันคณุภำพกำรศึกษำ 

ดีเย่ียม 

ตัวบ่งชี้ที่ 3 ผู้เรียนระดับปฐมวยัและระดับกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนมีคณุภำพตำมหลักสตูร 
ประกอบด้วย 
  1) ผลกำรประเมินพัฒนำกำรของเด็กปฐมวัย 
  2) ผลกำรทดสอบควำมสำมำรถพื้นฐำนของผู้เรียนระดับชำติ (Nation Test : NT) 
  3) ผลกำรทดสอบกำรศึกษำระดบัชำติขั้นพ้ืนฐำน (O-NET) 
  4) ผลกำรประเมินคณุลักษณะอนัพึงประสงค์ 
  5) ผลกำรประเมินควำมสำมำรถในกำรอ่ำน กำรคิดวิเครำะห์ และกำรเขียน  

ดีมำก 

ตัวบ่งชี้ที่ 4 ประชำกรวัยเรียนไดร้บัสิทธิและโอกำสทำงกำรศึกษำข้ันพ้ืนฐำนเท่ำเทียมกัน  
ศึกษำต่อในระดับทีสู่งขึ้น หรือมีทักษะพื้นฐำนในกำรประกอบอำชีพ ประกอบด้วย 
  1) จ ำนวนประชำกรวัยเรียนท่ีมอีำยุถึงเกณฑ์กำรศึกษำภำคบังคับได้เข้ำเรียนช้ัน ป.1  
  2) อัตรำกำรออกกลำงคันลดลง 
  3) อัตรำกำรศึกษำต่อในระดับที่สูงขึ้นของผู้เรียนที่จบช้ัน ป.6/ม.3/ม.6 
  4) ผู้เรียนระดับกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนมีควำมต้องกำรพเิศษได้รับกำรดูแลช่วยเหลือและส่งเสริม 
ให้ได้รับกำรศึกษำเต็มตำมศักยภำพ ได้แก่ เด็กพิกำรเรียนรวม เด็กดอ้ยโอกำส และเด็กที่มี
ควำมสำมำรถพิเศษ 
  5) ผู้เรียนช้ัน ม.3 มีควำมรู้และทกัษะในกำรประกอบอำชีพ และศกึษำต่อในสำยอำชีพ 

ดีมำก 

ตัวบ่งชี้ที่ 5 ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ พนักงำนรำชกำร ลูกจ้ำง ในส ำนักงำนเขต
พื้นที่กำรศึกษำและสถำนศึกษำมผีลงำนเชิงประจักษ์ตำมเกณฑ์ ไดร้ับกำรยกย่องเชิดชูเกยีรติ 

ดีเย่ียม 

ตัวบ่งชี้ที่ 6 ผู้รับบริกำรและผู้มสี่วนได้ส่วนเสีย มีควำมพึงพอใจในกำรบริหำรและกำรจดั
กำรศึกษำ รวมทั้งกำรให้บริกำร 

ดีเย่ียม 

สรุปภำพรวมมำตรฐำนที่ 3 ดีมำก 
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ตำรำงที ่24 ผลกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของ สพป.สมุทรสำคร  
      ปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 – 2564 เป็นรำยตัวชี้วัด  

ตัวช้ีวัด ประเด็นตัวช้ีวัด 
คะแนน 

ปีงบประมำณ 
2562 2563 2564 

1 กำรปฏิบัติหน้ำที่ 99.08 99.63 - 
2 กำรใช้งบประมำณ 96.94 98.77 - 
3 กำรใช้อ ำนำจ 99.30 99.38 - 
4 กำรใช้ทรัพย์สินของรำชกำร 98.55 99.38 - 
5 กำรแก้ไขปัญหำกำรทุจริต 98.72 99.54 - 
6 คุณภำพกำรด ำเนินงำน 99.75 89.61 - 
7 ประสิทธิภำพกำรสื่อสำร 91.75 83.36 - 
8 กำรปรับปรุงระบบกำรท ำงำน 89.72 82.85 - 
9 กำรเปิดเผยข้อมูล 86.81 78.25 - 
10 กำรป้องกันกำรทุจริต 83.04 93.75 - 

รวม 91.25 89.79 87.91 
ระดับ A A A 

ล ำดับที่ 31 66 189 
 

หมำยเหตุ  ปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 สพฐ. ยังไม่แจ้งคะแนนรำยตัวชี้วัด 
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กำรจัดกำรเรียนกำรสอนในช่วงสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 (COVID-19)  
ภำคเรียนที่ 1 ปีกำรศึกษำ 2564 
 ข้อมูลพื้นฐำน 
  1.1 จ ำนวนโรงเรียน  102   แห่ง 
  1.2 จ ำนวนนักเรียนทั้งหมด     36,825   คน 
  1.3 ขนำดของโรงเรียน  

 ขนำดเล็ก (นักเรียน 1 - 120 คน)         26 แห่ง  นักเรียน   2,094  คน 
 ขนำดกลำง (นักเรียน 121 - 500 คน)         54 แห่ง นักเรียน 13,328  คน 
 ขนำดใหญ่ (นักเรียน 501 – 1,000 คน)      13 แห่ง นักเรียน   8,951  คน 
 ขนำดใหญ่พิเศษ (นักเรียน 1,001 คน ขึ้นไป)  9 แห่ง นักเรียน  12,452 คน 

 รูปแบบกำรจัดกำรเรียนกำรสอน 
  2.1 รูปแบบ On-Site     -      - 
  2.2 รูปแบบ On-Air    38 แห่ง    นักเรียน 15,806 คน 
  2.3 รูปแบบ On-Demand   71 แห่ง   นักเรียน 29,048 คน  
  2.4 รูปแบบ Online    77 แห่ง   นักเรียน 31,717 คน  
  2.5 รูปแบบ On-Hand   101 แห่ง   นักเรียน 35,466 คน 

ตำรำงท่ี 25 ข้อมูลกำรได้รับวัคซีนของข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
อ ำเภอ บุคลำกรทั้งหมด (คน) ได้รับวัคซีน (คน) คิดเป็นร้อยละ 

เมืองสมุทรสำคร 1,396 1,039 70.95 
กระทุ่มแบน 480 336 68.96 
บ้ำนแพว้ 648 414 64.95 
ภำพรวม 2,524 1,789 69.28 

กำรด ำเนินของ สพป.สมุทรสำคร ในสถำนกำรณ์แพร่ระบำด 
  1) จัดตั้ งศูนย์ เฉพำะกิจ COVID-19 สพป.สมุทรสำคร ติดตำม เฝ้ำระวังสถำนกำรณ์ 
กำรแพร่ระบำดในจังหวัด และก ำหนดมำตรกำรป้องกันกำรแพร่ระบำดในสถำนศึกษำ 
  2) จัดท ำมำตรกำรควำมปลอดภัยในกำรจัดกำรเรียนกำรสอน ตำมค ำแนะน ำกระทรวง
สำธำรณสุข 
  3) ประสำนหน่วยงำนสำธำรณสุข ตรวจคัดกรองบุคลำกร ผู้ปกครอง นักเรียน 
  4) ประสำนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ท ำควำมสะอำดบริเวณโรงเรียน ฉีดพ่นยำฆ่ำเชื้อ 
  5) ประสำนสำธำรณสุขจังหวัดในกำรขอรับวัคซีน COVID-19 ให้กับบุคลำกรกว่ำร้อยละ 69 
 6) ทุกโรงเรียนจัดทีมเฝ้ำระวังกำรแพร่ระบำด เป็นเครือข่ำยต ำบล 
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 7) จัดระบบรำยงำนข้อมูลที่รวดเร็ว เป็นปัจจุบัน ส ำหรับกำรประสำนงำนกับหน่วยงำน
สำธำรณสุข/ฝ่ำยปกครอง 
 8) บูรณำกำรสอดแทรกเนื้อหำกำรดูแลสุขภำพ ให้ปลอดจำกกำรติดเชื้อให้กับนักเรียนทุกคน 
  9) นิเทศ ติดตำมกำรจัดกำรเรียนกำรสอนทุกสัปดำห์ เพ่ือน ำมำเป็นข้อมูลในกำรส่งเสริม 
สนับสนุน และแก้ปัญหำ ให้นักเรียนทุกคนสำมำรถเข้ำถึงกำรจัดกำรเรียนกำรสอนครบ 100% 
  10) สนับสนุน ช่วยเหลือครอบครัว ครูบุคลำกรทำงกำรศึกษำ นักเรียน ผู้ปกครอง ที่ได้รับ
ผลกระทบจำกกำรติดเชื้อ หรือต้องกักตัวเพื่อสังเกตอำกำร 

ตำรำงท่ี 26 ข้อมูลผู้ได้รับผลกระทบจำกกำรติดเชื้อ COVID-19  

เดือน 
จ ำนวนผู้ได้รับผลกระทบจำกกำรติดเชื้อ COVID-19 

ครู/บุคลำกร นักเรียน รวม 

ผู้ได้รับผลกระทบ สะสม (ธ.ค.63 - มี.ค.64) 4 27 31 
เมษำยน 2564 0 2 2 
พฤษภำคม 2564 1 7 8 
มิถุนำยน 2564 6 35 41 
1 - 8 กรกฎำคม 2564 4 26 30 

รวม 15 97 112 

ตำรำงท่ี 27 ปัญหำที่พบ/แนวทำงแก้ไขของโรงเรียน ในกำรจัดกำรเรียนกำรสอนรูปแบบต่ำงๆ  
ปัญหำ แนวทำงแก้ไขของโรงเรียน 

1. กำรเรียนกำรสอนแบบ On-air 
1. เด็กนักเรียนขำดแรงจูงใจในกำรเรียน  
และท ำกำรบ้ำน 

1. ครูประสำนผูป้กครองในกำรดูแลนักเรียนระหว่ำงเรียน  
2. ครูโทรประสำน สอบถำมนักเรียน และติดตำมนักเรียน
จำกกำรส่งกำรบำ้น 

2. นักเรียนบำงคนมปีัญหำในกำรเรียน
รูปแบบ On-air เนื่องจำกทำงบำ้นเปน็
แรงงำนตำ่งดำ้วจึงไม่มีโทรทัศน ์หรือบำงบ้ำน
มีโทรทัศน์แต่ไม่มีกล่องรับสัญญำณในกำร
จัดกำรเรียนรู้ 

1. คุณครูได้เข้ำไปแนะน ำ ช่วยเหลือผู้เรียนในกำรเรียน 
รู้ถึงที่บ้ำนของนักเรียน อย่ำงน้อยสัปดำห์ละ 1 คร้ัง  
เพื่อตรวจสอบควำมเข้ำใจในบทเรียน สอบถำม 
ควำมต้องกำรเพิ่มเติม หรือแม้แต่กำรให้กำรช่วยเหลือ 
เร่ืองกำรเรียนรู้ในเนื้อหำบำงรำยวิชำทีน่ักเรียนจะเข้ำใจ 

3. นักเรียนที่มีพีน่้องหลำยคนอยู่บ้ำน
เดียวกัน มีโทรทัศน์แค่เคร่ืองเดียว จึงไม่พอ
ต่อกำรเรียนผ่ำน DLTV ต้องสลบักันด ู

1. ให้ค ำแนะน ำกับนักเรียนให้สลับกันดู DLTV  
ตำมช่วงเวลำตำ่ง ๆ และกำรรับชมย้อนหลัง 
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ตำรำงที่ 27 ปัญหำที่พบ/แนวทำงแก้ไขของโรงเรียน ในกำรจัดกำรเรียนกำรสอนรูปแบบต่ำงๆ (ต่อ) 
ปัญหำ แนวทำงแก้ไขของโรงเรียน 

2. กำรเรียนกำรสอนแบบ On-hand 

1. นักเรียนไม่เข้ำใจงำนที่ครูมอบหมำยบำงข้อ 1. ครูชี้แจงบทเรียนในกลุ่มไลนป์ระจ ำชั้น 
2. ผู้ปกครองหรือนักเรียนโทรถำมครูผู้สอนในส่วน 
ที่ไม่เข้ำใจ 

2. นักเรียนมำรับ/ส่งใบงำนไม่ตรงตำมก ำหนด 
เนื่องจำกผู้ปกครองมีภำระงำนไม่สำมำรถ 
มำตำมนัด 

1. ส่งทำงกลุ่มไลน์เป็นภำพถ่ำย/วีดีโอ 
2. ครูน ำสง่ให้ที่บ้ำน 

3. โรงเรียนต้องใช้วสัดุอุปกรณ์มำกในกำรเตรียม
เอกสำร ใบงำน สื่อตำ่งๆ เพิ่มข้ึน 

1. บูรณำกำรใช้สื่อร่วมกันในโรงเรียน 
2. ขอสนับสนนุงบประมำณเพิ่ม 

3. กำรเรียนกำรสอนแบบ On-demand 

1.ครูยังขำดทักษะในกำรจัดกำรเรียนกำรสอน  
ผ่ำนสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 

1. กำรจัด PLC ร่วมกันในโรงเรียน 
2. ศึกษำหำควำมรู้เพิ่มเติม 

2. อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ในโรงเรียนไม่เพียงพอ 
ในกำรจัดกำรเรียนกำรสอนของครูต้องแบ่งเวลำ
กัน และครูมีรำยจ่ำยค่ำบริกำรอินเตอร์เน็ตเพิ่มข้ึน 

1. ครูมำจัดกำรเรียนกำรสอนผ่ำนสื่อที่โรงเรียน 

3. ผู้ปกครองไม่มีโทรศัพท์ Smartphone  
ไม่สำมำรถเข้ำถึงอินเตอร์เน็ตได้และผู้ปกครอง 
เป็นผู้สงูอำยุไมส่ำมำรถดูแลเรื่องกำรเรียน 
และกำรส่งงำนได ้

1. ครูโทรศัพท์ติดต่อมอบหมำยงำนทำงโทรศัพท์  
เมื่อนักเรียนท ำงำนเสร็จให้น ำมำให้ครูตรวจ 
ที่โรงเรียน บำงรำยครูไปหำทีบ่้ำนเพื่อสอน 
และตรวจงำนนักเรียน 

กำรเรียนกำรสอนแบบ On-line 
1. สัญญำณอินเตอร์เน็ตไม่เสถียรและต้องมี
ค่ำใช้จ่ำยเพิ่มข้ึน 

1. ครูมำจัดกำรเรียนกำรสอนที่โรงเรียน 

2. ครูยังขำดทักษะกำรจัดกำรเรียนกำรสอน 
Online แบบ Active  Learning 

1. หำควำมรู้เพิ่มเติม/เข้ำรับกำรอบรม 
2. ครูเรียนรู้ร่วมกันในโรงเรียน 

3. ผู้ปกครองบำงทำ่นต้องไปท ำงำนและต้องน ำ
อุปกรณ์สื่อสำรไปดว้ยท ำให้นักเรียนขำดอุปกรณ์ 
ในกำรเรียนกำรแบบ online 

1. ครูจัดท ำคลปิวิดีโอในกำรเรียนกำรสอน 
เพื่อให้นักเรียนสำมำรถดูย้อนหลังได้ 
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ส่วนที่ 2 
   กรอบแนวคิดพื้นฐานการพัฒนา 

 

  ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำสมุทรสำครได้วิเครำะห์สภำพกำรจัดกำรศึกษำ
ของเขตพ้ืนที่กำรศึกษำจำกกำรระดมควำมคิดจำกผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกภำคส่วน เพ่ือด ำเนินกำรจัดท ำ
แผนพัฒนำกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน พ.ศ. 2563 – 2565 (ฉบับปรับปรุงปีงบประมำณ พ.ศ. 2564) 
ของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำสมุทรสำคร มุ่งเน้นกำรพัฒนำคุณภำพและมำตรฐำน
กำรศึกษำ กำรพัฒนำศักยภำพครูและบุคลำกรและกำรพัฒนำประสิทธิภำพกำรบริหำรจัดกำรศึกษำ 
โดยมีทิศทำงกำรพัฒนำที่ส ำคัญของหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องเป็นกรอบแนวคิดพ้ืนฐำน ดังนี้ 
  1. พระรำชกระแสพระบำทสมเด็จพระปรมินทรมหำภูมิพลอดุลยเดชมหำรำชบรมนำถบพิตร 
เกี่ยวกับกำรศึกษำ 

2. พระบรมรำโชบำยในพระบำทสมเด็จพระปรเมนทรรำมำธิบดีศรีสินทรมหำวชิรำลงกรณ์  
พระวชิรเกล้ำเจ้ำอยู่หัว รัชกำลที่ 10 กับกำรพัฒนำกำรศึกษำ 

 3. ยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 - 2580)     
 4. แผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ       
 5. แผนปฏิรูปประเทศด้ำนกำรศึกษำ  
 6. นโยบำยกำรจัดกำรศึกษำ รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงศึกษำธิกำร นำงสำวตรีนุช เทียนทอง  
  7. แผนพัฒนำกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน (พ.ศ. 2564 – 2565) ของส ำนักงำนคณะกรรมกำร
กำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน 
  8. มำตรฐำนส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำสมุทรสำคร 
 9. ทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 
 10. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำจังหวัดสมุทรสำคร  

พระราชกระแสพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร 
เกี่ยวกับการศึกษา 
  ส่งมอบให้องคมนตรีมำมอบให้กระทรวงศึกษำธิกำร แบ่งเป็น 2 เรื่องหลักๆ ดังน้ี 
 ส่วนที่ 1 ในเรื่องของนักเรียน 

   1.1. "ครูต้องสอนให้เด็กนักเรียนมีน้ ำใจ เช่น คนเรียนเก่งช่วยติวเพื่อนท่ีเรียนล้ำหลัง
มิใช่สอนให้เด็กคิดแต่จะแข่งขัน (Compete) กับเพื่อน เพื่อให้ตนเองได้ล ำดับดีๆ เช่น สอบได้ท่ีหนึ่ง 
ของชั้น แต่ต้องให้เด็กแข่งขันกับตนเอง" (11 มิ.ย.55) 
 1.2 "ครูไม่จ ำเป็นต้องมีควำมรู้ทำงเทคโนโลยีมำก แต่ต้องมุ่งปลูกฝังควำมดี 
ให้นักเรียนชั้นต้นต้องอบรมบ่มนิสัยให้เป็นพลเมืองดี เด็กโตก็ต้องท ำเช่นกัน" (6 มิ.ย.55) 
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 1.3 "เรำต้องฝึกหัดให้นักเรียนรู้จักท ำงำนร่วมกันเป็นกลุ่ม เป็นหมู่คณะมำกขึ้นจะได้มี
ควำมสำมัคคีรู้จักดูแลช่วยเหลือซึ่งกันและกัน เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ควำมรู้และประสบกำรณ์แก่กัน" (5 ก.ค. 55) 
 1.4 "ท ำเป็นตัวอย่ำงให้นักเรียนเป็นคนดี นักเรียนรักครู ครูรักนักเรียน" (9 ก.ค.55)  
 ส่วนที่ 2 เรื่องของครู 
  2.1 "เรื่องครูมีควำมส ำคัญไม่น้อยกว่ำนักเรียน ปัญหำหนึ่ง คือ กำรขำดครู เพรำะจ ำนวน 
ไม่พอและครูย้ำยบ่อย ดังนั้นก่อนคัดเลือกเด็กที่จะพัฒนำต้องพัฒนำครูก่อนให้พร้อมท่ีจะสอนเด็กให้ได้ผล
ตำมท่ีต้องกำร จึงจะต้องคัดเลือกครูและพัฒนำครู ต้องต้ังฐำนะในสังคมของครูให้ เหมำะสม และปลูก
จิตส ำนึกโดยใช้ปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง วิธีกำรคือ กำรให้ทุนและอบรม กล่ำวคือ ต้องมีควำมรู้ 
ทำงวิชำกำรในสำขำท่ีเหมำะสมท่ีจะสอน ต้องอบรมวิธีกำรสอนให้มีประสิทธิภำพ มีควำมเป็นครูท่ีแท้จริ ง 
คือ มีควำมรัก ควำมเมตตำต่อเด็ก ควรเป็นคนท้องท่ีเพื่อจะได้มีควำมผูกพัน และคิดท่ีจะพัฒนำท้องถิ่น  
ท่ีเกิดของตน ไม่คิดย้ำยไปย้ำยมำ" (11 มิ.ย.55) 
  2.2 "ต้องปรับปรุงครู..ครูจะอำยุ 40-50 ปี ก็ต้องเรียนใหม่ ต้องปฏิวัติครูอย่ำงจริงจัง" (6 มิ.ย.55) 
  2.3 "ปัญหำปัจจุบันคือ ครูมุ่งเขียนงำนวิทยำนิพนธ์ เขียนต ำรำส่งผู้บริหำรเพื่อให้ได้ 
ต ำแหน่งและเงินเดือนสูงขึ้น แล้วบำงทีก็ย้ำยไปท่ีใหม่ ส่วนครูท่ีมุ่งกำรสอนหนังสือกลับไม่ได้อะไรตอบแทน 
ระบบไม่ยุติธรรมเรำต้องเปลี่ยนระเบียบตรงจุดนี้ กำรสอนหนังสือต้องถือว่ำเป็นควำมดีควำมชอบ หำกคนใด
สอนดี ซึ่งส่วนมำกคือมีคุณภำพและปริมำณ ต้องมี reward" (4 ก.ค.55) 
  2.4 "ครูบำงส่วนเวลำสอนนักเรียนจะสอนไม่หมด แต่เก็บไว้บำงส่วน หำกนักเรียน
ต้องกำรรู้ ท้ังหมดวิชำก็ต้องเสียเงินไปสมัครเรียนพิเศษกับครูท่ำนนั้น จะเป็นกำรสอนในโรงเรียน  
หรือส่วนตัวก็ตำม" (5 ก.ค.55)  

พระบรมราโชบายในพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศ รีสินทร มหาวชิราลงกรณ์  
พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 กับการพัฒนาการศึกษา 

กำรศึกษำต้องมุ่งสร้ำงพ้ืนฐำนให้แก่ผู้เรียน 4 ด้ำน คือ 
 1. มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง 

  1) ควำมรู้ควำมเข้ำใจต่อชำติบ้ำนเมือง 
  2) ยึดมั่นในศำสนำ 
  3) มั่นคงในสถำบันกษัตริย์ 
  4) มีควำมเอ้ืออำทรต่อครอบครัวและชุมชนของตน 
 2. มีพื้นฐานชีวิตที่ม่ันคง-มีคุณธรรม 
  1) รู้จักแยกแยะสิ่งที่ผิด-ชอบ/ชั่ว-ดี 
  2) ปฏิบัติแต่สิ่งที่ชอบ สิ่งที่ดีงำม 
  3) ปฏิเสธสิ่งที่ผิด สิ่งที่ชั่ว  
  4) ช่วยกันสร้ำงคนดีให้แก่บ้ำนเมือง 



   
แผนปฏิบัติการประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2565                 

        

 

 

สพป.สมุทรสาคร                                                                                                       26 

 3. มีงานท า-มีอาชีพ 
  1) กำรเลี้ยงดูลูกหลำนในครอบครัวหรือกำรฝึกฝนอบรมในสถำนศึกษำต้องมุ่งให้เด็ก
และเยำวชน รักงำน สู้งำน ท ำจนงำนส ำเร็จ 
  2) กำรฝึกฝนอบรมทั้งในหลักสูตรและนอกหลักสูตรต้องมีจุดมุ่งหมำยให้ผู้เรียนท ำงำน
เป็นและมีงำนท ำในที่สุด 
  3) ต้องสนับสนุนผู้ส ำเร็จหลักสูตรมีอำชีพ มีงำนท ำ จนสำมำรถเลี้ยงตนเองและครอบครัว 
 4. เป็นพลเมืองท่ีดี 
  1) กำรเป็นพลเมืองดี เป็นหน้ำที่ของทุกคน 
  2) ครอบครัว-สถำนศึกษำและสถำนประกอบกำรต้องส่งเสริมให้ทุกคนมีโอกำส 
ท ำหน้ำที่เป็นพลเมืองดี 
  3) กำรเป็นพลเมืองดี  คือ “เห็นอะไรที่จะท ำเพ่ือบ้ำนเมืองได้ก็ต้องท ำ” เช่น  
งำนอำสำสมัครงำนบ ำเพ็ญประโยชน์ งำนสำธำรณกุศลให้ท ำด้วยควำมมีน้ ำใจและควำมเอ้ืออำทร 

ความสอดคล้องกับแผน 3 ระดับ ตามนัยยะของคณะรัฐมนตรี เม่ือวันที่ 4 ธันวาคม 2560 
  ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน ได้วิเครำะห์ควำมสอดคล้องของแผนในระดับต่ำง ๆ 
ตำมมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 4 ธันวำคม 2560 ในกำรแบ่งแผนออกเป็น 3 ระดับ ได้แก่  
  แผนระดับที่ 1 ยุทธศำสตร์ชำติ เป็นเป้ำหมำยกำรพัฒนำประเทศอย่ำงยั่งยืน ตำมหลักธรรมำภิบำล
เพ่ือใช้เป็นกรอบในกำรจัดท ำแผนต่ำง ๆ ให้สอดคล้องและบูรณำกำรกันเพ่ือให้เกิดเป็นพลังผลัก ดัน
ร่วมกันไปสู่เป้ำหมำยดังกล่ำว 
  แผนระดับที่ 2 หมำยถึง แผนซึ่งเป็นแนวทำงกำรขับเคลื่อนประเทศในมิติต่ำงๆ เพ่ือบรรลุ
ตำมเป้ำหมำยของยุทธศำสตร์ชำติ และถ่ำยทอดไปสู่แนวทำงในกำรปฏิบัติในแผนระดับที่  3  
ซึ่งประกอบไปด้วยแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
แผนกำรปฏิรูปประเทศ และนโยบำย และแผนระดับชำติว่ำด้วยควำมมั่นคงแห่งชำติ 
  แผนระดับท่ี 3 คือ แผนที่จัดท ำขึ้นโดยหน่วยงำนของรัฐ เพ่ือถ่ำยทอดเป้ำหมำยและประเด็น
กำรพัฒนำของแผนระดับที่ 1 และ 2 ไปสู่กำรปฏิบัติ หรือจัดท ำขึ้นตำมพันธกรณีหรืออนุสัญญำ
ระหว่ำงประเทศ ซึ่งรวมถึง แผนกำรศึกษำแห่งชำติ แผนปฏิบัติกำรด้ำน... แผนปฏิบัติรำชกำร... 
แผนปฏิบัติกำรประจ ำปี 
  ซึ่งวิเครำะห์ควำมสอดคล้องของแผนทั้ง 3 ระดับท่ีเกี่ยวข้องกับกำรศึกษำชั้นพื้นฐำน ได้ดังนี้ 
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แผนระดับท่ี 1 (Z) 

 

ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561 - 2580) 

 ยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 - 2580) รัฐบำลได้ก ำหนดวิสัยทัศน์  เป้ำหมำย 
กำรพัฒนำและยุทธศำสตร์ ซึ่งจะต้องน ำไปสู่กำรปฏิบัติ ดังนี้   
 วิสัยทัศน์ 
 “ประเทศไทยมีควำมมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนำแล้ว ด้วยกำรพัฒนำ            
ตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง” หรือเป็นคติพจน์ประจ ำชำติว่ำ “มั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน” 
 เป้าหมายการพัฒนาประเทศภาพรวม 
 “ประเทศชำติมั่นคง ประชำชนมีควำมสุข เศรษฐกิจพัฒนำอย่ำงต่อเนื่อง สังคมเป็นธรรม 
ฐำนทรัพยำกรธรรมชำติยั่งยืน” โดยยกระดับศักยภำพของประเทศในหลำกหลำยมิติ พัฒนำคน 
ในทุกมิติและในทุกช่วงวัยให้เป็นคนดี เก่ง และมีคุณภำพ สร้ำงโอกำสและควำมเสมอภำคทำงสังคม 
สร้ำงกำรเติบโตบนคุณภำพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และมีภำครัฐของประชำชนเพ่ือประชำชน
และประโยชน์ส่วนรวม 
 ยุทธศาสตร์ชาติ 6 ด้าน ได้แก่ 
  ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านความม่ันคง 
      1. เสริมสร้ำงควำมมั่นคงของสถำบันหลักและกำรปกครองระบอบประชำธิปไตย
อันมีพระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
      2. ปฏิ รูปกลไกกำรบริหำรประเทศและพัฒนำควำมมั่นคงทำงกำรเมือง 
ขจัดคอรัปชั่น สร้ำงควำมเชื่อมมั่นในกระบวนกำรยุติธรรม 
      3. กำรรักษำควำมมั่นคงภำยในและควำมสงบเรียบร้อยภำยในตลอดจน 
กำรบริหำรจัดกำรควำมมั่นคงชำยแดนและชำยฝั่งทะเล 
      4. กำรพัฒนำระบบ กลไก มำตรกำรและควำมร่วมมือระหว่ำงประเทศทุกระดับและรักษำ
ดุลยภำพควำมสัมพันธ์กับประเทศมหำอ ำนำจ เพ่ือป้องกันและแก้ไขปัญหำ ควำมมั่นคงรูปแบบใหม่ 
      5. กำรพัฒนำเสริมสร้ำงศักยภำพกำรผนึกก ำลังป้องกันประเทศ กำรรักษำ 
ควำมสงบเรียบร้อยภำยในประเทศ สร้ำงควำมร่วมมือกับประเทศเพ่ือนบ้ำนและมิตรประเทศ 
      6. กำรพัฒนำระบบกำรเตรียมพร้อมแห่งชำติและระบบบริหำรจัดกำรภัยพิบัติ   
รักษำควำมมั่นคงของฐำนทรัพยำกรธรรมชำติสิ่งแวดล้อม 
      7. กำรปรับกระบวนกำรท ำงำนของกลไกที่เกี่ยวข้องจำกแนวดิ่งสู่แนวระนำบมำกขึ้น 
   ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน 
      1. กำรพัฒนำสมรรถนะทำงเศรษฐกิจ ส่งเสริมกำรค้ำ กำรลงทุน พัฒนำสู่ชำติกำรค้ำ 
      2. กำรพัฒนำภำคกำรผลิตและบริกำร เสริมสร้ำงฐำนกำรผลิตเข้มแข็งยั่งยืน 
และส่งเสริมเกษตรกรรำยย่อยสู่เกษตรยั่งยืนเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
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      3. กำรพัฒนำผู้ประกอบกำรและเศรษฐกิจชุมชน พัฒนำทักษะผู้ประกอบกำร 
ยกระดับผลิตภำพแรงงำนและพัฒนำ SMEs  สำกล 
      4. กำรพัฒนำพ้ืนที่เศรษฐกิจพิเศษและเมือง พัฒนำเขตเศรษฐกิจพิเศษชำยแดน 
และพัฒนำระบบเมืองศูนย์กลำงควำมเจริญ 
      5. กำรลงทุนพัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำน ด้ำนกำรขนส่ง 
      6. กำรเชื่อมโยงกับภูมิภำคและเศรษฐกิจโลก สร้ำงควำมเป็นหุ้นส่วน กำรพัฒนำ
กับนำนำประเทศ ส่งเสริมให้ไทยเป็นฐำนของกำรประกอบธุรกิจ ฯลฯ 
   ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
      1. พัฒนำศักยภำพคนตลอดช่วงชีวิต 
      2. กำรยกระดับกำรศึกษำและกำรเรียนรู้ให้มีคุณภำพเท่ำเทียมและทั่วถึง 
      3. ปลูกฝังระเบียบวินัย คุณธรรม จริยธรรม ค่ำนิยมที่พึงประสงค ์
      4. กำรเสริมสร้ำงให้คนมีสุขภำวะที่ดี 
      5. กำรสร้ำงควำมอยู่ดีมีสุขของครอบครัวไทย 
   ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 
      1. สร้ำงควำมม่ันคงและกำรลดควำมเหลื่อมล้ ำทำงเศรษฐกิจ ทำงสังคม 
      2. พัฒนำระบบบริกำรและระบบบริหำรจัดกำรสุขภำพ 
      3. มีสภำพแวดล้อมและนวัตกรรมที่เอ้ือต่อกำรด ำรงชีวิตในสังคมสูงวัย 
      4. สร้ำงควำมเข้มแข็งของสถำบันทำงสังคม ทุนทำงวัฒนธรรมและควำมเข้มแข็งของชุมชน 
      5. พัฒนำกำรสื่อสำรมวลชนให้เป็นกลไกในกำรสนับสนุนกำรพัฒนำ 
   ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

  1.  จัดระบบอนุรักษ์ พ้ืนฟูและป้องกันกำรท ำลำยทรัพยำกรธรรมชำติ 
                    2. วำงระบบบริหำรจัดกำรน้ ำให้มีประสิทธิภำพทั้ง 25 ลุ่มน้ ำ เน้นกำรปรับระบบ
กำรบริหำรจัดกำรอุทกภัยอย่ำงบูรณำกำร 

3. กำรพัฒนำและใช้พลังงำนที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
                      4. กำรพัฒนำเมืองอุตสำหกรรมเชิงนิเวศและเมืองที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
   5.กำรร่วมลดปัญหำโลกร้อนและปรับตัวให้พร้อมกับกำรเปลี่ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศ 

6. กำรใช้เครื่องมือทำงเศรษฐศำสตร์และนโยบำยกำรคลังเพ่ือสิ่งแวดล้อม 
 ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
     1. กำรปรับปรุงโครงสร้ำง บทบำท ภำรกิจของหน่วยงำนภำครัฐ ให้มีขนำดที่เหมำะสม 

 2. กำรวำงระบบบริหำรรำชกำรแบบบูรณำกำร 
 3. กำรพัฒนำระบบบริหำรจัดกำรก ำลังคนและพัฒนำบุคลำกรภำครัฐ 
 4. กำรต่อต้ำนกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ 
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 5. กำรปรับปรุงกฎหมำยและระเบียบต่ำงๆ ให้ทันสมัย เป็นธรรมและเป็นสำกล 
 6. พัฒนำระบบกำรให้บริกำรประชำชนของหน่วยงำนภำครัฐ 
 7. ปรับปรุงกำรบริหำรจัดกำรรำยได้และรำยจ่ำยของภำครัฐ 

 

 ยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2561 - 2580 (เฉพาะที่เกี่ยวข้อง) 
 ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ (หลัก) 
     เป้าหมาย 
   1) คนไทยเป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภำพ พร้อมส ำหรับวิถีชีวิตในศตวรรษท่ี 21 
   2) สังคมไทยมีสภำพแวดล้อมที่เอ้ือและสนับสนุนต่อกำรพัฒนำคนตลอดช่วงชีวิต 
     ประเด็นยุทธศาสตร์ 
   1) กำรปรับเปลี่ยนค่ำนิยมและวัฒนธรรม 
   2) กำรพัฒนำศักยภำพคนตลอดช่วงชีวิต 
   3) ปฏิรูปกระบวนกำรเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อกำรเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 
   4) กำรตระหนักถึงพหุปัญญำของมนุษย์ที่หลำกหลำย 
     การบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ 
    ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน มีวิสัยทัศน์คือกำรสร้ำงคุณภำพ 
ทุนมนุษย์สู่สังคมอนำคตที่ยั่งยืน ซึ่งสอดคล้องกับยุทธศำสตร์ชำติด้ำนกำรพัฒนำและเสริมสร้ำง
ทรัพยำกรมนุษย์ นอกจำกนี้ยังพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพผู้เรียนที่หลำกหลำยทั้งในระดับต่ำง ๆ 
ตั้งแต่ระดับก่อนประถมศึกษำ ระดับกำรศึกษำภำคบังคับ ระดับมัธยมศึกษำตอนปลำย ผู้เรียนพิกำร 
ผู้เรียนด้อยโอกำส ผู้เรียนที่มีควำมสำมำรถพิเศษ มีกำรขับเคลื่อนกำรพัฒนำกำรศึกษำ กำรพัฒนำ
หลักสูตรกระบวนกำรเรียนกำรสอนกำรวัดและประเมินผล กำรพัฒนำกำรเรียนกำรสอน
ภำษำต่ำงประเทศ และเสริมสร้ำงศักยภำพครูกำรยกระดับคุณภำพสถำนศึกษำต่ำง ๆ ในทุกพ้ืนที่ทั่ว
ประเทศ ให้สำมำรถจัดกำรเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียนได้เต็มตำมศักยภำพ ทั้งควำมรู้ด้ำนวิชำกำร ทักษะ
อำชีพ ทักษะชีวิต และมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 

  ยุทธศาสตร์ที่ 4  ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม (รอง) 
     เป้าหมาย 
   สร้ำงควำมเป็นธรรม และลดควำมเหลื่อมล้ ำในทุกมิติ 
     ประเด็นยุทธศาสตร์ 
   กำรลดควำมเหลื่อมล้ ำ สร้ำงควำมเป็นธรรมในทุกมิติ 
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     การบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ 
   ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้น พ้ืนฐำน มีกำรสร้ำงควำมเสมอภำค 
ทำงกำรศึกษำด้วยกำรสนับสนุนค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดกำรศึกษำตั้งแต่ระดับอนุบำลจนจบกำรศึกษำ  
ขั้นพ้ืนฐำนในรำยกำรพ้ืนฐำน 5 รำยกำร ได้แก่ 1) ค่ำจัดกำรเรียนกำรสอน 2) ค่ำหนังสือเรียน  
3) ค่ำอุปกรณ์กำรเรียน 4) ค่ำเครื่องแบบนักเรียน และ 5) ค่ำกิจกรรมพัฒนำคุณภำพผู้ เรียน  
ซึ่งกำรสนับสนุนค่ำใช้จ่ำยดังกล่ำวเป็นกำรสร้ำงควำมเป็นธรรมในกำรเข้ำถึงบริกำรกำรศึกษำ  
ส ำหรับผู้มีรำยได้น้อยและกลุ่มผู้ด้อยโอกำสทั่วประเทศ รวมทั้งกำรสร้ำงโอกำสและลดควำมเหลื่อมล้ ำ 
ทำงกำรศึกษำในระดับพื้นที่พิเศษ ได้แก่ โรงเรียนพื้นที่สูงในถิ่นทุรกันดำร โรงเรียนพ้ืนที่เกำะแก่ง และ
โรงเรียนในพ้ืนที่ข้ำงเคียงโครงกำรพัฒนำดอยตุงอันเนื่องมำจำกพระรำชด ำริให้ ได้รับโอกำส  
ทำงกำรศึกษำอย่ำงทั่วถึงและมีคุณภำพ และกำรพัฒนำสื่อและเทคโนโลยีสำรสนเทศเพ่ือกำรศึกษำ 
โดยกำรส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำด้ำนเทคโนโลยีทำงไกลผ่ำนดำวเทียม (DLTV) และเทคโนโลยี
ทำงไกลผ่ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ (DLIT) เพ่ือสร้ำงควำมเป็นธรรม และลดควำมเหลื่อมล้ ำในกำร
เข้ำถึงบริกำรทำงกำรศึกษำท่ีมีคุณภำพ 
 

  ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านความม่ันคง (รอง) 
     เป้าหมาย 
   บ้ำนเมืองมีควำมม่ันคงในทุกมิติและทุกระดับ 
     ประเด็นยุทธศาสตร์ 
   กำรป้องกันและแก้ไขปัญหำที่มีผลกระทบต่อควำมมั่นคง 
     การบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ 
   ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้น พ้ืนฐำนมีแผนกำรพัฒนำกำรศึกษำ  
และแผนกำรเสริมสร้ำงภูมิคุ้มกัน เพ่ือสันติสุขในเขตพัฒนำพิ เศษจังหวัดชำยแดนภำคใต้  
ให้กำรจัดกำรศึกษำพ้ืนที่ดังกล่ำวสอดคล้องกับอัตลักษณ์วิถีชีวิต วัฒนธรรม อำชีพให้เกิดควำม
สมำนฉันท์  และรู้รักสำมัคคีมีควำมเข้ำใจซึ่ งกันและกันอยู่ ร่วมกันอย่ำงสันติสุข มีคุณภำพ 
ตำมมำตรฐำนกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน ผู้เรียนได้รับโอกำสทำงกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนอย่ำงทั่วถึง บุคลำกร
ทำงกำรศึกษำมีควำมปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สินและมีขวัญก ำลังใจในกำรปฏิบัติงำนและแผนกำร
ป้องกันและแก้ไขปัญหำยำเสพติดในสถำนศึกษำเพ่ือสร้ำงภูมิคุ้มกันป้องกันยำเสพติดในกลุ่มเด็ก 
และเยำวชนมิให้เป็นผู้เสพรำยใหม่ พัฒนำกระบวนกำรระบบติดตำม ดูแลช่วยเหลือกลุ่มเด็ก 
และเยำวชนที่มีปัญหำยำเสพติดสร้ำงและพัฒนำระบบรองรับสนับสนุนกำรคืนเด็กดีสู่สังคม เสริมสร้ำง
มำตรฐำนในกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำในกลุ่มเป้ำหมำย ซึ่งจะส่งผลให้ประเทศไทยมีควำมมั่นคง 
ในระยะยำวต่อไป 
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แผนระดับท่ี 2  (Y) 

แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561 - 2580)  
  กำรบรรลุเป้ำหมำยกำรพัฒนำประเทศระยะ 20 ปี ตำมยุทธศำสตร์ชำติ ต้องจัดท ำ
แผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ เพ่ือเป็นกลไกส ำคัญในกำรขับเคลื่อนยุทธศำสตร์ชำติให้บรรลุ  
ตำมเป้ำหมำยภำยในปี 2580 โดยมีแผนแม่บทที่เก่ียวข้องกับกำรจัดกำรศึกษำ 2 แผน คือ 

แผนแม่บทที่ 11 กำรพัฒนำศักยภำพคนตลอดช่วงชีวิต ซึ่งมีเป้ำหมำยให้คนไทย 
ทุกช่วงวัยมีคุณภำพ ได้รับกำรพัฒนำอย่ำงสมดุลทั้งด้ำนร่ำงกำย สติปัญญำ และคุณธรรม จริยธรรม 
เป็นผู้ที่มีควำมรู้และทักษะในศตวรรษท่ี 21 รักกำรเรียนรู้อย่ำงต่อเนื่องตลอดชีวิต  

แผนแม่บทที่  12 กำรพัฒนำกำรเรียนรู้  มีเป้ำหมำยให้คนไทยมีกำรศึกษำ 
ที่มีคุณภำพตำมมำตรฐำนสำกล มีทักษะที่จ ำเป็นของโลกศตวรรษที่ ๒๑ มีควำมสำมำรถในกำร
แก้ปัญหำ ปรับตัว สื่อสำร และท ำงำนร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่ำงมีประสิทธิผลเพ่ิมขึ้น มีนิสัย ใฝ่เรียนรู้อย่ำง
ต่อเนื่องตลอดชีวิต และคนไทยได้รับกำรพัฒนำเต็มตำมศักยภำพตำมควำมถนัดและควำมสำมำรถ 
ของพหุปัญญำดีขึ้น 

 

1. แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (เฉพาะที่เกี่ยวข้อง) 
     1.1 ประเด็นที่ 12 การพัฒนาการเรียนรู้ (หลัก) 

1) เป้ำหมำยระดับประเด็นของแผนแม่บท 
   เป้าหมายที่ 1 คนไทยมีกำรศึกษำที่มีมำตรฐำนสำกลเพ่ิมขึ้น มีทักษะที่จ ำเป็น 
ของโลกศตวรรษที่ 21 สำมำรถแก้ปัญหำปรับตัว สื่อสำร และท ำงำนร่วมกับผู้อื่นได้อย่ำงมีประสิทธิผล
เพ่ิมข้ึน มีนิสัยใฝ่เรียนรู้อย่ำงต่อเนื่องตลอดชีวิต 
   เป้ าหมายที่  2 คนไทยได้ รับกำรพัฒนำเต็มตำมศักยภำพตำมควำมถนั ด 
และควำมสำมำรถของพหุปัญญำดีขึ้นกำรบรรลุเป้ำหมำย ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้น
พ้ืนฐำน มีแผนกำรด ำเนินกำร 
   บรรลุเป้าหมาย รวมถึง กำรพัฒนำหลักสูตรกระบวนกำรเรียนกำรสอน กำรวัด 
และประเมินผล ให้ผู้ เรียนทุกระดับและทุกกลุ่ม ได้รับกำรศึกษำที่มีคุณภำพและมีมำตรฐำน  
เกิดกำรเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่ำงทั่วถึงพร้อมทั้งมีทักษะและศักยภำพในกำรประกอบอำชีพที่สอดคล้อง
กับควำมต้องกำรของประเทศ กำรขับเคลื่อนกำรพัฒนำกำรศึกษำที่ยั่งยืน ที่ พัฒนำคุณภำพ 
กำรจัดกำรศึกษำให้ เหมำะสมกับบริบทของพ้ืนที่ที่หลำกหลำย รวมถึงแนวโน้มของสังคมที่
เปลี่ยนแปลงไปและสอดคล้องกับกำรพัฒนำของประเทศ กำรพัฒนำคุณภำพกำรเรียนกำรสอน
ภำษำต่ำงประเทศและพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพครู เพ่ือพัฒนำศักยภำพครูให้มีควำมพร้อมใน
กำรจัดกำรเรียนกำรสอน สอดรับกับทักษะที่จ ำเป็นในศตวรรษที่ 21 กำรจัดตั้งสถำบันไทยโคเซ็น 
เพ่ือพัฒนำระบบกำรศึกษำในด้ำนวิศวกรรมศำสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม โดยใช้หลักสูตร 



   
แผนปฏิบัติการประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2565                 

        

 

 

สพป.สมุทรสาคร                                                                                                       32 

กำรเรียนกำรสอนที่มีคุณภำพแบบประเทศญี่ปุ่น (หลักสูตรสถำบันโคเซ็น) ในกำรสร้ำงวิศวกร
ปฏิบัติกำร (Practical Engineers) และนวัตกรคุณภำพ ที่สอดคล้องกับควำมต้องกำรของประเทศ 
กำรยกระดับคุณภำพโรงเรียนโดยเฉพำะในระดับต ำบล  
      2) แผนย่อยกำรปฏิรูปกระบวนกำรเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อกำรเปลี่ยนแปลง 
ในศตวรรษท่ี 21 
      แนวทางการพัฒนา 1) ปรับเปลี่ยนระบบกำรเรียนรู้ส ำหรับศตวรรษที่  21  
2) เปลี่ยนโฉมบทบำท "ครู" ให้เป็นครูยุคใหม่ 3) เพ่ิมประสิทธิภำพระบบบริหำรจัดกำรศึกษำ 
ในทุกระดับ ทุกประเภท 4) พัฒนำระบบกำรเรียนรู้ตลอดชีวิต และ 5) สร้ำงระบบกำรศึกษำเพ่ือเป็น
เลิศทำงวิชำกำรระดับนำนำชำติ 
      เป้าหมายของแผนย่อย คนไทยได้รับกำรศึกษำที่มีคุณภำพตำมมำตรฐำน  
มีทักษะกำรเรียนรู้ และมีทักษะที่จ ำเป็นของโลกศตวรรษที่ 21 สำมำรถเข้ำถึงกำรเรียนรู้อย่ำงต่อเนื่อง
ตลอดชีวิตดีขึ้น 
      การบรรลุเป้าหมาย ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน มีแผน 
กำรด ำเนินกำรให้บรรลุเป้ำหมำย รวมถึง กำรพัฒนำหลักสูตรกระบวนกำรเรียนกำรสอน กำรวัด  
และประเมินผล ให้ผู้ เรียนทุกระดับและทุกกลุ่ม ได้รับกำรศึ กษำที่มีคุณภำพและมีมำตรฐำน  
เกิดกำรเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่ำงทั่วถึงพร้อมทั้งมีทักษะและศักยภำพในกำรประกอบอำชีพที่สอดคล้อง
กับควำมต้องกำรของประเทศกำรขับเคลื่อนกำรพัฒนำกำรศึกษำที่ยั่ งยืน ที่ พัฒนำคุณภำพ 
กำรจัดกำรศึกษำให้ เหมำะสมกับบริบทของพ้ืนที่ที่หลำกหลำย รวมถึงแ นวโน้มของสังคม 
ที่เปลี่ยนแปลงไปและสอดคล้องกับกำรพัฒนำของประเทศกำรพัฒนำคุณภำพกำรเรียนกำรสอน
ภำษำต่ำงประเทศและพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพครู เพ่ือพัฒนำศักยภำพครูให้มีควำมพร้อม  
ในกำรจัดกำรเรียนกำรสอน สอดรับกับทักษะที่จ ำเป็นในศตวรรษที่ 21 ยกระดับคุณภำพโรงเรียน
คุณภำพประจ ำต ำบล เพ่ือสร้ำงโอกำสให้นักเรียนเข้ำถึงกำรศึกษำที่มีคุณภำพให้โรงเรียนมีควำมพร้อม 
ในกำรบริหำรจัดกำรและกำรจัดกำรเรียนรู้ที่มีคุณภำพ มีสภำพแวดล้อมที่เอ้ือต่อกำรส่งเสริม 
กำรเรียนรู้ ด้วยกำรส่งเสริมด้ำนโครงสร้ำงพ้ืนฐำน ทั้งอำคำรสถำนที่ แหล่งเรียนรู้ และวั สดุ อุปกรณ์ 
ด้ำนจัดกำรศึกษำทั้งบุคลำกร หลักสูตรและกิจกรรม และด้ำนกำรมีส่วนร่วมของเอกชน บ้ำน  
วัด/ศำสนสถำนอ่ืนๆ รัฐ และโรงเรียนเพ่ือผลิตผู้ เรียนที่มีคุณภำพเป็นที่ยอมรับของผู้ปกครอง  
และชุมชนตลอดจนโรงเรียนเป็นศูนย์กลำงกำรเรียนรู้ของชุมชน 
   3) แผนย่อยกำรตระหนักถึงพหุปัญญำของมนุษย์ที่หลำกหลำย 
   แนวทางการพัฒนา 1) พัฒนำและส่งเสริมพหุปัญญำ 2) สร้ำงเส้นทำงอำชีพ 
สภำพแวดล้อมกำรท ำงำน และระบบสนับสนุนที่เหมำะสมส ำหรับผู้มีควำมสำมำรถพิเศษ 
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    เป้าหมายของแผนย่อย ประเทศไทยมีระบบข้อมูลเพ่ือกำรส่งเสริมกำรพัฒนำ
ศักยภำพตำมพหุปัญญำ เพ่ือประโยชน์ในกำรพัฒนำและกำรส่งต่อกำรพัฒนำให้เต็มตำมศักยภำพ
เพ่ิมข้ึน 
   การบรรลุเป้าหมาย  ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้น พ้ืนฐำน มีแผน 
กำรด ำเนินกำรให้บรรลุเป้ำหมำย รวมถึง กำรมีแผนกำรพัฒนำ/แนวทำง/รูปแบบ/เครื่องมือ/
ฐำนข้อมูลระบบอิเล็กทรอนิคส์ ระบบกำรส ำรวจแววนักเรียนผู้มีควำมสำมำรถพิเศษตำมหลัก 
พหุปัญญำ แบบสอบถำมควำมคิดเห็นผู้บริหำร ครู ศึกษำนิเทศก์ นักเรียนและพ่อ แม่ ผู้ปกครอง
นักเรียนที่มีควำมสำมำรถพิเศษ กำรวิจัยพัฒนำรูปแบบกำรจัดกำรเรียนรู้ผู้มีควำมสำมำรถพิเศษตำม
หลักพหุปัญญำ ติดตำมเชิงลึกค ำปรึกษำ แนะน ำ และเป็นพ่ีเลี้ยง กำรพัฒนำหลักสูตรกระบวน  
กำรเรียนกำรสอน กำรวัดและประเมินผล ให้ผู้เรียนทุกระดับและทุกกลุ่ม ทั้งได้รับกำรศึกษำที่มี
คุณภำพสอดคล้องกับศักยภำพ พร้อมทั้งมีทักษะและศักยภำพในกำรประกอบอำชีพที่เหมำะสม  
กำรส่งเสริมให้มีกำรจัดกำรศึกษำให้กับนักเรียนที่มีควำมสำมำรถพิเศษ กำรพัฒนำผู้มีควำมสำมำรถ
พิเศษด้ำนวิทยำศำสตร์และคณิตศำสตร์ กำรยกระดับคุณภำพกำรศึกษำโรงเรียนวิทยำศำสตร์จุฬำภรณ์
รำชวิทยำลัย กำรพัฒนำผู้มีควำมสำมำรถพิเศษด้ำนทัศนศิลป์ นำฏศิลป์ ดนตรี และกีฬำ กำรพัฒนำ
ศูนย์โอลิมปิกวิชำกำร กำรจัดตั้งสถำบันไทยโคเซ็น เพ่ือพัฒนำระบบกำรศึกษำในด้ำนวิศวกรรมศำสตร์ 
เทคโนโลยี และนวัตกรรม โดยใช้หลักสูตรกำรเรียนกำรสอนที่มีคุณภำพแบบประเทศญี่ปุ่น (หลักสูตร
สถำบันโคเซ็น) ในกำรสร้ำงวิศวกรปฏิบัติกำร และนวัตกรคุณภำพที่สอดคล้องกับควำมต้องกำร 
ของประเทศ 
     1.2 ประเด็นที่ 11 การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต (รอง) 
   1) เป้ำหมำยระดับประเด็นของแผนแม่บท 
    เป้าหมาย คนไทยทุกช่วงวัยมีคุณภำพเพ่ิมขึ้น ได้รับกำรพัฒนำอย่ำงสมดุล  
ทั้งด้ำนร่ำงกำย สติปัญญำ และคุณธรรม จริยธรรม เป็นผู้ที่มีควำมรู้และทักษะในศตวรรษที่ 21  
รักกำรเรียนรู้อย่ำงต่อเนื่องตลอดชีวิต 
   การบรรลุเป้าหมาย ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนพัฒนำผู้เรียน
ตั้งแต่ระดับก่อนประถมศึกษำ ถึงมัธยมศึกษำตอนปลำย 
   2) แผนย่อยกำรพัฒนำเด็กตั้งแต่ช่วงกำรตั้งครรภ์จนถึงปฐมวัย 
   แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมสนับสนุนกำรจัดกำรศึกษำในระดับก่อนประถมศึกษำ 
ที่มีคุณภำพ 
   เป้าหมายของแผนย่อย เด็กเกิดอย่ำงมีคุณภำพมีกำรพัฒนำกำรสมวัย สำมำรถ
เข้ำถึงบริกำรที่มีคุณภำพมำกขึ้น 
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   การบรรลุเป้าหมาย  ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้น พ้ืนฐำน มีแผน 
กำรด ำเนินกำรให้บรรลุเป้ำหมำย รวมถึงกำรสนับสนุนกำรยกระดับคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำ 
ก่อนประถมศึกษำในพื้นที่กำรด ำเนินโครงกำรบ้ำนนักวิทยำศำสตร์น้อยประเทศไทย 
   3) แผนย่อยกำรพัฒนำช่วงวัยเรียน/วัยรุ่น 
   แนวทางการพัฒนา กำรส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำให้กับนักเรียนระดับกำรศึกษำ
ภำคบังคับและมัธยมศึกษำตอนปลำย 
   เป้าหมายของแผนย่อย วัยเรียน/วัยรุ่น มีควำมรู้และทักษะในศตวรรษที่ 21 
ครบถ้วน รู้จักคิด วิเครำะห์  รักกำรเรียนรู้  มีส ำนึกพลเมือง มีควำมกล้ำหำญทำงจริยธรรม  
มีควำมสำมำรถในกำรแก้ปัญหำปรับตัว สื่อสำร และท ำงำนร่วมกับผู้ อ่ืนได้อย่ำงมีประสิทธิผล 
ตลอดชีวิตดีขึ้น 
   การบรรลุเป้าหมาย ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน มีแผนกำร
ด ำเนินกำรให้บรรลุเป้ำหมำย รวมถึง กำรส่งเสริมกำรพัฒนำหลักสูตรและกระบวนกำรเรียนรู้ที่
หลำกหลำยให้เอ้ือต่อกำรเรียนรู้ตลอดชีวิต กำรพัฒนำสื่อกำรเรียนรู้ในกำรจัดกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน 
กำรจ้ำงครูวิทยำศำสตร์ คณิตศำสตร์ ในโรงเรียนประถมศึกษำ โรงเรียนขยำยโอกำสทำงกำรศึกษำ 
โรงเรียนมัธยมศึกษำขนำดกลำงและเล็กที่ประสบปัญหำขำดแคลนครูวิทยำศำสตร์และคณิตศำสตร์  
กำรส่งเสริมนิสัยรักกำรอ่ำนกำรพัฒนำระบบกำรประเมินและกำรประกันคุณภำพภำยใน 
ของสถำนศึกษำ กำรขับเคลื่อนงำนแนะแนวในสถำนศึกษำและสร้ำงเสริมสมรรถนะผู้เรียนระดับ
กำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนเพ่ือกำรศึกษำต่อและกำรมีงำนท ำ กำรขับเคลื่อนนักจิตวิทยำโรงเรียนประจ ำเขต
พ้ืนที่กำรศึกษำ กำรขับเคลื่อนกำรดูแลช่วยเหลือและคุ้มครองเด็กนักเรียน กำรขับเคลื่อนหลักปรัชญำ 
ของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถำนศึกษำ 

 แผนแม่บทเฉพาะกิจภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ อันเป็นผลมาจากสถานการณ์โควิด-19  
พ.ศ. 2564 - 2565 
  แผนแม่บทเฉพำะกิจภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติฯ มีเป้ำหมำยส ำคัญ คือ "คนสำมำรถยังชีพอยู่ได้
มีงำนท ำ กลุ่มเปรำะบำงได้รับกำรดูแลอย่ำงทั่วถึง สร้ำงอำชีพและกระจำยรำยได้สู่ท้องถิ่น เศรษฐกิจ
ประเทศฟ้ืนตัวเข้ำสู่ภำวะปกติ และมีกำรวำงรำกฐำนเพ่ือรองรับกำรปรับโครงสร้ำงเศรษฐกิจใหม่ "  
โดยได้ระบุประเด็นกำรพัฒนำ 4 ประกำร ที่ควรให้ควำมส ำคัญเป็นพิเศษในระยะ 2 ปีข้ำงหน้ำ  
เพ่ื อ เสริมสร้ ำงศักยภำพในกำรฟ้ืน ฟูและขับ เคลื่ อนประเทศให้ สำมำรถ  "ล้ มแล้ ว  ลุ ก ไว  
หรือ Resilience" โดย 4 ประเด็นกำรพัฒนำ ประกอบด้วย 
  - กำรเสริมสร้ำงควำมเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐำนรำกภำยในประเทศ (Local Economy)  
เพ่ือลดควำมเสี่ยงในกำรพ่ึงพำต่ำงประเทศ โดยมุ่งเน้นกำรกระจำยควำมเจริญและโอกำส  
ทำงเศรษฐกิจไปยังระดับท้องถิ่น ผ่ำนกำรส่งเสริมกำรจ้ำงงำนโดยเฉพำะในระดับพ้ืนที่และชุ มชน 
ร่วมกับกำรให้ควำมช่วยเหลือและพัฒนำศักยภำพของวิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อม (SMEs)  
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ให้สำมำรถปรับตัวสู่ธุรกิจใหม่ที่มีแนวโน้มควำมต้องกำรมำกขึ้นในอนำคต เพ่ือให้เศรษฐกิจฐำนรำก
เป็นก ำลังหลักในกำรขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ 
  - กำรยกระดับขีดควำมสำมำรถของประเทศเพ่ือรองรับกำรเติบโตอย่ำงยั่งยืนในระยะยำว
(Future Growth) โดยมุ่งเน้นด้ำนกำรเตรียมควำมพร้อมและส่งเสริมควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน 
ของเครื่องยนต์ทำงเศรษฐกิจหลัก ที่ประเทศไทยมีโอกำสและมีศักยภำพภำยใต้ภูมิทัศน์ของเศรษฐกิจ
โลกแบบใหม่ ได้แก่ อุตสำหกรรมและบริกำรทำงกำรแพทย์ครบวงจร กำรท่องเที่ยวเชิงสร้ำงสรรค์  
และเน้นคุณภำพกำรเกษตรมูลค่ำสูงอุตสำหกรรมอำหำร และอุตสำหกรรมยำนยนต์สมัยใหม่ 
  - กำรพัฒนำศักยภำพและคุณภำพชีวิตของคนให้เป็นก ำลังหลักในกำรขับเคลื่อนกำรพัฒนำ
ประเทศ (Human Capital) โดยกำรยกระดับและปรับทักษะแรงงำนให้สนับสนุนอุตสำหกรรม 
และ บริกำรเป้ำหมำยที่ประเทศไทยมีโอกำสและมีศักยภำพตลอดจนสอดคล้องกับควำมต้องกำร  
ของตลำดแรงงำนและโครงสร้ำงเศรษฐกิจที่ปรับเปลี่ยนไป พร้อมทั้งเยียวยำผู้ที่ได้รับผลกระทบ 
จำกภำวะวิกฤต และจัดสวัสดิกำรทำงสังคมให้เหมำะสม เพียงพอกับควำมจ ำเป็นในกำรด ำรงชีวิต
โดยเฉพำะในด้ำนรำยได้และสุขภำพ 
  - กำรปรับปรุงและพัฒนำปัจจัยพ้ืนฐำนเพ่ือส่งเสริมกำรฟ้ืนฟูและพัฒนำประเทศ (Enabling 
Factors) ให้สอดรับกับกระแสกำรเปลี่ยนแปลงที่จะส่งผลกระทบต่อศักยภำพของประเทศ อำทิ  
กำรเร่งรัด พัฒนำและใช้ประโยชน์จำกโครงสร้ำงพ้ืนฐำนที่ ส ำคัญ  กำรปรับปรุงกฎหมำย  
และกำรด ำเนินงำนของภำครัฐให้ทันสมัย กำรพัฒนำและประยุกต์ใช้องค์ควำมรู้และนวัตกรรม  
กำรเสริมสร้ำงควำมมั่นคงและศักยภำพในบริหำรจัดกำรควำมเสี่ยง รวมถึงกำรส่งเสริมกำรมีส่วนร่วม 
จำกภำคีเครือข่ำยกำรพัฒนำต่ำงๆ อุปสรรค ข้อจ ำกัด และส่งเสริมกำรฟ้ืนฟูและพัฒนำประเทศ 
ด้วยควำมร่วมมือจำกทุกภำคส่วนโดยมีแนวทำงกำรพัฒนำที่สอดคล้องกับภำรกิจของส ำนักงำน
คณะกรรมกำรกำรศึกษำขัน้พ้ืนฐำนเพ่ือให้บรรลุเป้ำหมำยของแผนแม่บทเฉพำะกิจภำยใต้ยุทธศำสตร์
ชำติฯ ตำมที่ก ำหนด ในระยะเวลำ 2 ปี (พ.ศ. 2564 - 2565) แนวทำงกำรพัฒนำที่ต้องมุ่งเน้นในแผน
แม่บทเฉพำะกิจภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติอันเป็นองค์โดยตรงจำกสถำนกำรณ์โควิด -19 จะต้อง 
ให้ควำมส ำคัญกับกำรเร่งด ำเนินกำรในมิติต่ำงๆ เชื่อมโยงไปถึงกำรบรรลุค่ำเป้ำหมำยตำมที่ก ำหนดไว้  
บนหลักกำรพ้ืนฐำนของแนวคิดในกำรพัฒนำศักยภำพประเทศด้ำนกำรพร้อมรับ ปรับตัว  
และเปลี่ยนแปลงเพ่ือพร้อมเติบโตอย่ำงยั่งยืน (Cope, Adapt, Transform : CAT) โดยมีแนวทำง 
กำรพัฒนำที่ส ำคัญและเกี่ยวข้องกับส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำข้ันพ้ืนฐำน โดยสรุป ดังนี้ 
  กำรพัฒนำศักยภำพและยกระดับคุณภำพชีวิตของคน (Human Capital) ด้วยกำรยกระดับ
ทักษะ (Upskill) ปรับทักษะ (Reskill และส่งเสริมกำรเรียนรู้เพ่ือรองรับอุตสำหกรรมและบริกำร 
ที่จะเป็นเครื่องยนต์ทำงเศรษฐกิจหลักทั้ง 5 สำขำตำมที่ระบุไว้ในประเด็นกำรพัฒนำที่ 2) Future 
Growth ข้ำงต้น ร่วมกับกำรขยำยและพัฒนำระบบประกันสังคม เพ่ือยกระดับคุณภำพชีวิต 
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ของประชำกรทุกสำขำอำชีพและทุกช่วงวัย ตลอดจนกำรส่งเสริมควำมมั่นคงทำงสุขภำพ เพ่ือให้คน
เป็นก ำลังหลักในกำรขับเคลื่อนกำรพัฒนำประเทศได้อย่ำงยั่งยืน ดังนี้ 
     1) กำรยกระดับทักษะ ปรับทักษะ และส่งเสริมกำรเรียนรู้ด้วยกำรส่งเสริมแรงงำนที่อยู่ใน
และบริกำรที่ได้รับผลกระทบ ให้ได้รับกำรฝึกอบรมยกระดับทักษะ และปรับศักยภำพให้เหมำะสมกับ
รูปแบบธุรกิจ และโครงสร้ำงเศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลงไป ยกระดับคุณภำพมำตรฐำนของศูนย์พัฒนำ
ฝีมือแรงงำนโดยกำรมีส่วนร่วมของภำคเอกซน ส่งเสริมกำรเข้ำถึงเทคโนโลยีดิจิทัลที่จ ำเป็นส ำหรับ  
กำรเรียนกำรสอน และกำรเรียนรู้ด้วยตนเอง และกำรพัฒนำทักษะอำชีพ พร้อมทั้งส่งเสริมกำรเรียนรู้
ตลอดชีวิตของแรงงำนเพ่ือให้แรงงำนมีควำมยืดหยุ่นพร้อมปรับตัว ตลอดจนมุ่งเน้นกำรผลิตก ำลังคน 
ที่มีคุณภำพในระยะยำว เป็นต้น 
     2) กำรขยำยและพัฒนำระบบหลักประกันทำงสังคม ด้วยกำรช่วยเหลือ เยียวยำ  
และชดเชยคนยำกจน กลุ่ ม เปรำะบำง ที่ ได้ รับผลกระทบ โดยค ำนึ งถึงระดับของปัญหำ 
และควำมต้องกำรที่ แตกต่ำงกันของกลุ่มเป้ำหมำย พร้อมทั้งผลัก ดันให้แรงงำนเข้ำสู่ระบบ
ประกันสังคมมำกขึ้น พัฒนำระบบและกลไกกำรช่วยเหลือกลุ่มเป้ำหมำยเพ่ือแก้ปัญหำเฉพำะกลุ่มให้
ตรงจุด และพัฒนำระบบควำมคุ้มครองทำงสังคมให้เหมำะสมสอดคล้องกับรูปแบบตลำดแรงงำนที่
เปลี่ยนแปลงไป รวมถึงมีกำรบูรณำกำรตั้งแต่ระดับนโยบำยจนถึงระบบข้อมูลในกำรตรวจสอบ 
และติดตำมประเมินผล เป็นต้น 

แผนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา 
 1. เรื่องกำรปฏิรูปกำรพัฒนำเด็กเล็กและเด็กก่อนวัยเรียน 
      1.1 ประเด็นกำรพัฒนำระบบดูแล พัฒนำ และจัดกำรเรียนรู้ เพ่ือให้เด็กปฐมวัย
ได้รับกำรพัฒนำร่ำงกำย จิตใจ วินัย อำรมณ์ สังคม และสติปัญญำให้สมกับวัย 
       1.2 กิจกรรมและเป้ำหมำยกิจกรรม : กำรสนับสนุนกำรยกระดับคุณภำพ 
กำรจัดกำรศึกษำก่อนประถมศึกษำในพ้ืนที่ กำรด ำเนินโครงกำรบ้ำนนักวิทยำศำสตร์น้อยประเทศไทย  
เพ่ือจัดกำรศึกษำให้นักเรียนในระดับก่อนประถมศึกษำ 
  2. เรื่องกำรปฏิรูปเพื่อลดควำมเหลื่อมล้ ำทำงกำรศึกษำ 
      2.1 ประเด็น 
    1) กำรจัดกำรศึกษำส ำหรับบุคคลพิกำร บุคคลที่มีควำมสำมำรถพิเศษ 
และบุคคลที่มีควำมต้องกำรจ ำเป็นพิเศษ 
    2) กำรด ำเนินกำรเพ่ือลดควำมเหลื่อมล้ ำทำงกำรศึกษำ 
    3) กำรยกระดับคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำในพ้ืนที่ห่ำงไกล หรือสถำนศึกษำ
ที่ต้องมีกำรยกระดับคุณภำพอย่ำงเร่งด่วน 
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      2.2 กิจกรรมและเป้ำหมำยกิจกรรม 
    1) กำรจัดกำรศึกษำและพัฒนำสมรรถภำพเด็กพิกำร ในโรงเรียนเฉพำะ
ควำมพิกำร ในศูนย์กำรศึกษำพิเศษ ในโรงเรียนเรียนร่วม เพ่ือให้เด็กพิกำรได้รับกำรศึกษำและพัฒนำ
สมรรถภำพ 
    2) กำรจัดกำรศึกษำส ำหรับเด็กด้อยโอกำส ในโรงเรียนศึกษำสงเครำะห์
เพ่ือให้เด็กด้อยโอกำสได้รับกำรศึกษำ 
    3) กำรสนับสนุนค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดกำรศึกษำตั้งแต่ระดับอนุบำลจนจบ
กำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน 
    4) กำรส่งเสริมให้เกิดกำรพัฒนำนักเรียนในพ้ืนที่พิเศษ ได้แก่ โรงเรียนพ้ืนที่
สูงในถิ่นทุรกันดำร โรงเรียนพ้ืนที่เกำะแก่ง และโรงเรียนในพ้ืนที่ข้ำงเคียงโครงกำรพัฒนำดอยตุง  
อันเนื่องมำจำกพระรำชด ำริให้ได้รับโอกำสทำงกำรศึกษำอย่ำงทั่วถึงและมีคุณภำพ 
    5) กำรส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำด้ำนเทคโนโลยีทำงไกลผ่ำนดำวเทียม
(DLTV/และเทคโนโลยีทำงไกลผ่ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ (DLIT) 
      2.3 เป้ ำหมำยกิจกรรม : จั ดกำรศึ กษำให้นั กเรียนในระดับก่ อนประถมศึกษำ 
จนจบกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน 
     3. เรื่องกำรปฏิรูปกลไกและระบบกำรผลิต คัดกรอง และพัฒนำผู้ ประกอบวิชำชีพครู  
และอำจำรย์ 
      3.1 ประเด็นกำรพัฒนำวิชำชีพครู 
      3.2 กิจกรรมและเป้ำหมำยกิจกรรม กำรพัฒนำคุณภำพกำรเรียนกำรสอน
ภำษำต่ำงประเทศและพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพครู เพ่ือพัฒนำศักยภำพครูให้มีควำมพร้อม  
ในกำรจัดกำรเรียนกำรสอน สอดรับกับทักษะที่จ ำเป็นในศตวรรษที่ 21 
 4. เรื่องกำรปฏิรูปกำรจัดกำรเรียนกำรสอนเพ่ือตอบสนองกำรเปลี่ยนแปลงในศตวรรษท่ี 21 
      4.1 ประเด็น 
    1) กำรปรับหลักสูตร พร้อมกระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนและกำรประเมิน
เพ่ือพัฒนำกำรเรียนรู้ เป็นหลักสูตรฐำนสมรรถนะ 
    2) ระบบกำรประกัน กำรประเมิน และกำรรับรองคุณภำพกำรศึกษำ 
    3) ระบบควำมปลอดภัย และระบบสวัสดิภำพของผู้เรียน 
    4) กำรจัดกำรศึกษำเพ่ือเสริมสร้ำงคุณธรรมและจริยธรรม 
       4.2 กิจกรรมและเป้ำหมำยกิจกรรม 
    1) กำรพัฒนำหลักสูตรกระบวนกำรเรียนกำรสอน กำรวัดและประเมินผล  
เพ่ือให้ผู้เรียนและประชำชนได้รับกำรศึกษำที่มีคุณภำพและมีมำตรฐำน เกิดกำรเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่ำง
ทั่วถึง พร้อมทั้งมีทักษะและศักยภำพในกำรประกอบอำชีพที่สอดคล้องกับควำมต้องกำรของประเทศ 
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    2) กำรขับเคลื่อนกำรพัฒนำกำรศึกษำที่ ยั่ งยืน  กำรพัฒ นำคุณภำพ
สถำนศึกษำ ทั้งโรงเรียนคุณภำพประจ ำต ำบล โรงเรียนขนำดเล็ก โรงเรียนในเขตพัฒนำเศรษฐกิจ  
ภำคตะวันออก กำรจ้ำงครูคณิตศำสตร์ วิทยำศำสตร์ในโรงเรียนประถมศึกษำ โรงเรียนขยำยโอกำส 
โรงเรียนมัธยมศึกษำขนำดเล็ก เพ่ือพัฒนำคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำให้เหมำะสมกับบริบทของพ้ืนที่  
ที่หลำกหลำยรวมถึงแนวโน้มของสังคมท่ีเปลี่ยนแปลงไปและสอดคล้องกับกำรพัฒนำของประเทศ 
    3) กำรป้องกันและแก้ไขปัญหำยำเสพติดในสถำนศึกษำ เพ่ือสร้ำงภูมิคุ้มกัน
ป้องกัน ยำเสพติดในกลุ่มเด็กและเยำวชนมิให้เป็นผู้เสพรำยใหม่ พัฒนำกระบวนกำรระบบติดตำม
ดูแล ช่วยเหลือกลุ่มเด็กและเยำวชนที่มีปัญหำยำเสพติด สร้ำงและพัฒนำระบบรองรับสนับสนุน 
กำรคืนเด็กดีสู่สังคม เสริมสร้ำงมำตรฐำนในกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำในกลุ่มเป้ำหมำย ซึ่งจะส่งผล
ให้ประเทศไทยมีควำมม่ันคง 
    4) กำรเสริมสร้ำงระเบียบวินัย คุณธรรม และจริยธรรม เพ่ือให้ นักเรียน ครู 
ผู้บริหำร และบุคลำกรทำงกำรศึกษำตระหนักรู้ เข้ำใจ และมีกระบวนกำรคิดอย่ำงมีเหตุผล  
ซึมซับคุณค่ำแห่งคุณธรรมควำมดีอย่ำงเป็นธรรมชำติและสร้ำงควำมรู้สึกผิดชอบชั่วดี  
ภูมิใจในกำรท ำควำมดี อีกทั้งสร้ำงเครือข่ำยชุมชนองค์กรแห่งคุณธรรม โดยขอควำมร่วมมือ 
จำกหน่วยงำนและองคก์รที่ท ำงำนด้ำนคุณธรรมอย่ำงเป็นรูปธรรม 
  5. เรื่องกำรปฏิรูปกำรศึกษำและกำรเรียนรู้โดยกำรผลิกโฉมด้วยระบบดิจิทัล 
      5.1 ประเด็นกำรปฏิรูปกำรเรียนรู้ด้วยดิจิทัลผ่ำนแพลตฟอร์มกำรเรียนรู้ด้วยดิจิทัลแห่งชำติ 
      5.2 กิจกรรมและเป้ำหมำยกิจกรรม กำรพัฒนำสื่อและเทคโนโลยีสำรสนเทศเพ่ือกำรศึกษำ 
เพ่ือส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำเทคโนโลยีทำงไกลผ่ำนดำวเทียม (DLTV) และเทคโนโลยีทำงไกล 
ผ่ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ (DLIT) 

แผนระดับท่ี 3  (X) 

 แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 – 2579 
  แผนกำรศึกษำแห่ งชำติ  เป็นกรอบเป้ ำหมำยและทิศทำงกำรจัดกำรศึกษำ 
ของประเทศ โดยมุ่งจัดกำรศึกษำ ให้คนไทยทุกคนสำมำรถเข้ำถึงโอกำสและควำมเสมอภำค 
ในกำรศึกษำที่มีคุณภำพ พัฒนำระบบ กำรบริหำรจัดกำรศึกษำที่มีประสิทธิภำพ พัฒนำก ำลังคน  
ให้มีสมรรถนะในกำรท ำงำนที่สอดคล้อง กับควำมต้องกำรของตลำดงำนและกำรพัฒนำประเทศ  
ซึ่งภำยใต้กรอบแผนกำรศึกษำแห่งชำติ พ.ศ. 2560 - 2579 ได้ก ำหนดสำระส ำคัญของกำรพัฒนำ
กำรศึกษำใน 5 ประกำร ได้แก่  
   1. ประชำกรทุกคนเข้ำถึงกำรศึกษำที่มีคุณภำพและมำตรฐำนอย่ำงทั่วถึง (Access) 
  2. ผู้เรียนทุกกลุ่มเป้ำหมำยได้รับบริกำรทำงกำรศึกษำอย่ำงเสมอภำคและเท่ำเทียม (Equity) 
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   3. ระบบกำรศึกษำที่มีคุณภำพสำมำรถพัฒนำผู้ เรียนให้บรรลุขีดควำมสำมำรถ 
และเต็มตำมศักยภำพ (Quality) 
  4. ระบบกำรบริหำรจัดกำรศึกษำที่มีประสิทธิภำพ เพ่ือกำรพัฒนำผู้เรียนอย่ำงทั่วถึง
และมีคุณภำพ และกำรลงทุนทำงกำรศึกษำที่คุ้มค่ำและบรรลุเป้ำหมำย (Efficiency) 
  5. ระบบกำรศึกษำที่สนองตอบและก้ำวทันกำรเปลี่ยนแปลงของโลกที่เป็นพลวัต
และบริบทที่เปลี่ยนแปลง (Relevancy) 

ค าแถลงนโยบายการจัดการศึกษา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ นางสาวตรีนุช เทียนทอง 
เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2564 เวลา 09.09 น.  

ณ ห้องประชุมราชวัลลภ ชั้น 2 อาคารราชวัลลภ กระทรวงศึกษาธิการ 
 

   ตำมที่รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงศึกษำธิกำร (นำงสำวตรีนุช เทียนทอง) ได้มอบ
นโยบำย และยุทธศำสตร์ในกำรปฏิบัติงำนให้กับผู้บริหำรระดับสูง บุคลำกรของกระทรวงศึกษำธิกำร 
และหน่วยงำนในก ำกับ เพ่ือเป็นแนวทำงในกำรขับเคลื่อนกำรจัดกำรศึกษำให้เกิดควำมเชื่อมั่น  
และสร้ำงควำมมั่นใจให้กับสังคม โดยมอบหลักกำรท ำงำน นโยบำยหลัก และนโยบำยเร่งด่วน 
ดังต่อไปนี้ 
    1. หลักการท างาน “สร้างความเชื่อม่ัน และความไว้วางใจให้กับสังคม”  
หรือ “TRUST” ภายใต้หลักการ ดังนี้ 
    T (Transparency) หมำยถึ ง ควำมโปร่ งใส  ทั้ ง ใน เชิ งกระบวนกำรท ำงำน 
และกระบวนกำร ตรวจสอบจำกภำคส่วนต่ำงๆ  

   R (Responsibility) หมำยถึง ควำมรับผิดชอบ สนับสนุนให้ผู้ปฏิบัติงำนทุกคน
ด ำเนินกำรตำมภำรกิจของตนด้วยควำมรับผิดชอบต่อตัวเอง องค์กร ประชำชน และประเทศชำติ 
   U (Unity) หมำยถึง ควำมเป็นอันหนึ่งอันเดียว ระหว่ำงครู บุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
ผู้ปกครอง ผู้เรียน และประชำชน 
   S (Student-Centricity) หมำยถึง ผู้เรียนเป็นเป้ำหมำยแห่งกำรพัฒนำ โดยกำรท ำ
ให้ผู้เรียน มีวิธีคิดและทักษะที่เป็นสำกลสอดคล้องกับพลวัตในศตวรรษที่ 21 ควบคู่ไปกับส ำนึก  
และควำมเข้ำใจ ในควำมเป็นไทย 
   T (Technology) หมำยถึง ควำมพร้อมด้ำนเทคโนโลยี  ทั้ งในเชิงโครงสร้ำง 
(Infrastructure) ได้แก่ สิ่งจ ำเป็นและสิ่งอ ำนวยควำมสะดวกด้ำนกำรศึกษำ เพ่ือลดควำมเหลื่อมล้ ำ
ของโอกำสในกำรศึกษำ และในเชิงกำรเรียนรู้ (Learning) ได้แก่ แหล่งข้อมูล แหล่งเรียนรู้รูปแบบต่ำง ๆ 
ที่ทันสมัยช่วยให้ผู้เรียนทุกคน ถึงพร้อมซึ่งคุณลักษณะอันพึงประสงค์ทุกประกำร 
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   2. นโยบายการจัดการศึกษา 12 ข้อ ดังนี้ 
    ข้อ 1 กำรปรับปรุงหลักสูตรและกระบวนกำรเรียนรู้ให้ทันสมัย และทัน 
กำรเปลี่ยนแปลงของโลกในศตวรรษที่ 21 โดยมุ่งพัฒนำผู้เรียนทุกระดับกำรศึกษำให้มีควำมรู้ ทักษะ 
และคุณลักษณะที่เหมำะสมกับบริบทสังคมไทย 
    ข้อ 2 กำรพัฒนำคุณภำพและประสิทธิภำพครูและอำจำรย์ในระดับ
กำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน และอำชีวศึกษำให้มีสมรรถนะทำงภำษำและดิจิทัล เพ่ือให้ครูและอำจำรย์ได้รับ
กำรพัฒนำให้มีสมรรถนะ ทั้งด้ำนกำรจัดกำรเรียนรู้ ด้วยภำษำและดิจิทัล สำมำรถปรับวิธีกำรเรียน  
กำรสอนและกำรใช้สื่อทันสมัย และมีควำมรับผิดชอบต่อผลลัพธ์ทำงกำรศึกษำท่ีเกิดกับผู้เรียน 
    ข้อ 3 กำรปฏิรูปกำรเรียนรู้ด้วยดิจิทัลผ่ำนแพลตฟอร์มกำรเรียนรู้ด้วยดิจิทัล
แห่งชำติ (NDLP) และกำรส่งเสริมกำรฝึกทักษะดิจิทัลในชีวิตประจ ำวัน เพ่ือให้มีหน่วยงำนรับผิดชอบ
พัฒนำแพลตฟอร์มกำรเรียนรู้ด้วยดิจิทัลแห่งชำติ ที่สำมำรถน ำไปใช้ในกระบวนกำรจัดกำรเรียนรู้ 
ที่ทันสมัยและเข้ำถึงแหล่งเรียนรู้ได้อย่ำงกว้ำงขวำงผ่ำนระบบออนไลน์ และกำรน ำฐำนข้อมูลกลำง  
ทำงกำรศึกษำมำใช้ประโยชน์ในกำรพัฒนำประสิทธิภำพกำรบริหำรและกำรจัดกำรศึกษำ 
    ข้อ 4 กำรพัฒ นำประสิทธิภ ำพกำรบริหำรแล ะกำรจัดกำรศึกษำ  
โดยกำรส่งเสริมสนับสนุน สถำนศึกษำให้มีควำมเป็นอิสระและคล่องตัว กำรกระจำยอ ำนำจกำร
บริหำรและกำรจัดกำรศึกษำ โดยใช้จังหวัดเป็นฐำน โดยอำศัยอ ำนำจตำมกฎหมำยกำรศึกษำแห่งชำติ
ที่ได้รับกำรปรับปรุงเพ่ือก ำหนดให้มีระบบบริหำรและกำรจัดกำร รวมถึงกำรจัดโครงสร้ ำงหน่วยงำน 
ให้เอ้ือต่อกำรจัดกำรเรียนกำรสอนให้มีคุณภำพ สถำนศึกษำให้มีควำมเป็นอิสระและคล่องตัว  
กำรบริหำรและกำรจัดกำรศึกษำโดยใช้จังหวัดเป็นฐำน มีระบบกำรบริหำรงำนบุคคลโดยยึดหลักธรรมำภิบำล 
    ข้อ 5 กำรปรับระบบกำรประเมินผลกำรศึกษำและกำรประกันคุณภำพ   
พร้อมจัดทดสอบ วัดควำมรู้ และทักษะที่จ ำเป็นในกำรศึกษำต่อระดับอุดมศึกษำทั้งสำยวิชำกำร 
และสำยวิชำชีพเพ่ือให้ระบบกำรประเมินผลกำรศึกษำทุกระดับและระบบกำรประกันคุณภำพ
กำรศึกษำ ได้รับกำรปรับปรุงให้ทันสมัย ตอบสนองผลลัพธ์ทำงกำรศึกษำได้อย่ำงเหมำะสม 
    ข้อ 6 กำรจัดสรรและกำรกระจำยทรัพยำกรให้ทั่วถึงทุกกลุ่มเป้ำหมำย รวมถึง
กำรระดมทรัพยำกรทำงกำรศึกษำจำกควำมร่วมมือทุกภำคส่วน เพ่ือให้กำรจัดสรรทรัพยำกร 
ทำงกำรศึกษำมีควำมเป็นธรรม และสร้ำงโอกำสให้กลุ่มเป้ำหมำยได้เข้ำถึงกำรศึกษำที่มีคุณภำพ
ทัดเทียมกลุ่มอ่ืน ๆ กระจำยทรัพยำกรทั้งบุคลำกรทำงกำรศึกษำ งบประมำณและสื่อเทคโนโลยีได้
อย่ำงทั่วถึง 
    ข้อ 7 กำรน ำกรอบคุณวุฒิแห่งชำติ (NQF) และกรอบคุณวุฒิอ้ำงอิงอำเซียน 
(AQRF) สู่กำรปฏิบัติ เป็นกำรผลิตและกำรพัฒนำก ำลังคนเพ่ือกำรพัฒนำประเทศโดยใช้กรอบคุณวุฒิ
แห่งชำติ เชื่อมโยงระบบกำรศึกษำและกำรอำชีพ โดยใช้กลไกกำรเทียบโอนประสบกำรณ์ด้วยธนำคำร
หน่วยกิตและกำรจัดท ำมำตรฐำนอำชีพในสำขำท่ีสำมำรถอ้ำงอิงอำเซียนได้ 
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    ข้อ 8 กำรพัฒนำเด็กปฐมวัยให้ได้รับกำรดูแลและพัฒนำก่อนเข้ำรับ
กำรศึกษำเพ่ือพัฒนำ ร่ำงกำย จิตใจ วินัย อำรมณ์ สังคม และสติปัญญำให้สมกับวัย  เพ่ือเป็น 
กำรขับเคลื่อนแผนบูรณำกำรกำรพัฒนำ เด็กปฐมวัยตำมพระรำชบัญญัติกำรพัฒนำเด็กปฐมวัย  
พ.ศ. 2562 กำรปฏิบัติเป็นรูปธรรมโดยหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องน ำไปเป็นกรอบในกำรจัดท ำแผนปฏิบัติ
กำรเพ่ือพัฒนำเด็กปฐมวัย และมีกำรติดตำมควำมก้ำวหน้ำเป็นระยะ  
    ข้อ 9 กำรศึกษำเพ่ืออำชีพและสร้ำงขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน 
ของประเทศ เพ่ือให้ผู้จบกำรศึกษำระดับปริญญำและอำชีวศึกษำมีอำชีพและรำยได้ที่เหมำะสม 
กับกำรด ำรงชีพและคุณภำพชีวิตที่ดี มีส่วนช่วยเพิ่มขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขันในเวทีโลกได้  
    ข้อ  10 กำรพลิก โฉมระบบกำรศึกษำไทย  ด้ วยกำรน ำนวัตกรรม 
และเทคโนโลยีที่ทันสมัย มำใช้ในกำรจัดกำรศึกษำทุกระดับกำรศึกษำ เพ่ือให้สถำบันกำรศึกษำทุก
แห่งน ำนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ทันสมัยมำใช้ในกำรจัดกำรศึกษำผ่ำนระบบดิจิทัล  
    ข้อ  11 กำรเพ่ิ มโอกำสและกำรเข้ ำถึ งกำรศึกษำที่ มี คุณ ภำพของ 
กลุ่มผู้ด้อยโอกำสทำงกำรศึกษำ และผู้เรียนที่มีควำมต้องกำรจ ำเป็นพิเศษ เพ่ือเพ่ิมโอกำสและ 
กำรเข้ำถึงกำรศึกษำที่มีคุณภำพของกลุ่มผู้ด้อยโอกำสทำงกำรศึกษำ และผู้เรียนที่มีควำมต้องกำรจ ำเป็นพิเศษ  
    ข้อ 12 กำรจัดกำรศึกษำในระบบ นอกระบบ และตำมอัธยำศัย โดยยึด
หลักกำรเรียนรู้ตลอดชีวิตและกำรมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เพ่ือเพ่ิมโอกำสและกำรเข้ำถึง
กำรศึกษำที่มีคุณภำพของกลุ่มผู้ด้อยโอกำสทำงกำรศึกษำและผู้เรียนที่มีควำมต้องกำรจ ำเป็นพิเศษ 
   เนื่องด้วยสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 (COVID-19) ในปัจจุบัน 
ได้ก่อให้เกิด ควำมนิยมในรูปแบบกำรเรียนกำรสอนออนไลน์ (Online) มำกยิ่งขึ้น ส่งผลกระทบอย่ำงมีนัยส ำคัญ
ต่อกำรเตรียมผู้เรียนไทยให้มีทักษะที่จ ำเป็นในศตวรรษที่ 21 ซึ่งมุ่งเน้นควำมเป็นผู้ประกอบกำร 
(Entrepreneurship) และควำมสำมำรถในกำรปรับตัวเข้ำกับสถำนกำรณ์ต่ำง ๆ (Resilience) รวมถึง
ปัญหำควำมปลอดภัยของ สถำนศึกษำและปัญหำควำมเหลื่อมล้ ำของโอกำสในกำรศึกษำที่นับวันจะ
ทวีควำมรุนแรงมำกยิ่งขึ้น จึงเสนอให้มีวำระเร่งด่วน (Quick Win) ของกระทรวงศึกษำธิกำร ดังต่อไปนี้  
    วำระท่ี 1 เรื่องควำมปลอดภัยของผู้เรียน  

     วำระท่ี 2 หลักสูตรฐำนสมรรถนะ  
    วำระท่ี 3 Big Data  
    วำระท่ี 4 ขับเคลื่อนศูนย์ควำมเป็นเลิศทำงกำรอำชีวศึกษำ (Excellent Center)  

   วำระท่ี 5 พัฒนำทักษะทำงอำชีพ  
   วำระท่ี 6 กำรศึกษำตลอดชีวิต  
   วำระท่ี 7 กำรจัดกำรศึกษำส ำหรับผู้ที่มีควำมต้องกำรจ ำเป็นพิเศษ  

 

                          นางสาวตรีนุช เทียนทอง 
                                                                               รฐัมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ 
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แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน (พ.ศ. 2564 – 2565) ของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

วิสัยทัศน์ 
 

“สร้ำงคุณภำพทุนมนุษย์ สู่สังคมอนำคตท่ียั่งยืน” 
 พันธกิจ  
 

  1. จัดกำรศึกษำเพ่ือเสริมสร้ำงควำมมั่นคงของสถำบันหลักของชำติ และกำรปกครอง 
ในระบอบ ประชำธิปไตย อันมีพระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุข  
  2. จัดกำรศึกษำให้ผู้เรียน ครู และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ และสถำนศึกษำ ได้รับควำม
ปลอดภัย จำกภัยพิบัติ ภัยคุกคำมทุกรูปแบบ เพ่ือรองรับวิถีชีวิตใหม่  
  3. พัฒนำศักยภำพและคุณภำพผู้ เรียนให้มีสมรรถนะตำมหลักสูตรและคุณลักษณะ 
ในศตวรรษท่ี 21  
  4. พัฒ นำผู้ เรี ยน ให้ มี ควำมสำมำรถและมี ค วำม เป็ น เลิ ศทำงวิ ช ำกำร เพ่ื อสร้ ำง 
ขีดควำมสำมำรถ ในกำรแขง่ขัน  
  5. สร้ำงโอกำส ควำมเสมอภำค ลดควำมเหลื่ อมล้ ำ ให้ผู้ เรียนทุกคนได้รับบริกำร 
ทำงกำรศึกษำ อย่ำงทั่วถึงและเท่ำเทียม  
  6. พัฒนำผู้บริหำร ครู และบุคลำกรทำงกำรศึกษำให้เป็นมืออำชีพ มีสมรรถนะด้ำนภำษำ 
และกำรใช้เทคโนโลยีดิจิทัล  

7. จัดกำรศึกษำเพ่ือพัฒนำคุณภำพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ยึดหลักปรัชญำของ
เศรษฐกิจพอเพียง และเป้ำหมำยกำรพัฒนำที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs)  
  8. พัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำรศึกษำทุกระดับ และจัดกำรศึกษำ โดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัล  
(Digital Technology) 
 

เป้าประสงค์  
  1. ผู้ เรียนทุกช่วงวัยในระดับกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน มีควำมรักในสถำบันหลักของชำติ  
และยึดมั่น กำรปกครองระบอบประชำธิปไตยอันมีพระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุข เป็นพลเมืองที่รู้
สิทธิและหน้ำที่ อย่ำงมีควำมรับผิดชอบ มีจิตสำธำรณะ มีควำมรักและควำมภูมิใจในควำมเป็นไทย  

2. ผู้เรียนทุกช่วงวัยในระดับกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน ได้รับกำรศึกษำที่มีคุณภำพ ตำมมำตรฐำน 
สอดคล้องกับศักยภำพ ให้เป็นผู้มีสมรรถนะและทักษะที่จ ำเป็นส ำหรับอนำคต มีควำมรู้ ควำมเข้ำใจ 
สำมำรถวำงแผนในกำรศึกษำต่อเพ่ือกำรมีงำนท ำ และสำมำรถปรับตัวในกำรด ำรงชีวิตอยู่ในสังคม
อย่ำงมีควำมสุข  
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3. ผู้เรียน ครู และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ และสถำนศึกษำ ได้รับกำรดูแลควำมปลอดภัย 
จำกภัยพิบัติและภัยคุกคำมทุกรูปแบบ สำมำรถปรับตัวต่อโรคอุบัติใหม่ โรคอุบัติซ้ ำ และรองรับวิถี  
ชีวิตใหม่ รวมถึงกำรจัดสภำพแวดล้อมที่เอ้ือต่อกำรมีสุขภำวะที่ดี 
  4. ผู้บริหำร ครู และบุคลำกรทำงกำรศึกษำเป็นบุคคลแห่งกำรเรียนรู้ มีสมรรถนะ ควำมรู้ 
ควำมเชี่ยวชำญ และจรรยำบรรณตำมมำตรฐำนวิชำชีพ  
  5. สถำนศึกษำจัดกำรศึกษำเพ่ือกำรบรรลุเป้ำหมำยกำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืน (Sustainable 
Development Goals : SDGs) และสร้ำงเสริมคุณภำพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ตำมหลัก
ปรัชญำ ของเศรษฐกิจพอเพียง พัฒนำครูให้ทันต่อกำรเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี เชื่อมโยงนโยบำย
ด้ำนดิจิทัล ของกระทรวงศึกษำธิกำร และนโยบำยด้ำนปัญญำประดิษฐ์  
  6. ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ สถำนศึกษำ 
มีสมดุลในกำรบริหำรจัดกำรเชิงบูรณำกำร มีกำรก ำกับ ติดตำม ประเมินผล มีระบบข้อมูลสำรสนเทศ
ที่มีประสิทธิภำพ  และกำรรำยงำนผลอย่ำงเป็นระบบใช้งำนวิจัย เทคโนโลยี และนวัตกรรม 
ในกำรขับเคลื่อนคุณภำพกำรศึกษำ 
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ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 
กลยุทธ์ที่ 1 ส่งเสริมการจัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีความปลอดภัยจากภัยทุกรูปแบบ  
  เป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์  
  ผู้เรียน ครู และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ และสถำนศึกษำ ได้รับกำรดูแลควำมปลอดภัยจำกภัย
พิบัติ และภัยคุกคำมทุกรูปแบบ สำมำรถปรับตัวต่อโรคอุบัติใหม่ โรคอุบัติซ้ ำ และรองรับวิถีชีวิตใหม่ 
รวมถึงกำรจัด สภำพแวดล้อมที่เอ้ือต่อกำรมีสุขภำวะที่ดี 
 

ตัวชี้วัด  

ที่ ตัวชี้วัด 
หน่วย
นับ 

ค่าเป้าหมาย 
ปี 2565 

1. ร้อยละของผู้เรียนที่เข้ำร่วมกิจกรรมที่ส่งเสริมสนับสนุนในกำรสร้ำง
ภูมิคุ้มกันพร้อมรับมือกำรเปลี่ยนแปลงและภัยคุกคำมแบบใหม่ 
ทุกรูปแบบ 

ร้อยละ 85 

2. ร้อยละของสถำนศึกษำในเขตพื้นที่พิเศษได้รับกำรพัฒนำ กำรจัดกำร
ศึกษำตำมบรบิท 

ร้อยละ 80 

 
 

แนวทางการพัฒนา  

ที่ แนวทางการพัฒนา 
หน่วยงานที่

รับผิดชอบหลัก 
หน่วยงาน

ร่วม 

1. สร้ำงควำมตระหนัก ควำมรู้ ควำมเข้ำใจแก่ครู บุคลำกรทำงกำรศึกษำ  
ให้สำมำรถวิเครำะห์ ประเมินสถำนกำรณ ์ควำมเสีย่ง และด ำเนินกำร 
ตำมแนวทำงในกำรจัดกำรภัยพิบตัิ และภัยคุกคำมทุกรูปแบบ ให้สำมำรถ
ปรับตัวต่อโรคอุบัติใหม ่และโรคอบุัติซ้ ำ รองรับวิถีชีวิตใหม่ (New Normal) 

สพฐ. (ฉก.
ชน.)  
สพท.  
รร. 

สพฐ.  
(สวก. 
สอ. 
สตผ.) 

2. ส่งเสริมกำรพัฒนำผู้เรียนให้มีควำมรู้ควำมเข้ำใจ รู้จักวิธีกำร ป้องกัน 
และแก้ไข เกีย่วกับภัยคุกคำม ภัยจำกยำเสพติดควำมรุนแรง กำรคุกคำม 
ในชีวิตและทรัพยส์ิน กำรค้ำมนุษย์ อำชญำกรรมไซเบอร์ ภัยพิบัติและภำวะ
ฉุกเฉิน โรคอุบัติใหม ่และโรคอุบตัซิ้ ำ ตลอดจนพฤติกรรมที่พึงประสงค์ 
ด้ำนสิ่งแวดล้อม ที่เกี่ยวข้องกับควำมปลอดภัย 

สพฐ. (ฉก.
ชน.)  
สพท.  
รร. 

สพฐ.  
(สวก. 
สนก.) 
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แนวทางการพัฒนา (ต่อ) 

ที่ แนวทางการพัฒนา 
หน่วยงานที่

รับผิดชอบหลัก 
หน่วยงาน

ร่วม 

3. พัฒนำกระบวนกำรเรียนรู้ที่มุ่งเสริมสร้ำงทักษะชีวิต  และทักษะอำชีพ 
ให้แก่ผู้เรียน เพื่อรองรับภัยพิบัติและภัยคุกคำมทุกรูปแบบ โรคอุบัติใหม่ 
และโรคอุบัติซ้ ำ 

สพฐ. (สวก.)  
สพท.  
รร. 

สพฐ.  
(สทร. 
สกก. 
ฉก.ชน.) 

4. ส่งเสริม พัฒนำทักษะด้ำนดิจิทัลและด้ำนกำรเรียนรู้ด้วยตัวเอง ที่น ำไปสู่ 
Digital Life & Learning รวมถึงควำมพร้อมของครูผู้สอนในกำรจัดกำรเรียน
กำรสอนออนไลน์เพื่อควำมปลอดภัย เมื่อต้องเผชิญกับสถำนกำรณ์ภัยพิบัติ
และภัยคุกคำม 

สพฐ. (สทร.)  
สพท.  
รร. 

สพฐ. 
(ศบศ.) 

5. ส่งเสริมให้มีกำรจัดสภำพแวดล้อม และสร้ำงระบบนิ เวศน์กำรเรียนรู้  
5 ที่ปลอดภัยในสถำนศึกษำ ให้ผู้ เรียนมีควำมปลอดภัย  มีควำมอบอุ่น  
และมีควำมสุขในสถำนศึกษำ 

สพท.  
รร. 

- 

6. เสริมสร้ำงแนวทำงกำรป้องกันและแก้ปัญหำจำกภัยคุกคำม  ทุกรูปแบบ  
ได้อย่ำงทันท่วงที เช่น ภัยคุกคำมทำงไซเบอร์กำรแสดงออกที่ไม่เหมำะสม 
พฤติกรรมกลั่นแกล้ งรั งแกผู้ อื่น  (Bully) ควำมรุนแรงในสถำนศึกษำ  
กำรล่วงละเมิดทำงเพศ และยำเสพติด โดยควำมร่วมมือจำกภำคีเครือข่ำย 

สพฐ. (ฉก.
ชน.)  
สพท.  
รร. 

- 

7. พัฒนำระบบและรูปแบบกำรป้องกันภัยทุกรูปแบบ รวมทั้ง  เสริมสร้ำง
สวั ส ดิ ก ำร ให้ ค รู แ ละบุ ค ล ำกรท ำงกำรศึ กษ ำมี ขวัญ  และก ำลั ง ใจ 
ในกำรปฏิบัติงำน โดยเฉพำะภัยที่เกิดจำกควำมไม่สงบ  ในพื้นที่จังหวัด
ชำยแดนภำคใต้ 

สพฐ. (สพร.)  
สพท.  
รร. 

สพฐ.  
(สพก. 
จชต. ฉก.
ชน.) 

  

กลยุทธ์ที่ 2 สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาใหก้ับประชากรวัยเรียนทุกคน  
  เป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์  
  1. เด็กปฐมวัยได้เข้ำเรียนทุกคน มีพัฒนำกำรสมวัย  
  2. ประชำกรวัยเรียนระดับกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน ได้รับโอกำสทำงกำรศึกษำอย่ำงเสมอภำคจนจบ 
กำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน  
  3. ผู้เรียนที่มีควำมสำมำรถพิเศษได้รับกำรส่งเสริมและพัฒนำสู่ควำมเป็นเลิศ  
  4. เด็กกลุ่มเสี่ยงที่จะออกจำกระบบกำรศึกษำ เด็กตกหล่นและเด็กออกกลำงคัน ได้รับกำรช่วยเหลือ 
ให้ได้รับกำรศึกษำข้ันพื้นฐำน  
  5. เด็กพิกำรและผู้ด้อยโอกำส ได้รับโอกำสทำงกำรศึกษำท่ีมีคุณภำพ 
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ตัวชี้วัด  

ที่ ตัวชี้วัด หน่วยนับ 
ค่าเป้าหมาย 

ปี 2565 
1. อัตรำกำรเข้ำเรียนสุทธิระดับชั้นมัธยมศึกษำตอนต้น ร้อยละ 70 
2. จ ำนวนผู้เรียนที่เป็นผู้พิกำร ผู้ด้อยโอกำสเข้ำถึงบริกำรทำงกำรศึกษำและ

พัฒนำสมรรถภำพหรือบริกำรทำงกำรศึกษำ ที่เหมำะสม ตำมควำมจ ำเป็น 
คน 3,315,554 

3. ร้อยละของผู้เรียนที่ได้รับเงินอุดหนุนปัจจัยพื้นฐำนส ำหรับ นักเรียนยำกจน ร้อยละ 20 

 
แนวทางการพัฒนา  

ที่ แนวทางการพัฒนา 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก 

หน่วยงาน
ร่วม 

1. สร้ำงโอกำสในกำรเข้ำถึงกำรศึกษำระดับปฐมวัยอย่ำงเสมอภำค  โดยกำรค้นหำ 
เฝ้ำระวัง ติดตำม และช่วยเหลือเด็กปฐมวัย (3 - 5 ปี) ทุกคนให้ได้รับกำรดูแลและ
ส่งเสริมพัฒนำกำร จำกสถำนศึกษำระดับปฐมวัยที่มีคุณภำพตำมมำตรฐำน สถำน
พัฒนำเด็กปฐมวัยแห่งชำติ 

สพฐ. (สนผ.)  
สพท.  
รร. 

สพฐ.  
(สวก. สศศ.) 

2. สร้ำงโอกำสและควำมเสมอภำคกำรเข้ำถึงกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน ที่มีคุณภำพให้แก่
ประชำกรวัยเรียนทุกคนอย่ำงต่อเนื่อง โดยจัดกำรศึกษำตำมขีดควำมสำมำรถของ
ผู้เรียน ควำมถนัด และศักยภำพของแต่ละบุคคล วำงรำกฐำนกำรศึกษำเพื่ออำชีพ 

สพฐ. (สนผ.)  
สพท.  
รร. 

สพฐ.  
(สวก. สบว. 
สมป. ศบศ. 
สนก. สศศ. 
สพก.จชต.) 

3. ส่งเสริม สนับสนุนให้สถำนศึกษำด ำเนินกำรค้นหำ เฝ้ำระวัง ติดตำมและประสำน
ช่วยเหลือ ประชำกรวัยเรียนระดับกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน ที่อยู่นอกระบบกำรศึกษำให้
เข้ำถึงกำรศึกษำที่มีคุณภำพ และได้รับกำรพัฒนำตำมศักยภำพของแต่ละบุคคล และ
สนับสนุนให้มีข้อมูล องค์ควำมรู้ และแนวทำง/วิธีกำร/ เคร่ืองมือ ที่จ ำเป็นในกำร
ป้องกันนักเรียนออกจำกระบบกำรศึกษำ 

สพฐ. (สนผ.)  
สพท.  
รร.  

4. พัฒนำรูปแบบและวิธีกำรจัดกำรเรียนรู้ สื่อ เทคโนโลยี สิ่งอ ำนวยควำมสะดวกทำง
กำรศึกษำส ำหรับคนพิกำร กำรวัด และประเมินผลที่เหมำะสมกับกำรพัฒนำ
ศักยภำพของเด็กพิกำร และเด็กด้อยโอกำส 

สพฐ. (สศศ.)  
สพท.  
รร. 

สพฐ.  
(สทร. สวก.) 

5. ส่งเสริม พัฒนำกำรใช้เทคโนโลยดีจิิทัลในกำรสร้ำงโอกำสทำงกำรศึกษำ สพฐ. (สทร.)  
สพท.  
รร. 

สพฐ.  
(สนก.) 

6. ระดมกำรมีส่วนร่วมของสังคมอย่ำงต่อเนื่อง เพื่อสร้ำงโอกำส และลดควำมเหลื่อม
ล้ ำทำงกำรศึกษำ 

สพฐ. (สนก.)  
สพท.  
รร 

สพฐ.  
(สนผ.) 
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กลยุทธ์ที่ 3 ยกระดับคุณภาพการศกึษาให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21   
เป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์  

  1. ผู้ เรียนทุกช่วงวัยในระดับกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน มีควำมรักในสถำบันหลักของชำติ  
และยึดมั่น กำรปกครองระบอบประชำธิปไตยอันมีพระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุข เป็นพลเมืองที่รู้
สิทธิและหน้ำที่ อย่ำงมีควำมรับผิดชอบ มีจิตสำธำรณะ มีควำมรักและควำมภูมิใจในควำมเป็นไทย  
  2. ผู้เรียนทุกช่วงวัยในระดับกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน ได้รับกำรศึกษำที่มีคุณภำพ ตำมมำตรฐำน 
สอดคล้องกับศักยภำพ ให้เป็นผู้มีสมรรถนะและทักษะที่จ ำเป็นในศตวรรษที่ 21  
  3. ผู้บริหำร ครู และบุคลำกรทำงกำรศึกษำเป็นบุคคลแห่งกำรเรียนรู้ ทันต่อกำรเปลี่ยนแปลง 
ของเทคโนโลยีมีสมรรถนะ ควำมรู้ ควำมเชี่ยวชำญ จรรยำบรรณและมำตรฐำนวิชำชีพ มีควำมพร้อม  
ทั้งทำงด้ำนวิชำกำร เชี่ยวชำญวิชำชีพ มีจรรยำบรรณ และจิตวิญญำณควำมเป็นครู   
  4. สถำนศึกษำจัดกำรศึกษำเพ่ือกำรบรรลุเป้ำหมำยกำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืน (Sustainable 
Development Goals : SDGs) และสร้ำงเสริมคุณภำพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ตำมหลัก
ปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง 
 

ตัวช้ีวัด  

ที่ ตัวชี้วัด หน่วยนับ 
ค่าเป้าหมาย 

ปี 2565 
1. ร้อยละของผู้ เรียนได้รับกำรพัฒนำให้มีสมรรถนะ และทักษะที่จ ำเป็น 

ในศตวรรษที่ 21 
ร้อยละ 80 

2. ร้อยละของผู้เรียนปฐมวัยมีพัฒนำกำรด้ำนร่ำงกำย จิตใจ  อำรมณ์ สังคม  
และสติปัญญำ 

ร้อยละ 80 

3. ร้อยละของผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ระดับดีขึ้นไป ร้อยละ 90 
4. คะแนนเฉลี่ยผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติขั้นพื้นฐำน (O-NET) ร้อยละ 41.33 
5. ร้อยละของครูสอนภำษำอังกฤษในระดับช้ันประถมศึกษำและมัธยมศึกษำ 

ได้รับกำรพัฒนำและยกระดับควำมรู้ ภำษำอังกฤษโดยใช้ระดับกำรพัฒนำ
ทำงด้ำนภำษำ (CEFR) ตำมเกณฑ์ที่ก ำหนด 

ร้อยละ 90 

6. ร้อยละของสถำนศึกษำที่ สอนในระดับมั ธยมศึกษำตอนต้ น  ได้ รับ  
กำรเตรียมควำมพร้อม (ด้ำนกำรอ่ำน คณิตศำสตร์และวิทยำศำสตร์) ในกำร
ประเมินระดับนำนำชำติตำมโครงกำร PISA 

ร้อยละ 70 

7. ร้อยละของสถำนศึกษำท่ีสำมำรถจัดกำรเรียนกำรสอน ตำมพหุปัญญำ ร้อยละ 10 
8. ร้อยละของนักเรียนท่ีได้รับกำรคัดกรองเพื่อพัฒนำพหุปัญญำรำยบุคคล ร้อยละ 10 
9. จ ำนวนสถำนศึกษำท่ีได้รับกำรส่งเสริมสนับสนุนกำรพัฒนำ ควำมสำมำรถด้ำน

วิทยำศำสตร์ คณิตศำสตร์ 
โรงเรียน 120 
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แนวทางการพัฒนา  

ที่ แนวทางการพัฒนา 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก 

หน่วยงาน
ร่วม 

คุณภาพผู้เรียน 
1. ส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำให้ผู้เรียนมีควำมรู้ มีทักษะกำรเรียนรู้  และทักษะ 

ที่จ ำเป็นของโลกในศตวรรษที่ 21 อย่ำงครบถ้วน เป็นคนดี มีวินัย มีควำมรัก
ในสถำบันหลักของชำติ  ยึดมั่นกำรปกครองในระบอบประชำธิปไตย 
อันมีพระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุข และน้อมน ำพระบรมรำโชบำย 
ด้ำนกำรศึกษำ ของพระบำทสมเด็จพระวชิรเกล้ำเจ้ำอยู่หัว สู่กำรปฏิบัติ 

สพฐ. (ทุก
ส ำนัก) 
สพท. รร. 

- 

2. พัฒนำผู้เรียนตำมแนวทำงพหุปัญญำ (MultipleIntelligences) สพฐ. (สวก.)  
สพท.  
รร. 

สพฐ.  
(สบว. สมป. 
สนก. ศบศ. 
ศนฐ.) 

3. พัฒนำผู้เรียนใหม้ีสมรรถนะและทักษะด้ำนกำรอ่ำน คณิตศำสตร์ กำรคิด 
ขั้นสูง นวัตกรรม วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยดีิจิทัล และภำษำต่ำงประเทศ 
เพื่อเพ่ิมขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน เชื่อมโยงสู่อำชีพและกำรมีงำนท ำ  
มีทักษะอำชีพท่ีสอดคล้อง กับควำมต้องกำรของประเทศ 

สพฐ. (สวก.)  
สพท.  
รร. 

สพฐ.  
(สบว. สมป. 
สนก. ศบศ. 
ศนฐ. สทศ.) 

4. ส่งเสริม พัฒนำทักษะด้ำนดิจิทัลและด้ำนกำรเรียนรู้ของผูเ้รียน ที่น ำไปสู่ 
Digital Life & Learning 

สพฐ. (สทร.)  
สพท.  
รร. 

สพฐ.  
(สวก. สบว.  
ศบศ. สนก. 
ศนฐ.) 

5. ด ำเนินกำรคัดกรอง/วัดควำมสำมำรถและควำมถนัดของผู้เรียน  เพื่อพัฒนำ 
ให้สอดคล้องกับศักยภำพและส่งเสริมขีดควำมสำมำรถ ตำมศักยภำพ 

สพฐ. (สวก.)  
สพท.  
รร. 

สพฐ.  
(สนก.) 

คุณภาพครู 
6. ส่งเสริมให้ครูสำมำรถจัดกำรเรียนกำรสอนและกำรเรียนรู้  รูปแบบ  

Active Learning / Co-creation ให้กับผู้เรียน ในทุกระดับชั้น 

สพฐ. (สวก. 
สนก.)  
สพท.  
รร. 

สพฐ.  
(สนก. ศนฐ.) 

7. พัฒนำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ให้มีศักยภำพในกำรจัดกำรเรียน 
กำรสอนสู่กำรเรียนรู้ฐำนสมรรถนะ มีควำมรู้ควำมสำมำรถ ในกำรสร้ำงสรรค์
และใช้เทคโนโลยีดิจิทัล รวมถึงมีควำมรู้และทักษะในสังคมยุคชีวิตวิถีใหม่
(New Normal) มีแรงจูงใจ ในควำมเป็นครูมืออำชีพ 

สพฐ. (ศบศ.)  
สพท.  
รร. 

สพฐ.  
(สนก.) 

8. ส่งเสริม สนับสนุนครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำให้มีกำรพัฒนำตนเองทำง
วิชำชีพอย่ำงต่อเนื่อง โดยมีกำรพัฒนำ รำยบุคคล ส่งเสริมกำรทดสอบ
สมรรถนะรำยสำขำในระดั บสู ง  ตำมมำตรฐำนนำนำชำติ ของค รู  
มีจรรยำบรรณ และจิตวิญญำณ ควำมเป็นครู 

สพฐ. (สพร.)  
สพท.  
รร. 

สพฐ.  
(กพร. สน.  
ศบศ.) 
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แนวทางการพัฒนา (ต่อ) 

ที่ แนวทางการพัฒนา 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก 

หน่วยงาน
ร่วม 

หลักสูตรอื่นๆ 

9. พัฒนำหลักสูตรกำรศึกษำปฐมวัย หลักสูตรแกนกลำงกำรศึกษำ  ขั้นพื้นฐำน 
และหลักสูตรสถำนศึกษำบนฐำนของสำมมโนทัศน์หลัก  คือ Career 
Education , Competency Building , Creative Education 

สพฐ. (สวก.)  
สพท.  
รร. 

สพฐ.  
(ศนฐ.) 

10. ส่งเสริม สนับสนุนกำรวัดประเมินผลเพื่อกำรเรียนรู้  (Assessment for 
Learning) ที่สอดคล้องกับสภำพบริบท ของสถำนศึกษำ โดยให้มีรูปแบบ
วิธีกำรที่หลำกหลำย เช่น  กำรทดสอบด้วยข้อสอบปรนัยและอัตนัย  
กำรประเมินภำคปฏิบัติ  (Performance-based Assessment) และกำร
ประเมิน ตำมสภำพจริง (Authentic Assessment) เป็นต้น 

สพฐ. (สทศ.)  
สพท.  
รร. 

สพฐ.  
(ศนฐ.) 

11. เพิ่ มคุณ ภำพกำรจัดกำรศึกษำและบูรณำกำรอย่ ำงยั่ งยืน ในกำรจัด 
กำรเรียนรวม 

สพฐ. (สศศ.)  
สพท.  
รร. 

สพฐ.  
(สนก. (ศรต.) 
สมป. ศนฐ.) 

12. พัฒนำนวัตกรรมกำรศึกษำและกำรเรียนรู้ เพื่อยกระดับ ผลสัมฤทธิ์ทำงกำร
ศึกษำของผู้เรียน รวมทั้งด ำเนินกำรให้มี กำรขยำยผล 

สพฐ. (สนก.)  
สพท.  
รร. 

สพฐ.  
(สบน. สทศ.) 

13. สนับสนุนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนผ่ำนแพลตฟอร์มด้ำนกำรศึกษำเพื่อควำม
เป็นเลิศ 

สพฐ. (ศบศ.)  
สพท.  
รร. 

- 

14. บูรณำกำรกำรศึกษำเพื่อกำรศึกษำต่อด้ำนอำชีพและกำรประกอบอำชีพ หรือ
กำรมีงำนท ำตำมควำมต้องกำรและควำมถนัดของผู้เรียน 

สพฐ. (สวก.)  
สพท.  
รร 

สพฐ.  
(สมป. ศนฐ. 
สนก.) 

15. พัฒนำคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำปฐมวัยตำมมำตรฐำนสถำนพัฒนำเด็กปฐมวยั
แห่งชำติ 

สพฐ. (สวก.)  
สพท.  
รร. 

สพฐ.  
(ศนฐ.) 

16. สนับสนุนกำรปรับปรุงหลักสูตรกำรผลิตครู สำยสำมัญ ปฐมวัย  กำรศึกษำ
พิเศษ กำรศึกษำตำมอัธยำศัย ให้สอดคล้อง กับบริบทพื้นที่ สนับสนุนกำร
พัฒนำระบบและกระบวนกำร บริหำรจัดกำรกระบวนกำรฝึกประสบกำรณ์
วิชำชีพครูและระบบกำรนิเทศกำรศึกษำ และกำรสอนงำนของครูพี่เลี้ยง ใน
สถำนศึกษำ 

สพฐ. (สพร.)  
สพท.  
รร. 

- 

17. เสริมสร้ำงควำมเข้มแข็งศูนย์พัฒนำศักยภำพบุคคลเพื่อควำมเป็นเลิศ (HCEC) 
เพื่อเป็นศูนย์กลำงในกำรบริหำรจัดกำร พัฒนำศักยภำพบุคคลสู่ควำมเป็นเลิศ 

สพฐ. (ศบศ.)  
สพท.  
รร. 

- 
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กลยุทธ์ที่ 4 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา  
  เป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์   
  1. ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ สถำนศึกษำ   
มีกำรน ำระบบข้อมูลสำรสนเทศ และเทคโนโลยีดิจิทัลมำใช้ในกำรบริหำรจัดกำรอย่ำงมีระสิทธิภำพ  
  2. สถำนศึกษำและพ้ืนที่นวัตกรรมได้รับกำรส่งเสริมสนับสนุนให้มีควำมคล่องตัวและเอ้ือ 
ต่อกำรบริหำร และกำรจัดกำรศึกษำอย่ำงมีประสิทธิภำพที่เหมำะสมกับบริบท  
  3. ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ สถำนศึกษำ   
มีกำรบริหำรงบประมำณ และกำรบริหำรงำนบุคคล ที่มีประสิทธิภำพ เหมำะสมกับบริบท    
  4. ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ สถำนศึกษำ   
มีกำรพัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำรและกำรมีส่วนร่วมที่มีประสิทธิภำพ เหมำะสมกับบริบท 
 

ตัวช้ีวัด  

ที่ ตัวชี้วัด หน่วยนับ 
ค่าเป้าหมาย 

ปี 2565 

1. ร้อยละของหน่วยงำนและสถำนศึกษำมีระบบบริหำรจัดกำรที่เป็นดิจิทัล ร้อยละ 80 

2. สัดส่วนของเวลำที่ครูใช้เพื่อกำรเรยีนกำรสอน และงำนท่ีเกี่ยวข้อง 
กับกำรเรยีนกำรสอนต่องำนอ่ืน ๆ 

สัดส่วน 3 : 2 

3. ร้อยละของสถำนศึกษำในพื้นที่นวัตกรรมกำรศึกษำ ในเขตพื้นที่  พิเศษ  
และเขตพัฒนำเศรษฐกิจพิเศษ ได้รับกำรพัฒนำประสิทธิภำพกำรจัด
กำรศึกษำตำมบริบทพื้นที่ 

ร้อยละ 80 

4. ร้อยละของหน่วยงำนท่ีผ่ำนเกณฑ์กำรประเมิน ITA ร้อยละ 50 
 

แนวทางการพัฒนา  

ที่ แนวทางการพัฒนา 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก 
หน่วยงานร่วม 

การใช้เทคโนโลยีดจิิทัล 
1. พัฒนำระบบฐำนข้อมลูกลำง (Big Data) ของส ำนักงำนคณะกรรมกำร

กำรศึกษำข้ันพ้ืนฐำน และสำรสนเทศท่ีมีประสิทธิภำพ ทันสมัย และเป็น
ปัจจุบัน เพื่อสำมำรถตอบสนองควำมต้องกำร ที่แตกต่ำงของนักเรียน และ
ผู้รับบริกำรทุกประเภท รวมทั้ง พัฒนำระบบฐำนข้อมลู เพื่อปรับปรงุกำร
บริกำร กระบวนงำน ตลอดจนกำรพัฒนำจนเกิดเป็นนวัตกรรมที่ตอบสนอง
ควำมต้องกำร ทั้งในภำพรวม และเฉพำะกลุม่ไดโ้ดยสำมำรถเช่ือมโยงกับ 
ฐำนข้อมูลกลำงของหน่วยงำนอ่ืน ๆ ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ และปลอดภัย
ในทุกมิติ 

สพฐ. (สทร.)  
สพท.  
รร. 

สพฐ.  
(สนผ. สพร. 
สทศ. สศศ.) 
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แนวทางการพัฒนา (ต่อ) 

ที่ แนวทางการพัฒนา 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก 

หน่วยงาน
ร่วม 

2. พัฒนำและจัดระบบข้อมลูสำรสนเทศทำงกำรศึกษำ ส ำหรับประชำชน 
และผูม้ีส่วนไดส้่วนเสยี ไดม้ีกำรเขำ้ถึงข้อมูลได้อย่ำงสะดวก 

สพฐ. (สทร.)  
สพท.  
รร. 

สพฐ.  
(สนผ. สนก. 
สทศ. สศศ.) 

3. ส่งเสริมกำรน ำเทคโนโลยดีิจิทัลมำใช้ในกำรบริหำรจดักำรให้มี
ประสิทธิภำพทุกระดบั 

สพฐ. (สทร.)  
สพท.  
รร. 

สพฐ.  
(สนก.) 

การพัฒนาประสิทธิภาพสถานศึกษาและพื้นที่นวัตกรรม 

4. สนับสนุนกำรจัดท ำมำตรฐำนส ำหรับโรงเรียนท่ีสำมำรถด ำเนินกำร 
จัดกำรเรียนกำรสอนได้อย่ำงมีคณุภำพ 

สพฐ. (สนก.
ศรต.))  
สพท.  
รร. 

- 

5. พัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำนทุกด้ำนให้มีควำมพร้อมในกำรจัดกำรศึกษำ 
ที่มีคุณภำพ 

สพฐ.  
(สอ. สนผ. 
สนก.) สพท.  
รร. 

- 

6. พัฒนำโรงเรียนมัธยมดีสี่มมุเมือง โรงเรียนคณุภำพของชุมชน โรงเรยีน
ขนำดเล็ก และโรงเรียนทีส่ำมำรถด ำรงอยู่ได้อย่ำง มีคุณภำพ ให้มีคณุภำพ
อย่ำงยั่งยืน สอดคล้องกับบรบิทของพื้นท ี่ 

สพฐ.  
(สนผ. สนก. 
ศรต.))  
สพท.  
รร. 

- 

7. บริหำรจดักำรโรงเรียนขยำยโอกำสทำงกำรศึกษำ ให้ผู้เรียนได้มี โอกำส 
รับกำรศึกษำที่มีคณุภำพ 

สพฐ.  
(สนก. (ศรต.)) 
สพท.  
รร. 

- 

8. ส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำในสถำนศึกษำที่มีวัตถุประสงค์เฉพำะ และพื้นที่
พิเศษ อำทิ โรงเรียนในโครงกำรพระรำชด ำริ โรงเรียน ในเขตพัฒนำ
เศรษฐกิจพิเศษ โรงเรียนในเขตพฒันำพิเศษเฉพำะกิจจังหวัดชำยแดน
ภำคใต้ เป็นต้น 

สพฐ.  
(สนผ. 
สพก.จชต.) 
สพท.  
รร. 

สพฐ.  
(สบว. สมป. 
สวก.) 

9. สนับสนุนพ้ืนท่ีนวัตกรรมกำรศึกษำให้เป็นต้นแบบกำรพัฒนำนวัตกรรม
กำรศึกษำและกำรเพิม่ควำมคล่องตัวในกำรบริหำร และกำรจดักำรศกึษำ
ขั้นพื้นฐำน 

สพฐ. (สบน.)  
สพท.  
รร. 

- 

10. พัฒนำระบบประกันคุณภำพสถำนศึกษำ และส่งเสรมิให้สถำนศึกษำ  
มีควำมเข้มแข็งในระบบประกันคณุภำพ 

สพฐ. (สทศ. 
ศนฐ.)  
สพท.  
รร. 

- 
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แนวทางการพัฒนา (ต่อ) 

ที่ แนวทางการพัฒนา 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก 

หน่วยงาน
ร่วม 

การบริหารงบประมาณ 
11. จัดสรรงบประมำณและทรัพยำกรด้ำนกำรศึกษำในกำรขับเคลื่อน นโยบำย 

ตำมควำมต้องกำรและจ ำเป็นของผู้เรยีนและสถำนศึกษำ ในบริบทของ 
แต่ละพื้นท่ี และกระจำยอ ำนำจกำรบริหำร และงบประมำณไปสูส่ ำนกังำน
เขตพื้นท่ีกำรศึกษำ และสถำนศึกษำ โดยลดกิจกรรมที่ด ำเนินกำรจำก
ส่วนกลำง เน้นก ำกับทิศทำง และติดตำมประเมินผล 

สพฐ.  
(สนผ. สคส.  
สตผ. สน.  
และทุกส ำนกั) 

- 

12. สนับสนุนให้มีกำรปรบัอัตรำเงินอุดหนุนค่ำใช้จ่ำยในกำรจดักำรศึกษำ 
ขั้นพื้นฐำนให้เหมำะสม 

สพฐ. (สนผ. 
สศศ.) สพท. 

- 

การบริหารงานบุคคล 

13. พัฒนำระบบบริหำรงำนบุคคลให้เป็นไปตำมหลักธรรมำภิบำล สพฐ. (สพร.)  
สพท. รร. 

สพฐ.  
(สนก.) 

14. พัฒนำบุคลำกรในส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน ด้ำนกำร
วำงกลยุทธ์องค์กร กำรมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงำน และกำรสร้ำงสุข ในองค์กร 
และพัฒนำบุคลำกรในส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ ด้ำนควำมเช่ือมโยง
จำกนโยบำยสู่กำรปฏิบัติ วัฒนธรรมกำรให้บริกำร และกำรสร้ำงเครือข่ำย 
กำรท ำงำน และให้มีควำมก้ำวหน้ำในวิชำชีพ  มำตรฐำนต ำแหน่ ง  
และวิทยฐำนะ พัฒนำข้ำรำชกำรครู และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ให้มี
ควำมก้ำวหน้ำในอำชีพ มำตรฐำนต ำแหน่งและวิทยฐำนะ 

สพฐ.  
(กพร. สพร. 
ศบศ.) สพท. 

- 

15. บริหำรอัตรำก ำลังในสถำนศึกษำ เพื่อลดภำระงำนอื่นของครูที่ ไม่ใช่ 
กำรสอน และบริหำรอัตรำก ำลังในส ำนักงำนทุกระดับให้สอดคล้องกับ
ภำรกิจเพื่อส่งเสริมกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ 

สพฐ. (สพร.)  
สพท.  
รร. 

สพฐ.  
(สนผ.) 

16. พัฒนำระบบกำรประเมินคณุธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำน 
ของหน่วยงำนภำครัฐ (ITA) โดยให้บุคลำกร ในหน่วยงำนทุกระดับ  
น ำหลักธรรมำภบิำลไปสู่กำรปฏิบตัิ อย่ำงเป็นรูปธรรมอย่ำงมีประสทิธิภำพ
และต่อเนื่อง 

สพฐ. (สนก.)  
สพท.  
รร. 

- 

17. เพิ่มประสิทธิภำพกำรนิเทศ ติดตำมและประเมินผลกำรศึกษำ ขั้นพื้นฐำน สพฐ. (ศนฐ.)  
สพท. รร. 

- 

18. บูรณำกำรระบบก ำกับ ติดตำม และประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ  ในเชิง
นโยบำย Agenda-based และ Area-based ระดับคลัสเตอร์ (Cluster) 
ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำและสถำนศึกษำ 

สพฐ. (สตผ.)  
สพท.  
รร. 

สพฐ.  
(กพร. สพร.) 

19. ส่งเสริมกำรมีส่วนร่วม และจัดกำรศึกษำร่วมกันของภำครัฐ ภำคเอกชน 
ภำคประชำสังคม และองค์กรอื่น ๆ โดยเพิ่มบทบำท และกรอบภำรกิจ 
ที่ตอบสนองต่อนโยบำยของ สพฐ. และกระทรวงศึกษำธิกำรมำกข้ึน 

สพฐ. (สนก.)  
สพท. รร. 

สพฐ.  
(สตผ. สอ. 
สกก.) 
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มาตรฐานส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร พ.ศ. 2560 

มาตรฐานที่ 1 การบริหารจัดการองค์การสู่ความเป็นเลิศ 
ตัวบ่งชี้ท่ี 1 การบริหารจัดการที่ดี 
 ประเด็นการพิจารณา 
  1. ภำวะผู้น ำของผู้บริหำรในกำรน ำองค์กำรไปสู่เป้ำหมำย 
   2. กำรใช้ข้อมูลสำรสนเทศในกรบริหำรและกำรจัดกำรศึกษำเพ่ือพัฒนำคุณภำพ 

ของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
   3. กำรใช้แผนเป็นเครื่องมือในกำรบริหำรและจัดกำรศึกษำ 
   4. กำรสร้ำงหรือกำรประยุกต์ใช้นวัตกรรม เทคโนโลยี รูปแบบในกำรบริหำร 

และกำรจัดกำรศึกษำ 
   5. กำรสื่อสำร กำรประชำสัมพันธ์ภำยในและภำยนอกส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
  6. กำรน ำผลกำรด ำเนินงำนมำพัฒนำกำรบริหำรและกำรจัดกำรศึกษำ 

 ตัวบ่งช้ีที่ 2 การพัฒนาสู่องค์การแห่งการเรียนรู้ 
  ประเด็นการพิจารณา 
   1. กำรส่งเสริมให้บุคลำกรทุกคน มีควำมกระตือรือร้น ค้นหำควำมรู้ มีควำมคิดเชิง
ระบบสำมำรถเรียนรู้ก้ำวทันกำรเปลี่ยนแปลง 
    2. กำรส่งเสริมให้ เกิดกำรจัดกำรควำมรู้  (Knowledge Management : KM)  
และกำรสร้ำงชุมชนกำรเรียนรู้ทำงวิชำชีพ (Professional Learning Community : PLC) 
   3. กำรส่งเสริม สนับสนุน ให้มีแหล่งเรียนรู้ ด้วยรูปแบบและวิธีกำรที่หลำกหลำย  
เพ่ือให้บุคลำกร มีโอกำสได้เรียนรู้ตำมบริบทของเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
   4. กำรน ำองค์ควำมรู้มำพัฒนำตนเอง พัฒนำงำน และพัฒนำองค์กำร โดยใช้
กระบวนกำรวิจัย 
 ตัวบ่งชี้ที่ 3 การกระจายอ านาจและส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการบริหารและการจัด
การศึกษา 
  ประเด็นการพิจารณา 
   1. กำรกระจำยอ ำนำจในกำรบริหำรและกำรจัดกำรศึกษำภำยในเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
    2. กำรส่งเสริม ประสำนเชื่อมโยงกำรท ำงำนขององค์คณะบุคคลที่เกี่ยวข้ องกับ
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำตำมที่กฎหมำยก ำหนด 
   3. กำรส่งเสริม สนับสนุนกำรมีส่วนร่วมในกำรจัดกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนของบุคคล 
ครอบครัว เอกชน องค์กรชุมชน องค์กรเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรวิชำชีพ  สถำบัน
ศำสนำ สถำนประกอบกำร และสถำบันสังคมอ่ืน 
   4. กำรสร้ำง พัฒนำ และประสำนเชื่อมโยงเครือข่ำยควำมร่วมมือในกำรจัดกำรศึกษำ 
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มาตรฐานที่ 2 การบริหารและการจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ 
 ตัวบ่งช้ีที่ 1 การบริหารงานด้านวิชาการ 
  ประเด็นการพิจารณา 
   1. กำรพัฒนำกรอบหลักสูตรระดับท้องถิ่นที่สอดคล้องกับเป้ำหมำย จุดเน้น สำระ
ท้องถิ่นและสอดคล้องแผนกำรศึกษำแห่งชำติ พ.ศ. 2560 - 2579 
   2. ส่งเสริมกำรพัฒนำหลักสูตรสถำนศึกษำให้สอดคล้องกับหลักสูตรกำรศึกษำ
ปฐมวัยฯ แกนกลำงกำรศึกษำชั้น พ้ืนฐำน กรอบหลักสูต รระดับท้องถิ่น และควำมต้องกำร 
ของสถำนศึกษำ 
    3. ส่งเสริม สนับสนุนสถำนศึกษำให้จัดกระบวนกำรเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญ 
   4. ส่งเสริม สนับสนุนให้สถำนศึกษำมีกำรผลิต จัดหำ และพัฒนำสื่อ เครื่องมือ 
อุปกรณ์ในกำรเรียนรู้ที่หลำกหลำยของผู้เรียนให้ทันต่อกำรเปลี่ยนแปลง 
   5. ส่งเสริมสนับสนุนกำรวัดผล ประเมินผล และน ำผลไปใช้ในกำรปรับปรุงพัฒนำ
คุณภำพกำรจัดกำรศึกษำของเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
   6. พัฒนำ ส่งเสริม สนับสนุน ก ำกับ ดูแล ติดตำมและตรวจสอบคุณภำพกำรศึกษำ 
ตำมระบบกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ 
   7. จัดท ำวิจัยส่งเสริมกำรวิจัย และน ำผลกำรวิจัยไปใช้พัฒนำงำนวิชำกำร  
   8. ส่งเสริม สนับสนุนให้สถำนศึกษำพัฒนำกำรจัดกิจกรรมพัฒนำผู้เรียนและระบบ
กำรดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
   9. ประสำน ส่งเสริมให้บุคคล ครอบครัว เอกชน องค์กรชุมชน องค์กรเอกชน 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรวิชำชีพ สถำบันศำสนำ สถำนประกอบกำร และสถำบันสังคมอ่ืน  
มีส่วนร่วมในกำรจัดกำรศึกษำ รวมทั้งเป็นเครือข่ำยและแหล่งเรียนรู้เพื่อพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ 
 ตัวบ่งช้ีที่ 2 การบริหารงานด้านงบประมาณ 
  ประเด็นการพิจารณา 
   1. กำรวำงแผนกำรใช้งบประมำณอย่ำงเป็นระบบสอดคล้องกับนโยบำย ปัญหำ 
และควำมต้องกำร 
    2. กำรจัดระบบกำรบริหำรกำรเงิน บัญชี และพัสดุ 
    3. กำรควบคุมกำรใช้งบประมำณอย่ำงเป็นระบบ 
    4. กำรตรวจสอบภำยในอย่ำงเป็นระบบ 
 ตัวบ่งช้ีที่ 3 การบริหารงานด้านการบริหารงานบุคคล 
  ประเด็นการพิจารณา 
   1. กำรวำงแผนอัตรำก ำลังครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ สอดคล้องกับนโยบำย ปัญหำ  
และควำมต้องกำร 
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   2. กำรสรรหำและกำรบรรจุแต่งตั้งครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำอย่ำงถูกต้อง เป็นธรรม 
โปร่งใสและตรวจสอบได้ 
   3. กำรพัฒนำ ส่งเสริม ยกย่องเชิดชู เกียรติครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
สู่ควำมเป็นมืออำชีพสอดคล้องกับปัญหำควำมต้องกำรจ ำเป็นและส่งเสริมควำมก้ำวหน้ ำในวิชำชีพ 
ของครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
   4. กำรเสริมสร้ำงวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยำบรรณวิชำชีพ 
 ตัวบ่งช้ีที่ 4 การบริหารงานด้านการบริหารทั่วไป 
  ประเด็นการพิจารณา 
   1. กำรพัฒนำระบบและเครือข่ำยข้อมูลสำรสนเทศ 
    2. กำรจัดท ำส ำมะโนนักเรียนและกำรรับนักเรียน 
    3. กำรดูแลอำคำรสถำนที่ ระบบสำธำรณูปโภคและสภำพแวดล้อม 
    4. กำรพัฒนำมำตรฐำนกำรปฏิบัติงำน 
    5. กำรจัดวำงระบบกำรควบคุมภำยในหน่วยงำน 
    6. กำรจัดสวัสดิกำร สวัสดิภำพครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
   7. กำรระดมทรัพยำกรเพ่ือกำรศึกษำ 
 ตัวบ่งชี้ท่ี 5 การติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ 
  ประเด็นการพิจารณา 
   กำรจัดระบบติดตำม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศกำรจัดกำรศึกษำภำรกิจหลัก 4 ด้ำน  
และกำรน ำนโยบำยสู่กำรปฏิบัติ 

มาตรฐานที่ 3 สัมฤทธิผลการบริหารและการจัดการศึกษา 
 ตัวบ่งชี้ท่ี 1 ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามีผลงานที่แสดงความส าเร็จและเป็นแบบอย่างได้  
  ประเด็นการพิจารณา 
   ผลงำนหรือผลกำรด ำเนินงำนของกลุ่ม/หน่วย ในส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำที่บรรลุ
เป้ำหมำยส ำเร็จตำมภำรกิจของแต่ละกลุ่ม ทั้งนี้ เป็นผลงำนที่เกิดจำกกำรด ำเนินงำนภำยในส ำนักงำน
เขตพ้ืนที่กำรศึกษำที่เกิดประโยชน์ต่อกำรศึกษำและสถำนศึกษำ เพ่ิมประสิทธิภำพในกำรบริหำรจัดกำร
ทั้งภำยในส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำและสถำนศึกษำ จนเกิดประสิทธิภำพ เป็นที่ยอมรับ  
และสำมำรถยึดเป็นแบบอย่ำงได้ 
 ตัวบ่งช้ีที่ 2 สถานศึกษามีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาปฐมวัยและการศึกษา  
ขั้นพื้นฐานเพื่อการประกันคุณภาพการศึกษา 
  ประเด็นการพิจารณา 
   สถำนศึกษำในสังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ ได้รับกำรพัฒนำ ส่งเสริม 
สนั บสนุ น  ก ำกับ  ดู แลและติ ดตำมตรวจสอบคุณ ภำพกำรศึ กษำโดยหน่ วยงำนต้ นสั งกั ด  
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และมีผลกำรประเมินคุณภำพภำยนอกรับรองมำตรฐำนและประเมินคุณภำพกำรศึกษำ (องค์กำรมหำชน)  
ตำมเกณฑ์ที่ก ำหนด 
 ตัวบ่งชี้ท่ี 3 ผู้เรียนระดับปฐมวัยและระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานมีคุณภาพตามหลักสูตร 
  ประเด็นการพิจารณา 
   1. ผลกำรประเมินพัฒนำกำรของเด็กปฐมวัย เป็นไปตำมมำตรฐำนคุณลักษณะ 
ที่พึงประสงค์ตำมหลักสูตรกำรศึกษำปฐมวัย พุทธศักรำช 2560 
   2. ผลกำรทดสอบควำมสำมำรถพ้ืนฐำนของผู้เรียนระดับชำติ (National Test : NT) 
    3. ผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติ ขั้น พ้ืนฐำน (Ordinary National 
Educational Test : O- NET) 
    4. ผลกำรประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ตำมหลักสูตรแกนกลำงกำรศึกษำ   
ขั้นพ้ืนฐำน พุทธศักรำช 2551 
    5. ผลกำรประเมินควำมสำมำรถในกำรอ่ำน กำรคิดวิเครำะห์ และกำรเขียน  
ตำมหลักสูตรแกนกลำงกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน พุทธศักรำช 2551 
    6. ผลกำรประเมินสมรรถนะส ำคัญในกำรเรียนรู้ ตำมหลักสูตรแกนกลำงกำรศึกษำ
ขั้นพ้ืนฐำน พุทธศักรำช 2551 
    7. ผลกำรประเมินสุขภำพกำยและสุขภำพจิตของผู้เรียนระดับกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน 
แบบอย่ำงได้ 
 ตัวบ่งช้ีที่ 4 ประชากรวัยเรียนได้รับสิทธิและโอกาสทางการศึกษาชั้นพื้นฐานเท่าเทียมกัน
ศึกษาต่อในระดับท่ีสูงข้ึน หรือมีความรู้ทักษะพื้นฐานในการประกอบอาชีพ 
  ประเด็นการพิจารณา 
   1. จ ำนวนประชำกรวัยเรียนที่มีอำยุถึงเกณฑ์กำรศึกษำภำคบังคับได้เข้ำเรียน 
ชั้นประถมศึกษำที่ 1 
   2. อัตรำกำรออกกลำงคันลดลง 
   3. อัตรำกำรศึกษำต่อในระดับที่สูงขึ้นของผู้ เรียนที่จบชั้นประถมศึกษำปีที่  6 
มัธยมศึกษำปีที่ 3 และมัธยมศึกษำปีที่ 6 
   4. ผู้เรียนระดับกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนที่มีควำมต้องกำรพิเศษได้รับกำรดูแลช่วยเหลือ  
และส่งเสริมให้ได้รับกำรศึกษำเต็มตำมศักยภำพ 
    4.1 เด็กพิกำรเรียนรวม 
    4.2 เด็กด้อยโอกำส 
    4.3 เด็กท่ีมีควำมสำมำรถพิเศษ 
   5. ผู้เรียนชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3 มีควำมรู้และทักษะพ้ืนฐำนในกำรประกอบอำชีพ 
   6. ผู้เรียนชั้นมัธยมศึกษำปีที่ ๓ ที่จบหลักสูตร ได้ศึกษำต่อในสำยอำชีพ 



   
แผนปฏิบัติการประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2565                 

        

 

 

สพป.สมุทรสาคร                                                                                                       57 

 ตัวบ่งชี้ที่ 5 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พนักงานราชการ ลูกจ้างในส านักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา มีผลงานเชิงประจักษ์ตามเกณฑ์ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ 
  ประเด็นการพิจารณา 
   ผลงำนดีเด่นที่ประสบควำมส ำเร็จเป็นที่ประจักษ์ของข้ำรำชกำรครูและบุคลำกร
ทำงกำรศึกษำ พนักงำนรำชกำร ลูกจ้ำงในส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำและสถำนศึกษำ เป็นผลงำนที่
ได้รับรำงวัลในระดับชำติขึ้นไป โดยต้องเป็นรำงวัลชนะเลิศที่ กคศ ให้กำรรับรองตำมหลักเกณฑ์และ
วิธีกำรที่ กคศ.ก ำหนด หรือรำงวัลเทียบเคียงและเป็นรำงวัลในปีกำรศึกษำปัจจุบัน 
 ตัวบ่งชี้ที่ 6 ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มีความพึงพอใจในการบริหารและการจัด
การศึกษารวมทั้งการให้บริการ 
  ประเด็นการพิจารณา 
   ผลกำรประเมินควำมพึงพอใจด้ำนกำรบริหำรและกำรจัดกำรศึกษำ รวมทั้งกำร
ให้บริกำรของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ ตำมกระบวนกำรบริหำรงำนของกลุ่มในส ำนักงำนเขต
พ้ืนที่กำรศึกษำโดยใช้แบบสอบถำมเพ่ือประเมินควำมคิดเห็นที่มีต่อกำรให้บริกำรครอบคลุมทุกภำรกิจ
ของกลุ่ม/หน่วย 

ทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 
 เป็นแนวคิดทักษะแห่งอนำคตใหม่ : กำรเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 และกรอบแนวคิด 
เพ่ือกำรเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21  เป็นกำรก ำหนดแนวทำงยุทธศำสตร์ในกำรจัดกำรเรียนรู้ โดยร่วมกัน
สร้ำงรูปแบบและแนวปฏิบัติในกำรเสริมสร้ำงประสิทธิภำพของกำรจัดกำรเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21  
โดยเน้นที่องค์ควำมรู้ ทักษะ ควำมเชี่ยวชำญและสมรรถนะที่เกิดกับตัวผู้เรียน เพ่ือใช้ในกำรด ำรงชีวิต
ในสังคมแห่งควำมเปลี่ยนแปลงในปัจจุบัน โดยก ำหนดทักษะผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 ดังนี้ 

1) ทักษะชีวิตและการท างาน ในกำรด ำรงชีวิตและท ำงำนในยุคปัจจุบันให้ประสบ
ควำมส ำเร็จ นักเรียนจะต้องพัฒนำทักษะชีวิตที่ส ำคัญ ได้แก่ 
   ควำมยืดหยุ่นและกำรปรับตัว 
   กำรริเริ่มสร้ำงสรรค์และเป็นตัวของตัวเอง 
   ทักษะด้ำนสังคมและทักษะด้ำนวัฒนธรรม 
   กำรเป็นผู้สร้ำงหรือผู้ผลิตงำนที่รับผิดชอบเชื่อถือได้  
   ภำวะผู้น ำและควำมรับผิดชอบ  
 2) ทักษะด้านการเรียนรู้และนวัตกรรม จะเป็นตัวก ำหนดควำมพร้อมของนักเรียนเข้ำสู่โลก
กำรท ำงำนที่มีควำมซับซ้อนมำกข้ึนในปัจจุบัน ได้แก่ 
   ควำมริเริ่มสร้ำงสรรค์และนวัตกรรม 
   กำรคิดอย่ำงมีวิจำรณญำณและกำรแก้ปัญหำ 
   กำรสื่อสำรและกำรร่วมมือ 
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 3) ทักษะด้านสารสนเทศ สื่อและเทคโนโลยี ในปัจจุบันมีกำรเผยแพร่ข้อมูลข่ำวสำรผ่ำนทำง
สื่อและเทคโนโลยีมำกมำย ผู้เรียนจึงต้องมีควำมสำมำรถในกำรแสดงทักษะกำรคิดอย่ำงมีวิจำรณญำณ
และปฏิบัติงำนได้หลำกหลำย โดยอำศัยควำมรู้ในหลำยด้ำน ได้แก่ 
   ควำมรู้ด้ำนสำรสนเทศ 
   ควำมรู้เกี่ยวกับสื่อ 
   ควำมรู้ด้ำนเทคโนโลยี 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดสมุทรสาคร 
 

เป้าหมายการพัฒนา   :   เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ เกษตรและอาหารปลอดภัยที่มีมาตรฐานสากล  
และมูลค่าสูง ท่องเที่ยวทางเลือกใหม่ สังคมน่าอยู่สู่เมืองแห่งสุขภาวะที่ดี  

และย่ังยืน 

พันธกิจ   :   1. สร้ำงสมดุลสิ่งแวดล้อมเพ่ือกำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืน 
     2. พัฒนำขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขันและสร้ำงมูลค่ำเพ่ิมของสินค้ำ  
         เกษตร ประมง ประมงแปรรูปและกำรบริกำรให้ได้มำตรฐำนสำกล 
     3. พัฒนำคุณภำพชีวิต สังคม ชุมชนให้มีควำมเข้มแข็งและด ำรงชีวิต 
         ตำมหลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง สำมำรถอยู่ร่วมกันได้อย่ำงปกติสุข 
เป้าหมายและตัวชี้วัด : 1. อัตรำกำรขยำยตัวมูลค่ำผลิตภัณฑ์มวลรวมของจังหวัดเพ่ิมขึ้น 
     2. ร้อยละที่เพ่ิมข้ึนของรำยได้จำกกำรท่องเที่ยว 
      3. รำยได้จำกกำรจ ำหน่ำยผลิตภัณฑ์ชุมชน 
     4. ร้อยละปริมำณขยะมูลฝอยชุมชนได้รับกำรก ำจัดอย่ำงถูกต้อง 
     5. คุณภำพน้ ำของแม่น้ ำสำยหลักอยู่ในเกณฑ์ดีเพ่ิมข้ึน 
      6. ระดับควำมส ำเร็จของกำรด ำเนินกำรพัฒนำพ้ืนที่อุตสำหกรรม 
         พัฒนำเข้ำสู่เมืองอุตสำหกรรมเชิงนิเวศ 
     7. จ ำนวนสถำนประกอบกำรที่ผ่ำนเกณฑ์ Green Industry  
     8. ร้อยละที่เพ่ิมข้ึนของดัชนีควำมก้ำวหน้ำของคน (Human  
         Achievement Index : HAI) 
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ประเด็นการพัฒนา  :  1. กำรสร้ำงเสริมขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน และขับเคลื่อนสู่เมือง  
          เศรษฐกิจมูลค่ำสูง จำกฐำนกำรอุตสำหกรรม กำรเกษตร  
             และกำรประมง แบบครบวงจร กำรท่องเที่ยว กำรค้ำและกำรลงทุน   
          (High Value Economy City) 
     2. กำรสร้ำงควำมอุดมสมบูรณ์ของทรัพยำกรธรรมชำติและกำรพัฒนำ     
          สภำพแวดล้อมให้เป็นเมืองน่ำอยู่อย่ำงยั่งยืน (Sustainable   
          Development City) 
     3. กำรเสริมสร้ำงเมืองน่ำอยู่ มีควำมมั่นคง คุณภำพชีวิต คุณภำพกำรศึกษำ  
           และชุมชนเข้มแข็ง (Well-Being City) 
แนวทางการพัฒนา  :   1. ส่งเสริมภำคกำรผลิต กำรแปรรูปอำหำร และภำคอุตสำหกรรมต่อเนื่อง    
        ให้ได้มำตรฐำนกล มีศักยภำพในกำรแข่งขันในเวทีกำรค้ำโลกอย่ำงเข้มแข็ง 
    2. ยกระดับคุณภำพสรำ้งมำตรฐำนกำรท่องเที่ยวและกำรบริกำรในอุตสำหกรรม  
        ท่องเที่ยวที่มีอัตลักษณ์ให้เติบโตอย่ำงยั่งยืน 
    3. ช่องทำงกำรตลำด กำรจ ำหน่ำยสินค้ำและกำรบริกำรทั้งในและต่ำงประเทศ 
    4. พัฒนำขีดควำมสำมำรถของจังหวัด รองรับระบบเศรษฐกิจแห่งอนำคต 
     5. พัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำน และสำธำรณูปโภค และกำรสร้ำงเมืองเพ่ืออ ำนวย   
        ควำมสะดวก ลดต้นทุน เอื้อต่อกำรเคลื่อนย้ำยสินค้ำ และบริกำร  
         และเชื่อมโยงกับจังหวัดใกล้เคียง 

6. จัดระเบียบเมือง สร้ำงสภำพแวดล้อมธุรกิจรองรับกำรค้ำ กำรลงทุน     
    และกำรบริกำรที่มีควำมทันสมัย และมีเทคโนโลยี นวัตกรรมทำงกำรค้ำ 

    7. ฟ้ืนฟูและอนุรักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมอย่ำงสมดุลและยั่งยืน 
     8. พัฒนำระบบกำรจัดกำรขยะ น้ ำเสีย และมลพิษทำงอำกำศ สู่มำตรฐำน   
        เพ่ือคุณภำพชีวิตของประชำชน ชุมชน และกำรพัฒนำเศรษฐกิจที่ยั่งยืน 
    9. ส่งเสริมและพัฒนำอุตสำหกรรมสีเขียวต้นแบบเมืองอุตสำหกรรมที่ยั่งยืน  
        ชุมชนมีส่วนรว่ม 
    10. เสริมสร้ำงควำมอุดมสมบูรณ์ของระบบนิเวศทำงทะเล รองรับสังคม  
         เศรษฐกิจภำคทะเลและสังคมเศรษฐกิจสีเขียว ที่มีคุณภำพและมูลค่ำสูง 
    11. เสริมสร้ำงควำมมั่นคงทำงน้ ำ และพลังงำน เพื่อกำรพัฒนำเศรษฐกิจ  
         และสังคมแห่งอนำคต 
    12. เตรียมพร้อมจังหวัดในทุกมิติ รองรับกำรเปลี่ยนแปลงของสภำพ  
         ภูมิอำกำศโลกและภัยคุกคำมทำงธรรมชำติ ด้วยเทคโนโลยี นวัตกรรม  
         และกระบวนทัศน์ใหม่ของประชำชน 
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    13. พัฒนำคุณภำพชีวิตและครอบครัว ภำยหลังสถำนกำรณ์โควิด-19  
          ให้ฟ้ืนคืนกลับสู่ปกติและมีภูมิคุ้มกันจำกวิกฤต 
    14. เตรียมพร้อมทุกมิติเพ่ือก้ำวสู่สังคมผู้สูงอำยุคุณภำพ และกำรพัฒนำคน  
         ในยุคศตวรรษที่ 21 
    15. พัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำรควำมมั่นคง ควำมสงบเรียบร้อย  
          และควำมปลอดภัย แบบมีส่วนร่วมและทันสมัย 
    16. พัฒนำเศรษฐกิจฐำนรำกยกระดับมำตรฐำนกำรครองชีพ สร้ำงงำน   
         สร้ำงอำชีพชุมชน เสริมควำมมั่นคงในชีวิต 
    17. เสริมสร้ำงควำมเข้มแข็งของชุมชนในกำรพ่ึงตนเอง พ่ึงกันเองตำมหลัก   
         ปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง 
    18. ส่งเสริมกำรสร้ำงคุณค่ำสังคม วัฒนธรรม ประเพณี ศำสนำ และหลัก  
         ปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง 
    19. ปรับระบบบริกำรของภำครัฐให้มีควำมสะดวกรวดเร็ว ทันสมัย  
         เพ่ือรองรับ เศรษฐกิจและสังคมแห่งอนำคต 
    20. ส่งเสริมและพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำเพ่ือสร้ำงสังคมแห่งกำรเรียนรู้  
         และสร้ำงคุณภำพแรงงำนสู่ภำคอุตสำหกรรม 

    (ที่มำ : แผนพัฒนำจังหวัด 5 ปี (พ.ศ. 2566 -2570) จังหวัดสมุทรสำคร) 



   
แผนปฏิบัติการประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2565                 

        

 

 

สพป.สมุทรสาคร                                                                                                       61 

ส่วนที่  3 
   ทิศทางการพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

นโยบายส านักเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร 

 

วิสัยทัศน์ 
 

“การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มีคุณภาพและมาตรฐานระดับสากล  
บนพื้นฐานความเป็นไทย ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมสร้างสรรค์ภายใต้วิถีใหม่ วิถีสมุทรสาคร” 

 ค านิยาม 
 “มาตรฐานระดับสากล” หมายถึง ศักยภาพนักเรียนเป็นพลโลก การจัดการเรียนการสอนเทียบเคียง
มาตรฐานสากล และการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ 
 “ความเป็นไทย” หมายถึง รักและเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย์ มีคุณธรรมจริยธรรม 
  “วิถีสมุทรสาคร” หมายถึง การบริหารจัดการด้วยรูปแบบ 4D-SIGN  FOR 4 QUALITY  

 

  พันธกิจ 
 

 1. จัดการศึกษาเพ่ือเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติ และการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
 2. พัฒนาศักยภาพผู้เรียน เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน โดยพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้  
มีคุณธรรม จริยธรรม มีคุณลักษณะในศตวรรษท่ี 21 
 3. ส่งเสริมการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้เป็นมืออาชีพ 
 4. เสริมสร้างโอกาสทางการศึกษาแก่ประชากรวัยเรียนทุกคน ได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึง 
 5. ส่งเสริมการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมยึดหลักปรัชญา 
ของเศรษฐกิจพอเพียง และเป้าหมายโลกเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) 
 6. พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพการบูรณาการการจัดการศึกษาเน้นการมีส่วนร่วม
และเสริมสร้างความรับผิดชอบต่อคุณภาพการศึกษา 
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 ยุทธศาสตร์  
 

 ยุทธศาสตร์ที่ 1 การจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคง 
 ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาคุณภาพนักเรียนและส่งเสริมการจัดการศึกษาเพ่ือสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน 
 ยุทธศาสตร์ที่ 3 ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 ยุทธศาสตร์ที่ 4 การขยายโอกาส ความเสมอภาคและความเท่าเทียมในการเข้าถึงบริการทางการศึกษา 
 ยุทธศาสตร์ที่ 5 การจัดการศึกษาเพ่ือเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
 ยุทธศาสตร์ที่ 6 พัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการศึกษา 
 ยุทธศาสตร์ที่ 7 พัฒนากระบวนการ 4D-SIGN  (องค์กรวิถีใหม่ ใช้นวัตกรรมสร้างสรรค์ ธรรมาภิบาลเลิศล้้า 
น้อมน้าศาสตร์พระราชา) 
 ยุทธศาสตร์ที่ 8 พัฒนา 4 Quality (นักเรียน ครู ผู้บริหาร องคก์ร) 
 
 ค่านิยมร่วมองค์กร 
 
  “ร่วมคิด ร่วมท้า ร่วมน้า ร่วมประเมิน ร่วมชื่นชมผลงาน” 
 

 จุดเน้นการด าเนินงาน 

 

  5G สู่วิถีคุณภาพ 
  G1 Good Health สุขภาพดี ปลอดภัย 
  G2 Good Feeling องค์กรแห่งความสุข 
  G3 Good Service บริการประทับใจ 
  G4 Good Innovation ใช้นวัตกรรมสร้างสรรค์ 
  G5 Good Governance ยึดหลักธรรมาภิบาล 
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รูปแบบการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษา สพป.สมุทรสาคร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
     

 
 
 
 

 
 
 
     
    

      
 

 
 
 
 
 
 

OUTCOME 

INPUT OUTPUT 

1. 4 M 

2. 10 ขอบข่ายงาน  
    สพป.สมุทรสาคร 

PROCESS 

4D – SIGN 
  - น้อมน้าศาสตร์พระราชา 
  - ใช้นวัตกรรมสร้างสรรค ์
  - ธรรมาภิบาลล้้าเลิศ 
  - องค์กรวิถีใหม่ 
 

4 เสาหลัก 
  - Learning to Kwon   
    การมีทักษะวิชาการ 
  - Learning to Do   
    การมีทักษะการท้างาน 
  - Learning to Be   
    การมีศีลธรรม จรรยาบรรณ 
  - Learning to Live together   
    การอยู่ร่วมกันในสังคมที่แตกตา่ง 

 

4 QUALITY 
  - Quality Students 
  - Quality Teachers 
  - Quality Principles 
  - Quality Organization 
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ตัวชี้วัดจ าแนกตามยุทธศาสตร์ สพป.สมุทรสาคร  

ตารางท่ี 28 ยุทธศาสตร์ที่ 1 การจัดการศึกษาเพื่อความม่ันคง 

ตัวชี้วัด สพป.สมุทรสาคร ค่าเป้าหมาย 
ปี 2565 

1. ร้อยละของผู้เรียนท่ีเข้าร่วมกิจกรรมทีส่่งเสริมสนับสนุนในการสรา้งภูมิคุ้มกัน พร้อมรับมือกับ
การเปลีย่นแปลงและภยัคุกคามรปูแบบใหม่ในทุกรูปแบบ* 

100 

2. ร้อยละของครู บุคลากรทางการศึกษาด้าเนินการตามแนวทางในการจัดการภัยพิบตัิ  
และภยัคุกคามทุกรูปแบบ ให้สามารถปรับตัวต่อโรคอุบตัิใหม่ และโรคอุบัติซ้้ารองรับ 
วิถีชีวิตใหม่ (New Normal)* 

100 

3. ร้อยละของสถานศึกษาท่ีมีแผน/มาตรการในการจัดการภัยพิบตัิ และภยัคุกคามทุกรูปแบบ 
โรคอุบัติใหมแ่ละโรคอุบตัิซ้้า รองรบัวิถีชีวิตใหม่ (New Normal)*    

100 

4. ร้อยละของบุคลากรทางการศึกษามีความรู้ความเข้าใจเรื่องการจดัการระบบความปลอดภัย
ต่างๆ สามารถน้าความรูไ้ปถ่ายทอดสู่โรงเรียนได้* 

100 

 

ตารางที่ 29 ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาคุณภาพนักเรียนและส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อสร้างขีด  
       ความสามารถในการแข่งขัน 

ตัวชี้วัด สพป.สมุทรสาคร 
ค่าเป้าหมาย 

ปี 2565 
1. ร้อยละของนักเรียนปฐมวัยมีคณุภาพตามหลักสตูรการศึกษาปฐมวัย* 100 
2. ร้อยละของผู้เรียนมคีุณลักษณะอันพึงประสงค์ระดับดีขึ้นไป* 100 
3. ร้อยละความส้าเร็จของการด้าเนินโครงการพัฒนาการจัดการเรยีนรู้เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ
ผู้เรยีนที่ตอบสนองการเปลี่ยนแปลงศตวรรษที่ 21* 

100 

4. คะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)* เพิม่ขึ้น 3% 
5. ร้อยละของนักเรียนท่ีมีความสามารถด้านภาษาต่างประเทศระดับ 3 ข้ึนไป 60 
6. ร้อยละของสถานศึกษาท่ีสอนในระดับ ม.ต้น ได้รับการเตรียมความพร้อม (ด้านการอ่าน 
คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์) 

100 

7. ร้อยละของสถานศึกษาท่ีสามารถจัดการเรียนการสอนตามแนวทางพหุปัญญา* 100 
8. ร้อยละของนักเรียนท่ีไดร้ับการคัดกรองเพื่อพัฒนาพหุปัญญารายบุคคล* 100 
9. ร้อยละของนักเรียนระดับมัธยมได้รับการพัฒนาทักษะวิชาชีพตามความถนัดและความสนใจ 60 
10. ร้อยละของนักเรียนท่ีมผีลการประเมินสมรรถนะด้านความสามารถในการใช้เทคโนโลยี
ระดับดีขึ้นไป 

92 

11. ร้อยละของนักเรียนท่ีมผีลการประเมินสมรรถนะด้านความสามารถในการคิดวิเคราะห์ระดับ
ดีขึ้นไป 

92 

12. ร้อยละของนักเรียนท่ีผ่านการประเมินผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้
ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐานระดับคณุภาพ 3 ข้ึนไป 

82 
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ตารางท่ี 30 ยุทธศาสตร์ที่ 3 ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 

ตัวชี้วัด สพป.สมุทรสาคร ค่าเป้าหมาย 
ปี 2565 

1. ร้อยละของผู้เรียนปฐมวยัมีพัฒนาการด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และสติปญัญา 95 
2. ร้อยละคะแนนเฉลีย่ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET)*  
   - ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 
   - ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 
   - ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 

 
42 
35 
30 

3. ร้อยละผู้ เรียนได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพตามความถนัดและความสามารถ 
(วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ทัศนศิลป์ นาฏศิลป์ ดนตรี กีฬา ฯลฯ) 

90 

4. ร้อยละของนักเรียนท่ีผ่านการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงคต์ามหลักสูตรระดับดีขึ้นไป* 95 
5. ร้อยละของครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการส่งเสริมและพฒันาตามมาตรฐาน 
วิชาชีพครู 

90 

6. จ้านวนสถานศึกษาท่ีไดร้ับการส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาความสามารถด้านวิทยาศาสตร์ 
คณิตศาสตร์เพิ่มขึ้น 

102 

7. ร้อยละของครสูอนภาษาอังกฤษในระดับชั้นประถมศึกษาและมัธยมศึกษาได้รับการพัฒนา
และยกระดับความรูภ้าษาอังกฤษโดยใช้ระดับการพัฒนาทางด้านภาษา (CEFR) ตามเกณฑ ์
ที่ก้าหนด* 

90 

8. ร้อยละของสถานศึกษาท่ีสอนในระดับม.ต้น ที่ได้รับการเตรียมความพร้อม ด้านการอ่าน 
คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ในการประเมินระดับนานาชาติตามโครงการ PISA* 

70 

9. ร้อยละของสถานศึกษาท่ีจดัการเรียนการสอนทีส่ร้างสมดลุทุกด้านและมีการจัดการศึกษา 
เพื่อพัฒนาพหุปัญญารายบุคคลเพิม่ขึ้น 

10 

10. ร้อยละของนักเรียนท่ีได้รับการคัดกรองเพื่อพัฒนาพหุปัญญารายบุคคลเพิม่ขึ้น* 10 
11. ร้อยละของสถานศึกษาท่ีมผีลการประเมินตนเองในแต่ละมาตรฐานตามระบบการประกัน
คุณภาพอยู่ในระดับดีขึ้นไป 

100 

12. ร้อยละความส้าเร็จของการด้าเนินโครงการพัฒนาการจัดการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ
ผู้เรยีนที่ตอบสนองการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21* 

80 

13. ร้อยละของผู้เรียนช้ันประถมศกึษาปีท่ี 3 มีคะแนนผลการทดสอบความสามารถพ้ืนฐาน
ระดับชาติ (NT) ผ่านเกณฑ์ที่ก้าหนดเพิ่มขึ้น (46.63) 

3 

14. ร้อยละของครูและบุคลากรทางการศึกษาไดร้ับการพัฒนาให้ความรู้ความสามารถและทักษะ
ในการใช้ดิจิทัลให้มีความพร้อมในการปฏิบัติงาน 

55 

15. ร้อยละของครูที่ใช้เวลาเพื่อการเรียนการสอนและงานสนับสนุนกับการเรยีนการสอน 
ต่องานอ่ืนๆ ตามเกณฑ์ กคศ. ก้าหนด สัดส่วน 3:2 

80 
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ตารางที่ 31 ยุทธศาสตร์ที่ 4 การขยายโอกาส ความเสมอภาคและความเท่าเทียมในการเข้าถึงบริการทางการศึกษา 

ตัวชี้วัด สพป.สมุทรสาคร 
ค่าเป้าหมาย 

ปี 2565 

1. ร้อยละการเข้าเรียนสุทธริะดับช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น* 100 

2. ร้อยละของนักเรียนพิการที่ได้รบัการช่วยเหลือ ผ่านเกณฑ์ประเมนิตาม IEP 80 
3. ร้อยละของนักเรียนด้อยโอกาสที่ได้รับการช่วยเหลือ 90 
4. ร้อยละของนักเรียนท่ีไดร้ับเงินอุดหนุนปัจจัยพ้ืนฐานส้าหรับนักเรยีนยากจน* 100 
5. จ้านวนผู้เรียนไดร้ับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพตามความถนัด และความสามารถ 
(วิทยาศาสตร์ คณติศาสตร์ ทัศนศลิป์ นาฏศลิป์ ดนตรี กีฬา)* 

80 

6. ร้อยละอัตราการเข้าเรยีนของผูเ้รียนแตล่ะระดบัการศึกษาต่อประชากรกลุ่มอายุ 
   - ระดับปฐมวัย 
   - ระดับประถมศึกษา 
   - ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
   - ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

 
100 
100 
100 
80 

ตารางที่ 32 ยุทธศาสตร์ที่ 5 การจัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

ตัวชี้วัด สพป.สมุทรสาคร ค่าเป้าหมาย 
ปี 2565 

1. ร้อยละของผู้เรียนท่ีเข้าร่วมกิจกรรมทีส่่งเสริมสนับสนุนในการสรา้งภูมิคุ้มกัน พร้อมรับมือ 
การเปลีย่นแปลงและภยัคุกคามแบบใหม่ทุกรูปแบบ* 

100 

2. ร้อยละของครู บุคลากรทางการศึกษาด้าเนินการตามแนวทางในการจัดการภัยพิบตัิ 
และภยัคุกคามทุกรูปแบบให้สามารถปรับตัวต่อโรคอุบตัิใหม่และโรคอุบัติซ้้า รองรับวิถีชีวิตใหม่ 
(New Normal)* 

80 

3. ร้อยละของสถานศึกษาท่ีมีแผนมาตรการในการจัดการภยัพิบัติ ภัยคุกคามทุกรูปแบบโรคอุบัติ
ใหม่และโรคอุบัติซ้้า รองรับวิถีชีวิตใหม่ (New Normal)* 

100 

4. ร้อยละของบุคลากรทางการศึกษามีความรู้ความเข้าใจเรื่องการจดัระบบความปลอดภัยต่างๆ 
สามารถน้าความรู้ไปถ่ายทอดสู่โรงเรียนได้* 

80 

5. ร้อยละของนักเรียนท่ีมีความรู้ความเข้าใจและมีความตระหนักในการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

100 

6. ร้อยละของนักเรียนท่ีมีพฤติกรรมแสดงออกถึงการด้าเนินชีวิตที่เป็นการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 

100 

7. ร้อยละของครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

100 

8. ร้อยละของโรงเรียนท่ีเป็นต้นแบบท่ีดีในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 100 
9. ร้อยละของสถานศึกษาจดักิจกรรมให้ความรู้ความเข้าใจและความตระหนักในการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

100 
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ตารางที่ 33 ยุทธศาสตร์ที่ 6 พัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการบริหาร  
    จัดการศึกษา 

ตัวชี้วัด สพป.สมุทรสาคร 
ค่าเป้าหมาย 

ปี 2565 
1. ร้อยละของหน่วยงานและสถานศึกษามีระบบบริหารจัดการที่เปน็ดิจิทัล* 90 
2. จ้านวนเครือข่ายนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาการศึกษาในพื้นที่  สพท. ได้รับการพัฒนา
ประสิทธิภาพการจัดการศึกษาตามบริบทพื้นที่ 

2 เครือข่าย 

3. ร้อยละของส้านักงานเขตพื้นที่การศึกษามีค่าคะแนนเฉลี่ยการประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใสของหน่วยงาน (ITA)   

85 

4. ร้อยละของสถานศึกษาผ่านเกณฑ์การประเมิน TTA*  85 
5. ร้อยละโครงการของ สพท. ท่ีมผีลสัมฤทธ์ิต่อเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ* 85 
6. ร้อยละของนักเรียนมีพฤติกรรมที่ยึดมั่นความซื่อสตัย์สจุริต คณุลกัษณะอันพึงประสงค์ผ่านใน
ระดับดีขึ้นไป 

95 

 

ตารางท่ี 34 ยุทธศาสตร์ที่ 7 พัฒนากระบวนการ 4D-SIGN  (องค์กรวิถีใหม่ ใช้นวัตกรรมสร้างสรรค์  
          ธรรมาภิบาลเลิศล้ า น้อมน าศาสตร์พระราชา) 

ตัวชี้วัด สพป.สมุทรสาคร 
ค่าเป้าหมาย 

ปี 2565 

1. ร้อยละของโรงเรียนท่ีภาคีเครือข่ายในการมีส่วนร่วมของการบรหิารจัดการคุณภาพการศึกษา
ของโรงเรียน 5 เครือข่ายขึ้นไป 

95 

2. ร้อยละของโรงเรียนท่ีมผีลการประเมินคุณภาพของระบบประกันคุณภาพสถานศึกษาระดับดี
ขึ้นไป 

90 

3. ร้อยละของโรงเรียนท่ีเข้ารับการประเมินคณุภาพภายนอก ไดร้ะดับดีขึ้นไปทุกมาตรฐาน 80 
4. จ้านวนโรงเรียนทีเ่ข้าร่วมโครงการสถานศึกษาปลอดภยั 15 
5. ร้อยละของโรงเรียนท่ีมีนวัตกรรมในการบริหารจดัการคุณภาพการศึกษา 90 
6. ร้อยละของโรงเรียนท่ีมีนวัตกรรมด้านการจัดการเรียนการสอน 90 
7. จ้านวนของโรงเรียนที่มผีลงานนักเรียนด้านนวตักรรมระดับมากขึ้นไป 10 
8. ระดับผลการประเมินคณุธรรม และความโปร่งใสของหน่วยงาน (ITA) AA 
9. ร้อยละของโรงเรียนท่ีผา่นการประเมินคุณธรรม และความโปร่งใสในการด้าเนินงาน 
ของโรงเรียน (ITA)* 

88 

10. ร้อยละของโรงเรียนท่ีน้อมน้าพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของในหลวงรัชกาลที่ 10  
มาใช้ในการจัดกิจกรรมการเรยีนรู ้เพื่อพัฒนาผู้เรียนใหม้ีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามเกณฑ์ 
ที่ก้าหนดอย่างมีประสิทธิภาพ 

100 

11. ร้อยละของโรงเรียนท่ีน้อมน้าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มาใช้ในการจัดกิจกรรม
การเรยีนรู้เพื่อพัฒนาผูเ้รียนใหม้ีคณุลักษณะอันพึงประสงค์ตามเกณฑ์ที่ก้าหนดอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

100 
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ตารางท่ี 35 ยุทธศาสตร์ที่ 8 พัฒนา 4 Quality (นักเรียน ครู ผู้บริหาร องค์กร) 

ตัวชี้วัด สพป.สมุทรสาคร 
ค่าเป้าหมาย 

ปี 2565 

ผู้เรียนเป็นเลิศ : Super Best Students (SBS ) 

1. อ่านออก เขียนได้ คิดเลขเป็น 

  1.1 ร้อยละของผูเ้รียนแต่ละระดบัช้ัน อ่านออก อ่านคล่อง ตามเกณฑ์ที่ สพฐ. ก้าหนด  
ระดับคณุภาพดีขึ้นไป 

80 

  1.2 ร้อยละของผูเ้รียนแต่ละระดบัช้ัน เขียนได้ เขียนคล่อง ตามเกณฑ์ที่ สพฐ. ก้าหนด  
ระดับคณุภาพดีขึ้นไป 

80 

  1.3 ร้อยละของผูเ้รียนแต่ละระดบัช้ันมีผลการประเมินกลุ่มสาระการเรยีนรู้ภาษาไทย  
ระดับคณุภาพ 3 ขึ้นไป 

80 

  1.4 ร้อยละของผูเ้รียนแต่ละระดบัช้ัน มีผลการประเมินกลุม่สาระการเรยีนรู้คณิตศาสตร์  
ระดับคณุภาพ 3 ขึ้นไป 

80 

2. คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน 

  2.1 ร้อยละของเด็กปฐมวัย มีพัฒนาการทุกด้านตามวัย ระดับคณุภาพ 3 100 
  2.2 ร้อยละของผูเ้รียนแต่ละระดบัช้ัน มีคุณลักษณะอันพึงประสงคต์ามหลักสูตรฯ  
ระดับคณุภาพดีขึ้นไป 

100 

  2.3 ร้อยละของผูเ้รียนแต่ละระดบัช้ัน มีทักษะพื้นฐานในการด้ารงชีวิต ตามหลักปรัชญา 
ของเศรษฐกิจพอเพียง สามารถด้ารงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข ระดับคุณภาพดีขึ้นไป 

100 

  2.4 ร้อยละของผูเ้รียนแต่ละระดบัช้ัน มีศักยภาพในการจัดการสุขภาวะของตนเองให้มีสุข
ภาวะที่ดสีามารถด้ารงชีวิตอย่างมคีวามสุข ทั้งด้านร่างกายและจติใจ ตามเกณฑ์มาตรฐาน  
(กรมอนามัย) 

80 

  2.5 ร้อยละของผูเ้รียนที่จบการศกึษาช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 6 มีทักษะการเรียนรู้ที่เชื่อมโยงสู่อาชีพและการมีงานท้า ตามความถนัด 
และความต้องการของตนเองมีทักษะอาชีพท่ีสอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่น  
ตลอดจนความท้าทายของโลกในศตวรรษที่ 21 

100 

3. ทักษะผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 

  3.1 ร้อยละของผูเ้รียนแต่ละระดบัช้ัน มีสมรรถนะสา้คัญตามหลักสตูร  95 
  3.2 ร้อยละของผู้เรียนแต่ละระดบัช้ัน มีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 (3Rs 8Cs) 80 
  3.3 ร้อยละของผู้เรียนแต่ละระดบัช้ัน มีทักษะในการด้ารงชีวิตมีความพร้อมสามารถรับมือ 
กับภัยคุกคามต่างๆ ทุกรูปแบบไดอ้ย่างปลอดภัย ระดับคุณภาพพอใช้ขึ้นไป 

100 

  3.4 ร้อยละของผู้เรียนแต่ละระดบัช้ัน มีความตระหนัก “โตไปไม่โกง” เหมาะสมตามวยั  
และสามารถปฏิบัตตินเป็นแบบอยา่งที่ดี ระดับคณุภาพดีขึ้นไป 

100 
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ตารางท่ี 35 ยุทธศาสตร์ที่ 8 พัฒนา 4 Quality (นักเรียน ครู ผู้บริหาร องค์กร) (ต่อ) 

ตัวชี้วัด สพป.สมุทรสาคร 
ค่าเป้าหมาย 

ปี 2565 

ครูเป็นเลิศ : Super Best Teachers (SBT) 

1. จัดการเรียนรู้ท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

  1.1 ร้อยละของครูที่มีและใช้แผนการจัดประสบการณ์/แผนการจดัการเรียนรู้ทีต่รง 
ตามมาตรฐานการเรียนรูต้ัวช้ีวัด และเน้นผู้เรียนเป็นส้าคัญ 

100 

  1.2 ร้อยละของครูที่จัดการเรียนรู้แบบ Active Learning 100 
  1.3 ร้อยละของครูที่เปลี่ยนบทบาทจากครูผูส้อนเป็นโค้ช 80 

2. จัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียนรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของสังคมและเทคโนโลยี 

  2.1 ร้อยละของครูที่จัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียนรูเ้ท่าทันการเปลี่ยนแปลงของสังคม โดยใช้แหล่ง
เรียนรู้ และสื่อเทคโนโลยีที่ทันสมยั 

100 

  2.2 ร้อยละของครูที่จัดกิจกรรมการเรยีนรู้ให้ผูเ้รียนมีสมรรถนะในการเข้าถึง เข้าใจ วิเคราะห์ 
ตีความตรวจสอบ และคดิอย่างมีวจิารณญาณ สามารถประเมินประโยชน์และโทษในการเลือก
รับ/ใช้ประโยชน์จากสื่อต่างๆ 

80 

3. ครูมืออาชีพ 

  3.1 ร้อยละของครูที่ไดร้ับการพฒันามาตรฐานวิชาชีพ ต้าแหน่ง และ/วิทยฐานะตามเกณฑ ์ 80 
  3.2 ร้อยละของครูที่มีรายงานการวิจัยในช้ันเรียน อย่างน้อย 1 เรื่อง/ภาคเรียน 100 

4. Digital literacy 

  4.1 ร้อยละของครูที่ไดร้ับการพฒันาให้มีความรู้ความสามารถ ทักษะการใช้เทคโนโลยีดจิิทัล 
และสามารถน้าไปประยุกต์ใช้เพื่อพัฒนาการจัดการเรยีนการสอนได้ 

80 

  4.2 ร้อยละของครูที่พัฒนาตนเองผ่านระบบ Digital Technology 80 

5. English literacy 

  5.1 ร้อยละของครูที่ได้การพัฒนาและยกระดับความรูภ้าษาอังกฤษ โดยใช้การพัฒนาทางด้าน
ภาษา (CEFR) ตามเกณฑ์ที่ก้าหนด (A2) 

50 

  5.2 ร้อยละของครูที่มีการใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นเครื่องมือส้าคัญในการช่วยพัฒนา
ความสามารถทางภาษาของตนเองและผู้เรียน 

100 

ผู้บริหารเป็นเลิศ : Super Best Directors (SBD) 

1. มีภาวะผู้น าทางวิชาการ 
  1.1 จ้านวนช่ัวโมงการพัฒนาตนเองด้านวิชาการ เพื่อเพิ่มศักยภาพตามสมรรถนะอย่างต่อเนื่อง ไม่ต่้ากว่า 

20 ชม. 
  1.2 ระดับความส้าเร็จของการบริหารจดัการสถานศึกษาในการจดัท้าแผนพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาและแผนปฏิบัติการประจ้าปี 

4 (ดี) 
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ตารางท่ี 35 ยุทธศาสตร์ที่ 8 พัฒนา 4 Quality (นักเรียน ครู ผู้บริหาร องค์กร) (ต่อ) 

ตัวชี้วัด สพป.สมุทรสาคร 
ค่าเป้าหมาย 

ปี 2565 
  1.3 ระดับความส้าเร็จของการบริหารด้านหลักสูตร กระบวนการจดัการเรียนรู้ และการนิเทศ
ภายใน 
      - ด้านการบริหารหลักสูตร 

 
 

4 (ดี) 
      - ด้านกระบวนการจดัการเรยีนรู ้ 4 (ดี) 
      - ด้านการนเิทศภายใน 4 (ดี) 

2. บริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล 
  2.1 ระดับความส้าเร็จของการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล 4 (ดี) 

3. Digital Literacy 
  3.1 ระดับความรู้ความสามารถดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศ 4 (ดี) 
  3.2 จ้านวนวิธีการ / รูปแบบ ในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยสีารสนเทศและสื่อดิจิทัล  
เพื่อติดต่อสื่อสารกับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

4 (ดี) 

4. English Literacy 
  4.1 ระดับคะแนนผลการทดสอบความสามารถดา้นภาษา (CEFR) ของผู้บริหารจากการพัฒนา
และยกระดับความรูภ้าษาอังกฤษ ตามเกณฑ์ที่ก้าหนด 

A2 

  4.2 จ้านวนวิธีการ / รูปแบบการใช้สื่อเทคโนโลยสีารสนเทศเป็นเครื่องมือส้าคญัในการพัฒนา
ความสามารถทางภาษาของตนเอง 

3 

5. มีนวัตกรรมทางการบริหารการศึกษา 
  5.1 จ้านวนนวัตกรรมการบริหารการศึกษาที่สามารถน้าสู่การปฏบิัติไดจ้ริง 1 

องค์กรเป็นเลิศ : Super Best Organization (SBO) 

1. บริหารจัดการศึกษาโดยการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย 

  1.1 จ้านวนภาคีเครือข่ายที่มสี่วนร่วมในการบรหิารจดัการ 3 
  1.2 ระดับความส้าเร็จของการบริหารจดัการตามหลักการกระจายอ้านาจที่ก้าหนด 4 (ดี) 

2. มีระบบการก ากับ ติดตาม ที่มีประสิทธิภาพ 

  2.1 ระดับความส้าเร็จของระบบประกันคณุภาพภายใน 4 (ดี) 
  2.2 ระดับความส้าเร็จของระบบการนิเทศภายใน 4 (ดี) 
  2.3 ร้อยละผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด้าเนนิงานของหน่วยงานภาครัฐ 
(Integrity & Transparency Assessment : ITA) 

4  
(ร้อยละ 85 

ขึ้นไป) 
3. น าเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) มาใช้ในการบริหารจัดการ 

  3.1 ระดับความส้าเร็จของการนา้เทคโนโลยีดิจิทลั (Digital Technology) มาใช้ในการบริหาร
จัดการ 

4 
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ตารางท่ี 35 ยุทธศาสตร์ที่ 8 พัฒนา 4 Quality (นักเรียน ครู ผู้บริหาร องค์กร)  

ตัวชี้วัด สพป.สมุทรสาคร 
ค่าเป้าหมาย 

ปี 2565 
4. มีมาตรการรักษาความปลอดภัย และจัดบรรยากาศท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ 

  4.1 ระดับความส้าเร็จของการดา้เนินงานด้านความปลอดภัย 4 
(8 รายการขึ้น

ไป) 
  4.2 ระดับความส้าเร็จของการจดับรรยากาศที่เอื้อต่อการเรยีนรู้/การปฏิบัติงาน 4 

(6 -7 
รายการ) 
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ยุทธศาสตร์  :  สู่การปฏิบัติ 

  ส้านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาครก้าหนดวางแผนการใช้งบประมาณตาม
กรอบที่ส้านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานจัดสรรให้เพื่อการปฏิบัติและพัฒนางานตามภารกิจ
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ดังนี้ 

  ก. งบบริหาร (ค่าใช้จ่ายประจ าที่จ าเป็นในการบริหารส านักงาน) งบประมาณ 1,000,000 บาท 
 ตารางท่ี 36 งบบริหาร : ค่าใช้จ่ายประจ้าที่จ้าเป็นในการบริหารส้านักงาน 
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  ข. งบพัฒนา (งบประมาณโครงการ) งบประมาณ 4,303,190 บาท รอการจัดสรรจาก สพฐ. ดังนี้ 
 ตารางท่ี 37 งบพัฒนา : สรุปงบประมาณรายยุทธศาสตร์ 

ยุทธศาสตร์ จ านวนโครงการ งบประมาณ 

1. การจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคง 3 334,000 
2. การพัฒนาคุณภาพนักเรียนและส่งเสริมการจัดการศึกษาเพ่ือสร้างขีด    
    ความสามารถในการแข่งขัน 

2 251,480 

3. ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 13 2,167,315 
4. การขยายโอกาส ความเสมอภาคและความเท่าเทียมในการเข้าถึง

บริการทางการศึกษา 
1 92,950 

5. การจัดการศึกษาเพ่ือเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตร 
กับสิ่งแวดล้อม 

1 20,800 

6. พัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมการมีส่วนร่วม 
ในการบริหารจัดการศึกษา 

4 417,840 

7. พัฒนากระบวนการ 4D-SIGN  (องค์กรวิถีใหม่ ใช้นวัตกรรม
สร้างสรรค์ ธรรมาภิบาลเลิศล้้า น้อมน้าศาสตร์พระราชา) 

4 555,460 

8. พัฒนา 4 Quality (นักเรียน ครู ผู้บริหาร องค์กร) 5 422,405 

รวมทั้งสิ้น 33 4,303,190 
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 ตารางท่ี 38 สรุปโครงการ/งบประมาณจ าแนกตามยุทธศาสตร์ 

ที ่ ชื่อโครงการ งบประมาณ 
กลุ่ม/

ผู้รับผิดชอบ 

งบประมาณจาก 
หมาย
เหต ุสพป. สพฐ. 

รอการ
จัดสรร 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 : การจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคง 
1 ตรวจเยี่ยมและประเมินความพร้อมการเปิดเรียน 

ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2564 ของสถานศึกษา 
ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส 
โคโรนา 2019 (COVID-19) 

48,000 กนต./จงรัก /   P.84 

2 เสมาสาคร ฟอรั่ม เอ็ดดูเคชั่น  “Sema Sakhon 
Forum Education” 

286,000 กนต./จงรัก  / / P.86 

3 ประยุกต์ใช้แพลตฟอร์มออนไลน์เพื่อพัฒนาการ
จัดการเรียนรู้ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของ
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

กนต./ 
อรรถพล 

- - - P.89 

ยุทธศาสตร์ที ่2 : การพัฒนาคุณภาพนักเรียนและส่งเสริมการจัดการศึกษาเพ่ือสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน 
4 จัดอบรมหลักสูตรการจัดเรียนรู้วิทยาการค้านวณ

ส้าหรับครูระดับประถมศึกษาตอนต้นและ
ประถมศึกษาตอนปลาย 

233,600 กนต./ 
เอกรัฐ 

 / / P.91 

5 ส่งเสริมประชากรวัยเรียนได้รับสิทธิและโอกาส
ทางการศึกษา 
ขั้นพ้ืนฐาน ปีการศึกษา 2565 

17,880 กสจ./นริศ/
โสตถิมา 

/  / P.92 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 : ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา    
6 การพัฒนาการจัดการเรียนรู้เพศวิถีศึกษา 

และทักษะชีวิต 
5,000 กนต./ 

สุพรรณี 
 /  P.95 

7 การประยุกต์ใช้ดิจิทัลแพลตฟอร์มเพ่ือพัฒนา
คุณภาพการจัดการเรียนรู้เชิงรุก  
(Active Learning) 

125,200 กนต./นฤมล/
เอกรัฐ 

/  / P.97 

8 การจัดการเรียนการสอนคณิตศาสตร์เชิงรุก 
แห่งศตวรรษท่ี 21 

193,170 กนต./นฤมล /  / P.99 

9 พัฒนาศักยภาพครูผู้สอนภาษาอังกฤษ 121,380 กนต./อมรศรี /  / P.101 
10 พัฒนาศักยภาพครูปฐมวัย 121,380 กนต./อมรศรี /  / P.103 
11 พัฒนาการจัดการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ

ผู้เรียนท่ีตอบสนองการเปลี่ยนแปลง 
ในศตวรรษท่ี 21 

96,950 กนต./สาวิตรี /  / P.105 

12 ประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษา 
ปีท่ี 3 ประจ้าปีการศึกษา 2564 

62,190 กนต./ เอกรัฐ  / / P.108 
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ตารางท่ี 38 สรุปโครงการ/งบประมาณจ าแนกตามยุทธศาสตร์ (ต่อ) 

ที ่ ชื่อโครงการ งบประมาณ 
กลุ่ม/

ผู้รับผิดชอบ 

งบประมาณจาก 
หมาย
เหต ุสพป. สพฐ. 

รอการ
จัดสรร 

13 วัดและประเมินผลทักษะการเรียนรู้ 
ในศตวรรษท่ี 21 

292,000 กนต./นฤมล /  / P.109 

14 พัฒนาครูผู้ช่วยสู่การเป็นครูมืออาชีพ  
สังกัดส้านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา 
ประถมศึกษาสมุทรสาคร 

423,000 กพค./
สุวรรณ 

/  / P.111 

15 พัฒนาศักยภาพผู้บริหารสถานศึกษา 
สังกัดส้านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา
สมุทรสาคร 

244,000 กพค./
สุวรรณ 

/  / P.112 

16 เสริมสร้างประสิทธิภาพและประสิทธิผลการ
ปฏิบัติงานในหน้าท่ีเพื่อพัฒนาการศึกษา ต้าแหน่ง
ผู้อ้านวยการส้านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา/รอง
ผู้อ้านวยการส้านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา สังกัด 
สพฐ. 

233,000 กพค./
สุวรรณ 

/  / P.113 

17 เสริมสร้างสมรรถนะการบริหารงาน ต้าแหน่งรอง
ผู้อ้านวยการสถานศึกษา สังกัด  
สพป.สมุทรสาคร 

18,505 กพค./
สุวรรณ 

/  / P.115 

18 พัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานส้าหรับเจ้าหน้าท่ี
การเงิน บัญชี และพัสดุ  
ของโรงเรียนในสังกัด สพป.สมุทรสาคร 

231,540 กบส./
สมเกียรติ/

วิภาดา 

/  / P.116 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 : การขยายโอกาส ความเสมอภาคและความเท่าเทียมในการเข้าถึงบริการทางการศึกษา 
19 พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาเรียนร่วมและ

เรียนรวม (อบรมครู 
คัดกรองคนพิการ) 

82,450 กสจ./นริศ/
กัลยา 

/  / P.118 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 : การจัดการศึกษาเพ่ือเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
20 เสริมสร้างภูมิคุ้มกัน รู้เท่าทัน ภัยคุกคาม 20,800 กสจ./ 

จุฑามาศ 
/  / P.122 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 : พัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการศึกษา 
21 การประชุมผู้บริหารสถานศึกษา สังกัด สพป.

สมุทรสาคร ประจ้าปี 2565 
61,650 

 
กอก./ 

นิภาพร/ 
เกริกกานต์ 

/  / P.124 
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ตารางท่ี 38 สรุปโครงการ/งบประมาณจ าแนกตามยุทธศาสตร์ (ตอ่) 

ที ่ ชื่อโครงการ งบประมาณ 
กลุ่ม/

ผู้รับผิดชอบ 

งบประมาณจาก 
หมาย
เหต ุสพป. สพฐ. 

รอการ
จัดสรร 

22 จัดท้าแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระยะ 5 ปี 
(พ.ศ. 2566 - 2570) และแผนปฏิบัติราชการ
ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

331,200 กนผ./
กฤษณา/ 
ณัฐหทัย/

วนิดา 

/  / P.125 

23 การบริหารงานติดตาม รายงานประเมินผล 
 

60,990 กนผ./ 
ชิษณุพงศ์/ 
อรประภา 

/  / P.127 

24 จัดท้าสื่อประชาสัมพันธ์เพื่อการขับเคลื่อนคุณภาพ
การศึกษา สพป.สมุทรสาคร 

18,000 กอก./สมชาย /  / P.127 

ยุทธศาสตร์ที่ 7: พัฒนากระบวนการ 4D-SIGN  (องค์กรวิถีใหม่ ใช้นวัตกรรมสร้างสรรค์ ธรรมาภิบาลเลิศล้ า น้อมน าศาสตร์
พระราชา) 
25 โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย 

ระดับประถมศึกษา  ประจ้าปี 2564 
36,160 กนต./เอกรัฐ 

 
 / / P.131 

26 โครงการนิเทศ ก้ากับติดตามการจัดการเรียนรู้
วิทยาการค้านวณ 

10,000 กนต./เอกรัฐ  / / P.132 

27 นิเทศ 5G  โดยใช้พื้นท่ีเป็นฐานเพื่อพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา 

217,440 กนต./ 
สุพรรณี   

/  / P.134 

28 ส่งเสริมประสิทธิภาพคณะกรรมการติดตาม 
ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา 

289,300 กนต./จงรัก/
สมบัติ 

/  / P.136 

ยุทธศาสตร์ที่ 8 : พัฒนา 4 Quality (นักเรียน ครู ผู้บริหาร องค์กร) 
29 ส่งเสริมประสิทธิภาพการบริหารงบประมาณ งบ

ลงทุน 
36,760 กนผ./ 

ณัฐหทัย   
/  / P.138 

30 ประชุมผู้บริหาร สพป.สมุทรสาคร ผู้อ้านวยการ
กลุ่ม/หน่วย 

37,100 กอก./ 
เพียงพนา     

/  / P.140 

31 การพัฒนาคุณภาพส้านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ตามกรอบการประเมินผลการปฏิบัติงานของส่วน
ราชการ 

29,810 กอก./ 
อมรรัตน์ 

/  / P.141 

32 พัฒนาส้านักงาน 161,780 กอก./สิริพร /  / P.143 

33 การพัฒนางานและระบบการบริหารจัดการด้าน
การบริหารงานบุคคล 

156,955 กบค./อรษา/
วันทนีย์/ 
ธนาธร 

/  / P.145 
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ส่วนที่  4 
การบริหารแผนสู่การปฏิบัติ 

 

    แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เป็นเครื่องมือส ำคัญทำงกำรบริหำร 
และกำรปฏิบัติงำนเพ่ือส่งมอบผลผลิตกำรให้บริกำรกำรศึกษำที่เชื่อมโยง สอดคล้องกับส ำนักงำน
คณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน นโยบำยรัฐบำล กระทรวงศึกษำธิกำรและหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง  
ตลอดจนใช้เป็นเครื่องมือในกำรติดตำมประเมินผลและรำยงำน ภำยใต้งบประมำณท่ีส ำนักงำนคณะกรรมกำร
กำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนจัดสรรให้ตำมภำรกิจที่รับผิดชอบและภำรกิจที่ได้รับมอบหมำย รวมทั้งงบประมำณที่ได้รับ
จัดสรรจำกส่วนรำชกำรหรือหน่วยงำนอ่ืน เพ่ือใช้ขับเคลื่อนภำรกิจสู่เป้ำหมำย ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ
ประถมศึกษำสมุทรสำคร จึงได้ก ำหนดปัจจัยควำมส ำเร็จกระบวนกำรบริหำรแผนงำน/โครงกำร  
และกำรบริหำรงบประมำณเพ่ือน ำแผนสู่กำรปฏิบัติให้บรรลุตำมวัตถุประสงค์อย่ำงมีประสิทธิภำพต่อไป 
   ดั งนั้น  ผู้ รับผิดชอบในระดับเขตพ้ืนที่ กำรศึกษำและสถำนศึกษำต้องด ำ เนินงำน  
เพ่ือตอบสนองตัวชี้วัดและเป้ำหมำย บริหำรงบประมำณโดยค ำนึงถึงควำมคุ้มค่ำ ประหยัดและเกิดประโยชน์
ต่อผู้เรียนสูงสุด เป็นไปตำมจุดเน้นของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำสมุทรสำคร สอดคล้อง 
กับนโยบำยของส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน โดยกำรด ำเนินงำนจักต้องถูกต้อง  
ตำมวัตถุประสงค์ของงบประมำณและระเบียบวิธีกำรบริหำรงบประมำณ กำรเงินและกำรคลัง ดังนี้ 
   1. กำรอนุมัติโครงกำร เพ่ือประโยชน์ในกำรควบคุม ดูแลกำรใช้งบประมำณให้เป็นไปตำม
วัตถุประสงค์กำรใช้งบประมำณและกำรเสนอของบประมำณเพ่ิมเติม กำรบริหำรงบประมำณของส ำนักงำน
เขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำสมุทรสำคร มีระบบที่สำมำรถติดตำมตรวจสอบได้และมีข้อมูลเพียงพอ 
ต่อกำรแก้ไขปัญหำ อุปสรรค ให้ผู้รับผิดชอบโครงกำรเสนอรำยละเอียดโครงกำรและเอกสำรประกอบกำร
พิจำรณำ ต่อผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำสมุทรสำครผ่ำนกลุ่มนโยบำยและแผน  
โดยให้เป็นไปตำมข้อตกลง กำรด ำเนินโครงกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 ของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่
กำรศึกษำประถมศึกษำสมุทรสำคร รวมทั้งรำยกำรงบประมำณท่ีได้รับกำรจัดสรรจำกส ำนักงำนคณะกรรมกำร
กำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน จัดสรรให้ด ำเนินกิจกรรม/โครงกำรเป็นกำรเฉพำะ ทั้งนี้ ในส่วนงบประมำณที่ส ำนักงำน
คณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนได้จัดสรรให้โรงเรียนเป็นหน่วยด ำเนินกำร ให้ผู้รับผิดชอบกิจกรรมระดับ
เขตพ้ืนที่ได้ให้ค ำแนะน ำ ดูแล ตรวจสอบให้ด ำเนินกำรให้เป็นไปตำมวัตถุประสงค์ เป้ำหมำยของโครงกำร  
ที่ก ำหนด 
   เมื่อผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำสมุทรสำครลงนำมอนุมัติโครงกำร
แล้ว ให้ส ำเนำบันทึกเสนอขออนุมัติและเอกสำรโครงกำร (ค.3) และประมำณกำรใช้จ่ำยงบประมำณ (ค.2)  
ให้กลุ่มนโยบำยและแผน และกลุ่มบริหำรงำนกำรเงินและสินทรัพย์ทรำบด้วย 
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   2. กำรใช้งบประมำณ เพ่ือด ำเนินกิจกรรมโครงกำรใด ๆ ขอให้ยึดหลักธรรมำภิบำล คือ หลัก
นิติธรรม หลักคุณธรรม หลักควำมโปร่งใส หลักกำรมีส่วนร่วม หลักควำมรับผิดชอบและหลักควำมคุ้มค่ำ  
ของงบประมำณ โดยกำรด ำเนินงำนจักต้องถูกต้องตำมวัตถุประสงค์ของงบประมำณและระเบียบวิธีกำร
บริหำรงบประมำณ กำรเงินและกำรคลัง 
   3. มำตรกำร/แนวทำงกำรเร่งรัดติดตำมกำรเบิกจ่ำยเงินประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 
           3.1 กำรเบิกจ่ำย กำรเร่งรัดและรำยงำนผลกำรใช้จ่ำยงบประมำณ เพ่ือให้กำรบริหำร
งบประมำณด ำเนินกำรอย่ำงถูกต้องรวดเร็ว ให้กลุ่มบริหำรงำนกำรเงินและสินทรัพย์ หน่วยตรวจสอบภำยใน 
มีหน้ำที่ให้ค ำปรึกษำ แนะน ำผู้รับผิดชอบโครงกำร เพ่ือให้สำมำรถใช้จ่ำยได้ถูกต้องตำมระเบียบกฎหมำยของ
รำชกำรอย่ำงเคร่งครัด ให้กลุ่มบริหำรงำนกำรเงินและสินทรัพย์ ควบคุมเร่งรัดกำรเบิกจ่ำยและรำยงำน
ควำมก้ำวหน้ำกำรเบิกจ่ำยงบประมำณให้ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำสมุทรสำครทรำบ
อย่ำงน้อย ดังนี้ 

  - ไตรมำสละ 1 ครั้ง (สิ้นสุดเดือน ธันวำคม , มีนำคม , มิถุนำยน ภำยในวันที่ 5 ของเดือนถัดไป) 
 - ทุกเดือนในไตรมำสสุดท้ำยของปีงบประมำณ (กรกฎำคม , สิงหำคม, กันยำยน  
      ภำยในวันที่ 5 ของเดือนถัดไป)  

พร้อมทั้งส ำเนำแจ้งกลุ่มนโยบำยและแผนทรำบ เพ่ือไว้ใช้ประโยชน์ในกำรบริหำรงบประมำณในภำพรวม 
ของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำสมุทรสำคร 
   3.2 กรณี กิจกรรมหลักของโครงกำรสิ้นสุดแล้ว มีงบประมำณคงเหลือ ทั้งที่เป็น
งบประมำณที่ได้รับจัดสรรของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำสมุทรสำคร หรืองบที่ได้รับจั ดสรร
จำกส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนเป็นกำรเฉพำะ  ไม่ให้ผู้รับผิดชอบโครงกำรจัดซื้อวัสดุ
เพ่ิมเติม (ยกเว้น กรณีมีเหตุจ ำเป็นซึ่งต้องขออนุมัติพร้อมเหตุผลควำมจ ำเป็นผ่ำนกลุ่มนโยบำยและแผน  
เป็นรำยกรณีไป) ทั้งนี้ เมื่อกิจกรรมของโครงกำรดังกล่ำวสิ้นสุดลงแล้วมีงบประมำณคงเหลือ จะน ำกลับคืนไป
สมทบเป็นภำพรวมของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำสมุทรสำคร ส ำหรับใช้จัดสรร  
ให้กับโครงกำรอ่ืน ๆ ที่จ ำเป็นหรือมีกรณีเร่งด่วนต่อไป 
   4. กำรเปลี่ยนแปลงรำยละเอียดโครงกำรและโครงกำรที่ด ำเนินกำรเพ่ิมเติมระหว่ำง
ปีงบประมำณ กรณีมีสถำนกำรณ์เปลี่ยนแปลงจนส่งผลกระทบให้ต้องปรับเปลี่ยนรำยละเอียดโครงกำร
บำงส่วน หรือยุบเลิกโครงกำร หรือจ ำเป็นต้องจัดท ำโครงกำรอ่ืนแทน หรือมีโครงกำรที่จ ำเป็นต้องด ำเนินกำร
เพ่ิมเติมระหว่ำงปีงบประมำณ ให้ผู้รับผิดชอบโครงกำรเสนอเหตุผลควำมจ ำเป็นและเอกสำรประกอบกำร
พิจำรณำผ่ำนกลุ่มนโยบำยและแผน เพ่ือน ำเสนอผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำ
สมุทรสำครพิจำรณำให้ควำมเห็นชอบตำมหลักวิธีกำรและขั้นตอนกระบวนกำรของกำรจัดท ำแผนปฏิบัติกำร  
และเพ่ือประโยชน์ในกำรรวบรวม รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนตำมค ำรับรองกำรปฏิบัติรำชกำร กำรจัดท ำ
รำยงำนกำรจัดกำรศึกษำประจ ำปี และรำยงำนผลงำนตำมนโยบำยต่อผู้เกี่ยวข้อง ทั้งส ำนักงำนคณะกรรมกำร
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กำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน ผู้ตรวจรำชกำรกระทรวงศึกษำธิกำร ผู้ตรวจรำชกำรส ำนักนำยกรัฐมนตรี และจังหวัด
สมุทรสำคร 
   5. ให้ผู้รับผิดชอบโครงกำร/กิจกรรม บริหำรจัดกำรและเบิกจ่ำยงบประมำณให้แล้วเสร็จ
ภำยในวันที่ 15 สิงหำคม 2565 ยกเว้น กรณีที่ได้รับกำรจัดสรรงบประมำณภำยหลังให้เร่งด ำเนินกำรและ
เบิกจ่ำยงบประมำณให้แล้วเสร็จภำยในวันที่ 15 กันยำยน 2565 หำกมีควำมจ ำเป็นไม่สำมำรถบริหำรจัดกำร
ได้ตำมที่ก ำหนดดังกล่ำว ให้เสนอขออนุมัติต่อผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำ
สมุทรสำครพิจำรณำเป็นรำยกรณี พร้อมส ำเนำแจ้งกลุ่มนโยบำยและแผน และกลุ่มบริหำรงำนกำรเงิน  
และสินทรัพย์ทรำบ 

   ระดับสถานศึกษา 
    1. สถำนศึกษำจัดท ำแผนปฏิบัติกำรประจ ำปีให้สอดคล้องกับแผนพัฒนำกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน 
พ.ศ. 2563 - 2565 แผนปฏิบัติกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 ของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
และเป็นไปตำมกฎกระทรวงว่ำด้วยระบบหลักเกณฑ์และวิธีกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ พ.ศ. 2553 
ตลอดจนสอดคล้องเหมำะสมกับสภำพบริบทของสถำนศึกษำ 
    2. จัดท ำแผนปฏิบัติกำร (Action Plan) โดยจัดท ำโครงกำร/กิจกรรมที่จะด ำเนินงำน 
ระยะเวลำ ผู้รับผิดชอบ เป้ำหมำยตัวชี้วัดควำมส ำเร็จและงบประมำณ จำกกำรทบทวนวิสัยทัศน์ พันธกิจ 
เป้ำประสงค์หลัก ประเด็นกลยุทธ์และแปลงเป็นแผนปฏิบัติกำรที่สำมำรถด ำเนินกำรได้อย่ำงเป็นรูปธรรม 
    3. แต่งตั้งคณะกรรมกำรและคณะท ำงำนขับเคลื่อนแผนสู่กำรปฏิบัติโดยผู้บริหำรหน่วยงำน  
และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ำย 
    4. สร้ำงควำมตระหนักกำรรับรู้และเข้ำใจให้ผู้บริหำร ครูและบุคลำกรผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 
    5. วำงระบบและจัดระเบียบให้กำรปฏิบัติงำนตำมกลยุทธ์ จุดเน้น ประสบผลส ำเร็จ 
อย่ำงเป็นกระบวนกำรที่มีควำมต่อเนื่อง 
    6. วำงระบบกำรก ำกับ ติดตำม ประเมินผลและรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนในรูปแบบ  
ของคณะกรรมกำร โดยด ำเนินกำร ดังนี้ 
           6.1 กำรติดตำมควำมก้ำวหน้ำรำยเดือนหรือรำยไตรมำส เป็นกำรติดตำมควำมก้ำวหน้ำ 
ของตัวชี้วัดในแต่ละกลยุทธ์ เพ่ือตรวจสอบถึงผลงำนที่เกิดขึ้นจริง เปรียบเทียบกับ เป้ำหมำยที่ก ำหนด  
อันจะน ำไปสู่กำรทบทวน ปรับปรุง แก้ไขเป้ำหมำยและกลยุทธ์ให้มีควำมเหมำะสม 
            6.2 กำรประเมินผลระยะครึ่งแผนหรือสิ้นสุดภำคกำรศึกษำ เพ่ือติดตำมควำมก้ำวหน้ำ ปัญหำ
และอุปสรรค รวมทั้งทบทวนกลยุทธ์ ตัวชี้วัด เป้ำหมำยหรือกำรปรับเปลี่ยนแผน ให้มีควำมเหมำะสม (ถ้ำจ ำเป็น) 
            6.3 กำรประเมินผลเมื่อสิ้นสุดแผน เป็นกำรประมวลผลแผนเมื่อสิ้นสุดปี 256 5  
เพ่ือสรุปกำรปฏิบัติและผลสัมฤทธิ์ที่เกิดข้ึนตลอดปีงบประมำณ 
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การติดตาม ประเมินผลและรายงาน 

    ให้ผู้รับผิดชอบโครงกำรรำยงำนผลควำมก้ำวหน้ำกำรด ำเนินโครงกำร/กิจกรรม ดังนี้ 
    1. รายงานระหว่างด าเนินโครงการ ก ำหนดปฏิทินติดตำม ประเมินผลและรำยงำนผล 
กำรด ำเนินงำน ให้สอดคล้องกับแนวปฏิบัติและปฏิทินกำรด ำเนินงำนของส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำ
ขั้นพ้ืนฐำน และควำมจ ำเป็นในกำรบริหำรจัดกำรของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำสมุทรสำคร 
ดังนี้ 
ตารางท่ี 39 ปฏิทินติดตาม ประเมินผลและรายงานผลการด าเนินงาน 

ครั้งที ่
ระยะเวลา 
ภายในวันที่ 

แนวปฏิบัติ 

1 5 มกรำคม 2565 รำยงำนผลกำรด ำเนนิงำนไตรมำสที่ 1 
(ตุลำคม – ธนัวำคม 2564) 

2 5 เมษำยน 2565 รำยงำนผลกำรด ำเนนิงำนไตรมำสที่ 2 
(มกรำคม – มีนำคม 2565) 

3 5 กรกฎำคม 2565 รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนไตรมำสที่ 3 
(เมษำยน – มิถุนำยน 2565) 

4 5 สิงหำคม 2565 รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนไตรมำสที่ 4 
(กรกฎำคม 2565) 

5 5 กันยำยน 2565 รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนไตรมำสที่ 4 
(สิงหำคม 2565) 

6 5 ตุลำคม 2565 รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนไตรมำสที่ 4 
(กันยำยน 2565) 

 
   2. รายงานเมื่อโครงการเสร็จสิ้น 
           ภำยใน 15 วัน นับจำกกิจกรรมหลักในโครงกำรเสร็จสิ้น ประเด็นที่ควรรำยงำน
ประกอบด้วย  
  1) ชื่อโครงกำร 
  2) กิจกรรม ขั้นตอนกระบวนกำร 
  3) ผลกำรด ำเนินงำนเชิงปริมำณ/เชิงคุณภำพตำมที่ก ำหนดไว้ในโครงกำร 
  4) ปัญหำ/อุปสรรคและแนวทำงกำรแก้ไข 
  5) ภำพถ่ำย (ถ้ำมี) 
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   เพ่ือน ำไปประมวลสังเครำะห์ผลกำรด ำเนินงำนเป็นภำพรวม รำยงำนผลกำรจัดกำรศึกษำ  
ของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำสมุทรสำคร นอกจำกนี้กำรรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนโครงกำร
ที่ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน ก ำหนดปฏิทินจะเป็นข้อมูลที่ส ำคัญประกอบกำรพิจำรณำ
จัดสรรงบประมำณให้ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำในปีงบประมำณต่อไป 
      ทั้งนี้ ให้ผู้รับผิดชอบกิจกรรม/โครงกำร ส ำเนำรำยงำนให้กลุ่มนโยบำยและแผนทรำบด้วย 
กรณีที่จัดสรรงบประมำณให้สถำนศึกษำ ให้ผู้รับผิดชอบงำนระดับเขตพ้ืนที่ กำรศึกษำ มีหน้ำที่ติดตำม 
ประเมินผลและรำยงำนผลด้วย ทั้งงบประมำณในส่วนของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำ
สมุทรสำคร และส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน 
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ส่วนที่ 5 

รายละเอียดโครงการและงบประมาณ
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ยุทธศาสตร์ที่ 1 
 

การจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง 
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สนองยุทธศาสตร์ สพป.สมทุรสาคร ที่ 1 

                                 มฐ.สพป.สมุทรสาคร ที่ 1 ตัวบ่งชีท้ี่ 1 

  ชื่อโครงการ   ตรวจเยี่ยมและประเมินความพร้อมการเปิดเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ของสถานศึกษา ในสถานการณ์การแพร่ระบาด 
    ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 

กลุ่ม   นิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา  ผู้รับผิดชอบ   นายจงรัก  รุ่งเรืองศิรินนท ์
งบประมาณ    งบ สพป.สมทุรสาคร .............. 48,000............ บาท     งบ สพฐ................................. บาท  งบอ่ืน ๆ (ระบุ)  .........................................บาท 

วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

เชิงผลผลิต ผลลัพธ์ 
(เชิงปริมาณ คุณภาพ) 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
กิจกรรม /ขั้นตอน 

การด าเนินงานที่ส าคัญ 

ระยะเวลา
ด าเนินงาน   

แต่ละ
กิจกรรม 

งบประมาณ 
หมายเหต ุ

 รวม สพป. สถาน 
ศึกษา 

1. เพื่อตรวจเยี่ยมและ
ประเมินความพร้อมการเปดิ
เรียน ภาคเรียนที่ 2 ปี
การศึกษา 2564 ของ
สถานศึกษาในสังกัด
ส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษา
สมุทรสาคร  
2. เพื่อให้ข้อเสนอแนะการ 
เตรียมความพร้อมการเปิด
เรียน ภาคเรียนที่ 2 ปี
การศึกษา 2564 แก่
สถานศึกษาในสังกัดส านักงาน

ผลผลิต (Output)  
1. สถานศึกษาไดร้ับการ
ตรวจเยีย่มและประเมิน
ความพร้อมการเปิดเรียน
ภาคเรยีนที ่2 ปีการศึกษา 
2564 จ านวน 102 แห่ง  
ผลลัพธ์ (Outcome) 
1. สถานศึกษาในสังกัดมี
ความพร้อมสามารถเปิด
เรียนได ้  
2. ผู้บริหาร ครู บุคลากร
ทางการศึกษา นักเรียน 
และผูป้กครอง มีความ
ตระหนักในเรื่องของ 

1. สถานศึกษาทุกแห่ง
ได้รับการตรวจเยีย่ม
และประเมินความ
พร้อมการเปดิเรยีน    
2. สถานศึกษามีความ
พร้อมสามารถเปดิ
เรียนได ้  
3. ผู้บริหาร ครู 
บุคลากรทางการ
ศึกษา นักเรียนและ
ผู้ปกครอง มีความ
ตระหนักในเรื่องของ
การเฝา้ระวัง/ปฏิบัติ
ตนให้ปลอดภัยจาก

1. เสนอโครงการ 
2. แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจเยี่ยม
ความพร้อมการเปิดเรียนฯ 
3. ตรวจเยี่ยมความพร้อมการเปิด
เรียนของสถานศึกษาทุกแห่ง 
4. สรุปผลการตรวจเยี่ยมความ
พร้อมการเปดิเรยีนของสถานศึกษา 
5. แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจเยี่ยม
และประเมินความพร้อมการเปดิ
เรียนร่วมกับคณะกรรมการตรวจ
พิจารณาและประเมินความพร้อม
การเปิดสถานศึกษาฯ ในจังหวัด
สมุทรสาคร 

ต.ค.2564 
ต.ค.2564 

 
ต.ค.2564 

 
 

ต.ค.2564 
 

พ.ย.2564 
 
 
 
 
 

 
 
 

26,840 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

26,840 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 

 



  
 

   

  

แผนปฏิบัติการประจ าปงีบประมาณ
 พ.ศ. 2565                   
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วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

เชิงผลผลิต ผลลัพธ์ 
(เชิงปริมาณ คุณภาพ) 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
กิจกรรม /ขั้นตอน 

การด าเนินงานที่ส าคัญ 

ระยะเวลา
ด าเนินงาน   

แต่ละ
กิจกรรม 

งบประมาณ 
หมายเหต ุ

 รวม สพป. 
สถาน 
ศึกษา 

เขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาสมุทรสาคร 
3. เพื่อสรุปผลการตรวจเยี่ยม
และประเมินความพร้อมการ
เปิดเรียนของสถานศึกษาแต่  
ละแห่ง  
 

การเฝา้ระวัง/ปฏิบัตติน  
ให้ปลอดภัยจากการแพร่
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรสั
โคโรนา2019 (COVID-19) 
 

การแพร่ระบาดของ
โรคตดิเช้ือไวรสั       
โคโรนา 2019 
(COVID-19)   

6. ตรวจเยี่ยมและประเมินความ
พร้อมการเปดิเรยีนฯ ตามแผนท่ี
ก าหนด 
7. สรุปผลการตรวจเยี่ยมและ
ประเมินความพร้อมการเปดิเรียน
ของสถานศึกษาแต่ละแห่ง 

พ.ย.2564 
 
 

พ.ย.2564 

17,760 
 
 

3,400 

17,760 
 
 

3,400 

รวมงบประมาณ    48,000 48,000   
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (*** ระบุตัวช้ีวัดความส าเร็จตามเป้าหมายให้ชัดเจน ระยะเวลาท่ีด าเนินการให้ระบุเดือนท่ีคาดว่าจะท าท่ีชัดเจน  
ไม่ระบุคาบเกี่ยวกันหลายเดือน และโครงการต้องสิ้นสุดไม่เกิน 15 สิงหาคม 2565 ยกเว้นจ าเป็น **** )  



  
 

   

  

แผนปฏิบัติการประจ าปงีบประมาณ
 พ.ศ. 2565                   
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               สนองยุทธศาสตร์ สพป.สมทุรสาคร ที่ 1 

           มฐ.สพป.สมุทรสาคร ที่ 2 ตัวบง่ชีท้ี่ 1 

ชื่อโครงการ   เสมาสาคร ฟอรั่ม เอ็ดดูเคชั่น  “Sema Sakhon Forum Education” 
กลุ่ม       นิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา   ผู้รับผิดชอบ นายจงรัก  รุ่งเรืองศิรินนท ์
งบประมาณ       งบ สพป.สมทุรสาคร .......................... บาท     งบ สพฐ. ......... 286,000......................บาท     งบ อื่น ๆ  ....................................... บาท 

 

วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

เชิงผลผลิต ผลลัพธ์ 
(เชิงปริมาณ คุณภาพ) 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
กิจกรรม /ขั้นตอน 

การด าเนินงานที่ส าคัญ 

ระยะเวลา
ด าเนินงาน   

แต่ละ
กิจกรรม 

งบประมาณ 
หมายเหต ุ

รวม สพป. 
สถาน 
ศึกษา 

1. เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้
แลกเปลี่ยนประสบการณ์ใหม่ๆ 
ท่ีเกี่ยวข้อง แนวทางการ
จัดการเรียนรู้ในยุค New 
Normal  
2. เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจ
การถดถอยทางการเรียนรู้ 
(Learning Loss) ของผู้เรียน 
3. เพื่อร่วมหาแนวทางการ
ฟื้นฟูการเรียนรู้ของผู้เรียนใน
จังหวัดสมุทรสาคร 
 
 
 

  ผลผลิต 
 1.ผู้บริหารการศึกษา
ผู้บริหารสถานศึกษา 
ศึกษานิเทศก์ ครูและ
บุคลากรทางการศึกษา      
มีความรู้ความเข้าใจ และเจต
คติท่ีดีในการจัดการเรียนรู้ใน
สถานการณ์ New Norma 
2.ผู้บริหารการศึกษา 
ผู้บริหารสถานศึกษา 
ศึกษานิเทศก์ ครูและ
บุคลากรทางการศึกษามี
แนวทางในการฟื้นฟู 
การเรียนรู้ของผู้เรียน  

1. ร้อยละ 80 ของ
ผู้บริหารสถานศึกษา 
ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา มีแนวทางการ
จัดการเรียนรู้ในยุค 
New Normal 
2. ร้อยละ 100 ของ
ผู้บริหารการศึกษา 
ผู้บริหารสถานศึกษา 
ศึกษานิเทศก์ ครูและ
บุคลากรทางการศึกษา 
มีความภาคภูมิใจใน
ผลงานนวัตกรรมท่ี
พัฒนาขึ้น 

กิจกรรมท่ี 1 เวทีวิชาการ “Sakhon 
Forum Education” 
จัดนิทรรศการ การบริหาร/การ
นิเทศ/การจัดการเรียนรู้ยุค New 
Normal 
 การประชุมทางวิชาการ “การฟื้นฟู
ความถดถอยทางการเรียนรู้ 
(Learning Loss) ในภาวะการณ์แพร่
ระบาด Covid-19 
 เวทีเสวนาแลกเปล่ียนเรียนรู้    
การจัดการเรียนรู้ New Normal    
ในรูปแบบออนไลน์ 
 
 
 

มี.ค.-เม.ย.
2565 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

196,700 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 งบ สพฐ. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
 

   

  

แผนปฏิบัติการประจ าปงีบประมาณ
 พ.ศ. 2565                   
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วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

เชิงผลผลิต ผลลัพธ์ 
(เชิงปริมาณ คุณภาพ) 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
กิจกรรม /ขั้นตอน 

การด าเนินงานที่ส าคัญ 

ระยะเวลา
ด าเนินงาน   

แต่ละ
กิจกรรม 

งบประมาณ 
หมายเหต ุ

รวม สพป. 
สถาน 
ศึกษา 

4. เพื่อส่งเสริมการผลิต คิดค้น
นวัตกรรมด้านบริหารการศึกษา/
การบริหารสถานศึกษา/      
การนิเทศ/การจัดการเรียนรู้ 
ระดับปฐมวัย ประถม มัธยม  
5. เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ 
แลกเปลี่ยนประสบการณ์จาก
นวัตกรรมในพื้นท่ี น าไปปรับ
ใช้ให้เหมาะสมกับบริบท 
6. เพื่อสร้างขวัญก าลังใจใน        
การปฏิบัติงานในสถานการณ์
การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID-19)  
7. เพื่อเผยแพร่นวัตกรรมด้าน
บริหารการศึกษา /การบริหาร
สถานศึกษา/การนิเทศ/การจัด 
การเรียนรู้ ระดับปฐมวัย 
ประถม และมัธยม 
 

 
 

 3. จัดใหม้ีการประกวด 
คัดเลือกนวัตกรรมด้าน
บริหารการศึกษา /การ
บริหารสถานศึกษา/การ
นิเทศ/การจัดการเรียนรู้ 
ระดับปฐมวัย ประถมศึกษา
และมัธยมศึกษา  
4.ส่งเสริมให้มีการเผยแพร่
นวัตกรรมด้านบริหาร
การศึกษา /การบริหาร
สถานศึกษา/การนิเทศ/การ
จัดการเรียนรู้ ระดับปฐมวัย 
ประถมศึกษาและ
มัธยมศึกษา ในระดับเขต
ตรวจราชการที่ 4 และ
ระดับประเทศ 
ผลลัพธ์ 
1. ครูสามารถจัดการเรียนรู้ที่
เหมาะสมกับสถานการณ์ 
การแพร่ระบาดของโรคติด
เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID-19)  

3.  ร้อยละ 100 ของ
ผลงานนวัตกรรม ได้รับ
รางวัลในระดับเขต
ตรวจราชการ 
ท่ี 4 
 

 
 

 

กิจกรรมท่ี 2 นวัตกรรมด้านบริหาร
การศึกษา /การบริหารสถานศึกษา/
การนิเทศ/การจัดการเรียนรู้ ระดับ
ปฐมวัย ประถม มัธยม 

คัดเลือกนวัตกรรมด้าน
บริหารการศึกษา /การบริหาร
สถานศึกษา/การนิเทศ/การจัดการ
เรียนรู้ ระดับปฐมวัย ประถม มัธยม 
กิจกรรมท่ี 3 ต่อยอดนวัตกรรม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

มี.ค.-เม.ย.
2565 

 
 
 
 
 
 

พ.ค.-ก.ค. 
2565 

27,500 
 
 
 
 
 
 
 

61,800 

27,500 
 
 
 
 
 
 
 

61,800 

 



  
 

   

  

แผนปฏิบัติการประจ าปงีบประมาณ
 พ.ศ. 2565                   
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วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

เชิงผลผลิต ผลลัพธ์ 
(เชิงปริมาณ คุณภาพ) 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
กิจกรรม /ขั้นตอน 

การด าเนินงานที่ส าคัญ 

ระยะเวลา
ด าเนินงาน   

แต่ละ
กิจกรรม 

งบประมาณ 
หมายเหต ุ

รวม สพป. 
สถาน 
ศึกษา 

2. นักเรียนได้รับการดูแล        
เอาใจใส่จากครู ผู้ปกครอง 
3. ผู้บริหารการศึกษา 
ผู้บริหารสถานศึกษา 
ศึกษานิเทศก์ ครูและ
บุคลากรทางการศึกษามี
ความภาคภาคภูมิใจใน
ผลงานนวัตกรรมท่ีพัฒนาขึ้น 
4. ส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษา
สมุทรสาครมีนวัตกรรมการจัด 
การเรียนรู้ที่มีระสิทธิภาพ 
เป็นแบบอย่างได้ 

รวมงบประมาณ    286,000 286,000 -  
           

 

 

 

 

 

 

 

 

 (*** ระบุตัวช้ีวัดความส าเร็จตามเป้าหมายให้ชัดเจน ระยะเวลาท่ีด าเนินการให้ระบุเดือนท่ีคาดว่าจะท าท่ีชัดเจน  
ไม่ระบุคาบเกี่ยวกันหลายเดือน และโครงการต้องสิ้นสุดไม่เกิน 15 สิงหาคม 2565 ยกเว้นจ าเป็น **** )  



  
 

   

  

แผนปฏิบัติการประจ าปงีบประมาณ
 พ.ศ. 2565                   
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                     สนองยุทธศาสตร์ สพป.สมุทรสาคร ที่ 1 

                  มฐ.สพป.สมุทรสาคร ที่ 1 ตัวบ่งชีท้ี่ 1 

ชื่อโครงการ   ประยุกต์ใช้แพลตฟอร์มออนไลน์เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 (COVID-19) 

กลุ่ม   นิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา  ผู้รับผิดชอบ   ว่าท่ี ร.อ.อรรถพล  ห้วยกรุด 
งบประมาณ    งบ สพป.สมทุรสาคร ................0.................. บาท     งบ สพฐ.....................0.............. บาท  งบอ่ืน ๆ (ระบุ)  ..........................................บาท 

วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

เชิงผลผลิต ผลลัพธ์ 
(เชิงปริมาณ คุณภาพ) 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
กิจกรรม /ขั้นตอน 

การด าเนินงานที่ส าคัญ 

ระยะเวลา
ด าเนินงาน   

แต่ละ
กิจกรรม 

งบประมาณ 
หมายเหต ุ

 รวม สพป. 
สถาน 
ศึกษา 

1. เพื่อพัฒนาแพลตฟอร์ม         
การอบรมออนไลน์ของกลุ่ม
นิเทศ ติดตามและประเมิน 
ผลการจัดการศึกษา 
2. เพื่อพัฒนาศักยภาพของ
ครูผู้สอนในการใช้แพลตฟอร์ม
ออนไลน์เพื่อพัฒนาการจัด       
การเรียนรู้ 
3. เพื่อนิเทศ ติดตามและ
ประเมินผลการจัดการเรียนรู้
โรงเรียนในสังกัดท่ีเข้าร่วม
โครงการ  
 

เชิงผลผลิต 
1. กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล
การจัดการศึกษา มีแพลตฟอร์มการ
อบรมและนิเทศ ติดตามออนไลน์ 
2. ครูผู้สอนมีพัฒนาศักยภาพในการใช้
แพลตฟอร์มออนไลน์ เพื่อพัฒนาการ
จัดการเรียนรู้ 
3. โรงเรียนในสังกัดท่ีเข้าร่วมโครงการ 
ได้รับการนิเทศ ติดตามและประเมินผล  
เชิงผลลัพธ์  
โรงเรียนในสังกัดท่ีเข้าร่วมโครงการ
ด าเนินการจัดการเรียนการสอนใน
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติด
เชื้อไวรัสโคโรนา2019 (COVID-19) 
อย่างมีประสิทธิภาพ 

1. ครูผู้สอนท่ีเข้าร่วม
โครงการประยุกต์ใช้
แพลตฟอร์มออนไลน์
ในการจัดการเรียน 
การสอนอย่างมี
ประสิทธิภาพ 
2. ครูผู้สอนไดร้ับการ
นิเทศ ติดตามและ
ประเมินผลการ
ประยุกต์ใช้
แพลตฟอร์มออนไลน์
ในการจัดการเรียน
การสอน 

กิจกรรมท่ี 1 วางแผนการ
ด าเนินการ 
กิจกรรมท่ี 2 พัฒนาสื่อ
นวัตกรรมเพื่อส่งเสริมและ
พัฒนาศักยภาพของครูผู้สอน 
กิจกรรมท่ี 3 พัฒนาศักยภาพ
ครูผู้สอน   ในการใช้
แพลตฟอร์มออนไลน์เพื่อ
พัฒนาการจัดการเรียนรู้ 
กิจกรรมท่ี 4 นิเทศ ติดตามและ
ประเมินผลการจัดการเรียนการ
สอนจากการประยุกต์ใช้
แพลตฟอร์มออนไลน์ 
 
 

 
 

ธ.ค.2564 
 
 

ม.ค.2565 
 
 
 

ก.พ.–เม.ย. 
2565 

 
 
 

- -   

รวมงบประมาณ    - -   
 

 (*** ระบุตัวช้ีวัดความส าเร็จตามเป้าหมายให้ชัดเจน ระยะเวลาท่ีด าเนินการให้ระบุเดือนท่ีคาดว่าจะท าท่ีชัดเจน  
ไม่ระบุคาบเกี่ยวกันหลายเดือน และโครงการต้องสิ้นสุดไม่เกิน 15 สิงหาคม 2565 ยกเว้นจ าเป็น **** )  



  
 

   

  

แผนปฏิบัติการประจ าปงีบประมาณ
 พ.ศ. 2565                   
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ยุทธศาสตร์ที่ 2 
 

การพัฒนาคุณภาพนักเรียนและส่งเสริมการจัดการศึกษา 

เพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

   

  

แผนปฏิบัติการประจ าปงีบประมาณ
 พ.ศ. 2565                   
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สนองยุทธศาสตร์ สพป.สมทุรสาคร ที่ 2 

                    มฐ.สพป.สมุทรสาคร ที่ 1 ตัวบ่งชีท้ี่ 1 

ชื่อโครงการ   โครงการจัดอบรมหลักสตูรการจัดเรียนรู้วิทยาการค านวณส าหรับครูระดับประถมศึกษาตอนต้นและประถมศึกษาตอนปลาย 
กลุ่ม   นิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา  ผู้รับผิดชอบ   นายเอกรัฐ บุญเพ็ญ 
งบประมาณ    งบ สพป.สมทุรสาคร ................................. บาท     งบ สพฐ................................ บาท    งบ สสวท.  ............... 233,600............บาท 

วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

เชิงผลผลิต ผลลัพธ์ 
(เชิงปริมาณ คุณภาพ) 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
กิจกรรม /ขั้นตอน 

การด าเนินงานที่ส าคัญ 

ระยะเวลา
ด าเนินงาน   

แต่ละ
กิจกรรม 

งบประมาณ 
หมายเหต ุ

 รวม สพป. 
สถาน 
ศึกษา 

หลักสูตรนี้เป็นการอบรม
ปฏิบัติการส าหรับครูผู้สอน
สาระเทคโนโลยี(วิทยาการ
ค านวณ)ระดับประถมศึกษา 
เพื่อศึกษา ท ากิจกรรมการ
เรียนรู้และอภิปรายแนวคิด
เกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้ 
ตามตัวชี้วัดและสาระการ
เรียนรู้ 

 
 

เชิงปริมาณ              
  เพื่อให้ครูผู้รับผิดชอบในการจัดการ
เรียนรู้วิทยาการค านวณ ในสามารถ
วางแผนการจัดการเรียนรู้สาระ
เทคโนโลยี(วิทยาการค านวณ)              
ท่ีเหมาะสมกับบริบทของสถานศึกษา 
สภาพแวดล้อมและคุณลักษณะของ
ผู้เรียน จ านวน   4 หลักสูตร  
เชิงคุณภาพ 
  เพื่อเสริมสร้างความรู้ด้านวิทยาการ
ค านวณของสถานศึกษาท่ีจะส่งเสริมให้
ผู้เรียนสามารถแก้ปัญหาในชีวิตจริง 
และท างานร่วมกันอย่างสร้างสรรค์เพื่อ
ประโยชน์ต่อตนเองหรือสังคม 

1. ครูระดับประถม
ศึกษาในสังกัด เข้ารับ
การอบรม จ านวน 80 
คนต่อ 1 หลักสูตร
รวม 320 คน 
2. ผลการอบรม
หลักสูตรการจัดการ
เรียนรู้วิทยาการ
ค านวณของโรงเรียน
ในสังกัดส านักงานเขต
พื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษา
สมุทรสาคร 

กิจกรรมท่ี 1 หลักสูตรอบรมการ
จัดการเรียนรู้วิทยาการค านวณ
ส าหรับครูประถมศึกษาปีท่ี 1-3 
กิจกรรมท่ี 2 หลักสูตรอบรมการ
จัดการเรียนรู้วิทยาการค านวณ
ส าหรับครูประถมศึกษาปีท่ี 4-6                    
กิจกรรมท่ี 3 หลักสูตร Scratch 
พื้นฐาน ส าหรับการจัดการ
เรียนรู้วิทยาการค านวณระดับ
ประถมศึกษา วันท่ี 20 - 21 
ก.ย. 2564 
กิจกรรมท่ี 4 หลักสูตรการ
ออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้
แบบ Unplugged ระดับ
ประถมศึกษา 

ก.ค.2565 
 
 
 

ก.ค.2565 
 
 
 

ส.ค.2565 
 
 
 
 

ส.ค.2565 

233,600   งบ สสวท. 

รวมงบประมาณ    233,600 -    (*** ระบุตัวช้ีวัดความส าเร็จตามเป้าหมายให้ชัดเจน ระยะเวลาท่ีด าเนินการให้ระบุเดือนท่ีคาดว่าจะท าท่ีชัดเจน  
ไม่ระบุคาบเกี่ยวกันหลายเดือน และโครงการต้องสิ้นสุดไม่เกิน 15 สิงหาคม 2565 ยกเว้นจ าเป็น **** )  



  
 

   

  

แผนปฏิบัติการประจ าปงีบประมาณ
 พ.ศ. 2565                   
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              สนองยุทธศาสตร์ สพป.สมทุรสาคร ที่ 2 

           มฐ.สพป.สมุทรสาคร ที่ 3 ตัวบ่งชีท้ี่ 4 

ชื่อโครงการ   ส่งเสริมประชากรวัยเรียนได้รบัสิทธิและโอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2565 
กลุ่ม    ส่งเสริมการจัดการศึกษา  ผู้รับผิดชอบ  นายนริศ  ทวีสุข / นางสาวโสตถิมา  ไกรเกตุ 
งบประมาณ    งบ สพป.สมทุรสาคร ............... 17,880............. บาท   งบ สพฐ.................................... บาท   งบอ่ืน ๆ (ระบุ)  ....................................บาท 

 

วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

เชิงผลผลิต ผลลัพธ ์
(เชงิปริมาณ คุณภาพ) 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
กจิกรรม /ขั้นตอน 

การด าเนนิงานที่ส าคัญ 

ระยะเวลา

ด าเนินงาน   

แต่ละ

กิจกรรม 

งบประมาณ 

หมายเหต ุ
รวม สพป. 

สถาน 

ศึกษา 

1.  เพื่อจัดท าแผนการรับ
นักเรียนและแนวปฏิบัติการ
รับนักเรียนระดับเขตพื้นท่ี
การศึกษา 
2. เพื่อส่งเสริมให้เด็กอายุ  
3 - 5 ปี ในเขตบริการได้รับ
การเตรียมความพร้อมใน
ระดับก่อนประถมศึกษา 
3. เพื่อเกณฑ์เด็กท่ีมีอายุ
การศึกษาภาคบังคับในเขต
บริการของจังหวัด
สมุทรสาครได้รับการจัดสรร
โอกาสทางการศึกษาและ
เข้าเรียนครบทุกคน 

เชิงปริมาณ 
1. โรงเรียนในสังกัด 102 โรง 
มีการจัดท าแผนการรับ
นักเรียน 
2. เด็กปฐมวัย 3 – 5 ปี ท่ีมีชื่อ
ใน ทร.14 ได้เข้าเรียนในระดับ
ก่อนประถมศึกษาทุกคน 
3. เด็กวัยการศึกษาภาคบังคับ
ท่ีมีชื่อใน ทร.14 ได้เข้าเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 ทุกคน 
4. นักเรียนท่ีจบการศึกษาภาค
บังคับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ได้
ศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาตอน
ปลายหรือเทียบเท่าไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 90 

เชิงปริมาณ 
1. ร้อยละ 100 ของ
โรงเรียนมีแผนและแนว
ปฏบิัติการรับนักเรียน 
ปีการศึกษา 2565 
2. ร้อยละ 100 ของ
ประชากรวัยเรียนก่อน
ประถมศึกษาได้รับ
การศึกษาในระดับชั้น
ปฐมวัย 
3. ร้อยละ 100 ของเด็ก
ในวัยเกณฑ์การศึกษา
ภาคบังคับได้เข้าเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 
 

1. จัดท าแผนการรับนักเรียน 
2. แต่งตั้งคณะกรรมการรับนักเรียน
ระดับเขตพื้นท่ีการศึกษา 
3. ประกาศนโยบายและแนวปฏิบัติ
เกี่ยวกับการรับนักเรียน ปีการศึกษา 
2565 
4. จัดท าป้ายไวนิลศูนย์ประสานงาน 
การรับนักเรียน 
5. ส ารวจข้อมูล ทร.14 (จัดซ้ือกระดาษ
ต่อเนื่อง) 
6. ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดท าข้อมูล
ประชากรวัยเรียน 
 

ธ.ค. 2564 
ธ.ค. 2564 

 
ม.ค. 2565 

 
 

ม.ค.2565 
 

ม.ค.2565 
 

ก.พ.2565 

 
 
 
 
 
 

1,000 
 

3,200 
 

13,680 
 
 

 
 
 
 
 
 

1,000 
 

3,200 
 

13,680 

  



  
 

   

  

แผนปฏิบัติการประจ าปงีบประมาณ
 พ.ศ. 2565                   
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วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

เชิงผลผลิต ผลลัพธ ์
(เชงิปริมาณ คุณภาพ) 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
กจิกรรม /ขั้นตอน 

การด าเนนิงานที่ส าคัญ 

ระยะเวลา

ด าเนินงาน   

แต่ละ

กิจกรรม 

งบประมาณ 

หมายเหต ุ
รวม สพป. 

สถาน 

ศึกษา 

4. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนท่ี
จบชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 
ได้เรียนต่อชั้นมัธยมศึกษาปี
ท่ี 1 ครบทุกคน 
5. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนท่ี
จบชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 
เรียนต่อชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 
4 หรือเทียบเท่าตามความ
เหมาะสมและความถนัด 

เชิงคุณภาพ 
1. โรงเรียนจัดท าแผนการรับ
นักเรียนตามบริบทของ
โรงเรียนและใช้เป็นเครื่องมือ
ในการด าเนินการอย่างมี
ประสิทธิภาพ 
2. โรงเรียนสามารถรับเด็ก
อนุบาล 3 - 5 ปีและนักเรียน
เข้าเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 
ได้ครบทุกคน 
3. โรงเรียนมีระบบแนะแนวท่ี
มีคุณภาพสามารถส่งต่อ
นักเรียนท่ีจบชั้นประถมศึกษา
ปีท่ี 6 เข้าศึกษาต่อชั้น
มัธยมศึกษาปีท่ี 1 
 

4. ร้อยละ 100 ของ 
นักเรียนท่ีจบชั้น 
ประถมศึกษาปีท่ี 6  
เข้าศึกษาต่อชั้น
มัธยมศึกษาปีท่ี 1 
เชิงคุณภาพ 
1. โรงเรียนในสังกัดมี
แผนและแนวปฏิบัติ 
การรับนักเรียนปี
การศึกษา 2565 
2. โรงเรียนมีการเกณฑ์
เด็กเข้าเรียนในทุก
ระดับเป็นไปตามแผน
และแนวปฏิบัติการรับ
นักเรียน 
3. โรงเรียนมีระบบแนะ
แนวท่ีมีประสิทธิภาพ 

รวมงบประมาณ    17,880 17,880   
 

 

 

 

 (*** ระบุตัวช้ีวัดความส าเร็จตามเป้าหมายให้ชัดเจน ระยะเวลาท่ีด าเนินการให้ระบุเดือนท่ีคาดว่าจะท าท่ีชัดเจน  
ไม่ระบุคาบเกี่ยวกันหลายเดือน และโครงการต้องสิ้นสุดไม่เกิน 15 สิงหาคม 2565 ยกเว้นจ าเป็น **** )  



  
 

   

  

แผนปฏิบัติการประจ าปงีบประมาณ
 พ.ศ. 2565                   
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ยุทธศาสตร์ที่ 3 
 

ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

   

  

แผนปฏิบัติการประจ าปงีบประมาณ
 พ.ศ. 2565                   
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               สนองยุทธศาสตร์ สพป.สมทุรสาคร ที่ 3 

                   มฐ.สพป.สมุทรสาคร ที่ 2 ตัวบง่ชีท้ี่ 1 

ชื่อโครงการ   การพัฒนาการจัดการเรียนรู้เพศวิถีศึกษาและทักษะชีวิต 
กลุ่ม   นิเทศ ติดตามและประเมินผลทางการศึกษา  ผู้รับผิดชอบ  นางสุพรรณี  ชื่นคา้ 
งบประมาณ    งบ สพป.สมทุรสาคร ......................................... บาท    งบ สพฐ...............5,000............... บาท  งบอ่ืน ๆ (ระบุ)  ........................................บาท 

วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

เชิงผลผลิต ผลลัพธ์ 
(เชิงปริมาณ คุณภาพ) 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
กิจกรรม /ขั้นตอน 

การด าเนินงานที่ส าคัญ 

ระยะเวลา
ด าเนินงาน   

แต่ละ
กิจกรรม 

งบประมาณ 
หมายเหต ุ

รวม สพป. 
สถาน 
ศึกษา 

1. เพื่อจัดท าฐานข้อมูลครูท่ี
ผ่านการพัฒนาครูเพศวิถีศึกษา
แบบออนไลน์ปีงบประมาณ 
2562-2565 
2. เพื่อด าเนินการตรวจและ
ประเมินแผนการจัดการเรียนรู้
เพศวิถีศึกษาและทักษะชีวิต 
3. เพื่อนิเทศ ติดตามและ
ประเมินผลการจัดการเรียนรู้
เพศวิถีศึกษาและทักษะชีวิตใน
การจัดกิจกรรมแบบ Active 
Learning 
 
 
 
 

เชิงผลผลิต  
1. รายงานฐานข้อมูลของผู้ท่ี
ลงทะเบียนผ่านโปรแกรม
การพัฒนาเพศวิถีศึกษาแบบ
ออนไลน์ ปี 2562-2565 
จ านวน จ านวน 1 เล่ม 
2. จ านวนครูท่ีลงทะเบียน
อบรมโปรแกรมพัฒนาครู
เพศวิถีศึกษา และผ่านการ
อบรม ร้อยละ 50  
เชิงผลลัพธ์  
1. ส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษา
ประถมศึกษาสมุทรสาครมี
ฐานข้อมูลครูที่ผ่านการอบรม

1. ร้อยละฐานข้อมูล
โรงเรียนท่ีมีครู
ลงทะเบียนอบรม
โปรแกรมการพัฒนา
เพศวิถีศึกษาแบบ
ออนไลน์ 
2. จ านวนครูท่ี
ลงทะเบียนเข้ารับการ
อบรมโปรแกรมพัฒนา
ครูเพศวิถีศึกษา 
ปีงบประมาณ 2565 
3. ร้อยละของครูที่ผ่าน
การอบรมเพศวิถีศึกษา
ออนไลน์ ปี 2565 

กิจกรรมท่ี 1 การวางแผน 
1.1 วางแผน/จัดท าโครงการขออนุมัติ
โครงการ 
กิจกรรมท่ี 2 ปฏิบัติการนิเทศ 
2.1 แจ้งโรงเรียนประชาสัมพันธ์ให้ครูเข้า
รับการอบรมเพศวิถีศึกษาแบบออนไลน์ 
2.2 ตรวจ ประเมินแผนการจัดการ
เรียนรู้ของครูที่อบรมผ่านโปรแกรม
พัฒนาครูเพศวิถีศึกษาออนไลน์ 
2.3 นิเทศ ติดตาม และประเมินผลการ
จัดการเรียนรู้เพศวิถีศึกษาและทักษะ
ชีวิต 
     - ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ 
กิจกรรมท่ี 3 สรุป รายงานผล 
3.1 รวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ สรุปผล 
และรายงานผลโครงการ 

ธ.ค.2564 
 
 

ม.ค.2565 
 
 

ธ.ค.2564- 
ก.ย.2565 

 
พ.ค.-ก.ย.

2565 
 
 

ก.ย.2564 

 
 
 

5,000 

 
 
 

5,000 

  



  
 

   

  

แผนปฏิบัติการประจ าปงีบประมาณ
 พ.ศ. 2565                   
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วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

เชิงผลผลิต ผลลัพธ์ 
(เชิงปริมาณ คุณภาพ) 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
กิจกรรม /ขั้นตอน 

การด าเนินงานที่ส าคัญ 

ระยะเวลา
ด าเนินงาน   

แต่ละ
กิจกรรม 

งบประมาณ 
หมายเหต ุ

รวม สพป. 
สถาน 
ศึกษา 

 โปรแกรมพัฒนาครูเพศวิถี
ศึกษา 
2. ครูที่ลงทะเบียนเข้ารับ 
การอบรมโปรแกรมพัฒนา
ครูเพศวิถีศึกษาเรียนจบ
หลักสูตรและส่งแผนการ
จัดการเรียนรู้เพศวิถีศึกษา
ผ่านระบบออนไลน์  
3. ครูผู้สอนเพศวิถีศึกษา  
มีความรู้ความเข้าใจและ
สามารถจัดท าแผนการ
จัดการเรียนรู้แบบ Active 
Learning และน าไปใช้ใน
การจัดการเรียนการสอนได้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รวมงบประมาณ    5,000 5,000   

 

 

 
 

 

 

 

 (*** ระบุตัวช้ีวัดความส าเร็จตามเป้าหมายให้ชัดเจน ระยะเวลาท่ีด าเนินการให้ระบุเดือนท่ีคาดว่าจะท าท่ีชัดเจน  
ไม่ระบุคาบเกี่ยวกันหลายเดือน และโครงการต้องสิ้นสุดไม่เกิน 15 สิงหาคม 2565 ยกเว้นจ าเป็น **** )  



  
 

   

  

แผนปฏิบัติการประจ าปงีบประมาณ
 พ.ศ. 2565                   

 

 

สพป.สมุทรสาคร  
97 

สนองยุทธศาสตร์ สพป.สมทุรสาคร ที่ 3 

                   มฐ.สพป.สมุทรสาคร ที่ 1 ตัวบ่งชีท้ี่ 1 

  ชื่อโครงการ   การประยุกต์ใชด้ิจิทัลแพลตฟอร์มเพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) 
กลุ่ม   นิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา  ผู้รับผิดชอบ   นางสาวนฤมล อึง้เจริญ/นายเอกรัฐ บุญเพ็ญ 
งบประมาณ    งบ สพป.สมทุรสาคร ........ 125,200......... บาท     งบ สพฐ........................ บาท  งบอ่ืน ๆ (ระบุ)  ....................... จ านวน.......................บาท 

วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

เชิงผลผลิต ผลลัพธ์ 
(เชิงปริมาณ คุณภาพ) 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
กิจกรรม /ขั้นตอน 

การด าเนินงานที่ส าคัญ 

ระยะเวลา
ด าเนินงาน   

แต่ละ
กิจกรรม 

งบประมาณ 
หมายเหต ุ

 รวม สพป. 
สถาน 
ศึกษา 

1. เพื่อพัฒนาครูผู้สอนกลุ่มสาระ
การเรียนรู้คณิตศาสตร์/
วิทยาศาสตร์โรงเรียนขยาย
โอกาส ให้มีความรู้และความ
เข้าใจในการจัดการเรียนรู้เชิงรุก 
(Active Learning) โดยการ
ประยุกต์ใช้ดิจิทัลแพลตฟอร์ม 
2. เพื่อพัฒนาสมรรถนะการ
จัดการเรียนรู้เชิงรุกของครูผู้สอน
กลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์/วิทยาศาสตร์ ใน
ด้านความรู้ ด้านทักษะ และด้าน
เจตคติท่ีมีต่อการประยุกต์ใช้
ดิจิทัลแพลตฟอร์ม 
3. เพื่อนิเทศ ติดตามการจัดการ
เรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) 

1. ครูผู้สอนกลุ่มสาระการ
เรียนรู้คณิตศาสตร์/
วิทยาศาสตร์โรงเรียนขยาย
โอกาส ให้มีความรู้และความ
เข้าใจในการจัดการเรียนรู้เชิง
รุก (Active Learning) โดย
การประยุกต์ใช้ดิจิทัล
แพลตฟอร์ม 
2. ครูผู้สอนกลุ่มสาระการ
เรียนรู้คณิตศาสตร์/
วิทยาศาสตร์โรงเรียนขยาย
โอกาส มีสมรรถนะการจัดการ
เรียนรู้เชิงรุกของครูผู้สอนกลุ่ม
สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์/
วิทยาศาสตร์ ในด้านความรู้ 

1. ร้อยละ 80 ของครูผู้
ผ่านการพัฒนา สามารถ
ประยุกต์ใช้ดิจิทัล
แพลตฟอร์มในการจัดการ
เรียนรู้เชิงรุก (Active 
Learning) กลุ่มสาระการ
เรียนรู้คณิตศาสตร์/
วิทยาศาสตร์ ได้  
2. ร้อยละ 80 ของครูผู้
ผ่านการพัฒนา สามารถ
ออกแบบการจัดการ
เรียนรู้เชิงรุก (Active 
Learning)กลุ่มสาระการ
เรียนรู้คณิตศาสตร์/
วิทยาศาสตร์  

กิจกรรมท่ี 1 การใช้ดิจิทัล
แพลตฟอร์มเพื่อพัฒนาคุณภาพ
การจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active 
Learning)  
กิจกรรมท่ี 2 นิเทศติดตามและ
ประเมินผล 
กิจกรรมท่ี  3  การประกวด
นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้เชิง
รุก (Active Learning) กลุ่ม
สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์/
วิทยาศาสตร์ โดยการประยุกต์ 
ใช้ดิจิทัลแพลตฟอร์ม 
 
 
 
 

มี.ค.2565 
 
 
 

มิ.ย.2565 
 

ส.ค. 2565 

51,600 
 
 
 

10,000 
 

63,600 
 

51,600 
 
 
 

10,000 
 

63,600 
 

 กลุ่มนิเทศฯ 



  
 

   

  

แผนปฏิบัติการประจ าปงีบประมาณ
 พ.ศ. 2565                   
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วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

เชิงผลผลิต ผลลัพธ์ 
(เชิงปริมาณ คุณภาพ) 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
กิจกรรม /ขั้นตอน 

การด าเนินงานที่ส าคัญ 

ระยะเวลา
ด าเนินงาน   

แต่ละ
กิจกรรม 

งบประมาณ 
หมายเหต ุ

 รวม สพป. 
สถาน 
ศึกษา 

กลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์/วิทยาศาสตร์  
โดยการประยุกต์ใช้ดิจิทัล
แพลตฟอร์ม 
5. เพื่อส่งเสริมให้ครูผู้สอน
สามารถพัฒนานวัตกรรม 
การจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active 
Learning) กลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์/วิทยาศาสตร์  
สู่แนวทางการปฏิบัติท่ีเป็นเลิศ 
(Best Practice) ได้ 
6. เพื่อจัดประกวดนวัตกรรมการ
จัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active 
Learning) กลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์/วิทยาศาสตร์  
7. เพื่อยกย่องครูผู้สอนกลุ่มสาระ
การเรียนรู้คณิตศาสตร์/
วิทยาศาสตร์ท่ีมีผล 
การปฏิบัติงานท่ีเป็นเลิศ  
(Best Practice) 

ด้านทักษะ และด้านเจตคติท่ีมี
ต่อการ 
3. มีการนิเทศ ติดตาม 
การจัดการเรียนการสอนกลุ่ม
สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์/
วิทยาศาสตร์ การจัด 
การเรียนรู้เชิงรุก (Active 
Learning) โดยการประยุกต์ 
ใช้ดิจิทัลแพลตฟอร์ม 
 4. มีการประกวดนวัตกรรม
การจัดการเรียนรู้เชิงรุก 
(Active Learning) กลุ่มสาระ
การเรียนรู้คณิตศาสตร์/
วิทยาศาสตร์ 
5. มีผู้ได้รับรางวัลจาก 
การประกวดนวัตกรรม 
การจัดการเรียนรู้เชิงรุก  
(Active Learning)  
กลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์/วิทยาศาสตร์ 

โดยการประยุกต์ใช้ดิจิทัล
แพลตฟอร์มได้ 
3. ร้อยละ 100 ของครูท่ี
ได้รับการพัฒนา ได้รับ 
การนิเทศ ติดตาม 
การจัดการเรียนรู้เชิงรุก 
(Active Learning)  
4. มีการประกวด
นวัตกรรมการจัดการ
เรียนรู้เชิงรุก (Active 
Learning) กลุ่มสาระ 
การเรียนรู้คณิตศาสตร์/
วิทยาศาสตร์   
5. ร้อยละของผู้ได้รับ
รางวัลจากการประกวด
นวัตกรรมการจัด 
การเรียนรู้เชิงรุก 
 (Active Learning)  
โดยการประยุกต์ใช้ดิจิทัล
แพลตฟอร์มได้   

 
 
 
 
 
 
 
 
 

รวมงบประมาณ    125,200 125,200   
 

 (*** ระบุตัวช้ีวัดความส าเร็จตามเป้าหมายให้ชัดเจน ระยะเวลาท่ีด าเนินการให้ระบุเดือนท่ีคาดว่าจะท าท่ีชัดเจน  
ไม่ระบุคาบเกี่ยวกันหลายเดือน และโครงการต้องสิ้นสุดไม่เกิน 15 สิงหาคม 2565 ยกเว้นจ าเป็น **** )  



  
 

   

  

แผนปฏิบัติการประจ าปงีบประมาณ
 พ.ศ. 2565                   
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              สนองยุทธศาสตร์ สพป.สมทุรสาคร ที่ 3 

                   มฐ.สพป.สมุทรสาคร ที่ 2 ตัวบง่ชีท้ี่ 1 

ชื่อโครงการ การจัดการเรียนการสอนคณิตศาสตร์เชิงรุกแห่งศตวรรษที่ 21 
กลุ่ม    กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมนิผลการจัดการศึกษา ผู้รับผิดชอบ  นางสาวนฤมล  อึ้งเจริญ 
งบประมาณ     งบ สพป.สมทุรสาคร .............193,000.............. บาท    งบ สพฐ.................................... บาท  งบอ่ืน ๆ (ระบุ)  ....................................บาท 

วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

เชิงผลผลิต ผลลัพธ์ 
(เชิงปริมาณ คุณภาพ) 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
กิจกรรม /ขั้นตอน 

การด าเนินงานที่ส าคัญ 

ระยะเวลา
ด าเนินงาน   

แต่ละ
กิจกรรม 

งบประมาณ 
หมายเหต ุ

รวม สพป. 
สถาน 
ศึกษา 

1 เพื่อพัฒนาสมรรถนะครู
คณิตศาสตร์ในการจัดการ
เรียนรู้ 
2. เสริมสร้างความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับแนวคิดและ
หลักการพื้นฐาน เพื่อให้
ครูผู้สอนสามารถน าความรู้
และเทคนิคการคิดเลขเร็ว 
แบบเวทคณิตไปประยุกต์ใช้
ในการจัดกิจกรรมการเรียน
การสอน 
3. เพื่อสร้างและพัฒนาสื่อ
การเรียนรู้ทบทวนมาตรฐาน
การเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
ระดับชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 

เชิงผลผลิต 
1. ครูผู้สอนท่ีเข้าร่วมโครงการ
มีสมรรถนะครูคณิตศาสตร์ใน
การจัดการเรียนรู้  
2. ครูผู้สอนท่ีเข้าร่วมโครงการ
มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
แนวคิดและหลักการพื้นฐาน 
เพื่อให้ครูผู้สอนสามารถน า
ความรู้และเทคนิคการคิดเลข
เร็ว แบบเวทคณิตไป
ประยุกต์ใช้ในการจัดกิจกรรม
การเรียนการสอน 
3. ครูผู้สอนท่ีเข้าร่วมโครงการ
สร้างและพัฒนาสื่อการเรียนรู้
ทบทวนมาตรฐานการเรียนรู้

1. ครูผู้สอนท่ีเข้าร่วม
โครงการมีสมรรถนะครู
คณิตศาสตร์ในการ
จัดการเรียนรู้ พร้อมท้ัง
ขยายผลโครงการ 
2. ครูผู้สอนท่ีเข้าร่วม
โครงการมีความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับแนวคิด
และหลักการพื้นฐาน 
เพื่อให้ครูผู้สอนสามารถ
น าความรู้และเทคนิค
การคิดเลขเร็ว แบบเวท
คณิตไปประยุกต์ใช้
พร้อมท้ังขยายผล
โครงการ 

กิจกรรมท่ี 1 การอบรมเชิงปฏิบัติการ 
เรื่อง เวทคณิต (2 วัน) 
กิจกรรมท่ี 2 เรื่อง การสร้างและพัฒนา
สื่อในการทบทวนมาตรฐานการเรียนรู้
คณิตศาสตร์ ระดับชั้นประถมศึกษาปีท่ี 
6  โดยใช้ชุมชนวิชาชีพ (3 วัน) 
กิจกรรมท่ี 3 ประกวด best การจัดการ
เรียนการสอนคณิตศาสตร์ศตวรรษท่ี 21 
กิจกรรมท่ี 4 แข่งขันการคิดเลขเร็ว  
(เวทคณิต) 1 วัน 
 
 

มิ.ย.2565 
 

ก.ค.2565 
 
 
 

ส.ค.2565 
 

ก.ย.2565 

85,740 
 

71,200 
 
 
 

16,500 
 

19,730 

85,740 
 

71,200 
 
 
 

16,500 
 

19,730 

  



  
 

   

  

แผนปฏิบัติการประจ าปงีบประมาณ
 พ.ศ. 2565                   

 

 

สพป.สมุทรสาคร  
100 

วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

เชิงผลผลิต ผลลัพธ์ 
(เชิงปริมาณ คุณภาพ) 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
กิจกรรม /ขั้นตอน 

การด าเนินงานที่ส าคัญ 

ระยะเวลา
ด าเนินงาน   

แต่ละ
กิจกรรม 

งบประมาณ 
หมายเหต ุ

รวม สพป. 
สถาน 
ศึกษา 

คณิตศาสตร์ ระดับชั้น
ประถมศึกษาปีท่ี 6 
เชิงผลลัพธ์  
1. ครูผู้สอนท่ีเข้าร่วมโครงการ
มีสมรรถนะครูคณิตศาสตร์ใน
การจัดการเรียนรู้ พร้อมท้ัง
ขยายผลโครงการ 
2. ครูผู้สอนท่ีเข้าร่วมโครงการ
มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
แนวคิดและหลักการพื้นฐาน 
เพื่อให้ครูผู้สอนสามารถน า
ความรู้และเทคนิคการคิดเลข
เร็ว แบบเวทคณิตไป
ประยุกต์ใช้พร้อมท้ังขยายผล
โครงการ 

3. ครูผู้สอนท่ีเข้าร่วมโครงการ
สร้างและพัฒนาสื่อการเรียนรู้
ทบทวนมาตรฐานการเรียนรู้
คณิตศาสตร์ ระดับชั้น
ประถมศึกษาปีท่ี 6 

 3. ครูผู้สอนท่ีเข้าร่วม
โครงการสร้างและ
พัฒนาส่ือการเรียนรู้
ทบทวนมาตรฐานการ
เรียนรู้คณิตศาสตร์ 
ระดับชั้นประถมศึกษา
ปีท่ี 6 

รวมงบประมาณ    193,000 193,000    (*** ระบุตัวช้ีวัดความส าเร็จตามเป้าหมายให้ชัดเจน ระยะเวลาท่ีด าเนินการให้ระบุเดือนท่ีคาดว่าจะท าท่ีชัดเจน  
ไม่ระบุคาบเกี่ยวกันหลายเดือน และโครงการต้องสิ้นสุดไม่เกิน 15 สิงหาคม 2565 ยกเว้นจ าเป็น **** )  



  
 

   

  

แผนปฏิบัติการประจ าปงีบประมาณ
 พ.ศ. 2565                   

 

 

สพป.สมุทรสาคร  
101 

           สนองยุทธศาสตร์ สพป.สมทุรสาคร ที่ 3 

                   มฐ.สพป.สมุทรสาคร ที่ 1 ตัวบ่งชีท้ี่ 2 

ชื่อโครงการ โครงการพัฒนาศักยภาพครูผู้สอนภาษาอังกฤษ 
กลุ่ม   นิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา  ผู้รับผิดชอบ นางสาวอมรศรี  แสงส่องฟ้า 
งบประมาณ     งบ สพป.สมทุรสาคร ..............121,380............. บาท    งบ สพฐ.................................. บาท  งบอ่ืน ๆ (ระบุ)  .......................................บาท 

วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

เชิงผลผลิต ผลลัพธ์ 
(เชิงปริมาณ คุณภาพ) 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
กิจกรรม /ขั้นตอน 

การด าเนินงานที่ส าคัญ 

ระยะเวลา
ด าเนินงาน   

แต่ละ
กิจกรรม 

งบประมาณ 
หมายเหต ุ

รวม สพป. 
สถาน 
ศึกษา 

1. เพื่อส่งเสริมและเปิดโอกาส
ให้เด็กนักเรียนทุกคนได้เตรียม
ความพร้อมและมี
ประสบการณ์ในการเรียนรู้
ด้วยตนเอง มีทักษะในการ
สื่อสารด้วยภาษาอังกฤษได้
ตามความเหมาะสมต่อการ
เรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 
2. เพื่อเพิ่มพูนและพัฒนาองค์
ความรู้ใหม่ๆ ให้ครูผู้สอน
ภาษาอังกฤษท่ีช่วยผลักดันให้
โรงเรียนพัฒนาคุณภาพการจัด
กิจกรรมส าหรับเด็กนักเรียนได้
อย่างมีคุณภาพ 
3. เพื่อพัฒนาครูให้มีความรู้ 
ความเข้าใจเทคนิคการจัด

เชิงผลผลิต 
ครูผู้สอนภาษาอังกฤษสังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาสมุทรสาคร
ได้รับการพัฒนาการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้อย่างมี
คุณภาพ จ านวน 102 
โรงเรียน 
เชิงผลลัพธ์ 
1. ครูผู้สอนภาษาอังกฤษใน
โครงการสามารถจัดกิจกรรม
การเรียนการสอนให้กับเด็ก
ประถมศึกษาได้อย่างมี
คุณภาพ ต่อเนื่องและยั่งยืน 
 

1.ครูผู้สอน
ภาษาอังกฤษสังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษาประถมศึกษา
สมุทรสาครได้รับการ
พัฒนาการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้ภาษาอังกฤษ
ให้กับเด็กประถมศึกษา
ท าให้เกิด Best 
Practice จ านวน 102 
โรงเรียน 
2. ครูผู้สอน
ภาษาอังกฤษใน
โครงการสามารถจัด
กิจกรรมการเรียนรู้
ให้กับเด็กประถมศึกษา

กิจกรรมที ่1 การอบรมการสอน
ภาษาอังกฤษในศตวรรษท่ี 21 
กลุ่มเป้าหมาย จ านวน 102 โรงเรียน 
กิจกรรมที่ 2 ฝึกอบรมการพัฒนาการ
ใช้ส่ือแบบไหนท่ีเหมาะสมในการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษท่ี
เหมาะสมกับวัย กลุ่มเป้าหมาย จ านวน 
102 โรงเรียน 
กิจกรรมที่ 3 ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ
เพื่อปริทัศน์การรับรู้ภาษาอังกฤษด้วย
เทคนิคกระบวนการรับรู้ภาษาทาง
สมอง(Language Acquisition 
Device)กลุ่มเป้าหมาย จ านวน 102 
โรงเรียน 
กิจกรรมที่ 4 นิเทศ ติดตาม และ
ประเมินผล 

มิ.ย.2565 
 
 

มิ.ย.2565 
 
 
 
 

ก.ค.2565 
 
 
 
 
 

ก.ค.2565 
 

34,680 
 
 

34,680 
 
 
 
 

34,680 
 
 
 
 
 
- 
 

34,680 
 
 

34,680 
 
 
 
 

34,680 
 
 
 
 
 
- 
 

  



  
 

   

  

แผนปฏิบัติการประจ าปงีบประมาณ
 พ.ศ. 2565                   
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วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

เชิงผลผลิต ผลลัพธ์ 
(เชิงปริมาณ คุณภาพ) 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
กิจกรรม /ขั้นตอน 

การด าเนินงานที่ส าคัญ 

ระยะเวลา
ด าเนินงาน   

แต่ละ
กิจกรรม 

งบประมาณ 
หมายเหต ุ

รวม สพป. 
สถาน 
ศึกษา 

กิจกรรมส าหรับเด็กนักเรียนให้
มีพัฒนาการทางภาษาได้สมวัย 
4. เพื่อพัฒนาสร้างความ
เข้มแข็ง โรงเรียนมีเครือข่าย
ร่วมพัฒนาระบบการศึกษาให้
พัฒนาอย่างมีคุณภาพต่อเน่ือง
อย่างยั่งยืน 

2. ครูผู้สอนภาษาอังกฤษ
สร้างเครือข่ายพัฒนาระบบ
การจัดการศึกษาด้าน
ภาษาอังกฤษ เกิดนวัตกรรม
ได้อย่างต่อเนื่อง 

ได้อย่างมีคุณภาพ 
ต่อเนื่องและยั่งยืน 102 
โรงเรียน 

กิจกรรมที่ 5 จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ค้นหา The Best Practice 
กลุ่มเป้าหมาย จ านวน 102 โรงเรียน 

ก.ค.2565 
 

17,340 
 
 

17,340 

รวมงบประมาณ    121,380 121,380   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (*** ระบุตัวช้ีวัดความส าเร็จตามเป้าหมายให้ชัดเจน ระยะเวลาท่ีด าเนินการให้ระบุเดือนท่ีคาดว่าจะท าท่ีชัดเจน  
ไม่ระบุคาบเกี่ยวกันหลายเดือน และโครงการต้องสิ้นสุดไม่เกิน 15 สิงหาคม 2565 ยกเว้นจ าเป็น **** )  
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              สนองยุทธศาสตร์ สพป.สมทุรสาคร ที่ 3 

                    มฐ.สพป.สมุทรสาคร ที่ 1 ตัวบ่งชีท้ี่ 2 

ชื่อโครงการ   พัฒนาศักยภาพครูปฐมวัย 
กลุ่ม    นิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา  ผู้รับผิดชอบ  นางสาวอมรศรี  แสงส่องฟ้า 
งบประมาณ      งบ สพป.สมทุรสาคร .............121,380............ บาท   งบ สพฐ.................................. บาท   งบอ่ืน ๆ (ระบุ)  ..........................................บาท 

วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

เชิงผลผลิต ผลลัพธ์ 
(เชิงปริมาณ คุณภาพ) 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
กิจกรรม /ขั้นตอน 

การด าเนินงานที่ส าคัญ 

ระยะเวลา
ด าเนินงาน   

แต่ละ
กิจกรรม 

งบประมาณ 
หมายเหต ุ

รวม สพป. 
สถาน 
ศึกษา 

1. เพื่อส่งเสริมและเปิดโอกาส
ให้เด็กปฐมวัยทุกคนได้เตรียม
ความพร้อมและมี
ประสบการณ์ในการเรียนรู้
ด้วยตนเองมีทักษะการสังเกต 
รู้จักตั้งค าถามและหาค าตอบ
ด้วยตนเอง มีเจตคติท่ีดีต่อ 
การเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 
2. เพื่อเพิ่มพูนและพัฒนาองค์
ความรู้ใหม่ๆให้ครูปฐมวัย  
ท่ีช่วยผลักดันให้โรงเรียน
พัฒนาคุณภาพการจัดกิจกรรม
ส าหรับเด็กปฐมวัยได้อย่างมี 
คุณภาพ 
 
 

เชิงผลผลิต 
ครูผู้สอนปฐมวัย สังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาสมุทรสาคร
ได้รับการพัฒนาการจัด
กิจกรรมประสบการณ์อย่างมี
คุณภาพ จ านวน 102 
โรงเรียน 
เชิงผลลัพธ์ 
1. ครูปฐมวัยในโครงการ
สามารถจัดกิจกรรมการเรียน
การสอนให้กับเด็กปฐมวัยได้
อย่างมีคุณภาพต่อเน่ืองและ
ยั่งยืน 
 

1. ครูผู้สอนปฐมวัย
สังกัดส านักงานเขต
พื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษา
สมุทรสาครได้รับการ
พัฒนาการจัดกิจกรรม
ประสบการณ์ให้กับเด็ก
ปฐมวัยท าให้เกิด Best 
Practice จ านวน 102 
โรงเรียน  
2. ครูปฐมวัยใน
โครงการสามารถจัด
กิจกรรมการเรียนการ
สอนให้กับเด็กปฐมวัย
เกิดนวัตกรรมได้อย่าง
ต่อเนื่อง 

กิจกรรมที่ 1 ฝึกอบรมการพัฒนาครู
ปฐมวัยให้ทันเด็ก ยุคเจนอัลฟา "เด็ก
เจนอัลฟา : สอนอะไร และอย่างไร 
กลุ่มเป้าหมาย จ านวน 102 โรงเรียน 
กิจกรรมที่ 2 ฝึกอบรมการพัฒนาการ
ใช้ส่ือแบบไหนท่ีเหมาะสมแก่เด็ก
ปฐมวัย กลุ่มเป้าหมาย จ านวน 102 
โรงเรียน 
กิจกรรมที่ 3 กิจกรรมฝึกอบรมเชิง
ปฏิบัติการเพื่อพัฒนาครูปฐมวัยในการ
จัดกิจกรรมตามหลักสูตรการศึกษา
ปฐมวัย พุทธศักราช 2560 ด้วย 
การจัดกิจกรรมให้ปฏิบัติจริงด้วย 
เทคนิคการบริหารสมองส่วนหน้า 
(Executive Fuction : EF) 
กลุ่มเป้าหมาย จ านวน 102 โรงเรียน 

มิ.ย.2565 
 
 
 
มิ.ย.2565 
 
 
 
ก.ค.2565 
 
 
 
 
 
 
 

34,680 
 
 
 

34,680 
 
 
 

34,680 
 
 
 
 
 
 
 

34,680 
 
 
 

34,680 
 
 
 

34,680 
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วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

เชิงผลผลิต ผลลัพธ์ 
(เชิงปริมาณ คุณภาพ) 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
กิจกรรม /ขั้นตอน 

การด าเนินงานที่ส าคัญ 

ระยะเวลา
ด าเนินงาน   

แต่ละ
กิจกรรม 

งบประมาณ 
หมายเหต ุ

รวม สพป. 
สถาน 
ศึกษา 

3. เพื่อพัฒนาครูให้มคีวามรู้ 
ความเข้าใจเทคนิคการจัด
กิจกรรมส าหรับเด็กปฐมวัยให้
มีพัฒนาการสมวัย 
4. เพื่อพัฒนาสร้างความ
เข้มแข็ง โรงเรียนมีเครือข่าย
ร่วมพัฒนาระบบการศึกษาให้
พัฒนาอย่างมีคุณภาพต่อเน่ือง
ยั่งยืน 

2. ครูปฐมวัยสร้างเครื่องข่าย
พัฒนาระบบการจัด
การศึกษาปฐมวัยเกิด
นวัตกรรมได้อย่างต่อเนื่อง 
 
 

กิจกรรมที่ 4 นิเทศ ติดตาม และ
ประเมินผล 
กิจกรรมที่ 5 จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ค้นหา The Best Practice 

ก.ค.2565 
 
ก.ค.2565 
 

- 
 

17,340 
 
 

- 
 

17,340 
 

รวมงบประมาณ    121,380 121,380   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (*** ระบุตัวช้ีวัดความส าเร็จตามเป้าหมายให้ชัดเจน ระยะเวลาท่ีด าเนินการให้ระบุเดือนท่ีคาดว่าจะท าท่ีชัดเจน  
ไม่ระบุคาบเกี่ยวกันหลายเดือน และโครงการต้องสิ้นสุดไม่เกิน 15 สิงหาคม 2565 ยกเว้นจ าเป็น **** )  



  
 

   

  

แผนปฏิบัติการประจ าปงีบประมาณ
 พ.ศ. 2565                   
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              สนองยุทธศาสตร์ สพป.สมทุรสาคร ที่ 3 

                   มฐ.สพป.สมุทรสาคร ที่ 3 ตัวบ่งชีท้ี่ 3 

ชื่อโครงการ   พัฒนาการจัดการเรียนรู้เพ่ือเสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียนที่ตอบสนองการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 
กลุ่ม   นิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา   ผู้รับผิดชอบ  นางสาวิตรี  เหลืองสุรีย ์
งบประมาณ     งบ สพป.สมทุรสาคร .................. 96,950.............. บาท     งบ สพฐ................................. บาท  งบอ่ืน ๆ (ระบุ)  .....................................บาท 

วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

เชิงผลผลิต ผลลัพธ์ 
(เชิงปริมาณ คุณภาพ) 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
กิจกรรม /ขั้นตอน 

การด าเนินงานที่ส าคัญ 

ระยะเวลา
ด าเนินงาน   

แต่ละ
กิจกรรม 

งบประมาณ 
หมายเหต ุ

รวม สพป. 
สถาน 
ศึกษา 

1. เพื่อให้ผู้บริหารและครูมี
ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการ
จัดการเรียนรู้ฐานสมรรถนะ
เชิงรุก และการพัฒนาผู้เรียน 
ให้มีทักษะแห่งศตวรรษท่ี 21  
2. เพื่อให้ครูสามารถจัด 
การเรียนรู้ทั้งระบบสู่ 
การยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนและเตรียมผู้เรียน
ให้สอดคล้องกับศตวรรษท่ี 21  
3. เพื่อส่งเสริมการสร้าง 
และพัฒนานวัตกรรมการเรียน 
การสอนท่ีสอดคล้องกับทักษะ
ในศตวรรษท่ี 21   
 
 

เชิงผลผลิต  
1. โรงเรียนในสังกัด จ านวน 
102 แห่ง ส่งเสริมและพัฒนา
นักเรียนให้มีคุณภาพ  
และมีสมรรถนะ และทักษะ
แห่งศตวรรษท่ี 21  
2. ผู้บริหารโรงเรียนในสังกัด
จ านวน 102 คน  
ได้รับการพัฒนา  
3. ครูแกนน า โรงเรียน        
ในสังกัดจ านวน 102 คน 
ได้รับการพัฒนา  
 
 
 
 

1. ผู้บริหารโรงเรียน ครู 
มีความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับการจัดการ
เรียนรู้ฐานสมรรถนะ
เชิงรุก /พัฒนานักเรียน
ให้มีคุณภาพตาม
มาตรฐานการเรียนรู้  
มีทักษะในศตวรรษท่ี 
21 น าสู่การปฏิบัติได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 
2. โรงเรียนสามารถ
ส่งเสริมและพัฒนา
นักเรียนให้มีคุณภาพ
ตามมาตรฐานการ
เรียนรู้ มีทักษะในการ
คิดวิเคราะห์ และได้รับ      

กิจกรรมท่ี 1 จัดระบบเตรียมความ
พร้อมสถานศึกษารองรับหลักสูตรฐาน
สมรรถนะ 
   1.1 จัดท าเอกสารการจัด การเรียนรู้
ฐานสมรรถนะเชิงรุก โดยจัดท าส าเนา
เอกสาร จ านวน 115 เล่ม ให้โรงเรียน
ในสังกัด และคณะศึกษานิเทศก์   
   1.2 อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนา 
การจัดการเรียนรู้ฐานสมรรถนะเชิงรุก 
(จ านวน 2 วัน) /วิทยากร  
จ านวน 2 คน 
กิจกรรมท่ี 2 การประกวดนวัตกรรม/
วิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best  Practice) 
การเรียนการสอนที่สอดคล้องกับทักษะ       
ในศตวรรษที่ 21 

เม.ย.2565 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

66,950 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

28,500 
 
 
 
 

66,950 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

28,500 
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วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

เชิงผลผลิต ผลลัพธ์ 
(เชิงปริมาณ คุณภาพ) 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
กิจกรรม /ขั้นตอน 

การด าเนินงานที่ส าคัญ 

ระยะเวลา
ด าเนินงาน   

แต่ละ
กิจกรรม 

งบประมาณ 
หมายเหต ุ

รวม สพป. 
สถาน 
ศึกษา 

4. เพื่อพัฒนากระบวนการ
นิเทศ ติดตาม ให้ค าแนะน า
ช่วยเหลือ สนับสนุนโรงเรียน
ในการจัดการเรียนรู้ฐาน
สมรรถนะเชิงรุก น าสู่          
การปฏิบัติได้อย่างเหมาะสม  
มีประสิทธิภาพ 

เชิงผลลัพธ์  
1. ผู้บริหารโรงเรียน/ ครู  
มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
การจัดการเรียนรู้ฐาน
สมรรถนะเชิงรุก /การพัฒนา
นักเรียนให้มีคุณภาพตาม
มาตรฐานการเรียนรู้ มีทักษะ
ในศตวรรษท่ี 21  
2. โรงเรียนสามารถบริหาร
จัดการ ส่งเสริมและพัฒนา
นักเรียนให้มีคุณภาพตาม
มาตรฐานการเรียนรู้  
มีสมรรถนะ และทักษะใน
การคิดวิเคราะห์ และได้รับ
การพัฒนาเต็มตามศักยภาพ
ตามความสนใจ 
และความถนัดของนักเรียน
แต่ละบุคคล  

การพัฒนาเต็มตาม
ศักยภาพ ตามความ
สนใจ และความถนัด
ของนักเรียนแต่ละ
บุคคลรู้เท่าทัน 
การเปลี่ยนแปลงและ
เข้าถึงความรู้เทคโนโลยี
ท่ีทันสมัยและเหมาะสม 
มีทักษะการคิด
วิเคราะหพ์ร้อมกับชีวิต
ในศตวรรษท่ี 21  

     2.1 ประกวดนวัตกรรม/วิธีปฏิบัติ
ท่ีเป็นเลิศ (Best Practice ) การเรียน
การสอนท่ีสอดคล้องกับทักษะใน
ศตวรรษท่ี 21 ของครูผู้สอน (3 ระดับ
ปฐมวัย,ประถม,มัธยม)  
กิจกรรมท่ี 3 แลกเปลี่ยนเรียนรู้เชิงรุก 
(Active Learning) ในสถานการณ์ 
COVID-19 
       3.1 น าเสนอผลงานนักเรียน/
ผลงานของครู เพื่อพัฒนาทักษะการ
เรียนรู้ในศตวรรษท่ี ๒๑ แลกเปลี่ยน
เรียนรู้ในรูปแบบคลังนวัตกรรม 
link,VDO  
กิจกรรมท่ี 4 นิเทศ ติดตาม
พัฒนาการจัดการเรียนรู้            
เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียนที่
ตอบสนองการเปลี่ยนแปลงใน
ศตวรรษที่ 21 
       4.1 จัดท าแบบนิเทศ ติดตามการ
จัดการเรียนรู้ เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ
ผู้เรียนท่ีตอบสนองการเปลี่ยนแปลงใน
ศตวรรษท่ี 21   

 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 
 
 

1,500 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 
 
 

1,500 
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วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

เชิงผลผลิต ผลลัพธ์ 
(เชิงปริมาณ คุณภาพ) 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
กิจกรรม /ขั้นตอน 

การด าเนินงานที่ส าคัญ 

ระยะเวลา
ด าเนินงาน   

แต่ละ
กิจกรรม 

งบประมาณ 
หมายเหต ุ

รวม สพป. 
สถาน 
ศึกษา 

       4.2 นิเทศ ติดตามการพัฒนา 
การจัดการเรียนรู้ เพื่อเสริมสร้าง
สมรรถนะผู้เรียนท่ีตอบสนอง 
การเปลี่ยนแปลง ในศตวรรษท่ี 21 
ของครูผู้สอน (โรงเรียนในสังกัด  
102 แห่ง) 
       4.3 รายงานผลการด าเนินงาน 
ต่อต้นสังกัด 

 
 
 
 
 
 

รวมงบประมาณ    96,950 96,950   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 (*** ระบุตัวช้ีวัดความส าเร็จตามเป้าหมายให้ชัดเจน ระยะเวลาท่ีด าเนินการให้ระบุเดือนท่ีคาดว่าจะท าท่ีชัดเจน  
ไม่ระบุคาบเกี่ยวกันหลายเดือน และโครงการต้องสิ้นสุดไม่เกิน 15 สิงหาคม 2565 ยกเว้นจ าเป็น **** )  



  
 

   

  

แผนปฏิบัติการประจ าปงีบประมาณ
 พ.ศ. 2565                   
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              สนองยุทธศาสตร์ สพป.สมทุรสาคร ที่ 3 

                         มฐ.สพป.สมุทรสาคร ที่ 1 ตัวบ่งชีท้ี่ 1 

ชื่อโครงการ โครงการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ประจ าปีการศึกษา 2564 
กลุ่ม   นิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา  ผู้รับผิดชอบ  นายเอกรัฐ บุญเพ็ญ 
งบประมาณ     งบ สพป.สมทุรสาคร .................................. บาท      งบ สพฐ. ............... 62,190...............  งบอ่ืน ๆ (ระบุ)  .......................................บาท 

วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

เชิงผลผลิต ผลลัพธ ์
(เชงิปริมาณ คุณภาพ) 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
กจิกรรม /ขั้นตอน 

การด าเนนิงานที่ส าคัญ 

ระยะเวลา

ด าเนินงาน   

แต่ละ

กิจกรรม 

งบประมาณ 

หมายเหต ุ
รวม สพป. 

สถาน 

ศึกษา 

เพื่อตรวจสอบและประเมิน
คุณภาพผู้เรียนช้ัน
ประถมศึกษาปีท่ี 3  
ตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน 
พุทธศักราช 2551 และ
มาตรฐานการเรียนรู้และ
ตัวชี้วัดฯ (ฉบับปรับปรุง  
พ.ศ. 2560) 
 
 

เชิงปริมาณ 
นักเรียนชั้น ป.3 ปีการศึกษา 
2564 ทุกคน ในสังกัดสังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาสมุทรสาคร 
จ านวน 102 โรงเรียน 

เชิงคุณภาพ                
ผลการประเมิน
ความสามารถด้านภาษาไทย  
และความสามารถด้าน
คณิตศาสตร์  ของนักเรียน
ช้ัน ป. 3 ปีการศึกษา 2564 
สูงขึ้นร้อยละ 3 สูงกว่าปีท่ี
ผ่านมา 

ผลการประเมิน
ความสามารถด้าน
ภาษาไทย และ
ความสามารถ  
ด้านคณิตศาสตร์  
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3             
ปีการศึกษา 2564  
สูงกว่าปีท่ีผ่านมา 

กิจกรรมท่ี 1 จัดท าโครงการเสนอขอ
อนุมัติ 
กิจกรรมท่ี 2 ประชุมชี้แจงการจัดสอบ                                
(บูรณาการกับการสอบ RT) 
กิจกรรมท่ี 3 ด าเนินการประเมิน
คุณภาพผู้เรียน (NT) ป.3   
กิจกรรมท่ี 4  ประชุมปฏิบัติการตรวจ
กระดาษค าตอบอัตนัย 
กิจกรรมท่ี 5 วิเคราะห์ข้อมูลและจัดท า
รายงาน 
กิจกรรมท่ี 6 ยกย่องเชิดชูเกียรติ
โรงเรียนท่ีได้คะแนนสูงกว่า
ระดับประเทศ 

ม.ค.2565 
 
ก.พ.2565 
 
มี.ค.2565 
เม.ย.2565 
 
 
พ.ค.2565 
 
ส.ค.2565 

- 
 

1,050 
 

6,000 
17,980 

 
 

26,800 
 

10,360 

   

รวมงบประมาณ    62,190     (*** ระบุตัวช้ีวัดความส าเร็จตามเป้าหมายให้ชัดเจน ระยะเวลาท่ีด าเนินการให้ระบุเดือนท่ีคาดว่าจะท าท่ีชัดเจน  
ไม่ระบุคาบเกี่ยวกันหลายเดือน และโครงการต้องสิ้นสุดไม่เกิน 15 สิงหาคม 2565 ยกเว้นจ าเป็น **** )  



  
 

   

  

แผนปฏิบัติการประจ าปงีบประมาณ
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              สนองยุทธศาสตร์ สพป.สมทุรสาคร ที่ 3 

                   มฐ.สพป.สมุทรสาคร ที่ 2 ตัวบง่ชีท้ี่ 1 

ชื่อโครงการ วัดและประเมินผลทักษะการเรยีนรู้ในศตวรรษที่ 21 
กลุ่ม   นิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา     ผู้รับผิดชอบ  นางสาวนฤมล  อึ้งเจริญ 
งบประมาณ      งบ สพป.สมทุรสาคร ...........292,000........... บาท     งบ สพฐ.................................. บาท  งบอ่ืน ๆ (ระบุ)  .........................................บาท 

วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

เชิงผลผลิต ผลลัพธ์ 
(เชิงปริมาณ คุณภาพ) 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
กิจกรรม /ขั้นตอน 

การด าเนินงานที่ส าคัญ 

ระยะเวลา
ด าเนินงาน   

แต่ละ
กิจกรรม 

งบประมาณ 
หมายเหต ุ

รวม สพป. 
สถาน 
ศึกษา 

1. เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับแนวคิดและหลักการ
เข้าใจหลักการของการวัดผล
และการประเมินผลทักษะการ
เรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 
2. เสริมสร้างความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับแนวคิดและ
หลักการสร้างข้อสอบตาม
ตัวชี้วัด 4 กลุ่มสาระ 
การเรียนรู้หลัก 
3. เสริมสร้างความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับแนวคิดการวัด
และประเมินผลหลักสูตรฐาน
สมรรถนะ 

เชิงผลผลิต 
1. ครูผู้สอนท่ีเข้าร่วม
โครงการมีความเข้าใจ
เกี่ยวกับแนวคิดและหลักการ
ของการวัดผลและ 
การประเมินผลทักษะ 
การเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 
2. ครูผู้สอนท่ีเข้าร่วมโครงการ
ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวคิด
และหลักการหลักการสร้าง
ข้อสอบตามตัวชี้วัด 
3. ครูผู้สอนท่ีเข้าร่วม
โครงการความเข้าใจเกี่ยวกับ
แนวคิดการวัดและ
ประเมินผลหลักสูตรฐาน
สมรรถนะ 

1. ร้อยละของครูผู้สอน
ท่ีเข้าร่วมโครงการมี
ความเข้าใจเกี่ยวกับ
แนวคิดและหลักการ
ของการวัดผลและการ
ประเมินผลทักษะการ
เรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 
2. ร้อยละของครูผู้สอน
ท่ีเข้าร่วมโครงการความ
เข้าใจเกี่ยวกับแนวคิด
และหลักการหลักการ
สร้างข้อสอบตาม
ตัวชี้วัด 
3. ร้อยละครูผู้สอนท่ี
เข้าร่วมโครงการความ
เข้าใจเกี่ยวกับแนวคิด

กิจกรรมท่ี 1 วัดและประเมินผลทักษะ
การเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21  
กิจกรรมท่ี 2 การอบรมเชิงปฏิบัติการ 
เรื่อง สร้างข้อสอบตามตัวชี้วัด  
ด้วยกระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้
ทางวิชาชีพ (PLC )   
กิจกรรมท่ี 3 การอบรมเชิงปฏิบัติการ 
เรื่อง การวัดและประเมินผลหลักสูตร
ฐานสมรรถนะ 
กิจกรรมท่ี 4 การอบรมเชิงปฏิบัติการ 
เรื่อง พัฒนาคลังข้อสอบออนไลน์ 

 
 

พ.ค.2565 
 
มิ.ย.-ก.ค.

2565 
 
 
ก.ค.2565 
 
 
ส.ค.2565 

88,400 
 

92,000 
 
 
 

88,400 
 
 

23,200 
 

88,400 
 

92,000 
 
 
 

88,400 
 
 

23,200 
 

  



  
 

   

  

แผนปฏิบัติการประจ าปงีบประมาณ
 พ.ศ. 2565                   

 

 

สพป.สมุทรสาคร  
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วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

เชิงผลผลิต ผลลัพธ์ 
(เชิงปริมาณ คุณภาพ) 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
กิจกรรม /ขั้นตอน 

การด าเนินงานที่ส าคัญ 

ระยะเวลา
ด าเนินงาน   

แต่ละ
กิจกรรม 

งบประมาณ 
หมายเหต ุ

รวม สพป. 
สถาน 
ศึกษา 

เชิงผลลัพธ์  
1. ครูผู้สอนท่ีเข้าร่วม
โครงการเข้าใจเกี่ยวกับงาน
วัดผล เทคนิค วิธีการวัดและ
ประเมินผลในชั้นเรียนของ
โรงเรียน พร้อมท้ังขยายผล
ในโรงเรียน 

2. ครูผู้สอนท่ีเข้าร่วม
โครงการสามารถสร้าง
ข้อสอบตามตัวชี้วัดพร้อมท้ัง
ขยายผลในกลุ่มสาระอื่น 

3. ครูผู้สอนท่ีเข้าร่วม
โครงการสามารถน าความรู้
การวัดและประเมินผล
หลักสูตรฐานสมรรถนะไปใช้
ในการประเมิน 

การวัดและประเมินผล
หลักสูตรฐานสมรรถนะ 

รวมงบประมาณ    292,000 292,000   
 

 

 

 

 

 (*** ระบุตัวช้ีวัดความส าเร็จตามเป้าหมายให้ชัดเจน ระยะเวลาท่ีด าเนินการให้ระบุเดือนท่ีคาดว่าจะท าท่ีชัดเจน  
ไม่ระบุคาบเกี่ยวกันหลายเดือน และโครงการต้องสิ้นสุดไม่เกิน 15 สิงหาคม 2565 ยกเว้นจ าเป็น **** )  



  
 

   

  

แผนปฏิบัติการประจ าปงีบประมาณ
 พ.ศ. 2565                   

 

 

สพป.สมุทรสาคร  
111 

               สนองยุทธศาสตร์ สพป.สมทุรสาคร ที่ 3 

                   มฐ.สพป.สมุทรสาคร ที่ 2 ตัวบง่ชีท้ี่ 3 

ชื่อโครงการ   พัฒนาครูผู้ช่วยสู่การเป็นครูมืออาชีพ สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมทุรสาคร 
กลุ่ม   พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา                    ผู้รับผิดชอบ  นางสาวสุวรรณ  สกุลนิตโิรจน์/นางสาวสมฤทัย  ด่านกลาง 
งบประมาณ     งบ สพป.สมทุรสาคร ................423,000.............. บาท   งบ สพฐ................................ บาท  งบอ่ืน ๆ (ระบุ)  ....................................บาท 

วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

เชิงผลผลิต ผลลัพธ์ 
(เชิงปริมาณ คุณภาพ) 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
กิจกรรม /ขั้นตอน 

การด าเนินงานที่ส าคัญ 

ระยะเวลา
ด าเนินงาน   

แต่ละ
กิจกรรม 

งบประมาณ 
หมายเหต ุ

รวม สพป. 
สถาน 
ศึกษา 

1. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรม
พัฒนา มีความรู้ ความเข้าใจ
เกี่ยวกับบทบาท หน้าท่ี 
ระเบียบ กฎหมาย คุณธรรม 
จริยธรรม และจรรยาบรรณ
วิชาชีพ 
2. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรม
พัฒนา มีทักษะ เจตคติท่ีดีต่อ
วิชาชีพครู สามารถปฏิบัติงาน 
ได้อย่างมีศักยภาพ มีความเป็น
มืออาชีพ 
 

เชิงปริมาณ   
1. ครูผู้ช่วยในสังกัด  
จ านวน 300 คน  
2. วิทยากร/วิทยากร 
พี่เล้ียง จ านวน 31 คน 
คณะท างาน จ านวน 9 คน 
เชิงคุณภาพ   
ผูเ้ข้ารับการอบรมพัฒนา 
มีความรู้ ความเข้าใจ  
ผ่านเกณฑ์ที่โครงการก าหนด 
ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 90 

เชิงปริมาณ 
ร้อยละ 90 ของ 
ครูผู้ช่วย มีความรู้  
ความเข้าใจหลัง 
การอบรม ผ่านเกณฑ์ 
ท่ีโครงการก าหนด 
เชิงคุณภาพ 
ครูผู้ช่วยสามารถน า
ความรู้ ประสบการณ์ท่ี
ได้รับไปประยุกต์ใช้ใน
การจัดการเรียนการ
สอนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

กิจกรรมท่ี 1  
ประชุมเชิงปฏิบัติการ 
สร้างต้นฉบับใบงาน และเอกสาร 
การอบรม (40 คน 1 วัน) 
กิจกรรมท่ี 2 
การอบรมเชิงปฏิบัติการ 
(ครูผู้ช่วย 300 คน แบ่งเป็น 3 รุ่น ๆ 
ละ100 คน รุ่นละ 3 วัน วิทยากร/
วิทยากรพี่เล้ียง 31 คน คณะท างาน  
9 คน) 
 
 
 

มี.ค. 2565 
 
 
 

เม.ย.2565 
 

22,000 
 
 
 

401,000 

22,000 
 
 
 

401,000 

  

รวมงบประมาณ    423,000   423,000     

 
 

 (*** ระบุตัวช้ีวัดความส าเร็จตามเป้าหมายให้ชัดเจน ระยะเวลาท่ีด าเนินการให้ระบุเดือนท่ีคาดว่าจะท าท่ีชัดเจน 
 ไม่ระบุคาบเกี่ยวกันหลายเดือน และโครงการต้องสิ้นสุดไม่เกิน 15 สิงหาคม 2565 ยกเว้นจ าเป็น **** )  



  
 

   

  

แผนปฏิบัติการประจ าปงีบประมาณ
 พ.ศ. 2565                   

 

 

สพป.สมุทรสาคร  
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              สนองยุทธศาสตร์ สพป.สมทุรสาคร ที่ 3 

                มฐ.สพป.สมุทรสาคร ที่  2  ตัวบง่ชีท้ี่  3 

ชื่อโครงการ    พัฒนาศักยภาพผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร 
กลุ่ม   พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา  ผู้รับผิดชอบ   นางสาวสุวรรณ  สกุลนิตโิรจน์/นางสาวสมฤทัย  ด่านกลาง 
งบประมาณ     งบ สพป.สมทุรสาคร ...............244,000............ บาท     งบ สพฐ.................................. บาท  งบอ่ืน ๆ (ระบุ)  ......................................บาท 

วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

เชิงผลผลิต ผลลัพธ ์
(เชงิปริมาณ คุณภาพ) 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
กจิกรรม /ขั้นตอน 

การด าเนนิงานที่ส าคัญ 

ระยะเวลา

ด าเนินงาน   

แต่ละ

กิจกรรม 

งบประมาณ 

หมายเหต ุ
รวม สพป. 

สถาน 

ศึกษา 

1. เพื่อให้ผู้บริหารสถานศึกษา
ได้รับการพัฒนาศักยภาพ 
ในการบริหารจัดการศึกษา 
รวมท้ังการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
การปฏิบัติงานท้ัง 4 ด้าน 
2. เพื่อให้ผู้บริหารสถานศึกษา
มีวิสัยทัศน์ ภาวะผู้น า และ
สมรรถนะในการบริหาร
สถานศึกษา 
 
 

เชิงปริมาณ   
1. ผู้บริหารสถานศึกษา 
ในสังกัด จ านวน 102 คน 
2. คณะวิทยากร/
คณะท างาน จ านวน 21 คน 
เชิงคุณภาพ   
ผู้บริหารสถานศึกษาได้รับ 
ความรู้ และประสบการณ์ 
จากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
 
 

เชิงปริมาณ 
ผู้บริหารสถานศึกษามี
ภาวะผู้น าทางวิชาการ 
สามารถคิด วางแผน 
และด าเนินการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาได้ 
ทุกคน 
เชิงคุณภาพ 
ผู้บริหารสถานศึกษา  
น าความรู้ ประสบการณ์  
ท่ีได้รับไปประยุกต์ใช้ใน
การบริหารจัดการ
สถานศึกษาได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

กิจกรรมท่ี 1  
การประชุมวางแผนการด าเนินงาน 
 (1 วัน จ านวน 30 คน) 
กิจกรรมท่ี 2 
การอบรมพัฒนาศักยภาพ 
(2 วัน 1 คืน จ านวน 123 คน  ) 
 
 
 
 
 

ม.ค. 2565 
 
 
ก.พ. 2565 

 

1,050 
 
 

242,950 

1,050 
 
 

242,950 

  

รวมงบประมาณ    244,000 244,000   

 

 (*** ระบุตัวช้ีวัดความส าเร็จตามเป้าหมายให้ชัดเจน ระยะเวลาท่ีด าเนินการให้ระบุเดือนท่ีคาดว่าจะท าท่ีชัดเจน 
 ไม่ระบุคาบเกี่ยวกันหลายเดือน และโครงการต้องสิ้นสุดไม่เกิน 15 สิงหาคม 2565 ยกเว้นจ าเป็น **** )  



  
 

   

  

แผนปฏิบัติการประจ าปงีบประมาณ
 พ.ศ. 2565                   

 

 

สพป.สมุทรสาคร  
113 

              สนองยุทธศาสตร์ สพป.สมทุรสาคร ที่ 3 

                   มฐ.สพป.สมุทรสาคร ที่ 1 ตัวบ่งชีท้ี่ 1 

ชื่อโครงการ   เสริมสร้างประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัตงิานในหนา้ที่เพื่อพัฒนาการศึกษา ต าแหน่งผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา/ 
                  รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
กลุ่ม   พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา  ผู้รับผิดชอบ  นางสาวสุวรรณ  สกุลนิตโิรจน์/นางสาวสมฤทัย  ด่านกลาง 
งบประมาณ     งบ สพป.สมทุรสาคร ...............233,000............. บาท    งบ สพฐ.................................. บาท    งบอ่ืน ๆ (ระบุ)  ....................................บาท 

วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

เชิงผลผลิต ผลลัพธ์ 
(เชิงปริมาณ คุณภาพ) 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
กิจกรรม /ขั้นตอน 

การด าเนินงานที่ส าคัญ 

ระยะเวลา
ด าเนินงาน   

แต่ละ
กิจกรรม 

งบประมาณ 
หมายเหต ุ

รวม สพป. สถาน 
ศึกษา 

1. เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ
ทางการบริหารและการจัด
การศึกษา อันจะส่งผลให้ 
การจัดการศึกษามี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
2. เพื่อให้ผู้บริหารการศึกษา
สามารถปฏิบัติงานตาม
บทบาท อ านาจหน้าท่ี  
ตามระเบียบกฎหมายและภารกิจ
ท่ีเกี่ยวข้องได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
 
 
 

เชิงปริมาณ   
1. ข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา 
สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษา
สมุทรสาคร จ านวน 50 คน 
2. คณะกรรมการท่ีปรึกษา/ 
พี่เล้ียง (Coaching Team) 
จ านวน 12 คน 
3. คณะกรรมการประเมิน 
(Evaluation Team) 
จ านวน 12 คน 

 
 
 

เชิงปริมาณ 
ร้อยละ 100 ของ
ผู้บริหารการศึกษา 
ได้รับการประเมิน
สัมฤทธิผลการ
ปฏิบัติงานในหน้าท่ีฯ 
ระยะเวลา 1 ปี 
เชิงคุณภาพ 
ผู้บริหารการศึกษา  
ผ่านเกณฑ์การประเมิน 

 

กิจกรรมท่ี 1  
การประเมินสัมฤทธิ์ผลการปฏิบัติงาน
ในหน้าท่ีฯ ผู้อ านวยการส านักงานเขต
พื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา
สมุทรสาคร 
กิจกรรมท่ี 2 
การประเมินสัมฤทธิ์ผลการปฏิบัติงาน
ในหน้าท่ีฯ รองผู้อ านวยการส านักงาน
เขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา
สมุทรสาคร จ านวน 2 ท่าน 
 
 
 
 

เม.ย./ก.ย. 
2565 

 
 

เม.ย./ก.ย. 
2565 

 

85,500 
 
 
 

147,500 

85,500 
 
 
 

147,500 

  



  
 

   

  

แผนปฏิบัติการประจ าปงีบประมาณ
 พ.ศ. 2565                   

 

 

สพป.สมุทรสาคร  
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วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

เชิงผลผลิต ผลลัพธ์ 
(เชิงปริมาณ คุณภาพ) 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
กิจกรรม /ขั้นตอน 

การด าเนินงานที่ส าคัญ 

ระยะเวลา
ด าเนินงาน   

แต่ละ
กิจกรรม 

งบประมาณ 
หมายเหต ุ

รวม สพป. 
สถาน 
ศึกษา 

3. เพื่อจัดท ารายงาน
สัมฤทธิผลการปฏิบัติงานใน
หน้าท่ีฯ ต าแหน่ง ผอ.สพท./
รอง ผอ.สพท. สังกัด สพฐ. ใน
ระยะเวลา 1 ปี 

เชิงคุณภาพ   
การประเมินสัมฤทธิ์ผลฯ 
ต าแหน่ง ผอ.สพท./รอง ผอ.
สพท. สังกัด สพฐ.  
ในระยะเวลา 1 ปี  
ผ่านการประเมินตาม
องค์ประกอบ และตัวชี้วัด 
ท่ี ก.ค.ศ. ก าหนด 

รวมงบประมาณ    233,000 233,000   

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (*** ระบุตัวช้ีวัดความส าเร็จตามเป้าหมายให้ชัดเจน ระยะเวลาท่ีด าเนินการให้ระบุเดือนท่ีคาดว่าจะท าท่ีชัดเจน 
 ไม่ระบุคาบเกี่ยวกันหลายเดือน และโครงการต้องสิ้นสุดไม่เกิน 15 สิงหาคม 2565 ยกเว้นจ าเป็น **** )  



  
 

   

  

แผนปฏิบัติการประจ าปงีบประมาณ
 พ.ศ. 2565                   

 

 

สพป.สมุทรสาคร  
115 

              สนองยุทธศาสตร์ สพป.สมทุรสาคร ที่ 3 

                  มฐ.สพป.สมุทรสาคร ที่ 2  ตัวบง่ชีท้ี่ 3 

ชื่อโครงการ    เสริมสร้างสมรรถนะการบริหารงาน ต าแหน่งรองผู้อ านวยการสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร 
กลุ่ม   พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา  ผู้รับผิดชอบ  นางสาวสุวรรณ  สกุลนิตโิรจน์/นางสาวสมฤทัย  ด่านกลาง 
งบประมาณ     งบ สพป.สมทุรสาคร ................18,505............... บาท     งบ สพฐ................................ บาท  งบอ่ืน ๆ (ระบุ)  ......................................บาท 

วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

เชิงผลผลิต ผลลัพธ ์
(เชงิปริมาณ คุณภาพ) 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
กจิกรรม /ขั้นตอน 

การด าเนนิงานที่ส าคัญ 

ระยะเวลา

ด าเนินงาน   

แต่ละ

กิจกรรม 

งบประมาณ 

หมายเหต ุ
รวม สพป. 

สถาน 

ศึกษา 

1. เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ
ทางการบริหารและการจัด
การศึกษา อันจะส่งผลให้ 
การจัดการศึกษามี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
2. เพื่อให้รองผู้อ านวยการ
สถานศึกษาท่ีได้รับการบรรจุ     
และแต่งตั้งใหม่ ได้แลกเปลี่ยน
เรียนรู้ทักษะและประสบการณ์ 
3. เพื่อเสริมสร้างขวัญ ก าลังใจ
ในการปฏิบัติหน้าท่ีของรอง
ผู้อ านวยการสถานศึกษาท่ี
ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งใหม่ 

เชิงปริมาณ   
1. รองผู้อ านวยการสถานศึกษาท่ี
ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งใหม่
จ านวน 37 คน 

2. คณะท างาน/วิทยากร จ านวน 
13 คน 
เชิงคุณภาพ   
รองผู้อ านวยการสถานศึกษาท่ี
ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งใหม่  
มีสมรรถนะทางการบริหารและ
การจัดการศึกษา สามารถน า
ความรู้ และประสบการณ์ท่ีได้รับ
ไปพัฒนาโรงเรียนได้อย่าง
เหมาะสม สร้างสรรค์                  
มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

เชิงปริมาณ 
รองผู้อ านวยการ
สถานศึกษามีภาวะผู้น า
ทางวิชาการ สามารถคิด 
วางแผนและด าเนินการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษา     
ได้ทุกคน 
เชิงคุณภาพ 
รองผู้อ านวยการ
สถานศึกษา น าความรู้ 
ประสบการณ์ ท่ีได้รับไป
ประยุกต์ใช้ในการบริหาร
จัดการสถานศึกษาได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 

กิจกรรมท่ี 1  
การประชุมวางแผนการ
ด าเนินงาน 
 (1 วัน จ านวน 13 คน) 
กิจกรรมท่ี 2 
การอบรมพัฒนา 
(1 วัน จ านวน 50) 
 
 
 
 
 

ธ.ค. 2564 
 
 

ม.ค. 2565 
 

455 
 
 

18,050 

455 
 
 

18,050 

  

รวมงบประมาณ    18,505 18,505    (*** ระบุตัวช้ีวัดความส าเร็จตามเป้าหมายให้ชัดเจน ระยะเวลาท่ีด าเนินการให้ระบุเดือนท่ีคาดว่าจะท าท่ีชัดเจน  
ไม่ระบุคาบเกี่ยวกันหลายเดือน และโครงการต้องสิ้นสุดไม่เกิน 15 สิงหาคม 2565 ยกเว้นจ าเป็น **** )  



  
 

   

  

แผนปฏิบัติการประจ าปงีบประมาณ
 พ.ศ. 2565                   

 

 

สพป.สมุทรสาคร  
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          สนองยุทธศาสตร์ สพป.สมทุรสาคร ที่ 3 

                  มฐ.สพป.สมุทรสาคร ที่ 2  ตัวบง่ชีท้ี่ 3 

ชื่อโครงการ   พัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานส าหรับเจ้าหน้าที่การเงิน บญัชี และพัสดุ ของโรงเรียนในสังกัด สพป.สมุทรสาคร 
กลุ่ม   บริหารงานการเงินและสินทรัพย์   ผู้รับผิดชอบ  นายสมเกียรติ  เหล่าประเสริฐศักดิ์/นางวิภาดา  บริหารพงศ์ 
งบประมาณ     งบ สพป.สมทุรสาคร ...............231,540............. บาท     งบ สพฐ................................ บาท    งบอ่ืน ๆ (ระบุ)  ....................................บาท 

วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

เชิงผลผลิต ผลลัพธ์ 
(เชิงปริมาณ คุณภาพ) 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
กิจกรรม /ขั้นตอน 

การด าเนินงานที่ส าคัญ 

ระยะเวลา
ด าเนินงาน   

แต่ละ
กิจกรรม 

งบประมาณ 
หมายเหต ุ

รวม สพป. 
สถาน 
ศึกษา 

1. เพื่อสร้างความเข้มแข็งและ
พัฒนาองค์ความรู้ด้านการเงิน 
บัญชีและพัสดุให้แก่เจ้าหน้าท่ี
การเงินของสถานศึกษา ซ่ึงยัง
ขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
การจัดท าเอกสารทางการเงิน 
2. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมพัฒนา 
มีทักษะ เจตคติท่ีดีต่อการ
ปฏิบัติงานการเงิน บัญชี และพัสดุ 
3. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมี
โอกาสเสนอปัญหา อุปสรรคใน
การปฏิบัติงาน ท าให้การ
ปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีคุณภาพ 

เชิงปริมาณ 
1. เจ้าหน้าท่ีการเงินใน
สังกัด จ านวน 102 คน 
2. ผู้บริหารสถานศึกษา 
จ านวน 102 คน 
คณะท างาน/ผู้สังเกตุ
การณ์จ านวน 16 คน 
เชิงคุณภาพ 
ผู้เข้ารับการอบรมพัฒนามี
ความรู้ ความเข้าใจ ผ่าน
เกณฑ์ที่โครงการก าหนดไม่
น้อยกว่า ร้อยละ 90 

เชิงปริมาณ 
ร้อยละ 90 ของผู้รับ
การอบรมมีความรู้
ความเข้าใจหลังการ
อบรม ผ่านเกณฑ์ที่
โครงการก าหนด 
เชิงคุณภาพ 
ผู้เข้ารับการอบรม
สามารถน าความรู้ 
ประสบการณ์ท่ีได้รับไป
ประยุกต์ใช้ในการ
ปฏิบัติงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

กิจกรรมท่ี 1 ประชุมเชิงปฏิบัติการ 
สร้างต้นฉบับใบงานและเอกสาร 
การอบรม (8 คน 1 วัน) 
กิจกรรมท่ี 2 การอบรมเชิงปฏิบัติการ 
(ครู 102 คน ผู้บริหาร 102 คน 
วิทยากร/คณะท างาน/ผู้สังเกตุการณ์ 
16 คน) จ านวน 3 วัน แบ่งเป็น 
การเงิน 1 วัน บัญชี 1 วัน พัสดุ 1 วัน 
 

ก.ค.2565 
 
 
ส.ค.2565 

23,360 
 
 

208,180 
 

23,360 
 
 

208,180 
 

  

รวมงบประมาณ    231,540 231,540   

 

 

 (*** ระบุตัวช้ีวัดความส าเร็จตามเป้าหมายให้ชัดเจน ระยะเวลาท่ีด าเนินการให้ระบุเดือนท่ีคาดว่าจะท าท่ีชัดเจน  
ไม่ระบุคาบเกี่ยวกันหลายเดือน และโครงการต้องสิ้นสุดไม่เกิน 15 สิงหาคม 2565 ยกเว้นจ าเป็น **** )  



  
 

   

  

แผนปฏิบัติการประจ าปงีบประมาณ
 พ.ศ. 2565                   

 

 

สพป.สมุทรสาคร  
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ยุทธศาสตร์ที่ 4 
 

การขยายโอกาส ความเสมอภาคและความเท่าเทียม 

ในการเข้าถึงบริการทางการศึกษา 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

   

  

แผนปฏิบัติการประจ าปงีบประมาณ
 พ.ศ. 2565                   

 

 

สพป.สมุทรสาคร  
118 

                สนองยุทธศาสตร์ สพป.สมทุรสาคร ที่ 4 

                  มฐ.สพป.สมุทรสาคร ที่ 3  ตัวบ่งชีท้ี่ 3 

ชื่อโครงการ   พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาเรียนร่วมและเรียนรวม (อบรมครูคัดกรองคนพิการ) 
กลุ่ม   ส่งเสริมการจัดการศึกษา      ผู้รับผิดชอบ  นายนริศ  ทวีสุข/นางสาวกัลยา  คงบัน 
งบประมาณ     งบ สพป.สมทุรสาคร ..............82,450............... บาท     งบ สพฐ...................................บาท  งบอ่ืน ๆ (ระบ)ุ  .......................................บาท 

วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

เชิงผลผลิต ผลลัพธ์ 
(เชิงปริมาณ คุณภาพ) 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
กิจกรรม /ขั้นตอน 

การด าเนินงานที่ส าคัญ 

ระยะเวลา
ด าเนินงาน   

แต่ละ
กิจกรรม 

งบประมาณ 
หมายเหต ุ

รวม สพป. 
สถาน 
ศึกษา 

1. เพื่อให้เด็กพิการเรียนรวม
ได้รับสิทธิและโอกาสท่ีเท่า
เทียมกันในการได้รับการ
พัฒนาการเรียนรู้ในรูปแบบ 
ท่ีเหมาะสมอย่างเต็มศักยภาพ
เป็นรายบุคคล ได้รับบริการ 
สื่อ ส่ิงอ านวยความสะดวก 
เพื่อเข้าถึงบริการทาง
การศึกษา พัฒนาศักยภาพ 
ทักษะการด ารงชีวิต และ
พื้นฐานอาชีพเพ่ือพึ่งตนเองได้ 
2. เพื่อสร้างความเข้มแข็ง 
ให้โรงเรียนท่ีจัดการเรียนรวม  
ในรูปแบบการจัดการเรียนการ
สอนท่ีเหมาะสมกับสภาพ
ความพิการในแต่ละประเภท 

เชิงปริมาณ 
1. นักเรียนพิการทุกคนใน
โรงเรียนท่ีจัดการเรียนรวม
ได้รับสิทธิและโอกาสทาง 
การศึกษาอย่างทั่วถึงและมี
คุณภาพตามมาตรฐานท่ี
ก าหนด 
2. ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาในโรงเรียนท่ีจัดการ
เรียนรวมได้รับการพัฒนาอย่าง
ท่ัวถึงในรูปแบบท่ีเหมาะสม
และหลากหลายวิธีการ 
3. โรงเรียนท่ีจัดการเรียนรวม 
สามารถจัดการศึกษาให้กับ
เด็กพิการในรูปแบบท่ี
เหมาะสม และมีโรงเรียน

1. ร้อยละของ

นักเรียนพิการเรียน

รวม ทุกคนได้รับการ

พัฒนาเต็มตาม

ศักยภาพ 

2. ร้อยละของครู  

และบุคลากรทางการ

ศึกษาได้รับการพัฒนา

ให้เป็นบุคลากรที่มี

คุณภาพ 

3. ร้อยละของ
โรงเรียนท่ีจัด
การศึกษาพิการเรียน
รวมสามารถจัดการ

กิจกรรมท่ี 1 ประสานทีมวิทยากร 
กิจกรรมท่ี 2 จัดท าเอกสารการอบรม 
จ านวน 115 เล่ม 
กิจกรรมท่ี 3 จัดอบรมการพัฒนา
ครูผู้สอน “ผู้ด าเนินการคัดกรองคน
พิการทางการศึกษา “หลักสูตร 3 วัน 
จ านวนผู้เข้าอบรมท้ังสิ้น 110 คน 
วิทยากรและเจ้าหน้าท่ีท่ีเกี่ยวข้อง 15 
คน รวม 125 คน 
กิจกรรมท่ี 4 มอบวุฒิบัตรผู้ผ่าน 
การอบรม 
 
 
 
 
 

พ.ค.2565 
พ.ค.2565 

 
มิ.ย.2565 

 
6,900 

 
75,550 

 
6,900 

 
75,550 

  



  
 

   

  

แผนปฏิบัติการประจ าปงีบประมาณ
 พ.ศ. 2565                   

 

 

สพป.สมุทรสาคร  
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วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

เชิงผลผลิต ผลลัพธ์ 
(เชิงปริมาณ คุณภาพ) 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
กิจกรรม /ขั้นตอน 

การด าเนินงานที่ส าคัญ 

ระยะเวลา
ด าเนินงาน   

แต่ละ
กิจกรรม 

งบประมาณ 
หมายเหต ุ

รวม สพป. 
สถาน 
ศึกษา 

3. เพื่อพัฒนาโรงเรียนท่ีจัด 
การเรียนรวมเข้าสู่มาตรฐาน
การเรียนรวม และจัดระบบ
ประกันคุณภาพทางการศึกษา
ท้ังการบริหารจัดการ คุณภาพ
ครูและคุณภาพผู้เรียน 
4. เพื่อพัฒนาครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ให้มีความรู้ 
ความสามารถและทักษะใน
การพัฒนาสมรรถภาพเด็กใน
แต่ละประเภทความพิการได้
อย่างเหมาะสมและมี
ประสิทธิภาพ 
5. ส่งเสริมและสนับสนุนให้มี
การนิเทศ ก ากับ ติดตามและ
การด าเนินงาน เพื่อส่งเสริม
การท างานร่วมกันของทุก 
ภาคส่วน ครู ผู้ปกครอง 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศึกษา ส านักงานเขต
พื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา 

ต้นแบบการเรียนรวม ได้รับ
การพัฒนาให้หน่วยบริการ 
สนับสนุนและช่วยเหลือบุคคล
ท่ีมีความต้องการจ าเป็นพิเศษ 
(Student Support Services 
Unit : SSS) ส าหรับนักเรียน
พิการเรียมรวมและเป็นแหล่ง
เรียนรู้ให้กับโรงเรียนใกล้เคียง
ท่ีรับเด็กพิการเข้าเรียนได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ 
เชิงคุณภาพ 
1. นักเรียนพิการเรียนรวม 
ทุกคนได้รับการพัฒนาทักษะ
ทางการเรียนรู้ การอ่าน  
การเขียน และคิดค านวณ  
เต็มตามศักยภาพของแต่ละ
บุคคล 
2. โรงเรียนต้นแบบการเรียน
รวม โรงเรียนแกนน าจัด 
การเรียนรวม และโรงเรียนท่ี
จัดการเรียนรวมทุกโรงเรียน 
สามารถจัดการศึกษาส าหรับ

เรียนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

 
 
 
 
 
 
 
 



  
 

   

  

แผนปฏิบัติการประจ าปงีบประมาณ
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วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

เชิงผลผลิต ผลลัพธ์ 
(เชิงปริมาณ คุณภาพ) 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
กิจกรรม /ขั้นตอน 

การด าเนินงานที่ส าคัญ 

ระยะเวลา
ด าเนินงาน   

แต่ละ
กิจกรรม 

งบประมาณ 
หมายเหต ุ

รวม สพป. 
สถาน 
ศึกษา 

และศูนย์การศึกษาพิเศษ เป็น
เครือข่ายการพัฒนาท่ียั่งยืน 
 
 
 

นักเรียนพิการเรียนรวมได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 
3. ครูและบุคลากรทาง 
การศึกษาในโรงเรียนต้นแบบ
การเรียนรวม โรงเรียนแกนน า
จัดการเรียนรวม และโรงเรียน
ท่ีจัดการเรียนรวมมีความรู้
ความสามารถและทักษะใน
การจัดการศึกษาส าหรับ
นักเรียนพิการเรียนรวม 
4. โรงเรียนต้นแบบการเรียน
รวม โรงเรียนแกนน าจัด 
การเรียนรวม และโรงเรียนท่ี
จัดการเรียนรวมทุกโรงเรียน  
มีส่ือ นวัตกรรม เทคโนโลยี 
และเทคนิควิธีการที่มีคุณภาพ
ส าหรับใช้ประกอบการพัฒนา
นักเรียนพิการเรียนรวม 

รวมงบประมาณ    82,450 82,450   

 
 

(*** ระบุตัวช้ีวัดความส าเร็จตามเป้าหมายให้ชัดเจน ระยะเวลาท่ีด าเนินการให้ระบุเดือนท่ีคาดว่าจะท าท่ีชัดเจน  
ไม่ระบุคาบเกี่ยวกันหลายเดือน และโครงการต้องสิ้นสุดไม่เกิน 15 สิงหาคม 2565 ยกเว้นจ าเป็น **** )  



  
 

   

  

แผนปฏิบัติการประจ าปงีบประมาณ
 พ.ศ. 2565                   
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ยุทธศาสตร์ที่ 5 
 

การจัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวติที่เป็นมติรกับสิ่งแวดล้อม 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

   

  

แผนปฏิบัติการประจ าปงีบประมาณ
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              สนองยุทธศาสตร์ สพป.สมทุรสาคร ที่ 5 

             มฐ.สพป.สมุทรสาคร ที่ 3  ตัวบ่งชีท้ี่ 4 

ชื่อโครงการ   เสริมสร้างภูมิคุ้มกัน รู้เท่าทัน ภัยคุกคาม 
กลุ่ม   ส่งเสริมการจัดการศึกษา    ผู้รับผิดชอบ  นายนริศ ทวีสุข/นางสาวจฑุามาศ รักษาสวัสดิ์ 
งบประมาณ     งบ สพป.สมทุรสาคร ...............20,800............ บาท    งบ สพฐ......................................บาท  งบอ่ืน ๆ (ระบ)ุ  .......................................บาท 

วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

เชิงผลผลิต ผลลัพธ์ 
(เชิงปริมาณ คุณภาพ) 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
กิจกรรม /ขั้นตอน 

การด าเนินงานที่ส าคัญ 

ระยะเวลา
ด าเนินงาน   

แต่ละ
กิจกรรม 

งบประมาณ 
หมายเหต ุ

รวม สพป. 
สถาน 
ศึกษา 

1. ส่งเสริมให้นักเรียนมีความรู้ 
เ ท่าทันต่อภัยคุกคามและมี
วิจารณญาณในการบริโภคสื่อ 
2. ส่งเสริมให้ นักเรียน รู้จัก
รับมือต่อภัยคุกคามต่างๆและ
เลือกสื่อท่ีมีเน้ือหา ความคิด 
มุมมองท่ีดีและเป็นประโยชน์ 
และรู้จักน าไปใช้ เผยแพร่ต่อ
อย่างเหมาะสม โดยไม่ละเมิด
สิทธิส่วนบุคคลของผู้อื่น 
3. ส่งเสริมให้โรงเรียนในสังกัด
จัดกิจกรรมรณรงค์และให้
ความรู้ในการรู้เท่าทันภัย
คุกคามต่างๆ 

เชิงปริมาณ 
1. นักเรียนโรงเรียนในสังกัดท่ีมี
ช่วงอายุตั้งแต่ 11 ปีขึ้นไปและเป็น
กลุ่มมีปัญหาจากการผลการคัด
กรองด้วย SDQ จ านวน 27 
โรงเรียนขยายโอกาส 
2. โรงเรียนในสังกัด จ านวน 102 
โรง 
เชิงคุณภาพ 
1. นักเรียนมีความรู้และเท่าทันต่อ
ภัยคุกคามต่างๆ อยู่ในระดับดี 
2. โรงเรียนในสังกัดมีความพึง
พอใจในการจัดกิจกรรมรณรงค์
และให้ความรู้ในการรู้เท่าทันภัย
คุกคามต่างๆ อยู่ในระดับดีมาก 

ร้อยละ 85 1. กิจกรรมคัดกรองนักเรียน  
ด้วย SDQ  
2. กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ
เสริมสร้างภูมิคุ้มกัน รู้เท่าทัน  
ภัยคุกคามเพื่อส่งเสริมให้นักเรียน
มีความรู้ เท่าทันต่อภัยคุกคาม
และมีวิจารณญาณในการบริโภค
สื่อให้แก่นักเรียนโรงเรียนในสังกัด
ท่ีมีช่วงอายุตั้งแต่ 11 ปีขึ้นไปและ
เป็นกลุ่มมีปัญหาจากการผล 
การคัดกรองด้วย SDQ จ านวน 
27 โรงเรียนขยายโอกาส 
3. กิจกรรม ประกวดคลิปส้ัน รู้ทัน 
ภัย เสริมใจใหเ้ข้มแข็ง ส าหรับ
โรงเรียนในสังกัด 

ม.ค.-ก.ย. 
2565 

20,800 20,800   

รวมงบประมาณ    20,800 20,800    (*** ระบุตัวช้ีวัดความส าเร็จตามเป้าหมายให้ชัดเจน ระยะเวลาท่ีด าเนินการให้ระบุเดือนท่ีคาดว่าจะท าท่ีชัดเจน  
ไม่ระบุคาบเกี่ยวกันหลายเดือน และโครงการต้องสิ้นสุดไม่เกิน 15 สิงหาคม 2565 ยกเว้นจ าเป็น **** )  



  
 

   

  

แผนปฏิบัติการประจ าปงีบประมาณ
 พ.ศ. 2565                   
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ยุทธศาสตร์ที่ 6 
 

พัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมการมีส่วนร่วม 

ในการบริหารจัดการศึกษา 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

   

  

แผนปฏิบัติการประจ าปงีบประมาณ
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              สนองยุทธศาสตร์ สพป.สมทุรสาคร ที่ 6 

                   มฐ.สพป.สมุทรสาคร ที่ 1 ตัวบ่งชีท้ี่ 1 

ชื่อโครงการ   การประชุมผู้บริหารสถานศึกษา สังกัด สพป.สมุทรสาคร ประจ าปี 2565 
กลุ่ม   อ านวยการ   ผู้รับผิดชอบ  นางสาวนิภาพร รุ่งโรจน์สาคร / นายเกริกกานต์  มหาสวสัดิ์ 
งบประมาณ     งบ สพป.สมทุรสาคร ...............61,650............ บาท     งบ สพฐ......................................บาท  งบอ่ืน ๆ (ระบุ)  ......................................บาท 

วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

เชิงผลผลิต ผลลัพธ์ 
(เชิงปริมาณ คุณภาพ) 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
กิจกรรม /ขั้นตอน 

การด าเนินงานที่ส าคัญ 

ระยะเวลา
ด าเนินงาน   

แต่ละ
กิจกรรม 

งบประมาณ 
หมายเหต ุ

รวม สพป. 
สถาน 
ศึกษา 

1. เพื่อชี้แจงนโยบายและแนว
ทางการด าเนินงานของ สพป.
สมุทรสาคร  
2. เพื่อชี้แจงและรายงานผล
การด าเนินงานของ สพป.
สมุทรสาคร 
3. เพื่อประสานงานและสร้าง
ความร่วมมือในการด าเนินงาน
ตามนโยบาย 
4. เพื่อรับฟังความคิดเห็น 
ข้อเสนอแนะ แลกเปลี่ยน 
และหาแนวทางแก้ไขร่วมกัน 
 

เชิงปริมาณ 
1. ประชุมผู้บริหาร
สถานศึกษา จ านวน 102 
แห่ง 
เชิงคุณภาพ 
1. ผู้เข้าประชุมมีความเข้าใจ
ในนโยบายแนวทางการ
ด าเนินงานรับทราบผล 
การด าเนินงาน 
2 .  สามารถประสานงาน 
และสร้างความร่วมมือใน 
การด าเนินงานตามนโยบาย 
ได้ส าเร็จตามเป้าหมาย 

เชิงปริมาณ 
-ร้อยละ 100 ของ
ผู้บริหารสถานศึกษาท่ี
เข้าประชุม 
เชิงคุณภาพ 
-การบริหารงาน
ส านักงานเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

กิจกรรมท่ี 1 จัดท าหนังสือเชิญประชุม 
กิจกรรมท่ี 2 จัดท าร่างระเบียบวาระ 
การประชุม 
กิจกรรมท่ี 3 จัดประชุม 
กิจกรรมท่ี 4 จัดท ารายงานประชุม 
 
 
 
 
 
 
 
 

ม.ค.-ก.ย. 
2565 

61,650 61,650   

รวมงบประมาณ    61,650 61,650   

 

 

 (*** ระบุตัวช้ีวัดความส าเร็จตามเป้าหมายให้ชัดเจน ระยะเวลาท่ีด าเนินการให้ระบุเดือนท่ีคาดว่าจะท าท่ีชัดเจน  
ไม่ระบุคาบเกี่ยวกันหลายเดือน และโครงการต้องสิ้นสุดไม่เกิน 15 สิงหาคม 2565 ยกเว้นจ าเป็น **** )  



  
 

   

  

แผนปฏิบัติการประจ าปงีบประมาณ
 พ.ศ. 2565                   
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              สนองยุทธศาสตร์ สพป.สมทุรสาคร ที่ 6 

                  มฐ.สพป.สมุทรสาคร ที่ 2  ตัวบง่ชีท้ี่ 1 

ชื่อโครงการ   จัดท าแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 - 2570) และแผนปฏิบัติราชการประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2566 
กลุ่ม   นโยบายและแผน      ผู้รับผิดชอบ  นางสาวกฤษณา  เกิดบุญส่ง/นางณัฐหทัย  สุนทรมัจฉะ/นางสาววนิดา  ขอชนะ 
งบประมาณ     งบ สพป.สมทุรสาคร ...............331,200........... บาท     งบ สพฐ..................................... บาท  งบอ่ืน ๆ (ระบุ)  ....................................บาท 

วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

เชิงผลผลิต ผลลัพธ์ 
(เชิงปริมาณ คุณภาพ) 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
กิจกรรม /ขั้นตอน 

การด าเนินงานที่ส าคัญ 

ระยะเวลา
ด าเนินงาน   

แต่ละ
กิจกรรม 

งบประมาณ 
หมายเหต ุ

รวม สพป. 
สถาน 
ศึกษา 

1. เพื่อให้ สพป.สมุทรสาคร 
มีแผนพัฒนาการศึกษาขั้น
พื้นฐานระยะ 5 ปี (พ.ศ.2466 - 
2570) ใช้เป็นกรอบและทิศทาง
ในการบริหารจัดการศึกษาท่ี
ทันสมัยสอดคล้องกับบริบท
ความต้องการของพื้นท่ีและ
นโยบายของหน่วยเหนือ 
2. เพื่อให้ สพป.สมุทรสาคร 
มีแผนปฏิบัติการประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2566 ใช้เป็น
เครื่องมือในการบริหารงานและ
บริหารงบประมาณได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
3. เพื่อให้สถานศึกษาและ
บุคลากรในสังกัดทราบถึง

เชิงปริมาณ 
1. เอกสารแผนพัฒนา
การศึกษาขั้นพื้นฐานระยะ 5 
ปี (พ.ศ. 2466-2570) สพป.
สมุทรสาคร จ านวน 20 เล่ม 
2. เอกสารแผนปฏิบัติการ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.
2566 สพป.สมุทรสาคร 
จ านวน 20 เล่ม  
เชิงคุณภาพ 
1. สพป.สมุทรสาคร มีกรอบ
แนวทางแผนพัฒนา
การศึกษาขั้นพื้นฐานระยะ 5 
ปี (พ.ศ. 2466-2570) และ
แผนปฏิบัติการประจ าปี 
พ.ศ. 2566 เป็นเครื่องมือใน

1. บุคลากรของ สพป.
สมุทรสาครจ านวน 67คน 
ร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ
เพื่อจัดท าแผนพัฒนา 
การศึกษาขั้นพื้นฐาน 
ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2466 - 
2570) สพป.สมุทรสาคร 
และแผนปฏิบัติการ
ประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2566 
2. เอกสารแผนพัฒนา 
การศึกษาขั้นพื้นฐานระยะ 
5 ปี (พ.ศ. 2466 -2570) 
สพป.สมุทรสาคร 
จ านวน 20 เล่ม 
 

กิจกรรมท่ี 1 สัมมนาเชิงปฏิบัติการ 
ก าหนดทิศทางการขับเคลื่อน
นโยบายและจัดท าแผนพัฒนา
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ระยะ 5 ปี 
(พ.ศ. 2466 - 2570) สพป.
สมุทรสาคร กลุ่มเป้าหมาย บุคลากร
ใน สพป.สมุทรสาคร จ านวน 67 คน 
ระยะเวลา 2 วัน 
กิจกรรมท่ี 2 สัมมนาเชิงปฏิบัติการ 
สังเคราะห์ข้อมูลเพื่อการวางแผน
และจัดท าแผนแผนปฏิบัติการ
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
สพป.สมุทรสาคร กลุ่มเป้าหมาย 
บุคลากรใน สพป.สมุทรสาคร 
จ านวน 67 คน ระยะเวลา 2 วัน 

ส.ค.2565 
 
 
 
 
 
 
 

ส.ค.2565 

165,100 
 
 
 
 
 
 
 

166,100 

165,100 
 
 
 
 
 
 
 

166,100 

  



  
 

   

  

แผนปฏิบัติการประจ าปงีบประมาณ
 พ.ศ. 2565                   
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วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

เชิงผลผลิต ผลลัพธ์ 
(เชิงปริมาณ คุณภาพ) 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
กิจกรรม /ขั้นตอน 

การด าเนินงานที่ส าคัญ 

ระยะเวลา
ด าเนินงาน   

แต่ละ
กิจกรรม 

งบประมาณ 
หมายเหต ุ

รวม สพป. 
สถาน 
ศึกษา 

นโยบายในการบริหารจัด
การศึกษาของ สพป.
สมุทรสาคร และน าไปใช้เป็น
กรอบและแนวทางในการ
บริหารจัดการศึกษาให้บรรลุ
วัตถุประสงค์เป้าหมายของ
พื้นท่ีให้เป็นไปในทิศทาง
เดียวกัน 

การบริหารจัดการศึกษาได้
สอดคล้องกับความต้องการ
ของพื้นท่ีและนโยบายของ
หน่วยเหนืออย่างมี
ประสิทธิภาพ 

3. เอกสารแผนปฏิบัติการ 
ประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2566 สพป.
สมุทรสาคร 
จ านวน 20 เล่ม 
4. สพป.สมุทรสาครและ 
สถานศึกษาใช้แผนเป็น
เครื่องมือในการบริหารจัด 
การศึกษาขั้นพื้นฐาน 

รวมงบประมาณ    166,100 166,100   

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(*** ระบุตัวช้ีวัดความส าเร็จตามเป้าหมายให้ชัดเจน ระยะเวลาท่ีด าเนินการให้ระบุเดือนท่ีคาดว่าจะท าท่ีชัดเจน  
ไม่ระบุคาบเกี่ยวกันหลายเดือน และโครงการต้องสิ้นสุดไม่เกิน 15 สิงหาคม 2565 ยกเว้นจ าเป็น **** )  



  
 

   

  

แผนปฏิบัติการประจ าปงีบประมาณ
 พ.ศ. 2565                   

 

 

สพป.สมุทรสาคร  
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              สนองยุทธศาสตร์ สพป.สมทุรสาคร ที่ 6 

                  มฐ.สพป.สมุทรสาคร ที่ 1 ตัวบ่งชีท้ี่ 1 

ชื่อโครงการ   การบริหารงานติดตาม รายงานประเมินผล 
กลุ่ม   นโยบายและแผน       ผู้รับผิดชอบ  นายชิษณุพงศ์ อติลักขณเมธี/นางสาวอรประภา  รัตนปัญญา 
งบประมาณ     งบ สพป.สมทุรสาคร ...............60,990............ บาท    งบ สพฐ................................... บาท   งบอ่ืน ๆ (ระบุ)  .......................................บาท 

วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

เชิงผลผลิต ผลลัพธ์ 
(เชิงปริมาณ คุณภาพ) 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
กิจกรรม /ขั้นตอน 

การด าเนินงานที่ส าคัญ 

ระยะเวลา
ด าเนินงาน   

แต่ละ
กิจกรรม 

งบประมาณ 
หมายเหต ุ

รวม สพป. 
สถาน 
ศึกษา 

1. เพื่อให้ สพป.สมุทรสาครมี
ระบบการตรวจสอบ ติดตาม 
ประเมินผลท่ีมีประสิทธิภาพ 
เพื่อให้การขับเคลื่อนนโยบายสู่
การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม 
โดยติดตามผลและ
ความก้าวหน้าเพ่ือทราบปัญหา
อุปสรรคท่ีเกิดขึ้นและเป็น
ข้อมูลประกอบการพิจารณา
ตัดสินใจของผู้บริหารต่อไป 
2. เพื่อให้บุคลากรของ
ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาสมุทรสาครได้
เรียนรู้และเข้าใจหลักการเขียน
โครงการตามรูปแบบ XYZ 
Model 

1. ผู้รับผิดชอบกิจกรรม/
โครงการ ตัวชี้วัด และ
ประเด็นส าคัญตามนโยบาย
ของหน่วยเหนือ รายงาน
ความ ก้าวหน้าและผลการ
ด าเนินงาน 
2. บุคลากรของส านักงาน
เขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาสมุทรสาคร
สามารถเขียนโครงการตาม
รูปแบบ XYZ Model ได้
อย่างถูกต้อง 
3. ส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษา
สมุทรสาครมีโครงการท่ี
สามารถวิเคราะห์ความ

1. ร้อยละ 100 ของ
โครงการ/กิจกรรม 
ตัวชี้วัด สพฐ. ประเด็น
ส าคัญตามนโยบาย  
มีการรายงานผลตาม
ก าหนด 
2. บุคลากรของ
ส านักงานได้เรียนรู้ 
และเข้าใจหลักการ
เขียนโครงการตาม
รูปแบบ XYZ Model 
3. โครงการตามรูปแบบ 
XYZ Model ท่ีสามารถ
วิเคราะห์ความ
สอดคล้องกับ 

กิจกรรมท่ี 1 
1.พิจารณาก าหนดผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด 

กิจกรรมท่ี 2 
1.ประชุมการติดตามโครงการ 

กิจกรรมท่ี 3 
1.อบรมเชิงปฏิบัติการเขียนโครงการ
ตามรูปแบบ XYZ Model 
กลุ่มเป้าหมายบุคลากรในส านักงาน
เขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา
สมุทรสาคร 67 คน  ระยะเวลา 
การด าเนิน 2 วัน  

กิจกรรมท่ี 4 
1.จัดท าเล่มรายงานผลการด าเนินงาน
ประจ าปี จ านวน 150 เล่ม 
 

มี.ค.2565 

 
ธ.ค.2564–

ก.ย.2565 

ส.ค.2565 
 
 
 
 
 
 

ก.ย.2565 

4,260 
 

4,200 
 

34,530 
 
 
 
 
 
 

18,000 

4,260 
 

4,200 
 

34,530 
 
 
 
 
 
 

18,000 

  



  
 

   

  

แผนปฏิบัติการประจ าปงีบประมาณ
 พ.ศ. 2565                   

 

 

สพป.สมุทรสาคร  
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วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

เชิงผลผลิต ผลลัพธ์ 
(เชิงปริมาณ คุณภาพ) 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
กิจกรรม /ขั้นตอน 

การด าเนินงานที่ส าคัญ 

ระยะเวลา
ด าเนินงาน   

แต่ละ
กิจกรรม 

งบประมาณ 
หมายเหต ุ

รวม สพป. 
สถาน 
ศึกษา 

สอดคล้องกับยุทธศาสตร์
และแผนแม่บทภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติได้อย่าง
ถูกต้อง  

 
 
 
 
 

รวมงบประมาณ    60,990 60,990   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(*** ระบุตัวช้ีวัดความส าเร็จตามเป้าหมายให้ชัดเจน ระยะเวลาท่ีด าเนินการให้ระบุเดือนท่ีคาดว่าจะท าท่ีชัดเจน 
ไม่ระบุคาบเกี่ยวกันหลายเดือน และโครงการต้องสิ้นสุดไม่เกิน 15 สิงหาคม 2565 ยกเว้นจ าเป็น **** )  



  
 

   

  

แผนปฏิบัติการประจ าปงีบประมาณ
 พ.ศ. 2565                   

 

 

สพป.สมุทรสาคร  
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              สนองยุทธศาสตร์ สพป.สมทุรสาคร ที่ 6 

                    มฐ.สพป.สมุทรสาคร ที่ 1 ตัวบ่งชีท้ี่ 1 

ชื่อโครงการ   จัดท าสื่อประชาสัมพันธ์เพื่อการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร 
กลุ่ม   อ านวยการ       ผู้รับผิดชอบ  นายสมชาย  นุตรักษ ์
งบประมาณ     งบ สพป.สมทุรสาคร ...............18,000............ บาท    งบ สพฐ................................... บาท   งบอ่ืน ๆ (ระบุ)  .......................................บาท 

วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

เชิงผลผลิต ผลลัพธ์ 
(เชิงปริมาณ คุณภาพ) 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
กิจกรรม /ขั้นตอน 

การด าเนินงานที่ส าคัญ 

ระยะเวลา
ด าเนินงาน   

แต่ละ
กิจกรรม 

งบประมาณ 
หมายเหต ุ

รวม สพป. 
สถาน 
ศึกษา 

1. เพื่อประชาสัมพันธ์นโยบาย
การขับเคลื่อนคุณภาพ
การศึกษาของส านักงานเขต
พื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา
สมุทรสาคร 
2. เพื่อประชาสัมพันธ์
ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาสมุทรสาคร 
3. เพื่อประชาสัมพันธ์บุคลากร
ของหน่วยงานให้เป็นท่ีรู้จัก 
แก่ผู้มาติดต่อราชการ 
 

1. มีส่ือเพื่อประชาสัมพันธ์
องค์กร จ านวน 500 ชิ้น 
2. ใช้เป็นสื่อประชาสัมพันธ์
เพื่อการขับเคลื่อนคุณภาพ
การศึกษาของส านักงานเขต
พื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา
สมุทรสาครให้มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น  

1. ระยะเวลาการผลิต
ชิ้นงานแล้วเสร็จภายใน 
7 วัน หลังจากท่ีท า
ใบสั่งซ้ือ 
2. จ านวนชิ้นงานท่ี
ส าเร็จ 500 ชิ้น 

ออกแบบและจัดจ้างผลิตสื่อ
ประชาสัมพันธ์เพื่อการขับเคลื่อน
คุณภาพการศึกษาส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร 
 
 
 
 
 

ธ.ค.2564-
ม.ค.2565 

18,000 18,000   

รวมงบประมาณ    18,000 18,000   

 

 

 

(*** ระบุตัวช้ีวัดความส าเร็จตามเป้าหมายให้ชัดเจน ระยะเวลาท่ีด าเนินการให้ระบุเดือนท่ีคาดว่าจะท าท่ีชัดเจน 
ไม่ระบุคาบเกี่ยวกันหลายเดือน และโครงการต้องสิ้นสุดไม่เกิน 15 สิงหาคม 2565 ยกเว้นจ าเป็น **** )  



  
 

   

  

แผนปฏิบัติการประจ าปงีบประมาณ
 พ.ศ. 2565                   
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ยุทธศาสตร์ที่ 7 
 

พัฒนากระบวนการ 4D-SIGN  

(องค์กรวถิีใหม่ ใช้นวัตกรรมสร้างสรรค์ ธรรมาภิบาลเลิศล้ า  

น้อมน าศาสตร์พระราชา) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

   

  

แผนปฏิบัติการประจ าปงีบประมาณ
 พ.ศ. 2565                   

 

 

สพป.สมุทรสาคร  
131 

              สนองยุทธศาสตร์ สพป.สมทุรสาคร ที่ 7 

                  มฐ.สพป.สมุทรสาคร ที่ 1  ตัวบ่งชีท้ี่ 3 

ชื่อโครงการ   โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ระดับประถมศึกษา  ประจ าปี 2564 
กลุ่ม   กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมนิผลการจัดการศึกษา  ผู้รับผิดชอบ  นายเอกรัฐ บุญเพ็ญ 
งบประมาณ      งบ สพป.สมทุรสาคร .................................... บาท     งบ สพฐ................36,160.............. บาท  งบอ่ืน ๆ (ระบุ)  ..................................บาท 

วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

เชิงผลผลิต ผลลัพธ์ 
(เชิงปริมาณ คุณภาพ) 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
กิจกรรม /ขั้นตอน 

การด าเนินงานที่ส าคัญ 

ระยะเวลา
ด าเนินงาน   

แต่ละ
กิจกรรม 

งบประมาณ 
หมายเหต ุ

รวม สพป. 
สถาน 
ศึกษา 

1. สร้างเครือข่ายความร่วมมือทาง
วิชาการในการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาระดับประถมศึกษา 
2. บูรณาการกิจกรรมบ้าน
นักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย 
ระดับประถมศึกษาเข้ากับการ
จัดการเรียนการสอนท่ีสอดคล้อง
กับมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด  
3. พัฒนาศักยภาพครูผู้สอนระดับ
ประถมศึกษาให้สามารถจัดการ
เรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยมี
วิทยากรหลักโครงการบ้าน
นักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย
และโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณ
ราชวิทยาลัย 

เชิงปริมาณ 
ครูผู้สอนโรงเรียนท่ีเข้าร่วม
โครงการ 6 โรงเรียน มีหน่วย
การเรียนรู้บูรณาการกิจกรรม
บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย 
ประเทศไทย ระดับ
ประถมศึกษา  
เชิงคุณภาพ 
ครูผู้สอนโรงเรียนท่ีเข้าร่วม
โครงการ 6 โรงเรียนสามารถ
จัดท าหน่วยการเรยีนรู้บูรณาการ 
กิจกรรมบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย 
ประเทศไทย ระดับประถมศึกษาใน
โรงเรยีน พร้อมท้ังขยายผลโครงการ 
 

1. ครูผู้สอนในโรงเรียนท่ี
เข้าร่วมโครงการมีหน่วย
การเรียนรู้บูรณาการ
กิจกรรมบ้าน
นักวิทยาศาสตร์น้อย
ประเทศไทยระดับ
ประถมศึกษาเพิ่มขึ้น 
2. บุคลากรแกนน าและ
ครูผู้สอนท่ีมีความรู้ 
ความเข้าใจและสามารถ
จัดการเรียนรู้ตาม
โครงการบ้าน
นักวิทยาศาสตร์น้อย 
ประเทศไทยระดับ
ประถมศึกษา 

กิจกรรมท่ี 1 ค่าใช้จ่ายใน 
การเดินทางไปราชการ 
กิจกรรมท่ี 2 ค่าใช้จ่ายใน 
การอบรมขยายผลโครงการฯ 
กิจกรรมท่ี 3 จัดสรรค่าสื่อ
อุปกรณ์ การจัดกิจกรรมให้กับ 
โรงเรียน 
กิจกรรมท่ี 4  นิเทศ ติดตาม  
และประเมินผล 
 
 
 
 

มิ.ย.2565 
 

มิ.ย.2565 
 

มิ.ย.2565 
 

ส.ค.2565 

36,160 36,160   

รวมงบประมาณ    36,160 36,160    (*** ระบุตัวช้ีวัดความส าเร็จตามเป้าหมายให้ชัดเจน ระยะเวลาท่ีด าเนินการให้ระบุเดือนท่ีคาดว่าจะท าท่ีชัดเจน 
 ไม่ระบุคาบเกี่ยวกันหลายเดือน และโครงการต้องสิ้นสุดไม่เกิน 15 สิงหาคม 2565 ยกเว้นจ าเป็น **** )  



  
 

   

  

แผนปฏิบัติการประจ าปงีบประมาณ
 พ.ศ. 2565                   

 

 

สพป.สมุทรสาคร  
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              สนองยุทธศาสตร์ สพป.สมทุรสาคร ที่ 7 

                  มฐ.สพป.สมุทรสาคร ที่ 1  ตัวบ่งชีท้ี่ 1 

ชื่อโครงการ   โครงการนิเทศ ก ากับติดตามการจัดการเรียนรู้วิทยาการค านวณ 
กลุ่ม   นิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา  ผู้รับผิดชอบ  นายเอกรัฐ บุญเพ็ญ 
งบประมาณ     งบ สพป.สมทุรสาคร ..................................... บาท     งบ สพฐ.................10,000............. บาท  งบอ่ืน ๆ (ระบุ)  ..................................บาท 

วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

เชิงผลผลิต ผลลัพธ์ 
(เชิงปริมาณ คุณภาพ) 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
กิจกรรม /ขั้นตอน 

การด าเนินงานที่ส าคัญ 

ระยะเวลา
ด าเนินงาน   

แต่ละ
กิจกรรม 

งบประมาณ 
หมายเหต ุ

รวม สพป. 
สถาน 
ศึกษา 

นิเทศ ก ากับติดตามการ
ขับเคลื่อน การจัดการเรียนรู้
วิทยาการค านวณตามหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
พุทธศักราช 2551 และ
มาตรฐานการเรียนรู้และ
ตัวชี้วัดฯ (ฉบับปรับปรุง  
พ.ศ. 2560) 

 

 

 

. 

 

 

เชิงปริมาณ 
เพื่อให้ผู้บริหารและครู
ผู้รับผิดชอบในการจัดการ
เรียนรู้วิทยาการค านวณ  
ในสังกัดสังกัดส านักงานเขต
พื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา
สมุทรสาคร จ านวน 102 
โรงเรียนสามารถวางแผน 
การจัดการเรียนรู้สาระ
เทคโนโลยี (วิทยาการ
ค านวณ) ท่ีเหมาะสมกับ
บริบทของสถานศึกษา 
สภาพแวดล้อมของผู้เรียน
และคุณลักษณะของผู้เรียน 
 
 

1. ในปีการศึกษา 2565 
คณะกรรมการนิเทศ 
ก ากับติดตาม 
การขับเคลื่อนการ
จัดการเรียนรู้วิทยาการ
ค านวณลงพื้นท่ีนิเทศ 
ก ากับติดตามโรงเรียน
ในสังกัด 
2. ผลการขับเคลื่อน
การจัดการเรียนรู้
วิทยาการค านวณ 
ของโรงเรียนในสังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษาประถมศึกษา
สมุทรสาคร 

กิจกรรมท่ี 1 จัดท าโครงการเสนอ 
ขออนุมัติ 
กิจกรรมท่ี 2 ประชุมชี้คณะกรรมการ
การนิเทศวิทยาการค านวณ 
กิจกรรมท่ี 3 ด าเนินการนิเทศ ก ากับ
ติดตามฯ   
กิจกรรมท่ี 4 รายงานผลการนิเทศ 
ก ากับติดตามฯ   
 
 

มิ.ย.2565 
 

มิ.ย.2565 
 
 

ส.ค.2565 
 
 

ก.ย.2565 

10,000 10,000   



  
 

   

  

แผนปฏิบัติการประจ าปงีบประมาณ
 พ.ศ. 2565                   

 

 

สพป.สมุทรสาคร  
133 

วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

เชิงผลผลิต ผลลัพธ์ 
(เชิงปริมาณ คุณภาพ) 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
กิจกรรม /ขั้นตอน 

การด าเนินงานที่ส าคัญ 

ระยะเวลา
ด าเนินงาน   

แต่ละ
กิจกรรม 

งบประมาณ 
หมายเหต ุ

รวม สพป. 
สถาน 
ศึกษา 

เชิงคุณภาพ 
เพื่อเสริมสร้างความรู้ 
ด้านวิทยาการค านวณของ
สถานศึกษาท่ีจะส่งเสริมให้
ผู้เรียนสามารถแก้ปัญหา 
ในชีวิตจริง และท างาน
ร่วมกันอย่างสร้างสรรค์ 
เพื่อประโยชน์ต่อตนเอง 
หรือสังคม 

รวมงบประมาณ    10,000 10,000   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(*** ระบุตัวช้ีวัดความส าเร็จตามเป้าหมายให้ชัดเจน ระยะเวลาท่ีด าเนินการให้ระบุเดือนท่ีคาดว่าจะท าท่ีชัดเจน  
ไม่ระบุคาบเกี่ยวกันหลายเดือน และโครงการต้องสิ้นสุดไม่เกิน 15 สิงหาคม 2565 ยกเว้นจ าเป็น **** )  



  
 

   

  

แผนปฏิบัติการประจ าปงีบประมาณ
 พ.ศ. 2565                   

 

 

สพป.สมุทรสาคร  
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              สนองยุทธศาสตร์ สพป.สมทุรสาคร ที่ 7 

                  มฐ.สพป.สมุทรสาคร ที่ 2  ตัวบง่ชีท้ี่ 1 

ชื่อโครงการ   นิเทศ 5G  โดยใช้พื้นที่เป็นฐานเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
กลุ่ม   นิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา    ผู้รับผิดชอบ  นางสุพรรณี  ชื่นคา้ 
งบประมาณ     งบ สพป.สมทุรสาคร ...............217,440............ บาท     งบ สพฐ................................. บาท  งบอ่ืน ๆ (ระบุ)  ......................................บาท 

วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

เชิงผลผลิต ผลลัพธ์ 
(เชิงปริมาณ คุณภาพ) 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
กิจกรรม /ขั้นตอน 

การด าเนินงานที่ส าคัญ 

ระยะเวลา
ด าเนินงาน   

แต่ละ
กิจกรรม 

งบประมาณ 
หมายเหต ุ

รวม สพป. 
สถาน 
ศึกษา 

1. เพื่อนิเทศ ติดตามส่งเสริม 
สนับสนุน และประเมินผล 
การจัดการเรียนการสอนใน
โรงเรียนสังกัดส านักงานเขต
พื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา
สมุทรสาคร 
2. เพื่อนิเทศ ติดตาม 
สนับสนุนครูผู้สอนในด้านการ
เรียนการสอนตามพ้ืนท่ีนิเทศ 
3. เพื่อสร้างความเข้มแข็งการ
นิเทศภายในโรงเรียน 
 
 
 
 

เชิงปริมาณ 
1. โรงเรียนในสังกัด สพป.
สมุทรสาคร 102 โรงเรียน 
ได้รับการนิเทศ ติดตาม  
2. ผู้บริหาร ครู นักเรียน
ได้รับการพัฒนาตามส่งเสริม 
สนับสนุนตรงตามความ
ต้องการ เป้าหมายและ
จุดเน้น สพป.สมุทรสาคร 
3. ศึกษานิเทศก์ สพป.
สมุทรสาคร  
เชิงคุณภาพ 
1. โรงเรียนในสังกัดได้รับ 
การนิเทศท่ีมีคุณภาพร่วมกับ
การนิเทศภายในท่ีมีระบบ  
มีการบริหารจัดการ  

เชิงปริมาณ 
1. โรงเรียน 102 
โรงเรียน (ร้อยละ 100) 
ได้รับการนิเทศ 
2. โรงเรียนได้รับการ
พัฒนาครอบคลุม 5 
ด้าน (5G)  
G1 Good Health 
 -สุขภาพดีปลอดภัย   
G2 Good Feeling  
-องค์กรแห่งความสุข 
G3 Good Service  
-บริการประทับใจ 
G4 Good innovation 
-ใช้นวัตกรรม
สร้างสรรค์ 

กิจกรรมท่ี 1 วางแผนการนิเทศ 
ประชุม วิเคราะห์ วางแผนจัดท า
แผนปฏิบัติการนิเทศ ปี2565/PLC 
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการนิเทศ 
(2เดือน/ครั้ง) 
กิจกรรมท่ี 2 ปฏิบัติการนิเทศ ติดตาม
เป็นคณะ/ทีม/คู่/รายบุคคล 
2.1 นิเทศความพร้อมเปิดภาคเรียน 
2.2 นิเทศตามภาระงานกลุ่มนิเทศฯ 
2.3 นิเทศงานนโยบาย/โครงการ 
2.4 นิเทศตามความต้องการ 
กิจกรรมท่ี 3 เสริมสร้างศักยภาพ/
พัฒนาศึกษานิเทศกก์ด้านการนิเทศ
การศึกษา  
กิจกรรมท่ี 4 สรุปผลการนิเทศ 
4.1 โรงเรียนรายงานผลการด าเนินงาน 

ต.ค.2564-
ก.ย.2565 

 
 
 

ต.ค.2564-
ก.ย.2565 

 
 
 
 

ต.ค.2564-
ก.ย.2565 

 
ก.ย.2565 

16,240 
 
 
 
 

160,040 
 
 
 
 
 
 
 
 

41,160 

16,240 
 
 
 
 

160,040 
 
 
 
 
 
 
 
 

41,160 

  



  
 

   

  

แผนปฏิบัติการประจ าปงีบประมาณ
 พ.ศ. 2565                   

 

 

สพป.สมุทรสาคร  
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วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

เชิงผลผลิต ผลลัพธ์ 
(เชิงปริมาณ คุณภาพ) 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
กิจกรรม /ขั้นตอน 

การด าเนินงานที่ส าคัญ 

ระยะเวลา
ด าเนินงาน   

แต่ละ
กิจกรรม 

งบประมาณ 
หมายเหต ุ

รวม สพป. 
สถาน 
ศึกษา 

การจัดการเรียนการสอนท่ีมี
ประสิทธิภาพส่งผลให้ 
นักเรียนมีคุณภาพครูมี
คุณภาพ ผู้บริหารมีคุณภาพ  
และโรงเรียนมีคุณภาพ  
ตามจุดเน้นการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาของ
ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาสมุทรสาคร 
ประจ าปี 2565 
2. โรงเรียน ครู และ
ศึกษานิเทศก์มีนวัตกรรม
ด้านการศึกษาท่ีมีคุณภาพ 
3. ผู้บริหารและครูได้
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
4. ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนสูงขึ้น 

G5 Good 
Governance 
-ยึดหลักธรรมาภิบาล 
เชิงคุณภาพ 
1. สพป.สมุทรสาคร  
มีนวัตกรรมด้านการ
นิเทศการเรียนการสอน 
2. สพป.สมุทรสาคร 
รายงานผลการนิเทศ 
ซ่ึงเป็นสารสนเทศท่ี
เชื่อถือได้เป็นแนวทาง
ในการปรับปรุง พัฒนา
คุณภาพการศึกษาในปี
ต่อไป 

4.2 ประชุมปฏิบัติการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้/สรุปผลการนิเทศ 2565  
และศึกษาดูงาน และการประชุม
ปฏิบัติการวางแผนการนิเทศ  
ประจ าปี 2566 
4.3 รายงานผลการนิเทศ /รายงานผล 
โครงการ/ กิจกรรม 
 
 
 
 
 
 

รวมงบประมาณ    217,440 217,440   

 
 

 

 (*** ระบุตัวช้ีวัดความส าเร็จตามเป้าหมายให้ชัดเจน ระยะเวลาท่ีด าเนินการให้ระบุเดือนท่ีคาดว่าจะ
ท าท่ีชัดเจน ไม่ระบุคาบเกี่ยวกันหลายเดือน และโครงการต้องสิ้นสุดไม่เกิน 15 สิงหาคม 2565 ยกเว้นจ าเป็น **** )  



  
 

   

  

แผนปฏิบัติการประจ าปงีบประมาณ
 พ.ศ. 2565                   

 

 

สพป.สมุทรสาคร  
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              สนองยุทธศาสตร์ สพป.สมทุรสาคร ที่ 7 

                 มฐ.สพป.สมุทรสาคร ที่ 1 ตัวบ่งชีท้ี่ 2 

ชื่อโครงการ   ส่งเสริมประสิทธิภาพคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา 
กลุ่ม   นิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา    ผู้รับผิดชอบ  นายจงรัก  รุ่งเรืองศิรินนท์/นายสมบัติ  ศรีสุพฒัน์ 
งบประมาณ     งบ สพป.สมทุรสาคร ...............289,300............. บาท    งบ สพฐ................................... บาท  งบอ่ืน ๆ (ระบ)ุ  ..................................บาท 

วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

เชิงผลผลิต ผลลัพธ์ 
(เชิงปริมาณ คุณภาพ) 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
กิจกรรม /ขั้นตอน 

การด าเนินงานที่ส าคัญ 

ระยะเวลา
ด าเนินงาน   

แต่ละ
กิจกรรม 

งบประมาณ 
หมายเหต ุ

รวม สพป. 
สถาน 
ศึกษา 

1. เพื่อพัฒนาระบบการติดตาม 
ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศ
การศึกษาของหน่วยงานและ
สถานศึกษาในสังกัด 
2. เพื่อติดตาม ตรวจสอบ 
ประเมินผลและนิเทศการบริหาร
และการด าเนินงาน โดยมุ่งเน้น
ผลสัมฤทธิ์ของหน่วยงานและ
สถานศึกษาในสังกัด สพป.
สมุทรสาคร 
3. เพื่อน าการติดตาม ตรวจสอบ 
ประเมินผลและนิเทศการศึกษา 
มาใช้ในการปรับปรุงและพัฒนา
คุณภาพการจัดการศึกษาอย่าง
ต่อเนื่อง 

1. ผู้บริหารโรงเรียน  
102 คน 
2. นักเรียนในสังกัด 
ทุกคน 

1. โรงเรียน 102 แห่ง 
ได้รับการนิเทศ ติดตาม 
มีการพัฒนาการศึกษา
สูงขึ้น 
2. ผู้บริหารโรงเรียน  
ครู มีความรู้ความเข้าใจ
การจัดการศึกษา 
ปฏิบัติได้อย่างมี
คุณภาพ 
3. โรงเรียนสามารถ
บริหารจัดการโรงเรียน
ได้อย่างมีคุณภาพ 

กิจกรรมท่ี 1 ประชุม ก.ต.ป.น. 
 
กิจกรรมท่ี 2 สร้างเครื่องมือประเมิน
โรงเรียน 
กิจกรรมท่ี 3 ติดตามผลการ
ด าเนินงานของสหวิทยาเขต 
กิจกรรมท่ี 4 ประชุมสัมมนาบทบาท 
ก.ต.ป.น. 
กิจกรรมท่ี 5 จัดพิมพ์เครื่องมือติดตาม 
ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศ
การศึกษา  
กิจกรรมท่ี 6 ถ่ายเอกสารประกอบการ
ประชุมและค่าวัสดุ 
 

ต.ค.2564- 
ก.ย.2565 
ม.ค.2565 

 
มี.ค.2565 

 
 
 

ก.ย.2565 
 
 

ก.ย.2565 

70,350 
 

27,000 
 

61,200 
 

110,250 
 

5,500 
 
 

15,000 

70,350 
 

27,000 
 

61,200 
 

110,250 
 

5,500 
 
 

15,000 

  

รวมงบประมาณ    289,300 289,300    (*** ระบุตัวช้ีวัดความส าเร็จตามเป้าหมายให้ชัดเจน ระยะเวลาท่ีด าเนินการให้ระบุเดือนท่ีคาดว่าจะ
ท าท่ีชัดเจน ไม่ระบุคาบเกี่ยวกันหลายเดือน และโครงการต้องสิ้นสุดไม่เกิน 15 สิงหาคม 2565 ยกเว้นจ าเป็น **** )  



  
 

   

  

แผนปฏิบัติการประจ าปงีบประมาณ
 พ.ศ. 2565                   
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ยุทธศาสตร์ที่ 8 
 

พัฒนา 4 Quality (นักเรียน ครู ผู้บริหาร องค์กร) 

 

 

 

 

 
 



  
 

   

  

แผนปฏิบัติการประจ าปงีบประมาณ
 พ.ศ. 2565                   
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                สนองยุทธศาสตร์ สพป.สมทุรสาคร ที่ 8 

                     มฐ.สพป.สมุทรสาคร ที่ 2 ตัวบ่งชีท้ี่ 2 

ชื่อโครงการ   ส่งเสริมประสิทธิภาพการบริหารงบประมาณ งบลงทุน 
กลุ่ม   นโยบายและแผน    ผู้รับผิดชอบ  นางสาวกฤษณา  เกิดบุญส่ง/ นางณัฐหทัย  สนุทรมัจฉะ 
งบประมาณ     งบ สพป.สมทุรสาคร ..............36,760............. บาท    งบ สพฐ................................... บาท    งบอ่ืน ๆ (ระบุ)  ....................................บาท 

วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

เชิงผลผลิต ผลลัพธ์ 
(เชิงปริมาณ คุณภาพ) 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
กิจกรรม /ขั้นตอน 

การด าเนินงานท่ีส าคัญ 

ระยะเวลา
ด าเนินงา
น   แต่ละ
กิจกรรม 

งบประมาณ 

หมายเหตุ 
รวม สพป. 

สถาน 
ศึกษา 

1. เพื่อให้การจัดต้ังและจัดสรร
งบลงทุนของโรงเรียนในสังกัด
เป็นไปตามหลักเกณฑ์ 
แนวทาง ท่ีถูกต้อง  
เกิดประโยชน์ ต่อการบริหาร
งบประมาณอย่างสูงสุด 
2. เพื่อให้มีข้อมูลในการบริหาร
จัดการงบประมาณท่ีถูกต้อง 
ครบถ้วน สมบูรณ์ ตามความ
ขาดแคลนจ าเป็นและทันต่อ
ความต้องการใช้ 
3. เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้
บุคลากรด้านงบประมาณของ
สถานศึกษามีความพร้อมใน
การจัดท าค าของบประมาณ 

เชิงผลผลิต 
1. ข้อมูลค าขอตั้งงบประมาณ 
งบลงทุน  ค่าครุภัณฑ์ ท่ีดิน
และสิ่งก่อสร้างของทุก
โรงเรียนในสังกัด 102 
โรงเรียน มีคงวามถูกต้อง 
ทันเวลาใช้งานและเป็นไปตาม
ความจ าเป็นขาดแคลน 
ท่ีเป็นจริง 
2. มีแผนความต้องการงบ
ลงทุน 3 ปี (พ.ศ. 2565-
2567) สพป.สมุทรสาคร 
 
 
 
 

1. ร้อยละ 100ของ
ข้อมูลโรงเรียนท่ีขอ
จัดต้ังงบลงทุนเป็นไป
ตามเกณฑ์ แนวทางท่ี
ก าหนดตามสภาพความ
จ าเป็นขาดแคลน  
ท่ีเป็นจริง 
2. แผนความต้องการ
งบลงทุนระยะ 3 ปี 
(พ.ศ. 2565 – 2567) 
จ านวน 1 ชุด 

กิจกรรมท่ี 1 จัดท าคู่มือแนวทางการ
ขอจัดต้ังงบประมาณ รายการงบลงทุน 
กิจกรรมท่ี 2 รวบรวม วิเคราะห์ 
ตรวจสอบข้อมูลค าขอตั้งงบประมารณ 
รายการงบลงทุน ของสถานศึกษา 
     - ค่าปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 
(9x5x200) + (9x2x420) 
กิจกรรมท่ี 3 ค่าใช้จ่ายลงพื้นท่ี
ตรวจสอบข้อมูลเชิงประจักษ์โรงเรียน
ท่ีเสนอขอจัดตั้งงบประมาณรายการ 
ค่าครุภัณฑ์ท่ีดินและสิ่งก่อสร้างของ
คณะท างานฯ  
      - ค่าเบี้ยเลี้ยง (9 คน x 15 วัน x 
120 บาท) 
      - ค่าน้ ามันเชื้อเพลิงรถราชการ 

 

ก.ค.2565 
 

ส.ค.2565 
 
 
 
 

ก.ย.2565 
 
 

 
 

16,560 
 
 
 
 

20,200 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

16,560 
 
 
 
 
 

16,200 
 

4,000 

  



  
 

   

  

แผนปฏิบัติการประจ าปงีบประมาณ
 พ.ศ. 2565                   
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วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

เชิงผลผลิต ผลลัพธ์ 
(เชิงปริมาณ คุณภาพ) 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
กิจกรรม /ขั้นตอน 

การด าเนินงานท่ีส าคัญ 

ระยะเวลา
ด าเนินงา
น   แต่ละ
กิจกรรม 

งบประมาณ 

หมายเหตุ 
รวม สพป. 

สถาน 
ศึกษา 

เชิงผลลัพธ์ 
1. ข้อมูลล าหรับการบริหารงบ
ลงทุนของสถานศึกษา  
มีความถูกต้อง เพียงพอ  
ทันความต้องการใช้งานและ
เป็นไปตามความจ าเป็น 
ขาดแคลน 
2. ทุกสถานศึกษาในสังกัด 
สามารถจัดท าข้อมูล
ประกอบการเสนอขอ
งบประมาณได้ถูกต้อง รวดเร็ว 
ทันเวลา 
 

  
 
 
 
 
 

รวมงบประมาณ    36,760 36,760   

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

(*** ระบุตัวช้ีวัดความส าเร็จตามเป้าหมายให้ชัดเจน ระยะเวลาท่ีด าเนินการให้ระบุเดือนท่ีคาดว่าจะท าท่ีชัดเจน 
 ไม่ระบุคาบเกี่ยวกันหลายเดือน และโครงการต้องสิ้นสุดไม่เกิน 15 สิงหาคม 2565 ยกเว้นจ าเป็น **** )  



  
 

   

  

แผนปฏิบัติการประจ าปงีบประมาณ
 พ.ศ. 2565                   
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            สนองยุทธศาสตร์ สพป.สมทุรสาคร ที่ 8 

                   มฐ.สพป.สมุทรสาคร ที่ 1 ตัวบ่งชีท้ี่ 1 

ชื่อโครงการ   ประชุมผู้บริหาร สพป.สมุทรสาคร ผู้อ านวยการกลุ่ม/หน่วย 
กลุ่ม   อ านวยการ    ผู้รับผิดชอบ  นางสาวนิภาพร  รุ่งโรจน์สาคร/นางเพียงพนา  หลักมัน่ 
งบประมาณ     งบ สพป.สมทุรสาคร ..............62,210............. บาท    งบ สพฐ..................................... บาท    งบอ่ืน ๆ (ระบุ)  ...................................บาท 

วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

เชิงผลผลิต ผลลัพธ์ 
(เชิงปริมาณ คุณภาพ) 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
กิจกรรม /ขั้นตอน 

การด าเนินงานที่ส าคัญ 

ระยะเวลา
ด าเนินงาน   

แต่ละ
กิจกรรม 

งบประมาณ 
หมายเหต ุ

รวม สพป. 
สถาน 
ศึกษา 

1. เพื่อชี้แจงนโยบายและแนว
ทางการด าเนินงานของ สพฐ. 
2. เพื่อชี้แจงและรายงานผล
การด าเนินงานของ สพฐ.  
3. เพื่อรับฟังความคิดเห็น 
ข้อเสนอแนะ แลกเปลี่ยนและ
หาแนวทางแก้ไขร่วมกัน 

เชิงปริมาณ 
1. ผู้บริหาร สพป.สมุทรสาคร 
จ านวน 4 คน  
2. ผู้อ านวยการกลุ่ม/หน่วย 
และเจ้าหน้าท่ีท่ีเกี่ยวข้อง 16 
คน 
เชิงคุณภาพ 
1. ผู้อ านวยการกลุ่ม/หน่วย 
น านโยบายและแนวทางใน
การด า เ นินกิ จกรรมทาง
การ ศึกษามาชี้ แจงให้กับ
ข้าราชการในกลุ่มทราบและ
น าไปปฏิบัติ 

1. สามารถจัดการ
ประชุมได้ร้อยละ 90 
2. สามารถสื่อสารท า
ความเข้าใจและแก้ไข
ปัญหาร่วมกัน 

กิจกรรมท่ี 1 ประชุม ผอ.สพป./ 
รอง ผอ.สพป./ผอ.กลุ่ม/หน่วย/
เจ้าหน้าท่ีท่ีเกี่ยวข้อง 

ต.ค.2564- 
ก.ย.2565 

37,100 37,100   

รวมงบประมาณ    37,100 37,100   

 
 

 

 (*** ระบุตัวช้ีวัดความส าเร็จตามเป้าหมายให้ชัดเจน ระยะเวลาท่ีด าเนินการให้ระบุเดือนท่ีคาดว่าจะท าท่ีชัดเจน  
ไม่ระบุคาบเกี่ยวกันหลายเดือน และโครงการต้องสิ้นสุดไม่เกิน 15 สิงหาคม 2565 ยกเว้นจ าเป็น **** )  



  
 

   

  

แผนปฏิบัติการประจ าปงีบประมาณ
 พ.ศ. 2565                   
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              สนองยุทธศาสตร์ สพป.สมทุรสาคร ที่ 8 

                   มฐ.สพป.สมุทรสาคร ที่ 1 ตัวบ่งชีท้ี่ 1 

ชื่อโครงการ   การพัฒนาคุณภาพส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาตามกรอบการประเมินผลการปฏิบตัิงานของส่วนราชการ 
กลุ่ม   อ านวยการ    ผู้รับผิดชอบ  นางสาวนิภาพร  รุ่งโรจน์สาคร/นางอมรรัตน์  มินออน 
งบประมาณ     งบ สพป.สมทุรสาคร ..............29,810............. บาท    งบ สพฐ..................................... บาท    งบอ่ืน ๆ (ระบุ)  ...................................บาท 

วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

เชิงผลผลิต ผลลัพธ์ 
(เชิงปริมาณ คุณภาพ) 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
กิจกรรม /ขั้นตอน 

การด าเนินงานที่ส าคัญ 

ระยะเวลา
ด าเนินงาน   

แต่ละ
กิจกรรม 

งบประมาณ 
หมายเหต ุ

รวม สพป. 
สถาน 
ศึกษา 

1. เพื่อให้ส านักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษาประถมศึกษา
สมุทรสาครมีคุณภาพ
ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ตามกรอบการประเมินผล 
การปฏิบัติงานของส่วน
ราชการ 

เชิงปริมาณ 
ร้อยละ 100 ของส านักงาน
เขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาสมุทรสาคร  
มีการด าเนินงานตามเกณฑ์
มาตรฐานส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาและเกณฑ์ตาม
มาตรการปรับปรุง
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติ
ราชการ 
เชิงคุณภาพ 
1. การด าเนินงานเป็นไปตาม
เกณฑ์มาตรฐานส านักงาน
เขตพื้นท่ีการศึกษาและตาม
มาตรการปรับปรุง

เชิงปริมาณ 
ร้อยละ 100 สพป.
สมุทรสาคร ผ่านการ
ประเมินตามเกณฑ์
มาตรฐานส านักงานเขต
พื้นท่ีการศึกษาและตาม
เกณฑ์มาตรการ
ปรับปรุงประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติราชการ
โดยรายงานนครบทุก
ตัวชี้วัด 
เชิงคุณภาพ 
ผลการด าเนินงาน
เป็นไปตามวัตถุประสงค์
เป้าหมายอย่างมี

กิจกรรมท่ี 1  
1.1 ประชุมชี้แจง ผอ.สพป./รอง ผอ.
สพป./ผอ.กลุ่ม/หน่วย/เจ้าหน้าท่ีท่ี
เกี่ยวข้องร่วมกันพิจารณาแต่งตั้ง
คณะท างาน 
1.2 จัดประชุม ผอ.สพป./รอง ผอ.
สพป./ผอ.กลุ่ม/หน่วย และเจ้าหน้าท่ี
เพื่อสรุปผลการรายงานก่อน 
การรายงานในระบบ e-MES 
1.3 ค่าตอบแทนปฏิบัติงานนอกเวลา
ราชการ 
กิจกรรมท่ี 2  
2.1 จัดประชุมชี้แจงและก าหนด
ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด KRS ผอ.สพป./
รอง ผอ.สพป./ผอ.กลุ่ม/หน่วย/ศูนย์ 
และผู้รัผิดชอบ สพป.สมุทรสาคร 

ก.พ.-ก.ย.
2565 

23,900 23,900   



  
 

   

  

แผนปฏิบัติการประจ าปงีบประมาณ
 พ.ศ. 2565                   
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วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

เชิงผลผลิต ผลลัพธ์ 
(เชิงปริมาณ คุณภาพ) 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
กิจกรรม /ขั้นตอน 

การด าเนินงานที่ส าคัญ 

ระยะเวลา
ด าเนินงาน   

แต่ละ
กิจกรรม 

งบประมาณ 
หมายเหต ุ

รวม สพป. 
สถาน 
ศึกษา 

ประสิทธิภาพในการปฏิบัติ
ราชการได้ทันก าหนด 
2. มีการรายงานผลการ
ด าเนินงานตามมาตรฐาน
ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ผ่านระบบ e-MES และ
รายงานผลงานตามมาตรการ
ปรับปรุงประสิทธิภาพ 
ในการปฏิบัติราชการผ่าน
ระบบอิเล็กทรอนิกส์ (KRS) 
ได้ครบตามท่ี สพฐ. ก าหนด 

ประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล 

รวมงบประมาณ    23,900 23,900   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (*** ระบุตัวช้ีวัดความส าเร็จตามเป้าหมายให้ชัดเจน ระยะเวลาท่ีด าเนินการให้ระบุเดือนท่ีคาดว่าจะท าท่ีชัดเจน  
ไม่ระบุคาบเกี่ยวกันหลายเดือน และโครงการต้องสิ้นสุดไม่เกิน 15 สิงหาคม 2565 ยกเว้นจ าเป็น **** )  



  
 

   

  

แผนปฏิบัติการประจ าปงีบประมาณ
 พ.ศ. 2565                   

 

 

สพป.สมุทรสาคร  
143 

              สนองยุทธศาสตร์ สพป.สมทุรสาคร ที่ 8 

                   มฐ.สพป.สมุทรสาคร ที่ 2 ตัวบ่งชีท้ี่ 4 

ชื่อโครงการ   พัฒนาส านักงาน 
กลุ่ม   อ านวยการ    ผู้รับผิดชอบ  นางสิริพร  กิมทอง 
งบประมาณ     งบ สพป.สมทุรสาคร ..............161,780............. บาท    งบ สพฐ.................................... บาท    งบอ่ืน ๆ (ระบุ)  ..................................บาท 

วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

เชิงผลผลิต ผลลัพธ์ 
(เชิงปริมาณ คุณภาพ) 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
กิจกรรม /ขั้นตอน 

การด าเนินงานที่ส าคัญ 

ระยะเวลา
ด าเนินงาน   

แต่ละ
กิจกรรม 

งบประมาณ 
หมายเหต ุ

รวม สพป. 
สถาน 
ศึกษา 

1. เพื่อสร้างบรรยากาศท่ีดี 
ในการท างานท่ีดี ให้ท างาน 
ร่วมกันอย่างมีความสุข 
2. เพื่อส่งเสริมการมีส่วน
ร่วมในการพัฒนาคุณภาพ
การท างานให้แก่บุคลากรทุก
ระดับ 
3. เพื่อปรับปรุงภาพ
แวดล้อมท่ีดีในการท างาน
และการให้บริการ 
4. เพื่อให้ส านักงานน่าอยู่ 
มุ่งสู่มาตรฐาน บริการเป็น
เลิศ 
 

เชิงปริมาณ 
- บุคลากรในส านักงาน จ านวน 
68 คน ร่วม กิจกรรม 5 ส  
- อาคารส านักงาน 1 หลัง 
อาคารประกอบ 1 หลัง 
สวนหย่อมและบริเวณรอบ
ส านักงานได้รับการพัฒนา 
- ผู้มาใช้บริการ คือ ข้าราชการ
บ านาญโรงเรียน 102 โรงเรียน 
และบุคลภายนอก 
เชิงคุณภาพ 
- บุคลากรทุกคนมีระเบียบวินัย  
มีคุณภาพ 
- ส านักงานน่าอยู่ สะอาด
สภาพแวดล้อมสวยงามมีความ
ปลอดภัย  

ร้อยละ 90% ของ 
สพป.สมุทรสาคร 
ผ่านการประเมิน 
ตามเกณฑ์มาตรฐาน 
ส านักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษา 
และตามเกณฑ์ 

กิจกรรมท่ี 1 กิจกรรม 5 ส 
1.1 ประชุมคณะกรรมการกิจกรรม 
5 ส จ านวน 2 ครั้ง 
1.2 จัดกิจกรรม Big Cleaning Day 
จ านวน 1 ครั้ง 
กิจกรรมท่ี 2 ปรับปรุงภูมิทัศน์
ส านักงานท้ังภายในและภายนอก 
2.1 ซ่อมแซมอาคารส านักงานและ 
อาคารประกอบ และสิ่งก่อสร้างภายใน
ส านักงาน 
2.2 ซ้ือวัสดุตกแต่งอาคารส านักงาน 
และสวนหย่อม 
 

ม.ค.-ก.ย. 
2565 

 
 
 

ม.ค.-ก.ย.
2565 

11,780 
 
 
 
 

150,000 

11,780 
 
 
 
 

150,000 

  



  
 

   

  

แผนปฏิบัติการประจ าปงีบประมาณ
 พ.ศ. 2565                   
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วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

เชิงผลผลิต ผลลัพธ์ 
(เชิงปริมาณ คุณภาพ) 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
กิจกรรม /ขั้นตอน 

การด าเนินงานที่ส าคัญ 

ระยะเวลา
ด าเนินงาน   

แต่ละ
กิจกรรม 

งบประมาณ 
หมายเหต ุ

รวม สพป. 
สถาน 
ศึกษา 

- ผู้มาใช้บริการได้รับการบริการ
เป็นเลิศ มีความพึงพอใจในการ
ให้บริการ 

รวมงบประมาณ    161,780 161,780   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (*** ระบุตัวช้ีวัดความส าเร็จตามเป้าหมายให้ชัดเจน ระยะเวลาท่ีด าเนินการให้ระบุเดือนท่ีคาดว่าจะท าท่ีชัดเจน 
 ไม่ระบุคาบเกี่ยวกันหลายเดือน และโครงการต้องสิ้นสุดไม่เกิน 15 สิงหาคม 2565 ยกเว้นจ าเป็น **** )  



  
 

   

  

แผนปฏิบัติการประจ าปงีบประมาณ
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              สนองยุทธศาสตร์ สพป.สมทุรสาคร ที่ 8 

                   มฐ.สพป.สมุทรสาคร ที่ 2 ตัวบ่งชีท้ี่ 3 

ชื่อโครงการ   การพัฒนางานและระบบการบริหารจัดการด้านการบริหารงานบุคคล 
กลุ่ม  บริหารงานบุคคล   ผู้รับผิดชอบ  นางสาวอรษา  นิรันดร์โสภณ/นางวันทนีย์  ตัง้เรืองวิทย์/นายธนาธร  จูงวงษ์สุข 
งบประมาณ     งบ สพป.สมทุรสาคร ............156,955............. บาท    งบ สพฐ................................... บาท    งบอ่ืน ๆ (ระบุ)  ...................................บาท 

วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

เชิงผลผลิต ผลลัพธ์ 
(เชิงปริมาณ คุณภาพ) 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
กิจกรรม /ขั้นตอน 

การด าเนินงานที่ส าคัญ 

ระยะเวลา
ด าเนินงาน   

แต่ละ
กิจกรรม 

งบประมาณ 
หมายเหต ุ

รวม สพป. 
สถาน 
ศึกษา 

เพื่อด าเนินการจัดประชุม
คณะกรรมการ/คณะท างาน/ครู
บรรจุใหม่ ท่ีเกี่ยวข้องกับการ
บริหารงานด้านบุคคล ให้เป็นไป
ตาม กฎ ระเบียบ ประกาศ และ
หลักเกณฑ์ท่ีหน่วยงานก าหนด 
ได้แก่ 
1. คณะกรรมการเกี่ยวกับการ
พิจารณาเลื่อนเงินเดือน
ข้าราชการ เลื่อนขั้นค่าจ้าง
ลูกจ้างประจ า และเลื่อน
ค่าตอบแทนพนักงานราชการ 
2. คณะกรรมการเกี่ยวกับการ
พิจารณาเสนอขอพระราชทาน
เครื่องราช 
อิสริยภรณ์ประจ าปี/พิจารณา

เชิงปริมาณ 
1. ประชุมชี้แจงแนวปฏิบัติ
ในการเลื่อนเงินเดือนของ
ข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาให้แก่
ผู้อ านวยการโรงเรียน 
จ านวน 102 โรงเรียน 
2. ประชุมคณะกรรมการ
บริหารวงเงินการเลื่อน
เงินเดือนข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา 
ระดับเขตพื้นท่ีการศึกษา 
จ านวน 12 คน 
3. ประชุมคณะกรรมการ
ประเมินประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลการปฏิบัติงาน

1. ผลการปฏิบัติงาน
กลุ่มบริหารงานบุคคล 
มีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลเพ่ิมมากขึ้น 
2. ผู้รับบริการมีความ
พึงพอใจต่อการบริการ
ของกลุ่มบริหารงาน
บุคคล 

1. จัดท าโครงการเสนอขออนุมัติ 
กิจกรรมท่ี 1 
1.1 การเล่ือนเงินเดือนข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา 
1. ประชุมชี้แจงแนวปฏิบัติในการเลื่อน
เงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา 
2. ประชุมคณะกรรมการบริหารวงเงิน 
(เลื่อน 1 เม.ย.65)   
3. ประชุมคณะกรรมการบริหารวงเงิน 
(เลื่อน 1 ต.ค.65)   
4. ประชุมประเมินประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลการปฏิบัติงาน 
(เลื่อน 1 เม.ย.65) 
5. ประชุมประเมินประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลการปฏิบัติงาน 

ธ.ค.2564 
 
 
 

มี.ค.2565 
 
 

มี.ค.2565 
 

ก.ย.2565 
 

มี.ค.2565 
 
 

ก.ย.2565 
 

 
 
 
 

3,570 
 
 

420 
 

420 
 

595 
 
 

595 
 

 
 
 
 

3,570 
 
 

420 
 

420 
 

595 
 
 

595 
 

  



  
 

   

  

แผนปฏิบัติการประจ าปงีบประมาณ
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วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

เชิงผลผลิต ผลลัพธ์ 
(เชิงปริมาณ คุณภาพ) 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
กิจกรรม /ขั้นตอน 

การด าเนินงานที่ส าคัญ 

ระยะเวลา
ด าเนินงาน   

แต่ละ
กิจกรรม 

งบประมาณ 
หมายเหต ุ

รวม สพป. 
สถาน 
ศึกษา 

จัดสรรดวงตราครื่องราช
อิสริยาภรณ์ ส าหรับผู้ท่ีได้รับ
พระราชทางใช้ประดับในพิธีและ
รัฐพิธี 
3. คณะกรรมการเกี่ยวกับการ
ด าเนินการสรรหาข้าราชการ
ครูและบุคลากรทางการศึกษา 
4. คณะกรรมการประเมิน
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาท่ีบรรจุและ
แต่งตั้งใหม่  
5. คณะกรรมการบริหาร
อัตราก าลังข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาใน
สถานศึกษา 
6. คณะกรรมการบริหาร
อัตราก าลังลูกจ้างชั่วคราว 
7. บุคคลท่ีได้รับการบรรจุและ
แต่งตั้งให้เข้ารับราชการเป็น
ข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา 

ของผู้อ านวยการโรงเรียน/
รักษาการในต าแหน่ง 
จ านวน 17 คน 
4. ประชุมคณะกรรมการ
พิจารณากลั่นกรองและเลื่อน
เงินเดือนข้าราชการครูและ
บุคลากร 
ทางการศึกษา จ านวน 28 
คน 
5.ประชุมคณะกรรมการ
พิจารณากลั่นกรองและเลื่อน
เงินเดือนข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา 
ต าแหน่งบุคลากรทาง
การศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 
ค.(2) จ านวน 13 คน 
6.ประชุมคณะกรรมการ
พิจารณากลั่นกรองและเลื่อน
ขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจ า 
จ านวน 10 คน 
7.ประชุมคณะกรรมการ
พิจารณาเลื่อนค่าตอบแทน

(เลื่อน 1 ต.ค..65) 
6. ประชุมคณะกลั่นกรอง/พิจารณาเลื่อน
เงินเดือน (เลื่อน 1 เม.ย.65) 
 
7. ประชุมคณะกลั่นกรอง/พิจารณาเลื่อน
เงินเดือน (เลื่อน 1 ต.ค..65) 
กิจกรรมที่ 2 
2.1 การเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจ า 
1. ประชุมกลั่นกรอง/การเลื่อนขั้น 
ค่าจ้างลูกจ้างประจ า (1 เม.ย.65) 
2. ประชุมกลั่นกรองการ/เลื่อนขั้น 
ค่าจ้างลูกจ้างประจ า (1 ต.ค.65) 
กิจกรรมท่ี 3 
3.1 การเล่ือนค่าตอบแทนพนักงาน
ราชการ 
1. ประชุมพิจารณาเลื่อนค่าตอบแทน
พนักงานราชการ 
กิจกรรมท่ี 4  
4.1 การเสนอขอพระราชทาน
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ 
1. ประชุมคณะกรรมการพิจารณาและ
ตรวจคุณสมบัติผู้เสนอขอ

 
มี.ค.-เม.ย.

2565 
 

ก.ย.2565 
 
 
 

มี.ค.2565 
 

ก.ย.2565 
 
 
 
 

ก.ย.2565 
 
 
 
 

พ.ย.2564 
 

 
7,830 

 
 

7,830 
 
 
 

350 
 

350 
 
 
 
 

350 
 
 
 
 

420 
 

 
7,830 

 
 

7,830 
 
 
 

350 
 

350 
 
 
 
 

350 
 
 
 
 

420 
 



  
 

   

  

แผนปฏิบัติการประจ าปงีบประมาณ
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วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

เชิงผลผลิต ผลลัพธ์ 
(เชิงปริมาณ คุณภาพ) 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
กิจกรรม /ขั้นตอน 

การด าเนินงานที่ส าคัญ 

ระยะเวลา
ด าเนินงาน   

แต่ละ
กิจกรรม 

งบประมาณ 
หมายเหต ุ

รวม สพป. 
สถาน 
ศึกษา 

 ประจ าปีของพนักงาน
ราชการ จ านวน 10 คน 
8.ประชุมคณะกรรมการ
พิจารณาเสนอขอ
เครื่องราชอิสริยาภรณ์
ประจ าปี จ านวน 12 คน 
9.ประชุมคณะกรรมการ
พิจารณาจัดสรรดวงตรา
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ 
จ านวน 12 คน  
10.ปฐมนิเทศข้าราชการ
บรรจุใหม่และจัดท าทะเบียน
ประวัติ จ านวน 200 คน 
11.บันทึกรายการทะเบียน
ประวัติ/กพ.7/ก.ค.ศ.16 หลัง
การเลื่อนเงินเดือน/ค่าจ้าง 
ได้ครบถ้วนและเป็นปัจจุบัน 
12.ประชุมคณะท างานจัดท า
คะแนนการย้ายข้าราชการ
ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา จ านวน 25 คน 

เครื่องราชอิสริยาภรณ์  
4.2 การจัดสรรดวงตา
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ 
1. ประชุมคณะกรรมการพิจารณา
จัดสรรดวงตาเครื่องราชอิสริยาภรณ์ 
กิจกรรมท่ี 5 
5.1 ปฐมนิเทศข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาบรรจุใหม่ และ
ท าทะเบียนประวัติ 
1. จัดท าทะเบียนประวัติข้าราชการ
บรรจุใหม่ 
5.2 การบันทึกรายการในทะเบียน
ประวัติ/กพ.7/ก.ค.ศ.16 หลักการเลื่อน
เงินเดือน/ค่าจ้างลูกจ้างประจ า 

กิจกรรมท่ี 6 
6.1 การย้ายข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ต าแหน่งครูสายผู้สอน 
กรณีปกติ  
1. ประชุมจัดท าข้อมูลการย้าย
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ต าแหน่งครูผู้สอน กรณีปกติ ครั้งท่ี 1 

 
 
 

ม.ค.-ก.ย.
2565 

 
 
 
 

ม.ค.-ก.ย.
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วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

เชิงผลผลิต ผลลัพธ์ 
(เชิงปริมาณ คุณภาพ) 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
กิจกรรม /ขั้นตอน 

การด าเนินงานที่ส าคัญ 

ระยะเวลา
ด าเนินงาน   

แต่ละ
กิจกรรม 

งบประมาณ 
หมายเหต ุ

รวม สพป. 
สถาน 
ศึกษา 

13.ประชุมคณะกรรมการ
คัดเลือกนักศึกษาทุน
โครงการผลิตครูเพื่อพัฒนา
ท้องถิ่นฯ จ านวน 15 คน 
14.ประชุมคณะท างานจัดท า
คะแนนการย้ายข้าราชการ
ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา ต าแหน่งผู้บริหาร
สถานศึกษา จ านวน 25 คน 
15 ประจ าคณะกรรมการ
เลื่อนและแต่งตั้งให้ด ารง
ต าแหน่งในระดับท่ีสูงขึ้น 
ต าแหน่งบุคลากรทาง
การศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 
ค.(2) สังกัด สพป.
สมุทรสาคร จ านวน 12 คน  
16. ประชุมคณะกรรมการ
บริหารอัตราก าลังข้าราชการ
ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา ในสถานศึกษา 
จ านวน  
12 คน 

2. ประชุมจัดท าข้อมูลการย้าย
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ต าแหน่งครูผู้สอน กรณีปกติ ครั้งท่ี 2 
กิจกรรมท่ี 7 
7.1 การคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการ
ผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น 
1. ประชุมการคัดเลือกนักศึกษาทุน
โครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น  เพื่อ
บรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการ เป็น
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ต าแหน่งครูผู้ช่วย สังกัด สพฐ. 
กิจกรรมท่ี 8 
8.1 การย้ายข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ต าแหน่งผู้บริหาร
สถานศึกษา 
1. ประชุมจัดท าข้อมูลการย้าย
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ต าแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา 
กิจกรรมท่ี 9  
9.1 เลื่อนและแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่ง
ในระดับท่ีสูงขึ้น ต าแหน่งบุคลากรทาง
การศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2)  

ส.ค.2565 
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วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

เชิงผลผลิต ผลลัพธ์ 
(เชิงปริมาณ คุณภาพ) 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
กิจกรรม /ขั้นตอน 

การด าเนินงานที่ส าคัญ 

ระยะเวลา
ด าเนินงาน   

แต่ละ
กิจกรรม 

งบประมาณ 
หมายเหต ุ

รวม สพป. 
สถาน 
ศึกษา 

17.ประชุมคณะกรรมการ
พิจารณาเกลี่ยอัตราก าลัง
ข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา  
จ านวน 12 คน 
18. ประชุมคณะกรรมการ
พิจารณาจัดสรรอัตราลูกจ้าง
ชั่วคราว จ านวน 12 คน 
19. ประชุมคณะกรรมการ
ตรวจสอบข้อมูล เอกสาร
หลักฐาน และตรวจสอบ
คุณสมบัติในการขอมีและ
เลื่อนวิทยฐานะข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา 
จ านวน 26 คน 
เชิงคุณภาพ 
1 ข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ลูกจ้างประจ า 
และพนักงานราชการ ได้รับ
การเลื่อนเงินเดือน ค่าจ้าง
และค่าตอบแทน ตามผลการ
ปฏิบัติงาน 

1. ประชุมด าเนินการเลื่อนและแต่งตั้ง
ให้ด ารงต าแหน่งในระดับท่ีสูงขึ้น 
ต าแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตาม
มาตรา 38 ค. (2)  สังกัด สพป.
สมุทรสาคร  
2. รายงานผลการด าเนินงานสรรหา 
บรรจุและแต่งตั้ง ย้าย โอน ของ
ข้าราชการครู และบุคลากรทางการ
ศึกษา สังกัด สพป.สมุทรสาคร 
กิจกรรมท่ี 10 
10.1 การบริหารอัตราก าลังข้าราชการ
ครูและบุคลากรทางการศึกษา 
1. ประชุมพิจารณาจัดท าแผน
อัตราก าลังข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา 
2. ประชุมพิจารณาจัดสรรอัตราก าลัง
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ท่ีเกษียณอายุราชการ เม่ือสิ้น
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 และพิจารณา
จัดสรรนักศึกษาทุนโครงการฯ ปี 2565 
3. รายงานผลการจัดสรรให้ สพฐ.ทราบ 
 

 
 

ก.ย.2565 
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วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

เชิงผลผลิต ผลลัพธ์ 
(เชิงปริมาณ คุณภาพ) 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
กิจกรรม /ขั้นตอน 

การด าเนินงานที่ส าคัญ 

ระยะเวลา
ด าเนินงาน   

แต่ละ
กิจกรรม 

งบประมาณ 
หมายเหต ุ

รวม สพป. 
สถาน 
ศึกษา 

2 ข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ลูกจ้างประจ า 
และพนักงานราชการท่ีได้รับ
จัดสรรดวงตรา
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ น าไป
ประดับเพื่อร่วมงานในพิธีท่ี
ส าคัญของทางราชการ  
3 ข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาท่ีได้รับการบรรจุ
และแต่งตั้งใหม่ มีผลสัมฤทธิ์ใน
การปฏิบัติงานในหน้าท่ีอย่าง
เต็มตามศักยภาพทุกราย 
4.สพป.สมุทรสาคร สามารถ
ด าเนินงานด้านการสรรหา 
บรรจุและแต่งตั้ง ย้าย โอน 
ของข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา 
สังกัด สพป.สมุทรสาคร   ได้
อย่างมีประสิทธิภาพ เกิดมี
ประสิทธิผลสูงสุด 
5 หน่วยงานมีข้อมูลการ
วางแผนอัตราก าลัง

10.2 การเกลี่ยอัตราข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา 
1. ประชุมคณะกรรมการพิจารณาเกลี่ย
อัตราก าลังข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาในสถานศึกษา 
ครั้งท่ี 1 
2. ประชุมคณะกรรมการพิจารณาเกลี่ย
อัตราก าลังข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาในสถานศึกษา 
ครั้งท่ี 2 
กิจกรรมท่ี 11  
11.1 การจัดสรรอัตราลูกจ้างชั่วคราว 
1. ประชุมคณะกรรมการจัดสรร 
อัตราจ้าง ต าแหน่งครูผู้ทรงคุณค่าแห่ง
แผ่นดิน 
2.ประชุมคณะกรรมการจัดสรร 
อัตราจ้าง ต าแหน่งพี่เลี้ยงเด็กพิการ 
กิจกรรมท่ี 12 
ประชุมคณะท างาน/คณะกรรมการด้าน
ต่าง ๆ ในการบริหารงานบุคคล 
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วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

เชิงผลผลิต ผลลัพธ์ 
(เชิงปริมาณ คุณภาพ) 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
กิจกรรม /ขั้นตอน 

การด าเนินงานที่ส าคัญ 

ระยะเวลา
ด าเนินงาน   

แต่ละ
กิจกรรม 

งบประมาณ 
หมายเหต ุ

รวม สพป. 
สถาน 
ศึกษา 

ข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาในสถานศึกษา 
เป็นระบบข้อมูลสารสนเทศ 
เพื่อน ามาใช้ในการบริหาร
จัดการอย่างมีสิทธิภาพ  
6 หน่วยงานบริหาร
อัตราก าลังและลูกจ้าง
ชั่วคราวในสังกัดทุกต าแหน่ง 
ท่ีได้รับการจัดสรรจาก
ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพ 
7 บุคลากรในกลุ่มบริหารงาน
บุคคลมีการพัฒนางานด้าน
ต่างๆ มีขวัญก าลังใจในการ
ปฏิบัติงานเต็มตามศักยภาพ 
โดยยึดม่ันในระเบียบวินัย 
จรรยาบรรณ อย่างมี
มาตรฐานแห่งวิชาชีพ 

กิจกรรมท่ี 13 
การให้ข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา สายงานการสอนมีหรือ
เลื่อนวิทยฐานะตามหลักเกณฑ์  
ว 21/2560  
13.1 ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ
ข้อมูล เอกสารหลักฐานและตรวจสอบ
คุณสมบัติในการขอมีและเลื่อนวิทย
ฐานะของข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา 
 

 
 
 
 

เม.ย.-มิ.ย.
2565 

 
 
 

 
 
 
 

19,350 
 

 
 
 
 

19,350 
 
 

รวมงบประมาณ    156,995 156,995   

 

 (*** ระบุตัวช้ีวัดความส าเร็จตามเป้าหมายให้ชัดเจน ระยะเวลาท่ีด าเนินการให้ระบุเดือนท่ีคาดว่าจะท าท่ีชัดเจน 
 ไม่ระบุคาบเกี่ยวกันหลายเดือน และโครงการต้องสิ้นสุดไม่เกิน 15 สิงหาคม 2565 ยกเว้นจ าเป็น **** )  
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ตัวชี้วัดจ ำแนกตำมยุทธศำสตร์ สพป.สมุทรสำคร เชื่อมโยงตัวชี้วัดนโยบำย สพฐ. 
 

ตัวช้ีวัด 
สพฐ. 

ตัวช้ีวัด 
สพป.สมุทรสำคร 

ค่ำเป้ำหมำย 
ปี 2565 

ยุทธศำสตร์ที่ 1 กำรจัดกำรศึกษำเพื่อควำมม่ันคง 
1.1 ร้อยละของผู้เรียนท่ีเข้าร่วมกจิกรรมที่
ส่งเสริมสนับสนุนในการสร้างภูมิคุม้กันพร้อม
รับมือการเปลี่ยนแปลงและภัยคุกคามแบบใหม่ 
ทุกรูปแบบ 

1) ร้อยละของผู้เรียนท่ีเข้าร่วมกิจกรรมทีส่่งเสริม
สนับสนุนในการสรา้งภูมิคุ้มกัน พร้อมรับมือกับการ
เปลี่ยนแปลงและภัยคุกคามรูปแบบใหม่ในทุกรูปแบบ 

100 

1.3 ร้อยละของครู บุคลากรทางการศึกษา 
ด าเนินการตามแนวทางในการจดัการภัยพิบัติ 
และภยัคุกคามทุกรูปแบบ ให้สามารถปรับตัวต่อ
โรคอุบัติใหมแ่ละโรคอุบตัิซ  า รองรบัวิถีชีวิตใหม่ 
(New Normal)    

1) ร้อยละของครู บุคลากรทางการศึกษาด าเนินการ
ตามแนวทางในการจัดการภัยพิบตัิ และภัยคุกคามทุก
รูปแบบ ให้สามารถปรับตัวต่อโรคอุบัติใหม่ และโรค
อุบัติซ  ารองรับวิถีชีวิตใหม่ )New Normal) 

100 

1.4  ร้อยละของสถานศึกษาท่ีมีแผน/มาตรการ
ในการจัดการภัยพิบัติ และภยัคุกคามทุกรูปแบบ 
โรคอุบัติใหมแ่ละโรคอุบตัิซ  า รองรบัวิถีชีวิตใหม่ 
(New Normal)    

1) ร้อยละของสถานศึกษาท่ีมีแผน/มาตรการในการ
จัดการภัยพิบัติ และภัยคุกคามทุกรูปแบบ โรคอุบตัิ
ใหม่และโรคอุบัตซิ  า รองรับวิถีชีวิตใหม ่(New 
Normal)    

100 

1.5 ร้อยละของบุคลากรทางการศกึษา มีความรู้ 
ความเข้าใจเรื่องการจัดระบบความปลอดภัยต่าง 
ๆ สามารถน าความรู้ไปถ่ายทอดสูโ่รงเรียนได้ 

1) ร้อยละของบุคลากรทางการศึกษามีความรู้ความ
เข้าใจเรื่องการจดัการระบบความปลอดภัยต่างๆ 
สามารถน าความรู้ไปถ่ายทอดสู่โรงเรียนได ้

100 

ยุทธศำสตร์ที่ 2 กำรพัฒนำคุณภำพนักเรียนและส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำเพื่อสร้ำงขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน 
3.1 ร้อยละของนักเรียนปฐมวัยมคีุณภาพตาม
หลักสตูรการศึกษาปฐมวัย 

1) ร้อยละของนักเรียนปฐมวัยมีคณุภาพตามหลักสตูร
การศึกษาปฐมวัย 

100 

3.2 ร้อยละของผู้เรียนมีคณุลักษณะอันพึง
ประสงคร์ะดับดีขึ นไป 

1) ร้อยละของผู้เรียนมีคณุลักษณะอันพึงประสงค์
ระดับดีขึ นไป 

100 

3.3 ร้อยละความส าเร็จของการด าเนินโครงการ
พัฒนาการจัดการเรยีนรู้เพื่อเสรมิสร้างสมรรถนะ
ผู้เรยีนที่ตอบสนองการเปลี่ยนแปลงศตวรรษที่ 
21 

1) ร้อยละความส าเร็จของการด าเนินโครงการ
พัฒนาการจัดการเรยีนรู้เพื่อเสรมิสร้างสมรรถนะ
ผู้เรยีนที่ตอบสนองการเปลี่ยนแปลงศตวรรษที่ 21 

100 

3.4 คะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติขั นพื นฐาน (O-NET) 

1) คะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติขั นพื นฐาน (O-Net) 

เพิม่ขึ น 3% 
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3.5 ร้อยละของครูสอนภาษาอังกฤษในระดับชั น
ประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ได้รบัการพัฒนา
และยกระดับความรูภ้าษาอังกฤษโดยใช้ระดับ
การพัฒนาทางด้านภาษา (CEFR) ตามเกณฑ์ที่
ก าหนด 

1) ร้อยละของนักเรียนท่ีมคีวามสามารถด้าน
ภาษาต่างประเทศระดับ 3 ขึ นไป 

60 

3.6 ร้อยละของสถานศึกษาท่ีสอนในระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้น ไดร้ับการเตรยีมความพร้อม 
(ด้านการอ่าน คณติศาสตร์และวิทยาศาสตร์) ใน
การประเมินระดับนานาชาติตามโครงการ PISA 

1) ร้อยละของสถานศึกษาที่สอนในระดับ ม.ต้น ได้รับ
การเตรียมความพร้อม (ด้านการอ่าน คณิตศาสตรแ์ละ
วิทยาศาสตร์) ในการประเมินระดับนานาชาติตาม
โครงการ PISA 

100 

3.7 ร้อยละของสถานศึกษาท่ีสามารถจัดการ
เรียนการสอนตามแนวทางพหุปัญญา 

1) ร้อยละของสถานศึกษาท่ีสามารถจัดการเรียนการ
สอนตามแนวทางพหุปัญญา 

100 

3.8 ร้อยละของนักเรียนท่ีได้รับการคัดกรองเพื่อ
พัฒนาพหุปัญญารายบุคคล 

1) ร้อยละของนักเรียนท่ีได้รับการคัดกรองเพื่อพัฒนา
พหุปัญญารายบุคคล 

100 

- 1) ร้อยละของนักเรียนระดับมัธยมไดร้ับการพัฒนา
ทักษะวิชาชีพตามความถนัดและความสนใจ 

60 

- 1) ร้อยละของนักเรียนท่ีมผีลการประเมินสมรรถนะ
ด้านความสามารถในการใช้เทคโนโลยรีะดับดีขึ นไป 

92 

- 1) ร้อยละของนักเรียนท่ีมผีลการประเมินสมรรถนะ
ด้านความสามารถในการคิดวเิคราะห์ระดับดีขึ นไป 

92 

- 1) ร้อยละของนักเรียนท่ีผ่านการประเมินผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ตามหลักสตูร
การศึกษาขั นพื นฐานระดับคณุภาพ 3 ขึ นไป 

82 

ยุทธศำสตร์ที่ 3 ส่งเสริม สนับสนุนกำรพัฒนำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 

 1) ร้อยละของผู้เรียนปฐมวัยมีพัฒนาการด้านร่างกาย 
อารมณ ์จิตใจ สังคม และสติปัญญา 

95 

 2) ร้อยละคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติขั นพื นฐาน (O-NET)  
   - ชั นประถมศึกษาปีท่ี 6 
   - ชั นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 
   - ชั นมัธยมศึกษาปีท่ี 6 

 
 

42 
35 
30 
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- 

3) ร้อยละของผูเ้รยีนไดร้ับการพัฒนาเตม็ตามศักยภาพตาม
ความถนดัและความสามารถ (วิทยาศาสตร์ คณติศาสตร์ 
ทัศนศลิป์ นาฏศิลป ์ดนตรี กีฬา) 

90 

4) ร้อยละของนักเรียนท่ีผ่านการประเมินคุณลักษณะอัน
พึงประสงค์ตามหลักสูตรระดับดีขึ นไป 

95 

5) ร้อยละของครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับ 
การส่งเสริมและพัฒนาตามมาตรฐานวิชาชีพครู 

90 

6) จ านวนสถานศึกษาท่ีไดร้ับการส่งเสริมสนับสนุนการ
พัฒนาความสามารถด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์
เพิ่มขึ น 

102 

7) ร้อยละของครูสอนภาษาอังกฤษในระดับชั น
ประถมศึกษาและมัธยมศึกษาได้รบัการพัฒนาและ
ยกระดับความรูภ้าษาอังกฤษโดยใช้ระดับการพัฒนา
ทางด้านภาษา (CEFR) ตามเกณฑท์ี่ก าหนด 

90 

8) ร้อยละของสถานศึกษาท่ีสอนในระดับม.ต้น ที่ได้รับ
การเตรียมความพร้อม ดา้นการอา่น คณิตศาสตร์ และ
วิทยาศาสตร์ในการประเมินระดับนานาชาติตาม
โครงการ PISA 

70 

9) ร้อยละของสถานศึกษาท่ีจัดการเรียนการสอนทีส่ร้าง
สมดลุทุกด้านและมีการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาพหุ
ปัญญารายบุคคลเพิ่มขึ น 

10 

10) ร้อยละของนักเรียนท่ีได้รับการคัดกรองเพื่อพัฒนา
พหุปัญญารายบุคคลเพิ่มขึ น 

10 

11) ร้อยละของสถานศึกษาท่ีมีผลการประเมินตนเองใน
แต่ละมาตรฐานตามระบบการประกันคุณภาพอยู่ใน
ระดับดีขึ นไป 

100 

12) ร้อยละความส าเร็จของการด าเนินโครงการพัฒนา 
การจัดการเรยีนรู้เพื่อเสรมิสร้างสมรรถนะผู้เรียนท่ี
ตอบสนองการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษท่ี 21 

80 
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- 

13) ร้อยละของผู้เรยีนชั นประถมศึกษาปีท่ี 3 มีคะแนนผล 
การทดสอบความสามารถพื นฐานระดับชาติ (NT) ผ่านเกณฑท์ี่
ก าหนดเพิ่มขึ น (46.63) 

3 

14) ร้อยละของครูและบุคลากรทางการศึกษาไดร้ับการพัฒนา
ให้ความรู้ความสามารถและทักษะในการใช้ดิจิทัลให้ม ี
ความพร้อมในการปฏิบัติงาน 

55 

4.2 สัดส่วนของเวลาที่ครูใช้เพื่อการ
เรียนการสอน และงานท่ีเกี่ยวข้องกับ
การเรยีนการสอนต่องานอ่ืนๆ 

1) ร้อยละของครูที่ใช้เวลาเพื่อการเรียนการสอนและงาน
สนับสนุนกับการเรยีนการสอนต่องานอ่ืนๆ ตามเกณฑ์ กคศ. 
ก าหนด สัดส่วน 3:2 

80 

ยุทธศำสตร์ที่ 4 กำรขยำยโอกำส ควำมเสมอภำคและควำมเท่ำเทียมในกำรเข้ำถึงบริกำรทำงกำรศึกษำ 
2.1 อัตราการเข้าเรียนสุทธิระดับชั น
มัธยมศึกษาตอนต้น 

1) ร้อยละการเข้าเรยีนสุทธิระดับชั นมัธยมศึกษาตอนต้น 100 

2.2 จ านวนผู้เรียนที่เป็นผู้พิการ 
ผู้ด้อยโอกาสเข้าถึงบริการทางการศึกษา 
และพัฒนาสมรรถภาพหรือบริการทาง
การศึกษาท่ีเหมาะสม ตามความจ าเป็น 

1) ร้อยละของนักเรียนพิการที่ไดร้บัการช่วยเหลือ ผ่านเกณฑ์
ประเมินตาม IEP 

80 

2) ร้อยละของนักเรียนด้อยโอกาสที่ได้รับการช่วยเหลือ 90 

2.3 ร้อยละของผู้เรียนท่ีได้รับเงิน
อุดหนุนปัจจัยพื นฐานส าหรับนักเรยีน
ยากจน 

1) ร้อยละของนักเรียนท่ีได้รับเงินอุดหนุนปัจจัยพื นฐานส าหรับ
นักเรียนยากจน 

100 

2.4 จ านวนผู้เรียนไดร้ับการพัฒนาเต็ม
ตามศักยภาพตามความถนัด และ
ความสามารถ (วิทยาศาสตร์ 
คณิตศาสตร์ ทัศนศิลป์ นาฏศิลป์ ดนตรี 
กีฬา) 

1) จ านวนผู้เรียนไดร้ับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพตาม
ศักยภาพตามความถนัด และความสามารถ (วิทยาศาสตร์ 
คณิตศาสตร์ ทัศนศิลป์ นาฏศิลป์ ดนตรี กีฬา) 

80 

 1) ร้อยละอัตราการเข้าเรียนของผูเ้รียนแตล่ะระดบัการศึกษา
ต่อประชากรกลุ่มอาย ุ
   - ระดับปฐมวัย 
   - ระดับประถมศึกษา 
   - ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
   - ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

 
 

100 
100 
100 
80 
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ยุทธศำสตร์ที่ 5 กำรจัดกำรศึกษำเพื่อเสริมสร้ำงคุณภำพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

- 

1) ร้อยละของผู้เรียนท่ีเข้าร่วมกิจกรรมทีส่่งเสริมสนับสนุน
ในการสร้างภูมิคุ้มกัน พร้อมรับมือการเปลีย่นแปลงและภยั
คุกคามแบบใหม่ทุกรูปแบบ 

100 

2) ร้อยละของครู บุคลากรทางการศึกษาด าเนินการตาม
แนวทางในการจัดการภยัพิบัติและภัยคุกคามทุกรูปแบบให้
สามารถปรับตัวต่อโรคอุบตัิใหม่และโรคอุบัติซ  า รองรับวิถี
ชีวิตใหม่ (New Normal)  

80 

3) ร้อยละของสถานศึกษาท่ีมีแผนมาตรการในการจดัการภัย
พิบัติ ภัยคุกคามทุกรูปแบบโรคอุบตัิใหม่และโรคอุบตัิซ  า 
รองรับวิถีชีวิตใหม่ (New Normal) 

100 

4) ร้อยละของบุคลากรทางการศึกษามีความรู้ความเข้าใจ
เรื่องการจัดระบบความปลอดภัยตา่งๆ สามารถน าความรู้ไป
ถ่ายทอดสู่โรงเรียนได ้

80 

5) ร้อยละของนักเรียนท่ีมคีวามรู้ความเข้าใจและมีความ
ตระหนักในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

100 

6) ร้อยละของนักเรียนท่ีมีพฤติกรรมแสดงออกถึงการด าเนิน
ชีวิตที่เป็นการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
อย่างยั่งยืน 

100 

7) ร้อยละของครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนา
ในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม 

100 

8) ร้อยละของโรงเรยีนที่เป็นต้นแบบท่ีดีในการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

100 

9) ร้อยละของสถานศึกษาจดักิจกรรมให้ความรู้ความเข้าใจ
และความตระหนักในการอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

100 
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ตัวชี้วัดจ ำแนกตำมยุทธศำสตร์ สพป.สมุทรสำคร เชื่อมโยงตัวชี้วัดนโยบำย สพฐ. (ต่อ) 
 

ตัวชี้วัด 
สพฐ. 

ตัวชี้วัด 
สพป.สมุทรสำคร 

ค่ำ
เป้ำหมำย 
ปี 2565 

ยุทธศำสตร์ที่ 6 พัฒนำระบบบริหำรจัดกำรและส่งเสริมกำรมีส่วนร่วมในกำรบริหำรจัดกำรศึกษำ 
4.1 ร้อยละของหน่วยงานและสถานศึกษา
มีระบบบริหารจัดการที่เป็นดิจิทลั 

1) ร้อยละของหน่วยงานและสถานศึกษามีระบบบริหาร
จัดการทีเ่ป็นดิจิทัล* 

90 

4.3 ร้อยละของสถานศึกษาในพื นที่
นวัตกรรมการศึกษา ในเขตพื นท่ีพเิศษ 
และเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ไดร้ับการ
พัฒนาประสิทธิภาพการจดัการศึกษาตาม
บริบทพื นท่ี 

1) จ านวนเครือข่ายนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาการศึกษาใน
พื นที่ สพท. ได้รับการพัฒนาประสทิธิภาพการจัดการศึกษา
ตามบริบทพื นท่ี 

2 
เครือข่าย 

4.4 ร้อยละของหน่วยงานท่ีผ่านเกณฑ์การ
ประเมิน ITA 

1) ร้อยละของส านักงานเขตพื นทีก่ารศึกษามีคา่คะแนนเฉลี่ยการ
ประเมินคณุธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงาน (ITA)  

85 

2) ร้อยละของสถานศึกษาผ่านเกณฑ์การประเมิน TTA* 85 

4.5 โครงการของหน่วยงานในสังกัด
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั น
พื นฐาน บรรลผุลสัมฤทธ์ิตามค่าเปา้หมาย
ยุทธศาสตร์ชาต ิ

1) ร้อยละโครงการของส านักงานเขตพื นที่การศึกษาที่มี
ผลสมัฤทธิต์่อป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ* 

85 

- 1) ร้อยละของนักเรียนมีพฤติกรรมที่ยึดมั่นความซื่อสตัย์
สุจรติ คุณลักษณะอันพึงประสงคผ์่านในระดับดีขึ นไป 

95 

ยุทธศำสตร์ที่ 7 พัฒนำกระบวนกำร 4D-SIGN  (องค์กรวิถีใหม่ ใช้นวัตกรรมสร้ำงสรรค์ ธรรมำภิบำลเลิศล้ ำ 
น้อมน ำศำสตร์พระรำชำ) 

- 

1) ร้อยละของโรงเรยีนที่ภาคเีครือข่ายในการมีส่วนร่วมของ
การบริหารจัดการคณุภาพการศึกษาของโรงเรียน 5 
เครือข่ายขึ นไป 

95 

2) ร้อยละของโรงเรยีนที่มีผลการประเมินคุณภาพของระบบ
ประกันคณุภาพสถานศึกษาระดับดีขึ นไป 

90 

3) ร้อยละของโรงเรยีนที่เข้ารับการประเมินคณุภาพ
ภายนอก ไดร้ะดบัดีขึ นไปทุกมาตรฐาน 

80 

4) จ านวนโรงเรียนท่ีเข้าร่วมโครงการสถานศึกษาปลอดภยั 15 
5) ร้อยละของโรงเรยีนที่มีนวัตกรรมในการบริหารจดัการ
คุณภาพการศึกษา 

90 
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ตัวชี้วัดจ ำแนกตำมยุทธศำสตร์ สพป.สมุทรสำคร เชื่อมโยงตัวชี้วัดนโยบำย สพฐ. (ต่อ) 
 

ตัวชี้วัด 
สพฐ. 

ตัวชี้วัด 
สพป.สมุทรสำคร 

ค่ำ
เป้ำหมำย 
ปี 2565 

 6) ร้อยละของโรงเรยีนที่มีนวัตกรรมด้านการจัดการเรียน 
การสอน 

90 

 7) จ านวนของโรงเรยีนที่มีผลงานนักเรียนด้านนวตักรรม  
ระดับมากขึ นไป 

10 

 8) ระดับผลการประเมินคณุธรรม และความโปร่งใสของ
หน่วยงาน (ITA) 

AA 

 9) ร้อยละของโรงเรยีนที่ผ่านการประเมินคุณธรรม และความ
โปร่งใสในการด าเนินงานของโรงเรียน (ITA) 

88 

 10) ร้อยละของโรงเรียนที่น้อมน าพระบรมราโชบายด้าน
การศึกษาของในหลวงรัชกาลที่ 10 มาใช้ในการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้ เพื่อพัฒนาผู้เรยีนให้มีคณุลกัษณะอันพึงประสงค์ตาม
เกณฑ์ที่ก าหนดอย่างมีประสิทธิภาพ 

100 

 11) ร้อยละของโรงเรียนที่น้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง มาใช้ในการจัดกิจกรรมการเรยีนรู้เพื่อพัฒนาผูเ้รียนให้
มีคุณลักษณะอันพึงประสงคต์ามเกณฑ์ที่ก าหนดอยา่งมี
ประสิทธิภาพ 

100 

ยุทธศำสตร์ที่ 8 กำรพัฒนำ 4 Quality (นักเรียน ครู ผู้บริหำร องค์กร) 
ผู้เรียนเป็นเลิศ : Super Best Students (SBS ) 
   1. อ่ำนออก เขียนได้ คิดเลขเป็น 

- 

1) ร้อยละของผู้เรียนแตล่ะระดับชั น อ่านออก อ่านคล่อง  
ตามเกณฑ์ที่ สพฐ. ก าหนด ระดับคุณภาพดีขึ นไป 

80 

2) ร้อยละของผู้เรียนแตล่ะระดับชั น เขียนได้ เขียนคล่อง  
ตามเกณฑ์ที่ สพฐ. ก าหนด ระดับคุณภาพดีขึ นไป 

80 

3) ร้อยละของผู้เรียนแตล่ะระดับชั นมีผลการประเมินกลุ่มสาระ
การเรยีนรู้ภาษาไทย ระดับคณุภาพ 3 ขึ นไป 

80 

4) ร้อยละของผู้เรียนแตล่ะระดับชั น มีผลการประเมินกลุ่มสาระ
การเรยีนรู้คณิตศาสตร์ ระดับคณุภาพ 3 ขึ นไป 

80 
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ตัวชี้วัดจ ำแนกตำมยุทธศำสตร์ สพป.สมุทรสำคร เชื่อมโยงตัวชี้วัดนโยบำย สพฐ. (ต่อ) 
 

ตัวชี้วัด 
สพฐ. 

ตัวชี้วัด 
สพป.สมุทรสำคร 

ค่ำ
เป้ำหมำย 
ปี 2565 

   2. คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน 

- 

1) ร้อยละของเด็กปฐมวัย มีพัฒนาการทุกด้านตามวัย  
ระดับคณุภาพ 3 

100 

2) ร้อยละของผู้เรียนแตล่ะระดับชั น มีคุณลักษณะอันพึง
ประสงคต์ามหลักสตูรฯ ระดบัคุณภาพดีขึ นไป 

100 

3) ร้อยละของผู้เรียนแตล่ะระดับชั น มีทักษะพื นฐานใน 
การด ารงชีวิต ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สามารถ
ด ารงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข ระดับคณุภาพดีขึ นไป 

100 

4) ร้อยละของผู้เรียนแตล่ะระดับชั น มีศักยภาพในการจดัการสุข
ภาวะของตนเองให้มีสุขภาวะที่ดี สามารถด ารงชีวิตอย่าง 
มีความสุข ทั งด้านร่างกายและจิตใจ ตามเกณฑ์มาตรฐาน  
(กรมอนามัย) 

80 

5) ร้อยละของผู้เรียนท่ีจบการศึกษาชั นประถมศึกษาปีท่ี 6  
ชั นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ชั นมัธยมศึกษาปีท่ี 6 มีทักษะการเรียนรู ้
ที่เช่ือมโยงสู่อาชีพและการมีงานท า ตามความถนดัและความ
ต้องการของตนเองมีทักษะอาชีพท่ีสอดคล้องกับความต้องการ
ของท้องถิ่น ตลอดจนความท้าทายของโลกในศตวรรษที่ 21 

100 

   3. ทักษะผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 

- 

1) ร้อยละของผู้เรียนแตล่ะระดับชั น มีสมรรถนะส าคัญตาม
หลักสตูร  

95 

2) ร้อยละของผู้เรียนแตล่ะระดับชั น มีทักษะการเรยีนรู้ 
ในศตวรรษที่ 21 (3Rs 8Cs) 

80 

3) ร้อยละของผู้เรียนแตล่ะระดับชั น มีทักษะในการด ารงชีวิต  
มีความพร้อมสามารถรับมือกับภัยคุกคามต่างๆ ทุกรูปแบบ  
ได้อย่างปลอดภัย ระดับคุณภาพพอใช้ขึ นไป 

100 

4) ร้อยละของผู้เรียนแตล่ะระดับชั น มีความตระหนัก  
“โตไปไม่โกง” เหมาะสมตามวัย และสามารถปฏิบัตตินเป็น
แบบอย่างท่ีดี ระดับคณุภาพดีขึ นไป 

100 
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ตัวชี้วัด 
สพฐ. 

ตัวชี้วัด 
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ค่ำ
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ครูเป็นเลิศ : Super Best Teachers (SBT) 

   1. จัดกำรเรียนรู้ท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญ 

- 

1) ร้อยละของครูที่มีและใช้แผนการจัดประสบการณ์/
แผนการจดัการเรียนรู้ที่ตรงตามมาตรฐานการเรยีนรู้ตัวชี วัด 
และเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

100 

2) ร้อยละของครูที่จัดการเรียนรู้แบบ Active Learning 100 

3) ร้อยละของครูที่เปลี่ยนบทบาทจากครูผูส้อนเป็นโค้ช 80 

   2. จัดกำรเรียนรู้ให้ผู้เรียนรู้เท่ำทันกำรเปลี่ยนแปลงของสังคมและเทคโนโลยี 

- 

1) ร้อยละของครูที่จัดการเรียนรู้ให้ผู้เรยีนรู้เท่าทันการ
เปลี่ยนแปลงของสังคม โดยใช้แหล่งเรียนรู้ และสื่อ
เทคโนโลยีที่ทันสมยั 

100 

2) ร้อยละของครูที่จัดกิจกรรมการเรียนรู้ใหผู้้เรียนมี
สมรรถนะในการเข้าถึง เข้าใจ วิเคราะห์ ตีความตรวจสอบ 
และคิดอย่างมีวิจารณญาณ สามารถประเมินประโยชน์และ
โทษในการเลือกรบั/ใช้ประโยชน์จากสื่อต่างๆ 

80 

   3. ครูมืออำชีพ 

- 

1) ร้อยละของครูที่ได้รับการพัฒนามาตรฐานวิชาชีพ 
ต าแหน่ง และ / วิทยฐานะตามเกณฑ ์

80 

2) ร้อยละของครูที่มีรายงานการวจิัยในชั นเรียน อย่างน้อย 
1 เรื่อง/ภาคเรียน 

100 

   4. Digital literacy 

- 

1) ร้อยละของครูที่ได้รับการพัฒนาให้มีความรูค้วามสามารถ 
ทักษะการใช้เทคโนโลยีดิจิทลั และสามารถน าไปประยุกต์ใช้
เพื่อพัฒนาการจัดการเรยีนการสอนได ้

80 

2) ร้อยละของครูที่พัฒนาตนเองผา่นระบบ Digital 
Technology 

80 
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ตัวชี้วัดจ ำแนกตำมยุทธศำสตร์ สพป.สมุทรสำคร เชื่อมโยงตัวชี้วัดนโยบำย สพฐ. (ต่อ) 
 

ตัวชี้วัด 
สพฐ. 

ตัวชี้วัด 
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   5. English literacy 

 1) ร้อยละของครูที่ได้การพัฒนาและยกระดับความรูภ้าษาอังกฤษ 
โดยใช้การพัฒนาทางด้านภาษา (CEFR) ตามเกณฑ์ที่ก าหนด (A2) 

50 

2) ร้อยละของครูที่มีการใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ เป็น
เครื่องมือส าคญัในการช่วยพัฒนาความสามารถทางภาษาของ
ตนเองและผู้เรยีน 

100 

ผู้บริหำรเป็นเลิศ : Super Best Directors (SBD) 
   1. มีภำวะผู้น ำทำงวิชำกำร 

- 

1) จ านวนช่ัวโมงการพัฒนาตนเองด้านวิชาการ เพื่อเพิ่มศักยภาพ
ตามสมรรถนะอย่างต่อเนื่อง 

ไม่ต่ ากว่า  
20 ชม. 

2) ระดับความส าเร็จของการบริหารจัดการสถานศึกษา ในการ
จัดท าแผนพัฒนาคณุภาพการศึกษาและแผนปฏิบตัิการประจ าป ี

4 (ดี) 

3) ระดับความส าเร็จของการบริหารด้านหลักสตูร กระบวนการ
จัดการเรียนรู้ และการนิเทศภายใน 
   - ด้านการบริหารหลักสูตร 

 
 

4 (ดี) 
   - ด้านกระบวนการจัดการเรียนรู้ 4 (ดี) 
   - ด้านการนิเทศภายใน 4 (ดี) 

   2. บริหำรงำนตำมหลักธรรมำภิบำล 
- 1) ระดับความส าเร็จของการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล 4 (ดี) 

   3. Digital Literacy 

- 

1) ระดับความรู้ความสามารถด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ  
2) จ านวนวิธีการ / รูปแบบ ในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ และสื่อดจิิทัล เพื่อตดิต่อสื่อสารกับหน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้อง 

 

   4. English Literacy 

- 

1) ระดับคะแนนผลการทดสอบความสามารถด้านภาษา (CEFR) 
ของผู้บริหารจากการพัฒนาและยกระดับความรูภ้าษาอังกฤษ ตาม
เกณฑ์ที่ก าหนด 

 

2) จ านวนวิธีการ / รูปแบบการใช้สื่อเทคโนโลยสีารสนเทศเป็น
เครื่องมือส าคญัในการพัฒนาความสามารถทางภาษาของตนเอง 
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   5. มีนวัตกรรมทำงกำรบริหำรกำรศึกษำ 

- 
1) จ านวนนวัตกรรมการบริหารการศึกษาที่สามารถน าสู่การ
ปฏิบัติได้จริง 

1 

องค์กรเป็นเลิศ : Super Best Organization (SBO) 
   1. บริหำรจัดกำรศึกษำโดยกำรมีส่วนร่วมของภำคีเครือข่ำย 

- 
1) จ านวนภาคีเครือข่ายที่มสี่วนร่วมในการบริหารจัดการ 3 
2) ระดับความส าเร็จของการบริหารจัดการตามหลักการ
กระจายอ านาจที่ก าหนด 

4 (ดี) 

   2. มีระบบกำรก ำกับ ติดตำม ที่มีประสิทธิภำพ 

- 

1) ระดับความส าเร็จของระบบประกันคุณภาพภายใน 4 (ดี) 

2) ระดับความส าเร็จของระบบการนิเทศภายใน 4 (ดี) 
3) ร้อยละผลการประเมินคณุธรรมและความโปร่งใสในการ
ด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency 
Assessment : ITA) 

4  
(ร้อยละ 85 

ขึ นไป) 

   3. น ำเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) มำใช้ในกำรบริหำรจัดกำร 

- 
1) ระดับความส าเร็จของการน าเทคโนโลยีดิจิทลั (Digital 
Technology) มาใช้ในการบริหารจัดการ 

4 

   4. มีมำตรกำรรักษำควำมปลอดภัย และจัดบรรยำกำศท่ีเอ้ือต่อกำรเรียนรู้ 

- 

1) ระดับความส าเร็จของการด าเนนิงานด้านความปลอดภัย 4  
(8 รายการ

ขึ นไป) 
2) ระดับความส าเร็จของการจัดบรรยากาศทีเ่อื อต่อการ
เรียนรู/้การปฏิบัติงาน 

4  
(6 -7 

รายการ) 
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ที่ปรึกษา 
  นายชาติชาย  ขันท า    ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร 
 นายสมใจ  ผิวสา    รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร 
 นางภัทรนันฐ์  ไหลงาม   รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร 
 นายสมชาย  นัดนาค    รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร 
 นางสาวกฤษณา  เกิดบุญส่ง ผู้อ านวยการกลุ่มนโยบายและแผน  
 

ข้อมูล 
 ผู้อ านวยการกลุ่มและบุคลากรทุกกลุ่ม ในส านักงาน 
  

เรียบเรียง 
 นางสาวกฤษณา  เกิดบุญส่ง ผู้อ านวยการกลุ่มนโยบายและแผน  
 นางณัฐหทัย  สุนทรมัจฉะ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ 
 นางสาววนิดา  ขอชนะ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ 
 

รูปเล่ม/ปก 
 นางณัฐหทัย  สุนทรมัจฉะ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ 
   นายชิษณุพงศ์  อติลักขณเมธี  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ 
 นางสาววนิดา  ขอชนะ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ 
 นางสุชาดา  หัสดี ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน 

 นางสาวอรประภา  รัตนปัญญา ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน 

 

  
 

 

บรรณาธิการกิจ 



ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำสมุทรสำคร
Samutsakhon Primary Education Service Area Office

2/3 หมู่ 8 ถนนเศรษฐกิจ 1 อ ำเภอเมืองสมุทรสำคร จังหวัดสมุทรสำคร 74000
โทร 034-826254 Fax : 034-826253


