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ยุทธศำสตร์ชำติระยะ 20 ปี (พ.ศ.2561-2580)
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แผนปฏิรูปประเทศ
แผนปฏิรูปประเทศด้ำนกำรศึกษำ
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แผนกำรศึกษำแห่งชำติ พ.ศ. 2560 – 2579
แผนปฏิบัตริ ำชกำรระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 – 2565)
ของกระทรวงศึกษำธิกำร
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ทักษะแห่งทศวรรษที่ 21
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กำรศึกษำขัน้ พื้นฐำน พ.ศ. 2563 – 2565 สพป.สมุทรสำคร
ส่วนที่ 3 ทิศทางการจัดการศึกษา
นโยบำยของสำนักงำนเขตพืน้ ที่กำรศึกษำประถมศึกษำสมุทรสำคร
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เป้ำประสงค์หลัก
โมเดลกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ (SAKHON)2 Model
ตัวชี้วัดควำมสำเร็จ “เลิศสุด สมุทรสำคร”
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สารบัญ (ต่อ)
หน้า
ส่วนที่ 4 ยุทธศาสตร์ ตัวชี้วดั ค่าเป้าหมายและโครงการ
ยุทธศำสตร์ที่ 1 กำรจัดกำรศึกษำเพื่อควำมมั่นคง
ยุทธศำสตร์ที่ 2 กำรพัฒนำคุณภำพนักเรียนและส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำ
เพื่อสร้ำงขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน
ยุทธศำสตร์ที่ 3 ส่งเสริม สนับสนุนกำรพัฒนำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ
ยุทธศำสตร์ที่ 4 เสริมสร้ำงโอกำส ควำมเสมอภำคและควำมเท่ำเทียม
กำรเข้ำถึงบริกำรทำงกำรศึกษำ
ยุทธศำสตร์ที่ 5 กำรจัดกำรศึกษำเพื่อเสริมสร้ำงคุณภำพชีวิตที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม
ยุทธศำสตร์ที่ 6 พัฒนำระบบบริหำรจัดกำรและส่งเสริมกำรมีส่วนร่วม
ในกำรบริหำรจัดกำรศึกษำ
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ส่วนที่ 5 การบริหารแผนสู่การปฏิบัติ
กำรนำแผนสู่กำรปฏิบัติ
กำรติดตำม ตรวจสอบและประเมินผล
ปัจจัยแห่งควำมสำเร็จในกำรนำแผนไปสูก่ ำรปฏิบัติ
ภาคผนวก
- คำสั่งสำนักงำนเขตพืน้ ที่กำรศึกษำประถมศึกษำสมุทรสำคร
ที่ 370/2563 สั่ง ณ วันที่ 8 ธันวำคม 2563
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สารบัญตาราง
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1
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เขตกำรปกครอง พืน้ ที่และประชำกร
จำนวนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดสมุทรสำคร
จำนวนสถำนศึกษำในสังกัด จำแนกตำมขนำดปีกำรศึกษำ 2558-2563
จำนวนนักเรียนรำยชั้นเรียนและห้องเรียนเปรียบเทียบ
ปีกำรศึกษำ 2561 – 2563
นักเรียนด้อยโอกำส พิกำรและเด็กไร้/ต่ำงสัญชำติ
ปีกำรศึกษำ 2561 – 2563
จำนวนนักเรียนในสังกัด จำแนกตำมสัญชำติ ปีกำรศึกษำ 2563
จำนวนนักเรียนออกกลำงคัน ปีกำรศึกษำ 2562
อัตรำกำรศึกษำต่อและประกอบอำชีพของนักเรียนในสังกัด
จำนวนข้ำรำชกำรในสังกัด จำแนกตำมสำยงำนและวุฒกิ ำรศึกษำ
ควำมขำดแคลนบุคลำกรครูในโรงเรียน (ตำมเกณฑ์ ก.ค.ศ.)
ผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติขนั้ พื้นฐำน (O-NET) ชั้นประถมศึกษำ
ปีที่ 6 ปีกำรศึกษำ 2560 - 2562 ระดับเขตพื้นที่และระดับต่ำงๆ
ผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติขนั้ พื้นฐำน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษำ
ปีที่ 3 ปีกำรศึกษำ 2560 - 2562 ระดับเขตพืน้ ที่และระดับต่ำงๆ
ผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติขนั้ พื้นฐำน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษำ
ปีที่ 6 ปีกำรศึกษำ 2560 - 2562 ระดับเขตพื้นที่และระดับต่ำงๆ
ผลกำรประเมินคุณภำพผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษำปีที่ 3
ปีกำรศึกษำ 2560 - 2562
ผลกำรประเมินควำมสำมำรถด้ำนกำรอ่ำน (RT) ชั้นประถมศึกษำปีที่ 1
ปีกำรศึกษำ 2560 - 2562
ควำมก้ำวหน้ำผลกำรประเมินคุณภำพผู้เรียน (National Test : NT)
ชั้นประถมศึกษำปีที่ 3 ปีกำรศึกษำ 2560 - 2562
ผลกำรประเมินพัฒนำกำรระดับปฐมวัย ปีกำรศึกษำ 2562
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ตัวชี้วัดแผนปฏิบัติรำชกำรของ สพฐ. ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563
ผลกำรประเมินกำรบริหำรและจัดกำรของสำนักงำนเขตrพืน้ ที่กำรศึกษำ
ตำมเกณฑ์มำตรฐำนฯ ปีงบประมำณ 2563
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ส่วนที่ 1
บทนำ
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 ตามมาตรา 65 ได้บัญญัติให้รัฐพึงจัด
ให้มียุทธศาสตร์ชาติเป็นเป้าหมายการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนตามหลักธรรมาภิบาล เพื่อใช้
เป็นกรอบในการจัดทาแผนต่าง ๆ ให้สอดคล้อง เกิดการบูรณาการและเป็นพลังผลักดันร่วมกัน
ไปสู่เป้าหมายที่กาหนดไว้
วิสัยทัศน์ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ.2561-2580) คือ “ประเทศไทยมีความมั่นคง
มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”
หรือเป็นคติพจน์ประจาชาติว่า “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” โดยมีความมั่นคงเป็นรากฐาน ที่จะทาให้
เกิดความมั่งคั่งและยั่งยืน
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้ นพื้นฐาน ได้กาหนดนโยบายและดาเนิ น การ
จัดทาแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรที่สอดรับกับยุทธศาสตร์ชาติ แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.25602579แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่12 (พ.ศ.2560-2564) แผนยุทธศาสตร์
กระทรวงศึกษาธิการ (พ.ศ.2563-2565) โดยพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการ
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 กาหนดให้
ส่วนราชการจัดทาแผนปฏิบัตริ าชการโดยจัดทาเป็นแผนห้าปีและต้องสอดคล้องกับยุทธศาสตร์
ชาติ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนการปฏิรูปประเทศด้านต่าง ๆ แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ นโยบายของคณะรัฐมนตรีที่แถลงต่อรัฐสภาและแผนอื่นที่เกี่ยวข้อง โดยใน
วาระเริ่มแรก ให้แผนปฏิบัตริ าชการของส่วนราชการเป็นแผนห้าปี ให้จัดทาเป็นแผนสามปี โดย
มีห้วงระยะเวลาตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ.2563-2565 ซึ่งสานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพืน้ ฐาน ได้จัดทาแผนปฏิบัตริ าชการะยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 - 2565) ซึ่งถือเป็นแผนระดับที่ 3
โดยทาการศึกษาวิเคราะห์ความสอดคล้องเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ชาติ แผนระดับที่ 1 และแผน
ระดับที่ 2 ตามที่คณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบ

สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร
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แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2563–2565
(ฉบับทบทวนปีงบประมาณ พ.ศ. 2564)

สานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษาประถมศึกษา เป็นหน่วยงานที่อยูภ่ ายใต้การกากับดูแล
ของส านั ก งานคณะกรรมการการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน ภารกิ จ ส าคั ญ คื อ เป็ น หน่ ว ยก ากั บ
สนับสนุน ส่งเสริม และประสานการจัดการศึกษาของสถานศึกษา หน่วยงาน องค์กร และ
บุคคลต่าง ๆ ที่จัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้เป็นไปตามนโยบาย และได้มาตรฐานการศึกษา จึง
เป็นเสมือนหน่วยอานวยความสะดวกให้กับสถานศึกษา และหน่วยจัดการศึกษาอื่นให้สามารถ
จัดการศึกษาได้อย่างคล่องตัว มีความเป็นอิสระ สามารถให้บริการทางการศึกษาได้อย่างทั่วถึง
มีคุณภาพและเป็นธรรม
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาครในฐานะหน่วยงานบริหาร
จัดการ การศึกษาขั้นพื้นฐานในพื้นที่ จึงได้จัดทาแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน พ.ศ.2563-2565
(ฉบับทบทวนปีงบประมาณ พ.ศ.2564) ขึ้นเพื่อใช้เป็นกรอบทิศทางและเป้าหมายในการปฏิบัติ
ราชการของหน่วยงานและสถานศึกษาในสังกัดให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันอย่างมีเอกภาพ
สอดคล้องกับนโยบายยุท ธศาสตร์ ของหน่ว ยเหนือ ภายใต้บริบทความจาเป็นของเขตพื้ น ที่
การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร
อำนำจหน้ำที่
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา เป็นหน่วยงานทางการศึกษาที่อยู่ภายใต้การกากับดูแล
ของสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน มีอานาจหน้าที่ ดังนี้
1. มาตรา ๓๗ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๖
และที่แก้ไขเพิ่มเติม กาหนดให้สานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษามีอานาจหน้าที่เกี่ยวกับการศึกษา ตามที่
กาหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการหรือกฎหมายอื่น และมี
อานาจหน้าที่ดังนี้
1) อานาจหน้าที่ในการบริหารและจัดการศึกษา และพัฒนาสาระของหลักสู ตร
การศึกษา ให้สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานของสานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพืน้ ฐาน
2) อานาจหน้าที่ในการพัฒนางานด้านวิชาการ และจัดให้มีระบบประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษา ร่วมกับสถานศึกษา
3) รับผิดชอบในการพิจารณาแบ่งส่วนราชการภายในสถานศึกษาของสถานศึกษา
และสานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษา
4) ปฏิบัตหิ น้าที่อื่นตามที่กฎหมายกาหนด
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ข้อ 5 แห่งประกำศกระทรวงศึกษำธิกำร เรื่อง กำรแบ่งส่วนรำชกำรภำยในสำนักงำน
เขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำ พ.ศ. 2560
กาหนดให้สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามีอานาจหน้าที่ดาเนิ นการให้เป็นไปตาม
อานาจหน้าที่ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ และมีอานาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้
1) จัดทานโยบาย แผนพัฒนาและมาตรฐานการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษาให้
สอดคล้องกับนโยบาย มาตรฐานการศึกษา แผนการศึกษา แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้ นฐาน
และความต้องการของท้องถิ่น
2) วิเคราะห์การจัดตั้งงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปของสถานศึกษาและหน่วยงาน
ในเขตพื้นที่การศึกษา และแจ้งการจัดสรรงบประมาณที่ได้รับให้หน่วยงานข้างต้นรับทราบ
รวมทั้งกากับ ตรวจสอบติดตามการใช้จา่ ยงบประมาณของหน่วยงานดังกล่าว
3) ประสาน ส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาหลักสูตรร่วมกับสถานศึกษาในเขตพืน้ ที่
การศึกษา
4) ก ากั บ ดู แ ล ติ ด ตาม และประเมิ น ผลสถานศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐานและในเขตพื้นที่
การศึกษา
5) ศึกษา วิเคราะห์ วิจัยและรวบรวมข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษาในเขตพื้นที่
การศึกษา
6) ประสานการระดมทรัพยากรด้านต่าง ๆ รวมทั้งทรัพยากรบุคคล เพื่อส่งเสริม
สนับสนุนการจัดและพัฒนาการศึกษาในเขตพืน้ ที่การศึกษา
7) จั ด ระบบประกัน คุณ ภาพการศึ ก ษา และประเมิ น ผลสถานศึ กษาในเขตพื้นที่
การศึกษา
8. ประสาน ส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาของสถานศึกษาเอกชน องค์กร
ปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น รวมทั้ ง บุ ค คล องค์ ก รชุ ม ชน องค์ ก รวิ ช าชี พ สถาบั น ศาสนา สถาน
ประกอบการและสถาบันอื่นที่จัดการศึกษารูปแบบที่หลากหลายในเขตพืน้ ที่การศึกษา
9. ดาเนินการและประสาน ส่งเสริมสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาการศึกษาเขตพื้นที่
การศึกษา
10. ประสาน ส่งเสริมการดาเนินการของคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการและ
คณะทางานด้านการศึกษา
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11. ประสานการปฏิบั ติราชการทั่วไปกับองค์กรหรือหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐ
เอกชน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
12. ปฏิบัตงิ านร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือ
ที่ได้รับมอบหมาย
โครงสร้ำงกำรบริหำรงำน
ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา เป็นผู้บังคับบัญชาและผู้บริหารสูงสุดของ
เขตพื้นที่การศึกษา (ม.37 พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546) จัด
โครงสร้างออกเป็น 9 กลุ่ม 1 หน่วย ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การแบ่งส่วนราชการ
ภายในสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา พ.ศ. 2560 ประกาศ ณ วันที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560
และ ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2561 แบ่งเป็น
1) กลุ่มอานวยการ
2) กลุ่มนโยบายและแผน
3) กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
4) กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
5) กลุ่มบริหารงานบุคคล
6) กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
7) กลุม่ นิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา
8) กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
9) หน่วยตรวจสอบภายใน
10) กลุ่มกฎหมายและคดี
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โครงสร้ำงและรูปแบบกำรบริหำรงำนของสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
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การศึกษาสถานภาพเขตพื้นที่การศึกษา
 กำรวิเครำะห์สภำพแวดล้อมด้ำนกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน (SWOT Analysis)
ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษาสมุ ท รสาครได้ ด าเนิ น การจั ด ท า
แผนพัฒนาการศึกษาขัน้ พืน้ ฐานตามกระบวนการบริหารเชิงกลยุทธ์ ศึกษาสภาพบริบท ภารกิจ
อานาจหน้าที่ของเขตพื้นที่การศึก ษา ข้อมูลทางการศึกษา ผลการดาเนินงานที่ผ่านมาจาก
ผู้รับผิดชอบ ปัญหาความต้องการ ข้อเสนอ แนะแนวทางการพัฒนาจากผู้มีส่วนได้สว่ นเสีย โดยได้
จั ด ประชุ ม เพื่ อ รั บ ฟั ง ความคิ ด เห็ น จากผู้ มี ส่ ว นได้ เ สี ย อั น ประกอบไปด้ ว ย ผู้ แ ทน
คณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัด คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบประเมินและนิเทศ
การศึกษา กลุ่มเครือข่ายทางการศึ กษาต่าง ๆ นาข้อมูลข้อเสนอแนะแนวทางมาวิเ คราะห์
ประเมินสภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอก เพื่อให้รู้ถงึ สถานะที่เป็นจริงในด้านจุดอ่อนจุดแข็ง
โอกาสและสภาวะภัยคุกคามที่ต้องระมัดระวัง เพื่อเป็นพื้นฐานของการกาหนดยุทธศาสตร์
การพัฒนาที่เหมาะสม พบว่า
1. ด้ำนโอกำสทำงกำรศึกษำ
 จุดแข็ง : Strengths
S1 มี จ านวนสถานศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐานเพื่ อ บริ ก ารแก่ ก ลุ่ ม เป้ า หมายกระจาย
ครอบคลุมอยู่ทุกพื้นที่ ทุกตาบล ทั้งในสังกัดและสังกัดอื่น ส่งผลให้ประชากรวัยเรียนได้รับ
การศึกษาอย่างทั่วถึง
S2 นักเรียนได้รับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตัง้ แต่ระดับอนุบาล
จนจบการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน
S3 สถานศึกษาเปิดโอกาสให้เด็กด้อยโอกาส เด็กพิการ เด็กไร้สัญชาติเข้า รับ
การศึกษา
S4 มีห้องเรียนพิเศษ EP คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ให้บริการสาหรับเด็กที่มี
ความสามารถพิเศษและมีความพร้อม
S5 สถานศึ ก ษาระดั บ ขยายโอกาสทางการศึ ก ษามี ค วามร่ ว มมื อ กั บ สถาน
ประกอบการในการฝึกทักษะอาชีพให้กับผู้เรียนเป็นการศึกษาเพื่อการมีงานทา
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S6 สถานศึกษามีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นไปสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ รวมทั้ง
อนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีและวิถีชีวิตที่เป็นเอกลักษณ์ของคนสมุทรสาครให้ดารงอยู่และ
สามารถให้บริการด้านอาคารสถานที่แก่ชุมชน
 จุดอ่อน : Weakness
W1 ผู้ เ รี ย นระดั บ ชั้ น ประถมศึ ก ษาและมั ธ ยมศึ ก ษาตอนต้ น ยั ง เข้ า เรี ย น
สถานศึกษาไม่เป็นไปตามเกณฑ์ จากผลการประเมินการบริหารจัดการสานักงาน
W2 บุคลากรครูผู้สอนมีปริมาณไม่สอดคล้องกับภารกิจทั้งงานในหน้าที่และงานอื่น
ปั จ จุ บั น การจั ด การเรี ย นการสอนมี ค วามซั บ ซ้อ นยุ่ งยาก อี ก ทั้ ง ครู ไ ม่ ค รบตามโครงสร้าง
อัตรากาลัง ครูไม่ครบชั้น ครูตามสาขาวิชาที่จาเป็นไม่เพียงพอ โดยเฉพาะในสถานศึกษาขนาดเล็ก
W3 ระบบการดูแลช่วยเหลือ การแนะแนวการศึกษาต่อในสาขาอาชีพยังได้ผล
ไม่เต็มที่
W4 ห้องเรียน อาคารฝึกอาชีพไม่เพียงพอ อาคารเรียนมีอายุการใช้งานนาน มี
สภาพชารุด งบประมาณจากส่วนกลางไม่เพียงพอต่อการจัดสรร
W5 สถานศึ ก ษาบางแห่ ง มี ส ถานที่ ไ ม่ เ พี ย งพอในการก่ อ สร้ า งอาคารเรี ย น
อาคารประกอบ
W6 ครูผู้สอนไม่มีความชานาญทางด้านภาษาที่ใช้สอนนักเรียนต่างด้าว
W7 อัตราการออกกลางคันยังไม่เป็นไปตามเป้าหมาย ยังมีนักเรียนบางส่วนที่
ออกกลางคันเนื่องจากปัญหาสมรส เจ็บป่วย อุบัตเิ หตุ อพยพตามผู้ปกครอง ปัญหาครอบครัว
ความยากจน ทาให้นักเรียนต้องพักการเรียนชั่วคราว ออกไปช่วยผู้ปกครองหารายได้ การย้าย
ติดตามผู้ปกครองของนักเรียน สภาพเศรษฐกิจและสังคมในปัจจุบัน ส่งผลให้นักเรียนและ
ผู้ปกครองมีเวลาอยูด่ ว้ ยกันน้อย เวลาส่วนใหญ่จะอยู่กับเพื่อนและเทคโนโลยี
W8 อัตราการเรียนต่อสายอาชีพค่อนข้างน้อย เนื่องจากผู้ปกครองและนักเรียน
ยังไม่ตระหนักถึงประโยชน์
W9 โรงเรียนขยายโอกาสไม่มีงบประมาณพานักเรียนไปเรียนในแบบทวิ ศึกษา
ของการเรียนต่อสายอาชีพ
W10 นักเรียนยังขาดความรู้เท่าทันในการสื่อสารทางเทคโนโลยี
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 โอกำส : Opportunities
O1 จังหวัดสมุทรสาคร มีอาณาเขตติดกับเมืองหลวงของประเทศ การคมนาคม
สะดวก ส่งผลให้เด็กเยาวชนและประชาชนมีโอกาสได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึงและต่อเนื่อง
O2 ภาคประชาสังคม องค์กรภาครัฐ อปท. ภาคเอกชน มีศักยภาพสูง มีความ
พร้อมในการให้การสนับสนุนสถานศึกษาและหน่วยงานทางการศึกษา
O3 มีสถานประกอบการให้ความร่วมมือในการฝึกทักษะอาชีพ ให้กับผู้เรียนใน
รูปแบบทวิศึกษา
O4 รายได้ต่อหัวของประชากรสูง รายได้ของจังหวัดเป็นอันดับสองของประเทศ
ส่งผลให้สามารถสนับสนุนการจัดการศึกษาได้สูงและเต็มที่
O5 ชุมชนท้องถิ่นมีศักยภาพ สามารถสนับสนุนทุนการศึกษาให้แก่เด็กได้จานวนมาก
O6 เทคโนโลยีเพื่อการศึกษาเพื่อค้นคว้าหาความรู้ มีมากขึ้นสามารถเข้า ถึ ง
แหล่งเรียนรู้ได้สะดวกขึน้
 อุปสรรค : Treats
T1 ผู้ปกครองทั้งคนไทยและต่างด้าว ย้ายถิ่นในการประกอบอาชีพ ส่งผลต่อ
การย้ายเข้าออกของนักเรียนและอัตราการออกกลางคัน ส่วนหนึ่งไม่ย้ายชื่อนักเรียนออกจาก
ทะเบียนบ้าน ส่งผลต่ออัตราการเข้าเรียน บางส่วนติดตามตัวไม่ได้
T2 งบประมาณสาหรับการพัฒนาและดูแลรักษาอุปกรณ์เทคโนโลยีไม่เพียงพอ
T3 กฎหมาย ระเบียบ กฎเกณฑ์ แนวทางของหน่วยงานท้องถิ่นไม่เอื้อต่อการ
อุดหนุนช่วยเหลือการศึกษา
T4 รายได้ผู้ปกครองส่วนใหญ่ค่อนข้างต่า ส่งผลต่อการส่งเสริมอุดหนุน ของ
สถานศึกษาและการส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาของผู้ปกครอง ผู้เรียนส่วนหนึ่งเป็น
ผู้ด้อยโอกาสทางการศึกษา ขาดแคลนปัจจัยพื้นฐาน ออกกลางคันและไม่จบหลักสูตรภายใน
ระยะเวลาที่กาหนด
T5 ค่าครองชีพค่อนข้างสูง รายได้ของผู้ปกครองไม่เพียงพอต่อการใช้จา่ ย ส่งผล
ต่อการส่งเสริมบุตรหลานในการศึกษา
T6 เด็ ก ต่ า งด้ า วที่ เ พิ่ ม ขึ้ น ส่ ง ผลให้ ก ารจั ด การเรี ย นการสอนในบางส่ ว น
ยากลาบากขึ้น

สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร

8

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

2. ด้ำนคุณภำพทำงกำรศึกษำ
 จุดแข็ง : Strengths
S1 คุณภาพการศึกษาระดับชาติขั้นพืน้ ฐาน เพื่อการประกันคุณภาพผู้เรียน (NT)
ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 มีคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าระดับประเทศทุกด้าน
S2 คะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-net) ระดับเขตพื้นที่
การศึกษามีพัฒนาการสูงขึน้ และสูงกว่าระดับประเทศ ดังนี้
- ชั้น ป. 6 วิชาภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สูงกว่าระดับประเทศ
และสูงกว่าระดับ สพฐ.ทุกวิชา
- ชั้น ม. 3 วิชาภาษาไทย ภาษาอังกฤษ มีพัฒนาการสูงขึน้
- ชั้น ม. 6 วิชาภาษาไทย ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ สังคมศึกษา สูงกว่า
ระดับ สพฐ. และสูงกว่าระดับประเทศ ทุกวิชา
S3 คุณภาพนักเรียนชั้น ป.1 ด้านการอ่าน มีผลการประเมินความสามารถสูง
กว่าระดับประเทศทุกด้าน
S3 โรงเรียนทุกโรงเรียนมีกระบวนการสร้างเสริมคุณธรรม จริยธรรมและความ
สานึกในการเป็นชาติไทย
S4 ครูและผู้บริหารสถานศึกษามีคุณวุฒิสูง มีความรู้ ความสามารถ ได้รับการ
พัฒนาสมรรถนะอย่างสม่าเสมอ มีความสนใจใฝ่หาความรู้เพิ่มเติม
S5 ผู้ เ รี ย นส่ ว นใหญ่ มี คุ ณ ลั ก ษณะอั น พึ ง ประสงค์ ร ะดั บ ดี ขึ้ น ไป เนื่ อ งจากมี
นโยบายส่งเสริมคุณธรรม
 จุดอ่อน : Weakness
W1 คะแนนเฉลี่ยรวมผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-net)
ม.3 ต่ ากว่ า ระดั บ สพฐ.และระดั บ ประเทศทุ ก วิ ช า ป.6 ต่ ากว่ า ระดั บ ประเทศในวิ ช า
ภาษาอังกฤษ
W2 นักเรียนชั้น ป.6, ม.3, ม.6 มี ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้น
พืน้ ฐาน (O-net) คะแนนเฉลี่ยรวมลดลงทุกระดับชัน้ และวิชาดังนี้
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ชั้น ป. 6 ลดลง 4 วิชาหลัก ได้แก่ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา
ภาษาอังกฤษ
ชั้น ม.3 ลดลง 3 วิชาหลัก ได้แก่ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ
ชั้น ม.6 ลดลง 3 วิชาหลัก ได้แก่ ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
W3 ผลการประเมินการบริหารจัดการสานักงาน ตัวบ่งชีผ้ ู้เรียนระดับชั้น ป.6 มี
คะแนน NT ยังไม่เป็นไปตามเกณฑ์ที่กาหนด
W4 นักเรียนไม่กล้าสื่อสารภาษาอังกฤษ และไม่ได้ใช้ในชีวิตประจาวัน
W5 ครูไม่ตรงสาขา ไม่ตรงความจาเป็นในการจัดการศึกษา ทาให้ไม่สามารถ
จัดการเรียนการสอนได้อย่างมีคุณภาพเพียงพอ
W6 สถานศึกษาที่มีกระบวนการจัดการเรียนการสอนของครูลักษณะเวียนสอน
ส่งผลต่อความเอาใจใส่ในตัวเด็กของครูมีไม่เท่าที่ควร
W7 ครูบรรจุใหม่ส่วนใหญ่มีภูมิลาเนาต่างจังหวัด จะย้ายคืนถิ่นเมื่อบรรจุครบ
ตามวาระ
W8 ครูบางส่วนยังสอนไม่เป็น ไม่มวี ิธีการสอน ขาดทักษะ ครูรุ่นใหม่เน้นการสอน
เฉพาะเรื่องที่รับผิดชอบ ไม่มีการดึงดูดความสนใจเด็ก ไม่มีจติ วิญญาณความเป็นครู
W9 ขาดแคลนครู ครูตามสาขาที่จาเป็น โดยเฉพาะโรงเรียนขนาดเล็ก
W10 นักเรียนอ่านไม่ออกและเขียนไม่ได้สาเหตุส่วนหนึ่งเนื่องจากเป็นเด็กที่มี
ความต้องการพิเศษและครูผู้สอนไม่สามารถดูแลผู้เรียนได้สอดคล้องกับความแตกต่างระหว่างบุคคล
W11 ครูและบุคลากรมีทักษะในการทาวิจัยในชั้นเรียนน้อย ทาให้การพัฒนา
การเรียนการสอนไม่มปี ระสิทธิภาพเท่าที่ควร
W12 สื่อเทคโนโลยีไม่สร้างสรรค์ ผู้เรียนใช้เทคโนโลยีขาดการแยกแยะ ส่งผลให้
มีพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์
 โอกำส : Opportunities
O1 แนวทางการจัดการเรียนการสอนผ่านเทคโนโลยี ส่งผลให้โรงเรียนสามารถ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาได้มากขึน้
O2 ชุมชนมีแหล่งเรียนรู้ ภูมิปัญญาท้องถิ่นที่หลากหลาย ภูมิปัญญาท้องถิ่นเข้า
มามีสว่ นร่วมในการจัดการเรียนการสอน เป็นครู เป็นแบบอย่าง ส่งผลต่อนักเรียนในการเรียนรู้
O3 ระบบเครือข่ายเทคโนโลยีครอบคลุมทุกพืน้ ที่เข้าถึงสื่อการเรียนรู้ได้ง่าย
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O4 สถานประกอบการให้ความสาคัญต่อการสนับสนุนทางการศึกษามากขึน้
O5 ยุทธศาสตร์จังหวัดมีแผนให้การสนับสนุนคุณภาพการศึกษา เพื่อยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ด้านการทดสอบระดับชาติขนั้ พืน้ ฐาน (O-net)
 อุปสรรค : Treats
T1 กระแสสังคมและเทคโนโลยี มีผลต่อพฤติกรรมผู้เรียน
T2 โรงเรียนขยายโอกาส มีครูไม่ตรงสาขา/วิชาเอก การสรรหา บรรจุ ไม่ตรงกับ
ความจาเป็นที่แท้จรอง
T3 ครูขาดแคลนไม่เพียงพอกับการพัฒนาคุณภาพ โดยเฉพาะในสถานศึ กษา
ขนาดเล็ก
T4 นักเรียนที่เข้าเรียนในโรงเรียนสังกัด สพฐ. ส่วนใหญ่ผู้ปกครองมีฐานะปานกลาง
ถึงค่อนข้างยากจน ส่งผลต่อการร่วมพัฒนาคุณภาพการศึกษาของบุตรหลาน
T5 การตีค่าความคุ้มทุนทางการศึกษาเป็นเงิน ส่งผลต่อโรงเรียนขนาดเล็กไม่ได้
รับการส่งเสริมที่แท้จริง
T6 สถาบันครอบครัวเป็นครอบครัวเดี่ยว/แตกแยกเพิ่มขึ้น ขาดผู้ให้การอบรม
เลี้ยงดู ให้ความรู้ ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม
T7 แหล่งเสื่อมโทรมกระจายอยูห่ ลายจุด
T8 สังคมไทยยังขาดภูมิคุ้มกันจากการบริโภคผ่านสื่อและเทคโนโลยี ซึ่งไม่ได้
นาเสนอในเชิงสร้างสรรค์และเป็นจริงเท่าที่ควร การแพร่ขยายของข้อมูลข่าวสารไร้พรมแดน
ส่งผลต่อการเสริมสร้างความรู้ การดูแลและปกป้องผู้เรียนจากค่านิยมที่ไม่พึงประสงค์
T9 ครูมภี าระงานอื่นมากกว่างานสอน ส่งผลให้ไม่มเี วลาอยู่โรงเรียนไม่สามารถ
ออกแบบกระบวนการเรียนการสอนได้เต็มที่ และไม่เพียงพอต่อการดูแลเด็กและการจัด การ
เรียนการสอน
T10 การวั ด คุ ณ ภาพการศึ ก ษาที่ O-net ส่ ง ผลต่ อ โรงเรี ย นขยายโอกาสทาง
การศึกษาที่นโยบายเน้นการสอนเพื่ออาชีพ
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3. ด้ำนกำรบริหำรจัดกำร
 จุดแข็ง : Strengths
S1 ผอ.สพป.สมุทรสาคร ซึ่งเป็นผู้นาองค์กร มีนโยบายทิศทางการดาเนินงานที่ชัดเจน
S2 มีหน่วยติดตามตรวจสอบทางการบริหารการเงินที่ชัดเจน มีการให้คาแนะนา
ด้านระเบียบที่เกี่ยวข้อง
S3 มี กตปน.เป็ น หน่ ว ยติ ด ตาม ประเมิ น ผล ด้ า นวิ ช าการที่ ชั ด เจน และมี
เครือข่าย อ.กตปน.ครอบคลุมทุกอาเภอ
S4 มีเทคโนโลยีส่งเสริมการติดต่อสื่อสารกับหน่วยงานในสังกัดและหน่วยงาน
อื่นได้รวดเร็ว
S5 มีการติดตามการดาเนินงานตามนโยบายอย่างสม่าเสมอ เป็นการกระตุ้นให้
โรงเรียนเกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
S6 สถานศึกษาและหน่วยงานทางการศึกษาไม่ มีเรื่องร้องเรียนด้านการทุจริ ต
ไม่มีขา่ วการเรียกรับเงิน ส่งผลให้มคี วามนิยมมาสอบบรรจุครูที่จังหวัดสมุทรสาครมาก
S7 สพป.สมุ ท รสาครบริ ห ารจั ด การในรู ป แบบเครื อ ข่ า ยสถานศึ ก ษาอย่ า ง
เข้มแข็งและมีประสิทธิภาพ สถานศึกษามีการรวมกลุ่มเป็นเครือข่ายช่วยเหลือกัน
S8 ผู้บริหารโรงเรียน ครู มีความเสียสละร่วมกันช่วยเหลือสนับสนุนการบริหาร
จัดการศึกษา
S9 ผอ.สพป. มีการกระจายอานาจการดาเนินงานพร้อมการตัดสินใจแก่ก ลุ่ม
เครือข่ายต่าง ๆ
 จุดอ่อน : Weakness
W1 สถานศึกษาขาดบุคลากรปฏิบัติงานด้านภาระงานอื่น เช่น งานธุรการ งาน
งบประมาณ งานการเงินพัสดุ งานก่อสร้าง
W2 กระบวนการจัดครูให้ประจาชั้นยังไม่เข้มแข็ง เช่น ครูที่สอนชั้น ป.1 ต้องจัดคนที่
มีความรับผิดชอบค่อนข้างสูง
W3 สถานศึกษาส่วนหนึ่งยังไม่มีการบูรณาการการเรียนการสอน
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W4 การเกลี่ ย อั ต ราก าลั ง ครู จ ากสถานศึ ก ษาเกิ น เกณฑ์ ไ ปสถานศึ ก ษาขาด
เกณฑ์ทาได้ยาก
W5 สพป.สมุทรสาคร ดาเนินการถ่ายทอดกลยุทธ์ไปสู่การปฏิบัติทั้งในระดับ
กลุ่ม และระดับบุคคลไม่ทั่วถึง
W6 สพป.สมุทรสาคร มีอาคารสถานที่ไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงานและ การ
บริการต่อผู้เกี่ยวข้อง
W7 สพป.มีการวางแผนการปฏิบัติตามแผนและการติดตามประเมินผลแผนยัง
ไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควร
W8 งานวิจัยเพื่อพัฒนางาน/การพัฒนานวัตกรรมใหม่ๆมีน้อย
W9 บุคลากรบางส่วนมีประสบการณ์ในงานที่ได้รับมอบหมายน้อยจาเป็นต้อง
รับการพัฒนาและสั่งสมประสบการณ์อย่างต่อเนื่อง
W10 ได้รับงบประมาณไม่เป็นไปตามแผนที่กาหนดไว้ งบประมาณดาเนิ นการ
บริหารมีจานวนจากัด
W11 การนาผลการดาเนินงานมาพัฒนาการบริหารและการจัดการศึกษายังไม่
ครอบคลุมชัดเจน
 โอกำส : Opportunities
O1 หน่วยงาน ชุมชน อปท. องค์กรเอกชนให้การสนับสนุน ส่งผลต่อการมีส่วน
ร่วมในการบริหารเพื่อพัฒนาการศึกษา/สถานศึกษา
O2 นโยบายจังหวัดและนโยบายท้องถิ่นให้ความสาคัญต่อการศึกษามากขึน้
O3 พื้ น ที่ ใ กล้ เ มื อ งหลวง ส่ ง ผลต่ อ การจั ด หาสื่ อ วั ส ดุ อุ ป กรณ์ ก ารเรี ย นรู้ ที่
ทันสมัยได้ไม่ยาก
 อุปสรรค : Treats
T1 กลุ่มโรงเรียนไม่มีระเบียบกฎหมายรองรับอานาจหน้าที่ บทบาทภารกิจไม่
ชัดเจน ส่งผลต่อการพัฒนา
T2 แนวทาง หลักเกณฑ์นโยบายในการแต่งตั้งผู้บริหารใหม่ลงโรงเรียนขนาดเล็ก
ส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน
T3 งบประมาณที่รัฐจัดสรรไม่สมดุลกับความต้องการในการพัฒนา
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T4 กฎหมายกาหนดวิทยฐานะไม่ครอบคลุมบุคลากรทางการศึกษา 38 ค (2)
การกาหนดมาตรฐานตาแหน่ง 38ค ความก้าวหน้าที่แตกต่างกันระหว่างหน่วยงาน ส่งผลให้
เกิดความไม่เท่าเทียม ขาดขวัญ กาลังใจ มีผลกระทบต่อการพัฒนางานของสานักงาน
T5 การปฏิรูปโครงสร้างทางการศึกษา การตั้งสานักงานศึกษาธิการจังหวั ด
อย่างไม่มคี วามพร้อม ส่งผลกระทบอย่างมากต่อการปฏิบัติงานของสานักงานเขต เนื่องจากถูก
เกลี่ยอัตรากาลังไปให้สานักงานศึกษาธิการจังหวัดและไม่สามารถได้อัตราและระดับกลับคืน
ทาให้ปริมาณภาระงานที่มีอยู่เ ดิมและที่เพิ่ มขึ้น ไม่ สอดรับกับประมาณคนปฏิบัติ งานที่ มี อ ยู่
รวมทั้งระดับตาแหน่งที่ควรได้รับ ส่งผลต่อขวัญและกาลังใจและความทุ่มเทเสียสละต่องาน
T6 ระเบี ย บบริ หารราชการของส านั ก งานศึ ก ษาธิก ารจั งหวัด ส่ ง ผลต่ อ การ
บริหารจัดการของสานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษา
T7 กฎหมายเอื้อให้องค์คณะบุคคลระดับจังหวัดพิจารณาเรื่องการเกลี่ยอัตรา
กาลังคน แต่องค์คณะบุคคลไม่สามารถตัดสินใจได้
T8 การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างและนโยบายทางการศึ กษาทาให้ก ารบริ ห าร
จัดการและการจัดการศึกษาขาดความต่อเนื่อง
T9 ความเปลี่ยนแปลงทางการเมืองเป็นผลให้นโยบายเปลี่ยนบ่อย การทางานไม่
ต่อเนื่องส่งผลกระทบต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
T10 นโยบายการรวมโรงเรียนขนาดเล็กส่งผลให้เกิดข้อขัดแย้งกับชุมชน ผู้ปกครอง
ไม่ยอมรับเหตุผลในการรวมโรงเรียน
T11 สพฐ.ก าหนดโครงการ/กิ จ กรรมให้ ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา/
สถานศึกษาดาเนินการ ส่งผลให้ไม่สามารถดาเนินงานตอบสนองความต้องการความจาเป็นที่
ตรงกับสภาพของสานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษา/สถานศึกษาได้
T12 นโยบายกระจายอานาจการบริหารและการจัดการศึกษายังไม่ดาเนินการ
อย่างจริงจังส่งผลต่อความคล่องตัวในการบริหารจัดการ
T13 นโยบายการสั่งการที่ไม่ตรงหน่วยงานรับผิดชอบ ส่งผลต่อความซ้าซ้อน
และยุ่งยากในการดาเนินงานในพืน้ ที่
T14 นโยบายที่ไม่คานึงถึงบริบทของพื้นที่ ส่งผลต่อการบริหารจัดการเพื่อการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษา
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ลักษณะทำงกำยภำพ
ที่ตั้ง/พื้นที่รับผิดชอบ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร ตั้งอยู่เลขที่ 2/3 หมู่ ที่ 8 ถนน
เศรษฐกิจ 1 ตาบลท่าทราย อาเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร
เขตพืน้ ที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาครมีเขตความรับผิดชอบ ครอบคลุมทั้งจังหวัด
ประกอบด้วย 3 อาเภอ คือ อาเภอเมืองสมุทรสาคร กระทุ่มแบน และบ้านแพ้ว มีอาณาเขตติดต่อ ดังนี้
- ทิศเหนือ ติดจังหวัดนครปฐม
- ทิศตะวันออก ติดกรุงเทพมหานครและจังหวัดสมุทรปราการ
- ทิศตะวันตก ติดจังหวัดสมุทรสงครามและจังหวัดราชบุรี
- ทิศใต้ ติดอ่าวไทย
เป็นจังหวัดปริมณฑลกรุงเทพมหานคร ห่างจากกรุงเทพฯ ตามระยะทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 35
(ถนนพระราม 2) ประมาณ 30 กิโลเมตร
แผนที่จังหวัดสมุทรสำคร
แสดงจุดที่ตั้งโรงเรียน สังกัด สพป.สมุทรสำคร ตำมกำรแบงเขตพื้นที่อำเภอและตำบล

อ.กระทุ่มแบน

อ.เมืองฯ

อ.บ้านแพ้ว

ประชำกรและกำรปกครอง
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จังหวัดสมุทรสาคร เป็นจังหวัดปริมณฑลกรุงเทพมหานคร มีสภาพสังคมแบบกึ่งชนบท
กึ่งเมือง ประชากรที่อาศัยอยู่ในเขตเมืองส่วนใหญ่จะตั้งบ้านเรือนกระจุกตัวอยู่ริมถนนสายหลักและ
สายรอง มีลักษณะครอบครัวเดี่ยว ส่วนประชากรในชนบทการตั้งบ้านเรือนจะกระจายอยู่ตามริม
แม่น้า ลาคลอง ประชากรของจังหวัดส่วนใหญ่เป็นคนไทยเชือ้ สายจีน และเชือ้ สายรามัญ ประชากร
(ตามระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร กรมการปกครอง เดือนมีนาคม 2563) มีจานวนรวม 586,205 คน
ความหนาแน่นเท่ากับ 673 คนต่อตารางกิโลเมตร อาเภอที่ ประชากรมากที่สุดคือ อาเภอเมือง
สมุทรสาคร รองลงมาคืออาเภอกระทุ่มแบน และอาเภอบ้านแพ้ว
ตำรำง 1 : เขตกำรปกครองพื้นที่และประชำกร
อำเภอ

เขตกำรปกครอง : จำนวน
ตำบล

หมู่บ้ำน เทศบำล อบต

พื้นที่
(ตร.กม.)

ประชำกร
:คน

ควำมหนำแน่น
ประชำกร : ตร.กม.

เมืองสมุทรสาคร

18

116

5

12

492.040

303,867

618

กระทุ่มแบน

10

76

4

6

135.760

181,866

1,340

บ้านแพ้ว

12

98

3

7

245.031

100,472

410

40

290

12

25

872.831

586,205

673

รวม

ที่มา : ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร กรมการปกครอง, มีนาคม 2563

ตำรำง 2 : จำนวนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดสมุทรสำคร
อำเภอ
เมืองสมุทรสาคร
กระทุ่มแบน
บ้านแพ้ว
รวม

อบจ.
1
1

เทศบำล
นคร เมือง ตำบล

1
1
2

1
1

4
2
3
9

รวม

5
4
3
12

อบต.

รวมทั้งสิ้น

12
6
7
25

17
10
10
37

ที่มา : ที่ทาการปกครองจังหวัดสมุทรสาคร สิงหาคม 2563
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สภำพภูมิประเทศ
จังหวัดสมุทรสาคร มีลักษณะภูมิประเทศ เป็นที่ราบลุม่ ติดชายฝั่งทะเลสูงจากระดับน้าทะเล
ประมาณ 100 – 200 เมตร มีแม่น้าท่าจีนไหลผ่านตอนกลางของจังหวัด ไหลคดเคี้ยวตามแนวเหนือใต้
ลงสู่อ่าวไทยที่อาเภอเมืองสมุทรสาคร ระยะทางยาวประมาณ 70 กิโลเมตร พื้นที่ตอนบนในเขต
อาเภอบ้านแพ้วและอาเภอกระทุ่มแบนมีความอุดมสมบูรณ์ของดิน และมีโครงข่ายแม่น้าลาคลอง
เชื่อมโยงถึงกันกระจายอยู่ทั่วพื้นที่กว่า 170 สาย จึงเหมาะที่จะทาการเพาะปลูกพืชนานาชนิดและ
บางส่วนเป็นย่านธุรกิจ อุตสาหกรรมและที่อยู่อาศัย พื้นที่ตอนล่างของจังหวัดในเขตอาเภอเมื อง
สมุทรสาครอยู่ติดชายฝั่งทะเลยาว 41.8 กิโลเมตร จึงเหมาะที่จะประกอบอาชีพประมงทะเลเพาะเลี้ยง
สัตว์น้าชายฝั่งและทานาเกลือ ส่วนที่อยู่ถัดไปมีการพัฒนาพื้นที่ ขุดคลอง เพื่อนาน้าจืด มาทาการ
เพาะปลูกพืชนานาชนิด เพาะเลี้ยงสัตว์น้าจืด บางส่วนเป็นย่านธุรกิจ อุตสาหกรรมและ ที่อยู่อาศัย
รองรับการขยายตัวจากเมืองหลวงกรุงเทพมหานคร
สภำพเศรษฐกิจ
จังหวัดสมุทรสาครเป็นเมืองแห่งเศรษฐกิจที่ มีศักยภาพทางด้านการอุตสาหกรรม
การประมงและการเกษตร จากข้อมูลผลิตภัณฑ์ภาคและจังหวัด (GPP) ประจาปี 2557 ของ
ส านั ก งานคณะกรรมการพั ฒ นาการเศรษฐกิ จ และสั ง คมแห่ ง ชาติ (สศช.) พบว่ า สภาพ
เศรษฐกิจโดยรวมของจังหวัดสมุทรสาครขยายตัวจากปีกอ่ น จังหวัดสมุทรสาครยังเป็นจังหวัด
1 ใน 10 ของประเทศ ที่มีมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดต่อหัวสูงตลอดมา
ในปี 2560 จังหวัดสมุทรสาครมีมู ลค่ าผลิ ตภั ณฑ์มวลรวมจั งหวั ด (Gross Provincial
Product) เท่ากับ 398,104 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 2.5 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมของประเทศไทย
และมีมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดต่ อคน (GPP per capita) เท่ากับ 411,326.16 บาท/คน/ปี
จัดอยู่ในลาดับที่ 7 ของประเทศ
1) ด้ำนอุตสำหกรรม
จังหวัดสมุทรสาคร เป็นจังหวัดที่มีศักยภาพเอื้อต่อการประกอบธุรกิจอุตสาหกรรม
เนื่องจากอยู่ในเขตปริม ณฑลกรุ งเทพมหานคร มีการคมนาคมขนส่ งที่ สะดวกและรวดเร็ ว
ประกอบกับมีโครงสร้างพืน้ ฐานและปัจจัยการผลิตที่เหมาะสมต่อการลงทุน จึงมีผู้ประกอบการ
ด้านธุรกิจอุตสาหกรรมให้ความสนใจมาลงทุนตั้งโรงงานอุตสาหกรรมในเขตจังหวัดสมุทรสาคร
เป็ น จ านวนมาก ตั้ งแต่ ปี พ.ศ. 2512–2560 มี โรงงานอุ ตสาหกรรมตั้งอยู่ ในพื้ นพื้ นที่จังหวัด
สมุทรสาคร จานวน 5,916 แห่ง เงินลงทุน 267,319 ล้านบาท จานวนการจ้างแรงงาน 342,273 คน
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2) ด้ำนกำรเกษตร
จังหวัดสมุทรสาครเป็นพื้นที่ราบลุม่ สูงกว่าระดับน้าทะเลประมาณ 1-2 เมตร มี
แม่ น้ าท่ าจี นไหลผ่ านตอนกลางของพื้ นที่ จากทางด้ านเหนื อไหลลงสู่ อ่ าวไทยที่ อ าเภอเมือง
สมุทรสาคร มีคลองชลประทานจานวนมากกระจายอยู่ทั่วพื้นที่ เพื่อการคมนาคมและเพื่อการ
ชลประทาน ทาให้การใช้ที่ดินครึ่งหนึ่งของจังหวัดเหมาะสมกับการทาการเกษตรกรรม
ปี 2560 จังหวัดสมุทรสาครมีพื้นที่ทั้งหมด 545,216 ไร่ ทาการเกษตร จานวน
143,209.59 ไร่ จานวนเกษตรกร 13,738 ราย ทาให้จังหวัดสมุทรสาครเป็นแหล่งปลูกไม้ผล
และพืชผักนานาชนิด ส่วนการปลูกข้าวจะมีทั้งนาปีและนาปรังหมุนเวียนกันไป นอกจากนี้ยังมี
การปลูกไม้ดอกไม้ประดับโดยเฉพาะกล้วยไม้ ส่วนใหญ่เป็นกล้ วยไม้ตัดดอก ซึ่งเกษตรกรได้มี
การพัฒนาสายพันธุ์ โดยใช้เทคโนโลยีใหม่ ซึ่งจะทาให้ผลผลิตทางการเกษตรของจังหวัด มี
คุณภาพสูงเป็นที่ต้องการของตลาดทั้งในประเทศและต่างประเทศ
3) ด้ำนกำรประมง
จังหวัดสมุทรสาคร มีชายฝั่งทะเลยาว 41.8 กิโลเมตรจึงมีการประกอบอาชีพ
ทาการประมงและการเพาะเลี้ยงสัตว์น้าเป็นอาชีพหลัก ผลผลิตจากการประมงทะเล ส่วนใหญ่ได้รับ
จากแหล่งน้าธรรมชาติ ได้แก่ บริเวณอ่าวไทย ทะเลอันดามัน และมหาสมุทรอินเดีย รวมทั้งทะเล
ด้านประเทศเวียดนาม ประกอบกับชาวประมงสมุทรสาคร มีความกระตือรือร้นในการพัฒนาอาชีพ
แสวงหาเทคนิคใหม่ๆ อยู่เสมอ ทาให้สมุทรสาครเป็นจังหวัดที่มีศักยภาพทางการประมงสูงมาก
นอกจากนี้ ยังได้ทาการประมงนอกน่านน้าไทย โดยมีเรือประมงทะเล ที่เป็นเรือบรรทุกห้องเย็นขน
ถ่ายสินค้าสัตว์น้า ที่ไปร่วมทาการประมงในน่านน้าต่างประเทศ ซึ่งวัตถุดิบที่จับได้จะเป็นปลาชนิด
ต่าง ๆ เช่น ปลาเก๋า ปลากะพง ปลาหมึก โดยเรือบรรทุกขนถ่ายสินค้าสัตว์น้า(เรือแม่) จะนาสินค้า
สัตว์น้ากลับขึน้ ฝั่ง โดยมีท่าเทียบเรือและรถตู้คอนเทนเนอร์ ตลอดจนแพปลาจานวนมากรองรับ
ด้วยศักยภาพในการทาการประมงของชาวประมงสมุทรสาครดังกล่าว ส่งผลให้
จังหวัดสมุทรสาคร เป็นแหล่งธุรกิจการประมงขนาดใหญ่ครบวงจร ซึ่งมีทั้งการทาประมงทะเล การ
เพาะเลี้ยงสัตว์น้า รวมถึงอุตสาหกรรมต่อเนื่อง รวมทั้งยังเป็นศูนย์กลางในการจาหน่ายสินค้าสัตว์น้า
สินค้าประมงทะเลที่สาคัญของประเทศโดยมีสะพานปลา 3 แห่ง (สะพานปลาเทศบาล/สมุทรสาคร,
ตลาดทะเลไทย) เป็นตลาดกลางในการซือ้ ขายสินค้าสัตว์น้าของผู้ทาการประมงและผู้ค้าสัตว์น้า
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4) แรงงำน
ในปี 2562 จังหวัดสมุทรสาคร มีผู้อยู่ในวัยทางานหรื ออายุ 15 ปีขึ้นไป จานวน
888,843 คน ส่วนใหญ่อยู่ในกาลังแรงงานร้อยละ 79.31 (704,934 คน) และกาลังแรงงานส่วนใหญ่
อยู่นอกภาคเกษตรกรรมร้อยละ 89.79 (632,949 คน)
แรงงำนต่ำงด้ำว
จั งหวั ดสมุ ทรสาครเป็ นจั งหวั ดที่ ประสบปั ญหาการขาดแคลนแรงงานคนไทย
โดยเฉพาะในกิจการประมงทะเล กิจการต่อเนื่องประมงทะเล จึงมีความต้องการแรงงานต่างด้าวมา
ทดแทน ปัจจุบันมีจานวนแรงงานต่ างด้าวที่ได้รับอนุญาตทางานทั้งสิ้น 239,752 คน (ข้อมูลสานัก
บริหารแรงงานต่างด้าว พ.ย.63) “ประชากรแฝง” เกือบเท่าๆ กับประชากรทั้งจังหวัด (ข้อมูลแผนพัฒนา
จังหวัดสมุทรสาคร 2563)
แรงงานที่ มี จ านวนมากเหล่ า นี้ มี ผู้ ติ ด ตามเข้ า มาด้ ว ย ส่ ง ผลต่ อ สภาพและ
กระบวนการจัด การศึกษาของเขตพื้ นที่ก ารศึกษาประถมศึ กษาสมุท รสาครเป็ นอย่า งมาก ทั้ง
การจัดการปัจจัย ทรัพยากร และการอยู่ร่วมกันในสังคม
ข้อมูลพื้นฐำนทำงกำรศึกษำ
 สถำนศึกษำ
 นักเรียน
 ห้องเรียน

102
37,478
1,523

แห่ง
คน
ห้อง

(ข้อมูล DMC ณ วันที่ 20 ก.ค. 63)

 บุคลำกร
 ข้าราชการในสานักงาน (71 อัตรา)
- ผู้บริหารการศึกษา
- บุคลากรทางการศึกษา 38ค (1)
- บุคลากรทางการศึกษา 38ค (2)
 ข้าราชการครูในสถานศึกษา (2,016 อัตรา)
- ผู้บริหารสถานศึกษา
- รองผู้บริหารสถานศึกษา
- ครูผู้สอน
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 ครูอัตราจ้าง (204 อัตรา)
- พนักงานราชการ (ครู)
- ครูรายเดือน แก้ปัญหาสถานศึกษาขาดแคลนครูขั้นวิกฤติ
- ครูวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์
- ครูผู้ทรงคุณค่าของแผ่นดิน
- ครูรายเดือน (งบ อบจ.)
 อัตราจ้างในสานักงาน (27 อัตรา)
- ลูกจ้างประจา
- พนักงานราชการ (คอมพิวเตอร์)
- พนักงานราชการ (นักจิตวิทยา)
- พนักงานพิมพ์ดีด
- อัตราจ้างตามภารกิจ
- ยาม
- แม่บ้าน
 อัตราจ้างในสถานศึกษา (196 อัตรา)
- พี่เลี้ยงเด็กพิการ
- ลูกจ้างประจา
- ธุรการ
- นักการภารโรง

48
25
9
18
104

อัตรา
อัตรา
อัตรา
อัตรา
อัตรา

4
1
1
1
16
2
2

อัตรา
อัตรา
อัตรา
อัตรา
อัตรา
อัตรา
อัตรา

29
39
102
26

อัตรา
อัตรา
อัตรา
อัตรา

(ข้อมูลกลุ่มบริหารงานบุคคล ณ 20 ก.ค. 63)
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ตำรำง 3 จำนวนสถำนศึกษำในสังกัด จำแนกตำมขนำด ปีกำรศึกษำ 2558 - 2563
ปีกำรศึกษำ

ขนำด
ขนาดที่ 1
ขนาดที่ 2
ขนาดที่ 3
ขนาดที่ 4
ขนาดที่ 5
ขนาดที่ 6
ขนาดที่ 7

นร. 1-120 คน
นร. 121 - 200 คน
นร. 201 – 300 คน
นร. 301 – 499 คน
นร. 500 – 1499 คน
นร. 1500 – 2499 คน
นร. 2500 คนขึน้ ไป
รวม

2563 2562 2561 2560 2559
25
26
25
25
21
26
26
29
28
34
13
12
10
10
10
14
13
14
15
14
22
24
22
21
19
2
2
3
4
5
-

2558
25
26
15
14
19
5
-

102

104

103

103

103

103

ที่มา *ข้อมูล DMC ณ 20 กรกฎาคม 2563

ตำรำง 4 : จำนวนนักเรียนรำยชั้นและห้องเรียนเปรียบเทียบ ปีกำรศึกษำ 2561-2563
ระดับชั้น
อนุบาล 1 (3 ขวบ)
อนุบาล 2
อนุบาล 3
รวมระดับก่อนประถมศึกษา

ประถมศึกษาปีที่ 1
ประถมศึกษาปีที่ 2
ประถมศึกษาปีที่ 3
ประถมศึกษาปีที่ 4
ประถมศึกษาปีที่ 5
ประถมศึกษาปีที่ 6
รวมระดับประถมศึกษา

มัธยมศึกษาปีที่ 1
มัธยมศึกษาปีที่ 2
มัธยมศึกษาปีที่ 3
รวมระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

นักเรียน: ปีการศึกษา
2561
2562
2563

ห้องเรียน : ปีการศึกษา
2561
2562
2563

504

393

454

27

22

3,293

3,300

3,110

157

159

27
152

3,804

3,486

3,411

159

157

159

7,601

6,975
4,432

343

338

4,965

7,179
4,698

178

177

338
173

4,275

4,737

4,566

171

177

180

4,326

4,221

4,636

174

168

174

4,450

4,271

4,147

172

169

167

4,435

4,383

4,240

172

169

168

4,419

4,337

4,333

174

171

170

26,870

26,354
1,358

1,041

1,031

1,502

26,647
1,455

48

48

1,032
50

1,497

1,395

1,377

51

47

49

1,248

1,334

1,303

49

51

48

4,247

4,184

4,038

148

146

147
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ตำรำง 4 : จำนวนนักเรียนรำยชั้นและห้องเรียนเปรียบเทียบ ปีกำรศึกษำ 2561-2563 (ต่อ)
นักเรียน: ปีการศึกษา
2561
2562
2563

ระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 4
มัธยมศึกษาปีที่ 5
มัธยมศึกษาปีที่ 6
รวมระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

รวมทั้งสิ้น

ห้องเรียน : ปีการศึกษา
2561
2562
2563

42

48

41

2

2

2

27

34

42

2

2

2

38

27

28

1

2

2

107

109

111

5

6

6

38,825

38,119

37,478

1,537

1,521

1,523

ที่มา *ข้อมูล DMC ณ วันที่ 20 กรกฎาคม 2563

ตำรำง 5 : นักเรียนด้อยโอกำส พิกำรและเด็กไร้/ต่ำงสัญชำติ ปีกำรศึกษำ 2561-2563
ประเภท

ไร้/ต่างสัญชาติ

ด้อยโอกาส

พิการเรียนร่วม

ระดับชั้น
ป.1-6
ม.1-3
ม.4-6
รวม
ป.1-6
ม.1-3
ม.4-6
รวม
ป.1-6
ม.1-3
ม.4-6
รวม

รวมทุกประเภท

2561
จานวน ร้อยละ
1,772
9.85
160
0.89
3 0.016
1,935 10.75
12,425 69.08
2,300 12.79
75
0.42
14,800 82.29
1,102
6.13
149
0.83
1,251
17,986

ปีการศึกษา
2562
จานวน ร้อยละ
1,780
10.43
185
1.08
5
0.03
1,970
11.54
11,249
65.94
2,156
12.64
87
0.51
13,492
79.09
1,394
8.17
202
1.18
-

6.96 1,596
100 17,058

9.36
100

2563*
จานวน ร้อยละ
1,870 11.44
211
1.29
5
0.03
2,086 12.76
10,545 64.50
2,079 12.72
100
0.61
12,724 77.83
1,332
8.15
206
1.26
1,538
16,348

9.41
100

ที่มา * : (DMC : 17 กรกฎาคม 2563) , (SET : 20 กรกฎาคม 2563)

สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร
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ตำรำง 6 : จำนวนนักเรียนในสังกัด จำแนกตำมสัญชำติ ปีกำรศึกษำ 2563
ระดับชั้น

สัญชำติ

ก่อนประถม ประถมฯ

ไทย
ต่ำงสัญชำติ

ม.ต้น ม.ปลำย
24,484 3,827
106
1,870
211
5
1,165
123
1
69
3
124
4
2
1
3
3
245
7
260
74
2

6,164
811
496
35
64
7
157
52

พม่า
กัมพูชา
ลาว
มาเลเซีย
ฟิลิปปินส์
เกาหลีใต้
จีน
ปากีสถาน
ไม่ปรากฏสัญชาติ
อื่น ๆ
รวม

รวม

6,975

26,354

4,038

111

จำนวน
34,581
2,897
1,785
107
194
1
3
10
409
388

ร้อยละ
92.30
7.70
61.62
3.69
6.70
0.00
0.03
0.00
0.10
0.35
14.12
13.39

37,478

100

ที่มา : DMC : 20 กรกฎาคม 2563

ตำรำง 7 : จำนวนนักเรียนออกกลำงคัน ปีกำรศึกษำ 2562
จำนวน
ระดับชั้น

นักเรียน

ออก
กลำงคัน

ร้อยละ

ก่อนประถม

7,179

-

-

ป. 1 - 6

26,647

2

0.005

ม. 1 - 3

4,184

4

0.010

ม. 4 - 6

109
38,119

-

-

6

0.015

รวม

สำเหตุ 3 อันดับแรก
1. มีปัญหาครอบครัว
2. อพยพตามผู้ปกครอง
3. เจ็บป่วย/อุบัติเหตุ

ที่มา : กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ : 30 พ.ค. 2563
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ตำรำง 8 : อัตรำกำรศึกษำต่อและประกอบอำชีพของนักเรียนในสังกัด
จบชั้น
ปีกำรศึกษำ
2562
ป. 6
ม.3
ม.6

รวม

ศึกษำต่อ

ประกอบอำชีพ

จำนวน
นักเรียน

จำนวน

ร้อยละ

จำนวน

ร้อยละ

4,225
1,215
27

4,225
1,172
25

100
96.46
92.59

43
2

3.54
7.41

5,497

5,452

99.18

45

0.82

ที่มา : กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ DMC : 30 พฤษภาคม 2563

ตำรำง 9 : จำนวนข้ำรำชกำรในสังกัด จำแนกตำมสำยงำนและวุฒิกำรศึกษำ
สายงาน
บริหารการศึกษา
บริหารสถานศึกษา
การสอน
บุคลากร 38ค (2)
ศึกษานิเทศก์ 38ค (1)
รวม

4
-

ปริญญา
ตรี
โท
เอก
2
99
1
1,269 413
3
15
12
8
2

2
100
1,689
27
10

1
12
62
2
-

4

1,284

1,828

77

< ปริญญา

532

8

หมายเหตุ

รวม

เกษียณ 30 ก.ย. 63

ที่มา : กลุ่มบริหารงานบุคคล ณ วันที่ 20 กรกฎาคม 2563

ตำรำง 10 : ควำมขำดแคลนบุคลำกรครูในโรงเรียน (ตำมเกณฑ์ ก.ค.ศ.)
ประเภทสถานศึกษา

จานวน
สถานศึกษา
ทั้งสิ้น

จานวนสถานศึกษา

จานวนครู

เกิน
เกณฑ์

พอดี
เกณฑ์

ขาด
เกณฑ์

ปฏิบัติ
การสอน

สนับสนุน
การสอน

ขาด เกิน +

ประถมศึกษา

75

25

35

15

1,113

-

-80

ขยายโอกาสทางการศึกษา

27

8

14

5

656

-

-44

102

32

35

36

1,769

-

-124

รวม

ที่มา : กลุ่มบริหารงานบุคคล ณ วันที 20 กรกฎาคม 2563
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ผลกำรดำเนินงำน
ในปีงบประมาณ 2563 ที่ผ่านมา สานักงานเขตพื้ นที่ การศึ กษาประถมศึ กษา
สมุ ทรสาคร บริ ห ารจั ด การเพื่ อ ขั บ เคลื่ อ นการด าเนิ น งานพั ฒ นาการศึ ก ษา สรุ ป ผลการ
ด าเนิ น งานในด้ า นคุ ณ ภาพทางการศึ ก ษา ด้ า นโอกาสทางการศึ ก ษา และด้ า นบริ ห ารจั ด
การศึกษา ในประเด็นสาคัญ ดังนี้

 ด้ำนคุณภำพทำงกำรศึกษำ
ตำรำง 11 ผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติขั้นพื้นฐำน (O-NET) ชั้นประถมศึกษำ
ปีที่ 6 ปีกำรศึกษำ 2560 - 2562 ระดับเขตพื้นที่และระดับต่ำงๆ
วิ ชา
ภาษาไทย

คณิตศาสตร์

วิ ทยาศาสตร์

ภาษาอังกฤษ

เฉลี่ยรวม

ปี กศ.
2560
2561
2562
2560
2561
2562
2560
2561
2562
2560
2561
2562
2560
2561
2562

หน่วยงานะดับ
เขตพืน้ ที่
48.65
57.46
50.47
37.32
37.16
33.64
39.89
39.68
36.04
35.27
37.87
32.61
40.28
43.04
38.19

สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร

จังหวั ด
48.88
57.77
50.64
38.24
38.22
34.2
40.04
40.34
36.56
37.71
40.43
35.03
41.22
44.19
39.11

ภาค 4
47.4
56.72
49.82
37.75
38.06
33.29
39.5
40.03
35.85
37.04
39.96
35.03
40.51
43.69
38.5

สังกัด
45.29
54.61
47.95
35.55
35.65
31.6
38.13
38.83
34.3
32.73
35.47
30.86
37.93
41.14
36.18

ประเทศ
46.58
55.90
49.07
37.12
37.50
32.90
39.12
39.93
35.55
36.34
39.24
34.42
39.79
43.14
37.99
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ตำรำง 12 ผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติขั้นพื้นฐำน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษำ
ปีที่ 3 ปีกำรศึกษำ 2560 - 2562 ระดับเขตพื้นที่และระดับต่ำงๆ

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

ด้าน

ภาษาไทย

คณิตศาสตร์

เฉลี่ยรวม

ปี กศ.

เขต
พื้นที่

จังหวัด

ภาค 4

สังกัด

ประเทศ

2560

52.57

54.36

55.20

51.94

52.67

2561

54.72

55.52

55.57

52.73

53.18

2562

47.15

47.57

48.22

46.00

46.46

2560

37.10

37.62

38.81

38.38

37.75

2561

47.64

48.17

48.94

47.89

47.19

2562

45.84

45.96

46.76

45.64

44.94

2560

44.84

45.99

47.01

45.16

45.21

2561

51.18

51.85

52.26

50.31

50.19

2562

46.50

46.77

47.49

45.82

45.70

ตำรำง 15 ผลกำรประเมินควำมสำมำรถด้ำนกำรอ่ำน (RT) ชั้นประถมศึกษำปีที่ 1
ปีกำรศึกษำ 2560 - 2562
ด้าน

ปี กศ.

คะแนนเฉลี่ยร้อยละ
เขตพื้นที่

จังหวัด

ภาค4

สังกัด

ประเทศ

การอ่านออกเสียง

2560
2561
2562

79.10
71.89
72.28

80.37
72.87
73.60

77.66
71.95
73.39

73.34
65.70
67.49

73.57
66.13
68.50

การอ่านรู้เรื่อง

2560
2561
2562

74.02
76.02
75.12

75.29
76.27
76.27

72.19
74.58
75.58

69.52
71.17
72.51

69.58
71.24
72.81

2560

76.58

77.85

74.95

71.46

71.60

2561

73.96

74.57

73.26

68.44

68.69

2562

73.70

74.93

74.48

70.00

70.66

เฉลี่ยรวม

สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร
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ตำรำงที่ 16 ควำมก้ำวหน้ำผลกำรประเมินคุณภำพผู้เรียน (National Test : NT)
ชั้นประถมศึกษำปีที่ 3 ปีกำรศึกษำ 2560 - 2562
2560

2561

2562

ระดับ
ประเทศ
2562

ด้านภาษาไทย

52.57

54.72

47.15

46.46

+0.69

ด้านคณิตศาสตร์

37.10

47.64

45.84

44.94

+0.90

ด้านเหตุผล

45.48

51.19

เฉลี่ยรวม

44.84

51.18

46.50

45.70

+0.80

ควำมสำมำรถ

คะแนนเฉลี่ย : ปีกำรศึกษำ

+ สูง/
- ต่ำ

ที่มา : กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา

ตำรำง 17 ผลกำรประเมินพัฒนำกำรระดับปฐมวัย ปีกำรศึกษำ 2562
พัฒนาการ

จานวน/ร้อยละนักเรียน จาแนกตามระดับคุณภาพ
จานวน นร.
ที่รับการ ระดับคุณภาพ 1 ระดับคุณภาพ 2
ระดับคุณภาพ 3
ประเมิน จานวน ร้อยละ จานวน ร้อยละ จานวน ร้อยละ

ด้านร่างกาย

3460

-

-

-

-

3460

100

ด้านอารมณ์

3460

-

-

6

0.17

3454

99.83

ด้านสังคม

3460

-

-

6

0.17

3454

99.83

ด้านสติปญ
ั ญา

3460

-

-

6

0.17

3454

99.83
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 ด้ำนกำรบริหำรและจัดกำรศึกษำ
ตำรำงที่ 18 ผลกำรติดตำมและประเมินผลกำรบริหำรจัดกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนตำม
ตัวชี้วัดแผนปฏิบัติรำชกำรของ สพฐ. ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563
ระดับ
คุณภาพ
5.00

นโยบาย/ตัวชีว้ ัด

นโยบำยที่ 1 ด้ำนกำรจัดกำรศึกษำเพื่อควำมมั่นคงของมนุษย์และของชำติ
ตัวชี้วัดที่ 2 ร้อยละของผู้เรียนที่มีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงการมีทัศนคติที่ดีต่อบ้านเมือง
5
มีหลักคิดที่ถูกต้องเป็นพลเมืองดีของชาติ มีคุณ ธรรม จริยธรรม มีค่านิยมที่พึง ประสงค์
มีคุณธรรม อัตลักษณ์ มีจิตสาธารณะ มีจิตอาสา รับผิดชอบต่อครอบครัว ผู้อื่น และสังคม
โดยรวม ซื่อสัตย์ สุจริต มัธยัสถ์ อดออม โอบอ้อมอารี มีวินัย และรักษาศีลธรรม
5
ตัวชี้วัดที่ 6 จานวนสถานศึกษาที่น้อมนาพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของพระบาทสมเด็จ
พระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิร าลงกรณฯ พระวชิร เกล้า เจ้าอยู่หัว และหลั ก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ไปพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามที่กาหนด
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
นโยบำยที่ 2 ด้ำนกำรจัดกำรศึกษำเพื่อเพิ่มควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของประเทศ ไม่ประเมิน
ตัวชี้วัดที่ 9 สถานศึกษามีระบบการดูแลช่วยเหลือและคุ้มครองนักเรียนและการแนะแนว
ไม่ประเมิน
ที่มีประสิทธิภาพ
นโยบำยที่ 3 ด้ำนกำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพทรัพยำกรมนุษย์
3.88
ตัวชี้วัดที่ 11 ผู้เรียนทุกระดับมีสมรรถนะสาคัญตามหลักสูตร มีทักษะการเรียนรู้
5
ในศตวรรษที่ ๒๑ (3R8C)
ตัวชี้วัดที่ 12 ร้อยละของผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ ที่มีคะแนนผลการทดสอบ
5
ความสามารถพืน้ ฐานระดับชาติ (NT) ผ่านเกณฑ์ที่กาหนด (สาหรับ สพป.)
ตัวชี้วัดที่ 13 ร้อยละของผู้เรียนที่มีคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ
ขั้นพืน้ ฐาน (O-NET) มากกว่าร้อยละ 50 ในแต่ละวิชาเพิ่มขึน้ จากปีการศึกษาที่ผ่านมา
ตัวชีว้ ัดย่อยที่ 13.1 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 (สาหรับ สพป.)
1
ตัวชีว้ ัดย่อยที่ 13.2 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
3
ไม่ประเมิน
ตัวชีว้ ัดย่อยที่ 13.2 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 (สาหรับ สพม.)

สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร
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ตำรำงที่ 18 ผลกำรติดตำมและประเมินผลกำรบริหำรจัดกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนตำม
ตัวชีว้ ัดแผนปฏิบัติรำชกำร (ต่อ)
ระดับ
คุณภาพ

นโยบาย/ตัวชีว้ ัด

ตัวชี้วัดที่ 14 ร้อยละผู้เ รียนที่จบการศึก ษาชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ชั้นมัธยมศึก ษาปีที่ ๓
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ มีทักษะการเรียนรู้ที่เชื่อมโยงสู่อาชีพและการมีงานทา ตามความถนัด
และความต้ อ งการของตนเอง มี ทั ก ษะอาชี พ ที่ส อดคล้ อ งกั บ ความต้ อ งการของประเทศ
วางแผนชีวิตและวางแผนทางการเงินที่เหมาะสมและนาไปปฏิบัติได้
ตัวชีว้ ัดย่อยที่ 14.1 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 (สาหรับ สพป.)
5
ตัวชีว้ ัดย่อยที่ 14.2 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
5
ไม่ประเมิน
ตัวชีว้ ัดย่อยที่ 14.3 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 (สาหรับ สพม.)
ตัวชี้วัดที่ 16 ผูเ้ รียนทุกคนมีศักยภาพในการจัดการสุขภาวะของตนเองให้มีสุขภาวะที่ดี
สามารถดารงชีวิตอย่างมีความสุขทั้งด้านร่างกายและจิตใจ
ตัวชีว้ ัดย่อยที่ 16.1 ระดับปฐมวัย (สาหรับ สพป.)
5
ตัวชีว้ ัดย่อยที่ 16.2 ระดับการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน
2
นโยบำยที่ 4 ด้ำนกำรสร้ำงโอกำสในกำรเข้ำถึงบริกำรกำรศึกษำที่มีคุณภำพ มีมำตรฐำน
4.00
และลดควำมเหลื่อมล้ำทำงกำรศึกษำ
ตัวชี้วัดที่ 18 ผู้เรียนทุกคนสามารถเข้าเรียนในสถานศึกษาที่มีคุณภาพเป็นมาตรฐานเสมอกัน
ตัวชีว้ ัดย่อยที่ 18.1 ระดับชั้นประถมศึกษา (สาหรับ สพป.)
1
ตัวชีว้ ัดย่อยที่ 18.2 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (สาหรับ สพป.)
1
ตัวชีว้ ัดย่อยที่ 18.3 ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
5
ตัวชี้วัดที่ 23 สถานศึกษานาเทคโนโลยีดจิ ิทัล (Digital Technology) มาใช้เป็นเครื่องมือใน
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้แก่ผเู้ รียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ตัวชีว้ ัดย่อยที่ 23.1 สานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษาประถมศึกษา (สาหรับ สพป.)
4
ตัวชีว้ ัดย่อยที่ 23.2 สานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษามัธยมศึกษา (สาหรับ สพ2.)
ตัวชี้วัดที่ 24 สถานศึกษามีระบบการดูแลช่วยเหลือและคุ้มครองนักเรียนและการแนะแนว
5
ที่มีประสิทธิภาพ
นโยบำยที่ 5 ด้ำนกำรจัดกำรศึกษำเพื่อพัฒนำคุณภำพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
5.00
ตัวชี้วัดที่ 26 สถานศึกษาในสังกัดมีนโยบายและจัดกิจกรรมให้ความรู้ ที่ถูกต้องและสร้าง
5
จิตสานึกด้านการผลิตและบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมนาไปปฏิบัติใช้ที่บ้านและชุม ชน
เช่น การส่งเสริมอาชีพที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม การลดใช้สารเคมีจากปุ๋ยและยาฆ่าแมลง ฯลฯ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร
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ตำรำงที่ 18 ผลกำรติดตำมและประเมินผลกำรบริหำรจัดกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนตำม
ตัวชีว้ ัดแผนปฏิบัติรำชกำร (ต่อ)
นโยบาย/ตัวชีว้ ัด
นโยบำยที่ 6 ด้ำนกำรปรับสมดุลและพัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำรศึกษำ
ตั ว ชี้ วั ด ที่ 41 สถานศึ ก ษา ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา และส านั ก งานส่ ว นกลาง
มีแพลตฟอร์มดิจทิ ัล (Digital Platform) เพื่อสนับสนุนภารกิจด้านบริหารจัดการศึกษา
ตัวชี้วัดที่ 42 สถานศึกษาทุกแห่ง มีร ะบบข้อมูลสารสนเทศที่สามารถใช้ใ นการวางแผน
การจัดการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ระดับ
คุณภาพ
3.00
5
1

ตำรำง 19 : ผลกำรประเมินกำรบริหำรและจัดกำรของสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
ตำมเกณฑ์มำตรฐำนฯ ประจำปีงบประมำณ 2563
มำตรฐำน / ตัวบ่งชี้ / ประเด็นกำรพิจำรณำ

ระดับ
คุณภำพ

มำตรฐำนที่ 1 กำรบริหำรจัดกำรองค์กำรสู่ควำมเป็นเลิศ
ตัวบ่งชี้ที่ 1 กำรบริหำรจัดกำรที่ดี
ประเด็นที่ 1 ภาวะผู้นาของผู้บริหารในการนาองค์กรไปสู่เป้าหมาย
ประเด็นที่ 2 การใช้ข้อมูลสารสนเทศในการบริหารและการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนา
คุณภาพของสานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษา
ประเด็นที่ 3 การใช้แผนเป็นเครื่องมือในการบริหารและการจัดการศึกษา
ประเด็นที่ 4 การสร้างหรือประยุกต์ใช้นวัตกรรม เทคโนโลยี รูปแบบในการบริหารและ
การจัดการศึกษา
ประเด็นที่ 5 การสื่อสาร การประชาสัมพันธ์ภายในและภายนอกสานักงานเขตพืน้ ที่
การศึกษา
ประเด็นที่ 6 การนาผลการดาเนินงานมาพัฒนาการบริหารและการจัดการศึกษา

4
3
4
3
5
5
2

ตัวบ่งชี้ที่ 2 กำรพัฒนำสู่องค์กำรแห่งกำรเรียนรู้
ประเด็นที่ 2 การส่งเสริมให้เกิดการจัดการความรู้ (Knowledge Management : KM)
และสร้างชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional Learning Community
: PLC) และนาองค์ความรู้มาพัฒนาตนเอง พัฒนางานและพัฒนาองค์การ
โดยใช้กระบวนการวิจัย
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร
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ตำรำง 19 : ผลกำรประเมินกำรบริหำรและจัดกำรของสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ (ต่อ)
มำตรฐำน / ตัวบ่งชี้ / ประเด็นกำรพิจำรณำ

ระดับ
คุณภาพ

ตัวบ่งชี้ที่ 3 กำรกระจำยอำนำจและกำรส่งเสริมกำรมีส่วนร่วมในกำรบริหำรและ
กำรจัดกำรศึกษำ
ประเด็นที่ 3 การส่งเสริม สนับสนุน การมีสว่ นร่วมในการจัดการศึกษาขั้นพืน้ ฐานของ
ครอบครัว เอกชน องค์กรชุมชน องค์กรเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการและสถาบันสังคมอื่น
สรุปภำพรวมมำตรฐำนที่ 1

4
4

4

มำตรฐำนที่ 2 กำรบริหำรและกำรจัดกำรศึกษำที่มีประสิทธิภำพ
ตัวบ่งชี้ที่ 1 กำรบริหำรงำนด้ำนวิชำกำร
ประเด็นที่ 6 พัฒนา ส่งเสริม สนับสนุน กากับ ดูแล ติดตามและตรวจสอบคุณภาพ
การศึกษา ตามระบบการประกันคุณภาพการศึกษา
ตัวบ่งชี้ที่ 2 กำรบริหำรงำนด้ำนงบประมำณ
ประเด็นที่ 1 การวางแผนการใช้งบประมาณอย่างเป็นระบบ สอดคล้องกับนโยบาย
ปัญหาและความต้องการ
ตัวบ่งชี้ที่ 3 กำรบริหำรงำนด้ำนกำรบริหำรงำนบุคคล
ประเด็นที่ 3 การพัฒนา ส่งเสริม ยกย่องเชิดชูเกียรติครูและบุคลากรทางการศึกษาสู่
ความเป็นมืออาชีพ สอดคล้องกับปัญหาความต้องการจาเป็น และส่งเสริม
ความก้าวหน้าในวิชาชีพของครูและบุคลากรทางการศึกษา
ตัวบ่งชี้ที่ 4 กำรบริหำรงำนด้ำนกำรบริหำรทั่วไป
ประเด็นที่ 1 การพัฒนาระบบและเครือข่ายข้อมูลสารสนเทศ

3
3

ตัวบ่งชี้ที่ 5 กำรติดตำม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศกำรศึกษำที่มีประสิทธิภำพ
สรุปภำพรวมมำตรฐำนที่ 2
มำตรฐำนที่ 3 ผลกำรบริหำรและกำรจัดกำรศึกษำของสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
ตัวบ่งชี้ที่ 1 สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมีผลงำนที่แสดงควำมสำเร็จและ
เป็นแบบอย่ำงได้
ตัวบ่งชี้ที่ 2 สถำนศึกษำมีคุณภำพตำมมำตรฐำนกำรศึกษำปฐมวัยและกำรศึกษำ
ขั้นพื้นฐำนเพื่อกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ
2.1 ระดับปฐมวัย
2.2 ระดับการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน

3
4

สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร

5
5
4
4

4
4

4
5
5
5
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ตำรำง 19 : ผลกำรประเมินกำรบริหำรและจัดกำรของสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ (ต่อ)
มำตรฐำน / ตัวบ่งชี้ / ประเด็นกำรพิจำรณำ
ตัวบ่งชี้ที่ 3 ผู้เรียนระดับปฐมวัยและระดับกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน มีคุณภำพตำมหลักสูตร
ประเด็นที่ 2 ผลการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (National Test : NT)
ประเด็นที่ 4 ผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษา
ขั้นพืน้ ฐาน พุทธศักราช 2551
4.1 ระดับประถมศึกษาปีที่ 6
4.2 ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3
4.3 ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6
ตัวบ่งชี้ที่ 4 ประชำกรวัยเรียนได้รับสิทธิและโอกำสทำงกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน
เท่ำเทียมกัน ศึกษำต่อในระดับที่สูงขึ้นหรือมีควำมรู้ทักษะพื้นฐำน
ในกำรประกอบอำชีพ
ประเด็นที่ 4 ผู้เรียนระดับการศึกษาขั้นพืน้ ฐานที่มีความต้องการพิเศษได้รับการดูแล
ช่วยเหลือและส่งเสริมให้ได้รับการศึกษาเต็มตามศักยภาพ
4.1 เด็กพิการเรียนรวม
4.2 เด็กด้อยโอกาส
4.3 เด็กที่มีความสามารถพิเศษ
ตัวบ่งชี้ที่ 5 ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ พนักงำนรำชกำร ลูกจ้ำงใน
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำและสถำนศึกษำ มีผลงำนเชิงประจักษ์
ตำมเกณฑ์ได้รับกำรยกย่องเชิดชูเกียรติ
ตัวบ่งชี้ที่ 6 ผู้รับบริกำรและผู้มีส่วนได้เสีย มีควำมพึงพอใจในกำรบริหำรและ
กำรจัดกำรศึกษำรวมทั้งกำรให้บริกำร
สรุปภำพรวมมำตรฐำนที่ 3
คะแนนรวมของภำพรวม (3 มำตรฐำน)
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ส่วนที่ 2
กรอบแนวคิดพื้นฐานการพัฒนา
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำสมุทรสำครได้วิเครำะห์สภำพกำรจัด
กำรศึกษำของเขตพืน้ ที่กำรศึกษำจำกกำรระดมควำมคิดจำกผู้มีสว่ นเกี่ยวข้องทุกภำคส่วน เพื่อ
ด ำเนิ น กำรจั ด ท ำแผนพั ฒ นำกำรศึ ก ษำขั้ น พื้ น ฐำน พ.ศ. 2563 – 2565 (ฉบั บ ทบทวน
ปีงบประมำณ พ.ศ. 2564) ของสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำสมุทรสำคร มุ่งเน้น
กำรพัฒนำคุณภำพและมำตรฐำนกำรศึกษำ กำรพัฒนำศักยภำพครูและบุคลำกรและกำรพัฒนำ
ประสิ ท ธิ ภ ำพกำรบริ ห ำรจั ด กำรศึ ก ษำ โดยมี ทิ ศ ทำงกำรพั ฒ นำที่ ส ำคั ญ ของหน่ ว ยงำนที่
เกี่ยวข้องเป็นกรอบแนวคิดพืน้ ฐำน ดังนี้
1. พระรำชกระแสพระบำทสมเด็ จ พระปรมิ น ทรมหำภู มิ พ ลอดุ ล ยเดชมหำรำช
บรมนำถบพิตร เกี่ยวกับกำรศึกษำ
2. พระบรมรำโชบำยในพระบำทสมเด็จพระปรเมนทรรำมำธิบดีศรีสินทรมหำวชิรำลงกรณ์
พระวชิรเกล้ำเจ้ำอยู่หัว รัชกำลที่ 10 กับกำรพัฒนำกำรศึกษำ
3. รัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย พุทธศักรำช 2560
4. ยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 - 2580)
5. แผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ
6. แผนปฏิรูปประเทศด้ำนกำรศึกษำ
7. แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับที่ 12
8. แผนกำรศึกษำแห่งชำติ พ.ศ. 2560 – 2579
9. แผนปฏิบัตริ ำชกำร 3 ปี (พ.ศ. 2563 – 2565) ของกระทรวงศึกษำธิกำร
10. มำตรฐำนสำนักงำนเขตพืน้ ที่กำรศึกษำประถมศึกษำสมุทรสำคร
11. แผนปฏิบัติรำชกำรระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 - 2565) ของสำนักงำนคณะกรรมกำร
กำรศึกษำขัน้ พื้นฐำน
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12. ประกำศสำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน เรื่อง นโยบำยสำนักงำน
คณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพืน้ ฐำน ปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 – พ.ศ. 2565
13. ทักษะแห่งศตวรรษที่ 21
14. แผนพัฒนำจังหวัดสมุทรสำคร
15. กำรวิเครำะห์สภำพแวดล้อมด้ำนกำรศึกษำขั้นพืน้ ฐำน (SWOT Analysis)
พระราชกระแส พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิ ตร
เกี่ยวกับการศึกษา
ส่งมอบให้องคมนตรีมำมอบให้กระทรวงศึกษำธิกำร แบ่งเป็น 2 เรื่องหลักๆ ดังนี้
ส่วนที่ 1 ในเรื่องของนักเรียน
1.1. "ครูต้องสอนให้เด็กนักเรียนมีน้ำใจ เช่น คนเรียนเก่งช่วยติวเพื่อนที่เรียนล้ำ
หลังมิใช่สอนให้เด็กคิดแต่จะแข่งขัน (Compete) กับเพื่อน เพื่อให้ตนเองได้ลำดับดีๆ เช่น สอบได้ที่
หนึ่งของชั้น แต่ต้องให้เด็กแข่งขันกับตนเอง" (11 มิ.ย.55)
1.2 "ครูไม่จำเป็นต้องมีควำมรู้ทำงเทคโนโลยีมำก แต่ต้องมุง่ ปลูกฝังควำมดี
ให้นักเรียนชั้นต้นต้องอบรมบ่มนิสัยให้เป็นพลเมืองดี เด็กโตก็ต้องทำเช่นกัน" (6 มิ.ย.55)
1.3 "เรำต้องฝึกหัดให้นักเรียนรู้จักทำงำนร่วมกันเป็นกลุ่ม เป็นหมู่คณะมำกขึน้
จะได้มีควำมสำมัคคีรู้จักดูแลช่วยเหลือซึ่งกันและกัน เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ควำมรู้และประสบกำรณ์แก่ กัน"
(5 ก.ค. 55)
1.4 "ทำเป็นตัวอย่ำงให้นักเรียนเป็นคนดี นักเรียนรักครู ครูรักนักเรียน" (9 ก.ค.55)
ส่วนที่ 2 เรื่องของครู
2.1 "เรื่องครูมีควำมสำคัญไม่น้อยกว่ำนักเรียน ปัญหำหนึ่ง คือ กำรขำดครู เพรำะ
จำนวน ไม่พอและครูย้ำยบ่อย ดังนั้นก่อนคัดเลือกเด็กที่จะพัฒนำต้องพัฒนำครูกอ่ นให้พร้อมที่จะสอน
เด็กให้ได้ผลตำมที่ต้องกำร จึงจะต้องคัดเลือกครูและพัฒนำครู ต้องตั้งฐำนะในสังคมของครูให้
เหมำะสม และปลูกจิตสำนึกโดยใช้ปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง วิธีกำรคือ กำรให้ทุนและอบรม
กล่ ำ วคื อ ต้ อ งมี ค วำมรู้ ท ำงวิ ช ำกำรในสำขำที่ เ หมำะสมที่ จ ะสอน ต้ อ งอบรมวิ ธี ก ำรสอนให้มี
ประสิทธิภำพ มีควำมเป็นครูที่แท้จริง คือ มีควำมรัก ควำมเมตตำต่อเด็ก ควรเป็นคนท้องที่เพื่อจะ
ได้มีควำมผูกพัน และคิดที่จะพัฒนำท้องถิ่นที่เกิดของตน ไม่คิดย้ำยไปย้ำยมำ" (11 มิ.ย.55)
2.2 "ต้องปรับปรุงครู..ครูจะอำยุ 40-50 ปี ก็ต้องเรียนใหม่ ต้องปฏิวัติครูอย่ำงจริงจัง"
(6 มิ.ย.55)
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2.3 "ปั ญ หำปั จ จุ บั น คื อ ครู มุ่ ง เขี ย นงำนวิ ท ยำนิ พ นธ์ เขี ย นต ำรำส่ ง ผู้ บ ริหำร
เพื่อให้ได้ตำแหน่งและเงินเดือนสูงขึ้น แล้วบำงทีก็ย้ำยไปที่ใหม่ ส่วนครูที่มุ่งกำรสอนหนังสือกลับ
ไม่ได้อะไรตอบแทน ระบบไม่ยุติธรรมเรำต้องเปลี่ยนระเบียบตรงจุดนี้ กำรสอนหนังสือต้องถือว่ำเป็นควำม
ดีควำมชอบ หำกคนใดสอนดี ซึ่งส่วนมำกคือมีคุณภำพและปริมำณ ต้องมี reward" (4 ก.ค.55)
2.4 "ครู บ ำงส่ ว นเวลำสอนนั ก เรี ย นจะสอนไม่ ห มด แต่ เ ก็ บ ไว้ บ ำงส่ ว น หำก
นักเรียนต้องกำรรู้ทั้งหมดวิชำก็ต้องเสียเงินไปสมัครเรียนพิเศษกับครูท่ำนนั้น จะเป็นกำรสอนใน
โรงเรียนหรือส่วนตัวก็ตำม" (5 ก.ค.55)

พระบรมราโชบายในพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณ์
พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 กับการพัฒนาการศึกษา
กำรศึกษำต้องมุ่งสร้ำงพื้นฐำนให้แก่ผเู้ รียน 4 ด้ำน คือ
1. มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้ำนเมือง
1) ควำมรูค้ วำมเข้ำใจต่อชำติบ้ำนเมือง
2) ยึดมั่นในศำสนำ
3) มั่นคงในสถำบันกษัตริย์
4) มีควำมเอือ้ อำทรต่อครอบครัวและชุมชนของตน
2. มีพนื้ ฐำนชีวิตที่มั่นคง-มีคุณธรรม
1) รู้จักแยกแยะสิ่งที่ผิด-ชอบ/ชั่ว-ดี
2) ปฏิบัตแิ ต่ส่งิ ที่ชอบ สิ่งที่ดงี ำม
3) ปฏิเสธสิ่งที่ผิด สิ่งที่ชั่ว
4) ช่วยกันสร้ำงคนดีให้แก่บ้ำนเมือง
3. มีงำนทำ-มีอำชีพ
1) กำรเลี้ยงดูลูกหลำนในครอบครัวหรือกำรฝึกฝนอบรมในสถำนศึกษำต้องมุ่งให้
เด็กและเยำวชน รักงำน สูง้ ำน ทำจนงำนสำเร็จ
2) กำรฝึกฝนอบรมทั้งในหลักสูตรและนอกหลักสูตรต้องมีจุดมุง่ หมำยให้ผู้เรียน
ทำงำนเป็นและมีงำนทำในที่สุด
3) ต้องสนับสนุนผู้สำเร็จหลักสูตรมีอำชีพ มีงำนทำ จนสำมำรถเลีย้ งตนเองและ
ครอบครัว
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4. เป็นพลเมืองที่ดี
1) กำรเป็นพลเมืองดี เป็นหน้ำที่ของทุกคน
2) ครอบครัว-สถำนศึกษำและสถำนประกอบกำรต้องส่งเสริมให้ทุกคนมีโอกำส
ทำหน้ำที่เป็นพลเมืองดี
3) กำรเป็นพลเมืองดี คือ “เห็นอะไรที่จะทำเพือ่ บ้ำนเมืองได้ก็ต้องทำ” เช่น งำน
อำสำสมัครงำนบำเพ็ญประโยชน์ งำนสำธำรณกุศลให้ทำด้วยควำมมีน้ำใจและควำมเอือ้ อำทร
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐
หมวดที่ ๕ หน้าที่ของรัฐ
มำตรำ 54 รัฐต้องดำเนินกำรให้เด็กทุกคนได้รับกำรศึกษำเป็นเวลำ 12 ปี ตั้งแต่กอ่ น
วัยเรียนจนจบกำรศึกษำภำคบังคับอย่ำงมีคุณภำพ โดยไม่เก็บค่ำใช้จำ่ ย
รัฐต้องดำเนินกำรให้เด็กเล็กได้รบั กำรดูแลและพัฒนำก่อนเข้ำรับกำรศึกษำตำมวรรค
หนึ่ง เพื่อพัฒนำร่ำงกำย จิตใจ วินัย อำรมณ์ สังคมและสติปัญญำให้สมวัย โดยส่งเสริมและสนับสนุน
ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และภำคเอกชนเข้ำมีสว่ นร่วมในกำรดำเนินกำรด้วย
และ ในหมวดที่ ๑๖ การปฏิรูปประเทศ
สำหรับด้ำนกำรศึกษำได้บัญญัตไิ ว้ในข้อ จ.ด้ำนกำรศึกษำ ดังนี้
“จ. ด้านการศึกษา
(1) ให้สำมำรถเริ่มดำเนินกำรให้เด็กเล็กได้รับกำรดูแลและพัฒนำก่อนเข้ำรับกำรศึกษำ
ตำมมำตรำ 54 วรรคสอง เพื่อให้เด็กเล็กได้รับกำรพัฒนำร่ำงกำย จิตใจ วินัย อำรมณ์ สังคมและ
สติปัญญำให้สมกับวัยโดยไม่เก็บค่ำใช้จำ่ ย
(2) ให้ดำเนินกำรตรำกฎหมำยเพื่อจัดตัง้ กองทุนตำมมำตรำ 54 วรรค 6 ให้แล้วเสร็จ
ภำยในหนึ่งปีนับแต่วันประกำศใช้รัฐธรรมนูญนี้
(3) ให้มีกลไกและระบบกำรผลิต คัดกรองและพัฒนำผู้ประกอบวิชำชีพครูและ
อำจำรย์ให้ได้ผู้มีจิตวิญญำณของควำมเป็นครู มีควำมรู้ควำมสำมำรถอย่ำงแท้จริง ได้รับค่ำตอบแทน
ที่เหมำะสมกับควำมสำมำรถและประสิทธิภำพในกำรสอน รวมทั้งมีกลไกสร้ำงระบบคุณธรรมในกำร
บริหำรงำนบุคคลของผูป้ ระกอบวิชำชีพครู
(4) ปรับปรุงกำรจัดกำรเรียนกำรสอนทุกระดับเพือ่ ให้ผู้เรียนสำมำรถเรียนได้ตำม
ควำมถนัดและปรับปรุงโครงสร้ำงของหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง เพื่อบรรลุเป้ำหมำยดังกล่ำว โดย
สอดคล้องกันทั้งในระดับชำติและระดับพืน้ ที่
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ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ.2561-2580)
ยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 - 2580) รัฐบำลได้กำหนดวิสัยทัศน์ เป้ำหมำย
กำรพัฒนำและยุทธศำสตร์ ซึ่งจะต้องนำไปสูก่ ำรปฏิบัติ ดังนี้
วิสัยทัศน์
“ประเทศไทยมี ค วามมั่ น คง มั่ ง คั่ ง ยั่ ง ยื น เป็ น ประเทศพั ฒ นาแล้ ว ด้ ว ยการพั ฒ นา
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” หรือเป็นคติพจน์ประจาชาติว่า “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน”
เป้าหมายการพัฒนาประเทศภาพรวม
ประเทศชาติมั่นคง ประชาชนมีความสุข เศรษฐกิจพัฒนาอย่างต่อเนื่อง สังคมเป็นธรรม
ฐานทรัพยากรธรรมชาติยั่งยืน” โดยยกระดับศักยภาพของประเทศในหลากหลายมิติ พัฒนาคนในทุก
มิติและในทุกช่วงวัยให้เป็นคนดี เก่ง และมีคุณภาพ สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม สร้าง
การเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และมีภาครัฐของประชาชนเพื่อประชาชนและ
ประโยชน์ส่วนรวม
ยุทธศาสตร์ชาติ 6 ด้าน ได้แก่
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านความมั่นคง
1. เสริ ม สร้ ำ งควำมมั่ น คงของสถำบั น หลั ก และกำรปกครองระบอบ
ประชำธิปไตยอันมีพระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุข
2. ปฏิรูปกลไกกำรบริหำรประเทศและพัฒนำควำมมั่นคงทำงกำรเมือง ขจัด
คอร์รัปชั่น สร้ำงควำมเชื่อมมั่นในกระบวนกำรยุติธรรม
3. กำรรักษำควำมมั่น คงภำยในและควำมสงบเรีย บร้ อยภำยในตลอดจน
กำรบริหำรจัดกำรควำมมั่นคงชำยแดนและชำยฝั่งทะเล
4. กำรพัฒนำระบบ กลไก มำตรกำรและควำมร่วมมือระหว่ำงประเทศทุกระดับ
และรักษำดุลยภำพควำมสัมพันธ์กับประเทศมหำอำนำจ เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหำ ควำม
มั่นคงรูปแบบใหม่
5. กำรพัฒนำเสริมสร้ำงศักยภำพกำรผนึกกำลังป้องกันประเทศ กำรรักษำ
ควำมสงบเรียบร้อยภำยในประเทศ สร้ำงควำมร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้ำนและมิตรประเทศ
6. กำรพัฒนำระบบกำรเตรียมพร้อมแห่งชำติและระบบบริหำรจัดกำรภั ยพิบั ติ
รักษำควำมมั่นคงของฐำนทรัพยำกรธรรมชำติส่งิ แวดล้อม
7. กำรปรับกระบวนกำรทำงำนของกลไกที่เกี่ยวข้องจำกแนวดิ่งสูแ่ นวระนำบมำกขึน้
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ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
1. กำรพัฒนำสมรรถนะทำงเศรษฐกิจ ส่งเสริมกำรค้ำ กำรลงทุน พัฒนำสูช่ ำติกำรค้ำ
2. กำรพัฒนำภำคกำรผลิตและบริกำร เสริมสร้ำงฐำนกำรผลิตเข้มแข็งยั่งยืน
และส่งเสริมเกษตรกรรำยย่อยสู่เกษตรยั่งยืนเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
3. กำรพัฒนำผู้ประกอบกำรและเศรษฐกิจชุมชน พัฒนำทักษะผู้ประกอบกำร
ยกระดับผลิตภำพแรงงำนและพัฒนำ SMEs สำกล
4. กำรพั ฒ นำพื้ น ที่ เ ศรษฐกิ จ พิ เ ศษและเมื อ ง พั ฒ นำเขตเศรษฐกิ จ พิ เ ศษ
ชำยแดน และพัฒนำระบบเมืองศูนย์กลำงควำมเจริญ
5. กำรลงทุนพัฒนำโครงสร้ำงพืน้ ฐำน ด้ำนกำรขนส่ง
6. กำรเชื่อมโยงกับภูมิภำคและเศรษฐกิจโลก สร้ำงควำมเป็นหุ้นส่วน กำร
พัฒนำกับนำนำประเทศ ส่งเสริมให้ไทยเป็น,ฐำนของกำรประกอบธุรกิจ ฯลฯ
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน
1. พัฒนำศักยภำพคนตลอดช่วงชีวิต
2. กำรยกระดับกำรศึกษำและกำรเรียนรู้ให้มคี ุณภำพเท่ำเทียมและทั่วถึง
3. ปลูกฝังระเบียบวินัย คุณธรรม จริยธรรม ค่ำนิยมที่พึงประสงค์
4. กำรเสริมสร้ำงให้คนมีสุขภำวะที่ดี
5. กำรสร้ำงควำมอยู่ดีมสี ุขของครอบครัวไทย
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการสร้างโอกาสบนความเสมอภาคและความเท่าเทียมกันทางสังคม
1. สร้ำงควำมมั่นคงและกำรลดควำมเหลื่อมล้ำทำงเศรษฐกิจ ทำงสังคม
2. พัฒนำระบบบริกำรและระบบบริหำรจัดกำรสุขภำพ
3. มีสภำพแวดล้อมและนวัตกรรมที่เอือ้ ต่อกำรดำรงชีวิตในสังคมสูงวัย
4. สร้ำงควำมเข้มแข็งของสถำบันทำงสังคม ทุนทำงวัฒนธรรมและควำมเข้มแข็งของชุมชน
5. พัฒนำกำรสื่อสำรมวลชนให้เป็นกลไกในกำรสนับสนุนกำรพัฒนำ
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ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
1. จัดระบบอนุรักษ์ พืน้ ฟูและป้องกันกำรทำลำยทรัพยำกรธรรมขำติ
2. วำงระบบบริหำรจัดกำรน้ำให้มีประสิทธิภำพทั้ง 25 ลุ่ มน้ำ เน้นกำรปรับ
ระบบกำรบริหำรจัดกำรอุทกภัยอย่ำงบูรณำกำร
3. กำรพัฒนำและใช้พลังงำนที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
4. กำรพัฒนำเมืองอุตสำหกรรมเชิงนิเวศและเมืองที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
5.กำรร่ ว มลดปั ญ หำโลกร้ อ นและปรั บ ตั ว ให้ พ ร้ อ มกั บ กำรเปลี่ ย นแปลง
สภำพภูมิอำกำศ
6. กำรใช้เครื่องมือทำงเศรษฐศำสตร์และนโยบำยกำรคลังเพื่อสิ่งแวดล้อม
ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
1. กำรปรับปรุงโครงสร้ำง บทบำท ภำรกิจของหน่วยงำนภำครัฐ ให้มขี นำดที่เหมำะสม
2. กำรวำงระบบบริหำรรำชกำรแบบบูรณำกำร
3. กำรพัฒนำระบบบริหำรจัดกำรกำลังคนและพัฒนำบุคลำกรภำครัฐ
4. กำรต่อต้ำนกำรทุจริตและประพฤติมชิ อบ
5. กำรปรับปรุงกฎหมำยและระเบียบต่ำงๆ ให้ทันสมัย เป็นธรรมและเป็นสำกล
6. พัฒนำระบบกำรให้บริกำรประชำชนของหน่วยงำนภำครัฐ
7. ปรับปรุงกำรบริหำรจัดกำรรำยได้และรำยจ่ำยของภำครัฐ
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
กำรบรรลุเป้ำหมำยกำรพัฒนำประเทศระยะ 20 ปี ตำมยุทธศำสตร์ชำติ ต้องจัดทำ
แผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ เพื่อเป็นกลไกสำคัญในกำรขับเคลื่อนยุทธศำสตร์ชำติให้บรรลุ
ตำมเป้ำหมำยภำยในปี 2580 โดยมีแผนแม่บทที่เกี่ยวข้องกับกำรจัดกำรศึกษำ 2 แผน คือ
แผนแม่บทที่ 11 กำรพัฒนำศักยภำพคนตลอดช่วงชีวิต ซึ่งมีเป้ำหมำยให้คนไทยทุก
ช่ ว งวั ย มี คุ ณ ภำพ ได้ รั บ กำรพั ฒ นำอย่ ำ งสมดุ ล ทั้ ง ด้ ำ นร่ ำ งกำย สติ ปั ญ ญำ และคุ ณ ธรรม
จริยธรรม เป็นผู้ที่มีควำมรู้และทักษะในศตวรรษที่ 21 รักกำรเรียนรู้อย่ำงต่อเนื่องตลอดชีวิต และ
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แผนแม่บทที่ 12 กำรพัฒนำกำรเรียนรู้ มีเป้ำหมำยให้คนไทยมีกำรศึกษำที่มีคุณภำพ
ตำมมำตรฐำนสำกล มีทักษะที่จำเป็นของโลกศตวรรษที่ ๒๑ สำมำรถในกำรแก้ปัญหำ ปรับตัว
สื่อสำร และทำงำนร่วมกับผู้อื่นได้อย่ำงมีประสิทธิผลเพิ่มขึ้น มีนิสัย ใฝ่เรียนรู้อย่ำงต่อเนื่อง
ตลอดชีวิต และคนไทยได้รับกำรพัฒนำเต็มตำมศักยภำพตำมควำมถนัดและควำมสำมำรถของ
พหุปัญญำดีขนึ้
แผนปฏิรูปประเทศ
กำรปฏิรูปประเทศ ต้องดำเนินกำรเพื่อบรรลุเป้ำหมำย 3 ประกำร ได้แก่
1) ประเทศชำติมีควำมสงบเรียบร้อย มีควำมสำมัคคีปรองดอง มีกำรพัฒนำ
อย่ำงยั่งยืนตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง และมีควำมสมดุลระหว่ำงกำรพัฒนำด้ำน
วัตถุกับกำรพัฒนำด้ำนจิตใจ
2) สังคมมีควำมสงบสุข เป็นธรรม และมีโอกำสอันทัดเทียมกันเพื่อขจัดควำม
เลื่อมล้ำ และ
3) ประชำชนมีควำมสุข มีคุณภำพชีวิตที่ดีและมีส่วนร่วมในกำรพัฒนำประเทศ
และกำรปกครองในระบอบประชำธิปไตยอันมีพระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุข
แผนกำรปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) ประกอบด้วย 13 ด้ำน ดังนี้
1. ด้ำนกำรเมือง
ประชำชนมี ค วำมรู้ ค วำมเข้ ำ ใจที่ ถู ก ต้ อ งเกี่ ย วกั บ กำรปกครองในระบอบ
ประชำธิปไตยอันมีพระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุข รู้จักยอมรับควำมเห็นที่แตกต่ำง พรรค
กำรเมืองดำเนินกิจกรรมโดยเปิดเผยตรวจสอบได้ นักกำรเมืองปฏิบัติหน้ำที่ด้วยควำมซื่อสัตย์
สุจริต และแก้ไขปัญหำควำมขัดแย้งทำงกำรเมืองโดยสันติวิธี
2. ด้ำนกำรบริหำรรำชกำรแผ่นดิน
องค์กรภำครัฐเปิดกว้ำงและเชื่อมโยงข้อมูลกัน กะทัดรัดแต่ แข็งแรง ทำงำน
เพื่อประชำชนโดยเชิงพื้นที่เป็นหลัก จัดระบบบริหำรและบริกำรให้เป็นดิจทิ ัล จัดระบบบุคลำกร
ให้มีมำตรฐำนกลำง มีคุณธรรมและจริยธรรมและสร้ำงวัฒนธรรมต่อต้ำนกำรทุจริต
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3. ด้ำนกฎหมำย
ให้กฎหมำยดีและเป็นธรรมสอดคล้องกับหลักนิติธรรมเป็นเครื่องมือส่งเสริม
กำรพัฒนำเศรษฐกิจและสังคม ประชำชนมีส่วนร่วมในกระบวนกำรกฎหมำยอย่ำงเหมำะสม มี
ควำมรูค้ วำมเข้ำใจและสำมำรถเข้ำถึงกฎหมำยได้โดยง่ำย และมีกำรบังคับใช้กฎหมำยอย่ำงถฏ
ต้องและเป็นธรรม
4. ด้ำนกระบวนกำรยุติธรรม
ให้ทุกขั้นตอนมีกำรกำหนดระยะเวลำที่ชัดเจน มีกลไกช่วยเหลือประชำชนโดย
เสมอภำค บังคับกำรตำมกฎหมำยอย่ำงเคร่งครัด พัฒนำระบบสอบสวนคดีอำญำที่ มี ก ำร
ตรวจสอบและถ่ ว งดุ ล ระบบนิ ติ วิ ท ยำศำสตร์ มี ม ำตรฐำน และกระบวนกำรยุ ติ ธ รรมมี
ประสิทธิภำพเอือ้ ต่อกำรแข่งขันของประเทศ
5. ด้ำนเศรษฐกิจ
มีผลิตภำพและควำมสำมำรถในกำรแข่งขันในระดับประเทศสูงขึ้ น มีกำร
เติบโตอย่ำงครอบคลุมทุกภำคส่วนอย่ำงยั่งยืน มุ่งเน้นกำรใช้ระบบมำตรฐำนและนวัตกรรมใน
กำรพัฒนำเศรษฐกิจของประเทศ ลดควำมเหลื่อมล้ำทำงเศรษฐกิจของประชำชนกลุ่มต่ำง ๆ และ
สถำบันทำงเศรษฐกิจมีสมรรถนะสูงขึ้น
6. ด้ำนทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม
ทรัพยำกรธรรมชำติแ ละสิ่ งแวดล้อมได้รั บกำรรั กษำฟื้ น ฟู ให้ส มบู ร ณ์ แ ละ
ยั่งยืนเป็นรำกฐำนในกำรพัฒนำประเทศ สร้ำงควำมสมดุลระหว่ำงกำรอนุรักษ์และกำรใช้
ประโยชน์ทั้งทรัพยำกรทำงบก ทรัพยำกรน้ำ ทรัพยำกรทำงทะเลและชำยฝั่ง ควำมหลำกหลำย
ทำงชีวภำพ สิ่งแวดล้อม และระบบกำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม
7. ด้ำนสำธำรณสุข
บริกำรปฐมภูมิมีควำมครอบคลุ ม มีข้อมูลสำรสนเทศที่ ใ ช้บ ริหำรจั ด กำร
กำรเงินกำรคลั ง กำรบริกำรในระบบสุ ขภำพและสำธำรณสุ ขอย่ ำงมีป ระสิทธิ ภำพ ระบบ
สุขภำพของประเทศมีเอกภำพ มีกำรกระจำยอำนำจและควำมรับผิดชอบให้แต่ละพื้นที่ และ
ประชำชนไทยมีสุขภำวะและคุณภำพชีวิตที่ดีบนหลักกำรสร้ำงนำซ่อม และผู้ที่ไม่ใช่ประชำชน
ไทยที่อำศัยอยู่ในประเทศไทยมีโอกำสเท่ำเทียมกันในกำรเข้ำถึงบริกำรสำธำรณสุขที่จำเป็น
อย่ำงมีคุณภำพ
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8. ด้ำนสื่อมวลชนเทคโนโลยีสำรสนเทศ
ให้เกิดดุลยภำพระหว่ำงเสรีภำพของกำรทำหน้ำที่ของสื่อบนควำมรับผิดชอบกับ
กำรกำกับที่มคี วำมชอบธรรมและกำรใช้พื้นที่ดิจิทัลเพื่อกำรสื่อสำรอย่ำงมีจรรยำบรรณ ดำรง
รักษำเสรีภำพของกำรแสดงออก กำรรับรู้ของประชำชนด้ว ยควำมเชื่อว่ำเสรีภ ำพของกำร
สื่อสำรคือเสรีภำพของประชำชนตำมแนวทำงของประชำธิปไตย และสื่อเป็นโรงเรียนของสังคม
ในกำรให้ควำมรูแ้ ก่ประชำชน ปลูกฝังวัฒนธรรมของชำติ และปลูกฝังทัศนคติที่ดี
9. ด้ำนสังคม
ให้คนไทยมีหลักประกันทำงรำยได้ในวัยเกษียณที่เพียงพอต่อกำรดำรงชีวิต
อย่ำงมีคุณภำพและมีกำรปรับเปลี่ยนพฤติกรรมไปสู่กำรมีจิตสำธำรณะเพิ่มขึ้น สังคมไทยเป็น
สังคมแห่งโอกำสและไม่แบ่งแยก ภำครัฐ มีข้อมูลและสำรสนเทศด้ำนสังคมที่บูร ณำกำร ทุก
หน่วยงำนและเปิดโอกำสให้ประชำชนสำมำรถเข้ำถึงได้และให้ชุมชนท้องถิ่นมีควำมเข้มแข็ง โดย
สำมำรถบริหำรจัดกำรชุมชนได้ด้วยตนเอง
10. ด้ำนพลังงำน
ปรับปรุงโครงสร้ำงกำรบริหำรจัดกำรเพื่อสร้ำงควำมเชื่อมั่นและกำรยอมรับ
ของประชำชน ปรับปรุงกระบวนกำรจัดทำแผนพัฒนำพลังงำนโดยส่งเสริมด้ำนเทคโนโลยีและ
สร้ำงกำรมีส่วนร่วมของประชำชนตั้งแต่ขั้นเริ่มต้นจัดทำแผน และปรับโครงสร้ำงกิจกำรไฟฟ้ำ
และก๊ำซที่สำมำรถเพิ่มกำรแข่งขันและยังคงควำมมั่นคงในระบบพลังงำน ส่งเสริมพลังงำน
ทดแทนและอนุรักษ์พลังงำน และกำหนดทิศทำงกำรพัฒนำและกำรลงทุนเทคโนโลยีใหม่ของ
ประเทศและในระยะปำนกลำง (ปี 2563 – 2565) ให้กำรบริหำรจัดกำรด้ำนพลังงำนมีธรรมำภิบำล
มีกำรลงทุนโครงสร้ำ งพื้ นฐำนตำมแผนกำรจัดหำพลังงำนที่ปรับ ปรุ งใหม่ และกำรลงทุ น ใน
อุตสำหกรรมที่เกี่ยวเนื่องกับด้ำนพลังงำน
11. ด้ำนกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตและประพฤติมชิ อบ
มีมำตรกำรควบคุมกำกับ ติดตำม กำรบริหำรจัดกำรของหน่วยงำนภำครัฐ
และภำคเอกชน มีกำรเปิดเผยข้อมูลข่ำวสำรภำครัฐให้ประชำชนสำมำรถเข้ำถึงและตรวจสอบได้
ยกระดับกำรบังคับใช้มำตรกำรทำงวินัย มำตรกำรทำงปกครอง ปรับปรุงประสิทธิภำพกำร
บังคับใช้กฎหมำยในกระบวนกำรยุติธรรม และให้มีกลไกที่เหมำะสมในกำรประสำนงำนป้องกัน
และปรำบปรำมกำรทุ จ ริ ตประพฤติ มิ ชอบในระดับ นโยบำยยุท ธศำสตร์ และกำรขั บเคลื่ อ น
นโยบำยและยุทธศำสตร์ เพื่อให้ประเทศไทยปลอดทุจริต
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12. ด้ำนกำรศึกษำ
กำรปฏิรูปกำรศึกษำ มุ่งเน้นกำรยกระดับคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำ ลดควำม
เหลื่อมล้ำทำงกำรศึกษำ และปฏิรูประบบกำรศึกษำให้มีประสิทธิภำพ สำมำรถรองรับควำม
หลำกหลำยของกำรจัดกำรศึกษำและตอบโจทย์กำรพัฒนำของโลกอนำคต โดยมีเป้ำหมำย
เพื่อให้ผู้เรียนทุกกลุ่มวัยได้รับกำรศึกษำที่มีคุณภำพตำมมำตรฐำน มีทักษะที่จำเป็นของโลก
อนำคต สำมำรถแก้ปัญหำ ปรับตัว สื่อสำร และทำงำนร่วมกับผู้อื่นได้อย่ำงมีประสิทธิผล มี
วินัย มีนิสัยใฝ่เรี ยนรู้อ ย่ำ งต่อเนื่องตลอดชีวิ ต และเป็นพลเมืองที่รู้ สิท ธิแ ละหน้ ำที่ มีควำม
รับผิดชอบ มีจติ สำธำรณะ มีควำมรักและควำมภำคภูมิใจในควำมเป็นไทย
13. ด้ำนวัฒนธรรม กีฬำ แรงงำน และกำรพัฒนำทรัพยำกรมนุษย์
เพื่ อ ให้ ป ระชำชนมี คุ ณ ธรรมจริ ย ธรรม เพิ่ ม มู ล ค่ ำ ทำงเศรษฐกิ จ ฐำน
วัฒนธรรม ประชำชนออกกำลังกำยและเล่นกีฬำอย่ำงสม่ำเสมอ รวมถึงมีควำมรอบรู้ด้ำน
สุขภำพเพื่อพัฒนำสุขภำพให้แข็งแรง และเป็นฐำนในกำรพัฒนำกีฬำแห่งชำติ และกำลังคนของ
ประเทศมีทักษะที่เอือ้ ต่อกำรสร้ำงผลิตภำพแรงงำนและคุณภำพชีวิตที่ดี
แผนปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา
ประเด็นกำรปฏิรูปที่ ๑ : กำรปฏิรูประบบกำรศึกษำและกำรเรียนรูโดยรวมของประเทศ
โดยพระรำชบัญญัติกำรศึกษำแหงชำติ ฉบับใหมและกฎหมำยลำดับรอง
ประเด็นกำรปฏิรูปที่ ๒ : กำรปฏิรูปกำรพัฒนำเด็กเล็กและเด็กกอนวัยเรียน
ประเด็นกำรปฏิรูปที่ ๓ : กำรปฏิรูปเพื่อลดควำมเหลื่อมล้ํำทำงกำรศึกษำ
ประเด็นกำรปฏิรูปที่ ๔ : กำรปฏิรูปกลไกและระบบกำรผลิต คัดกรองและพัฒนำ
ผูประกอบวิชำชีพครูและอำจำรย
ประเด็นกำรปฏิรูปที่ ๕ : กำรปฏิรูปกำรจัดกำรเรียนกำรสอนเพื่อตอบสนองกำร
เปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ ๒๑
ประเด็นกำรปฏิรูปที่ ๖ : กำรปรับโครงสรำงของหนวยงำนในระบบกำรศึกษำเพื่อ
บรรลุเปำหมำยในกำรปรับปรุงกำรจัดกำรเรียน กำรสอน
ประเด็นกำรปฏิรูปที่ ๗ : กำรปฏิรูปกำรศึกษำและกำรเรียนรูโดยกำรพลิกโฉม
ดวยระบบดิจิทัล
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แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564)
ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์
ยุทธศาสตร์ที่ 2 กำรสร้ำงควำมเป็นธรรมและลดควำมเหลื่อมล้ำในสังคม
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยัง่ ยืน
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การสร้างความมั่นคงแห่งชาติเพื่อการพัฒนาประเทศสู่ความมั่งคั่งและยั่งยืน
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบและ
ธรรมาภิบาลในสังคมไทย
ยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์
ยุทธศาสตร์ที่ 8 การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัยและนวัตกรรม
ยุทธศาสตร์ที่ 9 การพัฒนาภาค เมืองและพื้นที่เศรษฐกิจ
ยุทธศาสตร์ที่ 10 ความร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อการพัฒนา
แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 – 2579
ยุทธศำสตร์ที่ 1 กำรจัดกำรศึกษำเพื่อควำมมั่งคงของสังคมและประเทศชำติ
ยุ ท ธศำสตร์ ที่ 2 กำรผลิ ต และพั ฒ นำก ำลั ง คน กำรวิ จั ย และนวั ต กรรมเพื่ อ สร้ ำ งขี ด
ควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของประเทศ
ยุทธศำสตร์ที่ 3 กำรพัฒนำศักยภำพคนทุกช่วงวัยและกำรสร้ำงสังคมแห่งกำรเรียนรู้
ยุทธศำสตร์ที่ 4 กำรสร้ำงโอกำสควำมเสมอภำคและเท่ำเทียมทำงกำรศึกษำ
ยุทธศำสตร์ที่ 5 กำรจัดกำรศึกษำเพื่อสร้ำงเสริมคุณภำพชีวติ ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
ยุทธศำสตร์ที่ 6 กำรพัฒนำประสิทธิภำพของระบบบริหำรจัดกำร
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แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2563–2565
(ฉบับทบทวน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564)

แผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 – 2565) ของกระทรวงศึกษาธิการ
กระทรวงศึกษำธิกำรได้จัดทำแผนปฏิบัติรำชกำรระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 – 2565) ที่
สอดคล้องเชื่อมโยงกับยุทธศำสตร์ชำติ (พ.ศ. 2561 – 2580) แผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ
แผนกำรปฏิรูปประเทศ แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564)
นโยบำยและแผนระดั บ ชำติ ว่ ำ ด้ ว ยควำมมั่ นคง เพื่ อ ให้ ทุ ก ส่ ว นรำชกำรในสั ง กั ด
กระทรวงศึกษำธิกำร ใช้เป็นกรอบแนวทำงในกำรจัดทำแผนปฏิบัติรำชกำร ซึ่งมีสำระสำคัญ 5
เรื่อง ได้แก่ 1) กำรจัดกำรศึกษำเพื่อควำมมั่นคงของสังคมและประเทศชำติ 2) กำรผลิตและ
พัฒนำกำลังคน กำรวิจัยและนวัตกรรมเพื่อสร้ำงขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของประเทศ 3)
กำรพัฒนำศักยภำพคน ทุกช่วงวัยและกำรสร้ำงสังคมแห่งกำรเรียนรู้ 4) กำรสร้ำงโอกำส ควำม
เสมอภำคและควำมเท่ำเทียมทำงกำรศึกษำ และ 5) กำรพัฒนำประสิทธิภำพของระบบบริหำร
จั ด กำรศึ ก ษำโดยมี เ ป้ ำ หมำย ตั ว ชี้ วั ด แนวทำงกำรพั ฒ นำ แผนงำน/โครงกำรส ำคั ญ ใน
แผนปฏิบัตริ ำชกำรแต่ละเรื่องดังกล่ำว
นโยบายสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 –2565
ส ำนั ก งำนคณะกรรมกำรกำรศึ ก ษำขั้ น พื้ น ฐำนได้ ป ระกำศ นโยบำยส ำนั ก งำน
คณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน ปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 – 2565 เมื่อวันที่ 16 ธันวำคม 2563 ดังนี้
ตำมแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ (พ.ศ. 2561 – 2580) และแผนปฏิรูปประเทศ
ด้ำนกำรศึกษำกำหนดให้มีกำรพัฒนำเด็กตั้งแต่ระดับปฐมวัยให้มีสมรรถนะและคุณลักษณะที่ดี
สมวัยทุกด้ำน โดยกำรปฏิรูปกระบวนกำรเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อกำรเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่
21 ตระหนั ก ถึ ง พหุ ปั ญ ญำของมนุ ษ ย์ ที่ ห ลำกหลำย มี เ ป้ ำ หมำยให้ ผู้ เ รี ย นทุ ก กลุ่ ม วั ย ได้ รับ
กำรศึกษำที่มีคุณภำพตำมมำตรฐำน มีทักษะที่จำเป็นของโลกในอนำคต สำมำรถแก้ปัญหำ
ปรับตัว สื่อสำร และทำงำนร่วมกับผู้อื่นได้อย่ำงมีประสิทธิผล มีวินัย มีนิสัยใฝ่เรียนรู้ อย่ำง
ต่อเนื่องตลอดชีวิต รวมทั้งเป็นพลเมืองที่รู้สิทธิและหน้ำที่ มีควำมรับผิดชอบและมีจิตสำธำรณะ
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แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2563–2565
(ฉบับทบทวน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564)

สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน มุ่งมั่นในกำรพัฒนำกำรศึกษำขั้น
พืน้ ฐำนให้เป็น “กำรศึกษำขัน้ พืน้ ฐำนวิถีใหม่ วิถีคุณภำพ” มุ่งเน้นควำมปลอดภัยในสถำนศึกษำ
ส่ ง เสริ ม โอกำสทำงกำรศึ ก ษำที่มีคุ ณภำพอย่ ำงเท่ ำเที ยม และบริ ห ำรจัด กำรศึ ก ษำอย่ำงมี
ประสิ ท ธิ ภ ำพ จึ ง ก ำหนดนโยบำยส ำนั ก งำนคณะกรรมกำรกำรศึ ก ษำขั้น พื้ น ฐำน ประจำปี
งบประมำณ พ.ศ. 2564 – 2565 ดังนี้
1. ด้ำนควำมปลอดภัย
พัฒนำระบบและกลไกในกำรดูแลควำมปลอดภัยให้กับผู้เรียน ครู และบุคลำกร
ทำงกำรศึ ก ษำและสถำนศึ ก ษำ จำกภั ย พิ บั ติ แ ละภั ย คุ ก คำมทุ ก รู ป แบบ รวมถึ ง กำรจั ด
สภำพแวดล้อมที่เอือ้ ต่อกำรมีสุขภำวะที่ดี สำมำรถปรับตัวต่อโรคอุบัตใิ หม่และโรคอุบัตซิ ้ำ
2. ด้ำนโอกำส
2.1 สนับสนุนให้เด็กปฐมวัยได้เข้ำเรียนทุกคน มีพัฒนำกำรที่ดี ทั้งทำงร่ำงกำย
จิตใจ วินัย อำรมณ์ สังคมและสติปัญญำให้สมกับวัย
2.2 ดำเนินกำรให้เด็กและเยำวชนได้รับกำรศึกษำจนจบกำรศึกษำขั้น พื้นฐำน
อย่ำงมีคุณภำพตำมมำตรฐำน วำงรำกฐำนกำรศึกษำเพื่ออำชีพ สำมำรถวิเครำะห์ตนเองเพื่อ
กำรศึกษำต่อ
2.3 พัฒนำระบบดูแลช่วยเหลือเด็กและเยำวชนที่อยู่ในกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน เพื่อ
ป้องกันไม่ให้ออกจำกระบบกำรศึกษำ รวมทั้งช่วยเหลือเด็กตกหล่นและเด็กออกกลำงคั น ให้
ได้รับกำรศึกษำขัน้ พืน้ ฐำนอย่ำงเท่ำเทียมกัน
2.4 ส่ ง เสริ ม ให้ เด็ ก พิ กำรและผู้ด้ อยโอกำสให้ไ ด้ รั บโอกำสทำงกำรศึ กษำที่มี
คุณภำพ มีทักษะในกำรดำเนินชีวิต มีพนื้ ฐำนในกำรประกอบอำชีพ พึ่งตนเองได้อย่ำงมีศักดิ์ศรี
ควำมเป็นมนุษย์ตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง
3. ด้ำนคุณภำพ
3.1 ส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำให้ผู้เรียนมีควำมรู้ มีทักษะกำรเรียนรู้และทักษะที่
จำเป็นของโลกในศตวรรษที่ 21 อย่ำงครบถ้วน เป็นคนดี มีวินัย มีควำมรักในสถำบันหลักของ
ชำติ ยึดมั่นกำรปกครองในระบอบประชำธิปไตยอันมีพระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีทัศนคติ
ที่ดีต่อบ้ำนเมือง
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แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2563–2565
(ฉบับทบทวน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564)

3.2 พัฒนำผู้เรียนให้มีสมรรถนะและทักษะด้ำนกำรอ่ำน คณิตศำสตร์ กำรคิดขั้นสูง
นวัตกรรมวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีและภำษำต่ำงประเทศ เพื่อเพิ่มขีดควำมสำมำรถในกำร
แข่งขันและกำรเลือกศึกษำต่อเพื่อกำรมีงำนทำ
3.3 ปรับหลักสูตรเป็นหลักสูตรฐำนสมรรถนะ ที่เน้นกำรพัฒนำสมรรถนะหลักที่
จำเป็นในแต่ละระดับ จัดกระบวนกำรเรียนรู้แบบลงมือปฏิบัติจริง รวมทั้งส่งเสริมกำรจัดกำร
เรียนรู้ที่สร้ำงสมดุลทุกด้ำน ส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำเพื่อพัฒนำพหุปัญญำ พัฒนำระบบกำร
วัดและประเมินผลผู้เรียนทุกระดับ
3.4 พั ฒ นำครู แ ละบุ ค ลำกรทำงกำรศึ ก ษำให้เ ป็น ครู ยุ ค ใหม่ มี ศั ก ยภำพกำร
จัดกำรเรียนกำรสอนตำมหลักสูตรฐำนสมรรถนะ มีทักษะในกำรปฏิบัติหน้ำที่ได้ดี มีควำมรู้
ควำมสำมำรถในกำรใช้เทคโนโลยีดจิ ิทัล มีกำรพัฒนำตนเองทำงวิชำชีพอย่ำงต่อเนื่อง รวมทั้งมี
จิตวิญญำณควำมเป็นครู
4. ด้ำนประสิทธิภำพ
4.1 พัฒนำระบบบริหำรจัดกำรโดยใช้พื้นที่เป็นฐำน มีนวัตกรรมเป็นกลไกหลักใน
กำรขับเคลื่อนบนฐำนข้อมูลสำรสนเทศที่ถูกต้อง ทันสมัยและกำรมีส่วนร่วมของทุกภำคส่วน
4.2 พัฒนำโรงเรียนมัธยมสี่มุมเมือง โรงเรียนคุณภำพของชุมชน โรงเรียนขนำด
เล็กและโรงเรียนที่สำมำรถดำรงอยู่ได้อย่ำงมีคุณภำพ (Stand Alone) ให้มีคุณภำพอย่ำงยั่งยืน
สอดคล้องกับบริบทของพืน้ ที่
4.3 บริหำรจัดกำรโรงเรียนขยำยโอกำสทำงกำรศึกษำที่มีจำนวนนักเรี ย นชั้ น
มัธยมศึกษำปีที่ 1 – 3 น้อยกว่ำ 20 คน ให้ได้รับกำรศึกษำอย่ำงมีคุณภำพ สอดคล้องกับนโยบำย
โรงเรียนคุณภำพของชุมชน
4.4 ส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำทีมีคุณภำพในสถำนศึกษำที่ มีวัตถุประสงค์เฉพำะ
และสถำนศึกษำที่ตั้งในพืน้ ที่ลักษณะพิเศษ
4.5 สนั บ สนุ น พื้ น ที่ น วั ต กรรมกำรศึ ก ษำให้เป็น ต้ น แบบกำรพั ฒ นำนวัต กรรม
กำรศึกษำและเพิ่มควำมคล่องตัวในกำรบริหำรและกำรจัดกำรศึกษำขัน้ พืน้ ฐำน
4.6 เพิ่มประสิทธิภำพกำรนิเทศ ติดตำมและประเมินผลกำรศึกษำขัน้ พืน้ ฐำน
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แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2563–2565
(ฉบับทบทวน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564)

แผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563–2565) ของสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
วิสัยทัศน์
“สร้ำงคุณภำพทุนมนุษย์ สูส่ ังคมอนำคตที่ยั่งยืน”
พันธกิจ
1. จัดกำรศึกษำเพื่อเสริมสร้ำงควำมมั่นคงของสถำบันหลักของชำติและกำรปกครอง
ในระบอบประชำธิปไตยอันมีพระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุข
2. พัฒนำผู้เรียนให้มคี วำมสำมำรถควำมเป็นเลิศทำงวิชำกำรเพื่อสร้ำงขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน
3. พัฒนำศักยภำพและคุณภำพผู้เรียนให้มสี มรรถนะตำมหลักสูตรและคุณลักษณะในศตวรรษที่ 21
4. สร้ำงโอกำส ควำมเสมอภำค ลดควำมเหลื่อมล้ำ ให้ผู้เรียนทุกคนได้รับบริกำรทำง
กำรศึกษำอย่ำงทั่วถึงและเท่ำเทียม
5. พัฒนำผู้บริหำร ครู และบุคลำกรทำงกำรศึกษำให้เป็นมืออำชีพ
6. จัดกำรศึกษำเพื่อพัฒนำคุณภำพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ยึดหลักปรัชญำของ
เศรษฐกิจพอเพียงและเป้ำหมำยกำรพัฒนำที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals : SDGs)
7. ปรับสมดุลและพัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำรศึกษำทุกระดับ และจัดกำรศึกษำโดย
ใช้เทคโนโลยีดิจทิ ัล (Digital Technology) เพื่อพัฒนำมุ่งสู่ Thailand 4.0
ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมายตามแผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ปี (พ.ศ.2563 – 2565)
เรื่องที่ 1 การจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ
1.1 เป้าหมาย
ผู้เรียนมีควำมรักในสถำบันหลักของชำติ และยึดมั่นกำรปกครองระบอบประชำธิปไตย
อันมีพระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีทัศนคติที่ถกู ต้องต่อบ้ำนเมือง มีหลักคิดที่ถูกต้อง และเป็น
พลเมืองดีของชำติ มีคุณธรรม จริยธรรม มีค่ำนิยมที่พงึ ประสงค์ มีจติ สำธำรณะ รับผิดชอบต่อสังคม
และผู้อื่น ซื่อสัตย์ สุจริต มัธยัสถ์ อดออม โอบอ้อมอำรี มีวนิ ัย รักษำศีลธรรม
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1.2 ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย
ที่

ตัวชี้วัด

1

ร้อยละของผู้เรียนที่เข้ำร่วมกิจกรรมที่สง่ เสริมสนับสนุนในกำร
สร้ำงภูมิคุ้มกันพร้อมรับมือกับกำรเปลี่ยนแปลงและภัยคุกคำม
รูปแบบใหม่ในทุกรูปแบบ
2 ร้อยละของผู้เรียนในเขตพัฒนำพิเศษเฉพำะกิจจังหวัดชำยแดน
ภำคใต้ที่ได้รับกำรพัฒนำทักษะอำชีพ เพื่อกำรมีงำนทำหรือนำไป
ประกอบอำชีพในท้องถิ่น

ค่าเป้าหมาย
2563
80

2564
80

2565
85

80

80

85

1.3 แผนงาน/โครงการสาคัญ
1.3.1 โครงกำรพัฒนำกำรศึกษำในเขตพัฒนำพิเศษ เฉพำะกิจจังหวัดชำยแดนภำคใต้
1.3.2 โครงกำรโรงเรียนประชำรัฐจังหวัดชำยแดนภำคใต้
1.3.3 โครงกำรเสริมสร้ำงภูมคิ ุ้มกันเพื่อสันติสุขในพืน้ ที่จังหวัดชำยแดนภำคใต้
1.3.4 โครงกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำยำเสพติดในสถำนศึกษำ
1.3.5 โครงกำรสร้ำงผู้นำด้วยกระบวนกำรลูกเสือและสภำนักเรียน
1.3.6 โครงกำรดูแลช่วยเหลือนักเรียน
เรื่องที่ 2 การจัดการศึกษาเพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
2.1 เป้าหมาย
ผู้เรียนที่มคี วำมสำมำรถพิเศษด้ำนวิทยำศำสตร์ คณิตศำสตร์ ศิลปะ ดนตรี กีฬำ
ภำษำ และอื่น ๆ ได้รับกำรพัฒนำอย่ำงเต็มตำมศักยภำพ สร้ำงควำมสำเร็จในกำรแข่งขัน
2.2 ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย
ที่

ตัวชี้วัด

1

ร้อยละของหลักสูตรฝึกอบรมวิชำชีพระยะสั้นที่ตอบสนองต่อกำร
พัฒนำกำลังคนใน 10 อุตสำหกรรมเป้ำหมำยเพิ่มขึน้
2 ร้อยละของผลงำนวิจัย นวัตกรรม เทคโนโลยีองค์ควำมรู้ และ
สิ่งประดิษฐ์ที่สำมำรถนำไปใช้ประโยชน์ หรือต่อยอดเชิงพำณิชย์
3 ร้อยละของสถำนศึกษำในเขตพัฒนำเศรษฐกิจพิเศษได้รับกำร
พัฒนำกำรจัดกำรศึกษำตำมบริบท
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2.3 แผนงาน/โครงการสาคัญ
2.3.1 โครงกำรพัฒนำกำลังคน ด้ำนวิศวกรรมศำสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม
สนับสนุนกำรลงทุนและเพิ่มขีดควำมสำมำรถภำคอุตสำหกรรมในประเทศและภูมิภำค (กำรจัดตั้ง
สถำบันโคเซ็น)
2.3.2 โครงกำรพัฒนำสถำนศึกษำขั้นพื้นฐำนเพื่อรองรับเขตพัฒนำเศรษฐกิจภำค
ตะวันออก ด้ำนภำษำวิทยำศำสตร์ และเทคโนโลยี และกำรประกอบอำชีพ 10 อุตสำหกรรม
2.3.3 โครงกำรส่งเสริมทักษะวิชำกำรวิชำชีพเชิงนวัตกรรม
เรื่องที่ 3 การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

3.1 เป้าหมาย
3.1.1 ผู้เรียนเป็นบุคคลแห่งกำรเรียนรู้ คิดริเริ่มและสร้ำงสรรค์นวัตกรรม มี
ควำมรู้ มีทักษะ มีสมรรถนะตำมหลักสูตร และคุณลักษณะของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 มีสุข
ภำวะที่เหมำะสมตำมวัย มีควำมสำมำรถในกำรพึ่งพำตนเอง ตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจ
พอเพียง และกำรเป็นพลเมือง พลโลกที่ดี (Global Citizen) พร้อมก้ำวสูส่ ำกล นำไปสูก่ ำรสร้ำง
คำมสำมำรถในกำรแข่งขันของประเทศ
3.1.2 ผู้บริหำร ครู และบุคลำกรทำงกำรศึกษำเป็นบุคคลแห่งกำรเรียนรู้
ได้รับกำรพัฒนำศักยภำพตำมสมรรถนะวิชำชีพและสมรรถนะในศตวรรษที่ 21 รวมทั้งมี
จรรยำบรรณตำมมำตรฐำนวิชำชีพ
3.2 ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย
ที่

ตัวชี้วัด

1

ร้อยละของผู้เรียนปฐมวัยมีพฒ
ั นำกำรด้ำนร่ำงกำย อำรมณ์ จิตใจ สังคม
และสติปัญญำ
ร้อยละของนักเรียนที่มีคะแนนผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติขั้น
พืน้ ฐำน (O-NET) ร้อยละ 50 ขึน้ ไป เพิม่ ขึน้
จำนวนผู้เรียนได้รับกำรพัฒนำเต็มตำมศักยภำพตำมควำมถนัดและ
ควำมสำมำรถ (วิทยำศำสตร์ คณิตศำสตร์ทัศนศิลป์ นำฏศิลป์ ดนตรี กีฬำ)
ร้อยละของนักเรียนที่ผ่ำนกำรประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตำม
หลักสูตรระดับดีขนึ้ ไป

2
3
4
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80
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3
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ที่

ตัวชี้วัด

5

ร้อยละของครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำได้รับกำรส่งเสริมและพัฒนำ
ตำมมำตรฐำนวิชำชีพครู
6 จำนวนสถำนศึกษำที่ได้รับกำรส่งเสริมสนับสนุนกำรพัฒนำควำมสำมำรถ
ด้ำนวิทยำศำสตร์ คณิตศำสตร์เพิ่มขึน้
7 ร้อยละของครูสอนภำษำอังกฤษในระดับชั้นประถมศึกษำและมัธยมศึกษำ
ได้รับกำรพัฒนำและยกระดับควำมรูภ้ ำษำอังกฤษโดยใช้ระดับกำรพัฒนำ
ทำงด้ำนภำษำ (CEFR)ตำมเกณฑ์ที่กำหนด
8 ร้อยละของสถำนศึกษำที่สอนในระดับม.ต้น ที่ได้รับกำรเตรียมควำม
พร้อม ด้ำนกำรอ่ำน คณิตศำสตร์ และวิทยำศำสตร์ในกำรประเมินระดับ
นำนำชำติตำมโครงกำร PISA
9 ร้อยละของสถำนศึกษำที่จัดกำรเรียนกำรสอนที่สร้ำงสมดุลทุกด้ำนและมี
กำรจัดกำรศึกษำเพื่อพัฒนำพหุปัญญำรำยบุคคล
10 ร้อยละของนักเรียนที่ได้รับกำรคัดกรองเพือ่ พัฒนำพหุปัญญำรำยบุคคล
เพิ่มขึน้
11 ร้อยละของผู้เรียนได้รับกำรพัฒนำให้มคี วำมรู้ สมรรถนะหรือทักษะอำชีพ
ในด้ำนต่ำง ๆ เพือ่ กำรประกอบอำชีพกำรดำรงชีวิตอยู่รว่ มกันในสังคม
อย่ำงสอดคล้อง ตำมสภำพควำมต้องกำรและบริบทของแต่ละพืน้ ที่
ตลอดจนควำมท้ำทำยที่เป็นพลวัตรของโลกในศตวรรษที่ 21
12 ร้อยละของสถำนศึกษำที่มีผลกำรประเมินตนเองในแต่ละมำตรฐำนตำม
ระบบกำรประกันคุณภำพอยู่ในระดับดีขนึ้ ไป

ค่าเป้าหมาย
2563 2564 2565
85
90
95
200

200

250

100

100

100

100

100

100

-

-

8

-

-

8

80

80

80

-

-
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3.3 แผนงาน/โครงการสาคัญ
3.3.1 โครงกำรพัฒนำหลักสูตร และกระบวนกำรเรียนรู้ที่หลำกหลำยให้เอือ้ ต่อกำร
เรียนรู้ตลอดชีวติ
3.3.2 โครงกำรพัฒนำระบบกำรวัดและประเมินผลส่งเสริมเครือข่ำยควำมร่วมมือ
ในกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำขั้นพืน้ ฐำน
3.3.3 โครงกำรขับเคลื่อนกำรจัดกำรเรียนรู้ สะเต็มศึกษำ
3.3.4 โครงกำรยกระดับคุณภำพผูเ้ รียนเพื่อเตรียมควำมพร้อมในกำรประเมิน PISA 2021
3.3.5 โครงกำรส่งเสริมและพัฒนำระบบกำรประกันคุณภำพภำยในสถำนศึกษำ
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3.3.6 โครงกำรพัฒนำคลังเครื่องมือมำตรฐำนเพื่อยกระดับคุณภำพผูเ้ รียนในศตวรรษที่ 21
3.3.7 โครงกำรยกระดับผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติที่สอดคล้องกับบริบทพืน้ ที่
3.3.8 โครงกำรพัฒนำกำรเรียนกำรสอนปฐมวัย
3.3.9 โครงกำรบ้ำนนักวิทยำศำสตร์น้อยประเทศไทย ระดับปฐมวัย
3.3.10 โครงกำรบ้ำนนักวิทยำศำสตร์น้อยประเทศไทย ระดับประถมศึกษำ
3.3.11 โครงกำรนวัตกรรมกำรจัดกำรเรียนรู้ด้วยกิจกรรมมอนเตสซอรี เพื่อกำรพัฒนำ
ที่ยั่งยืน (The Education for Sustainable Development)
3.3.12 โครงกำรพัฒนำมำตรฐำนระบบกำรประเมินมำตรฐำนและกำรประกัน
คุณภำพกำรศึกษำ
3.3.13 โครงกำรพัฒนำคุณภำพกำรเรียนกำรสอนภำษำต่ำงประเทศ และเสริมสร้ำง
ศักยภำพครู
3.3.14 โครงกำรเสริมสร้ำงระเบียบวินัย คุณธรรม และจริยธรรมและคุณลักษณะ
ที่พงึ ประสงค์
3.3.15 โครงกำรจัดกำรศึกษำให้เด็ก ผู้ที่มีควำมสำมำรถพิเศษได้รบั กำรพัฒนำศักยภำพ
3.3.16 โครงกำรยกระดับคุณภำพกำรศึกษำโรงเรียนวิทยำศำสตร์จุฬำภรณ์รำชวิทยำลัย
3.3.17 โครงกำรพัฒนำผู้มีควำมสำมำรถพิเศษ ด้ำนวิทยำศำสตร์และคณิตศำสตร์
3.3.18 โครงกำรพัฒนำผู้มีควำมสำมำรถพิเศษด้ำนทัศนศิลป์ นำฏศิลป์ ดนตรีและกีฬำ
3.3.19 โครงกำรส่งเสริมกำรเรียนรู้ดิจติ อลเทคโนโลยีและระบบอัจฉริยะในสถำนศึกษำ
เพื่อควำมเป็นเลิศ
3.3.20 โครงกำรครูคลังสมอง
3.3.21 โครงกำรสำนพลังประชำรัฐด้ำนกำรศึกษำพื้นฐำนและกำรพัฒนำผู้นำ
3.3.22 โครงกำรจัดกำรศึกษำเพื่อกำรมีงำนทำ
3.3.23 โครงกำรยกระดับคุณภำพผูเ้ รียนด้ำนศักยภำพกำรเรียนรู้เชิงกระบวนกำร
สูค่ วำมทัดเทียมนำนำชำติ
3.3.24 โครงกำรครูผู้ทรงคุณค่ำแห่งแผ่นดิน
3.3.25 โครงกำรคืนครูให้นักเรียน
3.3.26 โครงกำรยกระดับคุณภำพกำรเรียนรู้ภำษำไทย
3.3.27 โครงกำรขับเคลื่อนกำรจัดกำรเรียนรู้วทิ ยำกำรคำนวณและกำรออกแบบ
เทคโนโลยี
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3.3.28 โครงกำรช่วยเหลือกลุ่มเป้ำหมำยทำงสังคม
3.3.29 โครงกำรส่งเสริมและพัฒนำแหล่งเรียนรู้ให้มีควำมหลำกหลำยเพื่อเอือ้ ต่อ
กำรศึกษำและกำรเรียนรูอ้ ย่ำงมีคุณภำพ
3.3.30 โครงกำรส่งเสริมภำษำต่ำงประเทศที่สอง ควำมเป็นพลเมืองในกำรพัฒนำสู่
โรงเรียนในประชำคมอำเซียน
3.3.31 โครงกำรพัฒนำกำรจัดกำรเรียนรู้ขั้นพืน้ ฐำนในเขตพัฒนำเศรษฐกิจพิเศษ
3.3.32 โครงกำรพัฒนำศักยภำพผู้เรียนตำมพหุปัญญำ
3.3.33 โครงกำรส่งเสริมทักษะพื้นฐำนด้ำนสุขภำพพลำนำมัย
3.3.34 โครงกำรพัฒนำเครือข่ำยและส่งเสริมควำมร่วมมือกับต่ำงประเทศ
3.3.35 โครงกำรพัฒนำกำรบริหำรและจัดกำรศึกษำสูส่ มรรถนะแข่งขันในศตวรรษที่ 21
มำตรฐำนสำกล
3.3.36 โครงกำรยกระดับคุณภำพกำรจัดกำรมัธยมศึกษำ
3.3.37 โครงกำรพัฒนำประเทศไทยเป็นศูนย์กลำงกำรศึกษำในภูมิภำค (Education Hub)
3.3.38 โครงกำรส่งเสริมและยกระดับคุณภำพกำรบริหำรจัดกำรศึกษำมัธยมศึกษำสูส่ ำกล
3.3.39 โครงกำรส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์และ
ค่ำนิยมของชำติ
3.3.40 โครงกำรวิจัยนวัตกรรมกำรจัดกำรศึกษำ
3.3.41 โครงกำรนักธุรกิจน้อยมีคุณธรรม นำสูเ่ ศรษฐกิจสร้ำงสรรค์
3.3.42 โครงกำรพัฒนำนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์และหุ่นยนต์ สพฐ.
3.3.43 โครงกำรวิทยำศำสตร์พลังสิบ
3.3.44 โครงกำรพัฒนำระบบข้อมูลสำรสนเทศด้ำนกำรจบกำรศึกษำและกำรเทียบ
วุฒิกำรศึกษำระดับกำรศึกษำขั้นพืน้ ฐำน
3.3.45 โครงกำรกำรพัฒนำศักยภำพของข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ
สูป่ ระสิทธิภำพและประสิทธิผลขององค์กรด้วยกำรพัฒนำสมรรถนะ
3.3.46 โครงกำรกำรพัฒนำสมรรถนะข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ
สำยงำนกำรสอน
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3.3.47 โครงกำรฝึกอบรมหลักสูตรที่สำนักงำน ก.พ. กำหนดและหน่วยงำนภำยนอก
เป็นผู้จัด
3.3.48 โครงกำรพัฒนำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำเพื่อเป็นต้นแบบในกำรยกย่อง
เชิดชูเกียรติ
3.3.49 โครงกำรศูนย์โรงเรียนโอลิมปิกวิชำกำร
3.3.50 โครงกำรส่งเสริมกำรเรียนกำรสอนภำษำอังกฤษเพื่อเสริมศักยภำพกำรแข่งขัน
ในประชำคมอำเซียน
3.3.51 โครงกำรส่งเสริมและพัฒนำกำรจัดกำรเรียนกำรสอนภำษำอังกฤษ
3.3.52 โครงกำรจ้ำงครูตำ่ งชำติโครงกำร English for All
3.3.53 โครงกำรส่งเสริมกำรเรียนกำรสอนภำษำจีนอย่ำงมีคุณภำพ
3.3.54 โครงกำร กำรพัฒนำบุคลำกรโรงเรียนกลุ่มพิเศษ
3.3.55 โครงกำร พัฒนำครูแกนนำภำษำอังกฤษในระดับภูมิภำค (Boot Camp)
3.3.56 โครงกำรพัฒนำกำรจัดกำรเรียนสอนภำษำอังกฤษ
3.3.57 โครงกำรพัฒนำคุณภำพกำรเรียนกำรสอนภำษำจีน (โรงเรียนคุณภำพประจำตำบล)
3.3.58 โครงกำรส่งเสริมโรงเรียนเป็นชุมชนแห่งกำรเรียนรู้ (School as Learning
Community) เพื่อพัฒนำพลเมืองรุ่นใหม่
3.3.59 โครงกำรเสริมสร้ำงระบบและกลไกกำรบริหำรจัดกำรคุณภำพและมำตรฐำน
กำรศึกษำเพื่อกำรประกันคุณภำพที่ใช้สถำนศึกษำเป็นฐำน
เรื่องที่ 4 การสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ มีมาตรฐานและลดความ
เหลื่อมล้าทางการศึกษา
4.1 เป้าหมาย
ผู้เรียนที่มคี วำมต้องกำรจำเป็นพิเศษ กลุ่มชำติพันธุ์ กลุ่มผู้ด้อยโอกำส และกลุม่ ที่อยู่
ในพื้นที่ห่ำงไกลทุรกันดำร ได้รับกำรศึกษำอย่ำงทัว่ ถึง เท่ำเทียม และมีคุณภำพกำรศึกษำ
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4.2 ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย
ที่

ตัวชี้วัด

1

อัตรำกำรเข้ำเรียนของผู้เรียนแต่ละระดับกำรศึกษำต่อประชำกร
กลุ่มอำยุ
- ระดับปฐมวัย
- ระดับประถมศึกษำ
- ระดับมัธยมศึกษำตอนต้น
- ระดับมัธยมศึกษำตอนปลำย (สำมัญ - อำชีวศึกษำ)
จำนวนผู้เรียนที่เป็นผู้พิกำร ผู้ดอ้ ยโอกำสเข้ำถึงบริกำรกำรศึกษำ
และกำรพัฒนำสมรรถภำพหรือบริกำรทำงกำรศึกษำที่
เหมำะสมตำมควำมจำเป็น
ร้อยละของสถำนศึกษำในพืน้ ที่ลักษณะพิเศษ ได้รับกำรพัฒนำ
กำรจัดกำรศึกษำตำมบริบท
ร้อยละของนักเรียนที่ได้รับเงินอุดหนุนปัจจัยพืน้ ฐำนสำหรับ
นักเรียนยำกจน

2

3
4

ค่าเป้าหมาย
2563

2564

2565

100
100
100
78

100
100
100
78

100
100
100
78

3,630,000

3,630,000

3,630,000

75

80

85

20

20

20

4.3 แผนงาน/โครงการสาคัญ
4.3.1 โครงกำรพัฒนำสื่อและเทคโนโลยีสำรสนเทศเพื่อกำรศึกษำ
4.3.2 โครงกำรสร้ำงโอกำสและลดควำมเหลื่อมล้ำทำงกำรศึกษำในระดับพืน้ ที่
4.3.3 โครงกำรสนับสนุนผู้ปฏิบัตงิ ำนในสถำนศึกษำ
4.3.4 โครงกำรยกระดับคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำสำหรับเด็กที่มีควำมต้องกำรจำเป็นพิเศษ
4.3.5 โครงกำรจัดกำรศึกษำเพื่อกำรพัฒนำที่ยั่งยืน
4.3.6 โครงกำรโรงเรียนคุณภำพประจำตำบล
4.3.7 โครงกำรบริหำรจัดกำรโรงเรียนขนำดเล็ก
4.3.8 โครงกำรก่อสร้ำง ปรับปรุง ซ่อมแซมอำคำรเรียนและสิ่งก่อสร้ำงประกอบ
4.3.9 โครงกำรสนับสนุนค่ำใช้จำ่ ยในกำรจัดกำรศึกษำขั้นพืน้ ฐำน
4.3.10 โครงกำรเทคโนโลยีดิจทิ ัลเพือ่ กำรศึกษำขัน้ พื้นฐำน
4.3.11 โครงกำรพัฒนำระบบข้อมูลสำรสนเทศทำงกำรศึกษำ
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เรื่องที่ 5 การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิง่ แวดล้อม
5.1 เป้าหมาย
สถำนศึกษำจัดกำรศึกษษเพื่อกำรบรรลุเป้ำหมำยกำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืน (Sustainable
Development Goals : SDGs) และสร้ำงเสริมคุณภำพชีวติ ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ตำมหลักปรัชญำ
ของเศรษฐกิจพอเพียง
5.2 ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย
ที่

ตัวชี้วัด

1

ร้อยละของนักเรียนได้รับกำรส่งเสริมให้มีควำมรู้ ควำมเข้ำใจ
ควำมตระหนัก ในกำรอนุรักษ์ ทรัพยำกรธรรมชำติ และ
สิ่งแวดล้อม

ค่าเป้าหมาย
2563

2564

2565

75

80

85

5.3 แผนงาน/โครงการสาคัญ
5.3.1 โครงกำรค่ำยเยำวชนรักษ์พงไพร
5.3.2 โครงกำรกำรพัฒนำเชิงอุตสำหกรรมเชิงนิเวศและกำรจัดกำรมลพิษและ
สิ่งแวดล้อม ด้วยกำรดำเนินกิจกรรมสิ่งแวดล้อมศึกษำเพื่อกำรพัฒนำคุณภำพชีวติ ที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม
5.3.3 โครงกำรสิ่งแวดล้อมศึกษำ “สืบสำนศำสตร์พระรำชำสู่กำรพัฒนำที่ยั่งยืน”
ตำมเป้ำหมำยกำรพัฒนำที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals : SDGs)
5.3.4 โครงกำรรักษ์ป่ำน่ำน ตำมโครงกำรพระรำชดำริ สมเด็จพระกนิษฐำธิรำช
เจ้ำกรมสมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำ ฯ สยำมบรมรำชกุมำรี
5.3.5 โครงกำรโรงเรียนสีเขียว
เรื่องที่ 6 การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา
6.1 เป้าหมาย
สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพืน้ ฐำน สำนักงำนเขตพืน้ ที่กำรศึกษำ
สถำนศึกษำมีสมดุลในกำรบริหำรจัดกำรเชิงบูรณำกำร และรำยงำนผลอย่ำงเป็นระบบ ใช้งำนวิจัย
เทคโนโลยีและนวัตกรรมในกำรขับเคลือ่ นคุณภำพกำรศึกษำ
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6.2 ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย
ที่

ตัวชี้วัด

1
2
3

จำนวนกระบวนงำนที่ได้รับกำรปรับเปลี่ยนให้เป็นดิจิทัลเพิ่มขึน้
โครงกำรของ สพฐ. ที่มีผลสัมฤทธิ์ต่อเป้ำหมำยยุทธศำสตร์ชำติเพิ่มขึน้
ร้อยละของสำนักงำนเขตพืน้ ที่กำรศึกษำมีค่ำคะแนนเฉลี่ยกำรประเมิน
คุณธรรมและควำมโปร่งใสของหน่วยงำน (ITA) ไม่นอ้ ยกว่ำร้อยละ 85

4

ร้อยละของนักเรียนสังกัด สพฐ. มีพฤติกรรมที่ยึดมั่นควำมซื่อสัตย์
สุจริต
ร้อยละของสถำนศึกษำนำร่องพืน้ ที่นวัตกรรมกำรศึกษำมีควำม
อิสระและควำมคล่องตัวในกำรบริหำรและกำรจัดกำรศึกษำเพิ่มขึน้

5

ค่าเป้าหมาย
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6.3 แผนงาน/โครงการสาคัญ
6.3.1 โครงกำรขับเคลือ่ นกำรพัฒนำพืน้ ที่นวัตกรรมกำรศึกษำ
6.3.2 โครงกำรเสริมสร้ำงคุณธรรม จริยธรรม และธรรมำภิบำลในสถำนศึกษำ
6.3.3 โครงกำรติดตำม ประเมินผลกำรบริหำรและกำรจัดกำรศึกษำขั้นพืน้ ฐำนใน
ภำพรวม
6.3.4 โครงกำรติดตำมและประเมินผลกำรดำเนินงำนโครงกำร/กิจกรรมตำมแผนปฏิบัติ
กำรของ สพฐ. และหน่วยงำนในสังกัด โดยใช้ระบบติดตำมและประเมินผลแห่งชำติ (eMENSCR)
6.3.5 โครงกำรพัฒนำระบบข้อมูลสำรสนเทศกำรรำยงำนผลกำรติดตำมและ
ประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำขั้นพืน้ ฐำนทั้งระบบ (e-MES)
6.3.6 โครงกำรส่งเสริมสนับสนุนกำรกระจำยอำนำจในกำรบริหำรและกำรจัดกำรศึกษำ
ขัน้ พื้นฐำนให้โรงเรียนนิติบุคคล
6.3.7 โครงกำรวิจัยเพื่อพัฒนำประสิทธิผลกำรบริหำรและกำรจัดกำรศึกษำของ
สำนักงำนเขตพืน้ ที่กำรศึกษำ
6.3.8 โครงกำรติดตำมนักเรียนทุนพระรำชทำน ม.ท.ศ. (มูลนิธทิ ุนกำรศึกษำ
พระรำชทำนสมเด็จพระบรมโอรสำธิรำช ฯ สยำมมกุฎรำชกุมำร)
6.3.9 โครงกำรติดตำม ประเมินผลและพัฒนำคุณภำพกลุม่ โรงเรียนที่มีลักษณะพิเศษ
6.3.10 โครงกำรพัฒนำระบบจัดเก็บข้อมูลสำรสนเทศผู้สำเร็จกำรศึกษำ ปพ.3
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มาตรฐานสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร
มาตรฐานที่ 1 การบริหารจัดการองค์การสู่ความเป็นเลิศ
ตัวบ่งชี้ที่ 1 การบริหารจัดการที่ดี
ประเด็นการพิจารณา
1. ภำวะผู้นำของผู้บริหำรในกำรนำองค์กำรไปสูเ่ ป้ำหมำย
2. กำรใช้ข้อมูลสำรสนเทศในกรบริหำรและกำรจัดกำรศึกษำเพื่อ พัฒนำคุ ณภำพ
ของสำนักงำนเขตพืน้ ที่กำรศึกษำ
3. กำรใช้แผนเป็นเครื่องมือในกำรบริหำรและจัดกำรศึกษำ
4. กำรสร้ำงหรือกำรประยุกต์ใช้นวัตกรรม เทคโนโลยี รูปแบบในกำรบริหำรและกำร
จัดกำรศึกษำ
5. กำรสื่อสำร กำรประชำสัมพันธ์ภำยในและภำยนอกสำนักงำนเขตพืน้ ที่กำรศึกษำ
6. กำรนำผลกำรดำเนินงำนมำพัฒนำกำรบริหำรและกำรจัดกำรศึกษำ
ตัวบ่งชี้ที่ 2 การพัฒนาสู่องค์การแห่งการเรียนรู้
ประเด็นการพิจารณา
1. กำรส่งเสริมให้บุคลำกรทุกคน มีควำมกระตือรือร้น ค้นหำควำมรู้ มีควำมคิดเชิง
ระบบสำมำรถเรียนรู้กำ้ วทันกำรเปลี่ยนแปลง
2. กำรส่งเสริมให้เกิดกำรจัดกำรควำมรู้ (Knowledge Management : KM) และกำร
สร้ำงชุมชนกำรเรียนรู้ทำงวิชำชีพ (Professional Learning Community : PLC)
3. กำรส่งเสริม สนับสนุน ให้มีแหล่งเรียนรู้ ด้วยรูปแบบและวิธีกำรที่หลำกหลำย
เพื่อให้บุคลำกร มีโอกำสได้เรียนรู้ตำมบริบทของเขตพืน้ ที่กำรศึกษำ
4. กำรน ำองค์ ค วำมรู้ มำพั ฒ นำตนเอง พั ฒ นำงำน และพั ฒ นำองค์ ก ำร โดยใช้
กระบวนกำรวิจัย
ตัวบ่งชี้ที่ 3 การกระจายอานาจและส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการบริหารและการจัดการศึกษา
ประเด็นการพิจารณา
1. กำรกระจำยอำนำจในกำรบริหำรและกำรจัดกำรศึกษำภำยในเขตพื้นที่กำรศึกษำ
2. กำรส่งเสริม ประสำนเชื่อ มโยงกำรทำงำนขององค์ค ณะบุค คลที่เกี่ยวข้อ งกับ
สำนักงำนเขตพืน้ ที่กำรศึกษำตำมที่กฎหมำยกำหนด
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3. กำรส่งเสริม สนับสนุนกำรมีส่วนร่วมในกำรจัดกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนของบุค คล
ครอบครัว เอกชน องค์กรชุมชน องค์กรเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรวิชำชีพ สถำบัน
ศำสนำ สถำนประกอบกำร และสถำบันสังคมอื่น
4. กำรสร้ำง พัฒนำ และประสำนเชื่อมโยงเครือข่ำยควำมร่วมมือในกำรจัดกำรศึกษำ
มาตรฐานที่ 2 การบริหารและการจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ
ตัวบ่งชี้ที่ 1 การบริหารงานต้านวิชาการ
ประเด็นการพิจารณา
1. กำรพัฒนำกรอบหลักสูตรระดับท้องถิ่นที่สอดคล้องกับเป้ำหมำย จุดเน้น สำระท้องถิ่น
และสอดคล้องแผนกำรศึกษำแห่งชำติ พ.ศ. 2560 - 2579
2. ส่งเสริมกำรพัฒนำหลักสูตรสถำนศึกษำให้สอดคล้องกับหลักสูตรกำรศึกษำปฐมวัยฯ
แกนกลำงกำรศึกษำชั้นพืน้ ฐำน กรอบหลักสูตระดับท้องถิ่น และควำมต้องกำรของสถำนศึกษำ
3. ส่งเสริม สนับสนุนสถำนศึกษำให้จัดกระบวนกำรเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
4. ส่งเสริม สนับ สนุนให้สถำนศึกษำมีกำรผลิ ต จัดหำ และพัฒนำสื่อ เครื่อ งมือ
อุปกรณ์ในกำรเรียนรู้ที่หลำกหลำยของผู้เรียนให้ทันต่อกำรเปลี่ยนแปลง
5. ส่งเสริมสนับสนุนกำรวัดผล ประเมินผล และนำผลไปใช้ในกำรปรับปรุงพัฒ นำ
คุณภำพกำรจัดกำรศึกษำของเขตพืน้ ที่กำรศึกษำ
6. พัฒนำ ส่งเสริม สนับสนุน กำกับ ดูแล ติดตำมและตรวจสอบคุณภำพกำรศึกษำ
ตำมระบบกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ
7. จัดทำวิจัยส่งเสริมกำรวิจัย และนำผลกำรวิจัยไปใช้พัฒนำงำนวิชำกำร
8. ส่งเสริม สนับสนุนให้สถำนศึกษำพัฒนำกำรจัดกิจกรรมพัฒนำผู้เรียนและระบบ
กำรดูแลช่วยเหลือนักเรียน
9. ประสำน ส่ ง เสริ ม ให้ บุค คล ครอบครัว เอกชน องค์ ก รชุ ม ชน องค์ ก รเอกชน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรวิชำชีพ สถำบันศำสนำ สถำนประกอบกำร และสถำบันสังคมอื่น
มีส่วนร่วมในกำรจัดกำรศึกษำ รวมทั้งเป็นเครือข่ำยและแหล่งเรียนรู้เพื่อพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ
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ตัวบ่งชี้ที่ 2 การบริหารงานด้านงบประมาณ
ประเด็นการพิจารณา
1. กำรวำงแผนกำรใช้งบประมำณอย่ำงเป็นระบบสอดคล้องกับนโยบำย ปัญหำและ
ควำมต้องกำร
2. กำรจัดระบบกำรบริหำรกำรเงิน บัญชี และพัสดุ
3. กำรควบคุมกำรใช้งบประมำณอย่ำงเป็นระบบ
4. กำรตรวจสอบภำยในอย่ำงเป็นระบบ
ตัวบ่งชี้ที่ 3 การบริหางานต้านการบริหารงานบุคคล
ประเด็นการพิจารณา
1. กำรวำงแผนอัตรำกำลังครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ สอดคล้องกับนโยบำย บัญหำ และ
ควำมต้องกำร
2. กำรสรรหำและกำรบรรจุแต่งตัง้ ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำอย่ำงถูกต้อง เป็นธรรม
โปร่งใสและตรวจสอบได้
3. กำรพัฒนำ ส่งเสริม ยกย่องเชิดชูเกียรติครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำสู่ค วำม
เป็นมืออำชีพสอดคล้องกับปัญหำควำมต้องกำรจำเป็นและส่งเสริมควำมก้ำวหน้ำในวิชำชีพของครู
และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ
4. กำรเสริมสร้ำงวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยำบรรณวิชำชีพ
ตัวบ่งชี้ที่ 4 การบริหารงานด้านการบริหารทั่วไป
ประเด็นการพิจารณา
1. กำรพัฒนำระบบและเครือข่ำยข้อมูลสำรสนทศ
2. กำรจัดทำสำมะโนนักเรียนและกำรรับนักเรียน
3. กำรดูแลอำคำรสถำนที่ ระบบสำธำรณูปโภคและสภำพแวดล้อม
4. กำรพัฒนำมำตรฐำนกำรปฏิบัตงิ ำน
5. กำรจัดวำงระบบกำรควบคุมภำยในหน่วยงำน
6. กำรจัดสวัสดิกำร สวัสดิภำพครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ
7. กำรระดมทรัพยำกรเพื่อกำรศึกษำ
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ตัวบ่งชี้ที่ 5 การติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ
ประเด็นการพิจารณา
กำรจัดระบบติดตำม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศกำรจัดกำรศึกษำภำรกิจหลัก 4 ด้ำน
และกำรนำนโยบำยสูก่ ำรปฏิบัติ
มาตรฐานที่ ๓ สัมฤทธิผลการบริหารและการจัดการศึกษา
ตัวบ่งชี้ที่ 1 สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามีผลงานที่แสดงความสาเร็จและเป็นแบบอย่างได้
ประเด็นการพิจารณา
ผลงำนหรือผลกำรดำเนินงำนของกลุ่ม/หน่วย ในสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำที่บรรลุ
เป้ำหมำยสำเร็จตำมภำรกิจของแต่ละกลุม่ ทั้งนี้ เป็นผลงำนที่เกิดจำกกำรดำเนินงำนภำยในสำนักงำน
เขตพืน้ ที่กำรศึกษำที่เกิดประโยชน์ตอ่ กำรศึกษำและสถำนศึกษำ เพิ่มประสิทธิภำพในกำรบริหำรจัดกำร
ทั้งภำยในสำนักงำนเขตพื้นที่ก ำรศึกษำและสถำนศึกษำ จนเกิดประสิท ธิภำพ เป็นที่ยอมรับ และ
สำมำรถยึดเป็นแบบอย่ำงได้
ตัวบ่ง ชี้ท่ี 2 สถานศึกษามีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาปฐมวัยและการศึ ก ษา
ขั้นพืน้ ฐานเพื่อการประกันคุณภาพการศึกษา
ประเด็นการพิจารณา
สถำนศึ ก ษำในสั ง กั ด ส ำนั ก งำนเขตพื้ น ที่ ก ำรศึ ก ษำ ได้ รั บ กำรพั ฒ นำ ส่ ง เสริ ม
สนับสนุน กำกับ ดูแลและติดตำมตรวจสอบคุณภำพกำรศึกษำโดยหน่วยงำนต้นสังกัด และมีผลกำรประเมิน
คุณภำพภำยนอกรับรองมำตรฐำนและประเมินคุณภำพกำรศึกษำ (องค์กำรมหำชน) ตำมเกณฑ์ที่กำหนด
ตัวบ่งชี้ที่ 3 ผู้เรียนระดับปฐมวัยและระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานมีคุณภาพตามหลักสูตร
ประเด็นการพิจารณา
1. ผลกำรประเมินพัฒนำกำรของเด็กปฐมวัย เป็นไปตำมมำตรฐำนคุณลักษณะ
ที่พงึ ประสงค์ตำมหลักสูตรกำรศึกษำปฐมวัย พุทธศักรำช 2560
2. ผลกำรทดสอบควำมสมำรถพืน้ ฐำนของผู้เรียนระดับชำติ (National Test : NT)
3. ผลกำรทดสอบทำงกำรศึ ก ษำระดั บ ชำติ ชั้ น พื้ น ฐำน ( Ordinary National
Educational Teat : O- NET)
4. ผลกำรประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ตำมหลักสูตรแกนกลำงกำรศึกษำ
ขัน้ พื้นฐำน พุทธศักรำช 2551
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5. ผลกำรประเมินควำมสำมำรถในกำรอ่ำน กำรคิดวิเครำะห์ และกำรเขียนตำม
หลักสูตรแกนกลำงกำรศึกษำขั้นพืน้ ฐำน พุทธศักรำช 2551
6. ผลกำรประเมินสมรรถนะสำคัญในกำรเรียนรู้ ตำมหลักสูตรแกนกลำงกำรศึกษำ
ขัน้ พื้นฐำน พุทธศักรำช 2551
7. ผลกำรประเมินสุขภำพกำยและสุขภำพจิตของผู้เรียนระดับกำรศึกษำขั้นพื้ นฐำน
แบบอย่ำงได้
ตัวบ่งชี้ที่ ๔ ประขากรวัยเรียนได้รับสิทธิและโอกาสทางการศึกษาชั้นพื้นฐานเท่าเทียม
กันศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น หรือมีความรู้ทักษะพื้นฐานในการประกอบอาชีพ
ประเด็นการพิจารณา
1. จำนวนประชำกรวัยเรียนที่มีอำยุถึงเกณฑ์กำรศึกษำภำคบังคับได้เข้ำเรียน
ชั้น
ประถมศึกษำที่ 1
2. อัตรำกำรออกกลำงคันลดลง
3. อั ต รำกำรศึ ก ษำต่ อ ในระดั บ ที่ สู ง ขึ้ น ของผู้ เ รี ย นที่ จ บชั้ น ประถมศึ ก ษำปี ที่ 6
มัธยมศึกษำปีที่ 3 และมัธยมศึกษำปีที่ 6
4. ผู้เรียนระดับกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนที่มีควำมต้องกำรพิเศษได้รับกำรดูแลช่วยเหลือ
และส่งเสริมให้ได้รับกำรศึกษำเต็มตำมศักยภำพ
4.1 เด็กพิกำรเรียนรวม
4.2 เด็กด้อยโอกำส
4.3 เด็กที่มีควำมสำมำรถพิเศษ
5. ผู้เรียนชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3 มีควำมรู้และทักษะพื้นฐำนในกำรประกอบอำชีพ
6. ผู้เรียนชั้นมัธยมศึกษำปีที่ ๓ ที่จบหลักสูตร ได้ศึกษำต่อในสำยอำชีพ
ตัวบ่งชี้ที่ 5 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พนักงานราชการ ลูกจ้างในสานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา มีผลงานชิประจักษ์ตามเกณฑ์ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ
ประเด็นการพิจารณา
ผลงำนดีเด่นที่ป ระสบควำมสำเร็จเป็นที่ประจักษ์ของข้ำรำชกำรครูและบุค ลำกร
ทำงกำรศึกษำ พนักงำนรำชกำร ลูกจ้ำงในสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำและสถำนศึกษำ เป็นผลงำนที่
ได้รับรำงวัลในระดับชำติข้ึนไป โดยต้องเป็นรำงวัลชนะเลิศที่ กคศ ให้กำรรับรองตำมหลักเกณฑ์และ
วิธีกำรที่ กคศ.กำหนด หรือรำงวัลเทียบเคียงและเป็นรำงวัลในปีกำรศึกษำปัจจุบัน
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ตัวบ่งชี้ที่ 6 ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มีความพึงพอใจในการบริหารและการ
จัดการศึกษารวมทั้งการให้บริการ
ประเด็นการพิจารณา
ผลกำรประเมินควำมพึงพอใจด้ำนกำรบริหำรและกำรจัดกำรศึกษำ รวมทั้งกำร
ให้บริกำรของสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ ตำมกระบวนกำรบริหำรงำนของกลุ่มในสำนักงำนเขต
พื้นที่กำรศึกษำโดยใช้แบบสอบถำมเพื่อ ประเมินควำมคิดเห็นที่มีต่อ กำรให้บ ริกำรครอบคลุม ทุ ก
ภำรกิจของกลุ่ม/หน่วย

ทักษะแห่งศตวรรษที่ 21
เป็นแนวคิดทักษะแห่งอนำคตใหม่ : กำรเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 และกรอบแนวคิด
เพื่อกำรเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 เป็นกำรกำหนดแนวทำงยุทธศำสตร์ในกำรจัดกำรเรียนรู้ โดย
ร่วมกันสร้ำงรูปแบบและแนวปฏิบัติในกำรเสริมสร้ำงประสิทธิภำพของกำรจัดกำรเรียนรู้ใน
ศตวรรษที่ 21 โดยเน้นที่องค์ควำมรู้ ทักษะ ควำมเชี่ยวชำญและสมรรถนะที่เกิดกับตัวผู้เรี ยน
เพื่อใช้ในกำรดำรงชีวิตในสังคมแห่งควำมเปลี่ ยนแปลงในปัจจุบัน โดยกำหนดทักษะผู้เรียนใน
ศตวรรษที่ 21 ดังนี้
1) ทักษะชีวิตและการทางาน ในกำรดำรงชีวิตและทำงำนในยุคปัจจุบันให้ประสบ
ควำมสำเร็จ นักเรียนจะต้องพัฒนำทักษะชีวิตที่สำคัญ ได้แก่
 ควำมยืดหยุน่ และกำรปรับตัว
 กำรริเริ่มสร้ำงสรรค์และเป็นตัวของตัวเอง
 ทักษะด้ำนสังคมและทักษะข้ำมวัฒนธรรม
 กำรเป็นผูส้ ร้ำงหรือผู้ผลิตงำนทีร่ ับผิดชอบเชื่อถือได้
 ภำวะผู้นำและควำมรับผิดชอบ
2) ทักษะด้านการเรียนรู้และนวัตกรรม จะเป็นตัวกำหนดควำมพร้อมของนักเรียน
เข้ำสู่โลกกำรทำงำนที่มคี วำมซับซ้อนมำกขึ้นในปัจจุบัน ได้แก่
 ควำมริเริ่มสร้ำงสรรค์และนวัตกรรม
 กำรคิดอย่ำงมีวิจำรณญำณและกำรแก้ปัญหำ
 กำรสื่อสำรและกำรร่วมมือ
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3) ทักษะด้านสารสนเทศ สื่อและเทคโนโลยี ในปัจจุบันมีกำรเผยแพร่ขอ้ มูลข่ำวสำร
ผ่ำนทำงสื่อและเทคโนโลยีมำกมำย ผู้เรียนจึงต้องมีควำมสำมำรถในกำรแสดงทักษะกำรคิดอย่ำง
มีวิจำรณญำณและปฏิบัติงำนได้หลำกหลำย โดยอำศัยควำมรูใ้ นหลำยด้ำน ได้แก่
 ควำมรูด้ ำ้ นสำรสนเทศ
 ควำมรูเ้ กี่ยวกับสื่อ
 ควำมรูด้ ำ้ นเทคโนโลยี
ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดสมุทรสาคร
เป้าหมายการพัฒนา :
พันธกิจ

วัตถุประสงค์ :

:

เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ เกษตรและอาหารปลอดภัย
ท่องเที่ยวทางเลือกใหม่ สังคมเป็นสุข

1. สร้ำงสมดุลสิ่งแวดล้อมเพื่อกำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืน
2. พัฒนำขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขันและสร้ำงมูลค่ำเพิ่มของ
สินค้ำเกษตร ประมง ประมงแปรรูปและกำรบริกำรให้ได้
มำตรฐำนสำกล
3. พัฒนำคุณภำพชีวิต สังคม ชุมชนให้มีควำมเข้มแข็งและดำรงชีวิต
ตำมหลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง สำมำรถอยู่ร่วมกันได้อย่ำง
ปกติสุข
1. จังหวัดสมุทรสำครมีสภำพแวดล้อมน่ำอยู่อย่ำงยั่งยืน
2. สินค้ำด้ำนกำรเกษตร กำรประมง ประมงแปรรูป และกำรบริกำร
มีมูลค่ำเพิ่มขึ้น และสินค้ำอุตสำหกรรมมีมำตรฐำนสำมำรถแข่งขัน
ในตลำดโลก
3. ประชำชนอยู่ร่วมกันอย่ำงมีควำมสุข และชุมชนเข้มแข็ง
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เป้าหมายและตัวชี้วัด :1. ปริมำณขยะมูลฝอยที่ได้รับกำรจัดกำรอย่ำงถูกต้องตำมหลักวิชำกำร
2. ระดับควำมสำเร็จของกำรดำเนินกำรพัฒนำพืน้ ที่อุตสำหกรรม
พัฒนำเข้ำสู่เมืองอุตสำหกรรมเชิงนิเวศ
3. จำนวนสถำนประกอบกำรที่ผ่ำนเกณฑ์ Green Industry
4. อัตรำกำรขยำยตัว มูลค่ำผลิตภัณฑ์มวลรวมของจังหวัดเพิ่มขึ้น
5. ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของรำยได้จำกกำรจำหน่ำยผลิตภัณฑ์ชุมชน
6. ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของรำยได้จำกกำรท่องเที่ยว
7. ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของดัชนีควำมก้ำวหน้ำของคน (Human
Achievement Index : HAI)
ประเด็นการพัฒนา : 1. พัฒนำสภำพแวดล้อมให้เป็นเมืองน่ำอยู่อย่ำงยั่งยืน
2. ส่งเสริมภำคกำรผลิต กำรแปรรูปอำหำร กำรท่องเที่ยวและ
กำรบริกำรสูต่ ลำดสำกล
3. พัฒนำคุณภำพชีวิต ส่งเสริมชุมชนเข้มแข็ง สร้ำงสังคมแห่งกำรเรียนรู
แนวทางการพัฒนา : 1. พัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำนให้ครอบคลุมทั่วถึงและได้มำตรฐำน
2. เร่งรัดฟื้นฟูทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมอย่ำงสมดุลและยั่งยืน
3. ยกระดับกำรจัดกำรสิ่งแวดล้อมและควำมปลอดภัยในพื้นที่
4. ส่งเสริมภำคกำรผลิต กำรแปรรูปอำหำร และภำคอุตสำหกรรม
ต่อเนื่อง ให้ได้มำตรฐำนสำกล
5. เพิ่มช่องทำงกำรคลำด กำรจำหน่ำยสินค้ำและกำรบริกำรทั้งใน
และต่ำงประเทศ
6. ยกระดับคุณภำพและมำตรฐำนแหล่งท่องเที่ยวและกำรบริกำร
7. พัฒนำคุณภำพชีวิตและครอบครัวตำมแนวทำงปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง
8. เสริมสร้ำงควำมมั่นคงและควำมสงบเรียบร้อย
9. สร้ำงสังคมแห่งกำรเรียนรู้
(ที่มำ : แผนพัฒนำจังหวัด 5 ปี (พ.ศ. 2561 -2565) (ฉบับทบทวน) (รอบปี 2565) จังหวัดสมุทรสำคร)
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ส่วนที่ 3
ทิศทางการจัดการศึกษา
นโยบายของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร
จากการศึกษาสถานภาพบริบทของเขตพืน้ ที่ กรอบนโยบายของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาครได้นามากาหนดทิศทางในการจัดการศึกษา
โดยการระดมความคิดจากทุกภาคส่วน เป็นแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระยะ 3 ปี (พ.ศ.
2563 – 2565) ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร ดังนี้

วิสัยทัศน์
“การศึกษาขั้นพื้นฐาน มีคุณภาพและมาตรฐานระดับสากล บนพืน้ ฐานความเป็นไทย
ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมสร้างสรรค์ภายใต้วิถใี หม่ วิถีสมุทรสาคร”
คานิยาม
“มาตรฐานระดับสากล” หมายถึง ศักยภาพนักเรียนเป็นพลโลก การจัดการเรียน
การสอนเทียบเคียงมาตรฐานสากล และการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ
“ความเป็นไทย” หมายถึง รักและเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย์
มีคุณธรรมจริยธรรม
“วิถีสมุทรสาคร” หมายถึง การบริหารจัดการด้วยรูปแบบสาครยกกาลังสอง :
(SAKHON)2 Model โดยมีเป้าหมายเลิศสุดสมุทรสาคร 4 ด้าน ได้แก่ คุณภาพผู้เรียน คุณภาพครู
คุณภาพผู้บริหารและคุณภาพองค์กร
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พันธกิจ
1. เสริมสร้างโอกาสทางการศึกษาแก่ประชากรวัยเรียนทุกคนให้รับการศึกษาอย่างทั่วถึง
2. ส่งเสริมการจัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีคุณภาพตามกหลักสูตร ยกระดับคุณภาพ
และมาตรฐานการศึกษาสูส่ ากล บนพืน้ ฐานความเป็นไทย
3. ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตร
และค่านิยมของคนไทย 12 ประการ
4. พัฒนาการบริหารจัดการให้มปี ระสิทธิภาพ เน้นการมีส่วนร่วม การบูรณาการ
หลักการจัดการศึกษาและเสริมสร้างความรับผิดชอบต่อคุณภาพการศึกษา
5. ส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมยึด
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และเป้าหมายโลกเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs)
6. พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มปี ระสิทธิภาพการบูรณาการการจัดการศึกษา
เน้นการมีส่วนร่วมและเสริมสร้างความรับผิดชอบต่อคุณภาพการศึกษา

ค่านิยม
องค์กร
องค์กรมีชีวิต น้อมจิตบริการ งานสัมฤทธิผล คนมีคุณธรรม
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ยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาคุณภาพนักเรียนและส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อสร้าง
ขีดความสามารถในการแข่งขัน
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
ยุทธศาสตร์ที่ 4 เสริมสร้างโอกาส ความเสมอภาคและความเท่าเทียมการเข้าถึง
บริการทางการศึกษา
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การจัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
ยุทธศาสตร์ที่ 6 พัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการ
บริหารจัดการศึกษา
ยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนารูปแบบการกากับ ติดตาม นิเทศ ประเมิน ส่งเสริมและ
ให้กาลังใจที่มีประสิทธิภาพ

จุดเน้นการพัฒนา
1. คุณภาพผู้เรียนเป็นเลิศ
2. คุณภาพครูเป็นเลิศ
3. คุณภาพผู้บริหารเป็นเลิศ
4. คุณภาพองค์กรเป็นเลิศ
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เป้าประสงค์หลัก
1. ผู้เรียนมีความรักในสถาบันหลักของชาติ และยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง มีหลักคิดที่ถูกต้องและ
เป็นพลเมืองดีของชาติ มีคุณธรรม จริยธรรม มีค่านิยมที่พึงประสงค์ มีจติ สาธารณะ รับผิดชอบ
ต่อสังคมและผู้อื่น ซื่อสัตย์ สุจริต มัธยัสถ์ อดออม โอบอ้อมอารี มีวินัย รักษาศีลธรรม
2. ผู้เรียนที่มีความสามารถพิเศษด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ศิลปะ ดนตรี กีฬา
ภาษา และอื่น ๆ ได้รับการพัฒนาอย่างเต็มตามศักยภาพ
3. ผู้เรียนเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ คิดริเริ่มและสร้างสรรค์นวัตกรรม มีความรู้ มี
ทักษะ มีสมรรถนะตามหลักสูตร และคุณลักษณะของผู้เรี ยนในศตวรรษที่ ๒๑ มีสุขภาวะที่
เหมาะสมตามวัย มีความสามารถในการพึ่งพาตนเอง ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
และการเป็ น พลเมื อ งพลโลกที่ ดี (Global Citizen) พร้ อ มก้ า วสู่ ส ากล น าไปสู่ ก ารสร้ า ง
ความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
4. ผู้เรียนทุกคนได้รับบริการทางการศึกษาอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม
5. ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ มีความรูแ้ ละ
จรรยาบรรณ ตามมาตรฐานวิชาชีพ
6. สถานศึ ก ษาจั ด การศึ ก ษาเพื่ อ การบรรลุ เ ป้ า หมายการพั ฒ นาอย่ า งยั่ ง ยื น
(Sustainable Development Goals: SDGs) และสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
7. ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ก ารศึ ก ษา สถานศึ ก ษา มี ส มดุ ล ในการบริ หารจั ด การเชิง
บูรณาการ มีการกากับ ติดตาม ประเมินผล มีระบบข้อมูลสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพ และการ
รายงานผลอย่างเป็นระบบใช้งานวิจัย เทคโนโลยี และนวัตกรรมในการขับเคลื่อนคุ ณ ภาพ
การศึกษา
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โมเดลการพัฒนาคุณภาพการศึกษา (SAKHON)2 Model

ตัวชี้วัดความสาเร็จ “เลิศสุด สมุทรสาคร”
ผู้เรียนเป็นเลิศ : Super Best Students (SBP)
1. อ่านออก เขียนได้ คิดเลขเป็น
1.1 ร้อยละของผู้เรียนแต่ละระดับชั้น อ่านออก/อ่านคล่อง ตามเกณฑ์ที่ สพฐ. กาหนด
1.2 ร้อยละของผู้เรียนแต่ละระดับชั้น เขียนได้/เขียนคล่อง ตามเกณฑ์ที่ สพฐ. กาหนด
1.3 ร้อยละของผู้เรียนแต่ละระดับชั้น มีผลการประเมินกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
ระดับคุณภาพ 3 ขึน้ ไป
1.4 ร้อยละของผู้เรียนแต่ละระดับชั้น มีผลการประเมินกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
ระดับคุณภาพ 3 ขึน้ ไป
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2. คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน
2.1 ร้อยละของเด็กปฐมวัย มีพัฒนาการทุกด้านตามวัย ระดับคุณภาพ 3
2.2 ร้อยละของผู้เรียนแต่ละระดับชั้น มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรฯ ระดับ
คุณภาพดีขนึ้ ไป
2.3 ร้อยละของผู้เรียนแต่ละระดับชั้น มีทักษะพืน้ ฐานในการดารงชีวิต ตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง สามารถดารงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข ระดับ
คุณภาพดีขนึ้ ไป
2.4 ร้อยละของผู้เรียนแต่ละระดับชั้น มีศักยภาพในการจัดการสุขภาวะของตนเองให้มสี ุข
ภาวะที่ดี สามารถดารงชีวิตอย่างมีความสุข ทั้งด้านร่างกายและจิตใจ ตามเกณฑ์
มาตรฐาน (กรมอนามัย)
2.5 ร้อยละของผู้เรียนที่จบการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีทักษะการเรียนรู้ที่เชื่อมโยงสู่อาชีพและการมีงานทา ตาม
ความถนัดและความต้องการของตนเอง มีทักษะอาชีพที่สอดคล้องกับความต้องการ
ของท้องถิ่น ตลอดจนความท้าทายของโลกในศตวรรษที่ 21
3. ทักษะผู้เรียนในศตวรรษที่ 21
3.1 ร้อยละของผู้เรียนแต่ละระดับชั้น มีสมรรถนะสาคัญตามหลักสูตร ระดับคุณภาพดีขึ้นไป
3.2 ร้อยละของผู้เรียนแต่ละระดับชั้น มีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 (3Rs 8Cs)
3.3 ร้อยละของผู้เรียนแต่ละระดับชั้น มีทักษะในการดารงชีวิต มีความพร้อมสามารถรับมือกับ
ภัยคุกคามต่าง ๆ ทุกรูปแบบได้อย่างปลอดภัย ระดับคุณภาพพอใช้ข้ึนไป
3.4 ร้อยละของผู้เรียนแต่ละระดับชั้นมีความตระหนัก “โตไปไม่โกง” เหมาะสมตามวัย และ
สามารถปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีได้ ระดับคุณภาพดีขนึ้ ไป
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ครูเป็นเลิศ : Super Best Teachers (SBT)
1. จัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
1.1 ร้อยละของครูที่มแี ละใช้แผนการจัดการเรียนรู้ได้ตรงตามมาตรฐานการเรียนรู้และ
ตัวชี้วัดที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
1.2 ร้อยละของครูที่จัดการเรียนรู้แบบ Active Learning
1.3 ร้อยละของครูที่เปลี่ยนบทบาทจากครูผสู้ อนเป็นโค้ช
2. จัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียนรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของสังคมและเทคโนโลยี
2.1 ร้อยละของครูที่จัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียนรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของสังคม โดยใช้
แหล่งเรียนรู้และสื่อเทคโนโลยีที่ทันสมัย
2.2 ร้อยละของครูที่สามารถประยุกต์ใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ในการ
จัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียนมีทักษะการตอบสนองต่อข้อมูลข่าวสารอย่างรู้ทันสื่อสารสนเทศ
และเทคโนโลยีดิจทิ ัล
2.3ร้อยละของครูที่จัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้ผู้เรียนมีสมรรถนะในการเข้าถึง เข้าใจ วิเคราะห์
ตีความตรวจสอบ และคิดอย่างมีวิจารณญาณ สามารถประเมินประโยชน์และโทษ
ในการเลือกรับใช้ประโยชน์จากสื่อต่างๆ/
3. ครูมืออาชีพ
3.1 ร้อยละของครูที่ได้รับการพัฒนามาตรฐานวิชาชีพ และ/หรือสมรรถนะของครูยุคใหม่
เพื่อให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3.2 ร้อยละของครูที่สามารถให้คาแนะนา คาปรึกษาและแก้ปัญหา ให้แก่ผู้เรียนทั้งด้าน
การเรียน และคุณภาพชีวิตด้วยความเสมอภาค
3.3 ร้อยละของครูที่มรี ายงานการวิจัยในชั้นเรียน อย่างน้อย 1 เรื่อง/ภาคเรียน
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4. Digital literacy
4.1 ร้อยละของครูที่ได้รับการพัฒนาให้มคี วามรู้ ความสามารถ ทักษะการใช้เทคโนโลยี
ดิจิทัล และสามารถนาไปประยุกต์ใช้เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนการสอนได้
4.2 ร้อยละของครูที่ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ในการพัฒนาวิชาชีพและการเรียนรู้อย่าง
ต่อเนื่อง สามารถประยุกต์ ใช้เทคโนโลยี เพื่อสร้างสรรค์ผลงานของตน และในการ
ติดต่อสื่อสารทางานร่วมกับผู้อื่น
4.3 ร้อยละของครูที่พัฒนาตนเองผ่านระบบ Digital Technology
5. English literacy
5.1 ร้อยละของครูที่ได้รับการพัฒนา และยกระดับความรู้ภาษาอังกฤษ โดยใช้การพัฒนา
ทางด้านภาษา (CEFR) ตามเกณฑ์ที่กาหนด
5.2ร้อยละของครูที่มีการใช้ส่อื เทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นเครื่องมือสาคัญในการช่วยพัฒนา
ความสามารถทางภาษาของตนเองและผู้เรียน
5 3.ร้อยละของครูที่ปรับจุดเน้นการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ ให้เป็นไปตามธรรมชาติ
ของการเรียนรู้ภาษา โดยเน้นการสื่อสาร )Communicative Language Teaching(
ผู้บริหารเป็นเลิศ : Super Best Directors (SBD)
1. มีภาวะผู้นาทางวิชาการ
1.1 จานวนชั่วโมงการพัฒนาตนเอง ด้านวิชาการเพื่อเพิ่มศักยภาพตามสมรรถนะ
อย่างต่อเนื่อง
1.2 ระดับความสาเร็จของการบริหารจัดการสถานศึกษา ในการจัดทาแผนพัฒนา
คุณภาพการศึกษา และแผนปฏิบัติการประจาปี
1.3 ระดับความสาเร็จของการบริหารด้านหลักสูตร กระบวนการจัดการเรียนรู้ และการ
นิเทศภายใน
1.3.1 ด้านการบริหารหลักสูตร
1.3.2 ด้านกระบวนการจัดการเรียนรู้
1.3.3 ด้านการนิเทศภายใน

สำนักงำนเขตพืน้ ที่กำรศึกษำประถมศึกษำสมุทรสำคร

75

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

2. บริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล
2.1 ระดับความสาเร็จของบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล
3. Digital Literacy
3.1 ระดับความรูค้ วามสามารถด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
3.2 จานวนวิธกี าร/รูปแบบ ในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อดิจิทัล เพื่อการ
ติดต่อสื่อสารกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
4. English Literacy
4.1 ระดับคะแนนผลการทดสอบความสามารถด้านภาษา (CEFR) ของผู้บริหารจากการพัฒนา
และยกระดับความรูภ้ าษาอังกฤษ ตามเกณฑ์ ที่กาหนด
42. จานวนวิธกี ารรูปแบบการใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นเครื่องมือสาคัญในการ/
พัฒนาความสามารถทางภาษาของตนเอง
5. มีนวัตกรรมทางการบริหารการศึกษา
5.1 จานวนนวัตกรรมการบริหารการศึกษาที่สามารถนาสูก่ ารปฏิบัติได้จริง
องค์กรเป็นเลิศ : Super Best Organization(SBO)
1. บริหารจัดการศึกษาโดยการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย
1.1 จานวนภาคีเครือข่ายที่มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ
1.2 ระดับความสาเร็จของการบริการจัดการตามหลักการกระจายอานาจที่กาหนด
2. มีระบบการกากับ ติดตามทีม่ ีประสิทธิภาพ
2.1 ระดับความสาเร็จของระบบประกันคุณภาพภายใน
2.2 ระดับความสาเร็จของระบบการนิเทศภายใน
2.3 ร้อยละผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงาน
ภาครัฐ (Integrity& Transparency Assessment : ITA)
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3. นาเทคโนโลยีดิจทิ ัล (Digital Technology) มาใช้ในการบริหารจัดการ
3.1 ระดับความสาเร็จของการนาเทคโนโลยีดิจทิ ัล (Digital Technology) มาใช้ในการ
บริหารจัดการ
4. มีมาตรการรักษาความปลอดภัย และจัดบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้
4.1 ระดับความสาเร็จของ การดาเนินงานด้านความปลอดภัย
4.2 ระดับความสาเร็จของ การจัดบรรยากาศที่เอือ้ ต่อการเรียนรู้/การปฏิบัตงิ าน
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ส่วนที่ 4
ยุทธศาสตร์ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมายและโครงการ
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านการจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง
ตัวชี้วัดของ สพฐ

ตัวชี้วัดของ สพป.

ผู้รับผิดชอบ
กลุ่มส่งเสริมฯ
กลุ่มส่งเสริมฯ
กลุ่มส่งเสริมฯ

กลุ่มส่งเสริมฯ
กลุ่มส่งเสริมฯ

15

15

20

กลุ่มส่งเสริมฯ

100

100

100

กลุ่มส่งเสริมฯ

100

100

100

กลุ่มส่งเสริมฯ
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1.ร้อยละของผูเ้ รียนทีเ่ ข้าร่วมกิจกรรมที่ - ร้อยละของนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรม
ส่งเสริม สนับสนุน ในการสร้าง
ต่อต้านภัยจากยาเสพติด
ภูมิคุ้มกันพร้อมรับมือการเปลี่ยนแปลง - ร้อยละของนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรม
และภัยคุกคามรูปแบบใหม่ทุกรูปแบบ
สร้างภูมิคุ้มกันอาชญากรรมไซเบอร์
- ร้อยละของนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรม
การส่งเสริมอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม
ตลอดจนการป้องกันภัยพิบัตติ ่าง ๆ
- ร้อยละของนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมสร้าง
ภูมคิ ุ้มกันในการอยู่ร่วมกันในสังคม
- ร้อยละของนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรม
การสร้างภูมคิ ุ้มกันโรคอุบตั ิใหม่
- ร้อยละของนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมการ
ส่งเสริมการป้องกันเรื่องเพศและการค้ามนุษย์
2.ร้อยละของผูเ้ รียนที่มีพฤติกรรมที่
- ร้อยละของนักเรียนที่มีพฤติกรรมทีแ่ สดงออก
แสดงออกถึงความรักในสถาบันหลัก
ถึงความรักในสถาบันหลักของชาติยดึ มั่นการ
ของชาติยึดมัน่ การปกครองระบอบ
ปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรง พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
เป็นประมุข มีทัศนคติที่ดตี ่อบ้านเมือง - ร้อยละของนักเรียนที่มีทัศนคติทดี่ ีต่อบ้านเมือง
และปฏิบัตติ นเป็นพลเมืองดีของชาติ

ค่าเป้าหมาย
โครงการ/กิจกรรม
2563 2564 2565
25
25
30 - โครงการส่งเสริม สนับสนุนการสร้างภูมิคุ้มกัน
พร้อมรับมือการเปลี่ยนแปลง และภัยคุกคาม
15
15
20
กิจกรรม
 ส่งเสริมการให้ความรู้นักเรียนปลอดภัยจากภัย
15
15
20
คุกคามทุกรูปแบบ
- โครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
- โครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติด
15
15
20
- โครงการสถานศึกษาปลอดภัย
- โครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ
20
20
25

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านการจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง (ต่อ)
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- ร้อยละของนักเรียนมีค่านิยมที่พึงประสงค์
ตามหลักสูตรของสถานศึกษา
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- ร้อยละของนักเรียนทีม่ ีความรู้ ความเข้าใจ
ในการป้องกันตนเองจากภัยของยาเสพติด
- ร้อยละของนักเรียนที่มีภูมิคุ้มกันภัย
ด้านอาชญากรรมไซเบอร์
- ร้อยละของนักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจ
ในการป้องกันภัยพิบัติต่าง ๆ
- ร้อยละของนักเรียนมีภูมิคุ้มกันในการป้องกัน
ตนเองจากความรุนแรง การคุกคามในชีวิต
และทรัพย์สิน
- ร้อยละของนักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจ
โรคอุบัติใหม่
- ร้อยละของนักเรียนป้องกันตนเองจากภัย
ของการค้ามนุษย์

ค่าเป้าหมาย
2563 2564 2565
100 100 100

โครงการ/กิจกรรม

ผู้รับผิดชอบ
กลุ่มนิเทศฯ

80

80

85

กลุ่มส่งเสริมฯ

80

80

85

กลุ่มส่งเสริมฯ

80

80

85

กลุ่มส่งเสริมฯ

80

80

85

กลุ่มส่งเสริมฯ

80

80

85

กลุ่มส่งเสริมฯ

80

80

85

กลุ่มส่งเสริมฯ
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มีหลักคิดที่ถูกต้องเป็นพลเมืองดีของ
ชาติ มีคุณธรรม จริยธรรม มีค่านิยมที่
พึงประสงค์ มีคุณธรรมอัตลักษณ์
(พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา) มี
จิตสาธารณะ มีจิตอาสา รับผิดชอบ
ต่อครอบครัว ผู้อื่นและสังคมโดยรวม
ซื่อสัตย์ สุจริต มัธยัสถ์ อดออม
โอบอ้อมอารี มีวินัยและรักษาศีลธรรม
3.ร้อยละของผู้เรียนมีความรู้
ความเข้าใจ และมีความพร้อมสามารถ
รับมือกับภัยคุกคามทุกรูปแบบที่มี
ผลกระทบต่อความมั่นคง เช่น
ภัยจากยาเสพติด ความรุนแรง
การคุกคามในชีวิต และทรัพย์สิน
การค้ามนุษย์ อาชญากรรมไซเบอร์
ภัยพิบัติต่างๆ และโรคอุบัติใหม่
เป็นต้น

ตัวชี้วัดของ สพป.

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านการจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง (ต่อ)
สำนักงำนเขตพืน้ ที่กำรศึกษำประถมศึกษำสมุทรสำคร

ตัวชี้วัดของ สพฐ

ตัวชี้วัดของ สพป.
-

5.ร้อยละของผู้เรียนในเขตพื้นที่
เฉพาะกลุ่มชาติพันธุ์ กลุ่มด้อย
โอกาส และกลุ่มที่อยู่ในพื้นที่
ห่างไกลทุรกันดาร เช่น พื้นที่สูง
ชายแดน ชายฝั่งทะเลและเกาะแก่ง
ได้รับการบริการด้านการศึกษาขั้น
พื้นฐานที่มีคุณภาพและเหมาะสม
ตรงตามต้องการ สอดคล้องกับ
บริบทของพื้นที่

- ร้อยละของนักเรียนในโรงเรียนที่มีกลุ่ม
ชาติพันธุ์และกลุ่มด้อยโอกาส ได้รับการ
บริการด้านการศึกษาขั้นพื้นฐานที่มีคุณภาพ
เหมาะสมและสอดคล้องกับบริบทของ
สถานศึกษา

90

95

95

โครงการ/กิจกรรม

ผู้รับผิดชอบ

-

- โครงการส่งเสริมและเสริมสร้างโอกาสทางการศึกษา กลุ่มส่งเสริมฯ
กิจกรรม
 สารวจการรับนักเรียนกลุ่มชาติพันธุ์
กลุ่มด้อยโอกาส
 การเตรียมความพร้อมสูห่ อ้ งเรียน
 ติดตามการจบหลักสูตรการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน
ของนักเรียนชาติพันธุ์และนักเรียนด้อยโอกาส

80

แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน พ.ศ. 2563-2565
(ฉบับทบทวน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 )

4.ร้อยละของผู้เรียนในเขตพัฒนา
พิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนใต้
ได้รับโอกาส และการพัฒนาอย่าง
เต็มศักยภาพ และมีคุณภาพ
สอดคล้องกับบริบทของพื้นที่

ค่าเป้าหมาย
2563 2564 2565
-

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านการจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง (ต่อ)
สำนักงำนเขตพืน้ ที่กำรศึกษำประถมศึกษำสมุทรสำคร

ตัวชี้วัดของ สพฐ

ตัวชี้วัดของ สพป.

ผู้รับผิดชอบ
กลุ่มนิเทศฯ

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาคุณภาพนักเรียนและส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน

81

ตัวชี้วัด สพฐ.

ตัวชี้วัด สพป.สมุทรสาคร

1.ร้อยละของสถานศึกษาในเขต
พื้นที่พิเศษ และเขตพัฒนาเศรษฐกิจ
พิเศษได้รับการพัฒนาการจัด
การศึกษาตามบริบท

-

ค่าเป้าหมาย
2563 2564 2565
-

โครงการ/กิจกรรม
-

ผู้รับผิดชอบ

แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน พ.ศ. 2563-2565
(ฉบับทบทวน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 )

6.ร้อยละของสถานศึกษาน้อมนา
- ร้อยละของโรงเรียนที่น้อมนาพระบรม
พระบรมราโชบายด้านการศึกษา
ราโชบายด้านการศึกษาของในหลวงรัชกาล
ของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทร
ที่ 10 มาใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
รามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิรา
เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะอันพึง
ลงกรณ์ ฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
ประสงค์ตามเกณฑ์ที่กาหนด อย่างมี
และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
ประสิทธิภาพ
พอเพียง และจัดกิจกรรมการเรียนรู้
- ร้อยละของโรงเรียนที่น้อมนาหลักปรัชญา
เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะ
ของเศรษฐกิจพอเพียง มาใช้ในการจัด
อันพึงประสงค์ตามที่กาหนดได้อย่าง
กิจกรรมการเรียนรู้เพือ่ พัฒนาผู้เรียนให้มี
มีประสิทธิภาพ
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามเกณฑ์
ทีก่ าหนดอย่างมีประสิทธิภาพ

ค่าเป้าหมาย
โครงการ/กิจกรรม
2563 2564 2565
100 100 100 - โครงการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ ตามพระบรม
ราโชบายด้านการศึกษา ร.10 และหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง
กิจกรรม
 การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของสถานศึกษาในการ
น้อมนาพระบรมราโชบายด้านการศึกษา ร.10
สู่ห้องเรียน
100 100 100
 “1 school 1 product”

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาคุณภาพนักเรียนและส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน (ต่อ)
สำนักงำนเขตพืน้ ที่กำรศึกษำประถมศึกษำสมุทรสำคร

ตัวชี้วัด สพฐ.
2.ร้อยละของผู้เรียนทุกระดับที่มี
ความเป็นเลิศ ตามหลักพหุปัญญา
ได้รับการส่งเสริม สนับสนุน
เต็มตามศักยภาพ
3.ร้อยละของผู้เรียนระดับ
มัธยมศึกษาได้รับการพัฒนาทักษะ
วิชาชีพตามความถนัดและ
ความสนใจ

- ร้อยละของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาได้รับ
การพัฒนาทักษะวิชาชีพตามความถนัดและ
ความสนใจ

50

50

60

- ร้อยละของนักเรียนที่มีความสามารถ
ด้านภาษาต่างประเทศ ระดับ 3 ขึ้นไป
- ร้อยละของนักเรียนที่มีผลการประเมิน
สมรรถนะด้านความสามารถในการใช้
เทคโนโลยี ระดับดีขึ้นไป
- ร้อยละของนักเรียนที่มีผลการประเมิน
สมรรถนะด้านความสามารถในการคิด
วิเคราะห์ ระดับดีขึ้นไป

50

50

60

90

90

92

90

90

92

- โครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ ความถนัด และ
ความสนใจของนักเรียนระดับมัธยมศึกษา
กิจกรรม
 แนะแนวฝึกอาชีพนักเรียน “เลิศสุด สมุทรสาคร”
ภาคเกษตร ภาคอุตสาหกรรม ภาคเทคโนโลยี
- โครงการส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศ
กิจกรรม
 พัฒนาครู/อบรมนักเรียน
- โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ดิจิทัล
กิจกรรม
 พัฒนาครู/อบรมนักเรียน
- โครงการส่งเสริม สนับสนุนการแข่งขันทักษะ
ทางวิชาการ

ผู้รับผิดชอบ
กลุม่ นิเทศฯ

กลุม่ นิเทศฯ

กลุม่ นิเทศฯ
กลุม่ DLICT

กลุม่ ส่งเสริมฯ

82

แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน พ.ศ. 2563-2565
(ฉบับทบทวน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 )

4.ร้อยละของผู้เรียนมีสมรรถนะ
ด้านภาษาต่างประเทศ ด้านดิจิทัล
และด้านการคิดวิเคราะห์เพื่อการ
แข่งขันของประเทศ

ค่าเป้าหมาย
โครงการ/กิจกรรม
2563 2564 2565
- ร้อยละของนักเรียนทุกระดับได้รับการพัฒนา 96
96
97 - โครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนตามหลักพหุปัญญา
ความเป็นเลิศตามหลักพหุปัญญา
ตัวชี้วัด สพป.สมุทรสาคร

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
สำนักงำนเขตพืน้ ที่กำรศึกษำประถมศึกษำสมุทรสำคร

ตัวชี้วัดของ สพฐ

ตัวชี้วัดของ สพป.

1.ร้อยละของผู้เรียนปฐมวัยมี
- ร้อยละของเด็กปฐมวัยมีการพัฒนา
พัฒนาการด้านร่างกาย อารมณ์
ตามหลักสูตรปฐมวัย พุทธศักราช 2560
จิตใจ สังคม และสติปัญญา
 ด้านร่างกาย
ตามมาตรฐานคุณลักษณะที่พึง
 ด้านอารมณ์-จิตใจ
ประสงค์ตามหลักสูตรการศึกษา
 ด้านสังคม
ปฐมวัย พุทธศักราช 2560 ในระดับ
 ด้านสติปัญญา
ดีขึ้นไป
 คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 12 ข้อ

ค่าเป้าหมาย
2563 2564 2565

100
100
100
100
100

100
100
100
100
100

2.ร้อยละของผู้เรียนได้รับการพัฒนา - ร้อยละของนักเรียนที่ผ่านการประเมิน
ให้มีความรู้ สมรรถนะ หรือทักษะ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 8 กลุ่มสาระ
อาชีพในด้านต่างๆ เพื่อการประกอบ การเรียนรู้ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษา
อาชีพ การดารงชีวิตอยู่ร่วมกันใน
ขั้นพื้นฐานฯ ระดับคุณภาพ 3 ขึ้นไป
สังคมอย่างสอดคล้องตามสภาพ
- ร้อยละของนักเรียนที่ผ่านการประเมิน
ความต้องการและบริบทของแต่ละ
สมรรถนะสาคัญและทักษะในศตวรรษที่ 21
พื้นที่ ตลอดจนความท้าทายที่เป็น
ในระดับดีขึ้นไป
พลวัตรของโลกในศตวรรษที่ 21
- ร้อยละของนักเรียนที่ผ่านการประเมิน
การอ่าน การเขียน คิดวิเคราะห์ (3R ทักษะ
พื้นฐาน ในศตวรรษที่ 21)

80

80

83

80

80

85

80

80

85

- ร้อยละของนักเรียนได้รับการประเมินทักษะ
อาชีพ เพื่อการประกอบอาชีพ หรือ
ดารงชีวิต ตามความต้องการ

80

80

85

ผู้รับผิดชอบ

- โครงการพัฒนาการเรียนการสอนปฐมวัย
กิจกรรม
 บ้านวิทยาศาสตร์น้อยปฐมวัย
 นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ด้วยกิจกรรมมอนเตส
ซอรี่เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

กลุ่มนิเทศฯ

- โครงการพัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนรู้
และการวัดผลประเมินผลการเรียนรู้ ให้เอื้อต่อ
การเรียนรู้ตลอดชีวิต
กิจกรรม
 พัฒนาคลังเครื่องมือมาตรฐานเพื่อยกระดับ
คุณภาพผู้เรียน ในศตวรรษที่ 21
 พัฒนาระบบการวัดและประเมินผลส่งเสริม
เครือข่ายความร่วมมือ ในการประเมินคุณภาพ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
 พัฒนาการจัดการเรียนรู้ตามแนวทางสะเต็มศึกษา
 การจัดการศึกษาเพื่อการมีงานทา

กลุ่มนิเทศฯ

แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน พ.ศ. 2563-2565
(ฉบับทบทวน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 )

83

100
100
100
100
100

โครงการ/กิจกรรม

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา (ต่อ)
สำนักงำนเขตพืน้ ที่กำรศึกษำประถมศึกษำสมุทรสำคร

ตัวชี้วัดของ สพฐ

ตัวชี้วัดของ สพป.

3.ครูสอนภาษาอังกฤษในระดับชั้น - ร้อยละครูผู้สอนภาษาอังกฤษ ระดับ
ประถมศึกษาและมัธยมศึกษาทุกคน ประถมศึกษา ได้รับการพัฒนาและยกระดับ
ได้รับการพัฒนาและยกระดับความรู้ ความรู้ภาษาอังกฤษ โดยใช้การพัฒนา
ภาษาอังกฤษของครูทสี่ อน
ทางด้านภาษา (CEFR) ตามเกณฑ์ที่กาหนด
ภาษาอังกฤษโดยใช้ระดับการพัฒนา
ทางด้านภาษา (CEFR) ตามเกณฑ์ที่ - ร้อยละครูผู้สอนภาษาอังกฤษ ระดับ
กาหนด
มัธยมศึกษา ได้รับการพัฒนาและยกระดับ
ภาษาอังกฤษ โดยใช้การพัฒนาทางด้าน
ภาษา (CEFR) ตามเกณฑ์ที่กาหนด
- ร้อยละของโรงเรียนที่สอนระดับ ม.ต้น
ได้รับการเตรียมความพร้อม (ด้านการอ่าน
คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์) ในการประเมิน
ระดับนานาชาติตามโครงการ PISA
(โรงเรียนขยายโอกาส)

100

100

100

- โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
กิจกรรม
 เตรียมความพร้อมรับการประเมิน PISA
(การอ่าน วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์)

ผู้รับผิดชอบ
กลุ่มนิเทศฯ
กลุ่มพัฒน์ฯ

กลุ่มนิเทศฯ

84

แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน พ.ศ. 2563-2565
(ฉบับทบทวน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 )

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

ค่าเป้าหมาย
โครงการ/กิจกรรม
2563 2564 2565
100
100 100 - โครงการส่งเสริมและพัฒนาการจัดการเรียน
การสอน/พัฒนาครูแกนนาภาษาอังกฤษ ระดับ
ประถมศึกษา และมัธยมศึกษา
กิจกรรม
 เสริมศักยภาพครูภาษาอังกฤษ
100
100 100  ทดสอบครูผู้สอนภาษาอังกฤษ

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา (ต่อ)
สำนักงำนเขตพืน้ ที่กำรศึกษำประถมศึกษำสมุทรสำคร

ตัวชี้วัดของ สพฐ

ตัวชี้วัดของ สพป.
- ร้อยละอัตราการเข้าเรียนของผู้เรียนแต่ละ
ระดับการศึกษาต่อประชากรกลุ่มอายุ
 ระดับปฐมวัย
 ระดับประถมศึกษา
 ระดับ ม.ต้น
 ระดับ ม.ปลาย

8.ร้อยละของผู้เรียนมีคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์ระดับดีขึ้นไป

- ร้อยละของนักเรียนมีคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ ระดับดีขึ้นไป

- จานวนโรงเรียนที่จัดการเรียนการสอน
ที่สร้างสมดุลทุกด้านและมีการจัดการเพื่อ
พัฒนาพหุปัญญารายบุคคล (สหวิทยาเขตละ
1 โรงเรียน)
- ร้อยละของนักเรียนที่ได้รับการพัฒนา
พหุปัญญารายบุคคล (10 ด้าน)
 ระดับ ป.3
 ระดับ ป.6
 ระดับ ม.3

100
100
100
78

100
100
100
78

100
100
100
79

11

11

22

โครงการ/กิจกรรม

ผู้รับผิดชอบ

- โครงการติดตามการเข้าเรียน ทร.14

กลุ่มส่งเสริมฯ

- โครงการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาเด็กที่มคี วาม
สามารถพิเศษตามหลักพหุปัญญา

กลุ่มนิเทศฯ

กลุ่มนิเทศฯ/
กลุ่มส่งเสริมฯ
80
80
80
85

80
80
80
85

85
85
85
90

- โครงการเสริมสร้างระเบียบวินัย คุณธรรม จริยธรรม
และคุณลักษณะอันพึงประสงค์

กลุ่มนิเทศฯ

แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน พ.ศ. 2563-2565
(ฉบับทบทวน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 )
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5.อัตราการเข้าเรียนของผู้เรียนแต่
ละระดับการศึกษาต่อประชากร
กลุ่มอายุ
- ระดับปฐมวัย
- ระดับประถมศึกษา
- ระดับ ม.ต้น
- ระดับ ม.ปลาย
6.จานวนสถานศึกษาที่จัดการเรียน
การสอนที่สร้างสมดุลทุกด้านและมี
การจัดการเพื่อพัฒนาพหุปัญญา
รายบุคคล
7.จานวนนักเรียนที่ได้รับการคัด
กรองเพื่อพัฒนาพหุปัญญา
รายบุคคล

ค่าเป้าหมาย
2563 2564 2565

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา (ต่อ)
สำนักงำนเขตพืน้ ที่กำรศึกษำประถมศึกษำสมุทรสำคร

ตัวชี้วัดของ สพฐ

ตัวชี้วัดของ สพป.

ร้อยละ

ร้อยละ

ร้อยละ

3

3

3

ร้อยละ

ร้อยละ

ร้อยละ

3

3

3

80

80

90

โครงการ/กิจกรรม
- โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
กิจกรรม
 พัฒนาผลสัมฤทธิ์ O-NET / NT / RT

ผู้รับผิดชอบ
กลุ่มนิเทศฯ

กลุ่มนิเทศฯ

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

กลุ่มพัฒนา
ครูฯ
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แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน พ.ศ. 2563-2565
(ฉบับทบทวน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 )

9.นักเรียนที่มีคะแนนผลการทดสอบ - นักเรียนที่มีคะแนนผลการทดสอบทาง
ทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน
การศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)
(O-NET) ร้อยละ 50 ขึ้นไป เพิ่มขึ้น
ร้อยละ 50 ขึ้นไป
 ระดับ ป.6
 ระดับ ม.3
 ระดับ ม.6
10.ร้อยละของผู้เรียนชั้น
- ร้อยละของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
ประถมศึกษาปีที่ 3 มีคะแนนผล
มีคะแนนผลการทดสอบความสามารถ
การทดสอบความสามารถพื้นฐาน
พื้นฐานระดับชาติ (NT) ระดับดีขึ้นไป
ระดับชาติ (NT) ผ่านเกณฑ์ที่กาหนด
11.ร้อยละของครู อาจารย์ และ
- ร้อยละของครูและบุคลากรทางการศึกษา
บุคลากรทางการศึกษาทุกระดับ
ทุกระดับ ได้รับการพัฒนามาตรฐานวิชาชีพ
ได้รับการพัฒนามาตรฐานวิชาชีพ
และ/หรือสมรรถนะของครูยุคใหม่ เพื่อให้
และ/หรือสมรรถนะของครูยุคใหม่
สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
เพื่อให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ

ค่าเป้าหมาย
2563 2564 2565

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา (ต่อ)
สำนักงำนเขตพืน้ ที่กำรศึกษำประถมศึกษำสมุทรสำคร

ตัวชี้วัดของ สพฐ

ตัวชี้วัดของ สพป.

12.ร้อยละของครูและบุคลากร
ทางการศึกษาได้รับการพัฒนาให้มี
ความรู้ความสามารถและทักษะใน
การใช้ดิจิทัลให้มคี วามพร้อมในการ
ปฏิบัติงาน

- ร้อยละของครูและบุคลากรทางการศึกษา
ได้รับการพัฒนาให้มีความรู้ ความสามารถ
และทักษะในการใช้ดิจิทัล ให้มีความพร้อม
ในการปฏิบัติงาน

ค่าเป้าหมาย
โครงการ/กิจกรรม
2563 2564 2565
50
50
55 - โครงการพัฒนาการจัดทาสื่อประชาสัมพันธ์ : ดิจิทัล
แพลตฟอร์ม

ผู้รับผิดชอบ
กลุ่ม DLICT

ยุทธศาสตร์ที่ 4 เสริมสร้างโอกาส ความเสมอภาคและความเท่าเทียมการเข้าถึงบริการทางการศึกษา
ตัวชี้วัดของ สพฐ
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2.จานวนนักเรียนยากจนที่ได้รับเงิน
อุดหนุนปัจจัยพื้นฐาน/กองทุนเพื่อ
ความเสมอภาค

- จานวนนักเรียนที่เป็นผู้พิการ
- จานวนนักเรียนที่เป็นผู้ด้อยโอกาส

ค่าเป้าหมาย
2563 2564 2565
80
80

โครงการ/กิจกรรม

ผู้รับผิดชอบ

- โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ ผู้ดาเนินการคัดกรอง
นักเรียนพิการทางการศึกษา
กิจกรรม
 การคัดกรองผู้พิการทางการศึกษา
 การเขียนแผน IEP ฯลฯ

กลุ่มส่งเสริมฯ

28.98 28.98 30.00 - โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ ผู้ดาเนินการงานระบบ
จัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล (DMC)
12.18 12.18 14.00

กลุ่ม DLICT
กลุ่มส่งเสริมฯ

- ร้อยละของนักเรียนพิการทีไ่ ด้รับการ
ช่วยเหลือ ผ่านเกณฑ์ประเมินตาม IEP

60

- ร้อยละของนักเรียนด้อยโอกาส ที่ได้รับ
การช่วยเหลือ
- ร้อยละของนักเรียนยากจน ที่ได้รับเงิน
อุดหนุนปัจจัยพื้นฐาน
- ร้อยละของนักเรียนยากจน ที่ได้รับกองทุน
เพื่อความเสมอภาค

100

แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน พ.ศ. 2563-2565
(ฉบับทบทวน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 )

1.จานวนผู้เรียนที่เป็นผู้พิการ ด้อย
โอกาสเข้าถึงบริการทางการศึกษา
และการพัฒนาสมรรถภาพหรือ
บริการทางการศึกษาที่เหมาะสม
ตามความจาเป็น

ตัวชี้วัดของ สพป.

ยุทธศาสตร์ที่ 4 เสริมสร้างโอกาส ความเสมอภาคและความเท่าเทียมการเข้าถึงบริการทางการศึกษา (ต่อ)
สำนักงำนเขตพืน้ ที่กำรศึกษำประถมศึกษำสมุทรสำคร

ตัวชี้วัดของ สพฐ
3.สถานศึกษาทุกแห่งบรรลุ
เป้าหมายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
(Sustainable Development
Goals : SDGs)

ตัวชี้วัดของ สพป.
- ร้อยละโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการพัฒนา
แบบยั่งยืน บรรลุเป้าหมาย

โครงการ/กิจกรรม

ผู้รับผิดชอบ

-

กลุ่มนิเทศฯ

102

102

102

-

กลุ่มส่งเสริมฯ
กลุ่มนิเทศฯ

102

102

102

-

กลุ่มส่งเสริมฯ
กลุ่มนิเทศฯ

-

-

-

-

แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน พ.ศ. 2563-2565
(ฉบับทบทวน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 )
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4.สถานศึกษาทุกแห่งมีส่วนร่วมและ - จานวนโรงเรียนทีม่ ีส่วนร่วมให้ความ
ได้รับความร่วมมือกับภาคส่วนที่
ร่วมมือกับภาครัฐ เอกชน ชุมชนและ
เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐ เอกชน ชุมชน
ประชาชน ในการส่งเสริม สนับสนุนและ
และประชาชน ในการส่งเสริม
พัฒนาการจัดการศึกษา
สนับสนุนและพัฒนาการจัด
- จานวนโรงเรียนที่ได้รับความร่วมมือ
การศึกษา
กับภาครัฐ เอกชน ชุมชน และประชาชน
ในการส่งเสริม สนับสนุนและการพัฒนา
การจัดการศึกษา
5.ร้อยละของสถานศึกษาได้รับการ
ส่งเสริมสนับสนุนโรงเรียนนาร่อง
พื้นที่นวัตกรรมการศึกษาสอดคล้อง
กับพระราชบัญญัติพื้นที่นวัตกรรม
การศึกษา พ.ศ.2562

ค่าเป้าหมาย
2563 2564 2565
100 100 100

ยุทธศาสตร์ที่ 4 เสริมสร้างโอกาส ความเสมอภาคและความเท่าเทียมการเข้าถึงบริการทางการศึกษา (ต่อ)
สำนักงำนเขตพืน้ ที่กำรศึกษำประถมศึกษำสมุทรสำคร

ตัวชี้วัดของ สพฐ
6.ร้อยละของสถานศึกษานา
เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital
Technology) มาใช้ในการจัดการ
เรียนการสอน การจัดการเรียนรู้
เพื่อให้ผู้เรียนมีโอกาสเข้าถึง
การศึกษาได้อย่างเท่าเทียมและมี
ประสิทธิภาพ

ตัวชี้วัดของ สพป.
- ร้อยละโรงเรียน ที่นาเทคโนโลยีดิจิทัล
(Digital Technology) มาใช้ในการจัดการ
เรียนการสอน การจัดการเรียนรู้ เพื่อให้
นักเรียนมีโอกาสเข้าถึงการศึกษาได้อย่าง
เท่าเทียมและมีประสิทธิภาพ

ค่าเป้าหมาย
โครงการ/กิจกรรม
2563 2564 2565
100 100 100 - โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร : การผลิตสื่อ
เทคโนโลยี สู่กระบวนการจัดการเรียนรู้
กิจกรรม
 อบรมเชิงปฏิบัติการ : การผลิตสื่อ
 การใช้สื่อ ฯลฯ

ผู้รับผิดชอบ
กลุ่ม DLICT

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การจัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
ตัวชี้วัดของ สพป.
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1.ร้อยละของนักเรียนมีความรู้ความ - ร้อยละของนักเรียนทีมีความรู้ความเข้าใจ
เข้าใจ และความตระหนัก ในการ
และมีความตระหนัก ในการอนุรักษ์
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
สิ่งแวดล้อม
- ร้อยละของนักเรียนที่มีพฤติกรรมการ
แสดงออกถึงการดาเนินชีวิตที่เป็นการ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
อย่างยั่งยืน

ค่าเป้าหมาย
โครงการ/กิจกรรม
2563 2564 2565
100 100 100 - โครงการส่งแสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อม
กิจกรรม
95
95
100
 ค่ายเยาวชนรักษ์สิ่งแวดล้อม
 อบรมเชิงปฏิบัติการการอนุรักษ์พลังงานและ
สิ่งแวดล้อมในสถานศึกษา

ผู้รับผิดชอบ
กลุ่มส่งเสริมฯ

กลุ่มส่งเสริมฯ

แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน พ.ศ. 2563-2565
(ฉบับทบทวน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 )

ตัวชี้วัดของ สพฐ

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การจัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (ต่อ)
สำนักงำนเขตพืน้ ที่กำรศึกษำประถมศึกษำสมุทรสำคร

ตัวชี้วัดของ สพฐ

ตัวชี้วัดของ สพป.
- ร้อยละของครูและบุคลากรทางการศึกษา
ได้รับการพัฒนาในการอนุรักษ์ทรัพยากร
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
- ร้อยละของโรงเรียน ทีเ่ ป็นต้นแบบที่ดี
ในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม

3.ร้อยละของสถานศึกษา
จัดกิจกรรมให้ความรู้ ความเข้าใจ
และความตระหนักในการการ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม

- ร้อยละของโรงเรียนที่จัดการเรียนรู้และ
จัดกิจกรรมสร้างตระหนักในการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ผู้รับผิดชอบ
กลุ่มนิเทศฯ

กลุ่มนิเทศฯ

กลุ่มส่งเสริมฯ

90

แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน พ.ศ. 2563-2565
(ฉบับทบทวน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 )

2.สานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขึ้นพื้นฐาน สานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา
มีการพัฒนาบุคลากรและปรับปรุง
สถานที่ให้เป็นต้นแบบสานักงานสี
เขียว (GREEN OFFICE)

ค่าเป้าหมาย
โครงการ/กิจกรรม
2563 2564 2565
100 100 100 - โครงการจัดทามาตรฐานสถานศึกษาน่าอยู่
กิจกรรม
 จัดทาเอกสาร/คู่มือมาตรฐานสถานศึกษาน่าอยู่
100 100 100
 จัดทาเครื่องมือประเมินมาตรฐานสถานศึกษา
น่าอยู่
 ประกาศเกียรติคุณสถานศึกษาที่ผ่านเกณฑ์
มาตรฐานสถานศึกษาน่าอยู่
100 100 100

ยุทธศาสตร์ที่ 6 พัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการศึกษา
สำนักงำนเขตพืน้ ที่กำรศึกษำประถมศึกษำสมุทรสำคร

ตัวชี้วัดของ สพป.

1.จานวนกระบวนงานที่ได้รับ
การปรับเปลี่ยนให้เป็นดิจิทัล
2.จานวนของโรงการ สพฐ.
ที่มีผลสัมฤทธิ์ต่อเป้าหมาย
ยุทธศาสตร์ชาติ
3.ร้อยละของสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามีค่าคะแนนเฉลี่ย
การประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใสของหน่วยงาน (ITA)
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85
4.ร้อยละของนักเรียนที่มีพฤติกรรม
ที่ยึดมั่นความซื่อสัตย์สุจริต
5.จานวนสถานศึกษาที่ได้รับ
การส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนา
ความสามารถด้านวิทยาศาสตร์
คณิตศาสตร์

- จานวนกระบวนงานที่ได้รับการปรับเปลี่ยน
ให้เป็นดิจิทัล
- ร้อยละของโครงการของสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาที่มีผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมาย
- ร้อยละค่าคะแนนเฉลี่ยการประเมินคุณธรรม
และความโปร่งใสของหน่วยงาน (ITA)
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

- ร้อยละของนักเรียนมีพฤติกรรมที่ยึดมั่น
ความซื่อสัตย์สุจริต ระดับดีขึ้นไป
- จานวนโรงเรียนที่ได้รับการส่งเสริม
สนับสนุนการพัฒนาความสามารถ
ด้านวิทยาศาสตร์
- จานวนโรงเรียนที่ได้รับการส่งเสริม
สนับสนุนการพัฒนาความสามารถ
ด้านคณิตศาสตร์

ค่าเป้าหมาย
โครงการ/กิจกรรม
2563 2564 2565
14
14
15 - โครงการพัฒนาบุคลากร
กิจกรรม
80
80
85
 เทคโนโลยีดิจิทัล
 ITA
 การจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์,
85
85
90
คณิตศาสตร์
 บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย
 สะเต็มศึกษา

ผู้รับผิดชอบ
กลุ่ม DLICT
กลุ่มนโยบาย
และแผน
กลุ่มส่งเสริมฯ

-

-

-

กลุ่มนิเทศฯ

70

70

73

กลุ่มนิเทศฯ

70

70

73

กลุ่มนิเทศฯ
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แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน พ.ศ. 2563-2565
(ฉบับทบทวน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 )

ตัวชี้วัดของ สพฐ

ยุทธศาสตร์ที่ 6 พัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการศึกษา (ต่อ)
สำนักงำนเขตพืน้ ที่กำรศึกษำประถมศึกษำสมุทรสำคร

ตัวชี้วัดของ สพฐ

ตัวชี้วัดของ สพป.

โครงการ/กิจกรรม

ผู้รับผิดชอบ
ทุกกลุม่

85

85

88

กลุ่มส่งเสริมฯ

80

80

85

กลุ่ม DLICT
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แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน พ.ศ. 2563-2565
(ฉบับทบทวน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 )

6. ร้อยละของสถานศึกษาที่ได้รับ
- ร้อยละของโรงเรียนที่ได้รับการกระจาย
การกระจายอานาจการบริหารจัด
อานาจการบริหารจัดการศึกษาอย่างเป็น
การศึกษาอย่างเป็นอิสระตาม
อิสระ ตามแนวทางที่กาหนด
แนวทางที่กาหนด
7. หน่วยงานทุกระดับผ่านการประเมิน - ค่าเฉลีย่ ร้อยละของโรงเรียนที่ผ่าน
คุณธรรมและความโปร่งใสในการ
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
ในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
(Integrity & Transparency
(Integrity & Transparency
Assessment : ITA)
Assessment : ITA)
8. หน่วยงานทุกระดับสามารถ
- ร้อยละของโรงเรียนสามารถเชือ่ มโยงข้อมูล
เชื่อมโยงข้อมูลกับฐานข้อมูลที่
กับฐานข้อมูลที่เกี่ยวข้องทั้งภายใน และ
เกี่ยวข้องทั้งภายใน และภายนอก
ภายนอกอย่างมีประสิทธิภาพ และนาไปใช้
หน่วยงานอย่างมีประสิทธิภาพ และ ในการวางแผนการบริหารจัดการศึกษาได้
นาไปใช้ในการวางแผนการบริหาร
จัดการศึกษาได้

ค่าเป้าหมาย
2563 2564 2565
80
80
85

ยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนารูปแบบการกากับ ติดตาม นิเทศ ประเมิน ส่งเสริมและให้กาลังใจที่มีประสิทธิภาพ
สำนักงำนเขตพืน้ ที่กำรศึกษำประถมศึกษำสมุทรสำคร

ตัวชี้วัดของ สพฐ
-

-

-

-

-

ผู้รับผิดชอบ
กลุ่มนิเทศฯ

กลุ่มนิเทศฯ

กลุ่มนิเทศฯ
กลุ่มนิเทศฯ

กลุ่มนิเทศฯ
กลุ่มนิเทศฯ
กลุ่มนิเทศฯ
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แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน พ.ศ. 2563-2565
(ฉบับทบทวน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 )

-

ค่าเป้าหมาย
โครงการ/กิจกรรม
2563 2564 2565
- ร้อยละของโรงเรียน ที่มีหลักสูตรสถานศึกษา 100 100 100 - โครงการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา และ
ทีต่ อบสนองความต้องการของผู้เรียน
กระบวนการเรียนรู้ สู่ความยั่งยืน
เต็มตามศักยภาพ
กิจกรรม
- ร้อยละของโรงเรียน ที่จัดกิจกรรมการเรียนรู้ 100 100 100
 ประชุมเชิงปฏิบัติการสังเคราะห์หลักสูตร
เชิงลึก (Active Learning) เพื่อเสริมทักษะ
สถานศึกษา
การเรียนรู้แก่ผู้เรียน
 อบรมปฏิบัติการจัดการเรียนรู้เชิงรุก
- ร้อยละของโรงเรียน ที่มีการพัฒนาแหล่ง
90
90
95
(Active Learning) การสอนแบบโครงงาน
เรียนรู้ ให้มีความหลากหลาย
 การประกวดผลงานการปฏิบัติที่เป็นเลิศ
- ร้อยละของโรงเรียน ที่มีการส่งเสริมหรือ
100 100 100
(Best Practice) การจัดการเรียนรู้เชิงรุก
พัฒนาบุคลากร ในการจัดการการเรียนรู้
ของครูผู้สอน
ที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
 นิเทศ ติดตามผลการดาเนินงานของโรงเรียน
- ร้อยละของนักเรียนที่มีสมรรถนะสาคัญ
ตามหลักสูตรฯ ระดับดีขึ้นไป
- ร้อยละของนักเรียน ที่มีคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ตามหลักสูตรฯ ระดับดีขึ้นไป
- ร้อยละของโรงเรียน ที่จัดการศึกษาเพื่อ
90
90
95 - โครงการเตรียมความพร้อมสู่อาชีพ
ส่งเสริมการมีงานทาและอาชีพ ตามความ
กิจกรรม
ต้องการและความถนัดของผู้เรียน
 แนะแนวอาชีพ
 ตลาดนัดอาชีพ
 OSOP
ตัวชี้วัดของ สพป.

ยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนารูปแบบการกากับ ติดตาม นิเทศ ประเมิน ส่งเสริม และให้กาลังใจที่มีประสิทธิภาพ (ต่อ)
สำนักงำนเขตพืน้ ที่กำรศึกษำประถมศึกษำสมุทรสำคร

ตัวชี้วัดของ สพฐ
-

-

-

- ร้อยละของโรงเรียน ที่ใช้การนิเทศภายใน
เป็นเครื่องมือกากับ ติดตามการดาเนินงาน

100

100

100

94

- โครงการส่งเสริมประสิทธิภาพระบบนิเทศภายใน
โรงเรียน
กิจกรรม
 ประชุมปฏิบัติการส่งเสริมประสิทธิภาพระบบ
นิเทศภายในโรงเรียน
 จัดทาคู่มือการพัฒนาประสิทธิภาพระบบนิเทศ
ภายในโรงเรียน
 พัฒนาผู้นิเทศภายในโรงเรียน
 นิเทศ ติดตาม การดาเนินงานของโรงเรียน
 ประกวดการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ (Best
Practice) ระบบนิเทศภายในโรงเรียน

ผู้รับผิดชอบ
กลุ่ม DLICT
กลุ่มนิเทศฯ
กลุ่มนิเทศฯ

กลุ่มนิเทศฯ
กลุ่ม DLICT

กลุ่มนิเทศฯ

แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน พ.ศ. 2563-2565
(ฉบับทบทวน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 )

-

ค่าเป้าหมาย
โครงการ/กิจกรรม
2563 2564 2565
- ร้อยละของโรงเรียนใช้นวัตกรรมในการบริหาร 90
90
95 - โครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
จัดการคุณภาพการศึกษา ตามบริบทโรงเรียน
เพือ่ การบริหารจัดการ (SSD)
ตอบสนองความต้องการของชุมชนและท้องถิ่น
กิจกรรม
- ร้อยละของโรงเรียน ที่ใช้ระบบสารสนเทศ
90
90
95
 การพัฒนานวัตกรรมข้อมูลสารสนเทศ
ที่ทันสมัยประกอบการตัดสินใจในการกาหนด
 อบรมให้ความรู้การจัดทา SSD
ทิศทาง นโยบายการขับเคลื่อนการจัดการศึกษา
 สร้างระบบดิจิทลั แพลตฟอร์มข้อมูลสารสนเทศ
- ร้อยละของครูที่จัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียนรู้เท่าทัน
 การประชาสัมพันธ์ข้อมูลสารสนเทศ
การเปลี่ยนแปลงของสังคม โดยใช้แหล่งเรียนรู้
 การประเมินความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้อง
และสื่อเทคโนโลยีที่ทันสมัย
 การพัฒนาระบบดิจิทัลแพลตฟอร์ม
ตัวชี้วัดของ สพป.

ยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนารูปแบบการกากับ ติดตาม นิเทศ ประเมิน ส่งเสริม และให้กาลังใจที่มีประสิทธิภาพ (ต่อ)
สำนักงำนเขตพืน้ ที่กำรศึกษำประถมศึกษำสมุทรสำคร

ตัวชี้วัดของ สพฐ

ตัวชี้วัดของ สพป.
- ร้อยละของโรงเรียน ที่มมี าตรการรักษา
ความปลอดภัยและจัดกิจกรรมเสริมสร้าง
ความปลอดภัยแก่ผู้เรียน
- ร้อยละของโรงเรียน ที่มีภาคีเครือข่าย
ในการเสริมสร้างความปลอดภัยแก่ผู้เรียน
- ร้อยละของโรงเรียน ที่บริหารจัดการศึกษา
โดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน และ
ภาคีเครือข่าย

ผู้รับผิดชอบ
กลุ่มส่งเสริมฯ

กลุ่มนิเทศฯ/
ทุกกลุ่ม

แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน พ.ศ. 2563-2565
(ฉบับทบทวน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 )

95

ค่าเป้าหมาย
โครงการ/กิจกรรม
2563 2564 2565
100 100 100 - โครงการสถานศึกษาปลอดภัย
กิจกรรม
 เสริมสร้างทักษะชีวิต
 สร้างภูมิคุ้มกันพร้อมรับมือการเปลี่ยนแปลง
90
90
95
และภัยคุกคามทุกรูปแบบ
90
90
95 - โครงการส่งเสริมประสิทธิภาพการดาเนินงาน
คณะกรรมการ ก.ต.ป.น.
กิจกรรม
 แต่งตั้งคณะกรรมการ ก.ต.ป.น. ระดับอาเภอ
 ประชุมชี้แจงการขับเคลื่อนนโยบายของ สพป.
สมุทรสาคร “เลิศสุด สมุทรสาคร” แก่
คณะกรรมการ และอนุกรรมการ ก.ต.ป.น.
 จัดทาคู่มือการปฏิบัติงานตามนโยบาย “เลิศสุด
สมุทรสาคร” The Best Samutsakhon
 โรงเรียนนาคู่มือการปฏิบัติงาน สู่การปฏิบัติ
 กากับ ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศ
 ยกย่อง ชมเชย ให้รางวัลสถานศึกษาที่ปฏิบัติงาน
ตามนโยบาย“เลิศสุด สมุทรสาคร” ได้ตามเกณฑ์
ที่กาหนด
 สรุปรายงานผลการดาเนินงาน

แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน พ.ศ. 2563–2565
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ส่วนที่ 5
การบริหารแผนสู่การปฏิบัติ
แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2563-2565 (ฉบับทบทวนปีงบประมาณ พ.ศ.2564)
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร จัดทาขึ้นจากข้อแนะนาของผู้มีส่ว นที่
เกี่ยวข้อง ตามสภาพบริบทของเขตพืน้ ที่การศึกษา น้อมนาพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของ
ในหลวงรัชกาลที่ 10 กรอบแนวทางของยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี แผนการศึกษาแห่ งชาติ
แผนพั ฒ นาเศรษฐกิ จ แ ละสั ง คมแห่ ง ชาติ ทิศท า งกา รจั ด กา รศึ ก ษ า ตา ม นโยบาย
กระทรวงศึกษาธิการ นโยบายสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน แผนพัฒนาจังหวัด
สมุทรสาคร เพื่อใช้ในการขับเคลื่อนนโยบายสูก่ ารปฏิบัติ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาครจักดาเนินการประชาสัมพันธ์
ทิศทางขององค์กร วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ให้บุคลากรในสานักงาน สถานศึกษาใน
สั ง กั ด และผู้ เ กี่ ย วข้ อ งได้ รั บ รู้ แ ละเข้ า ใจตรงกั น อย่ า งทั่ ว ถึ ง มี ก ารมอบหมายผู้ รั บ ผิ ด ชอบ
ปฏิบัติงานอย่างชัดเจน แปลงแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐานและการขับเคลื่อนบูรณาการ
โดยการจัดทาแผนปฏิบัติการประจาปีที่สอดคล้องกับมาตรฐานสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
และการบริหารจัดการตามภารกิจที่กฎหมายกาหนด ไปสู่การปฏิบัติของสานักงานเขตพื้ นที่
การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาครและสถานศึกษา โดยใช้การบริหารจัดการคุณภาพ (PDCA)
ประกอบไปด้วย การวางแผน (Plan-P) การดาเนินงาน (Do-D) การตรวจสอบ (Check-C) และ
การปรับปรุง (Act-A) ดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 การวางแผน (Plan-P)
1. กาหนดนโยบาย เป้าหมาย วิสัยทัศน์ พันธกิจโดยการมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้อง
2. สร้างความรู้ความเข้าใจการดาเนินงานตามแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน
มาตรฐานส านั ก งาน และการบริ ห ารจั ด การตามภารกิ จ ที่ ก ฎหมายก าหนด รวมทั้ ง การ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการให้บุคลากรทุกระดับตระหนักในภารกิจที่จะต้องดาเนินงานให้
เป็นไปตามเป้าหมายที่กาหนดไว้
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3. ประชาสัมพันธ์ให้ผู้มีสว่ นเกี่ยวข้องทุกระดับได้มีความรู้ความเข้าใจเพื่อให้การ
สนับสนุนและร่วมมือดาเนินงาน
4. แต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินงานฯรับผิดชอบ
5. กาหนดให้มผี ู้กากับดูแลตัวชี้วัดและจัดเก็บข้อมูลแต่ละตัวชี้วัดที่ชัดเจน
6. จัดทาแผนงาน โครงการและกิจกรรมในแผนปฏิบัตกิ ารประจาปีเพื่อรองรับ
ขั้นตอนที่ 2 การดาเนินงาน (Do-D)
1. กาหนดขั้นตอนหรือวิธกี ารดาเนินงาน
2. ประสานงานและมอบหมายให้ มี เจ้ าภาพหลั ก และเจ้า ภาพรองเพื่ อกากับ
ติ ด ตามประเมิ น และรายงานผลการด าเนิ น งาน โดยลดขั้ น ตอนการด าเนิ น งานตามกรอบ
ระยะเวลาที่ชัดเจน
ขั้นตอนที่ 3 การตรวจสอบ (Check-C)
1. กากับ ติดตาม การดาเนินงาน โดยรองผู้อานวยการที่รับผิดชอบ ผู้อานวยการ
กลุ่ม/ศึกษานิเทศก์ท่รี ับผิดชอบประจาเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา
2. ตรวจเยี่ยมติดตามผลการดาเนินงานตามปฏิทินที่กาหนดเพื่อรับทราบปัญหา
อุปสรรคและรวบรวมข้อมูลอื่น รวมทั้งสอบถามความพึงพอใจในการให้บริการของสานักงาน
เขตพืน้ ที่การศึกษาเพื่อกาหนดแนวทางการปรับปรุงและพัฒนาต่อไป
ขั้นตอนที่ 4 การปรับปรุง (Act-A)
1. ทบทวนแผนพัฒนาการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน
2. นาผลการดาเนินงานมาเป็นข้อมูลการปรับปรุงและพัฒนาการดาเนิน งานที่
เกิดผลต่อคุณภาพการจัดการศึกษา
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จัดทาแผนปฏิบัติงานให้บรรลุตามเป้าหมายวัตถุประสงค์ ดาเนินงาน/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติ
การประจ าปี ง บประมาณที่ ก าหนดให้ บ รรลุ ต ามวั ต ถุ ป ระสงค์ ด าเนิ น งานกิ จ กรรมตาม
แผนปฏิบัติการประจาปี ติดตามตรวจสอบและประเมินผล เพื่อให้การนายุทธศาสตร์สู่การ
ปฏิบัติสู่ความสาเร็จอย่างเป็นรูปธรรม ติดตามความก้าวหน้าของโครงการเป็นรายไตรมาส
ประเมินผลระยะครึ่งปีและเมื่อสิ้นสุดปีงบประมาณ สร้างกลไกการขับเคลื่อนและตรวจสอบ
โดยการรายงานผลการปฏิบัตงิ านประจาปีงบประมาณสูส่ าธารณชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ทั้งนี้ การบริหารงบประมาณคานึงถึงความคุ้มค่า คุ้มทุน ประหยัดและเกิดประโยชน์
สูงสุดต่อผู้เรียนและสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัดความสาเร็จที่วางไว้ โดย
ดาเนินงานให้ถูกต้องตามวัตถุประสงค์ของงบประมาณและระเบียบวิธีการบริหารงบประมาณ
การเงินการคลัง

การติดตาม ตรวจสอบและประเมินผล
เพื่ อ ให้ ก ารน าแผนไปสู การปฏิบั ติ อ ย่ างส าเร็ จ เป็น รู ป ธรรม ส านั ก งานเขตพื้ น ที่
การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาครจึงกาหนดแนวทางเพื่อใช้ในการติดตาม ประเมินผลและ
รายงานผล ดังนี้
1 การติ ด ตามความก้ า วหน้ า ประจ าปี (annual review) เป็ น การติ ด ตาม
ความก้าวหน้าการดาเนินงานของกิจกรรมโครงการ เพื่อตรวจสอบถึงผลงานที่เกิดขึ้น จริ ง
เปรี ย บเที ย บกั บ เป้ า หมายที่ ก าหนด เชื่ อ มโยงสู่ ตั ว ชี้ วั ด ในแต่ ล ะนโยบาย อั น จะน าไปสู่
การทบทวน ปรับปรุง แก้ไขเป้าหมายและกลยุทธ์ให้มคี วามเหมาะสมต่อไป
2. การประเมินผลในระยะครึ่งแผน (Mid-term evaluation) เป็นการประเมินผล
ในช่วง 1 ปีแรก ทั้งนี้ เพื่อทบทวนผลความก้าวหน้า ปัญหาอุปสรรค รวมทั้งทบทวนแนวทางการ
ดาเนินงาน ตัวชี้วัด เป้าหมาย หรือการปรับเปลี่ยนแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐานให้มีความ
เหมาะสม (หากมีความจาเป็น)
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3. การประเมินผลเมื่อสิ้นสุดแผน (Summative evaluation) เป็นการประมวลผล
แผนพัฒนาการศึกษาขัน้ พื้นฐาน เพื่อสรุปผลการดาเนินงานและผลสัมฤทธิ์ที่เกิดขึ้นตลอด
ช่วงเวลาแผน
4. การจัดทารายงานผลการดาเนินงาน เพื่อเผยแพร่ต่อสาธารณชน

ปัจจัยแห่งความสาเร็จในการนาแผนไปสู่การปฏิบัติ
1. ผู้บริหารหน่วยงานและผู้เกี่ยวข้อง ต้องให้ความสาคัญในการบริหารจั ดการ
โดยมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ของงานและการทางานแบบมีส่วนร่วม พัฒนาความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
มี ก ารวิ จั ย และพั ฒ นาให้ เ กิ ด นวั ต กรรม มี ค วามรั บ ผิ ด ชอบต่ อ ผลการจั ด การศึ ก ษา มี ก าร
ปฏิบัตงิ านให้บรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กาหนดไว้
2. ความเชื่อมโยงระหว่างสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา ที่จะต้อง
จัดทาแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้สอดคลองเชื่อมโยงกับแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้ นฐาน
ของสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และส่งเสริมการบริหารจัดการเชิงยุทธศาสตร์
การปฏิบัตงิ านอย่างเป็นระบบ
3. ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคนต้องมุ่งเน้นที่ยุทธศาสตร์ ตาม
แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐานของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร
โดยนากระบวนการบริหารจัดการแบบมุ่งเน้นผลงาน (PBB) เป็นแนวทางปฏิบัติเพื่อให้แผน
บรรลุผลสาเร็จ
4. ข้าราชการทุกระดับทุ กประเภทให้ความร่วมมือและมีส่วนร่วมในการนาแผน
ไปสู่การปฏิบัตอิ ย่างจริงจังและเป็นที่ประจักษ์
5. ติดตาม ตรวจสอบและประเมิ นผล เพื่อให้มีการนาสู่ก ารปฏิบั ติอย่ า งเป็ น
รูปธรรมโดยติดตามความก้าวหน้ารายปี การประเมินผลระยะครึ่งแผน และการประเมินผลเมื่อ
สิ้นสุดแผน

สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำสมุทรสำคร

99

แผนพัฒนาการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน พ.ศ. 2563–2565
(ฉบับทบทวน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564)

ภาคผนวก
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บรรณาธิการกิจ
ที่ปรึกษา
นายปัญจพล แสงคาไพ
ผู้อานวยการสานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร
นายไทยศักดิ์ วงศ์คา
รองผู้อานวยการสานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร
นางภัทรนันฐ์ ไหลงาม
รองผู้อานวยการสานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร
นางสาวกฤษณา เกิดบุญส่ง
ผู้อานวยการกลุ่มนโยบายและแผน

ข้อมูล
ผู้อานวยการกลุ่มและบุคลากรทุกกลุ่ม ในสานักงาน

เรียบเรียง
นางสาวกฤษณา เกิดบุญส่ง
นางณัฐหทัย สุนทรมัจฉะ

ผู้อานวยการกลุ่มนโยบายและแผน
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการ

รูปเล่ม/ปก
นางณัฐหทัย สุนทรมัจฉะ
นางสาววนิดา ขอชนะ
นายเกริกกานต์ มหาสวัสดิ์
นางสุชาดา หัสดี
นางสาวอรประภา รัตนปัญญา

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
เจ้าพนักงานธุรการชานาญงาน
ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน

สานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร

สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำสมุทรสำคร
Samutsakhon Primary Education Service Area Office
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