แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2561-2564 (ปรับปรุง 62)

คำนำ
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำสมุทรสำคร ได้ปรับปรุงทบทวน
แผนพัฒนำกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน พ.ศ. 2561-2564 เพื่อใช้เป็นกรอบทิศทำงในกำรจัดทำ
แผนปฏิบัติกำรประจำปีของสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำสมุทรสำคร และใช้
เป็นทิศทำงในกำรจัดทำแผนพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำและแผนปฏิบัติกำรประจำปีของ
สถำนศึกษำในสังกัด ให้เกิดเอกภำพด้ำนนโยบำย แต่หลำกหลำยในทำงปฏิบัติ
แผนพัฒนำกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน พ.ศ. 2561-2564 ฉบับปรับปรุงนี้ มี
สำระสำคัญประกอบด้วย วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้ำประสงค์ ยุทธศำสตร์ ตัวชี้วัดควำมสำเร็จ
เป้ำหมำยรำยปี และโครงกำร ในกำรจัดทำ สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำ
สมุทรสำครได้เปิดโอกำสให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งในระดับสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
ระดับสถำนศึกษำ องค์คณะบุคคล ได้มีส่วนร่วมในกำรจัดทำ โดยร่วมกันวิเครำะห์ข้อมูล
กำหนดทิศทำงในกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำของเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำ
สมุทรสำครให้สอดคล้อง ครอบคลุม นโยบำยกำรศึกษำของรัฐบำล นโยบำย
กระทรวงศึกษำธิกำร นโยบำยยุทธศำสตร์ จุดเน้นของสำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำ
ขั้นพื้นฐำน มำตรฐำนสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ ตัวชี้วัดตำมแผนปฏิบัติกำร (ARS)
ตัวชี้วัดตำมคำรับรองกำรปฏิบัติรำชกำร (KRS) และสภำพปัจจุบันปัญหำควำมต้องกำรของ
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำสมุทรสำคร
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำสมุทรสำคร ขอขอบคุณ
คณะกรรมกำรจัดทำและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่ำนที่ทำให้แผนพัฒนำกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน
พ.ศ.2561-2564 (ปรับปรุง 62) ฉบับนี้ สำเร็จลุล่วงด้วยดี หวังเป็นอย่ำงยิ่งว่ำ
แผนพัฒนำกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน พ.ศ.2561-2564 (ปรับปรุง 62) ของสำนักงำนเขต
พื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำสมุทรสำครจักเป็นประโยชน์ต่อกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ
ของเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำสมุทรสำครต่อไป
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำสมุทรสำคร

สานักงานขขพพื้นี่กการศึกษาปรถมศศึกษาสศุีรสาคร

แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2561-2564 (ปรับปรุง 62)

สำรบัญ
หน้ำ
คำนำ
สำรบัญ
สำรบัญตำรำง
ส่วนที่ 1 บทนำ
ภำรกิจและอำนำจหน้ำที่
ภำรกิจ
อำนำจหน้ำที่
กำรบริหำรงำน
ลักษณะทำงกำยภำพ
ที่ตั้งและพื้นที่ควำมรับผิดชอบ
ประชำกรและเขตกำรปกครอง
สภำพภูมิประเทศ
สภำพเศรษฐกิจ
ข้อมูลพื้นฐำนทำงกำรศึกษำ
ด้ำนปริมำณกำรศึกษำ
ด้ำนคุณภำพกำรศึกษำ
ด้ำนกำรบริหำรและจัดกำรศึกษำ
กรอบแนวคิดพื้นฐำนกำรพัฒนำ
1. พระบรมรำโชบำยด้ำนกำรศึกษำ ในหลวงรัชกำลที่ 10
2. ยุทธศำสตร์ชำติระยะ 20 ปี (พ.ศ.2561-2580)
3. แผนกำรศึกษำแห่งชำติ พ.ศ.2560-2579)
4. แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับที่ 12
(พ.ศ.2560–2564)
5. นโยบำยกระทรวงศึกษำธิกำร
6. นโยบำยสำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน
ปีงบประมำณ พ.ศ.2562
7. วิสัยทัศน์กำรพัฒนำจังหวัดสมุทรสำคร (พ.ศ.2561-2564)
ส่วนที่ 2 กำรศึกษำสภำพเขตพื้นที่กำรศึกษำ
1. ด้ำนโอกำสทำงกำรศึกษำ
2. ด้ำนคุณภำพทำงกำรศึกษำ
3. ด้ำนกำรบริหำรจัดกำร
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สำรบัญ (ต่อ)
หน้ำ
ส่วนที่ 3 ทิศทำงกำรจัดกำรศึกษำ
วิสัยทัศน์
พันธกิจ
ค่ำนิยมร่วมองค์กร
ยุทธศำสตร์
จุดเน้นกำรดำเนินงำน
ส่วนที่ 4 ยุทธศำสตร์ กลยุทธ์ ตัวชี้วัด ค่ำเป้ำหมำยและโครงกำร
ส่วนที่ 5 กำรบริหำรแผนสู่กำรปฏิบัติ
กำรนำแผนสู่กำรปฏิบัติ
ปัจจัยแห่งควำมสำเร็จในกำรนำแผนสู่กำรปฏิบัติ
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ที่ 338/2561 สั่ง ณ วันที่ 27 กันยำยน 2561
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สำรบัญตำรำง
ตำรำงที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

14
15
16
17
18
19

หน้ำ
5
6
10

เขตกำรปกครอง พื้นที่และประชำกร
จำนวนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดสมุทรสำคร
จำนวนนักเรียนระดับกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน ปีกำรศึกษำ 2561
จำนวนนักเรียนรำยชั้นเรียนและห้องเรียนเปรียบเทียบ 3 ปี
(ตำมชั้นเรียนและระดับกำรศึกษำ)
จำนวนสถำนศึกษำ จำแนกตำมขนำดจำนวนนักเรียน ปี กศ.2556–2561
นักเรียนด้อยโอกำส พิกำรและเด็กไร้/ต่ำงสัญชำติ
ปีกำรศึกษำ 2558 – 2561
จำนวนนักเรียนในสังกัด จำแนกตำมสัญชำติ ปีกำรศึกษำ 2561
จำนวนนักเรียนออกกลำงคัน ปีกำรศึกษำ 2561
อัตรำกำรศึกษำต่อและประกอบอำชีพของนักเรียนในสังกัด
จำนวนข้ำรำชกำรในสังกัด จำแนกตำมสำยงำนและวุฒกิ ำรศึกษำ
ปีกำรศึกษำ 2561
ควำมขำดแคลนบุคลำกรครูในโรงเรียนระดับประถมศึกษำ
คะแนนเฉลี่ยผลกำรทดสอบกำรศึกษำระดับชำติขั้นพื้นฐำน (O-net)
เปรียบเทียบระดับประเทศ ปีกำรศึกษำ 2559-2561 จำแนกตำม
กลุ่มสำระกำรเรียนรู้และระดับชั้นเรียน
คะแนนเฉลี่ยผลกำรทดสอบกำรศึกษำระดับชำติขั้นพื้นฐำน (O-net)
ปีกำรศึกษำ 2560-2561 ระดับชั้นประถมศึกษำปีที่ 6
คะแนนเฉลี่ยผลกำรทดสอบกำรศึกษำระดับชำติขั้นพื้นฐำน (O-net)
ระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3 ปีกำรศึกษำ 2560-2561
ผลกำรทดสอบคุณภำพกำรศึกษำระดับชำติขั้นพื้นฐำน (O-NET)
ระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 6 ปีกำรศึกษำ 2560-2561
ควำมก้ำวหน้ำผลกำรทดสอบควำมสำมำรถพื้นฐำนของผู้เรียนระดับชำติ
(National Test : NT) ชั้น ป.3 ปีกำรศึกษำ 2557–2561
ผลกำรทดสอบควำมสำมำรถพื้นฐำนของผู้เรียนระดับชำติ (National Test
: NT) ชั้นประถมศึกษำปีที่ 3 ปี กศ.2561 เปรียบเทียบปี กศ.2560
ผลกำรติดตำมและประเมินผลกำรบริหำรและจัดกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนตำม
ยุทธศำสตร์ของ สพฐ. ประจำปีงบประมำณ 2561 สพป.สมุทรสำคร
ผลกำรประเมินกำรบริหำรและจัดกำรตำมเกณฑ์มำตรฐำนสำนักงำนเขต
พื้นที่กำรศึกษำประถมปีงบประมำณ 2561 สพป.สมุทรสำคร
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สำรบัญตำรำง (ต่อ)
ตำรำงที่

หน้ำ
ตัวชี้วัดตำมเป้ำหมำยของแผนกำรศึกษำแห่งชำติ
เป้ำหมำยกำรพัฒนำจังหวัดสมุทรสำคร
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~ 1~

ส่วนที่ 1
บทนำ
หลักกำรและเหตุผล
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 มาตรา 54 รัฐต้อง
ดาเนินการให้เด็กทุกคนได้รับการศึกษาเป็นเวลาสิบสองปี ตั้งแต่ ก่อนวัยเรียนจนจบการศึกษา
ภาคบังคับอย่างมีคุณภาพโดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย
รัฐต้องดาเนินการให้เด็กเล็กได้รับการดูแลและพัฒนาก่อนเข้ารับการศึกษาตามวรรค
ที่หนึ่ง เพื่อพัฒนาร่างกาย จิตใจ วินัย อารมณ์ สังคม และสติปัญญาให้สมกับวัย โดยส่งเสริม
และสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและภาคเอกชนเข้ามีส่วนร่วมในการดาเนินการด้วย
รัฐต้องดาเนินการให้ประชาชนได้รับการศึกษาตามความต้องการในระบบต่าง ๆ
รวมทั้งส่งเสริมให้มีการเรียนรู้ตลอดชีวิต และจัดให้มีการร่วมมือกันระหว่างรัฐ องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น และภาคเอกชนในการจัดการศึกษาทุกระดับ โดยรัฐมีหน้าที่ดาเนินการ กากับ
ส่งเสริม และสนับสนุนให้การจัดการศึกษาดังกล่าวมีคุณภาพและได้มาตรฐานสากล ทั้งนี้ ตาม
กฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติซึ่งอย่างน้อยต้องมีบทบัญญัติเกี่ยวกับการจัดทาแผนการศึกษา
แห่งชาติ และการดาเนินการและตรวจสอบการดาเนินการให้เป็นไปตามแผนการศึกษาแห่งชาติ
ด้วย
การศึกษาทั้งปวงต้องมุ่งพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดี มีวินัย ภูมิใจในชาติ สามารถ
เชี่ยวชาญได้ตามความถนัดของตนและมีความรับผิดชอบต่อครอบครัว ชุมชน สังคม และ
ประเทศชาติ

ภำรกิจและอำนำจหน้ำที่
ภำรกิจ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาครเป็นหน่วยงานกากับ ดูแล
สนับสนุนส่งเสริมและประสานการจัดการศึกษาของสถานศึกษา หน่วยงาน องค์กรและบุคคล
ต่าง ๆ ที่จัดการศึกษาภาคบังคับ และขั้นพื้นฐานให้เป็นไปตามนโยบายและได้มาตรฐาน
การศึกษา จึงเป็นเสมือนหน่วยอานวยความสะดวกให้กับสถานศึกษาและหน่วยงานจัดการศึกษา
อื่น ให้สามารถจัดการศึกษาได้อย่างคล่องตัวมีความเป็นอิสระ สามารถให้บริการทางการศึกษา
ได้อย่างทั่วถึงมีคุณภาพและเป็นธรรม โดยดาเนินการจัดการศึกษาและส่งเสริมสนับสนุนการจัด
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ดังนี้
สพป.สมุทรสาคร

แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2561-2564 (ปรับปรุง 62)
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(1) ระดับก่อนประถมศึกษา เพื่อวางรากฐานชีวิตและเตรียมเด็ก อายุ 3–6 ปี
ให้มีความพร้อมทั้งร่างกายและจิตใจ สติปัญญา บุคลิกภาพ และการอยู่ร่วมกันในสังคม
(2) ระดับการศึกษาภาคบังคับ (เด็กอายุย่างปีที่ 7-16)
(2.1) ระดับประถมศึกษา เพื่อวางรากฐานให้ผู้เรียนได้พัฒนาคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์ ทั้งด้านคุณธรรม จริยธรรม ความรู้ความสามารถขั้นพื้นฐาน ใช้เวลาเรียน
6 ปี
(2.2) ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น เพื่อพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของ
ผู้เรียนในด้านต่าง ๆ ให้รู้ความต้องการ ความสนใจ ความถนัดด้านวิชาการและวิชาชีพ
ตลอดจนความสามารถในการประกอบการงานและอาชีพตามวัย ใช้เวลาเรียน 3 ปี
(3) ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา มุ่ง
ส่งเสริมผู้เรียนตามความถนัดความสนใจเพื่อเป็นพื้นฐาน สาหรับการศึกษาต่อหรือประกอบ
อาชีพ พัฒนาคุณธรรม จริยธรรม และทักษะทางสังคม ใช้เวลาเรียน 3 ปี
อำนำจหน้ำที่
ตำมประกำศกระทรวงศึกษำธิกำร เรื่องกำรแบ่งส่วนรำชกำรภำยใน
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำ พ.ศ.2560
กาหนดให้สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามีอานาจหน้าที่ดาเนินการให้เป็นไปตาม
อานาจหน้าที่ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการก
ระทรวงศึกษาธิการ และมีอานาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้
1. จัดทานโยบาย แผนพัฒนาและมาตรฐานการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษา
ให้สอดคล้องกับนโยบาย มาตรฐานการศึกษา แผนการศึกษา แผนพัฒนาการศึกษาขั้น
พื้นฐานและความต้องการของท้องถิ่น
2. วิเคราะห์การจัดตั้งงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปของสถานศึกษาและ
หน่วยงานในเขตพื้นที่การศึกษา และแจ้งการจัดสรรงบประมาณที่ได้รับให้หน่วยงานข้างต้น
รับทราบ รวมทั้งกากับ ตรวจสอบติดตามการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงานดังกล่าว
3. ประสาน ส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาหลักสูตรร่วมกับสถานศึกษาใน
เขตพื้นที่การศึกษา
4. กากับ ดูแล ติดตาม และประเมินผลสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและในเขต
พื้นที่การศึกษา
5. ศึกษา วิเคราะห์ วิจัยและรวบรวมข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษาในเขต
พื้นที่การศึกษา
6. ประสานการระดมทรัพยากรด้านต่าง ๆ รวมทั้งทรัพยากรบุคคล เพื่อ
ส่งเสริมสนับสนุนการจัดและพัฒนาการศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา
7. จัดระบบประกันคุณภาพการศึกษา และประเมินผลสถานศึกษาในเขต
พื้นที่การศึกษา
สพป.สมุทรสาคร
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8. ประสาน ส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาของสถานศึกษาเอกชน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมทั้งบุคคล องค์กรชุมชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา
สถานประกอบการและสถาบันอื่นที่จัดการศึกษารูปแบบที่หลากหลายในเขตพื้นที่การศึกษา
9. ดาเนินการและประสาน ส่งเสริมสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาการศึกษา
เขตพื้นที่การศึกษา
10. ประสาน ส่งเสริมการดาเนินการของคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ
และคณะทางานด้านการศึกษา
11. ประสานการปฏิบัติราชการทั่วไปกับองค์กรหรือหน่วยงานต่าง ๆ ทั้ง
ภาครัฐ เอกชน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
12. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่
เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
กำรบริหำรงำน
ผู้ อ านวยการส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษาสมุ ท รสาคร เป็ น
ผู้ บั ง คั บ บั ญ ชาและผู้ บ ริ ห ารสู ง สุ ด ขององค์ ก ร (ม.37 พรบ.ระเบี ย บบริ ห ารราชการ
กระทรวงศึก ษาธิการ พ.ศ.2546, ม.24 พรบ.ระเบียบบริหารราชการครูและบุคลากร
ทางการศึ ก ษา พ.ศ.2547) จั ด โครงสร้ า งออกเป็ น 9 กลุ่ ม 1 หน่ ว ย ตามประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การแบ่งส่วนราชการภายในสานักงานเขตพื้นที่ การศึกษา พ.ศ.
2560 ประกาศ ณ วันที่ 22 พฤศจิกายน 2560 และ ฉบับที่ 2 พ.ศ.2561 ประกาศ
ณ วันที่ 7 กันยายน 2561 แบ่งเป็น
1) กลุ่มอานวยการ
2) กลุ่มนโยบายและแผน
3) กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
4) กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
5) กลุ่มบริหารงานบุคคล
6) กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
7) กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา
8) กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
9) หน่วยตรวจสอบภายใน
10) กลุ่มกฎหมายและคดี

สพป.สมุทรสาคร
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โครงสร้างและรูปแบบการบริหารงานของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

กระทรวงศึกษาธิการ
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
: สพฐ.

สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำ
: สพป.
ก. .ป.น.

หน่วยตรวจสอบภายใน

กลุ่มอานวยการ

กลุ่มนโยบายและแผน
กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา

กลุ่มบริหารงานบุคคล

กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร

กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

กลุ่มกฎหมายและคดี

ส ท าข

สถำนศึกษำ

สพป.สมุทรสาคร
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ลักษณะทำงกำยภำพ
ที่ตั้ง/พื้นที่รับผิดชอบ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร ตั้งอยู่เลขที่ 2/3 หมู่ 8
ถ.เศรษฐกิจ 1 ต.ท่าทราย อ.เมือง จ.สมุทรสาคร
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาทั่วเขตการปกครองทั้งจังหวัด ประกอบด้วย 3 อาเภอ
คือ อาเภอเมืองสมุทรสาคร อาเภอกระทุ่มแบน อาเภอบ้านแพ้ว มีอาณาเขตติดต่อ ดังนี้
- ทิศเหนือ ติดจังหวัดนครปฐม
- ทิศตะวันออก ติดกรุงเทพมหานครและจังหวัดสมุทรปราการ
- ทิศตะวันตก ติดจังหวัดสมุทรสงครามและจังหวัดราชบุรี
- ทิศใต้ ติดอ่าวไทย
เป็นจังหวัดปริมณฑลกรุงเทพมหานคร ห่างจากกรุงเทพฯ ตามระยะทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 35
(ถนนพระราม 2) ประมาณ 30 กม.

ประชำกรและกำรปกครอง
จังหวัดสมุทรสาคร เป็นจังหวัดปริมณฑลกรุงเทพมหานคร มีสภาพสังคมแบบกึ่งชนบท
กึ่งเมือง ประชากรที่อาศัยอยู่ในเขตเมืองส่วนใหญ่จะตั้งบ้านเรือนกระจุกตัวอยู่ริมถนนสายหลักและ
สายรอง มีลักษณะครอบครัวเดี่ยว ส่วนประชากรในชนบทการตั้งบ้านเรือนจะกระจายอยู่ตามริม
แม่น้า ลาคลอง ประชากรของจังหวัดส่วนใหญ่เป็นคนไทยเชื้อสายจีน และเชื้อสายรามัญ ปัจจุบัน
ประชากร ตามรายงานสถิติจานวนประชากรและบ้านประจาปี พ.ศ.2561 (ระบบสถิติทางการทะเบียน
กระทรวงมหาดไทย 31 ธันวาคม 2561) มีจานวนรวม 577,964 คน เป็นเพศชาย 279,174
คน เพศหญิง 298,790 คน ความหนาแน่นเท่ากับ 662 คนต่อตารางกิโลเมตร อาเภอที่ประชากร
มากที่สุดคือ อาเภอเมืองสมุทรสาคร รองลงมาคืออาเภอกระทุ่มแบน และอาเภอบ้านแพ้ว

ตำรำง 1 : เขตกำรปกครองพื้นที่และประชำกร
อำเภอ

เมืองสมุทรสาคร
กระทุ่มแบน
บ้านแพ้ว
รวม

ตำบล

เขตกำรปกครอง : จำนวน
หมู่บ้ำน

เทศบำล

อบต

พื้นที่
(ตร.กม.)

ประชำกร
:คน

ควำมหนำแน่น
ประชำกร : ตร.กม.

18
10
12
40

116
76
98
290

5
4
3
12

12
6
7
25

492.040
135.760
245.031
872.831

298,985
179,490
99,489
577,964

608
1,322
406
662

:

ที่มา ระบบสถ ทางการทะ บี น กระทร งม าดไท 31 ธัน าคม 2561

สพป.สมุทรสาคร
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ตาราง 2 : จานวนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดสมุทรสาคร
อำเภอ

อบจ.

เมืองสมุทรสาคร
กระทุ่มแบน
บ้านแพ้ว
รวม

1
1

นคร
1
1
2

เทศบำล
เมือง ตำบล
4
1
2
3
1
9

รวม
5
4
3
12

อบต.
12
6
7
25

รวม
ทั้งสิ้น
18
10
10
38

ที่มา : ที่ทาการปกครองจังหวัดสมุทรสาคร สิงหาคม 2560

แผนที่จังหวัดสมุทรสำคร
แสดงกำรแบงเขตพื้นที่อำเภอและตำบล และ
จุดที่ตั้งโรงเรียน สังกัด สพป.สมุทรสำคร

อ.กระทุ่มแบน

อ.บ้านแพ้ว
อ.เมืองฯ

สพป.สมุทรสาคร
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สภำพภูมิประเทศ
จังหวัดสมุทรสาคร มีลักษณะภูมิประเทศ เป็นที่ราบลุ่มติดชายฝั่งทะเลสูงจากระดับน้าทะเล
ประมาณ 100 – 200 เมตร มีแม่น้าท่าจีนไหลผ่านตอนกลางของจังหวัด ไหลคดเคี้ยวตามแนว
เหนือใต้ลงสู่ อ่าวไทยที่อาเภอเมืองสมุทรสาคร ระยะทางยาวประมาณ 70 กิโลเมตร พื้นที่ตอนบน
ในเขตอาเภอบ้านแพ้วและอาเภอกระทุ่มแบนมีความอุดมสมบูรณ์ของดิน และมีโครงข่ายแม่น้าลา
คลองเชื่อมโยงถึงกันกระจายอยู่ทั่วพื้นที่กว่า 170 สาย จึงเหมาะที่จะทาการเพาะปลูกพืชนานาชนิด
และบางส่วนเป็นย่านธุรกิจ อุตสาหกรรมและที่อยู่อาศัย พื้นที่ตอนล่างของจังหวัดในเขตอาเภอเมือง
สมุทรสาครอยู่ติดชายฝั่งทะเลยาว 41.8 กิโลเมตร จึงเหมาะที่จะประกอบอาชีพประมงทะเลเพาะเลี้ยง
สัตว์น้าชายฝั่งและทานาเกลือ ส่วนที่อยู่ ถัดไปมี การพัฒนาพื้ นที่ ขุดคลอง เพื่อนาน้าจืดมาท าการ
เพาะปลูกพืชนานาชนิด เพาะเลี้ยงสัตว์น้าจืด บางส่วนเป็นย่านธุรกิจ อุตสาหกรรมและที่อยู่อาศัย
รองรับการขยายตัวจากเมืองหลวงกรุงเทพมหานคร

สภำพเศรษฐกิจ
จังหวัดสมุทรสาครเป็นเมืองแห่งเศรษฐกิจ ที่มีศักยภาพทั้งทางด้านการอุตสาหกรรม
การประมง และการเกษตร จากข้อมูลผลิ ตภั ณฑ์ ภาคและจั งหวัด (GPP) ประจ าปี 2557 ของ
สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสั งคมแห่งชาติ (สศช.) พบว่า สภาพเศรษฐกิจ
โดยรวมของจังหวัดสมุทรสาครขยายตัวจากปีก่อน จังหวัดสมุทรสาครยังเป็นจังหวัด 1 ใน 10 ของ
ประเทศ ที่มีมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดต่อหัวสูงตลอดมา
ในปี 2560 จั ง หวั ด สมุ ท รสาครมี มู ล ค่ า ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ม วลรวมจั ง หวั ด (Gross
Provincial Product) เท่ากับ 398,104 ล้านบาท และมีมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดต่อหัว
(GPP per capita) เท่ากับ 411,326 บาท/คน/ปี เป็นอันดับที่ 7 ของประเทศ
1) ด้ำนอุตสำหกรรม
จั ง หวั ด สมุ ท รสาคร เป็ น จั ง หวั ด ที่ มี ศั ก ยภาพเอื้ อ ต่ อ การประกอบธุ ร กิ จ
อุตสาหกรรม เนื่องจากอยู่ในเขตปริมณฑลกรุงเทพมหานคร มีการคมนาคมขนส่งที่สะดวกและ
รวดเร็ ว ประกอบกั บ มี โ ครงสร้ า งพื้ น ฐานและปั จ จั ย การผลิ ต ที่ เ หมาะสมต่ อ การลงทุ น จึ ง มี
ผู้ประกอบการด้านธุรกิจอุตสาหกรรมให้ความสนใจมาลงทุนตั้งโรงงานอุตสาหกรรมในเขตจังหวัด
สมุทรสาครเป็นจานวนมาก ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2512–2559 มีโรงงานอุตสาหกรรมตั้งอยู่ในพื้นที่
จังหวัดสมุทรสาคร จานวน 5,916 แห่ง เงินลงทุน 792,976.28 ล้านบาท จานวนการจ้าง
แรงงาน 435,445 คน
2) ด้ำนกำรเกษตร
จั ง หวั ด สมุ ท รสาครเป็ น พื้ น ที่ ร าบลุ่ ม สู ง กว่ า ระดั บ น้ าทะเลประมาณ 1-2
เมตร มีแม่น้าท่าจีนไหลผ่านตอนกลางของพื้นที่ จากทางด้านเหนือไหลลงสู่อ่าวไทยที่อาเภอเมือง
สมุทรสาคร มีคลองชลประทานจานวนมากกระจายอยู่ทั่วพื้นที่ เพื่อการคมนาคมและเพื่อการ
ชลประทาน ทาให้การใช้ที่ดินครึ่งหนึ่งของจังหวัดเหมาะสมกับการทาการเกษตรกรรม
ในปี 2559 จังหวัดสมุทรสาคร มีพื้นที่ทาการเกษตร จานวน 97,486 ไร่
จานวนผู้ทาการเกษตรกร จานวน 8,954 ราย ทาให้จังหวัดสมุทรสาครเป็นแหล่งปลูกไม้ผลและ
พืชผักนานาชนิด ส่วนการปลูกข้าวจะมีทั้งนาปีและนาปรังหมุนเวียนกันไป นอกจากนี้ยังมีการปลูก
ไม้ดอกไม้
สพป.สมุทรสาคร
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ประดับโดยเฉพาะกล้วยไม้ ส่วนใหญ่เป็นกล้วยไม้ตัดดอก ซึ่งเกษตรกรได้มีการพัฒนาสายพันธุ์ โดยใช้
เทคโนโลยีใหม่ ซึ่งจะทาให้ผลผลิตทางการเกษตรของจังหวัด มีคุณภาพสูงเป็นที่ต้องการของตลาด
ทั้งในประเทศและต่างประเทศ
3) ด้ำนกำรประมง
จังหวัดสมุทรสาคร มีชายฝั่งทะเลยาว 41.8 กิโลเมตรจึงมีการประกอบอาชีพ
ทาการประมง และการเพาะเลี้ยงสัตว์น้าเป็นอาชีพหลัก ผลผลิตจากการประมงทะเล ส่วนใหญ่
ได้ รั บ จากแหล่ งน้ าธรรมชาติ ได้ แก่ บริเ วณอ่ าวไทย ทะเลอั น ดามัน และมหาสมุทรอิ น เดี ย
รวมทั้งทะเลด้านประเทศเวียดนาม ประกอบกับชาวประมงสมุทรสาคร มีความกระตือรือร้นใน
การพัฒนาอาชีพแสวงหาเทคนิคใหม่ๆ อยู่เสมอ ทาให้สมุทรสาครเป็นจังหวัดที่มีศักยภาพทางการ
ประมงสูงมาก นอกจากนี้ ยังได้ทาการประมงนอกน่านน้าไทย โดยมีเรือประมงทะเล ที่เป็ นเรือ
บรรทุกห้องเย็นขนถ่ายสินค้าสัตว์น้า ที่ไปร่วมทาการประมงในน่านน้าต่างประเทศ ซึ่งวัตถุดิบที่จับ
ได้จะเป็นปลาชนิดต่าง ๆ เช่น ปลาเก๋า ปลากะพง ปลาหมึก โดยเรือบรรทุกขนถ่ายสินค้าสัตว์น้า
(เรือแม่) จะนาสินค้าสัตว์น้ากลับขึ้นฝั่ง โดยมีท่าเทียบเรือและรถตู้คอนเทนเนอร์ ตลอดจนแพปลา
จานวนมากรองรับ
ด้วยศักยภาพในการทาการประมงของชาวประมงสมุทรสาครดังกล่าว ส่งผล
ให้จังหวัดสมุทรสาคร เป็นแหล่งธุรกิจการประมงขนาดใหญ่ครบวงจร ซึ่งมีทั้งการทาประมงทะเล การ
เพาะเลี้ยงสัตว์น้า รวมถึงอุตสาหกรรมต่อเนื่อง รวมทั้ง ยังเป็นศูนย์กลางในการจาหน่ายสินค้าสัตว์
น้า สินค้าประมงทะเลที่สาคัญของประเทศโดยมีสะพานปลา 3 แห่ง (สะพานปลาเทศบาล, สะพาน
ปลาสมุทรสาคร, ตลาดทะเลไทย) เป็นตลาดกลางในการซื้อขายสินค้าสัตว์น้าของผู้ทาการประมงและ
ผู้ค้าสัตว์น้า
4) แรงงำน
ในปี 2561 จั งหวัดสมุทรสาคร มีผู้ อยู่ ในวัยทางานหรื ออายุ 15 ปีขึ้นไป
จานวน 873,522 คน ส่วนใหญ่อยู่ในกาลังแรงงานร้อยละ 90.30 (689,879 คน) และกาลัง
แรงงานส่วนใหญ่อยู่นอกภาคเกษตรกรรมร้อยละ 93.93 (647,979 คน)
แรงงำนต่ำงด้ำว
จังหวัดสมุทรสาครเป็นจังหวัดที่ประสบปัญหาการขาดแคลนแรงงานคนไทย
โดยเฉพาะในกิจการประมงทะเล กิจการต่อเนื่องประมงทะเล จึงมีความต้องการแรงงานต่างด้าวมา
ทดแทน ปัจจุบันมีจานวนแรงงานต่างด้าวที่ได้รับอนุญาตทางานทั้งสิ้น 276,335 คน (ข้อมูล
สานักงานแรงงานจัง ัดสมุทรสาคร ก. .61)

แรงงานที่มีจานวนมากเหล่านี้มีผู้ติดตามเข้ามาด้วย ส่งผลต่อสภาพและ
กระบวนการจัดการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาครเป็นอย่างมาก

สพป.สมุทรสาคร
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แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2561-2564 (ปรับปรุง 62)

ข้อมูลพื้นฐำนทำงกำรศึกษำ
 สถานศึกษา
 นักเรียน
 ห้องเรียน

103 แห่ง
38,825 คน
1,537 ห้อง
(DMC 10 ม . 61)

 บุคลากร
 ข้าราชการในสานักงาน (41 อัตรา)
- ผู้บริหารการศึกษา
- บุคลากรทางการศึกษา 38ค (1)
- บุคลากรทางการศึกษา 38ค (2)
 ข้าราชการครูในสถานศึกษา (1730 อัตรา)
- ผู้บริหารสถานศึกษา
- รองผู้บริหารสถานศึกษา
- ครูผู้สอน
 ครูอัตราจ้าง (260 อัตรา)
- พนักงานราชการ (ครู)
- ครูรายเดือน แก้ปัญหาสถานศึกษาขาดแคลนครูขั้นวิกฤติ
- ครูวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์
- ครูผู้ทรงคุณค่าของแผ่นดิน
- ครูรายเดือน (งบ อบจ.)
 อัตราจ้างในสานักงาน (25 อัตรา)
- ลูกจ้างประจา
- พนักงานราชการ (คอมพิวเตอร์)
- พนักงานพิมพ์ดีด
- อัตราจ้างตามภารกิจ
- ยาม
- แม่บ้าน
 อัตราจ้างในสถานศึกษา (203 อัตรา)
- พี่เลี้ยงเด็กพิการ
- ลูกจ้างประจา
- ธุรการ (คืนครูให้นักเรียน)
- ธุรการ
- นักการภารโรง
- นักการภารโรง (คืนครูให้โรงเรียน)

2,259 อัตรา
2 อัตรา
10 อัตรา
29 อัตรา
103 อัตรา
2 อัตรา
1,625 อัตรา
34
43
10
25
148

อัตรา
อัตรา
อัตรา
อัตรา
อัตรา

4
1
1
15
2
2

อัตรา
อัตรา
อัตรา
อัตรา
อัตรา
อัตรา

22
44
56
47
13
21

อัตรา
อัตรา
อัตรา
อัตรา
อัตรา
อัตรา

(ข้อมูลกลุ่มบร ารงานบุคคล 29 พ.ค.62)

สพป.สมุทรสาคร
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แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2561-2564 (ปรับปรุง 62)

ตาราง 3 : จานวนนักเรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานในสังกัด ปีการศึกษา 2561
จำนวนนักเรียน : ปี กศ.
ระดับชั้น

2558

2559

2560

ปี กศ. 2561
นักเรียน

ห้องเรียน

นร. : ห้อง
เฉลี่ย

อ.1
อ.2
อ.3

6,864 7,074 7,599 7,601 343
3,236 3,607
202
504 27
3,628 3,467 3,562 3,293 157
3,835 3,804 159

ประถมศึกษำ
ป.1
ป.2
ป.3
ป.4
ป.5
ป.6

27,306 27,071 26,671
4,693 4,547 4,460
4,534 4,492 4,342
4,511 4,455 4,443
4,590 4,514 4,484
4,621 4,507 4,481
4,357 4,556 4,461

มัธยมศึกษำตอนต้น
ม.1
ม.2
ม.3

4,090 4,064 4,303 4,247 148
1,569 1,516 1,649 1,502 48
1,246 1,396 1,396 1,497 51
1,275 1,152 1,258 1,248 49

29
31
29
25

มัธยมศึกษำตอนปลำย 99
95
89
107
5
ม.4
23
39
29
42
2
ม.5
34
22
39
27
2
ม.6
42
34
21
38
1

27
21
14
38

ก่อนประถมฯ

รวมทุกระดับ

38,359

38,304

38,662

26,870 1,041 26
4,965 178
26
4,275 171
26
4,326 174
26
4,450 172
26
4,435 172
26
4,419 174
26

38,825

1,537
* 10 ิถ

สพป.สมุทรสาคร

22
19
21
24

26
2561
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แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2561-2564 (ปรับปรุง 62)

ตำรำง 4 : จำนวนนักเรียนรำยชั้นเรียนและห้องเรียนเปรียบเทียบ 3 ปี
(ตำมชั้นเรียนและระดับกำรศึกษำ)
ระดับชั้น

ปีกำรศึกษำ 2558
จำนวน
ห้อง
นักเรียน

ปีกำรศึกษำ 2559
จำนวน
ห้อง
นักเรียน

อนุบาล 1 (อนุบาล 3 ขวบ)
อนุบาล 2
3,236
148
3,607
อนุบาล 3
3,628
155
3,467
รวมระดับก่อนประถมศึกษำ 6,864
303
7,074
ประถมศึกษาปีที่ 1
4,693
176
4,547
ประถมศึกษาปีที่ 2
4,534
171
4,492
ประถมศึกษาปีที่ 3
4,511
171
4,455
ประถมศึกษาปีที่ 4
4,590
169
4,514
ประถมศึกษาปีที่ 5
4,621
171
4,507
ประถมศึกษาปีที่ 6
4,357
165
4,556
รวมระดับประถมศึกษำ 27,306 1,023 27,071
มัธยมศึกษาปีที่ 1
1,569
49
1,516
มัธยมศึกษาปีที่ 2
1,246
48
1,396
มัธยมศึกษาปีที่ 3
1,275
45
1,152
รวมระดับมัธยมศึกษำตอนต้น 4,090
142
4,064
มัธยมศึกษาปีที่ 4
23
1
39
มัธยมศึกษาปีที่ 5
34
1
22
มัธยมศึกษาปีที่ 6
42
2
34
รวมระดับมัธยมศึกษำตอนปลำย
99
4
95

รวมทั้งสิ้น

สพป.สมุทรสาคร

38,359 1,472 38,304

ปีกำรศึกษำ 2560
จำนวน
ห้อง
นักเรียน

152
156
308
172
171
171
168
173
168
1,023
49
49
46
144
1
1
1
3

202
3,562
3,835
7,599
4,460
4,342
4,443
4,484
4,481
4,461
26,671
1,649
1,396
1,258
4,303
29
39
21
89

21
156
157
334
172
170
171
171
171
171
1,026
51
49
48
148
2
1
1
4

1,478

38,662

1,512
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แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2561-2564 (ปรับปรุง 62)

ตำรำง 5 : จำนวนสถำนศึกษำในสังกัด จำแนกตำมขนำดจำนวนนักเรียน ปี กศ.2556 - 2561
ปีกำรศึกษำ

ขนำด

2561

2560

2559

2558

2557

2556

ขนาดที่ 1 นร. 1-120 คน

25

25

21

25

26

24

ขนาดที่ 2 นร. 121 - 200 คน

29

28

34

26

25

25

ขนาดที่ 3 นร. 201 – 300 คน

10

10

10

15

16

17

ขนาดที่ 4 นร. 301 – 499 คน

14

15

14

14

13

13

ขนาดที่ 5 นร. 500 – 1499 คน

22

21

19

19

19

19

ขนาดที่ 6 นร. 1500 - 2499 คน

3

4

5

5

5

6

ขนาดที่ 7 นร. 2500 คนขึน้ ไป

-

-

-

-

-

-

103

103

103

รวม

104
104
104
(ข้อมูล 10 มถุนา น 2561)

ตำรำง 6 : นักเรียนด้อยโอกำส พิกำรและเด็กไร้/ต่ำงสัญชำติ ปีกำรศึกษำ 2558-2561
จำนวนนักเรียน : คน
ปี
ก.ศ.

ป.1 - ป.6
พิกำร
ด้อย
ไร้/ต่ำง
เรียน สัญชำติ
โอกำส
ร่วม

ม.1 - ม.3

รวม

ม.4 - ม.6

ด้อย
โอกำส

พิกำร
เรียน
ร่วม

ไร้/ต่ำง
สัญชำติ

ด้อย
โอกำส

พิกำร
เรียน
ร่วม

ไร้/ต่ำง
สัญชำติ

ด้อย
โอกำส

พิกำร
เรียน
ร่วม

ไร้/ต่ำง
สัญชำติ

1,772

2,300

152

160

75

1

3

14,800

337

1,935

2560 14,133 1,079

1,701

2,316

144

139

42

8

2

16,491 1,231 1,842

2559

2561 12,425

184

4,623

678

1,599

811

64

120

27

-

1

5,461

742

1,720

2558 14,453

483

1,570

2,584

63

123

45

-

-

17,082

546

1,693

ที่มา : (DMC : 10 มถุนา น 2561) , (SET : 10 มถุนา น 2561)

สพป.สมุทรสาคร
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แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2561-2564 (ปรับปรุง 62)

ตำรำง 7 : จำนวนนักเรียนในสังกัด จำแนกตำมสัญชำติ ปีกำรศึกษำ 2561
ระดับชัน้

สัญชาติ

ก่อนประถม ประถมฯ

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

รวม

ม.ต้น

ม.ปลาย

จานวน

ร้อยละ

6,935
25,098 4,087 104
36,224 93.30
666
1,772 160 3
2,601 6.70
346 1,192
83
- 1,621 4.176
34
99
2
135 0.347
51
84
2
1
138 0.355
1
1 0.003
3
3 0.008
2
2 0.005
1
1 0.003
1
1 0.003
220
286
55
1
562 1.447
14
104
18
1
137 0.353
7,601

26,870 4,247

107

38,825

100

ที่มา : ศูน ์ ทคโนโล ีสารสน ทศ (DMC : 10 มถุนา น 2561)

ตำรำง 8 : จำนวนนักเรียนออกกลำงคัน ปีกำรศึกษำ 2561
ระดับชัน้

จานวน
นักเรียน
ออกกลางคัน

ร้อยละ

สาเหตุ 3 อันดับแรก

ก่อนประถม

7,601

-

-

1. อพยพตามผู้ปกครอง

ป. 1 - 6

26,870

29

0.11

2. มีปัญหาในการปรับตัว

ม. 1 - 3

4,247

30

0.70

3. มีปัญหาครอบครัว

ม. 4 - 6

107

-

-

รวม

38,825

59

0.09

4. ฐานะยากจน

ที่มา : กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา (DMC : 10 มิถุนายน 2561)

สพป.สมุทรสาคร
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แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2561-2564 (ปรับปรุง 62)

ตาราง 9 : อัตราการศึกษาต่อและประกอบอาชีพของนักเรียนในสังกัด
ศึกษาต่อ

ประกอบอาชีพ

จบชั้น
ปีการศึกษา 2560

จานวน
นักเรียน

จานวน

ร้อยละ

จานวน

ร้อยละ

ป. 6
ม.3
ม.6

4,339
1,046
38

4,339
1,010
36

100
96.56
94.74

0
36
2

0
3.44
5.26

รวม

5,423

5,385

99.30

38

0.70

ที่มา : กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา (DMC : 10 มิถุนายน 2561)

ตาราง 10 : จานวนข้าราชการในสังกัด จาแนกตามสายงานและวุฒิการศึกษา ปีการศึกษา 2561
สายงาน

< ปริญญาตรี

ปริญญาตรี

ปริญญาโท

ปริญญาเอก

รวม

บริหารการศึกษา

-

-

1

1

2

บริหารสถานศึกษา

-

43

60

2

105

การสอน

-

1,188

435

2

1,625

บุคลากร 38 ค (2)

-

18

11

-

29

ศึกษานิเทศก์ 38 ค (1)

-

-

8

2

10

รวม

6

1,252

505

7

1,771

ที่มา : กลุ่มบริหารงานบุคคล ณ วันที่ 10 มิ.ย.61

ตาราง 11 : ความขาดแคลนบุคลากรครูในโรงเรียนระดับประถมศึกษาสังกัด สพป.สค. (เกณฑ์ ก.ค.ศ.)
จานวนสถานศึกษา

จานวนครู

จานวน
สถานศึกษา
ทั้งสิ้น

เกิน
เกณฑ์

พอดี
เกณฑ์

ขาด
เกณฑ์

ปฏิบตั ิ
การสอน

สนับสนุน
การสอน

ขาด เกิน +

ประถมศึกษา

76

21

28

27

1,121

-

-54

ขยายโอกาสทางการศึกษา

27

11

7

9

720

-

-14

รวม

103

32

35

36

1,841

-

-68

ประเภทสถานศึกษา

* ข้อมูลกลุ่มบริหารงานบุคคล ณ 10 มิ.ย.61
สพป.สมุทรสาคร
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แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2561-2564 (ปรับปรุง 62)

ผลกำรดำเนินงำน
ในปีงบประมาณ 2561 ที่ผ่านมา สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
สมุทรสาคร บริหารจัดการเพื่อขับเคลื่อนการดาเนินงานพัฒนาการศึกษา สรุปผล
การดาเนินงานในด้านคุณภาพทางการศึกษา ด้านโอกาสทางการศึกษา และด้านบริหาร
จัดการศึกษา ในประเด็นสาคัญ ดังนี้
 ด้ำนคุณภำพทำงกำรศึกษำ
ตำรำง 12 : คะแนนเฉลี่ยผลกำรทดสอบกำรศึกษำระดับชำติขั้นพื้นฐำน (O-NET) เปรียบเทียบ
ระดับประเทศ ปีกำรศึกษำ 2559-2561 จำแนกตำมกลุม่ สำระกำรเรียนรูแ้ ละ
ระดับชั้นเรียน

วิชำ

ป.6
2559 2560 2561

ม.3
ประเทศ
2561

2559 2560 2561

ม.6
ประเทศ
2561

2559 2560 2561

ประเทศ
2561

ภาษาไทย

54.12 48.65 57.46 55.90 44.45 45.86 51.53 54.42 52.68 50.37 50.95 47.31

คณิตศาสตร์

41.06 37.32 37.16 37.50 24.88 21.27 25.29 30.04 25.24 19.34 27.63 30.72

วิทยาศาสตร์ 41.16 39.89 39.68 39.93 33.19 30.25 33.42 36.10 33.19 29.61 32.60 30.51
ภาษาอังกฤษ 32.18 35.27 37.87 39.24 27.94 27.21 25.92 29.45 23.39 24.14 29.18 31.41
สังคม
เฉลี่ยรวม
ทุกวิชำ

46.62

46.99

36.55 32.37 35.87 35.16

43.03 40.28 43.04 43.14 35.49 31.15 34.04 37.50 34.21 31.17 35.25 35.02

ตำรำงที่ 13 คะแนนเฉลี่ยผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติขั้นพื้นฐำน (O-NET)
ปีกำรศึกษำ 2560 - 2561 ระดับชัน้ ประถมศึกษำปีที่ 6
ประเทศ
สพฐ.
สพป.สค.
ระดับ
วิชำ
2560 2561 +สูง/- 2560 2561 +สูง/- 2560 2561
ต่ำ

ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
เฉลี่ยทุกวิชำ

สพป.สมุทรสาคร

46.58
36.34
37.12
39.12

55.90
39.24
37.50
39.93

9.32
2.90
0.38
0.81

ต่ำ

45.29
32.73
35.55
38.13

54.61
35.47
35.65
38.83

9.32
2.74
0.10
0.70

48.65
35.27
37.32
39.89

+สูง/ต่ำ

57.46 8.81
37.87 2.60
37.16 -0.16
39.68 -0.21

39.79 43.14 3.35 37.93 41.14 3.21 40.28 43.04 2.76

~ 16 ~

แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2561-2564 (ปรับปรุง 62)

ตำรำงที่ 14 คะแนนเฉลี่ยผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติขั้นพื้นฐำน (O-NET)
ระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3 ปีกำรศึกษำ 2560 - 2561
ระดับ
ประเทศ
สพฐ.
สพป.
วิชา
2560 2561 +สูง/-ต่ำ 2560 2561 +สูง/-ต่ำ 2560 2561
ภำษำไทย
48.29 54.42 6.13 48.77 55.04 6.27 45.86 51.53
ภำษำอังกฤษ
30.45 29.45 -1.00 30.14 29.10 -1.04 27.21 25.92
คณิตศำสตร์
26.30 30.04 3.74 26.55 30.28 3.73 21.27 25.29
วิทยำศำสตร์
32.28 36.10 3.82 32.47 36.43 3.96 30.25 33.42
34.33 37.50 3.17 34.48 37.71 3.23 31.15 34.04
เฉลี่ยทุกวิชา
ตำรำงที่ 15 ผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติขนั้ พื้นฐำน (O-NET)
ระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 6 ปีกำรศึกษำ 2560 - 2561
ประเทศ
สพฐ.
ระดับ
วิชา
2560 2561 +สูง/-ต่ำ 2560 2561 +สูง/-ต่ำ 2560
ภำษำไทย
49.25 47.31 -1.94 50.07 48.16 -1.91 50.37
สังคมศึกษำ ฯ
34.70 35.16 0.46 34.96 35.48 0.52 32.37
ภำษำอังกฤษ
28.31 31.41 3.10 27.91 31.15 3.24 24.14
คณิตศำสตร์
24.53 30.72 6.19 24.64 31.04 6.40 19.34
วิทยำศำสตร์
29.37 30.51 1.14 29.48 30.75 1.27 29.61
เฉลี่ยทุกวิชา 33.23 35.02 1.79 33.41 35.32 1.90 31.17

+สูง/-ต่ำ
5.67
-1.29
4.02
3.17
2.89

สพป.
2561
50.95
35.87
29.18
27.63
32.6
35.25

ตำรำงที่ 16 ควำมก้ำวหน้ำผลกำรทดสอบควำมสำมำรถพื้นฐำนของผู้เรียนระดับชำติ
(National Test : NT) ชั้นประถมศึกษำปีที่ 3 ปี กศ. 2557 - 2561
ความสามารถ
ด้านภาษา
ด้านคานวณ
ด้านการใช้เหตุผล

สพป.สมุทรสาคร

2557 2558 2559 2560

2561

ระดับ
ประเทศ
2561

51.17 47.28 53.97 52.57
40.20 40.71 39.32 37.10
49.80 45.27 49.44 45.48

54.72
47.64
51.19

53.18 +1.54
47.19 +0.45
48.07 +3.12

เฉลี่ยรวม

51.18

49.48

คะแนนเฉลี่ย : ปีการศึกษา

45.05

+ สูง
- ต่า

+1.70

+สูง/-ต่ำ

0.58
3.50
5.04
8.29
2.99
4.08
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แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2561-2564 (ปรับปรุง 62)

ตำรำงที่ 17 ผลกำรทดสอบควำมสำมำรถพื้นฐำนของผู้เรียนระดับชำติ (National Test : NT)
ชั้นประถมศึกษำปีที่ 3 ปี กศ.2561 เปรียบเทียบกับปีกำรศึกษำ 2560

สังกัด (สพฐ.)

ประเทศ

ระดับ

สพป.

2561

+สูง/ต่่า

2560

2561

+สูง/ต่่า

2560

2561

+สูง /
-ต่่า

ด้ำนภำษำ
ด้ำนค่ำนวณ
ด้ำนเหตุผล

52.67 53.18

0.51

51.94 52.73

0.79

52.57 54.72

2.15

37.75 47.19

9.44

38.38 47.89

9.51

37.10 47.64 10.54

45.31 48.07

2.76

44.98 47.57

2.59

45.48 51.19

5.71

เฉลี่ยรวมทุกด้าน

45.25 49.48

4.23

45.10 49.39

4.29

45.05 51.18

6.13

ความสามารถ

2560

 ด้ำนกำรบริหำรและจัดกำรศึกษำ
ตำรำงที่ 18 ผลกำรติดตำมและประเมินผลกำรบริหำรจัดกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนตำม
ยุทธศำสตร์ของ สพฐ. ประจำปีงบประมำณ พ.ศ.2561 สพป.สมุทรสำคร
ยุทธศำสตร์/ตัวชี้วดั
ยุทธศำสตร์ที่ 1 จัดกำรศึกษำเพื่อควำมมั่นคง
1. ร้อยละของสถานศึกษาในเขตพื้นที่พิเศษมีการพัฒนาการจัดการศึกษาตาม
บริบทของพื้นที่
2. ร้อยละของนักเรียนได้รับการสร้างภูมิคุ้มกัน ป้องกันและแก้ไขปัญหายา
เสพติดในสถานศึกษา
3. ร้อยละของนักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม คุณลักษณะอันพึงประสงค์ตาม
หลักสูตรและค่านิยมหลัก
ของคนไทย 12 ประการ
4. ร้อยละของสถานศึกษานา “ศาสตร์พระราชา” มาใช้ในการจัด
กระบวนการเรียนรู้
ยุทธศำสตร์ที่ 2 พัฒนำคุณภำพผู้เรียนและส่งเสริมกำรศึกษำเพื่อสร้ำงขีด
ควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน
5. ร้อยละของเด็กปฐมวัยมีพัฒนาการสมวัย
6. ร้อยละของสถานศึกษาปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาสอดคล้องกับ
มาตรฐานการเรียนรู้ตัวชี้วัด เกณฑ์การจบการศึกษาและการบริหาร
จัดการหลักสูตร ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560
7. ร้อยละของผู้เรียนผ่านเกณฑ์การประเมินความสามารถด้านการใช้
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
8. ร้อยละของสถานศึกษามีกระบวนการวัดและประเมินผลด้วยวิธีการที่
หลากหลาย
สพป.สมุทรสาคร

ระดับ
คะแนน

ระดับ
คุณภำพ

4
-

ดีเยี่ยม
-

-

-

4

ดีเยี่ยม

4

ดีเยี่ยม

2.75

ดีมำก

4
4

ดีเยี่ยม
ดีเยี่ยม

1

พอใช้

-

-

แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2561-2564 (ปรับปรุง 62)
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ตำรำงที่ 18 (ต่อ)
ระดับ
ระดับ
ยุทธศำสตร์/ตัวชี้วดั
คะแนน คุณภำพ
9. ร้อยละของนักเรียนแต่ละระดับชั้นอ่านออกเขียนได้ตามเกณฑ์ที่ สพฐ.
3
ดีมาก
กาหนด
10. ร้อยละของนักเรียนอ่านหนังสือตามเกณฑ์ที่ สพฐ. กาหนด
4
ดีเยี่ยม
11. ร้อยละของผู้เรียนมีทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 จากการเรียนรู้ในการ
ปฏิบัติจริงตามสภาพความต้องการและบริบทของแต่ละพื้นที่
12. ร้อยละของนักเรียนที่มีคะแนนการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ
(O-NET) มากกว่าร้อยละ 50 เปรียบเทียบกับปีการศึกษาที่ผ่านมา
12.1.1 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
1
พอใช้
12.1.2 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
1
พอใช้
13.
ร้อยละของสถานศึกษาที่สอนนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นได้รับการ
4
ดีเยี่ยม
เตรียมความพร้อมในการประเมินระดับนานาชาติตามโครงการ PISA
ยุทธศำสตร์ที่ 3 ส่งเสริม สนับสนุนกำรพัฒนำครูและบุคลำกรทำงกำร
3
ดีมำก
ศึกษำ
14. จานวนครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาตามมาตรฐาน
วิชาชีพ
14.1 ร้อยละของครูที่ได้รบั การพัฒนาความรู้ตามความต้องการ
4
ดีเยี่ยม
ของเขตพื้นที่การศึกษา (โครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร)
14.2 ระดับความสาเร็จของครูที่เข้ารับการพัฒนาครู
1
พอใช้
ภาษาอังกฤษในระดับภูมิภาค (Boot Camp)
15. ร้อยละของสานักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษามีระบบการบริหารงานบุคคล
ที่มีประสิทธิภาพ
15.1 ระดับความสาเร็จของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามีการใช้
4
ดีเยี่ยม
ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารงานบุคคล (HRMS)
15.2 ร้อยละของสถานศึกษาที่ได้รับการแก้ปัญหาขาดแคลนครู
(ครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน)
ยุทธศำสตร์ที่ 4 ขยำยโอกำสกำรเข้ำถึงบริกำรทำงกำรศึกษำและกำร
3.33 ดีเยี่ยม
เรียนรู้อย่ำงมีประสิทธิภำพ
16. ร้อยละของประชากรวัยเรียนได้รับโอกาสในการเข้ารับการศึกษาภาค
บังคับเพิ่มขึ้น
16.1 ระดับประถมศึกษา (ติดตามและประเมินผลเฉพาะสานักงาน 3
ดีมาก
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา)
16.2 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ติดตามและประเมินผลเฉพาะ
3
ดีมาก
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา)
17. ร้อยละของนักเรียนที่จบการศึกษาภาคบังคับได้รับโอกาสในการศึกษา
4
ดีเยีย่ ม
ต่อขั้นพื้นฐานเพิ่มขึ้น

สพป.สมุทรสาคร
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แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2561-2564 (ปรับปรุง 62)

ตำรำงที่ 18 (ต่อ)
ยุทธศำสตร์/ตัวชี้วดั
ยุทธศำสตร์ที่ 5 กำรจัดกำรศึกษำเพื่อเสริมสร้ำงคุณภำพชีวิตที่เป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อม
18. ร้อยละของผู้ระดับการศึกษามีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงความตระหนัก
ในความสาคัญของการดาเนินชีวิตที่เป็นมิตรกับกับสิ่งแวดล้อม
คุณธรรมและการประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการ
ดาเนินชีวิตเพิ่มขึ้น
ยุทธศำสตร์ที่ 6 กำรพัฒนำระบบบริหำรจัดกำรและส่งเสริมให้ทุกภำค
ส่วนมีส่วนร่วมในกำรจัดกำรศึกษำ
19. อัตราการออกกลางคันของผู้เรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานลดลง
20. ร้อยละของสถานศึกษาและหน่วยงานทุกระดับร่วมกันส่งเสริม
สนับสนุนให้ผู้ปกครอง ชุมชน สังคม ฯลฯ มีส่วนร่วมในการพัฒนา
คุณภาพผู้เรียน
ตัวชี้วดั เพิ่มเติม : ร้อยละของสถำนศึกษำมีกำรพัฒนำให้นกั เรียนมีภำวะ
โภชนำกำรที่ดีตำมแนวทำงกรมอนำมัย กระทรวงสำธำรณสุข
คะแนนเฉลี่ยรวม

ระดับ ระดับ
คะแนน คุณภำพ
4
ดีเยี่ยม
4

ดีเยี่ยม

2.5

ดี

1
4

พอใช้
ดีเยี่ยม

1

พอใช้

2.94

ดีมาก

ตำรำง 19 : ผลกำรประเมินกำรบริหำรและจัดกำร ตำมเกณฑ์มำตรฐำนสำนักงำนเขตพื้นที่
กำรศึกษำประจำปีงบประมำณ 2561 สพป.สมุทรสำคร
มำตรฐำน / ตัวบ่งชี้ / ประเด็นกำรพิจำรณำ
มำตรฐำนที่
ตัวบ่งชี้ที่ 1
ประเด็นที่ 1
ประเด็นที่ 2
ประเด็นที่ 3
ประเด็นที่ 4
ประเด็นที่ 5
ประเด็นที่ 6

สพป.สมุทรสาคร

1 กำรบริหำรจัดกำรองค์กำรสู่ควำมเป็นเลิศ
กำรบริหำรจัดกำรที่ดี
ภาวะผู้นาของผู้บริหารในการนาองค์กรไปสู่เป้าหมาย
การใช้ข้อมูลสารสนเทศในการบริหารและการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนา
คุณภาพของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
การใช้แผนเป็นเครื่องมือในการบริหารและการจัดการศึกษา
การสร้างหรือประยุกต์ใช้นวัตกรรม เทคโนโลยี รูปแบบในการบริหาร
และการจัดการศึกษา
การสื่อสาร การประชาสัมพันธ์ภายในและภายนอกสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษา
การนาผลการดาเนินงานมาพัฒนาการบริหารและการจัดการศึกษา
สรุปตัวบ่งชีท้ ี่ 1

ระดับ
คุณภำพ

3
4
4
4
2
3
ดีเยี่ยม

แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2561-2564 (ปรับปรุง 62)
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ตำรำง 19 : ผลกำรประเมินมำตรฐำนสำนักงำนฯ (ต่อ)
มำตรฐำน / ตัวบ่งชี้ / ประเด็นกำรพิจำรณำ

ระดับ
คุณภำพ

ตัวบ่งชี้ที่ 2 กำรพัฒนำสู่องค์กำรแห่งกำรเรียนรู้
ประเด็นที่ 1 การส่งเสริมให้บุคลากรทุกคนมีความกระตือรือร้น ค้นหาความรู้ มี
4
ความคิดเชิงระบบสามารถเรียนรู้ก้าวทันการเปลี่ยนแปลง
ประเด็นที่ 2 การส่งเสริมให้เกิดการจัดการความรู้ (Knowledge Management :
4
KM) และสร้างชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional Learning
Community : PLC)
ประเด็นที่ 3 การส่งเสริม สนับสนุนให้มีแหล่งเรียนรู้ด้วยรูปแบบและวิธีการที่
3
หลากหลาย เพื่อให้บุคลากรมีโอกาสได้เรียนรู้ตามบริบทของเขตพื้นที่
การศึกษา
ประเด็นที่ 4 การนาองค์ความรู้มาพัฒนาตนเอง พัฒนางานและพัฒนาองค์การโดย
3
ใช้กระบวนการวิจัย
สรุปตัวบ่งชีท้ ี่ 2
ดีเยี่ยม
ตัวบ่งชี้ที่ 3 กำรกระจำยอำนำจและกำรส่งเสริมกำรมีสว่ นร่วมในกำรบริหำรและ
กำรจัดกำรศึกษำ
ประเด็นที่ 1 การกระจายอานาจในการบริหารและการจัดการศึกษาภายในเขตพื้นที่
4
การศึกษา
ประเด็นที่ 2 การส่งเสริม ประสานเชื่อมโยงการทางานขององค์คณะบุคคลที่
3
เกี่ยวข้องกับสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาตามที่กฎหมายกาหนด
ประเด็นที่ 3 การส่งเสริม สนับสนุน การมีส่วนร่วมในการจดัการศึกษาขัน้ พื้นฐาน
3
ของครอบครัว เอกชน องค์กรชุมชน องค์กรเอกชน องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการและ
สถาบันสังคมอื่น
ประเด็นที่ 4 การสร้าง พัฒนาและประสานเชื่อมโยงเครือข่ายความร่วมมือในการ
3
จัดการศึกษา
สรุปตัวบ่งชีท้ ี่ 3
ดีมำก
สรุปภำพรวมมำตรฐำนที่ 1
ดีเยี่ยม
มำตรฐำนที่ 2 กำรบริหำรและกำรจัดกำรศึกษำที่มปี ระสิทธิภำพ
ตัวบ่งชี้ที่ 1 กำรบริหำรงำนด้ำนวิชำกำร
ประเด็นที่ 1 พัฒนากรอบหลักสูตรระดับท้องถิ่นที่สอดคล้องกับเป้าหมาย จุดเน้น
3
สาระท้องถิ่นและสอดคล้องแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 2579
ประเด็นที่ 2 ส่งเสริมการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาให้สอดคล้องกับหลักสูตร
4
การศึกษาปฐมวัย หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน กรอบ
หลักสูตรระดับท้องถิ่นและความต้องการ ของสถานศึกษา

สพป.สมุทรสาคร

แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2561-2564 (ปรับปรุง 62)
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ตำรำง 19 : ผลกำรประเมินมำตรฐำนสำนักงำนฯ (ต่อ)
มำตรฐำน / ตัวบ่งชี้ / ประเด็นกำรพิจำรณำ

ระดับ
คุณภำพ
3

ประเด็นที่ 3 ส่งเสริม สนับสนุนสถานศึกษาให้จัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็น
สาคัญ
ประเด็นที่ 4 ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษามีการผลิต จัดหาและพัฒนาสื่อ
3
เครื่องมือ อุปกรณ์ในการเรียนรู้ที่หลากหลายของผู้เรียนให้ทันต่อการ
เปลี่ยนแปลง
ประเด็นที่ 5 ส่งเสริม สนับสนุนการวัดผล ประเมินผลและนาผลไปใช้ในการปรับปรุง
4
พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษา
ประเด็นที่ 6 พัฒนา ส่งเสริม สนับสนุน กากับ ดูแล ติดตามและตรวจสอบคุณภาพ
3
การศึกษา ตามระบบการประกันคุณภาพการศึกษา
ประเด็นที่ 7 จัดทาวิจัย ส่งเสริมการวิจยั และนาผลการวิจัยไปใช้พัฒนางานวิชาการ
2
ประเด็นที่ 8 ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาพัฒนาการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
3
และระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน
ประเด็นที่ 9 ประสาน ส่งเสริมให้บุคคล ครอบครัว เอกชน องค์กรชุมชน องค์กร
4
เอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา
สถานประกอบการ และสถาบันสังคมอื่น มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา
รวมทั้งเป็นเครือข่ายและแหล่งเรียนรู้เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา
สรุปตัวบ่งชีท้ ี่ 1
ดีมำก
ตัวบ่งชี้ที่ 2 กำรบริหำรงำนด้ำนงบประมำณ
ประเด็นที่ 1 การวางแผนการใช้งบประมาณอย่างเป็นระบบ สอดคล้องกับนโยบาย
3
ปัญหาและความต้องการ
ประเด็นที่ 2 การจัดระบบการบริหารการเงิน บัญชีและพัสดุ
3
ประเด็นที่ 3 การควบคุมการใช้งบประมาณอย่างเป็นระบบ
3
ประเด็นที่ 4 การตรวจสอบภายในอย่างเป็นระบบ
4
สรุปตัวบ่งชีท้ ี่ 2
ดีมำก
ตัวบ่งชี้ที่ 3 กำรบริหำรงำนด้ำนกำรบริหำรงำนบุคคล
ประเด็นที่ 1 วางแผนอัตรากาลังครูและบุคลากรทางการศึกษา สอดคล้องกับนโยบาย
3
ปัญหาและ ความต้องการ
ประเด็นที่ 2 การสรรหาและการบรรจุแต่งตัง้ ครูและบุคลากรทางการศึกษาอย่าง
3
ถูกต้อง เป็นธรรม โปร่งใสและตรวจสอบได้
ประเด็นที่ 3 การพัฒนา ส่งเสริม ยกย่องเชิดชูเกียรติครูและบุคลากรทางการศึกษาสู่
2
ความเป็นมืออาชีพ สอดคล้องกับปัญหาความต้องการจาเป็น และ
ส่งเสริมความก้าวหน้าในวิชาชีพของครูและบุคลากรทางการศึกษา
ประเด็นที่ 4 การเสริมสร้างวินัย คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ
3
สรุปตัวบ่งชีท้ ี่ 3
ดีมำก

สพป.สมุทรสาคร

แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2561-2564 (ปรับปรุง 62)
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ตำรำง 19 : ผลกำรประเมินมำตรฐำนสำนักงำนฯ (ต่อ)
มำตรฐำน / ตัวบ่งชี้ / ประเด็นกำรพิจำรณำ
ตัวบ่งชี้ที่ 4 กำรบริหำรงำนด้ำนกำรบริหำรทั่วไป
ประเด็นที่ 1 การพัฒนาระบบและเครือข่ายข้อมูลสารสนเทศ
ประเด็นที่ 2
ประเด็นที่ 3
ประเด็นที่ 4
ประเด็นที่ 5
ประเด็นที่ 6
ประเด็นที่ 7

การจัดทาสามะโนนักเรียนและการรับนักเรียน
การดูแลอาคารสถานที่ ระบบสาธารณูปโภคและสภาพแวดล้อม
การพัฒนามาตรฐานการปฏิบัติงาน
การจัดวางระบบควบคุมภายในหน่วยงาน
การจัดสวัสดิการ สวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา
การระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา
สรุปตัวบ่งชีท้ ี่ 3
ตัวบ่งชี้ที่ 5 กำรติดตำม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศกำรศึกษำที่มี
ประสิทธิภำพ
ประเด็น การจัดระบบติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการจัดการศึกษาภารกิจ
หลัก 4 ด้ าน และการนานโยบายสูก่ ารปฏิบตั ิ
สรุปตัวบ่งชีท้ ี่ 5
สรุปภำพรวมมำตรฐำนที่ 2
มำตรฐำนที่ 3 สัมฤทธิผลของกำรบริหำรและกำรจัดกำรศึกษำ
ตัวบ่งชี้ที่ 1 สำนักงำนเขตพืน้ ที่กำรศึกษำมีผลงำนที่แสดงควำมสำเร็จและเป็น
แบบอย่ำงได้
ประเด็น ผลงานหรือผลการดาเนินงานของกลุ่ม/หน่วย ในสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาที่บรรลุเป้าหมาย ประสบความสาเร็จ ตามภารกิจของแต่ละกลุ่ม ทั่งนี้เป็น
ผลงานที่เกิดจากการดาเนินงาน ภายในสานักงาน เขตพื้นที่การศึกษาที่เกิด
ประโยชน์ต่อการศึกษาและสถานศึกษา เพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ ทั้ง
ภายในสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษาจนเกิดประสิทธิภาพเป็นที่ยอมรับ
และสามารถยึดเป็นแบบอย่างได้
สรุปตัวบ่งชีท้ ี่ 1
ตัวบ่งชี้ที่ 2 สถำนศึกษำมีคณ
ุ ภำพตำมมำตรฐำนกำรศึกษำปฐมวัยและกำรศึกษำขั้น
พื้นฐำนเพื่อกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ
ประเด็นย่อยที่ 1 (ระดับการศึกษาปฐมวัย)
ประเด็นย่อยที่ 2 (ระดับการศึกษาขันพื
้ ้นฐาน)
สรุปตัวบ่งชีท้ ี่ 2

สพป.สมุทรสาคร

ระดับ
คุณภำพ
4
4
4
3
4
3
4
ดีเยี่ยม
2
ดี
ดีมำก
2

ดี
4
4
ดีเยี่ยม

แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2561-2564 (ปรับปรุง 62)
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ตำรำง 19 : ผลกำรประเมินมำตรฐำนสำนักงำนฯ (ต่อ)
มำตรฐำน / ตัวบ่งชี้ / ประเด็นกำรพิจำรณำ
ตัวบ่งชี้ที่ 3 ผู้เรียนระดับปฐมวัยและระดับกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน มีคุณภำพตำม
หลักสูตร
ประเด็นที่ 1 ผลการประเมินพัฒนาการของเด็กปฐมวัยเป็นไปตามมาตรฐาน
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พศ.2560
ประเด็นที่ 2 ผลการทดสอบความสามารถพืน้ ฐานของผู้เรียนระดับชาติ (National
Test : NT)
ประเด็นที่ 3 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (Ordinary National
Educational Test : O-NET)
ประเด็นย่อยที่ 3.1 - ป.6
ประเด็นย่อยที่ 3.2 - ม.3
ประเด็นย่อยที่ 3.3- ม.6
ประเด็นที่ 4 ผลการประเมินคุณลักษระอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
ประเด็นย่อยที่ 4.1 - ป.6
ประเด็นย่อยที่ 4.2 - ม.3
ประเด็นย่อยที่ 4.3 - ม.6
ประเด็นที่ 5 ผลการประเมินความสามารถในการอ่าน การวิเคราะห์และการเขียนตาม
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
ประเด็นย่อยที่ 5.1 - ป.6
ประเด็นย่อยที่ 5.2 - ม.3
ประเด็นย่อยที่ 5.3 - ม.6
ประเด็นที่ 6 ผลการประเมินสมรรถนะสาคัญในการเรียนรู้ตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
ประเด็นย่อยที่ 6.1 - ป.6
ประเด็นย่อยที่ 6.2 - ม.3
ประเด็นย่อยที่ 6.3 - ม.6
ประเด็นที่ 7 ผลการประเมินสุขภาพกายและสุขภาพจิตของผู้เรียนระดับการศึกษาขั้น
พื้นฐาน
สรุปตัวบ่งชีท้ ี่ 3

สพป.สมุทรสาคร

ระดับ
คุณภำพ
4
2

1
1
4
4
4
4
4
4
3
ดีมำก
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ตำรำง 19 : ผลกำรประเมินมำตรฐำนสำนักงำนฯ (ต่อ)
มำตรฐำน / ตัวบ่งชี้ / ประเด็นกำรพิจำรณำ
ตัวบ่งชี้ที่ 4 ประชำกรวัยเรียนได้รับสิทธิและโอกำสทำงกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนเท่ำเทียม
กัน ศึกษำต่อในระดับที่สูงขึ้นหรือมีควำมรู้ทักษะพื้นฐำนในกำรประกอบอำชีพ
ประเด็นที่ 1 จานวนประชากรวัยเรียนที่มีอายุถึงเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับได้เข้าเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
ประเด็นที่ 2 อัตราการออกคันลดลง
ประเด็นที่ 3 อัตราการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นของผู้เรียนที่จบชั้นประถมศึกษา
ปีที่ ๖ มัธยมศึกษาปีที่ ๓ และ มัธยมศึกษาปีที่ ๖
ประเด็นย่อยที่ 3.1 - ป.6
ประเด็นย่อยที่ 3.2 - ม.3
ประเด็นย่อยที่ 3.3 - ม.6
ประเด็นที่ 4 ผู้เรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานที่มีความต้องการพิเศษได้รับการดูแล
ช่วยเหลือและส่งเสริมให้ได้รับการศึกษาเต็มตามศักยภาพ
ประเด็นย่อยที่ 4.1 - ป.6
ประเด็นย่อยที่ 4.2 - ม.3
ประเด็นย่อยที่ 4.3 - ม.6
ประเด็นที่ 5 ผู้เรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ มีความรู้และทักษะพื้นฐานในการประกอบอาชีพ
ประเด็นที่ 6 ผู้เรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ที่จบหลักสูตร ได้ศึกษาต่อในสายอาชีพ
สรุปตัวบ่งชีท้ ี่ 4
ตัวบ่งชี้ที่ 5 ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ พนักงำนรำชกำร ลูกจ้ำงใน
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำและสถำนศึกษำ มีผลงำนเชิงประจักษ์ตำมเกณฑ์ได้รับ
กำรยกย่องเชิดชูเกียรติ
ประเด็น ผลงานดีเด่นที่ประสบความสาเร็จเป็นที่ประจักษ์ของข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา พนักงานราชการ ลูกจ้างในสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและ
สถานศึกษาเป็นผลงานที่ได้รับรางวัลในระดับชาติขึ้นไป โดยต้องเป็นรางวัลในระดับชาติขึ้น
ไป โดยต้องเป็นรางวัลชนะเลิศที่ ก.ค.ศ. หรือหน่วยงานที่เกีย่ วข้องกับรางวัลนั้น ๆ ให้การ
รับรองตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. กาหนด หรือรางวัลเทียบเคียง และเป็นรางวัล
ในปีการศึกษาปัจจุบัน
สรุปตัวบ่งชีท้ ี่ 5
ตัวบ่งชี้ที่ 6 ผู้รับบริกำรและ(มีส่วนได้เสีย มีควำมพึงพอใจในกำรบริหำรและกำรจัด
กำรศึกษำรวมทั้งกำรให้บริกำร
ประเด็น ผลการประเมินความพึงพอใจด้านการบริหารและการจัดการศึกษา
รวมทั้งการให้บริการของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ตามกระบวนการบริหารงานของ
กลุ่มในสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา โดยใช้แบบสอบถามเพือ่ ประเมินความคิดเห็นที่มีต่อ
การให้บริการครอบคลุมทุกภารกิจของกลุ่ม/หน่วย
สรุปตัวบ่งชีท้ ี่ 6
สรุปภำพรวมมำตรฐำนที่ 3
คะแนนรวมของภำพรวม (3 มำตรฐำน)
สพป.สมุทรสาคร

ระดับ
คุณภำพ

3
1
3
๓
๔
4

ดีมำก

2

ดี
4

ดีเยี่ยม
ดีมำก
ดีมำก
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แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2561-2564 (ปรับปรุง 62)

กรอบแนวคิดพืน้ ฐำนกำรพัฒนำ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาครได้วิเคราะห์สภาพการจัด
การศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษาจากการระดมความคิดจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกภาคส่วน
เพื่อดาเนินการจัดทาแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ 2559 – 2562
(ปรับปรุง 2562) ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร มุ่งเน้นการ
พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา การพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรและการพัฒนา
ประสิทธิภาพการบริหารจั ดการศึกษา โดยมีทิศทางการพัฒนาที่สาคัญ ของหน่ วยงานที่
เกี่ยวข้องเป็นกรอบแนวคิดพื้นฐาน ดังนี้
1. พระบรมราโชบายด้านการศึกษา ในหลวงรัชกาลที่ 10
2. ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ.2561 - 2580)
3. แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 - 2579
4. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564)
5. นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ
6. นโยบายสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจาปีงบประมาณ
2561
7. วิสัยทัศน์การพัฒนาจังหวัดสมุทรสาคร (พ.ศ.2561-2564)
1. พระบรมรำโชบำยด้ำนกำรศึกษำ ในหลวงรัชกำลที่ 10
การศึกษาต้องมุ่งสร้างพื้นฐานให้ผู้เรียน 4 ด้าน
1. มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง
2. มีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคง – มีคุณธรรม
3. มีงานทา – มีอาชีพ
4. เป็นพลเมืองดี
1. มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง
1) มีความรู้ความเข้าใจต่อชาติบ้านเมือง
2) ยึดมั่นในศาสนา
3) มั่นคงในสถาบันพระมหากษัตริย์
4) มีความอื้ออาทรต่อครอบครัว และชุมชนของตน
2. มีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคง – มีคุณธรรม
1) รู้จักแยกแยะสิ่งที่ผิด – ชอบ/ชั่ว – ดี
2) ปฏิบัติแต่สิ่งที่ชอบ สิ่งที่ดีงาม
3) ปฏิเสธสิ่งที่ผิด สิ่งที่ชั่ว
4) ช่วยกันสร้างคนดีให้แก่บ้านเมือง

สพป.สมุทรสาคร

แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2561-2564 (ปรับปรุง 62)
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3. มีงานทา – มีอาชีพ
1) การเลี้ยงดูลูกหลานในครอบครัว หรือการฝึกฝนอบรมในสถานศึกษาต้องมุ่ง
ให้เด็กและเยาวชนรักงาน สู้งานทาจนงานสาเร็จ
2) การฝึกฝนอบรมทั้งในหลักสูตรและนอกหลักสูตรต้องมีจุดมุ่งหมายให้ผู้เรียน
ทางานและมีงานทาในที่สุด
3) ต้องสนับสนุนผู้สาเร็จหลักสูตรมีอาชีพ มีงานทา จนสามารถเลี้ยงตัวเองและ
ครอบครัว
4. เป็นพลเมืองดี
1) การเป็นพลเมืองดี เป็นหน้าที่ของทุกคน
2) ครอบครัว – สถานศึกษาและสถานประกอบการต้องส่งเสริมให้ทุกคนมี
โอกาสทาหน้าที่เป็นพลเมืองดี
3) การเป็นพลเมืองดี คือ “เห็นอะไรที่จะทาเพื่อบ้านเมืองได้ก็ต้องทา เช่น งาน
อาสาสมัคร งานบาเพ็ญประโยชน์ งานสาธารณกุศล ให้ทาด้วยความมีน้าใจและเอื้ออาทร”
2. ยุทธศำสตร์ชำติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ.2561-2580)
ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี รัฐบาลได้กาหนดวิสัยทัศน์ เป้าหมายและ
ยุทธศาสตร์ในการดาเนินงานไว้ ดังนี้
 วิสัยทัศน์
“ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนา
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” และเป็นคติพจน์ประจาชาติว่า “มั่นคง มั่งคั่ง
ยั่งยืน”
 เป้ำหมำยกำรพัฒนำประเทศ
“ประเทศชาติมั่นคง ประชาชนมีความสุข เศรษฐกิจพัฒนาอย่างต่อ เนื่ อ ง
สังคมเป็นธรรม ฐานทรัพยากรธรรมชาติยั่งยืน ” โดยยกระดับ ศัก ยภาพของประเทศใน
หลากหลายมิติ พัฒนาคนในทุกมิติและในทุกช่วงวัยให้เป็นคนดี เก่ง และ มีคุณภาพ สร้าง
โอกาสและความเสมอภาคทางสั ง คม สร้ า งการเติ บ โตบนคุ ณ ภาพชี วิ ต ที่ เ ป็ น มิ ต รกั บ
สิ่งแวดล้อม
 การประเมินผลการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ชาติ ประกอบด้วย
1) ความอยู่ดีมีสุขของคนไทยและสังคมไทย
2) ขีดความสามารถในการแข่งขัน การพัฒนาเศรษฐกิจและการกระจาย
รายได้
3) การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศ
4) ความเท่าเทียมและความเสมอภาคของสังคม
5) ความหลากหลายทางชีวภาพ คุณภาพสิ่งแวดล้อม และความยั่งยืนของ
ทรัพยากรธรรมชาติ
6) ประสิทธิภาพการบริหารจัดการและการเข้าถึงการให้บริการของภาครัฐ
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 ยุทธศำสตร์
6 ยุทธศาสตร์ ได้แก่
1. ยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง
2. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
3. ยุ ท ธศาสตร์ ช าติ ด้ า นการพั ฒ นาและเสริ ม สร้ า งศั ก ยภาพ
ทรัพยากรมนุษย์
4. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทาง
สังคม
5. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็น
มิตรต่อสิ่งแวดล้อม และ
6. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหาร
จัดการภาครัฐ
1. ยุทธศำสตร์ชำติด้ำนควำมมั่นคง
เป้ำหมำยกำรพัฒนำ ประเทศชาติมั่นคง ประชาชนมีความสุข
ตัวชี้วัด
(1) ความสุขของประชากรไทย
(2) ความมั่นคงปลอดภัยของประเทศ
(3) ความพร้อมของกองทัพ หน่วยงานด้านความมั่นคง และการมีส่วน
ร่วมของภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชนในการป้องกันและแก้ไขปัญหา ความมั่นคง
(๔) บทบาทและการยอมรับในด้านความมั่นคงของไทยในประชาคม
ระหว่างประเทศ และ
(๕) ประสิทธิภาพการบริหารจัดการความมั่นคงแบบองค์รวม
ประเด็นยุทธศำสตร์ชำติด้ำนควำมมั่นคง 5 ประเด็น
1. การรักษาความสงบภายในประเทศ โดย
(1) การพัฒนาและเสริมสร้างคนในทุกภาคส่วนให้มีความเข้มแข็ง
มีความพร้อม ตระหนักในเรื่องความมั่นคง และมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหา
(2) การพัฒนาและเสริมสร้างความจงรักภักดีต่อสถาบันหลักของ
ชาติ
(3) การพัฒนาและเสริมสร้างการเมืองในระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขที่ มีเสถียรภาพและมีธรรมาภิบาล เห็นแก่ประโยชน์ ของ
ประเทศชาติมากกว่าประโยชน์ส่วนตน และ
(4) การพัฒ นาและเสริ ม สร้า งกลไก ที่สามารถป้อ งกั น และขจั ด
สาเหตุของประเด็นปัญหาความมั่นคงที่สาคัญ
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2. การป้องกันและแก้ไขปัญหาที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง เพื่อแก้ไข
ปัญหาเดิมและป้องกันไม่ให้ปัญหาใหม่เกิดขึ้น โดย
(1) การแก้ไขปัญหาความมั่นคง ในปัจจุบัน
(2) การติดตาม เฝ้าระวัง ป้องกัน และแก้ไขปัญหาที่อาจอุบัติขึ้น
ใหม่
(3) การสร้างความปลอดภัยและความสันติสุขอย่างถาวรในพื้นที่
จังหวัดชายแดนภาคใต้ และ
(4) การรักษาความมั่นคงและผลประโยชน์ทางทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมทั้งทางบกและทางทะเล
3. การพัฒนาศักยภาพของประเทศให้พร้อมเผชิญภัยคุกคามที่กระทบต่อ
ความมั่นคงของชาติ เพื่อยกระดับขีดความสามารถของกองทัพและหน่วยงานด้านความ
มั่นคง โดย
(1) การพัฒนาระบบงานข่าวกรองแห่งชาติแบบบู รณาการอย่างมี
ประสิทธิภาพ
(2) การพัฒนาและผนึกพลังอานาจแห่งชาติ กองทัพและหน่วยงาน
ความมั่น คง รวมทั้ งภาครัฐและภาคประชาชน ให้พร้อ มป้อ งกัน และรักษาอธิปไตยของ
ประเทศ และเผชิญกับภัยคุกคามได้ทุกมิติทุกรูปแบบและทุกระดับ และ
(3) การพัฒนาระบบเตรียมพร้อมแห่งชาติและการบริหารจัดการภัย
คุกคามให้มีประสิทธิภาพ
4. การบูรณาการความร่วมมือด้านความมั่นคงกับอาเซียนและนานาชาติ
รวมถึงองค์กรภาครัฐและที่มิใช่ภาครัฐ เพื่อสร้างเสริมความสงบสุข สันติสุข ความมั่นคง
และความเจริญ ก้าวหน้า ให้กับประเทศชาติ ภูมิภาค และโลก อย่างยั่งยืน โดย
(1) การเสริ ม สร้ า งและรั ก ษาดุ ล ยภาพสภาวะแวดล้ อ มระหว่ า ง
ประเทศ
(2) การเสริ ม สร้ า งและธ ารงไว้ซึ่ ง สั น ติ ภ าพและความมั่น คงของ
ภูมิภาค
(3) การร่วมมือทางการพัฒนากับประเทศเพื่อนบ้าน ภูมิภาค โลก
รวมถึงองค์กรภาครัฐและที่มิใช่ภาครัฐ
5. การพัฒนากลไกการบริหารจัดการความมั่นคงแบบองค์รวม เพื่อให้
กลไกสาคัญต่าง ๆ ท่างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีการใช้หลักธรรมาภิบาล และ
การบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด โดย
(1) การพัฒนากลไกให้พร้อมส่าหรับ การติดตาม เฝ้าระวัง แจ้ง
เตือน ป้องกัน และแก้ไขปัญหาความมั่นคงแบบองค์รวม อย่างเป็นรูปธรรม
(2) การบริ ห ารจั ด การความมั่ น คงให้ เ อื้ อ อ่ า นวยต่ อ การพั ฒ นา
ประเทศในมิตอิ ื่น ๆ และ
(3) การพัฒ นากลไกและองค์กรขับเคลื่อ นยุทธศาสตร์ชาติ ด้าน
ความมั่นคง
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2. ยุทธศำสตร์ชำติด้ำนกำรสร้ำงควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน
เป้ำหมำยกำรพัฒนำ ยกระดับศักยภาพของประเทศในหลากหลายมิติ
บนพื้นฐาน แนวคิด 3 ประการ ได้แก่ (1) “ต่อยอดอดีต” (๒) “ปรับปัจจุบัน” (๓) “สร้างคุณค่า
ใหม่ ในอนาคต”
ตัวชี้วัด
(1) รายได้ ป ระชาชาติ การขยายตั ว ของผลิ ต ภั ณ ฑ์ มวลรวม
ภายในประเทศ และการกระจายรายได้
(2) ผลิตภาพการผลิตของประเทศ ทั้งในปัจจัยการผลิตและแรงงาน
(3) การลงทุนเพื่อการวิจัยและพัฒนา และ
(4) ความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
ประเด็ นยุ ทธศำสตร์ ชำติ ด้ ำนกำรสร้ ำงควำมสำมำรถในกำรแข่ งขั น ๕
ประเด็น
1. การเกษตรสร้างมูลค่า ประกอบด้วย
(1) เกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่น
(2) เกษตรปลอดภัย
(3) เกษตรชีวภาพ
(4) เกษตรแปรรูป และ
(5) เกษตรอัจฉริยะ
2. อุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต ประกอบด้วย
(1) อุตสาหกรรมชีวภาพ
(2) อุตสาหกรรมและบริการการแพทย์ครบวงจร
(3) อุตสาหกรรมและบริการดิจิทัล ข้อมูล และปัญญา ประดิษฐ์
(4) อุตสาหกรรมและบริการขนส่งและโลจิสติกส์ และ
(5) อุตสาหกรรม ความมั่นคงของประเทศ
3. สร้างความหลากหลายด้านการท่องเที่ยว ประกอบด้วย
(1) ท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรม
(2) ท่องเที่ยวเชิงธุรกิจ
(3) ท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ความงาม และแพทย์แผนไทย
(4) ท่องเที่ยวสาราญทางน้า และ
(5) ท่องเที่ยวเชื่อมโยงภูมิภาค
4. โครงสร้างพื้นฐาน เชื่อมไทย เชื่อมโลก โดย
(1) เชื่อมโยงโครงข่ายคมนาคมไร้รอยต่อ
(2) สร้างและพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ
(3) เพิ่มพื้นที่และเมืองเศรษฐกิจ
(4) พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยีสมัยใหม่ และ
(5) รักษาและเสริมสร้างเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ มหภาค
สพป.สมุทรสาคร

แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2561-2564 (ปรับปรุง 62)

~ 30 ~

5. พัฒนาเศรษฐกิจบนพื้นฐานผู้ประกอบการยุคใหม่ ที่มีความสามารถ
ในการแข่งขันและมีอัตลักษณ์ชัดเจน โดย
(1) สร้างผู้ประกอบการอัจฉริยะ
(2) สร้างโอกาสเข้าถึงบริการทางการเงิน
(3) สร้างโอกาสเข้าถึงตลาด
(4) สร้างโอกาสเข้าถึงข้อมูล และ
(5) ปรับบทบาทและโอกาสการเข้าถึงบริการภาครัฐ
4. ยุทธศำสตร์ชำติด้ำนกำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพทรัพยำกรมนุษย์
เป้ำหมำยกำรพัฒนำ พัฒนาคนให้เป็นคนดี เก่ง และมีคุณภาพ
ตัวชี้วัด
(1) การพัฒนาคุณภาพชีวิต สุขภาวะ และความเป็นอยู่ที่ดีของคน
ไทย
(2) ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต
(3) การพัฒนาสังคมและครอบครัวไทย
ประเด็นยุทธศำสตร์ ๗ ประเด็น
1. การปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม โดย
(1) การปลูกฝังค่านิยมและวัฒนธรรมผ่านการเลี้ยงดูในครอบครัว
(2) การบูรณาการเรื่องความซื่อสัตย์ วินัย คุณธรรม จริยธรรม
ในการจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษา
(3) การสร้างความเข้มแข็ง ในสถาบันทางศาสนา
(4) การปลูกฝังค่านิยมและวัฒนธรรมโดยใช้ชุมชนเป็นฐาน
(5) การสร้างค่านิยมและวัฒนธรรมที่พึงประสงค์จากภาคธุรกิจ
(6) การใช้ สื่ อ และสื่ อ สารมวลชนในการปลู ก ฝั ง ค่ า นิ ย มและ
วัฒนธรรมของคนในสังคม และ
(7) การส่งเสริมให้คนไทยมีจิตสาธารณะและมีความรับผิดชอบต่อ
ส่วนรวม
2. การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต ประกอบด้วย
(1) ช่วงการตั้งครรภ์/ปฐมวัย เน้นการเตรียมความพร้อมให้แก่พ่อ
แม่ก่อนการตั้งครรภ์
(2) ช่วงวัยเรียน/วัยรุ่น ปลูกฝังความเป็นคนดี มีวินัย พัฒนาทักษะ
การเรียนรู้ที่สอดรับกับศตวรรษที่ ๒๑
(3) ช่วงวัยแรงงาน ยกระดับศักยภาพ ทักษะและสมรรถนะแรงงาน
สอดคล้องกับความต้องการของตลาด และ
(4) ช่วงวัยผู้สูงอายุ ส่งเสริมให้ผู้สูงอายุเป็นพลังในการขับเคลื่อน
ประเทศยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนา และเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
สพป.สมุทรสาคร
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3. ปฏิ รู ป กระบวนการเรี ย นรู้ ที่ ต อบสนองต่ อ การเปลี่ ย นแปลงใน
ศตวรรษที่ ๒๑ โดย
(1) การปรับเปลี่ยนระบบการเรียนรู้ให้เอื้อต่อการพัฒนาทักษะส่า
หรับศตวรรษที่ ๒๑
(2) การเปลี่ยนโฉมบทบาท “ครู” ให้เป็นครูยุคใหม่
(3) การเพิ่มประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการศึกษาในทุกระดับ ทุก
ประเภท
(4) การพัฒนาระบบการเรียนรู้ตลอดชีวิต
(5) การสร้ า งความตื่ น ตั ว ให้ ค นไทยตระหนั ก ถึ ง บทบาท ความ
รับผิดชอบ และการวางตาแหน่งของประเทศไทยในภูมิภาคเอเชียอาคเนย์และประชาคมโลก
(6) การวางพื้ น ฐานระบบรองรั บ การเรี ย นรู้ โ ดยใช้ ดิ จิ ทั ล
แพลตฟอร์ม
(7) การสร้ า งระบบการศึ ก ษาเพื่ อ เป็ น เลิ ศ ทางวิ ช าการระดั บ
นานาชาติ
4. การตระหนักถึงพหุปัญญาของมนุษย์ที่หลากหลาย โดย
(1) การพั ฒ นาและส่ ง เสริ ม พหุ ปั ญ ญาผ่ า นครอบครั ว ระบบ
สถานศึกษา สภาพแวดล้อม รวมทั้งสื่อตั้งแต่ระดับปฐมวัย
(2) การสร้างเส้นทางอาชีพ สภาพแวดล้อมการท่างาน และระบบ
สนับสนุน ที่เหมาะสมส่าหรับผู้มีความสามารถพิเศษผ่านกลไกต่าง ๆ และ
(3) การดึงดูดกลุ่มผู้เชี่ยวชาญต่างชาติและคนไทยที่มีความสามารถ
ในต่างประเทศให้มาสร้างและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมให้กับประเทศ
5. การเสริมสร้างให้คนไทยมีสุขภาวะที่ดี โดย
(1) การสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาวะ
(2) การป้องกันและควบคุมปัจจัยเสี่ยงที่คุกคามสุขภาวะ
(3) การสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการมีสุขภาวะที่ดี
(4) การพัฒนาระบบบริการสุขภาพที่ทันสมัยสนับสนุนการสร้างสุข
ภาวะที่ดี และ
(5) การส่งเสริมให้ชุมชนเป็นฐานในการสร้างสุขภาวะที่ดีในทุกพื้นที่
6. การสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย์ โดย
(1) การสร้างความอยู่ดีมีสุขของครอบครัวไทย
(2) การส่ ง เสริ ม บทบาทการมี ส่ ว นร่ ว มของภาครั ฐ ภาคเอกชน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครอบครัวและชุมชนในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
(3) การปลูกฝังและพัฒนาทักษะนอกห้องเรียน และ
(4) การพัฒนาระบบฐานข้อมูลเพื่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
สพป.สมุทรสาคร
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7. การเสริมสร้างศัก ยภาพการกีฬาในการสร้างคุณค่าทางสังคมและ
พัฒนาประเทศ โดย
(1) การส่งเสริมการออกกาลังกาย และกีฬาขั้นพื้นฐานให้กลายเป็น
วิถีชีวิต
(2) การส่งเสริมให้ ประชาชนมีส่วนร่วมในกิจกรรมออกกาลังกาย
กีฬาและนันทนาการ
(3) การส่งเสริมการกีฬาเพื่อพัฒนาสู่ระดับอาชีพ และ
(4) การพัฒนาบุคลากรด้านการกีฬาและนันทนาการเพื่อรองรับ
การเติบโตของอุตสาหกรรมกีฬา
4. ยุทธศำสตร์ชำติด้ำนกำรสร้ำงโอกำสและควำมเสมอภำคทำงสังคม
เป้ำหมำยกำรพัฒนำ การดึงเอาพลังของภาคส่วนต่าง ๆ ทั้งภาคเอกชน
ประชาสังคม ชุมชนท้องถิ่น มาร่วมขับเคลื่อน
ตัวชี้วัด
(1) ความแตกต่างของรายได้และการเข้าถึงบริการภาครัฐระหว่าง
กลุ่มประชากร
(2) ความก้าวหน้าของการพัฒนาคน
(3) ความก้าวหน้าในการพัฒนาจังหวัดในการเป็นศูนย์กลางความ
เจริญทางเศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยี และ
(4) คุณภาพชีวิตของประชากรสูงอายุ
ประเด็นยุทธศำสตร์ 4 ประเด็น ได้แก่
1. การลดความเหลื่อมล้า สร้างความเป็นธรรมในทุกมิติ โดย
(1) ปรับโครงสร้างเศรษฐกิจฐานราก
(2) ปฏิรูประบบภาษีและการคุ้มครองผู้บริโภค
(3) กระจายการถือครองที่ดินและการเข้าถึงทรัพยากร
(4) เพิ่มผลิตภาพและคุ้มครองแรงงานไทย ให้เป็นแรงงานฝีมือที่ มี
คุณภาพและความริเริ่มสร้างสรรค์ มีความปลอดภัยในการท่างาน
(5) สร้างหลักประกันทางสังคมที่ครอบคลุมและเหมาะสมกับคนทุก
ช่วงวัย ทุกเพศภาวะและทุกกลุ่ม
(6) ลงทุนทางสังคมแบบมุ่งเป้าเพื่อช่วยเหลือกลุ่มคนยากจนและ
กลุ่มผู้ด้อยโอกาสโดยตรง
(7) สร้ า งความเป็ น ธรรมในการเข้ า ถึง บริ ก ารสาธารณสุ ข และ
การศึกษา โดยเฉพาะส่าหรับผู้มีรายได้น้อยและกลุ่มผู้ด้อยโอกาส และ
(8) สร้างความเป็นธรรมในการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมอย่าง
ทั่วถึงยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาส และความเสมอภาคทางสังคม
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2. การกระจายศูนย์กลางความเจริญทางเศรษฐกิจ สังคมและเทคโนโลยี
(1) พั ฒ นาศู น ย์ ก ลางความเจริ ญ ทางเศรษฐกิ จ สั ง คมและ
เทคโนโลยีในภูมิภาค
(2) กาหนดแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของแต่ละกลุ่มจังหวัดใน
มิติต่าง ๆ
(3) จัดระบบเมืองที่เอื้อต่อการสร้างชีวิตและสังคมที่มีคุณภาพและ
ปลอดภัย ให้สามารถตอบสนองต่อสังคมสูงวัยและแนวโน้มของการขยายตัวของเมือ งใน
อนาคต
(4) ปรั บ โครงสร้ า งและแก้ ไ ขกฎหมายระเบี ย บบริ ห ารราชการ
แผ่นดิน เพื่อวางระบบและกลไกการบริหารงานในระดับภาค กลุ่มจังหวัด
(5) สนับสนุนการพัฒนาพื้นที่บนฐานข้อมูลความรู้ เทคโนโลยีและ
นวัตกรรม และ
(6) การพัฒนากาลังแรงงานในพื้นที่
3. การเสริมสร้างพลังทางสังคม โดย
(1) สร้างสังคมเข้มแข็งที่แบ่งปัน ไม่ทอดทิ้งกัน และมีคุณ ธรรม
โดยสนับสนุนการรวมตัวและดึงพลังของภาคส่วนต่าง ๆ
(2) การรองรับสังคมสูงวัยอย่างมีคุณภาพ
(3) สนั บ สนุ น ความร่ ว มมื อ ระหว่ า งภาครั ฐ ภาคเอกชน ภาค
วิชาการ ภาคประชาสังคมและภาคประชาชน
(4) ส่งเสริมความเสมอภาคทางเพศและบทบาทของสตรีใ นการ
สร้างสรรค์สังคม
(5) สนับสนุนการพัฒนาบนฐานทุนทางสังคมและวัฒนธรรม และ
(6) สนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสร้างสรรค์
เพื่อรองรับสังคมยุคดิจิทัล
4. การเพิ่มขีดความสามารถของชุมชนท้อ งถิ่นในการพัฒนา การพึ่ง
ตนเองและการจัดการตนเอง โดย
(1) ส่ ง เสริ ม การปรั บ พฤติ ก รรมในระดั บ ครั ว เรื อ น ให้ มี ขี ด
ความสามารถในการจัดการวางแผนชีวิต สุขภาพ ครอบครัว การเงินและอาชีพ
(2) เสริมสร้างศักยภาพของชุมชนในการพึ่งตนเองและการพึ่งพา
กันเอง
(3) สร้ า งการ มี ส่ ว นร่ ว มของภาคส่ ว นต่ า ง ๆ เพื่ อ สร้ า ง
ประชาธิปไตยชุมชน และ
(4) สร้างภูมิคุ้มกันทางปัญญาให้กับชุมชน
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3. ยุทธศำสตร์ชำติด้ำนกำรสร้ำงกำรเติบโตบนคุณภำพชีวิตที่เป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม
เป้ำหมำยกำรพัฒนำ การบรรลุเป้าหมายการพัฒนา ที่ยั่งยืนในทุกมิติ
ตัวชี้วัด
(1) พื้นที่สีเขียวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
(2) สภาพ แวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติที่เสื่อมโทรมได้รับการ
ฟื้นฟู
(3) การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และ
(4) ปริมาณก๊าซเรือนกระจก มูลค่าเศรษฐกิจฐานชีวภาพ
ประเด็นยุทธศำสตร์ ๖ ประเด็น
1. สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจสีเขียว
(1) เพิ่มมูลค่าของเศรษฐกิจฐานชีวภาพให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์
ด้านการสร้างความสามารถ ในการแข่งขัน
(2) อนุรักษ์และฟื้นฟูความหลากหลายทางชีวภาพในและนอกถิ่น
กาเนิด
(3) อนุรักษ์และฟื้นฟูแม่น้าลาคลองและแหล่งน้้ธรรมชาติทั่วประเทศ
(4) รักษาและเพิ่มพื้นที่สีเขียวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และ
(5) ส่งเสริมการบริโภคและการผลิตที่ยั่งยืน
2. สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจภาคทะเล โดย
(1) เพิ่มมูลค่าของเศรษฐกิจฐานชีวภาพทางทะเล
(2) ปรับปรุง ฟื้นฟู และสร้างใหม่ทรัพยากร ทางทะเลและชายฝั่ง
ทั้งระบบ
(3) ฟื้ น ฟู ช ายหาดที่ เ ป็ น แหล่ ง ท่ อ งเที่ ย ว ชายฝั่ ง ทะเลได้ รั บ การ
ป้องกันและแก้ไขทั้งระบบ และมีนโยบายการจัดการชายฝั่งแบบบู รณาการอย่างเป็นองค์
รวม และ
(4) พั ฒ นาและเพิ่ ม สั ด ส่ ว นกิ จ กรรมทางทะเ ลที่ เ ป็ น มิ ต รต่ อ
สิ่งแวดล้อม
3. สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมที่เป็นมิตรต่อสภาพภูมิอากาศ
โดย
(1) ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
(2) มีการปรับตัวเพื่อลดความสูญเสียและเสียหายจากภัยธรรมชาติ
และผลกระทบที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
(3) มุ่งเป้าสู่การลงทุนที่เป็นมิตรต่อสภาพภูมิอากาศในการพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน ของภาครัฐและภาคเอกชน และ
(4) พัฒ นาและสร้างระบบรับมือปรับตั วต่อ โรคอุ บัติใ หม่และโรค
อุบัติซ้าที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ
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4. พัฒ นาพื้น ที่เมือ ง ชนบท เกษตรกรรมและอุ ตสาหกรรมเชิงนิ เวศ
มุ่งเน้นความเป็นเมืองที่เติบโตอย่างต่อเนื่อง โดย
(1) จั ด ท่ า แผนผั ง ภู มิ นิ เ วศเพื่ อ การพั ฒ นา เมื อ ง ชนบท พื้ น ที่
เกษตรกรรมและอุตสาหกรรม รวมถึงพื้นที่อนุรักษ์ตามศักยภาพ และความเหมาะสมทาง
ภูมินิเวศอย่างเป็นเอกภาพ
(2) พัฒนาพื้นที่เมือง ชนบท เกษตรกรรม และ อุตสาหกรรมเชิง
นิเวศ ที่มีการบริหารจัดการตามแผนผังภูมินิเวศ อย่างยั่งยืน
(3) จัดการมลพิษที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และสารเคมีในภาค
เกษตร ทั้งระบบ ให้เป็นไปตามมาตรฐานสากลและค่ามาตรฐานสากล
(4) สงวนรัก ษา อนุ รัก ษ์ ฟื้น ฟู และพัฒ นาทรัพยากรธรรมชาติ
มรดกทางสถาปัตยกรรมและศิลปวัฒนธรรม อัตลักษณ์ และวิถีชีวิตพื้นถิ่นบนฐานธรรมชาติ
และฐานวัฒนธรรมอย่างยั่งยืน
(5) พัฒ นาเครือ ข่ า ยองค์ก รพัฒ นาเมือ งและชุม ชน รวมทั้ ง กลุ่ ม
อาสาสมัคร ด้วยกลไกการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในท้องถิ่น และ
(6) เสริ ม สร้ า งระบบสาธารณสุ ข และอนามั ย สิ่ ง แวดล้ อ ม และ
ยกระดับความสามารถในการป้องกันโรคอุบัติใหม่และอุบัติช้า
5. พัฒนาความมั่นคงน้า พลังงาน และเกษตรที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
(1) พัฒนาการจัดการน้าเชิงลุ่มน้าทั้งระบบเพื่อเพิ่มความมั่นคงด้าน
น้าของประเทศ
(2) เพิ่ ม ผลิ ต ภาพของน้ าทั้ ง ระบบในการใช้ น้ าอย่ า งประหยั ด รู้
คุณค่า และสร้างมูลค่าเพิ่มจากการใช้น้าให้ทัดเทียมกับระดับสากล
(3) พัฒนาความมั่น คงพลังงานของประเทศ และส่งเสริมการใช้
พลังงานที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
(4) เพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานโดยลดความเข้มข้นของการใช้
พลังงาน และ
(5) พัฒนาความมั่นคงด้านการเกษตร และอาหารของประเทศและ
ชุมชน ในมิติปริมาณ คุณภาพ ราคาและการเข้าถึงอาหาร
3. ยกระดับกระบวนทัศน์เพื่อกาหนดอนาคตประเทศ โดย
(1) ส่งเสริมคุณลักษณะและพฤติกรรมที่พึงประสงค์ด้านสิ่งแวดล้อม
และคุณภาพชีวิตที่ดีของ คนไทย
(2) พั ฒ นาเครื่ อ งมื อ กลไกและระบบยุ ติ ธ รรม และระบบ
ประชาธิปไตยสิ่งแวดล้อม
(3) จั ด โครงสร้ า งเชิ ง สถาบั น เพื่ อ จั ด การประเด็ น ร่ ว ม ด้ า นการ
บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่สาคัญ และ
(๔) พั ฒ นาและด่ า เนิ น โครงการ ที่ ย กระดั บ กระบวนทั ศ น์ เพื่ อ
กาหนดอนาคตประเทศ ด้านทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และวัฒนธรรม บนหลัก
ของการมีส่วนร่วม และธรรมาภิบาล
สพป.สมุทรสาคร
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4. ยุทธศำสตร์ชำติด้ำนกำรปรับสมดุลและพัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำร
ภำครัฐ
เป้ำหมำยกำรพัฒนำ ปรับเปลี่ยนภาครัฐที่ยึดหลัก “ภาครัฐของประชาชน
เพื่อประชาชนและประโยชน์ส่วนรวม”
ตัวชี้วัด
(1) ระดับความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการสาธารณะ
ของ
ภาครัฐ
(2) ประสิทธิภาพของการบริการภาครัฐ
(3) ระดับความโปร่งใส การทุจริต ประพฤติมิชอบและ
(4) ความเสมอภาคในกระบวนการยุติธรรม
ประเด็นยุทธศำสตร์ 8 ประเด็น
1. ภาครัฐที่ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง ตอบสนองความต้องการ และ
ให้บริการอย่างสะดวกรวดเร็ว โปร่งใส โดย
(1) การให้บริการสาธารณะของภาครัฐ ได้มาตรฐานสากลและเป็น
ระดับแนวหน้าของภูมิภาค และ
(2) ภาครัฐมีความเชื่อมโยงในการให้บริการสาธารณะต่าง ๆ ผ่าน
การน่าเทคโนโลยีดิจิทัลมาประยุกต์ใช้
2. ภาครัฐบริหารงานแบบบูรณาการโดยมียุทธศาสตร์ชาติเป็นเป้าหมาย
และเชื่อมโยงการพัฒนาในทุกระดับ ทุกประเด็น ทุกภารกิจ และทุกพื้นที่ โดย
(1) ให้ยุทธศาสตร์ชาติเป็นกลไกขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ
(2) ระบบการเงิ น การคลั ง ประเทศสนั บ สนุ น การขั บ เคลื่ อ น
ยุทธศาสตร์ชาติ และ
(3) ระบบติ ด ตามประเมิ น ผลที่ ส ะท้ อ น การบรรลุ เ ป้ า หมาย
ยุทธศาสตร์ชาติในทุกระดับ
3. ภาครัฐมีขนาดเล็กลง เหมาะสมกับภารกิจ ส่งเสริมให้ประชาชนและ
ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศ โดย
(1) ภาครัฐมีขนาดที่เหมาะสม
(2) ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศ และ
(3) ส่งเสริมการกระจายอานาจและสนับสนุนบทบาทชุมชนท้องถิ่น
ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงานที่มีสมรรถนะสูง ตั้งอยู่บนหลักธรรมาภิบาล
4. ภาครัฐมีความทันสมัย โดย
(1) องค์กรภาครัฐมีความยืดหยุ่นเหมาะสมกับ บริบทการพัฒนา
ประเทศ และ
(2) พัฒนาและปรับระบบวิธีการปฏิบัติราชการให้ทันสมัย
สพป.สมุทรสาคร
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5. บุคลากรภาครัฐเป็น คนดีและเก่ง ยึดหลัก คุณ ธรรม จริยธรรม มี
จิตสานึก มีความสามารถสูง มุ่งมั่น และเป็นมืออาชีพ โดย
(1) ภาครั ฐ มี ก ารบริ ห ารก าลั ง คนที่ มี ค วามคล่ อ งตั ว ยึ ด ระบบ
คุณธรรม
(2) บุ ค ลากรภาครั ฐ ยึ ด ค่ า นิ ย มในการท่ า งานเพื่ อ ประชาชน มี
คุณธรรม และมีการพัฒนาตามเส้นทางความก้าวหน้าในอาชีพ
6. ภาครัฐมีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ โดย
(1) ประชาชนและภาคีต่าง ๆ ในสังคมร่วมมือกันในการป้องกัน
การทุจริตและประพฤติ มิชอบ
(2) บุคลากรภาครัฐยึดมั่นในหลัก คุณธรรม จริยธรรมและความ
ซื่อสัตย์สุจริต
(3) การปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบมีประสิทธิภาพมีความ
เด็ดขาด เป็นธรรม และตรวจสอบได้ และ
(4) การบริหารจัดการการป้องกันและปราบปรามการทุจริตอย่าง
เป็นระบบแบบบูรณาการ
7. กฎหมายมีความสอดคล้องเหมาะสมกับบริบทต่าง ๆ และมีเท่าที่จ้า
เป็น
(1) ภาครัฐจัดให้มีกฎหมายที่สอดคล้องและเหมาะสมกับบริบทต่าง ๆ
ที่เปลี่ยนแปลง
(2) มีกฎหมายเท่าที่จ่าเป็น และ
(3) การบังคับใช้กฎหมายอย่างมีประสิทธิภาพ เท่าเทียม มีการ
เสริมสร้างประสิทธิภาพการใช้กฎหมาย
8. กระบวนการยุติธรรมเคารพสิทธิมนุษยชนและปฏิบัติต่อประชาชน
โดยเสมอภาค โดย
(1) บุคลากรและหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมเคารพและยึด
มั่นในหลักประชาธิปไตย เคารพศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ที่พึงได้รับการปฏิบัติอย่างเท่าเทียม
(2) ทุกหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรม มีบทบาทเชิงรุกร่วมกัน
ในทุกขั้นตอน ของการค้นหาความจริง
(3) หน่ วยงานในกระบวนการยุติธรรมทั้งทางแพ่ ง อาญา และ
ปกครองมีเป้าหมายและยุทธศาสตร์ร่วมกัน
(4) ส่งเสริมระบบยุติธรรมทางเลือก ระบบยุติธรรมชุมชน และการ
มีส่วนร่วมของประชาชนในกระบวนการยุติธรรม และ
(5) พัฒนามาตรการอื่นแทนโทษทางอาญา

สพป.สมุทรสาคร
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3. แผนกำรศึกษำแห่งชำติ พ.ศ. 2560 – 2579
สำนักงำนเลขำธิกำรสภำกำรศึกษำ กระทรวงศึกษำธิกำร
แนวคิดกำรจัดกำรศึกษำ
แนวคิ ด การจั ด การศึ ก ษา (Conceptual Design) ตามแผนการศึ ก ษาแห่ ง ชาติ
ประกอบด้วย หลัก การจั ดการศึก ษาเพื่อ ปวงซน (Education for All) หลัก การจัดการ
ศึก ษาเพื่อ ความเท่ า เที ย มและทั่ วถึ ง (Inclusive Education) หลัก ปรัชญาของเศรษฐกิ จ
พอเพียง (Sufficiency Economy) และหลักการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนของสังคม (All for
Education) อีกทั้งยึดตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals :
SDGs 2030) ประเด็นภายในประเทศ (Local Issues) โดยนายุทธศาสตร์ชาติ (National
Strategy) มาเป็นกรอบความคิดสาคัญในการจัดทาแผน การศึกษาแห่งชาติ วิสัยทัศน์
จุดมุ่งหมาย เป้าหมาย ยุทธศาสตร์ และตัวชี้วัด ดังนี้
วิสัยทัศน์
“คนไทยทุกคนได้รับการศึกษาและเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ ดารงชีวิต อย่างเป็น
สุข สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และการเปลี่ยนแปลงของโลกศตวรรษ
ที่ 21”
พันธกิจ
1. พั ฒ นาระบบและกระบวนการจั ด การศึ ก ษาที่ ค นไทยทุ ก คนเข้ า ถึ ง โอกาสใน
การศึ ก ษาและเรี ย นรู้ ต ลอดชี วิ ต สร้ า งความเสมอภาคด้ า นการศึ ก ษาแก่ ผู้ เ รี ย นทุ ก
กลุ่มเป้ าหมาย ยกระดับ คุณ ภาพและประสิท ธิภ าพของการจัดการศึก ษาทุก ระดับ และ
จัดการศึกษาที่สอดคล้องและรองรับกระแสการเปลี่ยนแปลงของโลก ศตวรรษที่ 21
2. พัฒนาคุณภาพของคนไทยให้เป็นผู้มีความรู้ คุณลักษณะ และทักษะการเรียนรู้
ในศตวรรษที่ 21 สามารถพัฒนาศักยภาพและเรียนรู้ได้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต
3. สร้างความมั่น คงแก่ป ระเทศชาติ โดยสร้างสัง คมไทยให้เ ป็น สั ง คมแห่ ง การ
เรียนรู้ และสังคมคุณธรรม จริยธรรมที่คนไทยทุกคนอยู่ร่วมกันอย่างปลอดภัย สงบสุข
และพอเพียง
4. พัฒนาศักยภาพและความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทย เพื่อการก้าว
ข้าม กับดักประเทศ รายได้ปานกลาง สู่การเป็นประเทศในโลกที่หนึ่ง และลดความเหลื่อม
ล้ าในสั ง คมด้ ว ยการเพิ่ ม ผลิ ต ภาพของก าลั ง แรงงาน (productivity) ให้ มี ทั ก ษะ และ
สมรรถนะที่สอดคล้องกับความต้องการของตลาดงาน และการพัฒนา ประเทศ พร้อมรับ
การเปลี่ยนแปลงที่เป็นพลวัตของโลกศตวรรษที่ 21 ภายใต้ยุคเศรษฐกิจและสังคม 4.0
วัตถุประสงค์
1. เพื่อพัฒนาระบบและกระบวรการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ
2. เพื่อพัฒนาคนไทยให้เป็นพลเมืองดี มีคุณลักษณะ ทักษะและสมรรถนะที่สอดคล้องกับ
บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ และยุทธศาสตร์
ชาติ
สพป.สมุทรสาคร
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3. เพื่อพัฒนาสังคมไทยให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้และคุณธรรม จริยธรรม รู้รักสามัคคี
และร่วมมือผนึกกาลังมุ่งการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
4. เพื่อนาประเทศไทยก้าวข้ามกับดักประเทศที่มีรายได้ปานกลาง และความเหลือมล้า
ภายในประเทศลดลง
เป้ำหมำยด้ำนผู้เรียน (Learner Aspirations) โดยมุ่งพัฒนาผู้เรียนทุกคนให้มีคุณลักษณะและ
ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 (3Rs8Cs)

เป้ำหมำยของกำรจัดกำรศึกษำ 5 ประการ ดังนี้
1. ประชากรทุกคนเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพและมีมาตรฐานอย่างทั่วถึง (Access)
มีตัวชี้วัดที่สาคัญ เช่น ประชากรกลุ่มอายุ 6 - 14 ปี ทุกคนได้เข้าเรียนในระดับ
ประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนต้นหรือเทียบเท่าที่รัฐต้องจัดให้ฟรี โดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย
ผู้เรียนพิการได้รับ การพัฒนาสมรรถภาพรีอบริการ ทางการศึกษาที่เหมาะสมทุกคน และ
ประชากรวัยแรงงานมีการศึกษาเฉลี่ยเพิ่มขึ้น เป็นต้น
2. ผู้เรียนทุกคน ทุกกลุ่มเป้าหมายได้รับบริการการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน
อย่าง เท่าเทียม (Equity) มีตัวชี้วัดที่สาคัญ เช่น ผู้เรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานทุกคนได้รับ
การสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการศึกษา 15 ปี เป็นต้น
3. ระบบการศึกษาที่มีคุณภาพ สามารถพัฒนาผู้เรียนให้บรรลุขีดความสามารถเต็ม
ตามศั ก ยภาพ (Quality) มี ตั ว ชี้ วั ด ที่ ส าคั ญ เช่ น นั ก เรี ย นมี ค ะแนนผลการทดสอบทาง
การศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) แต่ละวิซาผ่านเกณฑ์คะแนนร้อยละ 50 ขึ้นไป
เพิ่มขึ้น และคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบโครงการประเมินผล นักเรียนร่วมกับนานาชาติ
(Programmed for International Student Assessment : PISA) ของนักเรียน อายุ 15
ปีสูงขึ้น เป็นต้น
สพป.สมุทรสาคร
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4. ระบบการบริหารจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ เพื่อการลงทุนทางการศึกษาที่
คุ้มค่าและบรรลุ เป้าหมาย (Efficiency) มีตัวชี้วัดที่สาคัญ เช่น ร้อยละของสถานศึกษา
ขนาดเล็กที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมิน คุณภาพภายนอกลดลง มีระบบการบริหารงานบุคคล
ครู และบุคลากรทางการศึกษาที่มีประสิทธิภาพและ เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน รวมทั้งมี
กลไกส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนสนับสนุนทรัพยากรเพื่อการจัดการศึกษา เป็นต้น
5. ระบบการศึกษาที่สนองตอบและก้าวทันการเปลี่ยนแปลงของโลกที่เป็นพลวัต
และบริบท ที่เปลีย่ นแปลง (Relevancy) ตัวชี้วัดที่สาคัญ เช่น อันดับความสามารถใน
การแข่งขันของประเทศ ด้านการศึกษาดีขึ้น สัดส่วนผู้เรียนอาชีวศึกษาสูงขึ้นเมื่อเทียบกับ
ผู้เรียนสามัญศึกษา และจานวน สถาบันอุดมศึกษาที่ติดอันดับ 200 อันดับแรกของโลก
เพิ่มขึ้น เป็นต้น
ยุทธศำสตร์ เป้ำหมำย และตัวชี้วัด
ยุทธศาสตร์ที่ 1 : การจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ มีเป้าหมาย
ดังนี้
1.1 คนทุ กช่วงวัยมีความรักในสถาบันหลักของชาติ และยึดมั่นการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
1.2 คนทุกช่วงวัยในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้และ
พื้นที่พิเศษได้รับการศึกษาและเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ
1.3 คนทุกช่วงวัยได้รับการศึกษา การดูแลและป้องกันจากภัยคุกคามในชีวิต
รูปแบบใหม่
ยุ ท ธศาสตร์ ที่ 2 : การผลิตและพั ฒนาก าลั งคน การวิจัย และนวัตกรรมเพื่ อสร้ างขี ด
ความสามารถในการแข่งขันของประเทศ มีเป้าหมาย ดังนี้
2.1 ก าลั งคนมี ทั กษะที่ ส าคั ญจ าเป็ นและมี สมรรถนะตรงตามความต้ องการ
ของตลาด งานและการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ
2.2 สถาบั น การศึ ก ษาและหน่ ว ยงานที่ จั ด การศึ ก ษาผลิ ต บั ณ ฑิ ต ที่ มี
ความเชี่ยวชาญและเป็นเลิศเฉพาะด้าน
2.3 การวิจัยและพัฒนาเพื่อสร้างองค์ความรู้ และนวัตกรรมที่สร้างผลผลิต และ
มูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ
ยุทธศาสตร์ที่ 3 : การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัย และการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ มีเป้าหมาย
ดังนี้
3.1 ผู้เรียนมีทักษะและคุณลักษณะพื้นฐานของพลเมืองไทย และทักษะและ
คุณลักษณะที่จาเป็นในศตวรรษที่ 21
3.2 คนทุ กช่วงวัยมีทักษะ ความรู้ความสามารถและสมรรถนะตามมาตรฐาน
การศึกษาและมาตรฐานวิชาชีพ และพัฒนาคุณภาพชีวิตได้ตามศักยภาพ
3.3 สถานศึกษาทุกระดับการศึกษาสามารถจัดกิจกรรม/กระบวนการเรียนรู้
ตามหลักสูตรอย่างมีคุณภาพและมาตรฐาน
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3.4 แหล่งเรียนรู้ สื่อตาราเรียน นวัตกรรม และสื่อการเรียนรู้มีคุณภาพ
และมาตรฐานและประชาชนสามารถเข้าถึงได้โดยไม่จากัดเวลาและสถานที่
3.5 ระบบและกลไกการวัด การติดตามและประเมินผลมีประสิทธิภาพ
3.6 ระบบการผลิตครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาได้มาตรฐาน
ระดับสากล
3.7 ครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา ได้รับการพัฒนาสมรรถนะ
ตามมาตรฐาน
ยุท ธศาสตร์ที่ 4 : การสร้างโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียมทางการศึกษา มี
เป้าหมาย ดังนี้
4.1 ผู้เรียนทุกคนได้รับโอกาสและความเสมอภาคในการเข้าถึงการศึกษา ที่
มีคุณภาพ
4.2 การเพิ่ ม โอกาสทางการศึ ก ษาผ่ า นเทคโนโลยี ดิ จิ ทั ล เพื่ อ การศึ ก ษา
สาหรับคนทุกช่วงวัย
4.3 ระบบข้ อมู ลรายบุ คคลและสารสนเทศทางการศึ กษาที่ ครอบคลุ มถู กต้ อง
เป็นปัจจุบัน เพื่อการวางแผนการบริหารจัดการศึกษา การติดตามประเมินผล และรายงานผล
ยุทธศาสตร์ที่ 5 : การจัดการศึกษาเพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
มีเป้าหมาย ดังนี้
5.1 คนทุกช่วงวัย มีจิตสานึกรักษ์สิ่งแวดล้อม มีคุณธรรม จริยธรรมและ
นาแนวคิดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ
5.2 หลั ก สู ต ร แหล่ ง เรี ย นรู้ และสื่ อ การเรี ย นรู้ ที่ ส่ ง เสริ ม คุ ณ ภาพชี วิ ต
ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม คุณธรรม จริยธรรม และการนาแนวคิดตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ
5.3 การวิ จั ย เพื่ อ พั ฒ นาองค์ ค วามรู้ แ ละนวั ต กรรมด้ า นการสร้ า งเสริ ม
คุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
ยุทธศาสตร์ที่ 6 : การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา มีเป้าหมาย
ดังนี้
6.1 โครงสร้าง บทบาท และระบบการบริหารจัดการศึกษามีความคล่องตัว
ชัดเจน และสามารถตรวจสอบได้
6.2 ระบบการบริหารจัดการศึกษามีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ส่งผลต่อ
คุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
6.3 ทุกภาคส่วนของสังคมมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาที่ตอบสนองความ
ต้องการของประชาชนและพื้นที่
6.4 กฎหมายและรูปแบบการบริหารจัดการทรัพยากรทางการศึกษารองรับ
ลักษณะที่แตกต่างกันของผู้เรียน สถานศึกษา และความต้องการกาลังแรงงานของประเทศ
6.5 ระบบบริ หารงานบุ คคลของครู อาจารย์ และบุ คลากรทางการศึ กษา
มีความเป็นธรรม สร้างขวัญกาลังใจ และส่งเสริมให้ปฏิบัติงานได้อย่างเต็มตามศักยภาพ
สพป.สมุทรสาคร
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ตัวชี้วัดตำมเป้ำหมำยของแผนกำรศึกษำแห่งชำติ
ตัวชี้วัด

ี่
ปีที่
ปีที่
ปัจจุบัน 1 ปี-ที่ 5 6 ปี- ท10
11 - 15 16-20

การเข้าถึงโอกาสทางการศึกษา (Access)
1) สัดส่วนนักเรียนปฐมวัย (3 - 5 ปี) ต่อประชากรกลุ่มอายุ 3 - 5 ปี
เพิ่มขึ้น

76.2

90

100

100

100

2) ประชากรอายุ 6 - 11 ปี ได้เข้าเรียนระดับประถมศึกษาทุกคน

100

100

100

100

100

3) ประชากรอายุ 12 - 14 ปี ได้เข้าเรียนระดับมัธยมศึกษา ตอนต้นหรือ
88.9
เทียบเท่าทุกคน

100

100

100

100

4) สัดส่วนนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า (15 - 17 ปี)
ต่อประชากร กลุ่มอายุ 15 - 17 ปี เพิ่มขึ้น

72.7

80

85

90

95

5) ประชากรวัยแรงงาน (15 - 59 ปี) มีจานวนปีการศึกษาเฉลี่ย เพิ่มขึ้น 10.0

10.7

11.5

12.0

12.5

0

20

25

30

40

7) ร้อยละของผูเ้ รียนพิการได้รับการพัฒนาสมรรถภาพหรือบริการ
ทางการศึกษาที่เหมาะสม

100

100

100

100

100

8) ร้อยละของแหล่งเรียนรู้ (พิพิธภัณฑ์ สวนสัตว์ ห้องสมุด ศูนย์ ฯลฯ) ที่
ได้รับการพัฒนา ให้สามารถจัดบริการ ทางการศึกษาและ มีการจัด
กิจกรรม การเรียนรู้ตลอดชีวิต ที่มีคุณภาพเพิ่มขึ้น

N/A

50

75

100

100

9) สถานศึกษาทุกแห่งมีอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง และมีคุณภาพ

N/A

98

100

100

100

6) ร้อยละของแรงงานที่ขอเทียบโอนความรู้ และประสบการณ์เพื่อยกระดับ
คุณวุฒิการศึกษา เพิ่มขึ้น

ความเท่าเทียมทางการศึกษา (Equity)
1) ดัชนีความเสมอภาคของอัตราการเข้าเรียน ระดับการศึกษา ขั้น
พื้นฐานตามฐานะ ทางเศรษฐกิจและพื้นที่ลดลง

N/A

1.0

1.0

1.0

1.0

2) ร้อยละของเด็กในวัยเรียนที่มคี วามต้องการจาเป็นพิเศษ ได้รับ
การศึกษาเต็มตามศักยภาพ เพิ่มขั้น (จาแนกตามกลุ่ม ประเภทของ
ความจาเป็นพิเศษ)

N/A

20

30

50

65

3) ผูเ้ รียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานทุกคนได้รับการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายในการศึกษา 15 ปี

N/A

100

100

100

100
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แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2561-2564 (ปรับปรุง 62)

ตัวชี้วัดตำมเป้ำหมำยของแผนกำรศึกษำแห่งชำติ (ต่อ)
ตัวชี้วัด

ปีที่

ปีที่

ปีที่

ปีที่

85

90

90

90

50

55

60

65

0

0

520

530

ปัจจุบัน 1 - 5 6 - 10 11 - 15 16-20

คุณภาพการศึกษา (Quality)
1) ร้อยละของเด็กแรกเกิด – 5 ปี มีพัฒนาการ สมวัยเพิ่มขึ้น

72.7

2) ร้อยละของนักเรียนที่มีคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษา
น้อยกว่า
ระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) แต่ละวิชาผ่านเกณฑ์คะแนนร้อยละ 50 ขึ้นไป
50
เพิ่มขึ้น
3) ความแตกต่างระหว่างคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบ ทางการศึกษา
ระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ของนักเรียนระหว่างพื้นที่/ภาคการศึกษา
ในวิชาคณิตศาสตร์และภาษาอังกฤษลดลง
4) คะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบโครงการประเมินผลนักเรียน ร่วมกับ
นานาชาติ (Programme for International Student Assessment หรือ
PISA) ของนักเรียน อายุ 15 ปี ในวิชาวิทยาศาสตร์ การอ่าน
และคณิตศาสตร์ สูงขึ้น
5) ระดับความสามารถด้านการใช้ภาษาอังกฤษ เฉลี่ยของ ผู้สาเร็จ
การศึกษาในแต่ละระดับ เมื่อทดสอบตามมาตรฐาน ความสามารถ ทาง
ภาษาอังกฤษ (CEFR) สูงขึ้น (ระดับ มัธยมศึกษาตอนต้น/ ระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย/ระดับปริญญาตรี)
6) ร้อยละการอ่านของคนไทย (อายุตงั้ แต่ 6 ปีขึ้น ไป) เพิ่มขึ้น

น้อยกว่า น้อยกว่า น้อยกว่า
10
5
2
421/
409/

510

415

A1/A2/
A2/B1/ B1/B1 B2/B2/
B2 A1/A2/B B2+
+/C1
C1+
2
77.7

7) ร้อยละของผู้ เรียนทุกระดับการศึกษามีพฤติกรรมที่แสดงออกถึง
ความตระหนักในความสาคัญของการดารงชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมความ
มีคุณธรรม จริยธรรม และการประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ในการดาเนินชีวิต เพิ่มขึ้น
N/A
7.1 ร้อยละของจานวนนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรม/โครงงาน ที่
เกี่ยวข้องกับการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพิ่มขึ้น
7.2 ร้อยละของจานวนโรงเรียนที่ใช้กระบวนการเรียนรู้ เพื่อสร้าง
เสริมคุณธรรม จริยธรรมเพิ่มขึ้น
N/A
7.3 ร้อยละของจานวนนักเรียนที่ เข้าร่วมกิจกรรม ตามโครงการ
น้อมนาแนวคิดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่ การปฏิบัติเพิ่มขึ้น
N/A
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500

85

90

95

100

30

60

90

100

100

100

40
100
30

90
60

100
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แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2561-2564 (ปรับปรุง 62)

ตัวชี้วัดตำมเป้ำหมำยของแผนกำรศึกษำแห่งชำติ (ต่อ)
ปีที่

ตัวชี้วัด

ปีที่

ปีที่

ปีที่

ปัจจุบัน 1 - 5 6 - 10 11 - 15 16-20

คุณภาพการศึกษา (Quality)
8) ร้อยละของผู้ สาเร็จการศึกษาระดับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา
มี สมรรถนะเป็นที่ พอใจของสถานประกอบการเพิ่มขึ้น
9) ร้อยละของสถานศึกษาที่ มี คุณภาพตามเกณฑ์ประกันคุณภาพ
การศึกษาเพิ่มขึ้น

60

75

85 95

100

70

80

90 100

100

10) จานวนโครงการ/งานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ / นวัตกรรม
ที่ นา ไ ป ใ ช้ ป ร ะ โ ย ช น์ ในการพัฒนา ประเทศเพิ่มขึ้น

N/A

500

700

900

1,200

11) ร้อยละของผลงานวิจัยที่ ได้รับการตีพิมพ์ในระดับนานาชาติ
เพิ่มขึ้น

N/A

10

20

30

40

12) ร้อยละของนักเรียนในเขตพัฒนาพิ เศษเฉพาะกิจ จังหวัดชายแดน
น้อยกว่า
ภาคใต้และพื้นที่พิ เศษที่ มี คะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ
50
ขั้นพื้นฐาน (O-NET) แต่ละวิชาผ่านเกณฑ์คะแนนร้อยละ 50 ขึ้นไป เพิ่มขึ้น

50

55

60

65

13) ร้อยละของสถานศึกษาที่ มี การจัดการเรียนการสอน/กิจกรรม
เพือ่ เสริมสร้างความเป็นพลเมือง (Civic Education) เพิ่มขึ้น

N/A

30

6

100

100

N/A

มี

มี

มี

มี

2) มีระบบการบริหารงานบุคคลของครู อาจารย์ และบุคลากร
ทางการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ และเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน

N/A

มี

มี

มี

มี

3) มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษา ที่เหมาะสม สอดคล้อง กับ
บริบทและความต้องการจาเป็นของสถานศึกษา

N/A

มี

มี

มี

มี

N/A

8

11

11

11

N/A

มี

มี

มี

มี

ประสิทธิภาพ (Efficiency)
1) มีการปรับปรุงโครงสร้างการบริหารงานของกระทรวงศึกษาธิการ

4) จานวนฐานข้อมูลรายบุคคลด้านการศึกษาของประเทศทีเ่ ป็นปัจจุบัน
สามารถเชื่อมโยง และใช้ข้อมูลระหว่างหน่วยงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
เพิ่มขึ้น
5) มีฐานข้อมูลด้านการศึกษาเพื่อใช้ประโยชน์ในการวางแผน การบริหาร
จัดการศึกษา การติดตามและประเมินผล

สพป.สมุทรสาคร
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แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2561-2564 (ปรับปรุง 62)

ตัวชี้วัดตำมเป้ำหมำยของแผนกำรศึกษำแห่งชำติ (ต่อ)
ตัวชี้วัด

ปัจจุบัน

ปีที่ 1 - ปีที่ 6 - ปีที่ 11 - ปีที่165
10
15
20

ประสิทธิภาพ (Efficiency)
6) มีระบบเครือข่ายเทคโนโลยีดิจิทัลเพือ่ การศึกษา ที่ทันสมัย สนองตอบ
N/A
ความต้องการของผู้ใช้ บริการอย่างมีประสิทธิภาพ

มี

มี

มี

มี

7) มีกลไกส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนสนับสนุน ทรัพยากร เพื่อ
การจัดการศึกษา

มี

มี

มี

มี

มี

มี

มี

มี

มี

มี

มี

มี

20

10

0

8) มีการปรับระบบการจัดสรรเงินไปสู่ด้านอุปสงค์ หรือตัวผู้เรียน
9) มีการปรับปรุงแก้ไขกฎหมายที่เกี่ยวกับ ความเป็นอิสระและ
ความรับผิดชอบของสถานศึกษา (Autonomous & Accountability)
10) ร้อยละของสถานศึกษาขนาดเล็กที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินคุณภาพ
ภายนอกลดลง

N/A
ไม่มี
N/A
30

0

11) สัดส่วนงบประมาณตามประเด็น (Agenda) สูงขึ้น เมื่อเทียบกับ
งบประมาณตามภารกิจ (Function)

30 :
70

40 :
60

50 : 50

60 :
40

70 : 30

12) สัดส่วนของผูเ้ รียนสูงขึ้นเมื่อเทียบกับรัฐ

20 :
80

25 :
75

30 : 70

40 :
60

50 : 50

13) อัตราการออกกลางคันของผู้เรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ลดลง

0.12

0.10

0.08

0

0

14) ร้อยละของสถานศึกษาที่ปลอดยาเสพติดเพิ่มขึ้น

80

90

95

98

100

15) ร้อยละของครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกระดับ และประเภท
การศึกษา ที่ได้รับการพัฒนาตามมาตรฐานวิชาชีพและสามารถ
ปฏิบัติงานได้อย่าง มีประสิทธิภาพ เพิ่มขึ้น

N/A

100

100

100

100

16) จานวนหน่วยงาน องค์กรภาครัฐ/เอกขน ที่มีส่วนร่วมจัดการศึกษา
แบบประชารัฐเพิ่มขึ้น

60

300

400

500

600

การตอบโจทย์บริบทที่เปลี่ยนแปลง (Relevancy)
1) อันดับความสามารถในการแข่งขันของประเทศ ด้านการศึกษาดีขึ้น
(IMD)
2) จานวนสถาบันอุดมศึกษาที่ติดอันดับ 200 อันดับแรกของโลกเพิ่มขึ้น
3) อันดับความพึงพอใจของผู้ประกอบการต่อผู้จบอุดมศึกษา
เพิ่มขึ้น (IMD)
4) ร้อยละของสถานศึกษาที่จัดการศึกษาโดยบูรณาการองค์ความรู้
แบบสะเต็มศึกษา เพิ่มขึ้น
5) จานวนหลักสูตรของสถานศึกษาที่จัดการศึกษาทวิวุฒิ (Dual Degree)
ร่วมกับต่างประเทศเพิ่มขึ้น

สพป.สมุทรสาคร

52

48

44

40

36

0
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7
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5

30
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5
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แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2561-2564 (ปรับปรุง 62)

ตัวชี้วัดตำมเป้ำหมำยของแผนกำรศึกษำแห่งชำติ (ต่อ)
ตัวชี้วัด
6) ร้อยละของผูเ้ รียนทีเ่ รียนในระบบทวิภาคี/สหกิจศึกษา
ในสถานประกอบการที่มมี าตรฐาน เพิม่ ขึ้น
7) สัดส่วนผู้เรียนอาชีวศึกษาสูงขึ้นเมื่อเทียบกับผู้เรียนสามัญศึกษา

ปัจจุบัน
N/A

ปีที่ 1 - ปีที่ 6 - ปีที่ 11 - ปีที่165
10
15
20
30

50

65

80

40 : 60 45 : 55 50 : 50 60 : 40 70 : 30

8) สัดส่วนผู้เรียนวิทยาศาสตร์สุขภาพ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสูงขึ้น
25 : 75 30 : 70 35 : 65 40 : 60 50 : 50
เมื่อเทียบกับผู้เรียนสังคมศาสตร์
9) ร้อยละของประชากรวัยแรงงาน (15 - 59 ปี) ที่มกี ารศึกษา
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าขึ้นไปเพิ่มขึ้น

56.25

60

65

70

100

10) อัตราการได้งานทา/ประกอบอาชีพอิสระของผู้สาเร็จการศึกษา
ระดับอาชีวศึกษา (ไม่นับศึกษาต่อ) ภายใน ระยะเวลา 1 ปี เพิ่มขึ้น

N/A

80

90

95

100

11) อัตราการได้งานทา/ประกอบอาชีพอิสระ ของผู้สาเร็จการศึกษา
ระดับอุดมศึกษา ภายในระยะเวลา 1 ปี เพิ่มขึ้น

N/A

75

80

85

90

12) มีฐานข้อมูลความต้องการกาลังคน (Demand) จาแนกตามกลุ่ม
อุตสาหกรรมอย่างครบถ้วน

N/A

100

100

100

100

4. แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564)
หลักกำรพัฒนำประเทศที่สำคัญในระยะแผนพัฒนำฯ ฉบับที่ 12 ยึดหลัก
“ปรัชญา ของเศรษฐกิจพอเพียง” “การพัฒนาที่ยั่งยืน” และ “คนเป็น
ศูนย์กลางการพัฒนา”
จุดเปลี่ยนสำคัญในแผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมฉบับที่ 12
การเตรียมพร้อมด้านกาลังคนและการเสริมสร้างศักยภาพของประชากร ในทุกช่วง
วัย มุ่งเน้นการยกระดับคุณภาพทุนมนุษย์ของประเทศ โดยพัฒนาคนให้เหมาะสมตามช่วง
วัย เพื่อให้เติบโตอย่างมีคุณภาพ การหล่อหลอมให้คนไทยมีค่านิยมตามบรรทัดฐานที่ดีทาง
สังคม เป็นคนดี มีสุขภาวะที่ดี มีคุณธรรมจริยธรรม มีระเบียบวินัย และมีจิตสานึกที่ดีต่อ
สังคมส่วนรวม การพัฒนาทักษะที่สอดคล้องกับความต้องการในตลาดแรงงานและทักษะที่
จาเป็นต่อการดารงชีวิตในศตวรรษที่ ๒๑ ของคนในแต่ละช่วงวัยตามความเหมาะสม การ
เตรียมความพร้อมของกาลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่จะเปลี่ยนแปลงโลกใน
อนาคต ตลอดจนการยกระดับคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ การสร้างเสริมให้คนมี
สุ ข ภาพดี ที่ เ น้ น การปรั บ เปลี่ ย นพฤติ ก รรมทางสุ ข ภาพและการลดปั จ จั ย เลี่ ย งด้ า น
สภาพแวดล้อ มที่ ส่งผลต่อ สุข ภาพ การสร้างความเป็น ธรรมและลดความเหลี่อ มล้ า ให้
ความสาคัญกับการจัดบริการของรัฐที่มีคุณภาพทั้งด้านการศึกษา สาธารณสุข ให้กับผู้ที่
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ด้อยโอกาสและผู้ที่อาศัยในพื้นที่ห่างไกล การจัดสรรที่ดินทากิน สนับสนุนในเรื่องการสร้าง
อาชีพ รายได้ และสนับสนุนการเพิ่มผลิตภาพ ผู้ด้อยโอกาส สตรี และผู้สูงอายุ รวมทั้ง
กระจายการจัดบริการภาครัฐให้มีความครอบคลุมและทั่วถึงทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ
กำรประเมินสภำพแวดล้อมกำรพัฒนำประเทศ
สถานการณ์และแนวโน้มของสังคมไทย โครงสร้างประชากรไทยเปลี่ยนแปลงเข้าสู่สังคม
สู งวั ย อย่ า งสมบู ร ณ์ เ มื่ อ สิ้ น สุ ด แผนพั ฒ นาฯ ฉบั บ ที่ 12 โดยปี 2557 ประชากรวั ย
แรงงานจะมีจานวนสูงสุดและเริ่มลดลงอย่างต่อเนื่อง คุณภาพคนไทยทุกกลุ่มวัยยังมีบัญหา
คุณภาพการศึกษา และการเรียนรู้ของคนไทยยังอยู่ในระดับค่อนข้างต่านอกจากนี้คนไทย
ส่วนใหญ่ยังมีปั ญหาด้านคุณธรรมจริยธรรม และไม่ตระหนักถึง ความสาคัญของระเบียบ
วินัย ความซื่อสัตย์ และการมีจิตสาธารณะ
วัตถุประสงค์และเป้ำหมำยกำรพัฒนำในช่วงแผนพัฒนำฯ ฉบับที่ 12
เพื่อวางรากฐานให้คนไทยเป็นคนที่สมบูรณ์ มีคุณธรรมจริยธรรม มีระเบียบ วินัย
ค่านิยม ที่ดี มีจิตสาธารณะและมีความสุข โดยมีสุขภาวะและสุขภาพที่ดี ครอบครัวอบอุ่น
ตลอดจนเป็นคนเก่งที่มีทักษะ ความรู้ความสามารถและพัฒนาตนเองได้ต่อเนื่องตลอดชีวิต
การเสริ ม สร้ า งและพัฒนาศักยภาพทุนมนุ ษย์ทุนมนุ ษย์ของประเทศไทยยังมีปั ญหาในด้ าน
คุณภาพคนในแต่ละช่วงวัย โดยผลลัพธ์ทางการศึก ษาของเด็ก วั ย เรี ย นค่อ นข้า งต่ า การ
พัฒนาความรู้และทักษะของแรงงานไม่ตรงกับตลาดงาน ในขณะที่คนไทยจานวนไม่น้อยยัง
ไม่สามารถคัดกรองและเลือกรับ ๑๒ วัฒนธรรมได้อย่างเหมาะสม ซึ่งส่งผลต่อวิกฤตค่านิยม
ทัศนคติ และพฤติกรรมในการดาเนินชีวิต การพัฒนาในระยะต่อไปจึงต้องให้ความสาคัญกับ
การวางรากฐานการพัฒนาคนให้มีความสมบูรณ์ เพื่อให้คนไทยมีทัศนคติ และพฤติก รรม
ตามบรรทัดฐานที่ดีของสังคม ได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพสูง ตามมาตรฐานสากล และ
สามารถเรียนรู้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง มีสุขภาวะที่ดีขึ้น คนทุกช่วงวัย มีทักษะ ความรู้
และความสามารถเพิ่มขึ้น รวมทั้งสถาบันทางสังคมมีความเข้มแข็ งและมีส่วนร่วมในการ
พัฒนาประเทศเพิ่มขึ้น แนวทางการพัฒนาที่สาคัญ ประกอบด้วย (1) ปรับเปลี่ยนค่านิยม
คนไทยให้มีคุณธรรม จริยธรรม มีวินัย จิตสาธารณะ และพฤติกรรมที่พึงประสงค์ อาทิ
ส่ ง เสริ ม ให้ มี กิ จ กรรมการเรี ย นการสอนทั้ ง ในและนอกห้ อ งเรี ย นที่ ส อดแทรกคุ ณ ธรรม
จริยธรรม ความมีระเบียบวินัยและจิตสาธารณะ (2) พัฒนาศักยภาพคนให้มีทักษะ ความรู้
และความสามารถในการดารงชีวิตอย่างมีคุณค่า อาทิ ส่งเสริมเด็กปฐมวัยให้มีการพัฒนา
ทักษะทางสมองและทางสังคมที่เหมาะสม เด็กวัยเรียนและวัยรุ่นมีทักษะการคิดวิเคราะห์
อย่างเป็นระบบ (2) ยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต อาทิ ปรับระบบ
บริหารจัดการสถานศึกษาขนาดเล็ก ให้มีการจัดทรัพยากรร่วมกันให้มีขนาดและจานวนที่
เหมาะสม ปรับปรุงแหล่งเรียนรู้ในชุมชนให้เป็นแหส่ง เรียนรู้เชิงสร้างสรรค์และมีชีวิต
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เป้ำหมำยที่ 1 คนไทยส่วนใหญ่มีทัศนคติและพฤติกรรมตำมบรรทัดฐำนที่ดีของ
สังคม
ตัวชี้วัด 1.1 ประชากรอายุ 13 ปีขึ้นไปมีกิจกรรมการปฏิบัติตนที่สะท้อนการมี
คุณธรรม จริยธรรมเพิ่มขึ้น
ตัวชี้วัด .2 คดีอาญามีสัดส่วนลดลง
เป้ำหมำยที่ 2 คนในสังคมไทยทุกช่วงวัยมีทักษะ ควำมรู้ และควำมสำมำรถ
เพิ่มขึ้น
2.1 เด็กปฐมวัยมีพัฒนาการเต็มตามศักยภาพ
ตัวชี้วัด 1 เด็กมีพัฒนาการสมวัยไม่น้อยกว่าร้อยละ 85
2.2 เด็กวัยเรียนและวัยรุ่นมีสติปัญญาและความฉลาด ทางอารมณ์เพิ่มขึ้น
ตัวชี้วัด 2 คะแนน IQ เฉลี่ยไม่ต่ากว่าเกณฑ์มาตรฐาน
ตัวชี้วัด 3 เด็กร้อยละ 70 มีคะแนน EQ ไม่ต่ากว่าเกณฑ์มาตรฐาน
ตัวชี้วัด 4 ผู้เรียนในระบบทวิภาคีเพิ่มขึ้นเฉลี่ยร้อยละ 30 ต่อปี
เป้ำหมำยที่ ๓ คนไทยมีกำรศึกษำที่มีคุณภำพตำมมำตรฐำนสำกลและมี
ควำมสำมำรถ เรียนรู้ ด้วยตนเองอย่ำงต่อเนื่อง
ตัวชี้วัด 3.1 ผลคะแนนสอบ PLAS ในแต่ละวิชาไม่ต่ากว่า 500
ตัวชี้วัด 3.2 การใช้อินเทอร์เน็ตเพื่อการอ่านหาความรู้เพิ่มขึ้น
ตัวชี้วัด 3.3 การอ่านของคนไทยเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 85 ตัวชี้วัด
แนวทำงกำรพัฒนำ
 ปรับเปลี่ยนค่านิยมคนไทยให้มีคุณธรรมจริยธรรม มีวินัย จิตสาธารณะ และพฤติกรรมที่
พึงประสงค์
- ส่งเสริมการเลี้ยงดูในครอบครัวที่เน้นการฝึกเด็กให้รู้จักการพึ่งพาตัวเอง มีความ
ซื่อสัตย์ มีวินัย มีศีลธรรม คุณธรรมจริยธรรม มีความรับผิดชอบ ในรูปแบบของกิจกรรมที่
เป็นกิจวัตรประจาวันและให้พ่อแม่หรือผู้ปกครองเป็นแบบอย่างที่ดีให้เด็กสามารถเรียนรู้และ
ยึดถือเป็นต้นแบบในการดาเนินชีวิต
- ส่งเสริมให้มีกิจกรรมการเรียนการสอนทั้งในและนอกห้องเรียนที่สอดแทรก
คุณธรรม จริยธรรม ความมีวินัย จิตสาธารณะ รวมทั้งเร่งสร้างสภาพแวดล้อมภายในและ
โดยรอบสถานศึกษาให้ปลอดจากอบายมุขอย่างจริงจัง
 พัฒนาศักยภาพคนให้มีทักษะความรู้และความสามารถในการดารงชีวิตอย่างมี
คุณค่า
- ส่งเสริมให้เด็ก ปฐมวัยมีก ารพัฒ นาทักษะทางสมองและทักษะทางสังคมที่
เหมาะสมพัฒนาหลักสูตรการสอนที่อิงผลงานวิจัยทางวิชาการและปรับปรุงสถานพัฒนาเด็ก
ปฐมวัยให้มีคุณภาพตามมาตรฐานที่เน้นการพัฒนาทักษะสาคัญด้านต่างๆ อาทิ ทักษะทาง
สมอง ทักษะด้าน ความคิดความจา ทักษะการควบคุมอารมณ์ ทักษะการวางแผนและ
การจัดระบบ ทักษะการรู้จักประเมินตนเอง ควบคู่กับการยกระดับบุคลากรในสถานพัฒนา
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เด็กปฐมวัยให้มีความพร้อมทั้งทักษะ ความรู้ จริยธรรมและความเป็นมืออาชีพ สนับสนุน
การผลิตสื่อ สร้างสรรค์ที่ มีรูป แบบหลากหลาย ที่ใ ห้ความรู้ใ นการเลี้ยงดู และพัฒ นาเด็ก
ปฐมวัย อาทิ ครอบครัว ศึกษา อนามัยแม่และเด็ก วิธีการพัฒนาทักษะทางสมองและทักษะ
ทางสังคม ผลักดันให้มีกฎหมายการพัฒนาเด็กปฐมวัยให้ครอบคลุมทั้งการพัฒนาทักษะการ
เรียนรู้เน้ น การเตรียมความพร้อ มเข้า สู่ระบบการศึก ษา การพัฒ นาสุ ขภาพอนามัย ให้ มี
พัฒนาการที่สมวัยและการเตรียมทักษะการอยู่ในสังคมให้มีพัฒนาการอย่างรอบด้าน
-พัฒ นาเด็ก วัยเรี ยนและวัย รุ่น ให้ มีทัก ษะการคิด วิ เคราะห์อ ย่ างเป็น ระบบมี
ความคิ ด สร้ า งสรรค์ มี ทั ก ษะการท างานและการใช้ ชี วิ ต ที่ พ ร้ อ มเข้ า สู่ ต ลาดงาน ปรั บ
กระบวนการเรี ย นรู้ ที่ ส่ ง เสริ ม ให้ เ ด็ ก มี ก ารเรี ย นรู้ จ ากการปฏิ บั ติ จ ริ ง สอดคล้ อ งกั บ
พัฒนาการของสมองแต่ละช่วงวัย เน้นพั ฒนาทักษะพื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี
ด้านวิศวกรรมคาสตร์ ด้านคณิตศาสตร์ ด้านศิลปะ และด้านภาษาต่างประเทศ สนับสนุน
ให้เด็กเข้าร่วมกิจกรรมทั้งในและนอกห้องเรียนที่เอื้อต่อการพัฒนาทักษะชีวิตและทักษะการ
เรียนรู้อย่างต่อเนื่อง อาทิ การอ่าน การบาเพ็ญ ประโยชน์ทางสังคม การดูแลสุขภาพ การ
ทางานร่วมกันเป็นกลุ่ม การวางแผนชีวิต สร้างแรงจูงใจให้เด็กเข้าสู่การศึกษาในระบบทวิภาคี
และสหกิจศึกษา ที่มุ่งการฝึกทักษะอาชีพให้พร้อมเข้าสู่ตลาดงาน
 ยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต
- ปรับระบบบริหารจัดการสถานศึกษาขนาดเล็กที่มีขนาดและจานวนผู้ เรียน
ต่ากว่าเกณฑ์มาตรฐานให้มี การจัดทรัพยากรร่วมกันให้มีขนาดและจานวนที่ เหมาะสมตาม
ความจาเป็นของพื้นที่และโครงสร้างประชากรที่มีสัดส่วนวัยเด็กลดลงอย่างต่อเนื่อง
- ปรับหลักสูตรการผลิตครูที่เน้นสมรรถนะ มีจิตวิญญาณความเป็นครู เป็นผู้
แนะนา และสามารถกระตุ้น การเรียนรู้ของผู้เรียน สร้างมาตรการจูงใจให้ผู้มีศักยภาพสูง
เข้ามาเป็ น ครู ปรับ ระบบประเมิน วิทยฐานะทาง วิช าชีพให้เชื่อ มโยงกับ พั ฒ นาการและ
ผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนและสร้างเครือข่ายแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการจัดการเรียนการสอนที่เป็น
การพัฒนาสมรรถนะของครูอย่างต่อเนื่อง
-พัฒนาระบบประเมินคุณภาพมาตรฐานที่สามารถวัดและประเมินผลคุณภาพ
ผู้เรียน ทั้งด้านทักษะ ความรู้ ความสามารถและสมรรถนะตามมาตรฐานการเรียนรู้แต่ละ
ระดับการศึกษา
- ส่งเสริมมาตรการสร้างแรงจูงใจให้สถานประกอบการขนาดกลางที่มีศักยภาพ
เข้าร่วมระบบทวิภาคีหรือสหกิจศึกษา สร้างความรู้ความเข้าใจให้กับผู้ประกอบการ ครูฝึก
หรือ ครูพี่ เ ลี้ ยงให้ ร่ว มวางแผนการจั ดการเรี ย นการสอน การฝึก ปฏิบัติ แ ละการติ ด ตาม
ประเมินผลผู้เรียน
- ขยายความร่ ว มมื อ ระหว่ า งสถาบั น อาชี ว ศึ ก ษา สถาบั น อุ ด มศึ ก ษา
ภาคเอกชน และผู้ เชี่ยวชาญทั้ งในและต่า งประเทศ พัฒ นาสาขาวิช าที่มีความเชี่ยวชาญ
เฉพาะด้านสู่ความเป็นเลิศ การพัฒนางานวิจัยไปสู่นวัตกรรมรวมทั้งขยายการจัดทาและการใช้
หลักสูตรฐานสมรรถนะให้มากขึ้น
สพป.สมุทรสาคร
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-จั ดท าสื่อ การเรียนรู้ ที่ เป็น สื่อ อิ เ ล็ก ทรอนิ ก ส์แ ละสามารถใช้ งานผ่านระบบ
อุ ป กรณ์ สื่อสารเคลื่อนที่ ให้ คนทุ กกลุ่มสามารถเข้าถึงได้ง่าย สะดวก ทั่วถึง ไม่จากัดเวลาและ
สถานที่ และใช้มาตรการทางภาษีจูงใจให้ภาคเอกชนผลิตหนังสือ สื่อการอ่านและการเรียนรู้ที่
มีคุณภาพและราคาถูก
 การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้าในสังคม
- เพิ่มโอกาสการเข้าถึงบริการพื้นฐานทางสังคมของภาครัฐ
ตัวชีว้ ัด ๒.๑ อัตราการเข้าเรียนสุทธิ (ที่ปรับปรุง) ในระดับการศึกษาขั้น
พื้ น ฐาน เท่ า กั บ ร้ อ ยละ ๙๐โดยไม่ มี ค วามแตกต่ า งระหว่ า งกลุ่ ม นั ก เรี ย น/นั ก ศึ ก ษาที่
ครอบครัวมีฐานะทางเศรษฐกิจสังคมและระหว่างพื้นที่
ตัวชีว้ ัด ๒.๒ สัดส่วนนักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาทุกระดับชั้นผ่าน
เกณฑ์คะแนนร้อยละ ๕๐ มีจานวนเพิ่มขั้นและความแตกต่างของคะแนนผลสัมฤทธิ์ระหว่าง
พื้นที่และภูมิภาคลดลง
- ขยายโอกาสการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพให้แก่เด็กและเยาวชนที่ด้อย
โอกาสทางการศึกษาอย่างต่อเนื่องโดยไม่ถูกจากัดศักยภาพจากสภาพครอบครัว พื้นที่ และ
สภาพร่างกาย การดูแลนักเรียนยากจนที่อาศัยในพื้นที่ห่างไกลที่ครอบคลุมตั้งแต่การสร้า ง
รายได้ของครัวเรือน การสนับสนุนค่าเดินทางไปยัง สถานศึกษา การปรับปรุงระบบคัด
กรองและการให้เงินอุดหนุนปัจจัยพื้น ฐานนักเรียนยากจน ของ สพฐ. ให้มีประสิทธิภาพ
มากขึ้ น และการให้ ทุ น การศึ ก ษาต่ อ ระดั บ สู ง เพื่ อ ป้ อ งกั น ไม่ ใ ห้ เ ด็ ก นั ก เรี ย นออกจาก
โรงเรียนกลางคัน
5. นโยบำยกระทรวงศึกษำธิกำร
วิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์ กระทรวงศึกษาธิการปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
1. วิสัยทัศน์
“ผู้ เรียนได้รับ การพัฒ นาให้มีความรู้คู่คุณ ธรรมอย่างมีคุณ ภาพทั่วถึงและ
เสมอภาคเป็นกาลังคนที่มีทักษะและศักยภาพรองรับการพัฒนาประเทศที่สอดคล้องกับหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและการเปลี่ยนแปลงของโลกในศตวรรษที่ 21”
2. พันธกิจ
1) ยกระดับ คุณ ภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ /ประเภทเทียบเท่า
ระดับสากล
2) เสริมสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการทางการศึกษาของประชาชนอย่าง
ทั่วถึงและเท่าเทียม
3) ผลิตพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพกาลังคน
4) พัฒนาสิ่งประดิษฐ์งานวิจัยและนวัตกรรม
5) เพิ่มประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล
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3. ยุทธศำสตร์
1) การจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของชาติ
2) การผลิตและพัฒนากาลังคนรวมทั้งงานวิจัยและนวัตกรรมที่สอดคล้อง
กับความต้องการของการพัฒนาประเทศ
3) การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต
4) การสร้างโอกาสทางการศึก ษาต่อ เนื่ อ งตลอดชีวิตอย่างทั่วถึงและเท่า
เทียม
5) การจัดการศึกษาเพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
6) การพัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ
4. เป้ำประสงค์
1) คุณภาพการศึกษาของไทยดีขึ้น
2) คนไทยได้รับโอกาสในการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ
3) คนไทยมี คุ ณ ธรรมจริ ย ธรรมมี ภู มิ คุ้ ม กัน ต่ อ การเปลี่ ย นแปลงและการ
พัฒนาประเทศในอนาคต
4) กาลังคนได้รับการผลิตและพัฒนาทักษะให้มีสมรรถนะตรงตามความ
ต้องการของพื้นที่และประเทศ
5) คนไทยมี อ งค์ ค วามรู้ ส ามารถสร้ า งสรรค์ สิ่ ง ประดิ ษ ฐ์ พั ฒ นางานวิ จั ย
เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อเสริมสร้างศักยภาพการแข่งขันของประเทศ
6) มีระบบบริหารจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพเน้นการมีส่วนร่วมจากทุก
ภาคส่วนและการกระจายอานาจสู่ภูมิภาค
6. นโยบำยสำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน ปีงบประมำณ พ.ศ.2562
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จึงได้กาหนดนโยบาย
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เพื่อเป็นการ
เตรียมความพร้อมที่จะเข้าสู่ยุคของการเปลี่ยนแปลง การจัดการศึกษาของประเทศครั้ง
สาคัญที่จะพัฒนาประชากรในวัยเรียนทุกคนและทุกกลุ่มเป้าหมาย ซึ่งหมายรวมถึงกลุ่ม
ผู้เรียนที่มีความต้องการจาเป็นพิเศษ กลุ่มชาติพันธุ์ กลุ่มผู้ด้อยโอกาส และกลุ่มที่อยู่ใน
พื้นที่ห่างไกลทุรกันดาร ให้มีความพร้อมทั้งกาย ใจ สติปัญญา มีสุขภาวะที่ดีในทุกช่วงวัย
มีจิตสานึกสาธารณะ รับผิดชอบต่อสังคมและผู้อื่น มัธยัสถ์ อดออม โอบอ้อมอารี มีวินัย
รักษาศีลธรรมและเป็นพลเมืองที่ดีของชาติและพลเมืองโลกที่ดี มีหลักคิดที่ถูกต้อง มีทักษะ
ที่จาเป็นในศตวรรษที่ 21 มีทักษะสื่อสารภาษาอังกฤษและภาษาที่ 3 และอนุรักษ์ภาษา
ท้องถิ่น มีนิสัยรักการเรียนรู้และการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตสู่การเป็นคนไทย
และพลโลกที่มีทักษะการคิดขั้นสูง เป็นวัตกร นักคิด ผู้ประกอบการ เกษตรกรยุคใหม่ โดย
มีสัมมาชีพตามความถนัดของตนเอง โดยได้กาหนดนโยบาย วิสัยทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์
เป้าประสงค์ และแนวทางในการดาเนินการดังนี้
สพป.สมุทรสาคร
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วิสัยทัศน์
สร้างคุณภาพทุนมนุษย์ สู่สังคมอนาคตที่ยังยืน
พันธกิจ
1. จัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติและ
การปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
2. พัฒนาศักยภาพผู้เรียนเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันโดยพัฒนา
คุณภาพผู้เรียนให้มีความรู้ ทักษะวิชาการ ทักษะชีวิต ทักษะวิชาชีพ คุณลักษณะใน
ศตวรรษที่ 21
3. ส่งเสริมการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นมืออาชีพ
4. สร้างโอกาส ความเสมอภาคลดความเหลื่อมล้า ให้ผู้เรียนทุกคนได้รับ
บริการทางการศึกษาอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม
5. ส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และเป้าหมายโลกเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs)
6. พัฒนาระบบบริหารจัดการแบบบูรณาการ และส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมี
ส่วนร่วมในการจัดการศึกษา
เป้ำหมำย
1. ผู้เรียน เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ คิดริเริ่มและสร้างสรรค์นวัตกรรม มี
ความรู้ มีทักษะและคุณลักษณะของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 มีสุขภาวะที่เหมาะสมตามวัย
มีความสามารถในการพึ่งพาตนเอง และปรับตัวต่อ เป็นพลเมืองและพลโลกที่ดี
2. ผู้เรียนที่มีความต้องการจาเป็นพิเศษ กลุ่มชาติพันธุ์ กลุ่มผู้ด้อยโอกาส
และกลุ่มที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกลทุรกันดารได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึง เท่าเทียม และมีคุณภาพ
พร้อมก้าวสู่สากล ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
3. ครู เป็นผู้เรียนรู้ มีจิตวิญญาณความเป็นครู มีความแม่นยาทางวิชาการ
และมีทักษะการจัดการเรียนรู้ที่หลากหลายตอบสนองผู้เรียนเป็นรายบุคคล เป็นผู้สร้างสรรค์
นวัตกรรม และทักษะในการใช้เทคโนโลยี
4. ผู้บริหารสถานศึกษา มีความเป็นเลิศส่วนบุคคล คิดเชิงกลยุทธ์และ
นวัตกรรม มีภาวะผู้นาทางวิชาการ มีสานึกความรับผิดชอบ (Accountability) และการ
บริหารแบบร่วมมือ
5. สถานศึกษา มีความเป็นอิสระในการบริหารงานและจัดการเรียนรู้
ร่วมมือกับชุมชน ภาคเอกชน และผู้เกี่ยวข้องในการจัดการศึกษาระดับพื้นที่ จัด
สภาพแวดล้อมในโรงเรียนเพื่อการเรียนรู้ในทุกมิติ เป็นโรงเรียนนวัตกรรม
6. สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา มีการบริหารงานเชิงบูรณาการ เป็น
สานักงานแห่งนวัตกรรมยุคใหม่ ใช้ข้อมูลสารสนเทศและการวิจัยและพัฒนาในการ
ขับเคลื่อนคุณภาพ กากับ ติดตาม ประเมินและรายงานผลอย่างเป็นระบบ
7. สานักงานส่วนกลาง ปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมการทางาน โดย กระจาย
อานาจการบริหารงานและการจัดการศึกษาให้สถานศึกษา บริหารเชิงบูรณาการ มีระบบ
สพป.สมุทรสาคร
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ข้อมูลสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพ กากับ ติดตาม ประเมินผล และการรายงานผลอย่าง
เป็นระบบ ใช้วิจัยและนวัตกรรมในการขับเคลื่อนคุณภาพ
นโยบำย สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน
นโยบายที่ 1 จัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง
นโยบายที่ 2 พัฒนาคุณภาพผู้เรียน
นโยบายที่ 3 พัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา
นโยบายที่ 4 สร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ มี
มาตรฐาน และลดความเหลื่อมล้าทางการศึกษา
นโยบายที่ 5 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
กลยุทธ์เชิงนโยบำย
นโยบำยที่ 1 จัดกำรศึกษำเพื่อควำมมั่นคง
เป้ำประสงค์
1. ผู้เรียนในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ และเขตพื้นที่
พิเศษเฉพาะ ได้รับการบริการการศึกษาขั้นพื้นฐานที่มีคุณภาพเหมาะสมกับสังคมพหุ
วัฒนธรรม
2. เสริมสร้างคุณภาพประชากรวัยเรียนกลุ่มชาติพันธุ์ กลุ่มที่ด้อยโอกาส และ
กลุ่มที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกลสูงในถิ่นทุรกันดาร อาทิ พื้นที่สูง ชายแดน ชายฝั่งทะเล และ
เกาะแก่ง เพื่อสร้างความมั่งคงของประเทศในระยะยาว
ประเด็นกลยุทธ์
1. พัฒนาการศึกษาของสถานศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดน
ภาคใต้
ตัวชี้วัด
(1) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ของผู้เรียนสูงขึ้น
(2) ร้อยละของสถานศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดน
ภาคใต้จัดการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียนโดยการบูรณาการหลักสูตรให้สอดคล้องกับสังคม
วัฒนธรรม และภาษาของท้องถิ่น
(3) ผู้เรียนในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ได้รับบริการ
การศึกษาขั้นพื้นฐานที่มีคุณภาพ
แนวทำงกำรดำเนินกำร
ดาเนินการตามยุทธศาสตร์การศึกษาเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัด
ชายแดนภาคใต้ (พ.ศ. 2560 - 2579) ของกระทรวงศึกษาธิการ 6 ยุทธศาสตร์ ได้แก่
(1) การศึกษาเพื่อเสริมสร้างความมั่นคง
(2) การผลิตและพัฒนากาลังคนให้มีสมรรถนะในการแข่งขัน
(3) การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัยและการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
(4) การสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางการศึกษา
สพป.สมุทรสาคร
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(5) การศึกษาเพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
(6) การพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา
ทั้งนี้ดาเนินการในลักษณะบูรณาการร่วมกันของหน่วยงาน
กระทรวงศึกษาธิการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้
2. ส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้เรียนในเขตพื้นที่เฉพาะ กลุ่มชาติพันธุ์ กลุ่มที่ด้อย
โอกาส และกลุ่มที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกลทุรกันดาร เช่น พื้นที่สูง ชายแดน ชายฝั่งทะเล และ
เกาะแก่ง ได้รับการบริการด้านการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่มีคุณภาพ และเหมาะสมตรงตาม
ความต้องการ
ตัวชี้วัด
(1) จานวนผู้เรียนบ้านไกลได้รับโอกาสทางการศึกษาจากการได้เข้าพัก
ในโรงเรียนที่มีหอพักนอน หรือการสนับสนุนการเดินทางจากบ้านถึงโรงเรียนอย่าง
ปลอดภัย
(2) จานวนโรงเรียนได้รับการสนับสนุนงบประมาณเพื่อใช้ในการประกอบ
อาหาร การพัฒนาทักษะชีวิต และการพัฒนาสภาพหอพักนอนให้มีคุณภาพที่ดี อย่าง
เหมาะสม
(3) จานวนผู้เรียนได้รับการพัฒนาคุณภาพทั้งด้านทักษะวิชาการ ทักษะชีวิต
และทักษะอาชีพ ที่เหมาะสมกับบริบท
(4) จานวนผู้บริหาร ครู ในสถานศึกษา/ห้องเรียนสาขา และที่ดูแลหอพัก
นอน ที่มีนักเรียนกลุ่มชาติพันธุ์ กลุ่มที่ด้อยโอกาส กลุ่มที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกลทุรกันดาร
ได้รับการพัฒนาและสวัสดิการที่เหมาะสมกับบริบท
(5) จานวนผู้เรียนกลุ่มชาติพันธุ์ กลุ่มที่ด้อยโอกาส และกลุ่มที่อยู่ในพื้นที่
ห่างไกลทุรกันดาร ได้รับการส่งเสริมการเรียนรู้ที่มีคุณภาพ และเกิดจิตสานึกรักในสถาบัน
ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
(6) การบริหารจัดการศึกษาในโรงเรียนที่มีผู้เรียนกลุ่มชาติพันธุ์ กลุ่มที่ด้อย
โอกาส และกลุ่มที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกลทุรกันดาร ได้รับการปรับปรุงและมีรูปแบบที่มี
ประสิทธิภาพ
(7) ผู้เรียนกลุ่มชาติพันธุ์ กลุ่มที่ด้อยโอกาส และกลุ่มที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกล
ทุรกันดาร มีผลสัมฤทธิ์สูงขึ้น
แนวทำงกำรดำเนินกำร
(1) สนับสนุนงบประมาณในการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาในพื้นที่
สูงในถิ่นทุรกันดาร ชายแดน ชายฝั่ง ทะเล และเกาะแก่ง ตามความจาเป็นและ เหมาะสม
กับบริบท
(2) สนับสนุนงบประมาณในการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ดูแล
หอพักนอนตามความจาเป็น และเหมาะสมกับบริบท
(3) จัดสรรงบประมาณเพิ่มเติมให้โรงเรียนในกลุ่มโรงเรียนพื้นที่สูงในถิ่น
ทุรกันดาร ชายแดน ชายฝั่งทะเล และเกาะแก่ง ให้จัดการเรียนรู้ที่มีคุณภาพ และเกิด
จิตสานึกรักในสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
สพป.สมุทรสาคร
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(4) สร้างเวทีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในประเด็น “การพัฒนาการจัดการศึกษา
ที่เหมาะสมกับสภาพบริบทของพื้นที่สูงใน ถิ่นทุรกันดาร ชายแดน ชายฝั่งทะเล
และ เกาะแก่ง ควรทาอย่างไร” ผ่านช่องทาง จัดเวทีเสวนา การแสดงนิทรรศการ
การติดต่อสื่อสารผ่านช่องทางออนไลน์ ต่าง ๆ เช่น การสร้าง Website Facebook
และ Line เป็นต้น
(5) พัฒนารูปแบบและวิธีการจัดการเรียนรู้ สื่อการเรียนรู้ และการวัดและ
ประเมินผลที่เหมาะสมสาหรับการพัฒนาศักยภาพสูงสุด ผู้เรียนกลุ่มชาติพันธุ์ กลุ่มที่ด้อย
โอกาส และกลุ่มที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกลทุรกันดาร
(6) พัฒนาครูให้มีทักษะการสอนภาษาไทยสาหรับเด็กที่ใช้ภาษาไทยเป็น
ภาษาที่ 2
(7) ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้โดยใช้ชุมชนเป็นฐาน ในการพัฒนาทักษะ
วิชาการ ทักษะชีวิต ทักษะอาชีพ และภาษาที่ 3 ที่สอดคล้องและเหมาะสมกับสังคมพหุ
วัฒนธรรม
นโยบำยที่ 2 พัฒนำคุณภำพผู้เรียน
เป้ำประสงค์
1. ผู้เรียนทุกคนมีความรักในสถาบันหลักของชาติ และยึดมั่นการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง
มีหลักคิดที่ถูกต้อง และเป็นพลเมืองดีของชาติ และการพลเมืองโลกที่ดี (Global Citizen)
2. ผู้เรียนทุกคนมีคุณธรรม จริยธรรม มีค่านิยมที่พึงประสงค์ มีจิต
สาธารณะ รับผิดชอบต่อสังคมและผู้อื่น มัธยัสถ์ อดออม โอบอ้อมอารี มีวินัย รักษา
ศีลธรรม
3. ผู้เรียนทุกคนได้รับการพัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพในแต่ละช่วงวัย
อย่างมีคุณภาพมีทักษะที่จาเป็นในศตวรรษที่ 21 มีความเป็นเลิศทางด้านวิชาการ มีทักษะ
สื่อสารภาษาอังกฤษและภาษาที่ 3 มีนิสัยรักการเรียนรู้และการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง
ตลอดชีวิต และมีทักษะอาชีพตามความต้องการและความถนัด
4. ผู้เรียนที่มีความต้องการจาเป็นพิเศษ มีพัฒนาการตามศักยภาพของแต่
ละบุคคล ทั้งในด้านที่มีพัฒนาการปกติและด้านที่มีความบกพร่องหรือความแตกต่าง
ทางการเรียนรู้ หรือความสามารถพิเศษ ตามที่ระบุไว้ในแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล
หรือแผนการให้บริการช่วยเหลือเฉพาะครอบครัว ซึ่งจัดทาขึ้นบนพื้นฐานความต้องการ
จาเป็นเฉพาะของผู้เรียน
5. ผู้เรียนที่มีความต้องการจาเป็นพิเศษ มีความพร้อมสามารถเข้าสู่บริการ
ช่วงเชื่อมต่อ(Transitional Services) หรือการส่งต่อ (Referral) เข้าสู่การศึกษาในระดับ
เดียวกันและที่สูงขึ้น หรือการอาชีพหรือการดาเนินชีวิตในสังคมได้ตามศักยภาพของแต่ละ
บุคคล
6. ผู้เรียนทุกคนมีทักษะชีวิต มีสุขภาวะที่เหมาะสมตามวัย มีความเข้มแข็ง
อดทน และสามารถพึ่งตนเองได้ในสังคมอนาคตที่ซับซ้อนและการป้องกันตนเองจากภัย
คุกคามรูปแบบใหม่ สามารถป้องกันตนเองจากปัญหายาเสพติดได้
สพป.สมุทรสาคร
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ประเด็นกลยุทธ์
1. ปรับปรุง และพัฒนาหลักสูตรทุกระดับการศึกษา ให้เอื้อต่อการพัฒนา
สมรรถนะผู้เรียนเป็นรายบุคคล มีทักษะที่จาเป็นในศตวรรษที่ 21 นาไปสู่การจัดการศึกษา
เพื่อการมีงานทา (Career Education)
1.1 ตัวชี้วัด
(1) ร้อยละของสถานศึกษาพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ให้สอดคล้องกับทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 โดยเน้นการพัฒนาสมรรถนะผู้เรียน
เป็นรายบุคคล เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนมีหลักคิดที่ถูกต้อง รักในสถาบันหลักของชาติ และยึด
มั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข เป็นพลเมืองดี
ของชาติ และพลเมืองโลกที่ดี มีความเป็นเลิศทางด้านวิชาการ มีทักษะชีวิตและทักษะอาชีพ
ตามความต้องการ และมีทักษะในการป้องกันตนเองจากภัยคุกคามรูปแบบใหม่
(2) ร้อยละของสถานศึกษาที่มีการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาให้
สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียนและพื้นที่
1.2 แนวทำงกำรดำเนินกำร
(1) พัฒนาหลักสูตรระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้สอดคล้องกับ
ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 โดยเน้นการพัฒนาสมรรถนะผู้เรียนเป็นรายบุคคล เพื่อ
ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีหลักคิดที่ถูกต้อง รักในสถาบันหลักของชาติ และยึดมั่นการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และเป็นพลเมืองดีของชาติ และ
พลเมืองโลกทีดี มีความเป็นเลิศทางด้านวิชาการ มีทักษะชีวิตและทักษะอาชีพตามความ
ต้องการได้ และมีทักษะชีวิตในการป้องกันตนเองจากภัยคุกคามรูปแบบใหม่
(2) ปรับปรุงหลักสูตรปฐมวัยเพื่อให้เด็กได้รับการพัฒนา ทั้ง 4
ด้าน สอดคล้องกับทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
(3) ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา
และปรับเปลี่ยนการจัดการเรียนรู้ให้ตอบสนองต่อความต้องการของผู้เรียนและบริบทของ
พื้นที่
(4) ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษา จัดทาแผนการจัดการศึกษา
เฉพาะบุคคลหรือแผนการให้บริการช่วยเหลือเฉพาะครอบครัว ซึ่งจัดทาขึ้นบนพื้นฐานความ
ต้องการจาเป็นเฉพาะของผู้เรียนที่มีความต้องการจาเป็นพิเศษ หรือความสามารถพิเศษ
2. พัฒนาผู้เรียนทุกคนให้มีความรักในสถาบันหลักของชาติ และยึดมั่นการ
ปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีทัศนคติที่ดีต่อ
บ้านเมือง มีหลักคิดที่ถูกต้อง เป็นพลเมืองดีของชาติ และพลเมืองโลกที่ดี มีคุณธรรม
จริยธรรม
2.1 ตัวชี้วัด
(1) ร้อยละของผู้เรียนที่มีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงความรักใน
สถาบันหลักของชาติ ยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุข
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(2) ร้อยละของผู้เรียนที่มีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงการมีทัศนคติที่ดี
ต่อบ้านเมือง มีหลักคิดที่ถูกต้อง เป็นพลเมืองดีของชาติ มีคุณธรรม จริยธรรม
(3) ร้อยละของสถานศึกษาที่ปรับปรุงหลักสูตร จัดบรรยากาศ
สิ่งแวดล้อม และจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้ผู้เรียนแสดงออกถึงความรักในสถาบันหลักของ
ชาติ ยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มี
ทัศนคติที่ดีต่อบ้านเมือง มีหลักคิดที่ถูกต้อง เป็นพลเมืองดีของชาติ มีคุณธรรม จริยธรรม
(4) ร้อยละของสถานศึกษาที่น้อมนาพระบรมราโชบายด้าน
การศึกษาของในหลวงรัชกาลที่ 10 และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ไปพัฒนา
ผู้เรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามที่กาหนดได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2.2 แนวทำงกำรดำเนินกำร
(1) ส่งเสริม และสนับสนุนให้สถานศึกษาปรับปรุงหลักสูตร
ปรับปรุงหลักสูตร จัดบรรยากาศสิ่งแวดล้อม และจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้ผู้เรียน
แสดงออกถึงความรักในสถาบันหลักของชาติ ยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีทัศนคติที่ดีต่อบ้านเมือง มีหลักคิดที่ถูกต้อง เป็น
พลเมืองดีของชาติ และพลเมืองโลกที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรม
(2) ส่งเสริม สนับสนุนให้ สถานศึกษาน้อมนาพระบรมราโชบาย
ด้านการศึกษาของในหลวงรัชกาลที่ 10 และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปบูรณา
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามที่กาหนด
3. พัฒนาคุณภาพของผู้เรียน ให้มีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 มีความ
เป็นเลิศด้านวิชาการ นาไปสู่การสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน
3.1 ตัวชี้วัด
(1) ด้านผู้เรียน
1) ร้อยละของผู้เรียนระดับปฐมวัย ได้รับการพัฒนา
ร่างกาย จิตใจ วินัย อารมณ์ สังคม และสติปัญญา และมีความพร้อมที่จะเข้ารับ
การศึกษาในระดับที่สูงขึ้น
2) ร้อยละของผู้เรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานได้รับการ
พัฒนาร่างกาย จิตใจ วินัย อารมณ์ สังคม และสติปัญญา มีพัฒนาการที่ดีรอบด้าน
3) ร้อยละของผู้เรียนที่อ่านออกเขียนได้ คิดเลขเป็น และมี
นิสัยรักการอ่าน
4) ร้อยละของผู้เรียนที่มีทักษะการคิด วิเคราะห์
5) ร้อยละของผู้เรียนที่ผ่านการประเมินสมรรถนะที่จาเป็น
ด้านการรู้เรื่องการอ่าน (Reading Literacy)
6) ร้อยละของผู้เรียนที่ผ่านการประเมินสมรรถนะที่จาเป็น
ด้านการรู้เรื่องคณิตศาสตร์ (Mathematical Literacy)
7) ร้อยละของผู้เรียนที่ผ่านการประเมินสมรรถนะที่จาเป็น
ด้านการรู้เรื่องวิทยาศาสตร์ (Scientific Literacy)
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8) ร้อยละของผู้เรียนที่มีทักษะสื่อสารอังกฤษ และสื่อสาร
ภาษาที่ 3 ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
9) ร้อยละของผู้เรียนที่มีทักษะด้าน Digital Literacy ใน
การเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
10) ร้อยละของผู้เรียนที่มีความรู้ และทักษะในการป้องกัน
ตนเองจากภัยคุกคามรูปแบบใหม่
11) ร้อยละของผู้เรียนที่มีคะแนนผลการทดสอบทาง
การศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) มากกว่าร้อยละ 50 ในแต่ละวิชาเพิ่มขึ้นจาก
ปีการศึกษาที่ผ่านมา
12) ร้อยละ 60 ของผู้เรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นมี
สมรรถนะการเรียนรู้เรื่องการอ่านตั้งแต่ระดับขั้นพื้นฐานขึ้นไป (ระดับ 2) ตามแนวทาง
การประเมิน PISA
13) ร้อยละ 80 ของผู้เรียนทั้งหมดได้รับการประเมิน
ทักษะการคิดแก้ปัญหาตามแนวทางการประเมิน PISA
(2) ด้านสถานศึกษา
1) ร้อยละของสถานศึกษาจัดการเรียนรู้ที่ให้ผู้เรียนได้
เรียนรู้ผ่านกิจกรรม การปฏิบัติจริง (Active Learning)
2) ร้อยละของสถานศึกษาที่มีการจัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียนใน
ลักษณะของ STEM ศึกษา
3) ร้อยละของสถานศึกษาที่การจัดการเรียนรู้ตาม
กระบวนการ 5 ขั้นตอน หรือบันได 5 ขั้น (IS: Independent Study)
4) ร้อยละของสถานศึกษาที่จัดการเรียนรู้ และบรรยากาศ
สิ่งแวดล้อมที่ส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้เรียนได้เรียนรู้และฝึกทักษะด้านภาษาอังกฤษและภาษาที่
3 ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3.2 แนวทำงกำรดำเนินกำร
(1) พัฒนาผู้เรียนระดับปฐมวัยมีความพร้อมด้านร่างกาย อารมณ์
สังคม สติปัญญา เพื่อที่จะเข้ารับการพัฒนาการเรียนรู้ในระดับที่สูงขึ้น
(2) ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาจัดสภาพแวดล้อมทั้งในและ
นอกห้องเรียนให้เอื้อต่อการพัฒนาการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัย
(3) ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาจัดการเรียนรู้ระดับปฐมวัยใน
รูปแบบที่หลากหลาย
(4) ส่งเสริมการสร้างความรู้ความเข้าใจแก่พ่อแม่ผู้ปกครองเกี่ยวกับ
การเลี้ยงดูเด็กปฐมวัยที่ถูกต้องตามหลักจิตวิทยาพัฒนาการ
(5) จัดให้มีโรงเรียนต้นแบบการจัดการศึกษาปฐมวัย ให้สามารถ
พัฒนาเด็กก่อนประถมให้มีพัฒนาการความพร้อม เพื่อเตรียมตัวไปสู่การเรียนรู้ในศตวรรษ
ที่ 21
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(6) พัฒนาผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ โดยเน้นการพัฒนา
สมรรถนะที่จาเป็น 3 ด้าน
1) การรู้เรื่องการอ่าน (Reading Literacy)
2) การรู้เรื่องคณิตศาสตร์ (Mathematical Literacy)
3) การรู้เรื่องวิทยาศาสตร์ (Scientific Literacy)
(7) พัฒนาผู้เรียนให้มีสมรรถนะด้านดิจิทัล (Digital Competence)
และสมรรถนะด้านการสื่อสารภาษาอังกฤษ และภาษาที่ 3
(8) มีความรู้ และทักษะในการป้องกันตนเองจากภัยคุกคามรูปแบบใหม่
(9) ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาจัดการเรียนรู้ที่ให้ผู้เรียนได้
เรียนรู้ผ่านกิจกรรมการปฏิบัติจริง (Active Learning)
(10) ส่งเสริม สนับสนุนสถานศึกษาที่มีการจัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียน
ในลักษณะของ STEM ศึกษา
(11) ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาจัดการเรียนรู้ตาม
กระบวนการ 5 ขั้นตอน หรือบันได 5 ขั้น (IS: Independent Study)
(12) ส่งเสริมให้สถานศึกษาจัดการเรียนรู้อย่างเป็นระบบมุ่งเน้น
การใช้ฐานความรู้และระบบความคิดในลักษณะสหวิทยาการ เช่น
1) ความรู้ทางวิทยาศาสตร์และการตั้งคาถาม
2) ความเข้าใจและความสามารถในการใช้เทคโนโลยี
3) ความรู้ทางวิศวกรรม และการคิดเพื่อหาทางแก้ปัญหา
4) ความรู้และทักษะในด้านศิลปะ
5) ความรู้ด้านคณิตศาสตร์ และระบบคิดของเหตุผลและ
การหาความสัมพันธ์
(13) ส่งเสริมสนับสนุนให้สถานศึกษาประเมินสมรรถนะ
ตามแนวทางการประเมิน PISA ด้วยระบบการสอบ แบบ Online ให้กับผู้เรียนทุกคน
ตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษาตอนปลาย จนถึงมัธยมศึกษาตอนต้น
(14) ส่งเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในทางการประเมิน
ทักษะการคิดแก้ปัญหาตามแนวทางการประเมิน PISA ให้แก่ศึกษานิเทศก์และครูผู้สอน
(15) ให้บริการเครื่องมือการวัดและประเมินอิงสมรรถนะ
ตามแนวทางการประเมินผลผู้เรียนร่วมกับนานาชาติ (PISA) ด้วยระบบ Online Testing
(16) ส่งเสริมให้สถานศึกษาจัดหลักสูตรและแผนการเรียน
นาไปสู่ความเป็นเลิศในแต่ละด้าน
(17) ส่งเสริมผู้เรียนที่มีความสามารถพิเศษ ด้านศิลปะ
ดนตรีและกีฬาโดยจัดเป็นห้องเรียนเฉพาะด้าน
(18) พัฒนาศักยภาพของผู้เรียนตามความถนัด และเป็น
นวัตกร ผู้สร้างนวัตกรรม
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4. พัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะอาชีพและทักษะชีวิต มีสุขภาวะที่ดีสามารถดารงชีวิต
อยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข
4.1 ตัวชี้วัด
(1) ร้อยละของผู้เรียน มี ID plan และ Portfolio เพื่อการศึกษา
ต่อและการประกอบอาชีพ
(2) ร้อยละของสถานศึกษาที่จัดการเรียนรู้ และบรรยากาศ
สิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการพัฒนาทักษะอาชีพตามความถนัด
(3) ร้อยละของผู้เรียนที่มีสุขภาวะที่ดีทุกช่วงวัย
(4) ร้อยละของสถานศึกษาที่มีระบบป้องกันและแก้ไขปัญหาใน
สถานศึกษา
4.2 แนวทำงกำรดำเนินกำร
(1) สร้างกลไกของระบบแนะแนวทางการศึกษาเพื่อส่งเสริม
กระบวนการเรียนรู้ อิงสมรรถนะและเตรียมความพร้อมสู่การประกอบสัมมาอาชีพ
(2) พัฒนารายวิชาที่ส่งเสริมการศึกษาต่อและการประกอบอาชีพ
(3) ส่งเสริมให้สถานศึกษาจัดหลักสูตรทักษะอาชีพควบคู่กับวิชา
สามัญ เช่น ทวิศึกษาหลักสูตรระยะสั้น
(4) ส่งเสริมสนับสนุนให้สถานศึกษาจัดการเรียนรู้แก่ผู้เรียนตาม
ความสนใจในทักษะอาชีพที่ตนเองถนัด เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงานและ
การพัฒนาประเทศ
(5) ส่งเสริมให้นักเรียนทุกคนได้รับประทานอาหารตามหลัก
โภชนาการ และเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานของอนามัย
(6) ส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาด้านอารมณ์และสังคม (Social
and Emotional Learning : SEL) ในทุกช่วงวัย
(7) สถานศึกษามีระบบการป้องกันและแก้ไขปัญหาในสถานศึกษา
5. การจัดการศึกษาเพื่อการบรรลุเป้าหมายโลกเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
(SDGs) เพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง
5.1 ตัวชี้วัด
(1) ร้อยละของผู้เรียนที่มีพฤติกรรมแสดงออกถึงการดาเนิน
ชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และการประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
(2) ร้อยละของสถานศึกษาที่มีการจัดสภาพแวดล้อมที่
สอดคล้องกับมาตรฐานสิ่งแวดล้อม สังคม และเศรษฐกิจ เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
(Environmental Education Sustainable Development: EESD)
(3) ทุกสถานศึกษาจัดการศึกษาเพื่อให้บรรลุเป้าหมายโลก
เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Global Goals for Sustainable Development)
สพป.สมุทรสาคร
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5.2 แนวทำงกำรดำเนินกำร
(1) ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาจัดการเรียนรู้เพื่อ
พัฒนาผู้เรียนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
(2) ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาการจัดการศึกษา
เป้าหมายโลกเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Global Goals for Sustainable
Development)
(3) ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาและหน่วยงานทุก
สังกัดจัดสิ่งแวดล้อม สังคม และเศรษฐกิจให้สอดคล้องกับหลัก Zero waste และ
มาตรฐานสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน(Environmental Education Sustainable
Development: EESD)
(4) ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาจัดกิจกรรมการ
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และการประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอย่างต่อเนื่อง
6. พัฒนาคุณภาพผู้เรียนที่มีความต้องการจาเป็นพิเศษ
6.1 ตัวชี้วัด
(1) ร้อยละของผู้เรียนที่มีความต้องการจาเป็นพิเศษ มี
คุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานของแต่ละระดับ
(2) ร้อยละของผู้เรียนที่มีความต้องการจาเป็นพิเศษ ได้รับ
การพัฒนาด้านทักษะอาชีพ ทักษะการดารงชีวิต มีคุณธรรม จริยธรรม และมีจิต
สาธารณะ
(3) ร้อยละของผู้เรียนที่มีความต้องการจาเป็นพิเศษ ได้รับ
การส่งเสริมให้มีความสามารถพิเศษด้านต่าง ๆ อาทิ ดนตรี กีฬา ศิลปะ และเทคโนโลยี
เป็นต้น
6.2 แนวทำงกำรดำเนินกำร
(1) ให้บริการช่วยเหลือระยะแรกเริ่ม (Early Intervention:
EI) ที่ศูนย์การศึกษาพิเศษ หน่วยบริการและที่บ้านอย่างมีประสิทธิภาพ
(2) ส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาการจัดการศึกษาสาหรับ
ผู้เรียนที่มีความต้องการจาเป็นพิเศษ ด้วยระบบและรูปแบบที่หลากหลาย
(3) ส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาในโรงเรียนเรียน
รวมและศูนย์การเรียนเฉพาะความพิการ
(4) ปรับปรุงและพัฒนากระบวนการวัดและประเมินผลตาม
สภาพจริง
(5) ส่งเสริม สนับสนุนการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาทักษะการ
อ่าน การเขียน การสื่อสาร การคิดคานวณ การคิดวิเคราะห์ และการคิดอย่างมี
วิจารณญาณ
(6) ส่งเสริม สนับสนุน การจัดการเรียนการสอนเพื่อ
พัฒนาทักษะอาชีพ ทักษะการดารงชีวิต ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม จิตสาธารณะและการ
ดารงชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
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(7) ส่งเสริมการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามโครงการ
อันเนื่องมาจากพระราชดาริฯ
(8) ส่งเสริม สนับสนุน ให้ผู้เรียนมีทัศนคติที่ถูกต้องต่อ
การปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
(9) ส่งเสริม สนับสนุน การใช้สื่อเทคโนโลยี สารสนเทศ
และการสื่อสารอย่างถูกต้อง เหมาะสม และสร้างสรรค์
(10) ส่งเสริม สนับสนุน เทคโนโลยี สิ่งอานวยความ
สะดวก สื่อ บริการ และความช่วยเหลืออื่นใดทางการศึกษา
(11) ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนที่มีความต้องการจาเป็น
พิเศษ ที่มีความสามารถพิเศษในด้านวิชาการ ดนตรี กีฬา ศิลปะ และอื่นๆ เพื่อยกระดับสู่
ความเป็นเลิศพร้อมก้าวสู่สากล
(12) ส่งเสริม สนับสนุนการนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
มาใช้ในการจัดการเรียนการสอน
(13) จัดให้มีระบบการนิเทศ กากับ ติดตาม ประเมินผล
การจัดการศึกษาเชิงบูรณาการ
(14) จัดให้มีกลุ่มงานระบบประกันคุณภาพในสานัก
บริหารงานการศึกษาพิเศษ
เพื่อส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษามีระบบประกันคุณภาพภายในที่เข้มแข็ง
(15) ส่งเสริม สนับสนุนให้หน่วยงานและสถานศึกษาจัดทา
รวบรวม ผลิต พัฒนา และเผยแพร่ สื่อ นวัตกรรม งานวิจัยทางการศึกษา
(16) สารวจสภาพอาคารสถานที่ และสิ่งแวดล้อมใน
สถานศึกษา จัดทาผังบริเวณ จัดทาแบบรูปและรายการสิ่งก่อสร้าง
(17) ส่งเสริม สนับสนุนให้มีแนวทางปฏิบัติ และมาตรการ
รักษาความปลอดภัยของสถานศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ
(18) ส่งเสริม สนับสนุนให้เครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพ
และกลุ่มสถานศึกษา ขับเคลื่อนการจัดการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ
(19) ส่งเสริม สนับสนุน การดาเนินงานของคณะอนุ
กรรรมการส่งเสริมการจัดการศึกษาสาหรับคนพิการจังหวัด
(20) ส่งเสริม สนับสนุนสถานศึกษาร่วมมือกับผู้ปกครอง
ชุมชน และองค์กรปกครองในพื้นที่ พัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนและระบบแนะ
แนวให้มีประสิทธิภาพ
(21) ส่งเสริม สนับสนุนการจัดสภาพแวดล้อมและแหล่ง
เรียนรู้ให้เอื้อต่อการจัดการศึกษา
7. ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษา นา Digital Technology มาใช้ใน
การจัดการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียนเป็นรายบุคคลตามสมรรถนะ ความต้องการ และความถนัด
สร้างสังคมฐานความรู้ (Knowledge-Based Society) เพื่อการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอด
ชีวิต
สพป.สมุทรสาคร
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7.1 ตัวชี้วัด
(1) ร้อยละของผู้เรียนที่เรียนรู้ผ่าน Digital Platform
(2) ร้อยละของสถานศึกษาที่จัดการเรียนรู้เพื่อให้พัฒนา
ตนเองผ่าน Digital Platform
7.2 แนวทางการดาเนินการ
(1) พัฒนาระบบคลังข้อมูล องค์ความรู้ เพื่อให้บริการ
Digital Textbook ตามเนื้อหาหลักสูตรที่กับหนด สื่อ วิดีโอ และองค์ความรู้ประเภท
ต่าง ๆ และให้บริการแก่ผู้เรียนให้การพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต
(2) พัฒนา Digital Platform เพื่อตอบสนองต่อการ
พัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนเป็นรายบุคคล
(3) สถานศึกษาสนับสนุน ส่งเสริมให้ผู้เรียนเรียนรู้ด้วย
ตนเองผ่าน Digital Platform
นโยบำยที่ 3 พัฒนำผู้บริหำร ครู และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ
เป้ำประสงค์
ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกประเภท เป็นบุคลากรที่มี
คุณภาพ มีประสิทธิภาพ เป็นมืออาชีพ และมีทักษะวิชาชีพขั้นสูง
ประเด็นกลยุทธ์
3.1 สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับสถาบันทางการศึกษาที่ผลิตครู ในการผลิต
และพัฒนาครู ให้ตรงกับสาขาวิชา และสอดคล้องกับการพัฒนาในศตวรรษที่ 21
3.1.1 ตัวชี้วัด
(1) สถานศึกษามีแผนความต้องการครูระยะ 20 ปี
(2) สถานศึกษามีกรอบสมรรถนะครูที่สอดคล้องกับการพัฒนาใน
ศตวรรษที่ 21 และสอดคล้องกับบริบทของพื้นที่
(3) สถานศึกษาทุกแห่งมีจานวนครูอย่างเหมาะสม และพอเพียงต่อ
การพัฒนาคุณภาพของผู้เรียน
3.1.2 แนวทำงกำรดำเนินกำร
(1) ประสานความร่วมมือกับสถาบันการศึกษาในการวิเคราะห์
ความขาดแคลน และความต้องการครู
(2) ประสานความร่วมมือกับสถาบันการศึกษาในการกาหนด
สมรรถนะครูให้สอดคล้องกับการพัฒนาในศตวรรษที่ 21
(3) ประสานความร่วมมือ ในการวางแผนในการผลิตครูทั้งระบบ
(4) สถาบันการศึกษาผลิตครูตามความต้องการและความขาด
แคลนครู ระยะ 20 ปี
(5) ประสานความร่วมมือ ติดตาม ประเมินผล การผลิตครู
3.2 พัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาทุกประเภท ให้มีสมรรถนะ
ตามมาตรฐานวิชาชีพ มีศักยภาพ มีคุณธรรม จริยธรรม
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3.2.1 ตัวชี้วัด
(1) ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาทุกประเภท มี
ศักยภาพในการปฏิบัติงานครบตามความจาเป็น ในการจัดการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ
(2) ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาสามารถพัฒนา
หลักสูตรสถานศึกษา การจัดการเรียนรู้ และการวัดประเมินผลอย่างมีคุณภาพในรูปแบบที่
หลากหลาย ตามศักยภาพของผู้เรียนแต่ละบุคคล
3.2.2 แนวทำงกำรดำเนินกำร
(1) ศึกษาวิเคราะห์ ความต้องการจาเป็นในการพัฒนาตนเอง
(Need Assessment) ของผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา เพื่อวางแผนการ
พัฒนาอย่างเป็นระบบและครบวงจร
(2) กาหนดกรอบและวิเคราะห์หลักสูตรเพื่อพัฒนาผู้บริหาร ครู
และบุคลากรทางการศึกษา ให้เชื่อมโยงกับความก้าวหน้าในวิชาชีพ (Career Path)
(3) ประสานกับสถาบันการศึกษา สถาบันคุรุพัฒนา หรือ
หน่วยงานอื่น ๆ จัดทาหลักสูตรที่มีคุณภาพให้สอดคล้องกับกรอบหลักสูตรที่กาหนด
(4) สนับสนุนให้ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา วางแผน
และเข้ารับการพัฒนาตามหลักสูตรที่กาหนดที่เชื่อมโยงความก้าวหน้าในวิชาชีพ (Career
Path)
(5) ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรในรูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ทาง
วิชาชีพ (Professional Learning Community: PLC)
(6) ส่งเสริมและพัฒนาครูให้ออกแบบการเรียนรู้ การจัดการเรียนรู้
ให้สอดคล้องกับการวัดประเมินผลที่เน้นทักษะการคิดขั้นสูง (Higher Order Thinking)
ผ่านกิจกรรมการปฏิบัติจริง (Active Learning)
(7) ส่งเสริมและพัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาทุก
ประเภท ให้มีความรู้ทักษะด้าน Digital Literacy, Digital Pedagogy ทักษะสื่อสาร
ภาษาอังกฤษ ทักษะสื่อสารภาษาที่ 3
(8) ส่งเสริมพัฒนาและยกระดับความรู้ภาษาอังกฤษของครูที่สอน
ภาษาอังกฤษ โดยใช้ระดับการพัฒนาทางด้านภาษา (CEFR) ตามเกณฑ์ที่กาหนด
(9) ส่งเสริมและพัฒนาครูให้มีความรู้และทักษะในการจัดการเรียนรู้
สาหรับผู้เรียนที่มีความแตกต่าง (Differentiated Instruction)
(10) ส่งเสริมและพัฒนาครูให้มีความรู้และทักษะในการสร้าง
เครื่องมือการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะการคิดขั้นสูง (Higher Order
Thinking)
(11) ส่งเสริมและพัฒนาครูและผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนขนาด
เล็ก ให้มีความรู้ความสามารถจัดการเรียนรู้เป็นรายบุคคล และการสอนแบบคละชั้น
(12) ส่งเสริมและพัฒนาครูในการจัดการเรียนรู้สาหรับผู้เรียนที่มี
ความต้องการจาเป็นพิเศษ ตามศักยภาพของผู้เรียนแต่ละบุคคล และตามสภาพและ
ประเภทของความพิการ
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(13) ส่งเสริมสนับสนุนให้ครูพัฒนาตนเองผ่านระบบ Online และ
แบบ Face-to-Face Training
(14) ปรับเปลี่ยนกระบวนการวิธีการประเมินครู โดยเน้นการ
ประเมินสมรรถนะในการจัดการเรียนการสอนโดยผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนเป็นหลัก และ
ประเมินจรรยาบรรณของครู ทุก ๆ 5 ปี (ประเมิน 360 องศา)
3.3 นา Digital Technology มาใช้ในการพัฒนาผู้บริหาร ครู และ
บุคลากรทางการศึกษาทุกประเภททั้งระบบ
3.3.1 ตัวชี้วัด
(1) สถานศึกษา และหน่วยงานในสังกัดทุกแห่งมีระบบ
ฐานข้อมูลผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา เพื่อวางแผนการผลิตและพัฒนาครูทั้ง
ระบบ
(2) ร้อยละของบุคลากรในสังกัดที่พัฒนาตนเองผ่านระบบ
Digital Technology
(3) ร้อยละของ Digital Content เกี่ยวกับองค์ความรู้ใน
สาขาที่ขาดแคลน
3.3.2 แนวทำงกำรดำเนินกำร
(1) พัฒนา Digital Platform เพื่อใช้ในการพัฒนา
ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกประเภททั้งระบบ
(2) พัฒนา Digital Platform ระบบบริหารจัดการ
ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาทุกประเภททั้งระบบ
(3) พัฒนา Digital Content ในองค์ความรู้การจัด
การศึกษาในสาขาที่ขาดแคลน เช่น การพัฒนาทักษะการคิดขั้นสูง การจัดการศึกษา
สาหรับผู้เรียนที่มีความต้องการจาเป็นพิเศษ และผู้เรียนที่มีความแตกต่าง เป็นต้น
(4) ส่งเสริม สนับสนุน ให้ผู้บริหาร ครูและบุคลากร
ทางการศึกษาทุกประเภทพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องผ่านระบบ Digital Technology
นโยบำยที่ 4 สร้ำงโอกำสในกำรเข้ำถึงบริกำรกำรศึกษำที่มีคุณภำพ มีมำตรฐำน และ
ลดควำมเหลื่อมล้ำทำงกำรศึกษำ
เป้ำประสงค์
สร้างโอกาสให้ประชากรวัยเรียนทุกคนเข้าถึงการบริการการเรียนรู้ที่มี
คุณภาพ มีมาตรฐานเสมอกัน และลดความเหลื่อมล้าด้านการศึกษา
ประเด็นกลยุทธ์
4.1 ร่วมมือกับองค์กรปกครองระดับท้องถิ่น ภาคเอกชน หน่วยงานที่
เกี่ยวข้องในการจัดการศึกษาให้สอดคล้องกับบริบทของพื้นที่
4.1.1 ตัวชี้วัด
(1) ร้อยละของเด็กวัยเรียนที่เข้ารับการศึกษาในแต่ละระดับ
การศึกษา
สพป.สมุทรสาคร
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(2) ร้อยละของนักเรียนออกกลางคัน
(3) ร้อยละของสถานศึกษาที่มีระบบการดูแลช่วยเหลือและ
คุ้มครองนักเรียนและการแนะแนวที่มีประสิทธิภาพ
(4) ร้อยละของสถานศึกษาที่มีระบบฐานข้อมูลประชากรวัย
เรียนและสามารถนามาใช้ในการวางแผนจัดการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
4.1.2 แนวทำงกำรดำเนินกำร
(1) สถานศึกษาร่วมกับองค์กรปกครองระดับพื้นที่
ภาคเอกชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง วางแผนการจัดการศึกษาให้สอดคล้องเหมาะสมกับ
บริบทของพื้นที่
(2) สถานศึกษาร่วมกับองค์กรปกครองระดับพื้นที่ จัดทา
สามะโนประชากรวัยเรียน (0-6 ปี)
(3) สถานศึกษาร่วมมือกับองค์กรปกครอง ชุมชน เอกชน
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องระดับพื้นที่ จัดทาแผนการนักเรียนทุกระดับ
(4) สถานศึกษาร่วมกับองค์กรปกครองระดับพื้นที่ ติดตาม
ตรวจสอบ เด็กวัยเรียนได้เข้าถึงการบริการการเรียนรู้ได้อย่างทั่วถึง ครบถ้วน
(5) สถานศึกษาจัดทาฐานข้อมูลประชากรวัยเรียน เพื่อเก็บ
รวบรวม เชื่อมโยงข้อมูล ศึกษา วิเคราะห์ เพื่อวางแผนการจัดบริการการเรียนรู้ให้แก่
ผู้เรียน
4.2 ยกระดับสถานศึกษาในสังกัดทุกระดับ และทุกประเภท ให้มีมาตรฐาน
ตามบริบทของพื้นที่ เพื่อให้พัฒนาผู้เรียน มีคุณภาพ มีมาตรฐานเสมอกัน
4.2.1ตัวชี้วัด
(1) สานักงานคณะกรรมการการศึกษามีกรอบมาตรฐาน
สถานศึกษา
(2) ร้อยละของสถานศึกษาที่ผ่านการประเมินมาตรฐาน
สถานศึกษาตามที่กาหนด
4.2.2 แนวทำงกำรดำเนินกำร
(1) จัดทามาตรฐานสถานศึกษาโดยพิจารณาจากปัจจัย
หรือองค์ประกอบขั้นพื้นฐาน เพื่อสร้างโอกาสให้ผู้เรียนเข้าถึงบริการการเรียนรู้ที่จะพัฒนา
คุณภาพผู้เรียนให้มีมาตรฐานเสมอกัน ตามบริบทเชิงพื้นที่ เช่น
1) ปัจจัยด้านโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอานวยความ
สะดวก เช่น อาคารเรียน อาคารประกอบ หอประชุม สนามกีฬา ห้องเรียน ห้องพิเศษ
วัสดุ ครุภัณฑ์ เป็นต้น
2) ด้านครูและบุคลากรทางการศึกษา
3) ด้านการบริหารจัดการ
4) ด้านงบประมาณ
5) ด้านความปลอดภัย และ
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6) ด้าน Digital Technology
(2) ส่งเสริม สนับสนุน ปรับปรุง พัฒนาสถานศึกษาให้มี
มาตรฐานตามที่กาหนด
4.3 สร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการศึกษาสาหรับผู้เรียนที่มีความ
ต้องการจาเป็นพิเศษ
4.3.1 ตัวชี้วัด
(1) มีข้อมูลสารสนเทศของการจัดการศึกษาพิเศษ ที่
เชื่อมโยงกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกระดับ
(2) สานักงานบริหารงานการศึกษาพิเศษมียุทธศาสตร์
แผนการดาเนินงาน และแผนปฏิบัติการที่ตอบสนองสาหรับผู้เรียนที่มีความต้องการจาเป็น
พิเศษ ตามศักยภาพของผู้เรียนแต่ละบุคคล และตามสภาพและประเภทของความพิการ
(3) ทุกสถานศึกษาในสังกัดมีความพร้อมทั้งระบบ เพื่อ
สามารถการจัดการศึกษาแบบเรียนรวม
4.3.2 แนวทำงกำรดำเนินกำร
(1) จัดทาระบบข้อมูลสารสนเทศของการจัดการศึกษา
พิเศษ ที่เชื่อมโยงกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกระดับ และนามาใช้อย่างมีประสิทธิภาพ
(2) ส่งเสริม สนับสนุน สานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ
จัดทากลยุทธศาสตร์ แผนการดาเนินงาน และแผนปฏิบัติเชิงรุก เน้นการใช้นวัตกรรมและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ และการทางานแบบมีส่วนร่วม
(3) ส่งเสริม สนับสนุนระบบการจัดการศึกษาพิเศษ ที่
ผู้เรียนสามารถเข้าสู่บริการช่วงเชื่อมต่อ (Transitional Services) หรือการส่งต่อ
(Referral) เข้าสู่การศึกษาในระดับเดียวกันและที่สูงขึ้น หรือการอาชีพ หรือการดาเนินชีวิต
ในสังคมได้ตามศักยภาพของแต่ละบุคคล
(4) ส่งเสริม สนับสนุน ให้ทุกสถานศึกษาในสังกัดมีความ
พร้อมทั้งระบบ เพื่อสามารถการจัดการศึกษาแบบเรียนรวม
(5) จัดให้มีศึกษานิเทศก์ผู้รับผิดชอบการจัดการศึกษาพิเศษ
ในการติดตาม ช่วยเหลือและสนับสนุนให้สถานศึกษาดาเนินการจัดการศึกษาพิเศษได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ
4.4 จัดสรรงบประมาณสนับสนุนผู้เรียน และสถานศึกษาอย่างเหมาะสม
เพียงพอ
4.4.1 ตัวชี้วัด
(1) มีรูปแบบหรือแนวทางในการจัดสรรงบประมาณให้กับ
ผู้เรียน และสถานศึกษาโดยตรงอย่างเหมาะสม
(2) ผู้เรียนทุกคน และสถานศึกษาได้รับการจัดสรร
งบประมาณสนับสนุนการเรียนรู้อย่างเหมาะสมและเพียงพอต่อการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา
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(3) จานวนโครงการ/ กิจกรรมที่ได้รับความร่วมมือจาก
กองทุนความเสมอภาคทางการศึกษา
4.4.2 แนวทำงกำรดำเนินงำน
(1) ศึกษา วิเคราะห์ วิธีการจัดสรรงบประมาณให้กับ
ผู้เรียน และสถานศึกษา ทั้งด้านความเหมาะสม เพียงพอ
(2) จัดสรรงบประมาณให้ผู้เรียน และสถานศึกษาโดยตรง
(3) ประสานความร่วมมือกับกองทุนความเสมอภาคทาง
การศึกษา เพื่อลดความเหลื่อมล้าทางการศึกษา เพื่อสนับสนุนงบประมาณเพื่อสนับสนุน
การจัดการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียน
4.5 ส่งเสริม สนับสนุน ให้สถานศึกษา หน่วยงานทุกระดับนา Digital
Technology มาใช้เป็นเครื่องมือในการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียน
4.5.1 ตัวชี้วัด
(1) สถานศึกษาทุกแห่งมีระบบโครงข่ายสื่อสาร
โทรคมนาคมที่สามารถเชื่อมต่อกับโครงข่ายอินเทอร์เน็ตได้อย่างมีประสิทธิภาพ และ
ปลอดภัย
(2) สถานศึกษามี Digital Device เพื่อใช้เป็นเครื่องมือใน
การเรียนรู้ของผู้เรียน และเป็นเครื่องมือในการจัดการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
4.5.2 แนวทำงกำรดำเนินงำน
(1) ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษามีโครงข่ายสื่อสาร
โทรคมนาคมที่มีประสิทธิภาพ และปลอดภัย
(2) ส่งเสริม สนับสนุน ให้สถานศึกษามีระบบคอมพิวเตอร์
และอุปกรณ์ที่ใช้เป็นเครื่องมือในพัฒนาทักษะด้าน Digital Literacy แก่ผู้เรียน
(3) ส่งเสริม สนับสนุน ให้สถานศึกษาปรับปรุงพัฒนา
ห้องเรียนให้เป็นห้องเรียน Digital
(4) ส่งเสริม สนับสนุน Digital Device สาหรับผู้เรียนทุก
ระดับอย่างเหมาะสม เพื่อเป็นเครื่องมือในการพัฒนาการเรียนรู้ของตนเอง อย่างต่อเนื่อง
ตลอดชีวิต
(5) ส่งเสริม สนับสนุน Digital Device และพัฒนา
Digital Pedagogy สาหรับครูอย่างเหมาะสม เพื่อเป็นเครื่องมือในการจัดกระบวนการ
เรียนรู้เพื่อพัฒนาผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
(6) โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาทางไกลผ่าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ (Distance Learning Information Technology: DLIT)
(7) โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยี
การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม
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นโยบำยที่ 5 เพิ่มประสิทธิภำพกำรบริหำรจัดกำร
เป้ำประสงค์
สถานศึกษา และหน่วยงานระดับภูมิภาคมีความอิสระในการจัดการศึกษา
เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพ มีมาตรฐานสอดคล้องกับบริบทของพื้นที่
ประเด็นกลยุทธ์
5.1 เพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการศึกษาของสานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา และสถานศึกษา
5.1.1 ตัวชี้วัด
(1) สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานมีผลการ
ดาเนินงานผ่านเกณฑ์การประเมินส่วนราชการที่สานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบ
ราชการกาหนด
(2) ร้อยละของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาผ่านเกณฑ์การ
ประเมินคุณภาพมาตรฐานสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
(3) ร้อยละของสถานศึกษาที่มีผลการประเมินภายนอกใน
ระดับดีขึ้นไป
(4) ร้อยละของหน่วยงานผ่านการประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA: Integrity & Transparency
Assessment)
5.1.2 แนวทำงกำรดำเนินกำร
(1) กากับ ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล เพื่อการ
บริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ โดยยึดหลักธรรมาภิบาล
(2) ส่งเสริมระบบประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาให้
เข้มแข็ง
(3) ยกย่องเชิดชูเกียรติสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา สานัก
บริหารงานการศึกษาพิเศษ สถานศึกษา และองค์คณะบุคคลที่มีผลงานเชิงประจักษ์
(4) กาหนดให้หน่วยงานในสังกัดทุกหน่วยงานใช้ระบบการ
บริหารจัดการที่มุ่งเน้นคุณธรรมและความโปร่งใสในการทางานตามหลักการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA: Integrity &
Transparency Assessment)
5.2 สร้างเครือข่ายความร่วมมือและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนของสังคมเข้ามา
มีส่วนร่วมบริหารจัดการศึกษา
5.2.1 ตัวชี้วัด
ร้อยละของสถานศึกษาหน่วยงานมีการบริหารจัดการแบบมี
ส่วนร่วม
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5.2.2 แนวทำงกำรดำเนินงำน
(1) ส่งเสริมการบริหารจัดการเขตพื้นที่การศึกษาโดยใช้
พื้นที่เป็นฐาน (Area-based Management) รูปแบบการบริหารแบบกระจายอานาจ
“CLUSTERs”
(2) ส่งเสริม การมีส่วนร่วม จัดทาแผนบูรณาการจัด
การศึกษา ในระดับพื้นที่
(3) สร้างความเข้มแข็งในการยกระดับคุณภาพการศึกษา
รูปแบบเครือข่าย เช่น เครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษา ศูนย์พัฒนากลุ่ม
สาระการเรียนรู้ สหวิทยาเขต กลุ่มโรงเรียน ฯลฯ
(4) ส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนของสังคมมีส่วนร่วมในการจัด
การศึกษาแบบบูรณาการที่ตอบสนองความต้องการของประชาชนและพื้นที่
(5) ส่งเสริม สนับสนุน ผู้ปกครอง ชุมชน สังคม และ
สาธารณชน ให้มีความรู้ ความเข้าใจ และ มีส่วนร่วมรับผิดชอบ (Accountability) ในการ
บริหารจัดการศึกษา
(6) ส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนของสังคมเข้ามามีส่วนร่วม
สนับสนุนทรัพยากรเพื่อการศึกษา
5.3 ยกระดับการบริหารงานของสถานศึกษาให้มีอิสระ นาไปสู่การกระจาย
อานาจ 4 ด้าน ให้สถานศึกษาเป็นศูนย์กลางในการจัดการศึกษาตามบริบทของพื้นที่
5.3.1 ตัวชี้วัด
(1) มีรูปแบบและแนวทางในการบริหารจัดการของ
โรงเรียนให้เกิดคุณภาพ
(2) มีข้อเสนอเชิงนโยบายในการกระจายอานาจทั้งระบบ
(3) มีรูปแบบและแนวทางในการบริหารจัดการโรงเรียน
ขนาดเล็กให้เกิดคุณภาพ
(4) ร้อยละของสถานศึกษามีคุณภาพ และมาตรฐาน
(มาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน/ปฐมวัย/ศูนย์การศึกษาพิเศษ) และพัฒนา
สู่ระดับสากล
(5) จานวนโรงเรียนขนาดเล็กลดลง
(6) ร้อยละของผู้เรียนที่อยู่ในโรงเรียนขนาดเล็กมี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น
5.3.2 แนวทำงกำรดำเนินกำร
(1) ศึกษา วิเคราะห์ ปรับปรุง เปลี่ยนแปลง ระบบการ
บริหารงานของหน่วยงาน บทบาทหน้าที่ทั้งระดับปฏิบัติ และรับการกากับติดตาม
(2) ศึกษา วิเคราะห์ ออกแบบ และพัฒนารูปแบบการ
กระจายอานาจการจัดการศึกษา 4 ด้าน ให้สถานศึกษา โดยในปีงบประมาณ 2562 ให้
ศึกษานาร่องรูปแบบการกระจายอานาจ เช่น
สพป.สมุทรสาคร

แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2561-2564 (ปรับปรุง 62)

~ 71 ~

1) เขตพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา
2) โรงเรียนร่วมพัฒนา (Partnership School)
3) Autonomous School
(3) ศึกษา วิเคราะห์ ออกแบบโครงสร้างของสถานศึกษา
(Enterprise Architecture) ในฐานหน่วยงานระดับปฏิบัติ และหน่วยงานระดับกากับ
ติดตามให้เหมาะกับบริบทการเปลี่ยนแปลงของโลกปัจจุบัน
(4) ศึกษา วิเคราะห์ ออกแบบ พัฒนา Digital
Technology ใช้ในการจัดการศึกษาทั้งระบบ (Digital Transformation)
(5) สนับสนุน ส่งเสริมให้สถานศึกษาจัดหาเจ้าหน้าที่เพื่อ
ปฏิบัติหน้าที่สนับสนุนการจัดการเรียนรู้ เพื่อให้ครูสายผู้สอนปฏิบัติหน้าที่เฉพาะด้านที่
เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียนเท่านั้น
(6) ยกระดับสถานศึกษาให้เป็นแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิต เป็น
ศูนย์กลางในการพัฒนาทักษะ และคุณภาพชีวิตของชุมชน
(7) สร้างความเข้มแข็ง และยกระดับคุณภาพสถานศึกษา
ตามบริบทของพื้นที่ เช่น โรงเรียนมาตรฐานสากล โรงเรียนนวัตกรรม โรงเรียนร่วม
พัฒนา โรงเรียนประชารัฐ โรงเรียนคุณธรรม โรงเรียนห้องเรียนกีฬา ฯลฯ
(8) นาผลการประกันคุณภาพการศึกษามาใช้ในการวาง
แผนการปฏิบัติการตรวจสอบติดตามเพื่อการปรับปรุงพัฒนาสถานศึกษาให้มีคุณภาพและ
เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษา
(9) สร้างมาตรฐาน และกาหนดแนวทางในการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก
(10) ส่งเสริม สนับสนุน ให้โรงเรียนขนาดเล็กมีระบบการ
บริหารจัดการที่หลากหลาย เช่น การบริหารจัดการแบบกลุ่มโรงเรียน การสอนแบบคละ
ชั้น
(11) พิจารณาแต่งตั้งผู้บริหารที่มีศักยภาพในโรงเรียน
ขนาดเล็ก พิจารณาค่าตอบแทนพิเศษและสวัสดิการอื่น ๆ สาหรับผู้ปฏิบัติงานในโรงเรียน
ขนาดเล็ก
(12) ปรับปรุงกฎหมายระเบียบข้อปฏิบัติให้สอดคล้องกับ
การกระจายอานาจ
(13) สถานศึกษามีอิสระในการบริหารงาน และจัดการ
เรียนรู้ เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้ได้ตามมาตรฐานคุณภาพผู้เรียน สอดคล้องกับความต้องการ
ท้องถิ่น นาไปสู่การพัฒนาทักษะชีวิต ทักษะอาชีพของผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
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5.4 ปรับเปลี่ยนระบบงบประมาณเพื่อสนับสนุนผู้เรียนและสถานศึกษาอย่าง
เหมาะสม เพียงพอ
5.4.1 ตัวชี้วัด
(1) มีรูปแบบหรือแนวทางในการจัดสรรงบประมาณให้กับ
ผู้เรียน และสถานศึกษาโดยตรงอย่างเหมาะสม
(2) ผู้เรียนทุกคนและสถานศึกษาได้รับการจัดสรร
งบประมาณสนับสนุนการเรียนรู้อย่างเหมาะสมและเพียงพอต่อการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา
(3) จานวนโครงการ/กิจกรรมที่ได้รับความร่วมมือจาก
กองทุนความเสมอภาคทางการศึกษา
5.4.2 แนวทำงกำรดำเนินงำน
(1) ศึกษา วิเคราะห์ วิธีการจัดสรรงบประมาณให้กับ
ผู้เรียน และสถานศึกษา ทั้งด้านความเหมาะสม เพียงพอ
(2) จัดสรรงบประมาณให้ผู้เรียน และสถานศึกษาโดยตรง
(3) ประสานความร่วมมือกับกองทุนความเสมอภาคทาง
การศึกษา เพื่อลดความเหลื่อมล้าทางการศึกษา เพื่อสนับสนุนงบประมาณเพื่อสนับสนุน
การจัดการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียน
5.5 ส่งเสริม สนับสนุน ให้สถานศึกษา หน่วยงานทุกระดับนา Digital
Technology มาใช้ในการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารอย่างเป็นระบบ นาไปสู่การนา
เทคโนโลยี Big Data เพื่อเชื่อมโยงข้อมูลด้านต่าง ๆ ตั้งแต่ข้อมูลผู้เรียน ข้อมูลครู ข้อมูล
สถานศึกษา ข้อมูลงบประมาณ และข้อมูลอื่น ๆ ที่จาเป็นมาวิเคราะห์เพื่อให้สถานศึกษา
สามารถจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาผู้เรียนเป็นรายบุคคลตามสมรรถนะ และความถนัด และ
สามารถวิเคราะห์เป็นข้อมูลในการวางแผนการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศต่อไป
5.5.1 ตัวชี้วัด
(1) สถานศึกษาทุกแห่งมีระบบข้อมูลสารสนเทศที่สามารถ
ใช้ในการวางแผนการจัดการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ
(2) สถานศึกษาทุกแห่งมีข้อมูลผู้เรียนรายบุคคลที่สามารถ
เชื่อมโยงกับข้อมูลต่าง ๆ นาไปสู่การวิเคราะห์เพื่อวางแผนการจัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียนได้
อย่างมีประสิทธิภาพ
5.5.2 แนวทางการดาเนินงาน
(1) พัฒนาระบบฐานข้อมูลทรัพยากรมนุษย์ด้านการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน ที่สามารถเชื่อมโยง และบูรณาการข้อมูลด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
ระหว่างกระทรวง หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยการเชื่อมโยงข้อมูลรายบุคคลที่เกี่ยวกับ
การศึกษาการพัฒนาตนเอง สุขภาพและการพัฒนาอาชีพในตลอดช่วงชีวิต เป็นฐานข้อมูล
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศไทยที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล สามารถ
ประเมินจุดอ่อน จุดแข็ง และศักยภาพบุคคลของประเทศ นาไปสู่การตัดสินใจระดับ
นโยบายและปฏิบัติ
สพป.สมุทรสาคร
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(2) พัฒนา Digital Platform ด้านการเรียนรู้ผู้เรียน และ
บุคลากรทางการศึกษา เพื่อให้สถานศึกษา และหน่วยงานในสังกัดใช้ในการปฏิบัติงานตาม
ภารกิจ
(3) พัฒนา Digital Platform ด้านการบริหารงาน เพื่อ
สนองตอบต่อการปฏิบัติงานของบุคลากรตามภารกิจที่รับผิดชอบ นาไปสู่การพัฒนา
ฐานข้อมูลบุคลากร ที่เชื่อมโยงกันทั้งระบบตั้งแต่การคัดสรร บรรจุแต่งตั้ง ตลอดจน
เชื่อมโยงถึงการพัฒนาครู เพื่อให้สอดคล้องกับความก้าวหน้าในอาชีพ
(4) พัฒนา Digital Platform ระบบข้อมูลสารสนเทศของ
ผู้เรียนเป็นรายบุคคลตั้งแต่ระดับปฐมวัย จนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่สามารถเชื่อมโยงกับ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง นาไปสู่การพัฒนาฐานข้อมูลประชากรด้านการศึกษาของประเทศ
(5) พัฒนา Big Data เพื่อเชื่อมโยง วิเคราะห์ข้อมูลทุกมิติ
นาไปสู่การวางแผน การจัดการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียนเป็นรายบุคคล

สพป.สมุทรสาคร
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7. วิสัยทัศน์กำรพัฒนำจังหวัดสมุทรสำคร (พ.ศ.2561-2564)

เป้ำหมำยกำรพัฒนำจังหวัด
จากการประมวลกรอบการพัฒนาระดับนโยบาย จังหวัดสมุทรสาครได้นามา
วิเคราะห์และค้นหาเป้าหมายการพัฒนาจังหวัดที่สอดคล้องเชื่อมโยงกับสภาพปัญหาและ
ความต้องการของประชาชนในระดับพื้นที่ ดังนี้

สพป.สมุทรสาคร
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เป้ำหมำยกำรพัฒนำจังหวัด
จากการประมวลกรอบการพัฒนาระดับนโยบาย จังหวัดสมุทรสาครได้นามา
วิเคราะห์และค้นหาเป้าหมายการพัฒนาจังหวัดที่สอดคล้องเชื่อมโยงกับสภาพปัญหาและ
ความต้องการของประชาชนในระดับพื้นที่ ดังนี้
ทิศทำงระดับ
นโยบำย
1. การสร้างการ
เติบโตบนคุณภาพ
ชีวิตที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม

กำรวิเครำะห์ควำมสอดคล้องเชื่อมโยง
กับพื้นที่จังหวัดสมุทรสำคร

การพัฒนาผ่านมาของจังหวัด
สมุทรสาครได้มีการพัฒนาทาง
เศรษฐกิจเป็นหลัก โดยมีGPP ใน
ลาดับต้นๆ ของประเทศ ซึ่งจากการ
พิจารณาถึงความสมดุลระหว่างการ
เติบโตทางเศรษฐกิจกับผลกระทบที่
เกิดจากสภาพแวดล้อมและชุมชน
ส่งผลกระทบในเชิงลบ เช่น ปัญหา
น้าเสีย ปัญหามลพิษเป็นต้น
2. การสร้าง
จังหวัดสมุทรสาครมีศักยภาพในการ
ความสามารถใน
เป็นศูนย์กลางการผลิตและแปรสินค้า
การแข่งขันและการ เกษตรโดยเฉพาะอาหารทะเลอย่าง
ยกระดับการพัฒนา ครบวงจร
ให้เป็นศูนย์กลาง
การผลิตอาหารและ
สินค้าเกษตรได้
มาตรฐานโลก

จุดเน้นกำรพัฒนำ
การพัฒนากระบวนการผลิตของ
ภาคอุตสาหกรรมสู่การเป็นเมือง
อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ (Eco
Industrial Town) ซึ่งเน้นการ
พัฒนา ควบคู่ไปกับการอยู่
ร่วมกันกับชุมชนและการดูแล
สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

การยกระดับการผลิตไปสู่
มาตรฐานสากล เช่น GAP,
GMP, HACCP และมาตรฐานที่
เกี่ยวข้องเป็นต้น เพื่อการส่งออก
สินค้าเกษตรปลอดภัยและอาหาร
ปลอดภัยตลอดจนการนา
นวัตกรรมและเทคโนโลยี
สมัยใหม่เข้ามาช่วยในการแปร
รูปผลผลิต เพื่อเพิ่มมูลค่า
ของสินค้าและบริการ
3. การส่งเสริมการ จังหวัดสมุทรสาครมีศักยภาพในการ การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว และ
ท่องเที่ยว
ส่งเสริมการท่องเที่ยว เนื่องจากมี
กิจกรรมการท่องเที่ยวทางเลือก
ทาเลที่ตั้งที่อยู่ใกล้กรุงเทพมหานคร
ใหม่เพื่อสร้างรายได้จากการ
และมีเส้นทางคมนาคมขนส่งที่สะดวก ท่องเที่ยวให้กับชุมชน
4. การพัฒนาและ มิติการพัฒนาด้านสังคม โดยเฉพาะ การเสริมสร้างและพัฒนา
เสริมสร้างศักยภาพ เรื่องการศึกษาและคุณภาพชีวิตของ คุณภาพชีวิตของคน มุ่งสู่สังคม
ของคน และชุมชน จังหวัดสมุทรสาครยังอยู่ในเกณฑ์ปาน แห่งการเรียนรู้และการพัฒนา
กลางถึงต่า ทั้งนี้ ตามดัชนี
ชุมชนให้เป็นเมืองน่าอยู่
ความก้าวหน้าของคน (HAI) ปี พ.ศ.
2558 พบว่าด้านการศึกษา อยู่ที่
ลาดับ 38 ของประเทศ ด้านที่อยู่
อาศัยและสภาพแวดล้อม อยู่ทลี่ าดับ
75 ของประเทศ และด้านการมีส่วน
ร่วมอยู่ที่อันดับ 71 ของประเทศ
สพป.สมุทรสาคร
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เป้ำหมำยกำรพัฒนำจังหวัด (ต่อ)
ทิศทำงระดับ
นโยบำย
5. ความมั่นคง

6. การพัฒนา
ระบบโครงสร้าง
พื้นฐานเพื่อรองรับ
ความเติบโตของ
เมือง

7. การลดความ
เหลื่อมล้า
สร้างความเป็น
ธรรมและยกระดับ
การบริหารจัดการ
ภาครัฐ

สพป.สมุทรสาคร

กำรวิเครำะห์ควำมสอดคล้องเชื่อมโยง
กับพื้นที่จังหวัดสมุทรสำคร

จังหวัดสมุทรสาครมีแรงงานต่างด้าว
ที่เป็นประชากรแฝง จานวน 3 แสน
กว่าคน ส่งผลกระทบต่อการบริหาร
จัดการด้านต่างๆ ภายในจังหวัด เช่น
การจัดระบบสาธารณูปโภค การ
รักษาความสงบเรียบร้อยและความ
มั่นคงภายในเป็นต้น
แนวโน้มของการขยายตัวของเมือง
โดยเฉพาะจากกรุงเทพมหานครที่
กระจายตัวมายังจังหวัดสมุทรสาคร
ซึ่งทาให้เกิดชุมชนเมือง และการ
ขยายตัวของภาคอุตสาหกรรมทาให้
ระบบสาธารณูปโภคไม่เพียงพอต่อ
การรองรับการขยายตัวของเมือง
เช่น โครงข่ายถนน ไฟฟ้า ประปา
เป็นต้น
จังหวัดสมุทรสาครมี GPP ติด 1
ใน 10 ของประเทศ อย่างไรก็ตาม
ภายในพื้นที่จังหวัดมีความแตกต่าง
ระหว่างสังคมเมืองและสังคมวิถี
เกษตร และชนบท จึงจาเป็นต้อง
พิจารณาถึงความเหลื่อมล้าของสังคม
และการให้บริการของรัฐที่ทั่วถึงและ
เท่าเทียมกันเนื่องจากมีประชากรแฝง
ในพื้นที่จานวนมาก

จุดเน้นกำรพัฒนำ
การจัดระเบียบแรงงานต่างด้าว
และสถานประกอบการให้เป็นไป
ตามที่กฎหมายกาหนด

การจัดระบบผังเมือง ควบคู่กับ
การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้
รองรับต่อการเติบโตของชุมชน
เมืองและภาคอุตสาหกรรมใน
พื้นที่

มุ่งเน้นคุณภาพการให้บริการ
ภาครัฐที่มีประสิทธิภาพ เป็น
ธรรม โปร่งใส สามารถ
ตอบสนองได้ตรงตาม
ความต้องการของประชาชน
โดยยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง
ในการพัฒนารวมทั้งการส่งเสริม
การรวม กลุม่ เพื่อ ลดการเอา
เปรียบจากพ่อค้าคนกลาง ลด
ต้นทุนการผลิต และสร้าง
ผู้ประกอบการรายใหม่ (Start –
up)

แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2561-2564 (ปรับปรุง 62)

ส่วนที่ 2
การศึกษาสถานภาพเขตพื้นที่การศึกษา
 การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมด้านการศึกษาขั้นพื้นฐาน (SWOT Analysis)
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำสมุทรสำครจัดทำแผนพัฒนำกำรศึกษำ
ขั้นพื้นฐำนตำมกระบวนกำรบริหำรเชิงกลยุทธ์ ศึกษำสภำพบริบท ภำรกิจ อำนำจหน้ำที่ของเขต
พื้นที่กำรศึกษำ ข้อมูลทำงกำรศึกษำ ผลกำรดำเนินงำนที่ผ่ำนมำจำกผู้รับผิดชอบ ปัญหำควำม
ต้องกำร ข้อเสนอ แนะแนวทำงกำรพัฒนำจำกผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยได้ จัดประชุมเพื่อรับฟัง
ควำมคิดเห็นจำกผู้มีสว่ นได้เสีย อันประกอบไปด้วย ผูแ้ ทนคณะอนุกรรมกำรศึกษำธิกำรจังหวัด
คณะกรรมกำรติดตำม ตรวจสอบประเมินและนิเทศกำรศึกษำ กลุ่มเครือข่ำยทำงกำรศึกษำ
ต่ำง ๆ นำข้อมูลข้อเสนอแนะแนวทำงมำวิเครำะห์ ประเมินสภำพแวดล้อมทั้งภำยในและภำยนอก
เพื่ อให้ รู้ ถึ งสถำนะที่ เ ป็ น จริ งในด้ ำ นจุ ดอ่ อนจุ ด แข็ ง โอกำสและสภำวะภัย คุก คำมที ่ต ้อ ง
ระมัดระวัง เพื่อเป็นพื้นฐำนของกำรกำหนดยุทธศำสตร์กำรพัฒนำที่เหมำะสม พบว่ำ
1. ด้านโอกาสทางการศึกษา
 จุดแข็ง : Strengths
S1 สถำนศึ ก ษำขั้ น พื้ น ฐำนเพื่ อ บริ ก ำรแก่ ก ลุ่ ม เป้ ำ หมำยมี จ ำนวนกระจำย
ครอบคลุมอยู่ทุกพื้นที่ ทุกตำบล ทั้งในสังกัดและสังกัดอื่น ส่งผลให้ประชำกรวัยเรีย นได้รับ
กำรศึกษำอย่ำงทั่วถึง
S2 นั ก เรี ย นได้ รั บ กำรสนั บ สนุ น ค่ ำ ใช้ จ่ ำ ยในกำรจั ด กำรศึ ก ษำตั้ ง แต่ ร ะดั บ
อนุบำลจนจบกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน
S3 สถำนศึกษำเปิดโอกำสให้เด็กด้อยโอกำส เด็กพิกำร เด็กไร้สัญชำติเข้ำรับ
กำรศึกษำ
S4 มีห้องเรียนพิเศษ EP คณิตศำสตร์ วิทยำศำสตร์ ให้บริกำรสำหรับเด็กที่มี
ควำมสำมำรถพิเศษและมีควำมพร้อม
S5 สถำนศึ ก ษำระดั บ ขยำยโอกำสทำงกำรศึ ก ษำมี ค วำมร่ ว มมื อ กั บ สถำน
ประกอบกำรในกำรฝึกทักษะอำชีพให้กับผูเ้ รียนเป็นกำรศึกษำเพื่อกำรมีงำนทำ
สพป.สมุทรสาคร
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S6 สถำนศึ ก ษำมี ส่ ว นร่ ว มในกำรพั ฒ นำท้ อ งถิ่ น ไปสู่ สั ง คมแห่ ง กำรเรี ย นรู้
รวมทั้งอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีและวิถีชีวิตที่เป็นเอกลักษณ์ของคนสมุทรสำครให้ดำรงอยู่
และสำมำรถให้บริกำรด้ำนอำคำรสถำนที่แก่ชุมชน
 จุดอ่อน : Weakness
W1 บุคลำกรครุูผู้สอนมีปริมำณไม่สอดคล้องกับภำรกิจทั้งงำนในหน้ำที่และ
งำนอื่ น ปั จ จุ บั น กำรจั ด กำรเรี ย นกำรสอนมี ค วำมซั บ ซ้ อ นยุ่ ง ยำก อี ก ทั้ ง ครู ไ ม่ ค รบตำม
โครงสร้ ำ งอั ต รำก ำลั ง ครู ไ ม่ ค รบชั้ น ครู ต ำมสำขำวิ ช ำที่ จ ำเป็ น ไม่ เ พี ย งพอ โดยเฉพำะใน
สถำนศึกษำขนำดเล็ก
W2 ระบบกำรดูแลช่วยเหลือ กำรแนะแนวกำรศึกษำต่อในสำขำอำชีพยังได้ผล
ไม่เต็มที่
W3 ห้องเรียน อำคำรฝึกอำชีพไม่เพียงพอ อำคำรเรียนมีอำยุกำรใช้งำนนำน มี
สภำพชำรุด งบประมำณจำกส่วนกลำงไม่เพียงพอต่อกำรจัดสรร
W4 สถำนศึ ก ษำบำงแห่ ง มี ส ถำนที่ ไ ม่ เ พี ย งพอในกำรก่ อ สร้ ำ งอำคำรเรี ย น
อำคำรประกอบ
W5 ครูผู้สอนไม่มคี วำมชำนำญทำงด้ำนภำษำที่ใช้สอนนักเรียนต่ำงด้ำว
W6 ตัว บ่ งชี้ผลกำรประเมินกำรบริหำรจัดกำรด้ำนประชำกรได้รับ สิท ธิและ
โอกำสทำงกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนเท่ำเทียมกันและส่งเสริมกำรศึกษำต่อในระดับที่สูงขึ้น ยังไม่
เป็นไปตำมมำตรฐำน
W7 อัตรำกำรออกกลำงคันยังไม่เป็นไปตำมเป้ำหมำย ยังมีนักเรียนบำงส่วนที่
ออกกลำงคันเนื่องจำกปัญหำสมรส เจ็บป่วย อุบัติเหตุ อพยพตำมผูป้ กครอง ปัญหำครอบครัว
ควำมยำกจน ทำให้นักเรียนต้องพักกำรเรียนชั่วครำว ออกไปช่วยผู้ปกครองหำรำยได้ กำรย้ำย
ติดตำมผู้ปกครองของนักเรีย น สภำพเศรษฐกิจและสังคมในปัจจุบัน ส่งผลให้นักเรีย นและ
ผูป้ กครองมีเวลำอยู่ดว้ ยกันน้อย เวลำส่วนใหญ่จะอยู่กับเพื่อนและเทคโนโลยี
W8 อัตรำกำรเรียนต่อสำยอำชีพค่อนข้ำงน้อย เนื่องจำกผู้ปกครองและนักเรียน
ยังไม่ตระหนักถึงประโยชน์
W9 โรงเรียนขยำยโอกำสไม่มีงบประมำณพำนักเรียนไปเรียนในแบบทวิศึกษำ
ของกำรเรียนต่อสำยอำชีพ
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W10 กำรพั ฒ นำกำรของสถำนศึ ก ษำให้ นั ก เรี ย นมี ภ ำวะโภชนำกำรที่ ดี ต ำม
แนวทำงกรมอนำมั ย กระทรวงสำธำรณสุ ข มี ผ ลกำรประเมิ น กำรบริ ห ำรจั ด กำรตำม
ยุทธศำสตร์อยู่ในระดับพอใช้
 โอกาส : Opportunities
O1 จังหวัดสมุทรสำคร มีอำณำเขตติดกับเมืองหลวงของประเทศ กำรคมนำคม
สะดวก ส่งผลให้เด็กเยำวชนและประชำชนมีโอกำสได้รับกำรศึกษำอย่ำงทั่วถึงและต่อเนื่อง
O2 ภำคประชำสังคม องค์กรภำครัฐ อปท. ภำคเอกชน มีศักยภำพสูง มีควำม
พร้อมในกำรให้กำรสนับสนุนสถำนศึกษำและหน่วยงำนทำงกำรศึกษำ
O3 มีสถำนประกอบกำรให้ควำมร่วมมือในกำรฝึกทักษะอำชีพ ให้กับผู้เรียนใน
รูปแบบทวิศกึ ษำ
O4 รำยได้ตอ่ หัวของประชำกรสูง รำยได้ของจังหวัดเป็นอันดับสองของประเทศ
ส่งผลให้สำมำรถสนับสนุนกำรจัดกำรศึกษำได้สูงและเต็มที่
O5 ชุ ม ชนท้ อ งถิ่ น มี ศั ก ยภำพ สำมำรถสนั บ สนุ น ทุ น กำรศึ ก ษำให้ แ ก่ เ ด็ ก ได้
จำนวนมำก
O6 เทคโนโลยีเพื่อกำรศึกษำเพื่อค้นคว้ำหำควำมรู้ มีมำกขึ้นสำมำรถเข้ำถึง
แหล่งเรียนรูไ้ ด้สะดวกขึน้
 อุปสรรค : Treats
T1 ผู้ปกครองทั้งคนไทยและต่ำงด้ำว ย้ำยถิ่นในกำรประกอบอำชี พ ส่งผลต่อ
กำรย้ำยเข้ำออกของนักเรียนและอัตรำกำรออกกลำงคัน ส่วนหนึ่งไม่ย้ำยชื่อนักเรียนออกจำก
ทะเบียนบ้ำน ส่งผลต่ออัตรำกำรเข้ำเรียน บำงส่วนติดตำมตัวไม่ได้
T2 งบประมำณสำหรับกำรพัฒนำและดูแลรักษำอุปกรณ์เทคโนโลยีไม่เพียงพอ
T3 กฎหมำย ระเบียบ กฎเกณฑ์ แนวทำงของหน่วยงำนท้ องถิ่นไม่เอื้อต่อกำร
อุดหนุนช่วยเหลือกำรศึกษำ
T4 รำยได้ผู้ปกครองส่วนใหญ่ค่อนข้ำงต่ำ ส่งผลต่อกำรส่งเสริมอุดหนุนของ
สถำนศึกษำและกำรส่งเสริมสนับสนุนกำรจัดกำรศึกษำของผู้ปกครอง ผู้เรียนส่วนหนึ่งเป็น
ผู้ด้อยโอกำสทำงกำรศึกษำ ขำดแคลนปัจจัยพื้นฐำน ออกกลำงคันและไม่จบหลักสูตรภำยใน
ระยะเวลำที่กำหนด
T5 ค่ำครองชีพ ค่อนข้ำงสูง รำยได้ของผู้ป กครองไม่เ พีย งพอต่อกำรใช้ จ่ ำ ย
ส่งผลต่อกำรส่งเสริมบุตรหลำนในกำรศึกษำ
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T6 เด็ ก ต่ ำ งด้ ำ วที่ เ พิ่ ม ขึ้ น ส่ ง ผลให้ ก ำรจั ด กำรเรี ย นกำรสอนในบำงส่ ว น
ยำกลำบำกขึ้น
2. ด้านคุณภาพทางการศึกษา
 จุดแข็ง : Strengths
S1 คุ ณภำพกำรศึก ษำระดับ ชำติขั้นพื้นฐำน เพื่อกำรประกั นคุณภำพผู้เรียน
(NT) ของนักเรียนชั้นประถมศึกษำปีที่ 3 มีคะแนนเฉลี่ยสูงกว่ำระดับประเทศ
S2 คะแนนเฉลี่ยผลกำรทดสอบระดับชำติขั้นพื้นฐำน (O-net) ระดับเขตพื้นที่
กำรศึกษำมีพัฒนำกำรสูงขึ้น และสูงกว่ำระดับประเทศ ดังนี้
- ชั้น ป. 6 วิชำภำษำไทย ภำษำอังกฤษ มีพัฒนำกำรสูงขึ้น และสูงกว่ำ
ระดับ สพฐ.ทุกวิชำ
- ชั้น ม. 3 วิชำภำษำไทย คณิตศำสตร์ วิทยำศำสตร์ มีพัฒนำกำรสูงขึ้น
- ชั้ น ม. 6 มี พั ฒ นำกำรสู ง ขึ้ น ทุก วิช ำ วิ ช ำภำษำไทย สั ง คมศึ ก ษำ และ
วิทยำศำสตร์ สูงกว่ำกระดับประเทศ
S3 โรงเรีย นทุก โรงเรีย นมีก ระบวนกำรสร้ำงเสริมคุณธรรม จริย ธรรมและ
ควำมสำนึกในกำรเป็นชำติไทย
S4 ครูและผูบ้ ริหำรสถำนศึกษำมีคุณวุฒิสูง มีควำมรู้ ควำมสำมำรถ ได้รับกำร
พัฒนำสมรรถนะอย่ำงสม่ำเสมอ มีควำมสนใจใฝ่หำควำมรูเ้ พิ่มเติม
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 งจำกมี
นโยบำยส่งเสริมคุณธรรม
 จุดอ่อน : Weakness
W1 ผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติขั้นพืน้ ฐำน (O-net) ระดับชั้น ป.6,
ม.3 มีคะแนนเฉลี่ยรวมต่ำกว่ำระดับประเทศ ในระดับชั้น ม.3 ต่ำกว่ำระดับประเทศทุกวิชำ
ชั้น ป.6 ต่ำกว่ำระดับประเทศในวิชำวิทยำศำสตร์ คณิตศำสตร์ และมีพัฒนำกำรลดลง ระดับชั้น
ม.6 ต่ำกว่ำระดับประเทศในวิชำอังกฤษ คณิตศำสตร์ วิทยำศำสตร์ ภำษำต่ำงประเทศ
W2 ผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติขนั้ พืน้ ฐำน (O-net) นักเรียนชั้น
ป.6, ม.3 มีพัฒนำกำรลดลง ดังนี้
ชั้น ป. 6 ลดลง 2 วิชำหลัก ได้แก่ คณิตศำสตร์ วิทยำศำสตร์
ชั้น ม.3 ลดลง 1 วิชำหลัก ได้แก่ ภำษำอังกฤษ
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W3 ผลกำรประเมินมำตรฐำนสำนักงำน ตัวบ่งชีผ้ เู้ รียน และผลกำรประเมินกำร
บริหำรจัดกำรตำมยุทธศำสตร์ คะแนนผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติขั้นพื้นฐำน (ONet) ป.6 และ ม.3 อยู่ในระดับพอใช้
W4 นักเรียนชั้น ป.3 ยังขำดควำมสำมำรถด้ำนกำรคำนวณ
W5 นักเรียนไม่กล้ำสื่อสำรภำษำอังกฤษ และไม่ได้ใช้ในชีวิตประจำวัน ผลกำร
ประเมิ น กำรบริ ห ำรจั ด กำรตำมยุ ท ธศำสตร์ มี จ ำนวนผู้ เ รี ย นผ่ ำ นเกณฑ์ ก ำรประเมิ น
ควำมสำมำรถด้ำนกำรใช้ภำษำอังกฤษเพื่อกำรสื่อสำรอยู่ในระดับพอใช้
W6 ครูไม่ตรงสำขำ ไม่ตรงควำมจำเป็นในกำรจัดกำรศึกษำ ทำให้ไม่สำมำรถ
จัดกำรเรียนกำรสอนได้อย่ำงมีคุณภำพเพียงพอ
W7 สถำนศึกษำที่มกี ระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนของครูลักษณะเวียนสอน
ส่งผลต่อควำมเอำใจใส่ในตัวเด็กของครูมีไม่เท่ำที่ควร
W8 ครูบรรจุใหม่ส่วนใหญ่มีภูมิลำเนำต่ำงจังหวัด จะย้ำยคืนถิ่นเมื่อบรรจุ ครบ
ตำมวำระ
W9 ครูบำงส่วนยังสอนไม่เป็น ไม่มีวธิ ีกำรสอน ขำดทักษะ ครูรนุ่ ใหม่เน้นกำรสอน
เฉพำะเรื่องที่รับผิดชอบ ไม่มกี ำรดึงดูดควำมสนใจเด็ก ไม่มจี ติ วิญญำณควำมเป็นครู
W10 ขำดแคลนครู ครูตำมสำขำที่จำเป็น โดยเฉพำะโรงเรียนขนำดเล็ก
W11 นักเรียนอ่ำนไม่ออกและเขียนไม่ได้สำเหตุส่วนหนึ่งเนื่องจำกเป็นเด็ก ที่มี
ควำมต้องกำรพิเศษและครูผสู้ อนไม่สำมำรถดูแลผูเ้ รียนได้สอดคล้องกับควำมแตกต่ำงระหว่ำง
บุคคล
W12 ครูและบุคลำกรมีทักษะในกำรทำวิจัยในชั้นเรียนน้อย ทำให้กำรพัฒนำกำร
เรียนกำรสอนไม่มปี ระสิทธิภำพเท่ำที่ควร
W13 สื่อเทคโนโลยีไม่สร้ำงสรรค์ ผูเ้ รียนใช้เทคโนโลยีขำดกำรแยกแยะ ส่งผลให้
มีพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์
 โอกาส : Opportunities
O1 หน่วยงำน ชุมชน อปท. องค์กรเอกชนให้กำรสนับสนุน ส่งผลต่อกำรมีส่วน
ร่วมในกำรพัฒนำกำรศึกษำ/สถำนศึกษำ
O2 แนวทำงกำรจัดกำรเรียนกำรสอนผ่ำนเทคโนโลยี ส่งผลให้โรงเรียนสำมำรถ
พัฒนำคุณภำพกำรศึกษำได้มำกขึ้น
O3 นโยบำยจังหวัดและนโยบำยท้องถิ่นให้ควำมสำคัญต่อกำรศึกษำมำกขึ้น
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O4 ชุมชนมีแหล่งเรียนรู้ ภูมปิ ัญญำท้องถิ่นที่หลำกหลำย ภูมปิ ัญญำท้องถิ่นเข้ำ
มำมีสว่ นร่วมในกำรจัดกำรเรียนกำรสอน เป็นครู เป็นแบบอย่ำง ส่งผลต่อนักเรียนในกำรเรียนรู้
O5 พื้ น ที่ ใ กล้ เ มื อ งหลวง ส่ ง ผลต่ อ กำรจั ด หำสื่ อ วั ส ดุ อุ ป กรณ์ ก ำรเรี ย นรู้
ที่ทันสมัย
O6 ระบบเครือข่ำยเทคโนโลยีครอบคลุมทุกพืน้ ที่เข้ำถึงสื่อกำรเรียนรู้ได้งำ่ ย
O7 สถำนประกอบกำรให้ควำมสำคัญต่อกำรสนับสนุนทำงกำรศึกษำมำกขึ้น
O8 ยุทธศำสตร์จังหวัดมีแผนให้กำรสนับสนุนคุณภำพกำรศึกษำ เพื่อยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ดำ้ นกำรทดสอบระดับชำติขนั้ พืน้ ฐำน (O-net)
 อุปสรรค : Treats
T1 กระแสสังคม มีผลต่อพฤติกรรมผูเ้ รียน
T2 โรงเรียนขยำยโอกำส มีครูไม่ตรงสำขำ/วิชำเอก กำรสรรหำ บรรจุ ไม่ตรง
กับควำมจำเป็นที่แท้จรอง
T3 ครูขำดแคลนไม่เพียงพอกับกำรพัฒนำคุณภำพ โดยเฉพำะในสถำนศึกษำ
ขนำดเล็ก
T4 นักเรียนที่เข้ำเรียนในโรงเรียนสังกัด สพฐ. ส่วนใหญ่ผู้ปกครองมีฐำนะปำนกลำง
ถึงค่อนข้ำงยำกจน ส่งผลต่อกำรร่วมพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำของบุตรหลำน
T5 กำรตีค่ำควำมคุ้มทุนทำงกำรศึกษำเป็นเงิน ส่งผลต่อโรงเรียนขนำดเล็ก
ไม่ได้รับกำรส่งเสริมที่แท้จริง
T6 สถำบันครอบครัวเป็นครอบครัวเดี่ยว/แตกแยกเพิ่มขึ้น ขำดผู้ให้กำรอบรม
เลี้ยงดู ให้ควำมรู้ ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม
T7 แหล่งเสื่อมโทรมกระจำยอยู่หลำยจุด
T8 สังคมไทยยังขำดภูมิคุ้มกันจำกกำรบริโภคผ่ำนสื่อและเทคโนโลยี ซึ่งไม่ได้
นำเสนอในเชิงสร้ำงสรรค์และเป็นจริงเท่ำที่ควร กำรแพร่ขยำยของข้อมูลข่ำวสำรไร้พรมแดน
ส่งผลต่อกำรเสริมสร้ำงควำมรู้ กำรดูแลและปกป้องผูเ้ รียนจำกค่ำนิยมที่ไม่พึงประสงค์
T9 ครูมีภำระงำนอื่นมำกกว่ำงำนสอน ส่งผลให้ไม่มเี วลำอยู่โรงเรียนไม่สำมำรถ
ออกแบบกระบวนกำรเรียนกำรสอนได้เต็มที่ และไม่เพียงพอต่อกำรดูแลเด็กและกำรจัดกำร
เรียนกำรสอน
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T10 กำรวั ด คุ ณ ภำพกำรศึ ก ษำที่ O-net ส่ ง ผลต่ อ โรงเรีย นขยำยโอกำสทำง
กำรศึกษำที่นโยบำยเน้นกำรสอนเพื่ออำชีพ
3. ด้านการบริหารจัดการ
 จุดแข็ง : Strengths
S1 ผอ.สพป.สมุทรสำคร ซึ่งเป็นผู้นำองค์กร มีนโยบำยทิศทำงกำรดำเนินงำน
ที่ชัดเจน
S2 มี ห น่ ว ยติ ด ตำมตรวจสอบทำงกำรบริ ห ำรกำรเงิ น ที่ ชั ด เจน มี ก ำรให้
คำแนะนำด้ำนระเบียบที่เกี่ยวข้อง
S3 มีเทคโนโลยีส่งเสริมกำรติดต่อสื่อสำรกับหน่วยงำนในสังกัดและหน่วยงำน
อื่นได้รวดเร็ว
S4 ผอ.สพป. มีกำรกระจำยอำนำจกำรดำเนินงำนพร้อมกำรตัดสินใจแก่กลุ่ม
เครือข่ำยต่ำง ๆ
S5 มีกำรติดตำมกำรดำเนินงำนตำมนโยบำยอย่ำงสม่ำเสมอ เป็นกำรกระตุ้น
ให้โรงเรียนเกิดกำรพัฒนำอย่ำงต่อเนื่อง
S6 สถำนศึกษำและหน่วยงำนทำงกำรศึกษำไม่มีเรื่องร้องเรียนด้ำนกำรทุจริต
ไม่มขี ่ำวกำรเรียกรับเงิน ส่งผลให้มีควำมนิยมมำสอบบรรจุครูที่จังหวัดสมุทรสำครมำก
S7 สพป.สมุท รสำคร บริหำรจัดกำรในรูป แบบเครือข่ำยสถำนศึก ษำ อย่ำง
เข้มแข็งและมีประสิทธิภำพ สถำนศึกษำมีกำรรวมกลุ่มเป็นเครือข่ำยช่วยเหลือกัน
S8 ผูบ้ ริหำรโรงเรียน ครู มีควำมเสียสละร่วมกันช่วยเหลือสนับสนุนกำรบริหำร
จัดกำรศึกษำ
S9 สพป.สมุ ท รสำคร มี วั ส ดุ แ ละครุ ภั ณ ฑ์ เ พื่ อ อ ำนวยควำมสะดวกใน
กำรปฏิบัติงำนอย่ำงทันสมัยและเพียงพอ
 จุดอ่อน : Weakness
W1 สถำนศึกษำขำดบุคลำกรปฏิบัติงำนด้ำนภำระงำนอื่น เช่น งำนธุรกำร งำน
งบประมำณ งำนกำรเงินพัสดุ งำนก่อสร้ำง
W2 กระบวนกำรจัดครูให้ประจำชั้นยังไม่เข้มแข็ง เช่น ครูที่สอนชั้น ป.1 ต้องจัดคน
ที่มคี วำมรับผิดชอบค่อนข้ำงสูง
สพป.สมุทรสาคร
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W3 สถำนศึกษำส่วนหนึ่งยังไม่มกี ำรบูรณำกำรกำรเรียนกำรสอน
W4 กำรเกลี่ย อัตรำก ำลัง ครูจ ำกสถำนศึก ษำเกินเกณฑ์ไ ปสถำนศึก ษำขำด
เกณฑ์ทำได้ยำก
W5 สพป.สมุทรสำคร ดำเนินกำรถ่ำยทอดกลยุทธ์ไปสู่กำรปฏิบัติทั้งในระดับ
กลุ่ม และระดับบุคคลไม่ทั่วถึง
W6 สพป.สมุทรสำคร มีอำคำรสถำนที่ไม่เพียงพอต่อกำรปฏิบัติงำนและกำร
บริกำรต่อผูเ้ กี่ยวข้อง
W7 สพป.มีกำรวำงแผนกำรปฏิบัติตำมแผนและกำรติดตำมประเมินผลแผนยัง
ไม่มปี ระสิทธิภำพเท่ำที่ควร
W8 งำนวิจัยเพื่อพัฒนำงำน/กำรพัฒนำนวัตกรรมใหม่ๆมีน้อย
W9 บุคลำกรบำงส่วนมีประสบกำรณ์ในงำนที่ได้รับมอบหมำยน้อยจำเป็นต้อง
รับกำรพัฒนำและสั่งสมประสบกำรณ์อย่ำงต่อเนื่อง
W10 ได้รับงบประมำณไม่เป็นไปตำมแผนที่กำหนดไว้ งบประมำณดำเนินกำร
บริหำรมีจำนวนจำกัด
 อุปสรรค : Treats
T1 กลุ่มโรงเรียนไม่มีระเบียบกฎหมำยรองรับอำนำจหน้ำที่ บทบำทภำรกิจไม่
ชัดเจน ส่งผลต่อกำรพัฒนำ
T2 กำรแต่ งตั้ ง ผู้ บ ริ ห ำรใหม่ ล งโรงเรี ย นขนำดเล็ ก ส่ ง ผลต่ อ กำรควบรวม
สถำนศึกษำ
T3 งบประมำณที่รัฐจัดสรรไม่สมดุลกับควำมต้องกำรในกำรพัฒนำ
T4 กฎหมำยกำหนดวิทยฐำนะไม่ครอบคลุมบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 38 ค (2)
ส่ ง ผลให้ เ กิ ด ควำมไม่ เ ท่ ำ เที ย มกั น ขำดขวั ญ ก ำลั ง ใจ มี ผ ลกระทบต่ อ กำรพั ฒ นำงำนของ
สำนักงำน
T5 กำรปฏิรูปโครงสร้ำงทำงกำรศึก ษำ กำรตั้งสำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัด
อย่ำงไม่มคี วำมพร้อม ส่งผลกระทบอย่ำงมำกต่อกำรปฏิบัติงำนของสำนักงำนเขต เนื่องจำกถูก
เกลี่ยอัตรำกำลังไปให้สำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดและไม่สำมำรถได้อัตรำและระดับกลับคืน
ท ำให้ป ริมำณภำระงำนที่มีอยู่เ ดิมและที่เ พิ่มขึ้นไม่สอดรับ กับ ประมำณคนปฏิบัติงำนที่มีอยู่
รวมทั้งระดับตำแหน่งที่ควรได้รับ ส่งผลต่อขวัญและกำลังใจและควำมทุ่มเทเสียสละต่องำน
สพป.สมุทรสาคร
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T6 ระเบีย บบริหำรรำชกำรของสำนัก งำนศึก ษำธิก ำรจังหวัด ส่งผลต่อกำร
บริหำรจัดกำรของสำนักงำนเขตพืน้ ที่กำรศึกษำ
T7 กฎหมำยเอื้อให้องค์คณะบุคคลระดับจังหวัดพิจำรณำเรื่องกำรเกลี่ยอัตรำ
กำลังคน แต่องค์คณะบุคคลไม่สำมำรถตัดสินใจได้
T8 กำรเปลี่ยนแปลงโครงสร้ำงและนโยบำยทำงกำรศึกษำทำให้ก ำรบริห ำร
จัดกำรและกำรจัดกำรศึกษำขำดควำมต่อเนื่อง
T9 ควำมเปลี่ยนแปลงทำงกำรเมืองเป็นผลให้นโยบำยเปลี่ยนบ่อย กำรทำงำน
ไม่ต่อเนื่องส่งผลกระทบต่อกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ
T10 นโยบำยกำรรวมโรงเรียนขนำดเล็กส่งผลให้เกิดข้อขัดแย้งกับชุมชน
ผูป้ กครองไม่ยอมรับเหตุผลในกำรรวมโรงเรียน
T11 สพฐ.ก ำหนดโครงกำร/กิ จ กรรมให้ ส ำนั ก งำนเขตพื้ น ที่ ก ำรศึ ก ษำ/
สถำนศึกษำ ไม่สำมำรถดำเนินงำนตอบสนองควำมต้องกำร ควำมจำเป็นที่ตรงกับสภำพของ
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ/สถำนศึกษำได้
T12 นโยบำยกระจำยอำนำจกำรบริหำร และกำรจัดกำรศึกษำยังไม่ดำเนินกำร
อย่ำงจริงจังส่งผลต่อควำมคล่องตัวในกำรบริหำรจัดกำร
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ส่วนที่ 3
ทิศทางการจัดการศึกษา
นโยบายของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร
จากการศึ ก ษาสถานภาพบริ บ ทของเขตพื้ น ที่ กรอบนโยบายของหน่ ว ยงานที่
เกี่ยวข้อง สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาครได้นามากาหนดทิศทาง
ในการจัดการศึกษา โดยการระดมความคิดจากทุกภาคส่วน เป็นแผนปฏิบัติการประจาปี
งบประมาณ 2562 ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร ดังนี้
วิสัยทัศน์
“การศึกษาขั้นพื้นฐาน มีคุณภาพและมาตรฐานสากล ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม
สร้างสรรค์ เป็นคนสาครบุรี 4.0 บนพื้นฐานความเป็นไทย”
คานิยาม
“มาตรฐานระดับสากล” หมายถึง ผู้เรียนมีศักยภาพเป็นพลโลก
การจัดการเรียนการสอนเทียบเคียงมาตรฐานสากล การบริหารจัดการด้วย
ระบบคุณภาพ
“คนสาครบุรี 4.0”
หมายถึง การเป็นผู้มีทักษะกระบวนการคิด
เชิงสร้างสรรค์ สามารถสร้างสรรค์ผลงาน ชิ้นงานหรือนวัตกรรมได้ตามวัย
(สอดคล้องกับเป้าหมายคุณลักษณะคนในยุค Thailand 4.0)
พันธกิจ
1. จัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติและ
การปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
2. พัฒนาศักยภาพผู้เรียนเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันโดยพัฒนา
คุณภาพผู้เรียนให้มีความรู้ มีคุณธรรม จริยธรรมมีคุณลักษณะในศตวรรษที่ 21
3. ส่งเสริมการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นมืออาชีพ
4. เสริมสร้างโอกาสทางการศึกษาแก่ประชากรวัยเรียนทุกคนได้รับการศึกษา
อย่างทั่วถึง
5. ส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และเป้าหมายโลกเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs)
6. พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ การบูรณาการการจัด
การศึกษา เน้นการมีส่วนร่วมและเสริมสร้างความรับผิดชอบต่อคุณภาพการศึกษา
สพป.สมุทรสาคร
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ค่านิยมร่วมองค์กร
ช่วยคิด ช่วยทา ช่วยรับผิดชอบ ช่วยชื่นชมผลงาน
ยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาคุณภาพนักเรียนและส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อ
สร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การจัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม
ยุทธศาสตร์ที่ 6 พัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการ
บริหารจัดการศึกษา
ยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนาทักษะกระบวนการเรียนรู้สู่การสร้างสรรค์
นวัตกรรม
จุดเน้นการดาเนินงาน
1. ด้านความสะอาด (Clean)
2. ด้านคุณธรรม จริยธรรม (Morality & Ethics)
3. ด้านการอ่านออก เขียนได้ (Read)
4. ด้านการยกระดับผลสัมฤทธิ์
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง
เป้าประสงค์
1.1 นักเรียนทุกคนมีความรักในสถาบันหลักของชาติ และยึดมั่นการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง
มีหลักคิดที่ถูกต้อง และเป็นพลเมืองดีของชาติ และการพลเมืองโลกที่ดี (Global Citizen)
1.2 นักเรียนทุกคนมีคุณธรรม จริยธรรม มีค่านิยมที่พึงประสงค์ มีจิต
สาธารณะ รับผิดชอบต่อสังคมและผู้อื่น มัธยัสถ์ อดออม โอบอ้อมอารี มีวินัย รักษา
ศีลธรรม
1.3 นักเรียนทุกคนมีทักษะชีวิต ที่เหมาะสมตามวัย มีความเข้มแข็ง อดทน
และสามารถพึ่งตนเองได้ในสังคมอนาคตที่ซับซ้อนและการป้องกันตนเองจากภัยคุกคาม
รูปแบบใหม่ สามารถป้องกันตนเองจากปัญหายาเสพติดได้
กลยุทธ์ที่ 1.1 เสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลัก และการปกครองใน
ระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
กลยุทธ์ที่ 1.2 ปลูกฝังผู้เรียนด้านคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์
สพป.สมุทรสาคร
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ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาคุณภาพนักเรียนและส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อสร้าง
ขีดความสามารถในการแข่งขัน
เป้าประสงค์
2.1 นักเรียนทุกคนได้รับการพัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพในแต่ละช่วงวัย
อย่างมีคุณภาพมีทักษะ ที่จาเป็นในศตวรรษที่ 21 มีความเป็นเลิศทางด้านวิชาการ มี
ทักษะสื่อสาร ภาษาอังกฤษ และมีนิสัยรักการเรียนรู้และการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง
ตลอดชีวิตและมีทักษะอาชีพตามความต้องการและความถนัด
2.2 นักเรียนที่มีความต้องการจาเป็นพิเศษ มีพัฒนาการตามศักยภาพของ
แต่ละบุคคล ทั้งในด้านที่มีพัฒนาการปกติและด้านที่มีความบกพร่องหรือความแตกต่าง
ทางการเรียนรู้ หรือความสามารถพิเศษตามที่ระบุไว้ในแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล
หรือแผนการให้บริการช่วยเหลือเฉพาะครอบครัว ซึ่งจัดทาขึ้นบนพื้นฐานความต้องการ
จาเป็นเฉพาะของนักเรียน
2.3 นักเรียนที่มีความต้องการจาเป็นพิเศษ มีความพร้อมสามารถเข้าสู่บริการ
ช่วงเชื่อมต่อ (Transitional Services) หรือการส่งต่อ (Referral) เข้าสู่การศึกษาในระดับ
เดียวกันและที่สูงขึ้น หรือการอาชีพหรือการดาเนินชีวิตในสังคมได้ตามศักยภาพของแต่ละ
บุคคล
กลยุทธ์ที่ 2.1 พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาให้เอื้อต่อการพัฒนาสมรรถนะผู้เรียนให้มี
ทักษะที่จาเป็นในศตวรรษที่ 21
กลยุทธ์ที่ 2.2 พัฒนาคุณภาพกระบวนการเรียนรู้
กลยุทธ์ที่ 2.3 สร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
เป้าประสงค์
3.1 สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับสถาบันทางการศึกษาที่ผลิตครู ในการ
ผลิตและพัฒนาครูให้ตรงกับสาขาวิชา และสอดคล้องกับการพัฒนาในศตวรรษที่ 21
3.2 พัฒนา ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้มีสมรรถนะตาม
มาตรฐานวิชาชีพ มีประสิทธิภาพเป็นมืออาชีพและมีทักษะวิชาชีพชั้นสูง
3.3 มีระบบการบริหารงานบุคคลที่มีประสิทธิภาพ
3.4 นาDigital Technology มาใช้ในการพัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากร
ทางการศึกษา
กลยุทธ์ที่ 3.1 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้สามารถจัดการเรียนรู้อย่างมี
คุณภาพในรูปแบบ ที่หลากหลาย
กลยุทธ์ที่ 3.2 พัฒนาระบบการบริหารงานบุคคลให้มีประสิทธิภาพโดยเชื่อมโยงกับ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
สพป.สมุทรสาคร
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ยุทธศาสตร์ที่ 4 การขยายโอกาส ความเสมอภาคและความเท่าเทียมในการเข้าถึง
บริการทางการศึกษา
เป้าประสงค์
4.1 เพิ่มโอกาสการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพ โดยความร่วมมือกับ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการจัดการศึกษาให้สอดคล้องกับบริบทของพื้นที่
4.2 ลดความเหลื่อมล้าทางการศึกษา โดยพัฒนานักเรียนให้มีคุณภาพ และมี
มาตรฐานเท่าเทียมกัน
4.3 สร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการสถานศึกษา สาหรับนักเรียนที่
มีความต้องการจาเป็นพิเศษ
4.4 จัดสรรงบประมาณสนับสนุนนักเรียน และสถานศึกษาอย่างเหมาะสม
เพียงพอ
4.5 ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษานา Digital Technology มาใช้เป็น
เครื่องมือในการพัฒนาคุณภาพนักเรียน
กลยุทธ์ที่ 4.1 เพิ่มโอกาสการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพ
กลยุทธ์ที่ 4.2 ลดความเหลื่อมล้าทางการศึกษา
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การจัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
เป้าประสงค์
5.1 โรงเรียนมีการบริหารจัดการบรรยากาศสิ่งแวดล้อมและขยะให้ได้รับการ
จัดการอย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ
5.2 หน่วยงาน องค์กร ชุมชน มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการบรรยากาศ
สิ่งแวดล้อมและขยะตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
กลยุทธ์ที่ 5.1 จัดการศึกษาเพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิต
ยุทธศาสตร์ 6 พัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการบริหาร
จัดการศึกษา
เป้าประสงค์
6.1 หน่วยงานมีระบบบริหารจัดการที่ดี มีประสิทธิภาพ
6.2 หน่วยงาน องค์กร ชุมชนมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการศึกษา
กลยุทธ์ที่ 6.1 พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ
กลยุทธ์ที่ 6.2 สร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม
กลยุทธ์ที่ 6.3 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

สพป.สมุทรสาคร
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ยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนาทักษะกระบวนการเรียนรู้สู่การสร้างสรรค์นวัตกรรม
เป้าประสงค์
7.1 นักเรียนมีทักษะกระบวนการเรียนรู้การสร้างสรรค์นวัตกรรม
7.2 ครูมีทักษะการจัดกระบวนการเรียนรู้ การสร้างสรรค์นวัตกรรม
7.3 โรงเรียนมีผลงานที่เกิดจากการสร้างสรรค์นวัตกรรมของนักเรียน
กลยุทธ์ที่ 7.1 พัฒนาศักยภาพผู้เรียนให้มีทักษะด้านการคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์
คิดสร้างสรรค์และคิดแก้ปัญหาได้อย่างเหมาะสม

สพป.สมุทรสาคร

การขับเคลื่อนสู่การปฏิบัติ
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง
กลยุทธ์ที่ 1 เสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลัก และการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
กลยุทธ์ที่ 2 ปลูกฝังผู้เรียนด้านคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์
ค่าเป้าหมาย

ตัวชี้วัด

1.1 นักเรียนทุกคนมีความรักในสถาบัน
หลักของชาติ และยึดมั่นการปกครองระบอบ
ระชาธิปไตยอันมีระมหากษัตริยท์ รงเป็น
ประมุข มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง มี
หลักคิดที่ถูกต้อง และเป็นพลเมืองดีของชาติ
และการพลเมืองโลกที่ดี (Global Citizen)

1) ร้อยละของโรงเรียนมีหลักสตร/แผน/
กิจกรรมการบูรณาการ “ศาสตร์พระราชา”
มาใช้ในการจัดกระบวนการเรียนรู้อย่างยั่งยืน

100

2) ร้อยละของโรงเรียนมีการจัดการกิจกรรม
เพื่อปลูกฝังและเสริมสร้างวิถีประชาธิปไตย
ความสามัคคีสมานฉันท์ สันติวิธีต่อต้านการ
ทุจริตคอรัปชั่นและยึดมั่นในการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยท์ รง
เป็นประมุข
3) ร้อยละของโรงเรียนที่จดั กิจกรรมส่งเสริม
ความรักในสถาบันหลักของชาติไทยให้นักเรียน
กลุ่มชาติพันธุ์และด้อยโอกาส
4) ร้อยละของนักเรียนที่มีพฤติกรรมที่
แสดงออกถึงความรักในสถาบันหลักของชาติ
ยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริยท์ รงเป็นประมุข

100

1.2 นักเรียนทุกคนมีคุณธรรม
จริยธรรม มีค่านิยมที่พึงประสงค์ มีจิต
สาธารณะ รับผิดชอบต่อสังคมและผู้อื่น
มัธยัสถ์ อดออม โอบอ้อมอารี มีวนิ ัย รักษา
ศีลธรรม

โครงการ /
กิจกรรม
100 1.โครงการเสริมสร้างความมั่นคง
1.1 บูรณาการ “ศาสตร์พระราชา” ใน
การจัดกระบวนการเรียนรู้ใน
สถานศึกษา
100 1.โครงการเสริมสร้างความมั่นคง
1.2 ขับเคลื่อนสภานักเรียนเขตสูส่ ภา
นักเรียนในสถานศึกษา
1.3 พัฒนาโรงเรียนโปร่งใส โรงเรียน
สุจริต

2561 2562 2563 2564

100
100

100

100

100
100

100

100

100
100

100 1.โครงการเสริมสร้างความมั่นคง
1.1 บูรณาการ “ศาสตร์พระราชา”
ในการจัดกระบวนการเรียนรู้ใน
100 สถานศึกษา
1.4 พัฒนากระบวนการเรียนรู้
ประวัตศิ าสตร์และความเป็นพลเมือง
(รักท้องถิ่น)

กลุม่ ผู้
รับผิดชอบ

กนต.
กสจ.
กสจ.

กนต.
กนต.
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เป้าประสงค์

แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2561-2564 (ปรับปรุง 62)

สพป.สมุทรสาคร

ส่วนที่ 4
กลยุทธ์ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมายและโครงการ

สพป.สมุทรสาคร

เป้าประสงค์

ตัวชี้วัด

ค่าเป้าหมาย
2561 2562 2563 2564

5) ร้อยละของนักเรียนที่มีพฤติกรรมที่
100
แสดงออกถึงการมีทัศนคติที่ดตี ่อบ้านเมือง มี
หลักคิดที่ถูกต้อง เป็นพลเมืองดีของชาติ มี
คุณธรรม จริยธรรม
6) ร้อยละของโรงเรียนทีป่ รับปรุงหลักสูตร
100
จัดบรรยากาศสิ่งแวดล้อม และจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้ให้ผู้เรียนแสดงออกถึงความรักใน
สถาบันหลักของชาติ ยึดมั่นการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยท์ รง
เป็นประมุข มีทัศนคติ ทีด่ ีต่อบ้านเมือง มีหลัก
คิดที่ถกู ต้อง เป็นพลเมืองดีของชาติ มีคุณธรรม
จริยธรรม
7) ร้อยละของโรงเรียนที่น้อมนาพระบรมรา 100
โชบายด้านการศึกษาของในหลวงรัชกาลที่ 10
และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ไป
พัฒนานักเรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์
ตามที่กาหนดได้อย่างมีประสิทธิภาพ

100

100

100

100

100

100

100

100

100

โครงการ /
กิจกรรม
2.โครงการปลูกฝังผู้เรียนด้าน
คุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมอัน
ถึงประสงค์
2.1 ส่งเสริมโรงเรียนคุณธรรม
1.โครงการเสริมสร้างความมั่นคง
1.1 บูรณาการ “ศาสตร์พระราชา”
ในการจัดกระบวนการเรียนรู้ใน
สถานศึกษา
1.4 พัฒนากระบวนการเรียนรู้
ประวัตศิ าสตร์และความเป็นพลเมือง
(รักท้องถิ่น)
1.โครงการเสริมสร้างความมั่นคง
1.1 บูรณาการ “ศาสตร์พระราชา”
ในการจัดกระบวนการเรียนรู้ใน
สถานศึกษา
2.โครงการปลูกฝังผู้เรียนด้าน
คุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมอัน
ถึงประสงค์
2.1 ส่งเสริมโรงเรียนคุณธรรม
2.2 ค่ายผู้นาคุณธรรมและค่านิยม
หลักคนไทย 12 ประการ

กลุม่ ผู้
รับผิดชอบ

กนต.
กนต.
กนต.

กนต.

แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2561-2564 (ปรับปรุง 62)

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง (ต่อ)

กนต.
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เป้าประสงค์

ตัวชี้วัด

1.3 นักเรียนทุกคนมีทักษะชีวิต ที่
เหมาะสมตามวัย มีความเข้มแข็ง อดทน
และสามารถพึ่งตนเองได้ในสังคมอนาคตที่
ซับซ้อนและการป้องกันตนเองจากภัยคุกคาม
รูปแบบใหม่ สามารถป้องกันตนเองจาก
ปัญหายาเสพติดได้

8) ร้อยละของนักเรียนที่มีความรู้ และทักษะ
ในการป้องกันตนเองจากภัยคุกคามรูปแบบ
ใหม่

ค่าเป้าหมาย

โครงการ /
2561 2562 2563 2564
กิจกรรม
80
85
90
95 3.โครงการส่งเสริมสนับสนุนการ
ป้องกันภัยคุกคามรูปแบบใหม่ใน
โรงเรียน
3.1 ค่ายพัฒนาทักษะชีวิต
3.2 พัฒนาความเข้มแข็งระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน
3.3 ยกระดับสถานศึกษาสีขาวปลอด
ยาเสพติดและอบายมุข

กลุม่ ผู้
รับผิดชอบ

กสจ.
กสจ.
กสจ.

แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2561-2564 (ปรับปรุง 62)

สพป.สมุทรสาคร

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง (ต่อ)
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เป้าประสงค์
2.1 นักเรียนทุกคนได้รบั การพัฒนาและ
สร้างเสริมศักยภาพในแต่ละช่วงวัยอย่างมี
คุณภาพมีทักษะที่จาเป็นในศตวรรษที่ 21 มี
ความเป็นเลิศทางด้านวิชาการ มีทักษะ
สื่อสาร ภาษาอังกฤษ และมีนิสัยรักการ
เรียนรู้และการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง
ตลอดชีวิต และมี ทักษะอาชีพตามความ
ต้องการและความถนัด

ตัวชี้วัด

ค่าเป้าหมาย
2561 2562 2563 2564

1) ร้อยละของโรงเรียนมีการพัฒนา
100
หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้สอดคล้อง
กับทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 โดยเน้น
การพัฒนาสมรรถนะผู้เรียนเป็นรายบุคคล
เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนมีหลักคิดที่ถูกต้อง รักใน
สถาบันหลักของชาติ และยึดมั่นการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตยอันมีระมหากษัตริย์ ทรง
เป็นประมุข เป็นพลเมืองดีของชาติ และ
พลเมืองโลกที่ดี มีความเป็นเลิศ ทางด้าน
วิชาการ มีทักษะชีวิตและทักษะอาชีพตาม
ความต้องการ และมีทักษะ ในการป้องกัน
ตนเองจากภัยคุกคามรูปแบบใหม่
2) ร้อยละของโรงเรียนที่มกี ารพัฒนา
100
หลักสูตรสถานศึกษาให้สอดคล้องกับความ
ต้องการของผู้เรียนและพื้นที่
3) ร้อยละของเด็กระดับปฐมวัย ได้รับการ 100
พัฒนาร่างกาย จิตใจ วินัย อารมณ์ สังคม
และสติปัญญา และมีความพร้อมที่จะเข้ารับ
การศึกษาในระดับที่สูงขึ้น

100

100

100

100

100

100

100

100

100

โครงการ /
กิจกรรม
1. การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา
เพื่อการเรียนรู้และความต้องการของ
ผู้เรียน

2.โครงการพัฒนาการนักเรียนระดับ
ปฐมวัย
2.1 การเสริมสร้างทักษะสมองของ
เด็กปฐมวัย (Executive Function)

กลุม่ ผู้
รับผิดชอบ

กนต.

แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2561-2564 (ปรับปรุง 62)

สพป.สมุทรสาคร

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาคุณภาพนักเรียนและส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน

กนต.
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เป้าประสงค์

ตัวชี้วัด
4) ร้อยละของนักเรียนระดับการศึกษาขั้น
พื้นฐานได้รับการพัฒนาร่างกาย จิตใจ วินัย
อารมณ์ สังคมและสติปัญญา มีพัฒนาการที่ดี
รอบด้าน
5) ร้อยละของนักเรียนที่อ่านออกเขียนได้
คิดเลขเป็น และมีนิสัย
รักการอ่าน
6) ร้อยละของนักเรียนที่ผ่านการประเมิน
สมรรถนะที่จาเป็นด้านการรู้เรื่อง การอ่าน
(Reading Literacy) โดยใช้ผล NT ป.3

ค่าเป้าหมาย
2561 2562 2563 2564

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

7) ร้อยละของนักเรียนที่มีทักษะการคิด
100
วิเคราะห์
8) ร้อยละของนักเรียนที่ผ่านการประเมิน
80
สมรรถนะที่จาเป็นด้านการรู้เรื่อง คณิตศาสตร์
(Mathematical Literacy) โดยใช้ผล NT ป.3
9) ร้อยละของนักเรียนที่ผ่านการประเมิน
80
สมรรถนะที่จาเป็นด้านการรู้เรื่อง
วิทยาศาสตร์ (Scientific Literacy) โดยใช้ผล
NT ป.3

100

100

100

90

90

95

90

95

95

โครงการ /
กิจกรรม

กลุม่ ผู้
รับผิดชอบ

กนต.

3.การอ่านออก เขียนได้ และคิดเลข
เป็น
3.1 การเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการ
เรียนการสอนเพื่อพัฒนาทักษะการอ่าน
ออกเขียนได้ อ่านคล่องเขียนคล่องและ
การใช้ภาษาไทยในการสือ่ สาร
4.รักษ์ภาษาไทย
3.2 พัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน
คณิตศาสตร์เพื่อพัฒนาการคิดเลขเป็น

5. “สะเต็มศึกษาและวิทยาการคานวณ
: องค์ความรู้และการจัดการเรียนการ
สอนวิทยาศาสตร์เชิงรุกแห่งศตวรรษที่
21”

กนต.

กนต.

แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2561-2564 (ปรับปรุง 62)

สพป.สมุทรสาคร

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาคุณภาพนักเรียนและส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน

กนต.

~ 95 ~

เป้าประสงค์

ตัวชี้วัด
10) ร้อยละของนักเรียนที่มีทักษะสื่อสาร
อังกฤษได้อย่างมีประสิทธิภาพ

2561 2562 2563 2564

60

65

70

75

โครงการ /
กิจกรรม
6.โครงการพัฒนาการเรียนการสอน
ภาษาอังกฤษ
6.1 การจัดการเรียนรู้เพื่อยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์วิชาภาษาอังกฤษ
6.2 ส่งเสริมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ
และภาษาอาเซียน

กลุม่ ผู้
รับผิดชอบ

กบค.

70

75

80

85

กนต.

3

3

3

3

60

65

70

75

กนต.

80

85

95

95

กนต.

7.การยกระดับผลสัมฤทธิท์ างการเรียน
8.การประเมินผลสัมฤทธิป์ ลายปีของ
ผู้เรียน โดยใช้ข้อสอบมาตรฐาน

กนต.
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11) ร้อยละของนักเรียนที่มีทักษะด้านการ
ใช้เทคโนโลยี Digital Literacy ในการเรียนรู้
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
12) ร้อยละของนักเรียนที่มีคะแนนผลการ
ทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ขั้นพื้นฐาน
(O-NET) มากกว่าร้อยละ 50 ในแต่ละวิชา
เพิ่มขึ้นจาก ปีการศึกษาที่ผ่านมา
13) ร้อยละของนักเรียนระดับมัธยมศึกษา
ตอนต้นมีสมรรถนะการเรียนรู้เรื่องการอ่าน
ตั้งแต่ระดับขั้นพื้นฐานขึ้นไป (ระดับ 2) ตาม
แนวทางการประเมิน PISA
14) ร้อยละของนักเรียนทั้งหมดได้รับการ
ประเมินทักษะการคิดแก้ปัญหาตามแนว
ทางการประเมิน PISA

ค่าเป้าหมาย

แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2561-2564 (ปรับปรุง 62)

สพป.สมุทรสาคร

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาคุณภาพนักเรียนและส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน

เป้าประสงค์

ตัวชี้วัด

2.2 นักเรียนที่มีความต้องการจาเป็นพิเศษ
มีพัฒนาการตามศักยภาพของแต่ละบุคคล
ทั้งในด้านที่มีพัฒนาการปกติและด้านที่มี
ความบกพร่องหรือความแตกต่างทางการ
เรียนรู้ หรือความสามารถ พิเศษ ตามที่ระบุ
ไว้ในแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคลหรือ
แผนการให้บริการช่วยเหลือเฉพาะ
ครอบครัว ซึ่งจัดทาขึ้นบนพื้นฐานความ
ต้องการจาเป็นเฉพาะของนักเรียน

15) ร้อยละของนักเรียน มี ID plan และ
Portfolio เพื่อการศึกษาต่อและการประกอบ
อาชีพ
16) ร้อยละของโรงเรียนที่จดั การเรียนรู้
และบรรยากาศที่เอื้อต่อการพัฒนาทักษะอาชีพ
ตามความถนัด
17) ร้อยละของนักเรียนที่มีสุขภาวะที่ดีทุก
ช่วงวัย
18) ร้อยละของนักเรียนที่มีความต้องการ
จาเป็นพิเศษ มีคุณภาพตามมาตรฐาน
การศึกษาขั้นพื้นฐานของแต่ละระดับ
19) ร้อยละของนักเรียนที่มีความต้องการ
จาเป็นพิเศษ ได้รับการพัฒนาด้านทักษะอาชีพ
ทักษะการดารงชีวิต มีคุณธรรม จริยธรรม
และมีจิตสาธารณะ
20) ร้อยละของนักเรียนที่มีความต้องการ
จาเป็นพิเศษ ได้รับการส่งเสริมให้มี
ความสามารถพิเศษด้านต่าง ๆ อาทิ ดนตรี
กีฬา ศิลปะ และเทคโนโลยี ฯลฯ

ค่าเป้าหมาย
2561 2562 2563 2564

60

62

68

70

100

100

100

100

100

100

100

100

50

60

70

80
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โครงการ /
กิจกรรม
8.การส่งเสริมสมรรถนะนักเรียนที่มี
ความต้องการจาเป็นพิเศษ
9.ส่งเสริมความสามารถทาง
ศิลปหัตถกรรมวิชาการและเทคโนโลยี
ของนักเรียน

กลุม่ ผู้
รับผิดชอบ

กนต.
กสจ.

แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2561-2564 (ปรับปรุง 62)

สพป.สมุทรสาคร

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาคุณภาพนักเรียนและส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน

~ 97 ~

เป้าประสงค์

ตัวชี้วัด

2.3 นักเรียนที่มีความต้องการจาเป็นพิเศษ
มีความพร้อมสามารถเข้าสู่บริการช่วง
เชื่อมต่อ (Transitional Services) หรือ
การส่งต่อ (Referral) เข้าสู่การศึกษาใน
ระดับเดียวกันและทีส่ ูงขึ้น หรือการอาชีพ
หรือการดาเนินชีวิตในสังคมได้ตามศักยภาพ
ของแต่ละบุคคล

21) ร้อยละของนักเรียนที่เรียนรูผ้ ่าน
Digital Platform
22) ร้อยละของโรงเรียนที่จดั การเรียนรู้
เพื่อให้พัฒนาตนเองผ่าน Digital Platform

2.4 นักเรียนมีขีดความสามารถในการ
แข่งขัน

23). ร้อยละของรายการที่นักเรียนเข้าร่วม
การแข่งขันงานวิชาการ
24) ร้อยละของรายการที่ได้รับรางวัลการ
แข่งขันงานวิชาการ
26.1) ระดับภาค
26.2) ระดับชาติ
26.3) ระดับนานาชาติ

ค่าเป้าหมาย
2561 2562 2563 2564
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โครงการ /
กิจกรรม
8.การส่งเสริมสมรรถนะนักเรียนที่มี
ความต้องการจาเป็นพิเศษ

9.การพัฒนาความสามารถทางวิชาการ
นักเรียนผ่านกระบวนการแข่งขัน
วิชาการระดับนานาชาติ ประจาปี

กลุม่ ผู้
รับผิดชอบ

กนต.
กสจ.

กสจ.

แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2561-2564 (ปรับปรุง 62)

สพป.สมุทรสาคร

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาคุณภาพนักเรียนและส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน

~ 98 ~

ค่าเป้าหมาย

ตัวชี้วัด

กลุม่ ผู้
รับผิดชอบ

กนต.
กพค.
กบค.
กบค.
กนต.

~ 99 ~

โครงการ /
2561 2562 2563 2564
กิจกรรม
3.1 สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับสถาบัน 1) ร้อยละของโรงเรียนมีแผนความต้องการครู 100 100 100 100 1.การพัฒนาครูโดยความร่วมมือกับ
ทางการศึกษาที่ผลิตครูในการผลิตและ
ระยะ 20 ปี
สถาบันทางการศึกษา
พัฒนาครูให้ตรงกับสาขาวิชาและสอดคล้อง 2) ร้อยละของโรงเรียนมีกรอบสมรรถนะครูที่ 100 100 100 100 2.การจัดทาแผนพัฒนาครู
กับการพัฒนาในศตวรรษที่ 21
สอดคล้องกับการพัฒนาในศตวรรษที่ 21
และสอดคล้องกับบริบทของพื้นที่
3) โรงเรียนทุกแห่งมีจานวนครูอย่างเหมาะสม 100 100 100 100 3.การจัดทาแผนอัตรากาลังใน
และพอเพียงต่อการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียน
สถานศึกษา
3.2 พัฒนา ผู้บริหาร ครูและบุคลากร
4) ร้อยละของผู้บริหาร ครู และบุคลากร
100 100 100 100 4.การพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษา
ทางการศึกษา ให้มสี มรรถนะตาม
ทางการศึกษาทุกประเภทมีศักยภาพในการ
4.1 การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ
มาตรฐานวิชาชีพ มีประสิทธิภาพเป็นมือ
ปฏิบตั ิงานครบตามความจาเป็นในการจัดการ
4.2 การส่งเสริมประสิทธิภาพการ
อาชีพและมีทักษะวิชาชีพชั้นสูง
เรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ
พัฒนาด้วยเทคโนโลยีการสื่อสาร
5) ร้อยละของผู้บริหาร ครู และบุคลากร
85
90
95 100 4.3 การพัฒนาครูสร้างองค์ความรู้ คู่
คุณธรรม
ทางการศึกษา ได้รับการพัฒนาอย่างมี
คุณภาพในรูปแบบที่หลากหลาย
6) ร้อยละของผู้บริหาร ครู และบุคลากร
100 100 100 100 5.การพัฒนาครู
5.1 การพัฒนาครูด้วยเทคโนโลยีการ
ทางการศึกษาสามารถพัฒนาหลักสูตร
สื่อสาร
สถานศึกษา การจัดการเรียนรู้ และการวัด
5.2 การพัฒนาระบบงานสารบรรณ
ประเมินผลอย่างมีคุณภาพในรูปแบบที่
5.3 การพัฒนาทักษะภาษาต่างประเทศ
หลากหลายตามศักยภาพของผู้เรียนแต่ละ
5.4 การพัฒนาการจัดการเรียนการ
บุคคล
สอนด้วย PLC
5.5 การเรียนรู้ผ่านโครงงาน
เป้าประสงค์

แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2561-2564 (ปรับปรุง 62)

สพป.สมุทรสาคร

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

เป้าประสงค์

ตัวชี้วัด
7) ร้อยละของครูที่มีศักยภาพในการพัฒนา
นักเรียน เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการ
แข่งขัน
8) ร้อยละของผู้บริหาร ครู และบุคลากร
ทางการศึกษาที่ขอมีและเลื่อนวิทยฐานะให้
สูงขึ้น

3.3 มีระบบการบริหารงานบุคคลทีม่ ี
ประสิทธิภาพ
3.4 นา Digital Technology มาใช้ในการ
พัฒนาผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา

9) ร้อยละโรงเรียนมีระบบฐานข้อมูลผู้บริหาร
ครู และบุคลากรทางการศึกษา เพื่อวาง
แผนการผลิตและพัฒนาครู
10) ร้อยละของผู้บริหาร ครู และบุคลากร
ทางการศึกษาที่พัฒนาตนเองผ่านระบบ
Digital Technology
11) ร้อยละของโรงเรียนที่ใช้ Digital
Content เกี่ยวกับองค์ความรู้ในสาขาที่ ขาด
แคลน

ค่าเป้าหมาย

โครงการ /
2561 2562 2563 2564
กิจกรรม
100 100 100 100 5.6 การพัฒนาการสร้างสื่อการเรียนรู้
เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิท์ างการเรียน
และสมมรถนะสาคัญตามหลักสูตร
65
70
75
80 5.7 การพัฒนาผลงานทางวิชาการเพื่อ
การจัดทาวิทยฐานะ
5.8 การพัฒนาข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้
ดารงตาแหน่งผู้อานวยการสถานศึกษา
6.การพัฒนาคุณภาพระบบการประเมิน
และพัฒนาครูผู้ช่วย
100 100 100 100 3.การจัดทาแผนอัตรากาลังใน
สถานศึกษา
100

100

100

100

100

100

100

100

7.การพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษาและครู
ด้วยสื่อเทคโนโลยี

กลุม่ ผู้
รับผิดชอบ

กนต.
กบค.

กบค.

แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2561-2564 (ปรับปรุง 62)

สพป.สมุทรสาคร

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

กพค.

~ 100 ~

ค่าเป้าหมาย

ตัวชี้วัด

กลุม่ ผู้
รับผิดชอบ

กสจ.

Do9”

~ 101 ~

โครงการ /
2561 2562 2563 2564
กิจกรรม
4.1 เพิ่ ม โอกาสการเข้ า ถึ ง การศึ ก ษาที่ มี
1) ร้ อ ยละของประชากรวั ย เรี ย นในเขต 100 100 100 100 1.โครงการเพิ่มโอกาสการเข้าถึง
คุ ณภาพ โดยความร่วมมือ กั บ หน่วยงานที่ พื้นที่บริการได้เข้าเรียนในระดับปฐมวัย
การศึกษาอย่างมีคุณภาพ
เกี่ ยวข้องในการจัดการศึ กษาให้ส อดคล้อง
2) ร้ อ ยละของประชากรวั ย เรี ย นในเขต 100 100 100 100 1.1 การส่งเสริมการเข้าเรียนระดับ
กับบริบทของพื้นที่
ปฐมวัย
พื้ น ที่ บ ริ ก า ร ไ ด้ เ ข้ า เ รี ย น ใ น ร ะ ดั บ ชั้ น
1.2 การติดตามสามโนประชากรวัย
ประถมศึกษาปีที่ 1
3) ร้ อ ย ล ะ ข อ ง นั ก เ รี ย น ที่ จ บ ชั้ น 100 100 100 100 เรียน
1.3 การยกระดับผลสัมฤทธิท์ างการ
ประถมศึ ก ษาปี ที่ 6 และมั ธ ยมศึ ก ษาปี ที่ 3
เรียนของนักเรียนในระดับโรงเรียน
แล้วเรียนต่อ
หลักสูตรแกนกลาง
4) อัตราการออกกลางคันของนักเรียน
0
0
0
0
5)ร้อ ยละของโรงเรีย นที่ มีร ะบบการดู แ ล 100 100 100 100 1.4 การพัฒนาฐานข้อมูลสารสนเทศ
เพื่อติดตามและแก้ปัญหานักเรียนออก
ช่วยเหลือ และคุ้มครองนักเรียน
6)ร้อยละของโรงเรียนที่มกี ารแนะแนวที่มี 100 100 100 100 กลางคัน
1.5 การส่งเสริมสนับสนุนการศึกษาต่อ
ประสิทธิภาพ ส่งผลต่อการจบหลักสูตร และ
ในระดับที่สูงขึ้น
การศึกษาต่อของนักเรียน
7) ร้อยละของนักเรียนที่จบหลักสูตรแล้ว 100 100 100 100 1.6 การส่งเสริมการใช้สอื่ เทคโนโลยี
และนวัตกรรมเพื่อการเรียนรู้สู่ไทยแลนด์
ศึ ก ษาต่ อ ในระดั บ ที่ สู ง ขึ้ น ของนั ก เรี ย นชั้ น
4.0 (ICT – DLIT – DLTv – ETV)
มัธยมศึกษาปีที่ 6
8) ร้อยละของโรงเรียนที่มีระบบฐานข้อมูล 100 100 100 100 1.7 การส่งเสริมการคัดเลือกเข้าเรียน
ต่อระดับมหาวิทยาลัยแบบโควต้า
ประชากรวัยเรียน และสามารถนามาใช้ในการ
3.โครงการขยายโอกาสการศึกษาสู่
วางแผนการจั ด การเรี ย นรู้ ใ ห้ แ ก่ นั ก เรี ย นได้
วิชาชีพ
อย่างมีประสิทธิภาพ
8. โครงการขับเคลื่อนโรงเรียนคุณภาพ
ประจาตาบล
เป้าประสงค์

แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2561-2564 (ปรับปรุง 62)

สพป.สมุทรสาคร

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การขยายโอกาส ความเสมอภาคและความเท่าเทียมในการเข้าถึงบริการทางการศึกษา

ค่าเป้าหมาย

เป้าประสงค์

ตัวชี้วัด

4.2 ลดความเหลื่อมล้าทางการศึกษา โดย
พัฒนานักเรียนให้มีคุณภาพและมีมาตรฐาน
เท่าทียมกัน

9) ร้อยละของโรงเรียนที่มีกรอบมาตรฐาน
สถานศึกษา
10) ร้อยละของโรงเรียนที่มีผ่านการประเมิน
มาตรฐานสถานศึกษาตามที่กาหนด

100

100

100

100

100

100

100

100

4.3 สร้ า งความเข้ ม แข็ ง ในการบริ ห าร
11) ร้อ ยละของนัก เรีย นพิก ารเรีย นร่วมที่
จัดการสถานศึกษาสาหรับนักเรียนที่มีความ เข้าเรียนได้รับการพัฒนา
ต้องการจาเป็นพิเศษ
12) ร้ อ ยละของโรงเรี ย นที่ มี แ ผนการ
ด าเนิ น งานส าหรั บ นั ก เรี ย นที่ มี ค วามต้ อ งการ
จ าเป็ น พิ เ ศษตามศั ก ยภาพของนั ก เรี ย นแต่ ล ะ
บุคคล
13) ร้อยละของโรงเรียนที่มีความพร้อมทั้ง
ระบบในการจัดการศึกษาแบบเรียนรวม

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

2561 2562 2563 2564

โครงการ /
กิจกรรม
3.1 พัฒนายกระดับคุณภาพการจัดการ
โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา
3.2 ส่งเสริมการเตรียมความพร้อม
5.โครงการบูรณาการสื่อและองค์ความรู้
2.โครงการส่งเสริมความเสมอภาค
สาหรับเด็กพิการและเด็กด้อยโอกาส
2.1 พัฒนาคุณภาพการศึกษาแบบเรียน
ร่วม
2.2 ส่งเสริมการพัฒนาระบบสื่อ
เทคโนโลยีและสิ่งอานวยความสะดวก
ทางการศึกษาสาหรับเด็กพิการที่จาเป็น
เฉพาะบุคคล
2.3 การส่งเสริมกีฬาและนันทนาการ
เด็กพิการและด้อยโอกาส
2.4 การพัฒนาคุณภาพการจัด
การศึกษาแบบเรียนรวม
2.5 การพัฒนาวิชาชีพเพื่อการมีงานทา
ของเด็กพิการและด้อยโอกาส

กลุม่ ผู้
รับผิดชอบ

กสจ.
กสจ.
กนต.
กสจ.

แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2561-2564 (ปรับปรุง 62)

สพป.สมุทรสาคร

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การขยายโอกาส ความเสมอภาคและความเท่าเทียมในการเข้าถึงบริการทางการศึกษา
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เป้าประสงค์

ตัวชี้วัด

4.4 จัด สรรงบประมาณสนับสนุนนักเรียน
14) ร้อยละของโรงเรียนที่ได้รับการจัดสรร
และสถานศึกษาอย่างเหมาะสม เพียงพอ
งบประมาณให้กับนักเรียนโดยตรง โดยมี รูปแบบ
หรือแนวทางที่เหมาะสม
15) ร้ อ ยละของโรงเรี ย นที่ มี โ ครงการ /
กิจกรรมเพื่อขอรับความร่วมมือจากกองทุนความ
เสมอภาคทางการศึก ษาและอื่นๆ เช่น กองทุน
อาหารกลางวัน กองทุน กปสช.
4.5 ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษานา
Digital Technology มาใช้เป็นเครื่องมือใน
การพัฒนาคุณภาพนักเรียน

ค่าเป้าหมาย
2561

2562

2563 2564

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

16) ร้อยละของโรงเรียนที่มรี ะบบโครงข่าย
สื่อสารโทรคมนาคมทีส่ ามารถเชื่อมต่อ
100
อินเทอร์เน็ตได้อย่างมีประสิทธิภาพ และปลอดภัย
17) ร้อยละของโรงเรียนที่มี Digital Device
100
เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ของนักเรียน
และเป็นเครื่องมือในการจัดการเรียนรู้ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ เช่น DLIT DLTV ฯลฯ
18) ร้อยละของโรงเรียนที่มีข้อมูลสารสนเทศของ 100
การจัดการศึกษาพิเศษ ที่เชื่อมโยงกับหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องทุกระดับ

100

100

100

โครงการ /
กิจกรรม
4.โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย
พื้นฐานทางการศึกษา

กลุม่ ผู้
รับผิดชอบ

กนผ.

6.โครงการกองทุนความเสมอภาค
ทางการศึกษาเพื่ออาหารกลางวัน

กสจ.

1.โครงการเพิ่มโอกาสการเข้าถึง
การศึกษาอย่างมีคุณภาพ
1.6 การส่งเสริมการใช้สอื่
เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อการ
เรียนรู้สู่ไทยแลนด์ 4.0 (ICT –
DLIT – DLTv – ETV
7.โครงการบูรณาการด้านระบบ
ข้อมูลสารสนเทศเพื่อการศึกษา

ITEC

แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2561-2564 (ปรับปรุง 62)

สพป.สมุทรสาคร

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การขยายโอกาส ความเสมอภาคและความเท่าเทียมในการเข้าถึงบริการทางการศึกษา

กสจ.
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เป้าประสงค์
5.1 โรงเรียนมีการบริหารจัดการ
บรรยากาศสิ่งแวดล้อมและขยะให้ได้รับ
การจัดการอย่างถูกต้องและมี
ประสิทธิภาพ

ตัวชี้วัด
1) ร้อยละของโรงเรียนที่มีการจัดบรรยากาศ
สิ่งแวดล้อม และการจัดการขยะ
2) ร้อยละโรงเรียนที่จดั การเรียนรู้และ
บรรยากาศสิ่งแวดล้อมที่ส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้เรียน
ได้เรียนรู้และฝึกทักษะ ได้อย่างมีคุณภาพ
3) ร้อยละของโรงเรียนที่มกี ารจัดสภาพ
แวดล้อมทีส่ อดคล้องกับมาตรฐานสิง่ แวดล้อม
สังคม และเศรษฐกิจเพื่อพัฒนาที่ยั่งยืน
(Environmental Education Sustainable
Development : EESD)
4) ร้อยละของนักเรียนมีความรู้ความเข้าใจ
ในการจัดการขยะและมีจติ สานึกรักษ์สิ่งแวดล้อม
อย่างยั่งยืน
5) ร้อยละของโรงเรียนทีด่ าเนินการบริหาร
จัดการขยะและสิ่งแวดล้อมอย่างมีประสิทธิภาพ
6) ร้อยละของนักเรียนที่มีพฤติกรรม
แสดงออกถึงการดาเนินชีวิตที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม และการประยุกต์ใช้ปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง

ค่าเป้าหมาย
2561

2562

100

100

100

100

90

95

100

100

85

90

85

90

โครงการ /
2563 2564
กิจกรรม
1.โครงการโรงเรียนปลอดขยะ
100 100
1.1 ส่งเสริมการจัดตั้งธนาคารขยะ
ในโรงเรียน
100 100 1.2 ประกวดโรงเรียนบริหาร
จัดการขยะ
1.3 นิทรรศการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
โรงเรียนปลอดขยะ
100 100 2.โครงการส่งเสริมกระบวนการ
เรียนรู้เพื่อจัดการสิ่งแวดล้อมและลด
การใช้พลังงานในโรงเรียนชุมชน
2.1 ค่ายอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ลด
100 100 การใช้พลังงาน
2.2 ประกวดโรงเรียนบริหาร
จัดการสิ่งแวดล้อมและลดการใช้
95 100 พลังงาน
2.3 เสริมสร้างชีวิตเป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม (EM บอล, 3R)
95 100

กลุม่ ผู้
รับผิดชอบ

กสจ.

แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2561-2564 (ปรับปรุง 62)

สพป.สมุทรสาคร

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การจัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
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เป้าประสงค์
5.2 หน่วยงาน องค์กร ชุมชน มีส่วนร่วม
ในการบริหารจัดการบรรยากาศสิ่งแวดล้อม
และขยะตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง

ตัวชี้วัด
7) ร้อยละของโรงเรียนที่ได้รับการช่วยเหลือ
ส่งเสริมสนับสนุนจากองค์กร ชุมชน ในการ
บริหารจัดการขยะและสิ่งแวดล้อมตามแนวทาง
ของเศรษฐกิจพอเพียง

ค่าเป้าหมาย
2561

2562

85

90

โครงการ /
2563 2564
กิจกรรม
95 100 .โครงการโรงเรียนปลอดขยะ
1.1 ส่งเสริมการจัดตั้งธนาคารขยะ
ในโรงเรียน
1.2 ประกวดโรงเรียนบริหาร
จัดการขยะ
1.3 นิทรรศการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
โรงเรียนปลอดขยะ
2.โครงการส่งเสริมกระบวนการ
เรียนรู้เพื่อจัดการสิ่งแวดล้อมและลด
การใช้พลังงานในโรงเรียนชุมชน
2.1 ค่ายอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ลด
การใช้พลังงาน
2.2 ประกวดโรงเรียนบริหาร
จัดการสิ่งแวดล้อมและลดการใช้
พลังงาน
2.3 เสริมสร้างชีวิตเป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม (EM บอล, 3R)

กลุม่ ผู้
รับผิดชอบ

แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2561-2564 (ปรับปรุง 62)

สพป.สมุทรสาคร

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การจัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
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เป้าประสงค์
6.1 หน่วยงานมีระบบบริหารจัดการที่ดีมี
ประสิทธิภาพ

ค่าเป้าหมาย

กลุม่ ผู้
รับผิดชอบ

กอก.
กนต.
กสจ.
กนต.
กนต.
กนต.

กนผ.
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โครงการ /
2561 2562 2563 2564
กิจกรรม
1) ระดับคุณภาพของสานักงานเขตพื้นที่
ดี
ดี
ดี
ดี
1.โครงการพัฒนาระบบบริหาร
การศึกษาผ่านเกณฑ์การประเมินคุณภาพมาตรฐาน
เยี่ยม เยี่ยม เยี่ยม เยี่ยม จัดการด้วยมาตรฐานสานักงานเขต
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
พื้นที่การศึกษา
2) ร้อยละของโรงเรียนที่มีผลการประเมิน
80
85
90
95 2.โครงการประเมินคุณภาพ
ภายนอก
ภายนอกในระดับดีขึ้นไป
100 100 100 100 3.โครงการส่งเสริมคุณธรรมและ
3) ร้อยละของคะแนนการประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งในในสานักงานและ
ความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
สถานศึกษา
(ITA: Integrity & Transparency Assessment)
85
90
95 4.โครงการส่งเสริมการพัฒนาการ
4) ร้อยละของโรงเรียนมีรปู แบบและแนวทางใน 80
บริหารจัดการในสถานศึกษา
การบริหารจัดการของโรงเรียนให้เกิดคุณภาพและ
5.โครงการยกระดับคุณภาพ
เป็นแบบอย่างได้
90
95 100 100 โรงเรียนขนาดเล็ก
5) ร้อยละของโรงเรียนขนาดเล็กมีรูปแบบและ
6.โครงการส่งเสริมคุณภาพและ
แนวทางในการบริหารจัดการให้เกิดคุณภาพ
มาตรฐานสถานศึกษา
60
65
70
75 7.โครงการพัฒนาบุคลากรด้านการ
6) ร้อยละของนักเรียนที่อยู่ในโรงเรียนขนาด
เล็กมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น
บริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ
90
95
100
100
มาตรฐานสากล
6) ร้อยละของโรงเรียนมีคุณภาพและมาตรฐาน
ตามมาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาขั้น
พื้นฐาน/ปฐมวัย และพัฒนาสู่ระดับสากล
8) ร้อยละของโรงเรียนมีรปู แบบหรือแนวทางใน 100 100 100 100 8.โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการ
บริหารจัดการเชิงระบบเพื่อการ
การจัดสรรงบประมาณที่ได้รบั ในการบริหาร
วางแผนและบริหารงบประมาณ
จัดการคุณภาพการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ตัวชี้วัด

แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2561-2564 (ปรับปรุง 62)

สพป.สมุทรสาคร

ยุทธศาสตร์ที่ 6 พัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการศึกษา

เป้าประสงค์

ตัวชี้วัด
9) ร้อยละของนักเรียนได้รับการจัดสรร
งบประมาณสนับสนุนการเรียนรูอ้ ย่างเหมาะสม
และเพียงพอต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา

2561 2562 2563 2564

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

โครงการ /
กิจกรรม
9.โครงการส่งเสริมประสิทธิภาพ
การใช้จ่ายงบประมาณ
9.1 การพัฒนาบุคลากรด้านการ
จัดหาพัสดุแนวใหม่
9.2 การพัฒนาระบบการเงินพัสดุ
ด้วยระบบเทคโนโลยีดิจทิ ัล
9.3 การติดตาม ตรวจสอบการเงิน
บัญชีพัสดุ
10.โครงการอุดหนุนค่าใช้จ่าย
ทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
11.โครงการพัฒนาระบบบริหาร
การจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศ

12.โครงการอุดหนุนค่าใช้จ่าย
ทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน

กลุม่ ผู้
รับผิดชอบ

กงส.

กนผ.
ITEC

กนผ.
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10) ร้อยละของโรงเรียนมีระบบข้อมูล
สารสนเทศที่สามารถใช้ในการวางแผนการจัด
การศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ
11) ร้อยละโรงเรียนมีข้อมูลผู้เรียนรายบุคคลที่
สามารถเชื่อมโยงกับข้อมูลต่าง ๆ นาไปสูก่ าร
วิเคราะห์เพื่อวางแผนการจัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียนได้
อย่างมีประสิทธิภาพ
12) ร้อยละของโรงเรียนที่จดั ทาแผนการใช้จ่าย
งบประมาณสอดคล้องกับแนวทางการดาเนินงาน
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา
ตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ค่าเป้าหมาย

แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2561-2564 (ปรับปรุง 62)

สพป.สมุทรสาคร

ยุทธศาสตร์ที่ 6 พัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการศึกษา

เป้าประสงค์

ตัวชี้วัด

ค่าเป้าหมาย
2561 2562 2563 2564

100

100

100

100

มี

มี

มี

มี

4

5

6

7

100

100

100

100

17) ร้อยละของโรงเรียนมีการยกย่องเชิดชู
เกียรติหน่วยงาน และบุคลากร ที่มผี ลงานเชิง
ประจักษ์
18) ระดับความพึงพอใจของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง

100

100

100

100

มาก

มาก

100

100

มาก
ที่สุด
100

มาก
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6.2 หน่วยงาน องค์กร ชุมชนมีส่วนร่วมใน
19) ร้อยละของโรงเรียนมีการบริหารจัดการ
การบริหารจัดการศึกษา
แบบมีส่วนร่วม
20) ร้อยละของโรงเรียนมีข้อเสนอเชิงนโยบาย
ในการกระจายอานาจทั้งระบบ
21) ร้อยละของโรงเรียนมีเครือข่ายสร้างความ
เข้มแข็งในการยกระดับคุณภาพการศึกษาอย่าง
น้อย 1 เครือข่ายขึ้นไป

14.โครงการจัดทาแผนบูรณการ
การบริหารการศึกษา
15.โครงการโรงเรียน
มาตรฐานสากล
16.การส่งเสริมระบบป้องกันและ
แก้ไขปัญหาในโรงเรียน
20.การส่งเสริมสภานักเรียนใน
สถานศึกษา
17.โครงการยกย่องเชิดชูเกียรติครู
และบุคลากรทางการศึกษา
18.การศึกษาความพึงพอใจของผู้มี
ส่วนเกี่ยวข้องต่อสถานศึกษา
19.โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วม
ทุกภาคส่วนในการจัดการศึกษา
19.1 การเสริมสร้างความเข้มแข็ง
กตปน.
19.2 การเพิ่มประสิทธิภาพการ
บริหารจัดการเครือข่าย

กลุม่ ผู้
รับผิดชอบ

กนต.
กนผ.
กนต.
กสจ.

กพค.
กอก.

กนต.
กอก.
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13) ร้อยละของโรงเรียนมีระบบประกันคุณภาพ
ภายในรองรับการประเมินภายนอกอยู่ในระดับดีขึ้น
ไป
14) สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามีแผนบูรณา
การจัดการศึกษา
15) จานวนโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ
โรงเรียนมาตรฐานสากล
16 ) ร้อยละของโรงเรียนที่มรี ะบบป้องกันและ
แก้ไขปัญหาในโรงเรียน

โครงการ /
กิจกรรม
13.การนิเทศติดตามสถานศึกษา
เพื่อการประกันคุณภาพภายใน

แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2561-2564 (ปรับปรุง 62)

สพป.สมุทรสาคร

ยุทธศาสตร์ที่ 6 พัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการศึกษา

เป้าประสงค์
7.1 นักเรียนมีทักษะกระบวนการเรียนรู้การ
สร้างสรรค์นวัตกรรม

ตัวชี้วัด

1. ร้อยละของนักเรียนที่มีผลงานนวัตกรรม
2. ร้อยละของนักเรียนมีทักษะการคิดวิเคราะห์
คิดแก้ปัญหา และคิดสร้างสรรค์จากการเรียนรู้ผ่าน
การปฏิบัติจริง (Active Learning)
3. ร้ อ ยละของผู้ เ รี ย นที่ มี ทั ก ษะด้ า น Digital
Literacy ในการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
4. ร้อยละผลงานนวัตกรรมของนักเรียนที่ได้รับ
รางวัลตั้งแต่ระดับภาคขึ้นไป
7.2 ครูมีทักษะการจัดกระบวนการเรียนรู้
5. ร้อยละของครูที่ได้รับการพัฒนาการจัดการ
การสร้างสรรค์นวัตกรรม
เรี ย นรู้ ก ารสร้ า งสรรค์ น วั ต กรรมในรู ป แบบที่
หลากหลาย
6. ร้อยละผลงานนวัตกรรมของครูที่สร้างสรรค์
นวัตกรรมเพื่อใช้ในการจัดการเรียนรู้
7.3 โร งเรี ย นมี ผ ล งานที่ เกิ ด จา ก ก า ร
7) ร้อยละของโรงเรียนที่มีการจัดการเรียนรู้ให้
สร้างสรรค์นวัตกรรมของนักเรียน
นักเรียนในลักษณะของ STEM ศึกษา
8) ร้อยละของโรงเรียนที่มกี ารจัดการเรียนรู้
ตามกระบวนการ 5 ขั้นตอนหรือบันได 5 ขั้น (IS:
Independent Study)

ค่าเป้าหมาย
2561 2562 2563 2564

50

60

70

80

90

95

100

100

80

90

100

100

10

15

20

30

70

80

90

95

80

90

100

100

70

80

90

100

3

5

7

9

กลุม่ ผู้
รับผิดชอบ

กนต.

~ 109 ~

โครงการ /
กิจกรรม
1.โครงการส่งเสริมการเรียนรูส้ ู่การ
สร้างสรรค์นวัตกรรม
1.1 ค่ายผู้นานักเรียนสร้างสรรค์
นวัตกรรม
1.2 การประกวดโครงงาน
สิ่งประดิษฐ์
1.3 การจัดการเรียนรู้โครงงาน
สิ่งประดิษฐ์
1.4 การจัดการ “IS”
2.โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้สู่การ
สร้างสรรค์นวัตกรรม
2.1 แนวการปฏิบัตทิ ี่เป็นเลิศการ
จัดการเรียนรู้การสร้างสรรค์
นวัตกรรมของครู
2.2 การประกวดผลงานสร้างสรรค์
นวัตกรรม/โครงงานสิ่งประดิษฐ์ของ
นักเรียน
2.3 นิทรรศการมหัศจรรย์ผลงาน
สร้างสรรค์นวัตกรรม/โครงการ
สิ่งประดิษฐ์
2.4 การประกวดแผนการจัดการ
เรียนรู้ด้านการสร้างสรรค์นวัตกรรม
3.โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย

แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2561-2564 (ปรับปรุง 62)

สพป.สมุทรสาคร

ยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนาทักษะกระบวนการเรียนรู้สู่การสร้างสรรค์นวัตกรรม

เป้าประสงค์

ตัวชี้วัด

9) ร้อยละของโรงเรียนจัดการเรียนรู้ที่ให้นักเรียน
ได้เรียนรู้ผ่านกิจกรรมการปฏิบตั ิจริง (Active
Learning)
10) ร้อยละของของโรงเรียนที่จัดการเรียนรูแ้ ละ
บรรยากาศที่ส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้เรียนได้เรียนรู้
และฝึกทักษะด้านภาษาอังกฤษและภาษาที่ 3 ได้
อย่างมีประสิทธิภาพ
11) ร้อยละครูที่ได้รับรางวัลการจัดการเรียน
การสอนด้านสร้างสรรค์ผลงานนวัตกรรมผ่านเกณฑ์
ที่กาหนด
12) ร้อยละของโรงเรียนที่มีผลงานการ
สร้างสรรค์นวัตกรรมของนักเรียน
7.4 ผู้ ป กครองมี ค วามพึ ง พอใจต่ อ ผลงาน
13) ระดับความพึงพอใจของผู้ปกครองที่มีต่ อ
สร้างสรรค์นวัตกรรมของนักเรียน
งานสร้างสรรค์นวัตกรรมของนักเรียน

ค่าเป้าหมาย
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สพป.สมุทรสาคร

ยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนาทักษะกระบวนการเรียนรู้สู่การสร้างสรรค์นวัตกรรม
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แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2561-2564 (ปรับปรุง 62)

ส่วนที่ 5
การบริหารแผนสู่การปฏิบัติ
แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2561-2564 ของสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร จัดทาขึ้นจากข้อแนะนาของผู้มีส่วนที่เกี่ยวข้อง ตาม
สภาพบริบทของเขตพื้นที่การศึกษา น้อมนาพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของในหลวง
รัชกาลที่ 10 กรอบแนวทางของยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี แผนการศึกษาแห่งชาติ
แผนพั ฒ นาเศรษฐกิ จ และสั ง คมแห่ ง ชาติ ทิ ศ ทางการจั ด การศึ ก ษาตามนโยบาย
กระทรวงศึกษาธิการ นโยบายสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน แผนพัฒนา
จังหวัดสมุทรสาคร เพื่อใช้ในการขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติ

การนาแผนสู่การปฏิบัติ
ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษาสมุ ท รสาครจั ก ด าเนิ น การ
ประชาสัมพันธ์ทิศทางขององค์กร วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ให้บุคลากรในสานักงาน
สถานศึกษาในสังกัดและผู้เกี่ยวข้องได้รับรู้และเข้าใจตรงกันอย่างทั่วถึง มีการมอบหมาย
ผู้ รั บ ผิ ด ชอบปฏิ บั ติ ง านอย่ า งชั ด เจน จั ด ท าแผนปฏิ บั ติ ง านให้ บ รรลุ ต ามเป้ า หมาย
วัตถุประสงค์ ดาเนินงาน/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณที่ก าหนดให้
บรรลุตามวัตถุประสงค์ ดาเนินงานกิจกรรมตามแผนปฏิบัติการประจาปี ติดตามตรวจสอบ
และประเมิน ผล เพื่อ ให้ก ารน ายุทธศาสตร์ สู่ก ารปฏิบัติสู่ความสาเร็จอย่ างเป็น รูป ธรรม
ติดตามความก้าวหน้าของโครงการเป็นรายไตรมาส ประเมินผลระยะครึ่งปีและเมื่อสิ้นสุด
ปีงบประมาณ สร้างกลไกการขับเคลื่อนและตรวจสอบ โดยการรายงานผลการปฏิบัติงาน
ประจาปีงบประมาณสู่สาธารณชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ทั้งนี้ การบริหารงบประมาณคานึงถึงความคุ้มค่า คุ้มทุน ประหยัดและเกิด
ประโยชน์สูงสุดต่อผู้เรียนและสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัดความสาเร็จที่
วางไว้ โดยดาเนิ น งานให้ถูก ต้อ งตามวั ตถุ ประสงค์ ของงบประมาณและระเบี ยบวิ ธี ก าร
บริหารงบประมาณการเงินการคลัง
ปัจจัยแห่งความสาเร็จในการนาแผนไปสู่การปฏิบัติ
1. ความเชื่อมโยงระหว่างสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา ที่จะต้อง
จั ด ท าแผนพั ฒนาการศึ กษาขั้ นพื้ นฐาน ระยะ 4 ปี ให้ สอดคลองเชื่ อมโยงกับแผนพัฒนา
การศึกษาขั้นพื้นฐานองสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร

แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2561-2564 (ปรับปรุง 62)
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2. แนวทางการติดตาม ตรวจสอและประเมินผล
เพือ่ ให้การนาแผนไปสูการปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม จึงกาหนดแนวทางเพื่อ
ใช้ในการติดตาม ประเมินผลและรายงานผล ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถม
ศึกษาสมุทรสาคร ดังนี้
2.1 การติดตามความก้าวหน้าประจาปี (annual review) เป็นการ
ติดตามความก้าวหน้าการดาเนินงานของกิจกรรมโครงการ เพื่อตรวจสอบถึงผลงานที่
เกิดขึ้นจริงเปรียบเทียบกับแผนการปฏิบัติที่กาหนด อันจะนาไปสู่การทบทวน ปรับปรุง
แก้ไขเป้าหมายและกลยุทธ์ให้มีความเหมาะสมต่อไป
2.2 การประเมินผลในระยะครึ่งปี เป็นการประเมินผลในช่วงกลางปี
ทั้งนี้ เพื่อทบทวนผลความก้าวหน้า ปัญหาอุปสรรค รวมทั้งทบทวนยุทธศาสตร์ กลยุทธ์
ตัวชี้วัด เป้าหมาย หรือการปรับเปลี่ยนกิจกรรมโครงการให้มีความเหมาะสม
2.3 การประเมินผลเมื่อสิ้นสุดปีแผน เป็นการประมวลผล
แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อสรุปผลการดาเนินงานและผลสัมฤทธิ์ที่เกิดขึ้นตลอด
ช่วงเวลาปี
2.4 การจัดทารายงานผลการดาเนินงาน เพื่อเผยแพร่ต่อ
สาธารณชน
3. ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคนต้องมุ่งเน้นที่ยุทธศาสตร์
กลยุทธ์ตามแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐานของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
สมุทรสาคร โดยนากระบวนการบริหารจัดการแบบมุ่งเน้นผลงาน (PBB) เป็นแนวทาง
ปฏิบัติเพื่อให้แผนบรรลุผลสาเร็จ
4. ข้าราชการทุกระดับทุกประเภทให้ความร่วมมือและมีส่วนร่วมในการนา
แผนไปสู่การปฏิบัติอย่างจริงจังและเป็นที่ประจักษ์
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