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คาํนํา 

 

   สาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษานนทบุรี ไดจ้ดัทาํแผนพฒันาการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570) ของสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษานนทบุรี เพื่อใช้เป็นกรอบ

ทิศทางในการดาํเนินงานของสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษานนทบุรี และสถานศึกษาในสังกดั 

เพื่อให้เกิด ผลผลิต ผลลพัธ์ ตามท่ีกาํหนดเป้าหมายไวใ้นแผน และสอดคลอ้งกบันโยบายทางการศึกษาของ

รัฐบาล กระทรวงศึกษาธิการ สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตลอดจนใชเ้ป็นกรอบในการ

ติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานของสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษานนทบุรี ให้เกิด

ประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุดต่อการพฒันาการศึกษา  

    สาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษานนทบุรี ขอขอบคุณผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งทุกท่านท่ีให ้

 ความร่วมมือในการจดัทาํแผนพฒันาการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570) ของสาํนกังานเขต

พื้นท่ีการศึกษาจนสาํเร็จลุล่วงไปดว้ยดี 

        

                                                                สาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษานนทบุรี 
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ส่วนที่ 1 

บทนํา 

เหตุผลและความจาํเป็น 

 

  ตามท่ีได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2553 และ

พระราชบญัญติัระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2553 กระทรวงศึกษาธิการ         

ไดป้ระกาศกาํหนดเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา และท่ีตั้งของสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา  

จาํนวน 62 เขต เม่ือวนัท่ี 28 มกราคม 2564 

  สาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษานนทบุรี เป็นหน่วยงานสงักดัสาํนกังานคณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ มีหนา้ท่ีบริหารจดัการศึกษาขั้นพื้นฐานระดบัมธัยมศึกษาใหมี้

คุณภาพและไดม้าตรฐาน จึงไดจ้ดัทาํแผนพฒันาคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 -2570)  

โดยวเิคราะห์ความสอดคลอ้งกบัยทุธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561 – 2580) แผนแม่บทภายใตย้ทุธศาสตร์ชาติ 

แผนพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ ฉบบัท่ี 13 นโยบายและแผนระดบัชาติวา่ดว้ยความมัน่คงแห่งชาติ 

นโยบายดา้นการศึกษาของรัฐบาล กระทรวงศึกษาธิการ สาํนกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

สาํนกังานศึกษาธิการจงัหวดันนทบุรี เพื่อเป็นกรอบทิศทางในการดาํเนินงานใหส้ามารถบรรลุวตัถุประสงค ์

และเป้าหมายท่ีกาํหนดไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผลสูงสุด 

 

อาํนาจหนา้ท่ี 

 

      ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เร่ือง การแบ่งส่วนราชการภายในสํานักงาน เขตพื้นท่ีการศึกษา

มัธยมศึกษา พ.ศ. 2553 วนัท่ี 13 กันยายน พ.ศ. 2553 ข้อ 3 ให้สํานักงานเขตมีอาํนาจหน้าท่ีดําเนินการ             

ให้เป็นไปตามอาํนาจหน้าท่ีของสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา ตามกฎหมายว่าดว้ยระเบียบบริหารราชการ

กระทรวงศึกษาธิการ และมีอาํนาจหนา้ท่ี ดงัต่อไปน้ี 

           1. จดัทาํนโยบาย แผนพฒันา และมาตรฐานการศึกษาของเขตพื้นท่ีการศึกษาให้สอดคล้องกับ

นโยบายมาตรฐานการศึกษา แผนการศึกษา แผนพฒันาการศึกษาขั้นพื้นฐานและความตอ้งการของทอ้งถ่ิน 

           2. วิเคราะห์การจดัตั้งงบประมาณเงินอุดหนุนทัว่ไปของสถานศึกษา และหน่วยงานในเขตพื้นท่ี

การศึกษาและแจง้การจดัสรรงบประมาณท่ีไดรั้บให้หน่วยงานขา้งตน้รับทราบ รวมทั้งกาํกบัตรวจสอบ

ติดตามการใชจ่้ายงบประมาณของหน่วยงานดงักล่าว 

           3. ประสาน ส่งเสริม สนับสนุน และพฒันาหลกัสูตรร่วมกับสถานศึกษาในเขตพื้นท่ีการศึกษา 

           4. กํากับ ดูแล ติดตาม และประเมินผลสถานศึกษาขั้ นพื้ นฐานและในเขตพื้ น ท่ีการศึกษา 

           5. ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และรวบรวมข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษา ในเขตพื้นท่ีการศึกษา 
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           6. ประสานการระดมทรัพยากรดา้นต่าง ๆ รวมทั้งทรัพยากรบุคคลเพื่อส่งเสริมสนับสนุนการจดั

และพฒันาการศึกษาในเขตพื้นท่ีการศึกษา 

           7. จัดระบบประกันคุณ ภาพการศึกษา และประเมินผลสถานศึกษาในเขตพื้ น ท่ีการศึกษา 

           8. ประสาน ส่งเสริม สนับสนุน การจัดการศึกษาของสถานศึกษาเอกชน องค์กรปกครองส่วน

ทอ้งถ่ิน รวมทั้งบุคคล องคก์รชุมชน องคก์รวิชาชีพ สถาบนัศาสนาสถานประกอบการและสถาบนัอ่ืนท่ีจดั

การศึกษารูปแบบท่ีหลากหลายในเขตพื้นท่ีการศึกษา 

           9. ดาํเนินการและประสาน ส่งเสริม สนบัสนุนการวิจยัและพฒันาการศึกษาใน เขตพื้นท่ีการศึกษา 

           10. ประสาน ส่งเสริม การดําเนินการของคณะอนุกรรมการ และคณะทํางานด้านการศึกษา 

           11. ประสานการปฏิบติัราชการทัว่ไปกบัองคก์รหรือหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐ เอกชน และองคก์ร

ปกครองส่วนทอ้งถ่ินในฐานะสาํนกังานผูแ้ทนกระทรวงศึกษาธิการ ในเขตพื้นท่ีการศึกษา 

           12. ปฏิบติัหนา้ท่ีอ่ืนเก่ียวกบักิจการภายในเขตพื้นท่ีการศึกษาท่ีมิไดร้ะบุใหเ้ป็นหนา้ท่ีของหน่วยงาน

ใดโดยเฉพาะ หรือปฏิบติังานอ่ืนท่ีไดรั้บมอบหมาย 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

สภาพทัว่ไปของสาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามธัยมศึกษานนทบุรี 

 

1. สภาพภูมิศาสตร์ อาณาเขต และท่ีตั้ง 

  สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษานนทบุรี ประกอบดว้ยพื้นท่ีจงัหวดันนทบุรี โดยมีอาณา

เขตและท่ีตั้ง ดงัน้ี  

 

  จังหวดันนทบุรี  ตั้ งอยู่ในเขตท่ีราบลุ่มแม่นํ้ าเจ้าพระยาตอนล่าง เป็นจังหวัดปริมณฑลของ

กรุงเทพมหานคร มีแม่นํ้ าเจ้าพระยาตัดแบ่งพื้นท่ีของจังหวดัออกเป็น 2 ส่วน คือ ฝ่ังตะวนัตก และฝ่ัง

ตะวนัออก จงัหวดันนทบุรีอยูห่่างจากกรุงเทพมหานครไปทางทิศตะวนัตกเฉียงเหนือ 20 กิโลเมตร มีเน้ือท่ี

ประมาณ 622.38 ตารางกิโลเมตร เป็นจงัหวดัท่ีมีความหนาแน่นของประชากรเป็นอนัดับท่ี 2 รองจาก

กรุงเทพมหานคร พื้นท่ีของจงัหวดันนทบุรีซ่ึงเคยเป็นสวนผลไมเ้ร่ิมมีการเปล่ียนแปลงเป็นแหล่งท่ีอยูอ่าศยั

เพื่อรองรับการขยายตวัของกรุงเทพมหานคร ทั้งน้ี จงัหวดันนทบุรีมีอาณาเขตติดต่อกบัจงัหวดัใกลเ้คียง ดงัน้ี 

  ทิศเหนือ  ติดต่อกบัอาํเภอลาดบวัหลวง จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา อาํเภอลาดหลุมแกว้ และ 

    อาํเภอเมืองปทุมธานี จงัหวดัปทุมธานี 

  ทิศใต ้  ติดต่อกบัเขตบางพลดั เขตตล่ิงชนั และเขตทวีวฒันา กรุงเทพมหานคร (ฝ่ังธนบุรี) 

  ทิศตะวนัออก  ติดต่อกบัเขตดอนเมือง เขตหลกัส่ี เขตจตุจกัร และเขตบางซ่ือ กรุงเทพมหานคร  

    (ฝ่ังพระนคร) 

  ทิศตะวนัตก  ติดต่อกบัอาํเภอพทุธมณฑลและอาํเภอบางเลน จงัหวดันครปฐม 
 
 

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%81%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A2%E0%B8%B2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%9E%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%A3
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%94%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%A7%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%A7%E0%B8%87
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%9B%E0%B8%97%E0%B8%B8%E0%B8%A1%E0%B8%98%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%B5
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B8%95%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%9E%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%94
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B8%95%E0%B8%95%E0%B8%A5%E0%B8%B4%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%8A%E0%B8%B1%E0%B8%99
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B8%95%E0%B8%94%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%87
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B8%95%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%AA%E0%B8%B5%E0%B9%88
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B8%95%E0%B8%88%E0%B8%95%E0%B8%B8%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A3
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%9E%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%A3
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%9E%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%98%E0%B8%A1%E0%B8%93%E0%B8%91%E0%B8%A5
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%99
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ภาพประกอบ 1 แผนท่ีจังหวดันนทบุรี 

 

2. ข้อมูลประชากร 

 ประชากร จังหวดันนทบุรีมีประชากรรวมจาํนวนทั้ งส้ิน 1,295,916 คน เป็นชาย 601,682 คน             

เป็นหญิง 694,234 คน มีจาํนวน 739,849 ครัวเรือน รายละเอียดดงัตารางท่ี 1 

 

ตารางท่ี 1  แสดงจาํนวนประชากรของจงัหวดันนทบุรี จาํแนกรายเพศ 
 

จงัหวดั จาํแนกเพศ จาํนวน 

ครัวเรือน ชาย หญิง รวม 

นนทบุรี 601,682 694,234 1,295,916 739,849 

ท่ีมา : ระบบสถิติทางการทะเบียน กรมการปกครอง ณ ธนัวาคม 2565 

 

ตารางท่ี 2  แสดงจาํนวนประชากรรายช่วงอาย ุ13-15 ปี (ม.ตน้) และ 16-18 ปี (ม.ปลาย) ของจงัหวดันนทบุรี  
 

จังหวดั ช่วงอาย ุ ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 

นนทบุรี 
13-15 ปี 43,715 41,600 40,548 40,572 40,545 

16-18 ปี 47,963 48,611 40,988 40,077 41,228 

ท่ีมา : ระบบสถิติทางการทะเบียน กรมการปกครอง ณ ธนัวาคม 2565 

 

 

 

 

 

 

จ.ปทุมธานี 
จ.นครปฐม 

จ.พระนครศรีอยุธยา 

กรุงเทพมหานคร 

อ.บางบวัทอง 

อ.ไทรนอ้ย 

อ.เมือง 

อ.ปากเกรด็ 

อ.บางใหญ่ 
อ.บางกรวย 

จ.นนทบุรี 
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3. ข้อมูลท่ีตั้งสํานักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษามัธยมศึกษานนทบุรี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  สาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษานนทบุรี ตั้งอยูภ่ายในบริเวณวดัเพลง เป็นอาคารสูง 6 ชั้น 

เลขท่ี 85 หมู่ 5  ซอยไทรม้า 11  ถนนรัตนาธิเบศร์  ตาํบลไทรม้า  อาํเภอเมืองนนทบุรี  จงัหวดันนทบุรี 

รหสัไปรษณีย ์11000 รายละเอียดแผนท่ีท่ีตั้งดงัแสดงในภาพประกอบ 3  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพประกอบ 3 แผนท่ีท่ีต้ังของสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษานนทบุรี 

 

4.ข้อมูลการตดิต่อส่ือสาร 

 สาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษานนทบุรี เนน้การนาํระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชใ้น

การบริหารจดัการศึกษา โดยมีเว็บไซต์หลัก คือ www.spmnonthaburi.go.th สําหรับเบอร์โทรศัพท์และ

โทรสารท่ีใชใ้นการติดต่อ มีดงัน้ี 
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- หนา้หอ้งผูอ้าํนวยการ         0 2149 3923 ต่อ 101 

- กลุ่มอาํนวยการ         0 2149 3923 ต่อ 202 

- กลุ่มบริหารงานบุคคล        0 2149 3923 ต่อ 303 

- กลุ่มพฒันาครูและบุคลากรทางการศึกษา     0 2149 3923 ต่อ 302 

- กลุ่มกฎหมายและคดี        0 2149 3923 ต่อ 305 

- กลุ่มนโยบายและแผน         0 2149 3923 ต่อ 402 

- กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร 0 2149 3923 ต่อ 402 

- กลุ่มส่งเสริมการจดัการศึกษา       0 2149 3923 ต่อ 502 

- กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจดัการศึกษา   0 2149 3923 ต่อ 602 

- กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย ์       0 2149 3923 ต่อ 702 - 704 

- หน่วยตรวจสอบภายใน        0 2149 3923 ต่อ 702 - 704 

- โทรสาร         0 2921 6600  

 

5.การแบ่งส่วนราชการ 

  สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษานนทบุรี จัดตั้ งตามมาตรา 37 แห่งพระราชบัญญัติ

การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และท่ีแกไ้ขเพิ่มเติม (ฉนับท่ี 2) พ.ศ. 2545 ตามมาตรา 34 (1) และมาตรา 37                             

แห่งพระราชบญัญติัระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 การแบ่งส่วนราชการภายใน                    

ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เร่ือง การแบ่งส่วนราชการสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา พ.ศ. 2553                    

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เร่ือง การแบ่งส่วนราชการภายในสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา (ฉบบัท่ี 2)                     

พ.ศ. 2553 ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เร่ือง การแบ่งส่วนราชการภายในสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา                    

พ.ศ. 2560 และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เร่ือง การแบ่งส่วนราชการภายในสาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา 

(ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2561 รวมทั้ งตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ ท่ีได้ประกาศจดัตั้งสํานักงานเขตพื้นท่ี

การศึกษามธัยมศึกษา จาํนวน 62 เขต 

 สาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษานนทบุรี แบ่งส่วนราชการตามโครงสร้างอาํนาจหนา้ท่ีตาม

ภาพประกอบ 4 ดงัน้ี 
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แผนภูมิโครงสรางการแบงสวนราชการ สำนักงานเขตพืน้ที่การศึกษามัธยมศึกษานนทบุร ี

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพประกอบ 4 แสดงโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ 

 

6.สหวิทยาเขต 

  สาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษานนทบุรี กาํหนดใหมี้ส่วนราชการการบริหารจดัการศึกษา 

โดยแบ่งพื้นท่ีการบริหารจดัการเขตพื้นท่ีการศึกษาออกเป็น สหวิทยาเขต ทั้งน้ี สหวทิยาเขตพฒันาการศึกษา

ของสาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษานนทบุรี มีจาํนวน 3 สหวทิยาเขต ดงัต่อไปน้ี 

 1) สหวิทยาเขตนนทบุรี 1 จาํนวน 6 โรงเรียน ไดแ้ก่ 1) ศรีบุณยานนท ์2) นนทบุรีพิทยาคม                   

3) สตรีนนทบุรี 4) วดัเขมาภิรตาราม 5) รัตนาธิเบศร์ และ 6) บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) นนทบุรี โดยมี  

นางจรุญ จารุสาร เป็นประธานสหวิทยาเขตนนทบุรี 1 

 2) สหวิทยาเขตนนทบุรี 2 จาํนวน 6 โรงเรียน ไดแ้ก่ 1) ปากเกร็ด 2) นวมินทราชินูทิศ หอวงั 

นนทบุรี 3) สวนกหุลาบวิทยาลยันนทบุรี 4) เบญจมราชานุสรณ์ 5) เตรียมอุดมศึกษานอ้มเกลา้ นนทบุรี และ 

6) โพธินิมิตวทิยาคม โดยมี นายไพฑูรย ์จารุสาร เป็นประธานสหวิทยาเขตนนทบุรี 2 
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 3) สหวิทยาเขตนนทบุรี 3 จาํนวน 6 โรงเรียน ไดแ้ก่ 1) บางบวัทอง 2) เทพศิรินทร์ นนทบุรี 3) 

เตรียมอุดมศึกษาพฒันาการ นนทบุรี 4) ไทรนอ้ย 5) ราชวนิิต นนทบุรี และ 6) ราษฎร์นิยม โดยมี นางธรา

ภรณ์ พรหมคช เป็นประธานสหวิทยาเขตนนทบุรี 3 

 การบริหารจดัการศึกษาของสหวิทยาเขต มีคณะกรรมการบริหารเขตพฒันาการศึกษา ประกอบดว้ย 

ประธานสหวทิยาเขต เป็นประธานกรรมการ ผูอ้าํนวยการโรงเรียนในสหวิทยาเขต รองผูอ้าํนวยการโรงเรียน 

และครูท่ีไดรั้บมอบหมายใหรั้บผดิชอบในสหวิทยาเขตเป็นกรรมการพฒันาดา้นต่างๆ  

 สหวิทยาเขต มีอาํนาจหนา้ท่ีดงัน้ี 

 1. จดัทาํระบบขอ้มูลสารสนเทศของโรงเรียนในสหวิทยาเขตนนทบุรี ใหเ้ป็นปัจจุบนัและสอดคลอ้ง

กบัหน่วยงานตน้สงักดั 

 2. ให้ความเห็นชอบและขอ้เสนอแนะในการบริหารจดัการเพื่อการใช้ทรัพยากรบุคลากรร่วมกนั                     

ในการพฒันาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนในสหวิทยาเขตนนทบุรี  

 3. จดักิจกรรมส่งเสริมการพฒันาคุณภาพครูและนกัเรียนของโรงเรียนในสหวิทยาเขตนนทบุรี  

 4. ดาํเนินงาน ติดตาม และประเมินผล กิจกรรมของสหวิทยาเขตนนทบุรี และรายงานต่อประธาน                 

สหวิทยาเขตนนทบุรี  

 5. เสนอแนวทางการมีส่วนร่วมในการบริหารจดัการดา้นวิชาการ งบประมาณ ดา้นบริหารบุคคล                

และดา้นบริหารทัว่ไปต่อสหวิทยาเขตนนทบุรี  เพื่อให้การสนบัสนุนและร่วมดาํเนินกิจกรรมต่าง ๆ ในการ

ยกระดบัคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ 

 6. สร้างความร่วมมือระหวา่งขา้ราชการครู บุคลากรทางการศึกษา และโรงเรียนในสหวิทยาเขต

นนทบุรี  โดยคาํนึงถึงผลท่ีจะเกิดข้ึนกบันกัเรียนเป็นสาํคญั 

 7. ดาํเนินงานอ่ืน ๆ ตามท่ีไดรั้บมอบหมาย 

โครงสรางการบริหารเขตพฒันาการศึกษา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนภูมิแสดงโครงสรางการบริหารเขตพฒันาการศึกษา 

 

สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษานนทบุร ี

 

โรงเรียน (6) โรงเรียน (6) โรงเรียน (6) 

สหวิทยาเขตนนทบุร ี1 สหวิทยาเขตนนทบุรี 2 สหวิทยาเขตนนทบุรี 3 
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ขอ้มูลพ้ืนฐานของสาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามธัยมศึกษานนทบุรี 

ตารางท่ี 3  แสดงขอ้มูลจาํนวนบุคลากรในสาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษานนทบุรี จาํแนกตาม 

      สายงานและวฒิุการศึกษา (ขอ้มูล ณ ธ.ค. 2565) 

สายงาน/วุฒิการศึกษา 

ระดบัตําแหน่ง 

ปฏิบัติการ/ 

ชํานาญงาน 

(คน) 

ชํานาญการ 

(คน) 

ชํานาญการพเิศษ 

(คน) 

เช่ียวชาญ 

(คน) 
รวม 

(คน) 

สายงาน  

ผูอ้าํนวยการ - -  1 1 

รองผูอ้าํนวยการ - - - 1 1 

ศึกษานิเทศก ์ - 7 3 - 10 

บุคลากรทางการศึกษา 38 ค.(2) 4 6 4 - 14 

รวม 4 13 7 2 26 

วุฒิการศึกษา  

ตํ่ากวา่ปริญญาตรี 1 - - - 1 

ปริญญาตรี 3 1 2 - 6 

ปริญญาโท - 11 4 1 16 

ปริญญาเอก - 1 1 1 3 

รวม 4 13 7 2 26 
 

ตารางท่ี 4  แสดงขอ้มูลจาํนวนบุคลากรในสาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษานนทบุรี เทียบตามเกณฑ ์ 

      ท่ีสาํนกังาน กคศ. กาํหนด (ขอ้มูล ณ ธ.ค. 2565) 

กลุ่ม/หน่วย 
เกณฑ์ กคศ.ควรมี 

(คน) 

มีอยู่จริง 

(คน) 

ขาด/เกนิ 

(คน) 

พนักงานราชการ/

อตัราจ้าง 

(คน) 

ผูอ้าํนวยการ 1 1 - - 

รองผูอ้าํนวยการ 2 1 ขาด 1 - 

อาํนวยการ 6 3 ขาด 3 1+สนบัสนุน 4 

บริหารงานการเงินและสินทรัพย ์ 10 1 ขาด 9 6 

บริหารงานบุคคล 13 3 ขาด 10 6 

นโยบายและแผน 7 2 ขาด 5 2 

ส่งเสริมการจดัการศึกษา 9 5 ขาด 4 1 

นิเทศ ติดตามฯ ศน./38ค.(2) = 9/2 10/0 เกิน1/ขาด2 1 

หน่วยตรวจสอบภายใน 2 0 ขาด 2 - 

รวม 49+ศน.9 16+ศน.10 ขาด 35 21 
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ขอ้มูลพ้ืนฐานสถานศึกษาในสงักดั (ณ 10 มิ.ย. 2565) 

 

ตารางที่ 5 ขอมูลจำนวนโรงเรียน ขนาดโรงเรียน นักเรียน หองเรียน และครู ภาพรวมทั้งสังกัด 
รายการ รวมทั้งสิน้ 

1. จำนวนโรงเรียนในสังกัด 18 
2. ขนาดโรงเรียน 4 ขนาด แบงเปน  
    2.1 โรงเรียนขนาดเล็ก (นักเรยีน นอยกวา 500 คน) 2 
    2.2 โรงเรียนขนาดกลาง (นักเรียน 500 - 1,499 คน) 3 
    2.3 โรงเรียนขนาดใหญ (นักเรียน 1,500 - 2,499 คน) 4 
    2.4 โรงเรียนขนาดใหญพิเศษ (นักเรียน ต้ังแต 2,500 คน ขึ้นไป) 9 
3. จำนวนนักเรียน 39,650 
    3.1 จำนวนนักเรียน ระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนตน 21,774 
    3.2 จำนวนนักเรียน ระดับช้ันมธัยมศึกษาตอนปลาย 17,876 
4. จำนวนหองเรียน 1,086 
5. จำนวนคร ู 1,830 
  
ตารางที่ 6 ขอมูลจำนวนโรงเรียน จำนวนนักเรียนแยกระดับช้ัน หองเรียน จำนวนครู จำแนกรายอำเภอ 

ที่ อำเภอ 
จำนวน จำนวนนักเรียน 

หองเรียน ครู 
โรงเรียน ม.ตน ม.ปลาย รวม 

1 เมืองนนทบุรี 7 8,711 7,359 16,070 456 743 
2 บางกรวย 2 2,345 1,643 3,988 106 183 
3 บางใหญ 1 1,215 740 1,955 54 79 
4 บางบัวทอง 1 1,320 987 2,307 64 101 
5 ไทรนอย 2 1,847 1,226 3,073 79 142 
6 ปากเกร็ด 5 6,336 5,921 12,257 327 582 

รวม สพม.นนทบรุ ี 18 21,774 17,876 39,650 1,086 1,830 
 
ตารางที่ 7 ขอมูลจำนวนนักเรียนแยกระดับช้ัน และเพศ จำแนกรายอำเภอ 

ที่ อำเภอ 
จำนวนนักเรียน ม.ตน จำนวนนักเรียน ม.ปลาย 

ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม 
1 เมืองนนทบุรี 3,989 4,722 8,711 2,933 4,426 7,359 
2 บางกรวย 1,190 1,155 2,345 753 890 1,643 
3 บางใหญ 653 562 1,215 354 386 740 
4 บางบัวทอง 663 657 1,320 409 578 987 
5 ไทรนอย 910 937 1,847 522 704 1,226 
6 ปากเกร็ด 3,229 3,107 6,336 2,655 3,266 5,921 

รวม สพม.นนทบุร ี 10,634 11,140 21,774 7,626 10,250 17,876 
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 ตารางที่ 8 ขอมูลจำนวนหองเรียนแยกระดับช้ัน จำนวนครูแยกเพศ จำแนกรายอำเภอ 

ที่ อำเภอ 
จำนวนหองเรียน จำนวนครู 

ม.ตน ม.ปลาย รวม ชาย หญิง รวม 
1 เมืองนนทบุรี 241 215 456 227 516 743 
2 บางกรวย 62 44 106 53 130 183 
3 บางใหญ 32 22 54 31 48 79 
4 บางบัวทอง 36 28 64 18 83 101 
5 ไทรนอย 45 34 79 40 102 142 
6 ปากเกร็ด 167 160 327 166 416 582 

รวม สพม.นนทบุร ี 583 503 1,086 535 1,295 1,830 
 

ตารางที่ 9 ขอมูลจำนวนหองเรียนแยกเพศ จำนวนหองเรียน จำแนกรายระดับช้ันเรียน 

ช้ัน 
จำนวนนักเรียนแยกเพศ รายช้ันเรียน 

หอง 
ชาย หญงิ รวม 

มัธยมศึกษาตอนตน 10,634 11,140 21,774 583 
ม.1 3,521 3,678 7,199 195 
ม.2 3,572 3,795 7,367 196 
ม.3 3,541 3,667 7,208 192 

มัธยมศึกษาตอนปลาย 7,626 10,250 17,876 503 
ม.4 2,725 3,615 6,340 170 
ม.5 2,490 3,329 5,819 169 
ม.6 2,411 3,306 5,717 164 

รวม สพม.นนทบุร ี 18,260 21,390 39,650 1,086 
 
ตารางที่ 10 ขอมูลขนาดโรงเรียน จำแนกตามเกณฑขนาดของ สนผ.สพฐ. และ ก.ค.ศ. 

ขนาดโรงเรียน 
เกณฑขนาดของ สนผ.สพฐ. เกณฑขนาดของ ก.ค.ศ. 

เล็ก (นักเรียน นอยกวา 500 คน) 2 เล็ก (นักเรียน นอยกวา 119 คน) - 
กลาง (นักเรียน 500 - 1,499 คน) 3 กลาง (นักเรียน 120 - 719 คน) 2 
ใหญ (นกัเรียน 1,500 - 2,499 คน) 4 ใหญ (นักเรียน 720 - 1,679 คน) 4 
ใหญพิเศษ (นักเรียน ตั้งแต 2,500 คน ขึ้นไป) 9 ใหญพิเศษ (นักเรียน ตั้งแต 1,680 คน ขึ้นไป) 12 

รวม 18 รวม 18 
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ตารางที่ 11 ขอมูลอัตราสวนนักเรียนตอหองเรียน และอัตราสวนนักเรียนตอครู จำแนกรายอำเภอ 

ที่ อำเภอ 
อัตราสวนนักเรียนตอหองเรียน 

อัตราสวนนักเรียนตอครู 
ม.ตน ม.ปลาย รวม 

1 เมืองนนทบุรี 36.15 34.23 35.24 21.63 
2 บางกรวย 37.82 37.34 37.62 21.79 
3 บางใหญ 37.97 33.64 36.20 24.75 
4 บางบัวทอง 36.67 35.25 36.05 22.84 
5 ไทรนอย 41.04 36.06 38.90 21.64 
6 ปากเกร็ด 37.94 37.01 37.48 21.06 

รวม สพม.นนทบุร ี 37.35 35.54 36.51 21.67 
 

ตารางที่ 12 ขอมูลจำนวนนักเรียน หองเรียน ขนาดโรงเรียน และจำนวนครู จำแนกรายโรงเรียน 

ที่ โรงเรยีน นักเรียน หองเรียน 
ขนาดโรงเรียน 

ครู 
สนผ. ก.ค.ศ. 

1 สวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี 3,670 95 ใหญพิเศษ ใหญพิเศษ 169 
2 เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี 3,405 82 ใหญพิเศษ ใหญพิเศษ 157 
3 นวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี 3,226 80 ใหญพิเศษ ใหญพิเศษ 155 
4 ปากเกร็ด 3,210 84 ใหญพิเศษ ใหญพิเศษ 150 
5 วัดเขมาภิรตาราม 3,198 93 ใหญพิเศษ ใหญพิเศษ 141 
6 เทพศิรินทร นนทบุรี 3,093 76 ใหญพิเศษ ใหญพิเศษ 150 
7 สตรีนนทบุร ี 2,662 79 ใหญพิเศษ ใหญพิเศษ 128 
8 ไทรนอย 2,587 62 ใหญพิเศษ ใหญพิเศษ 113 
9 เบญจมราชานุสรณ 2,505 66 ใหญพิเศษ ใหญพิเศษ 111 
10 บางบัวทอง 2,307 64 ใหญ ใหญพิเศษ 101 
11 ศรีบุณยานนท 2,280 63 ใหญ ใหญพิเศษ 101 
12 ราชวินิต นนทบุรี 1,955 54 ใหญ ใหญพิเศษ 79 
13 รัตนาธิเบศร 1,615 52 ใหญ ใหญ 82 
14 เตรียมอุดมศึกษานอมเกลานนทบุรี 1,080 33 กลาง ใหญ 55 
15 โพธินิมิตวิทยาคม 1,071 35 กลาง ใหญ 53 
16 บดินทรเดชา (สิงห สิงหเสนี) นนทบุรี 895 30 กลาง ใหญ 33 
17 ราษฎรนิยม 486 17 เล็ก กลาง 29 
18 นนทบุรีพิทยาคม 405 21 เล็ก กลาง 23 
 รวม จ.นนทบรุ ี 39,650 1,086   1,830 
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ขอ้มูลแผนท่ีสถานศึกษาในสงักดั (GIS) 

 

https://prn 

    ท่ีตัง้สถานศกึษาในสงักดั 
t.sc/t41z43 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จ.นนทบรีุ 
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ผลการดาํเนินงาน  

 

  สาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษานนทบุรี มุ่งพฒันาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา ปลูกฝัง

คุณธรรม จริยธรรม ความเป็นไทย และวิถีชีวิตตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ขยายโอกาสทาง

การศึกษาให้ทัว่ถึงครอบคลุมผูเ้รียนให้ไดรั้บโอกาสในการพฒันาเต็มตามศกัยภาพ พฒันาครูและบุคลากร

ทางการศึกษาทั้งระบบ และพฒันาประสิทธิภาพการบริหารจดัการศึกษาตามแนวทางการกระจายอาํนาจทาง

การศึกษาตามหลกัธรรมาภิบาล เน้นการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน ทั้งน้ี จากกระบวนการขบัเคล่ือนการ

ดาํเนินงานท่ีหลากหลาย ส่งผลต่อผูรั้บบริการ สถานศึกษาและผูเ้รียน ทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ ตาม

ผลผลิตและผลลพัธ์ ดงัน้ี 

 

ตารางที่ 13 ภาพรวมรางวัลและผลการประเมินระดับสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาในปที่ผานมา 
ที่ รายการประเมิน ผลการประเมนิ 
1 การประกวดรางวัลหนวยงานและผูมผีลงานดีเดนประสพผลสำเร็จ

เปนที่ประจักษเพ่ือรับรางวัลผูทรงคุณคา สพฐ. (OBEC AWARDS) 
ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก 

ชนะเลิศเหรียญทอง  
สพม.ยอดเย่ียมดานวิชาการ 

2 ผลงานนวัตกรรมการบริหารจัดการทีเ่ปนแบบอยางไดในโครงการ
ติดตามการจัดการเรียนการสอนในสถานการณการแพรระบาด
ของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) 

ชนะเลิศ  
นวัตกรรมระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 

3 รางวัลระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน ระดับภาคกลาง ภาค
ตะวันออก และภาคตะวันตก ประเภทสำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามธัยมศึกษา 

ชนะเลิศ อันดับที่ 1 สพม. 
เกียรติบัตรยอดเยี่ยม 

4 ผลการประเมนิการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 
(PMQA) 

อันดับที่ 4 ของ สพม. 

5 ผลการประเมนิคุณธรรมและความโปรงใสในการดำเนินงานของ
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาออนไลน (ITA Online) 

ระดับ AA (99.16) 
อันดับที ่7 ของ สพม. 

6 ผลการประเมนิตัวช้ีวัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติราชการของ สพท. (KRS) 

ระดับคุณภาพ (92.08) 

7 ผลการประเมนิตามมาตรฐานสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
(ภาพรวมมาตรฐานที่ 3) 

ระดับดีมาก 
 

8 ผลการประเมนิการติดตาม ประเมินผลการบรหิารและการจัด
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (eMES) 

ระดับดีเยี่ยม (4.83) 
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ภาพแสดง ภาพรวมรางวัลและผลการประเมินระดับสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาในปทีผ่านมา 
 
การยกระดับและฟนฟูการเรยีนรูในสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
(Learning Loss) 
  สำนักเขตการศึกษามัธยมศึกษานนทบุรี ใหความสำคัญกบัการพัฒนาคุณภาพนักเรียน โดยเฉพาะ
อยางยิ่งในปจจุบัน ที่ตองเผชิญกับสถานการณของโรคโควิด-19 ทำใหนักเรียนจำนวนมากพบกับภาวะถดถอย
ทางการเรียนรู (Learning Loss) จึงจำเปนตองเรงแกปญหากลุมผูเรียนที่ไดรับผลกระทบจากสถานการณการ
แพรระบาดของโรค COVID-19 เพ่ิมโอกาสในการเขาถึงการศึกษา ฟนฟูภาวะถดถอยทางการเรียนรู 
(Learning Loss) ใหกับผูเรียนทุกระดับ ลดความเครียดและสุขภาพจิตของผูเรียน ดวยกระบวนการปฏิบัติที่
เปนเลิศ (Best Practice) ของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษานนทบุรี จึงมุงเนนการนิเทศการจัด
กิจกรรมการเรยีนรูของครูผูสอน โดยนวัตกรรมรูปแบบการนิเทศ GROUPS Model บนฐานการสรางชุมชน
การเรียนรูทางวิชาชีพ (PLC) รวมกันวิเคราะหหลักสูตรกลุมสาระการเรียนรู วิเคราะหภาวะถดถอยทางการ
เรียนรู (Learning Loss) ของผูเรยีน คัดกรองผูเรียน แลวดำเนินการกำหนดเปาหมายในการพัฒนาการเรียนรู 
การออกแบบและการจัดกิจกรรมการเรียนรูของครูผูสอนในลักษณะแบบเชิงรุก (Active Learning) ที่ให
ความสำคัญกบัสมรรถนะของผูเรียน โดยใชเทคนิคที่หลากหลาย เปดโอกาสใหนักเรียนไดเรียนรูและเติมเต็ม
ดวยตนเองนอกหองเรียน ดวยการทำกิจกรรมในรูปแบบทีส่นุกสนาน กระตุนการเรียนรูของผูเรียน ใหผูเรียน
สามารถนำความรูไปประยุกตใชได และสรางองคความรูดวยตนเอง สอดคลองกับแนวทาง “3 : 3 : 4” น่ันคือ 
3 กลุมทักษะในศตวรรษที่ 21 ไดแก กลุมทกัษะพ้ืนฐาน กลุมทักษะดานการจัดการปญหา และกลุมทกัษะดาน
คุณลักษณะ โดยเฉพาะอยางย่ิงตองสรางคุณลักษณะที่จะปลูกฝงใหนักเรียนสามารถเผชิญสถานการณที่กำลัง
ผันผวนในอนาคตได รวมถึง 3 ตัวช้ีวัดของ สพฐ. ไดแก 1.องคความรู 2.ทักษะอาชีพ 3.ทักษะชีวิต และนอมนำ
พระบรมราโชบายของรชักาลที่ 10 ทั้ง 4 ดาน มาเปนหลักคิดสำคัญในการพัฒนา ไดแก 1.มีทศันคติที่ถูกตอง
ตอบานเมือง 2.มีพ้ืนฐานชีวิตที่มั่นคง-มีคณุธรรม 3.มีงานทำ-มีอาชีพ 4.เปนพลเมืองที่ดี นอกจากน้ี ยังรวมกับ
ครูผูสอนในสังกัด กำหนดแนวทางในการวัดผลและประเมนิผลการเรยีนรู นำไปสูการพัฒนาการเรียนรูในกลุม
สาระการเรียนรูตางๆ  
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  ผลจากการดำเนินการนิเทศ โดยนวัตกรรมรูปแบบการนิเทศ GROUPS Model บนฐานการสราง
ชุมชนการเรียนรูทางวิชาชีพ (PLC) สงผลใหสถานศึกษาในสังกัดมีนวัตกรรมการจัดการเรียนรู เพ่ือยกระดับ
และฟนฟูการเรียนรูในสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (Learning Loss) ในทุก
กลุมสาระการเรียนรู คิดเปนรอยละ 100 ผูเรียนมีสมรรถนะกลุมสาระการเรียนรูสูงขึ้น มีทักษะพ้ืนฐานในการ
เรียนรู ลดภาวะถดถอยทางการเรียนรู ทั้งน้ี ยังรวมกันกำหนดแนวทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษาใน
ปงบประมาณ พ.ศ.2566 ผานกระบวนการนิเทศติดตามอยางเปนระบบ พัฒนานวัตกรรม โดยใชผูเรยีนเปน
ฐาน และจัดใหมีการเปดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู และนำเสนอผลงาน สูการพัฒนาอยางยั่งยืนตอไป 
 
 
 
 
 
 
 
 
  ภาพแสดง ตัวอยางนวัตกรรมการยกระดับและฟนฟูการเรียนรูในสถานการณการแพรระบาดของ 
       โรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (Learning Loss) ของสถานศึกษาในสงักัด 
 
ตารางที่ 14 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ปการศึกษา 2564 

ช้ัน กลุมสาระการเรียนรู 
ผลการประเมนิ 

ระดับประเทศ ระดับสงักัด 
(สพฐ.) 

ระดับเขตพ้ืนที่  
(สพม.นนทบุรี) 

มัธยมศึกษาปที่ 3 ภาษาไทย 51.19 52.13 59.83 
ภาษาอังกฤษ 31.11 30.79 41.23 
คณิตศาสตร 24.47 24.75 29.62 
วิทยาศาสตร 31.45 31.67 34.98 

เฉลี่ย 4 วิชา 34.56 34.85 41.42 
มัธยมศึกษาปที่ 6 ภาษาไทย 46.40 47.74 52.47 

ภาษาอังกฤษ 25.56 25.83 35.05 
คณิตศาสตร 21.28 21.83 28.51 
วิทยาศาสตร 28.65 29.04 32.35 
สังคมศึกษาฯ 36.87 37.45 39.54 

เฉลี่ย 5 วิชา 31.57 32.18 37.20 
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ตารางที่ 15 คะแนนเฉลี่ยผลทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ปการศึกษา 2560-2564 

ระดับ 
ปการศึกษา  

2560 2561 2562 2563 2564 

มัธยมศึกษาปที่ 3 

ระดับประเทศ 34.33 37.50 36.30 36.03 34.56 

ระดับสังกัด (สพฐ.) 34.48 37.71 36.52 36.35 34.85 

ระดับ สพม.นนทบุรี 37.57 40.96 39.25 41.65 41.42 

มัธยมศึกษาปที่ 6 

ระดับประเทศ 33.23 35.02 32.34 33.78 31.57 

ระดับสังกดั (สพฐ.) 33.41 35.31 32.62 34.12 32.18 

ระดับ สพม.นนทบุรี 36.74 39.37 36.05 37.19 37.20 

 
ตารางที่ 16 ผลการดำเนินการดานโอกาสและความเสมอภาคในการศึกษาจนจบหลกัสูตร ประจำ              
ปการศึกษา 2561 - 2564 
   1) นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 3 

ปการศึกษา 
นักเรียน
จบช้ัน  
ม.3 

การศึกษาตอ รวมศึกษาตอ รวมไมศึกษาตอ 
ศึกษาตอ
เทียบเทา 

ตอสามัญ ตอสาย
อาชีพ 

รวม % รวม % 

2561 6,441 956 5,260 215 6,431 99.84 10 0.16 

2562 7,107 765 5,877 441 7,083 99.66 24 0.34 

2563 6,821 1,179 5,412 214 6,805 99.77 16 0.23 

2564 7,148 710 6,068 364 7,142 99.92 6 0.08 

  2) นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 6 

ปการศึกษา นักเรียนจบช้ัน ม.6 
ศึกษาตอ ไมศึกษาตอ 

รวม % รวม % 
2561 4,979 4,973 99.88 6 0.12 

2562 4,880 4,862 99.63 18 0.37 

2563 5,059 5,027 99.37 32 0.63 

2564 5,264 5,246 99.66 18 0.34 

   3) อัตราการออกกลางคันของนักเรียนลดลง 
ปการศึกษา จํานวนนักเรียนทั้งหมด ออกกลางคัน รอยละ 

2561 36,595 23 0.06 

2562 37,016 0 0 

2563 37,791 0 0 

2564 39,122 0 0 
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ส่วนที่ 2 

ทิศทางการขับเคล่ือนคุณภาพการศึกษาขั้นพืน้ฐาน 

 

  สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษานนทบุรี ได้น้อมนําพระบรมราโชบายด้านการศึกษา                 

4 ประการ ของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกลา้เจา้อยู่หัว 

ในหลวงรัชกาล ท่ี 10 ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 -2580) แผนแม่บทภายใตยุ้ทธศาสตร์ชาติ พ.ศ.    

2566-2580 (ฉบับปรับปรุง) แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 -2579 แผนพฒันาการศึกษาขั้นพื้นฐาน                     

พ.ศ. 2566 – 2570 ของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน นโยบายสํานักงานคณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 มาเป็นทิศทางการขบัเคล่ือนคุณภาพการศึกษา โดยไดก้าํหนด

เป็นกรอบแนวทางในการจดัทาํแผนพฒันาการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570) มีรายละเอียด 

ดงัน้ี 

 

พระบรมราโชบายด้านการศึกษาของในหลวงรัชกาลที่ 10 
         การศึกษาตองมุงสรางพ้ืนฐานใหแกผูเรียน 4 ประการ คือ 1) มีทัศนคติที่ถูกตองตอบานเมือง 
มีความรูความเขาใจตอชาติบานเมือง ยึดมั่นในศาสนา มั่งคงในสถาบันกษัตริย มีความเอ้ืออาทรตอครอบครัว
และชุมชนของตน  2) มีพ้ืนฐานชีวิตที่มั่นคงมีคุณธรรม รูจักแยกแยะสิ่งที่ผิดชอบช่ัวดี ปฏิบัติแตสงที่ชอบสิ่งที่       
ดีงาม ปฏิเสธสิ่งที่ผิดสิ่งที่ช่ัว ชวยกันสรางคนดีใหแกบานเมือง  3) มีงานทำมีอาชีพ การเลี้ยงดูลูกหลานใน
ครอบครัวหรือการฝกฝนอบรมในสถานศึกษาตองมุงใหเด็กและเยาวชน รักงานสูงาน ทำจนงานสำเร็จ               
การฝกฝนอบรมทั้งในหลักสูตรและนอกหลักสูตร ตองมีจุดมุงหมายใหผูเรียนทำงานเปนและมีงานทำในที่สุด 
ตองสนับสนุนผูสำเร็จหลักสูตร มีอาชีพ มีงานทำจนสามารถเลี้ยงตนเองและครอบครัว และ 4) เปนพลเมืองที่ดี 
การเปนพลเมืองดีเปนหนาที่ของทุกคน ครอบครัว สถานศึกษา และสถานประกอบการตองสงเสริมใหทุกคนมี
โอกาสทำหนาที่เปนพลเมืองดี การเปนพลเมืองดี คือ “เห็นอะไรที่จะทำเพ่ือบานเมืองไดก็ตองทำ” เชนงาน
อาสาสมัครงานบำเพ็ญประโยชน งานสาธารณกุศลใหทำดวยความมีน้ำใจ และความเอ้ืออาทร  
 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 
  รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 ไดมีการประกาศใชต้ังแตวันที่ 6 
เมษายน 2560 ซึ่งในสวนที่เกี่ยวของกับการศึกษา มีบทบัญญัติไวใน มาตรา 54 รัฐตองดำเนินการใหเด็กทกุคน
ไดรับการศึกษาเปนเวลาสิบสองป ต้ังแตกอนวัยเรียนจนจบการศึกษาภาคบังคับอยางมีคุณภาพโดยไมเก็บ
คาใชจาย 
   รัฐตองดำเนินการใหเด็กเล็กไดรับการดูแลและพัฒนากอนเขารับการศึกษาตามวรรคที่หน่ึง 
เพ่ือพัฒนารางกาย จิตใจ วินัย อารมณ สังคม และสติปญญาใหสมกับวัย โดยสงเสริมและสนับสนุนใหองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นและภาคเอกชนเขามามีสวนรวมในการดำเนินการดวย 
    รัฐตองดำเนินการใหประชาชนไดรับการศึกษาตามความตองการในระบบตางๆ รวมทั้ง
สงเสริมใหมีการเรียนรูตลอดชีวิต และจัดใหมีการรวมมือกันระหวางรัฐ องคกรปกครองสวนทองถิ่น และ
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ภาคเอกชนในการจัดการศึกษาทุกระดับ โดยรัฐมีหนาที่ดำเนินการ กำกับ สงเสริม และสนับสนุนใหการศึกษา
ดังกลาวมีคุณภาพและไดมาตรฐานสากล ทั้งน้ี ตามกฎหมายวาดวยการศึกษาแหงชาติ ซึ่งอยางนอยตองมี
บทบัญญัติเก่ียวกับการจัดทำแผนการศึกษาแหงชาติ การดำเนินการและตรวจสอบการดำเนินการ ใหเปนไป
ตามแผนการศึกษาแหงชาติดวย 
   การศึกษาทั้งปวงตองมุงพัฒนาผูเรียนใหเปนคนดี มีวินัย ภูมิใจในชาติ สามารถเช่ียวชาญได
ตามความถนัดของตนและมีความรับผิดชอบตอครอบครัว ชุมชน สังคม และประเทศชาติ 
   ในการดำเนินการใหเด็กเล็กไดรับการดูแลและพัฒนาตามวรรคสอง หรือใหประชาชนไดรับ
การศึกษาตามวรรคสาม รัฐตองดำเนินการใหผูขาดแคลนทุนทรัพยไดรับการสนับสนุนคาใชจายในการศึกษา 
ตามความถนัดของตน 
 

ความสอดคล้องกบัเป้าหมายการพฒันาที่ยัง่ยืน (SDGs) แห่งสหประชาชาติ  
  เพ่ือใหการพัฒนาของประเทศตาง ๆ ไปสูเปาหมายเดียวกัน สหประชาชาติจึงไดประกาศเปาหมาย
การพัฒนาที่ย่ังยืน ต้ังแตป พ.ศ. 2558 ซึ่งเปาหมายการพัฒนาที่ย่ังยืนที่เกี่ยวของกับสำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐานโดยตรงจะเปนเปาหมายที่ 4 ซึ่งมีรายละเอียด ดังน้ี  
  เปาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน Sustainable Development Goals - SDGs  
  เปาหมายที่ 4 (Goal) สรางหลักประกันวาทุกคนมีการศึกษาที่มีคุณภาพอยางครอบคลุม และเทา
เทียม และสนับสนุนโอกาสในการเรียนรูตลอดชีวิต  
  เปาหมายยอย (Target)  
  เปาหมายยอยที่ 4.1 สรางหลักประกันวาเด็กชายและเด็กหญงิทุกคนสำเร็จการศึกษา ระดับ
ประถมศึกษาและมัธยมศึกษาที่มีคุณภาพ เทาเทียม และไมมีคาใชจาย นำไปสูผลลัพธทางการเรียน ที่มี
ประสทิธิผล ภายในป พ.ศ. 2573  
  เปาหมายยอยที่ 4.2 สรางหลักประกันวาเด็กชายและเด็กหญิงทุกคนเขาถึงการพัฒนา การดูแล และ
การจัดการศึกษาระดับกอนประถมศึกษา สำหรับเด็กปฐมวัยที่มีคุณภาพ เพ่ือใหเด็กเหลาน้ันมีความพรอม 
สำหรับการศึกษาระดับประถมศึกษา ภายในป พ.ศ. 2573  
  เปาหมายยอยที่ 4.4 เพ่ิมจำนวนเยาวชนและผูใหญทีม่ีทกัษะที่เกี่ยวของ รวมถึงทักษะ ทางดาน
เทคนิคและอาชีพสำหรบัการจางงาน การมีงานที่มีคุณคา และการเปนผูประกอบการ ภายในป พ.ศ. 2573  
  เปาหมายยอยที่ 4.5 ขจัดความเหลี่อมล้ำทางเพศในการศึกษาและสรางหลักประกันวา กลุมที่
เปราะบางซึ่งรวมถึงผูพิการ ชนพ้ืนเมือง และเด็กเขาถึงการศึกษาและการฝกอาชีพทุกระดับอยางเทาเทยีม 
ภายในป พ.ศ. 2573  
  เปาหมายยอยที่ 4.6 สรางหลักประกันวาเยาวชนทุกคนและผูใหญทั้งชายและหญิงในสดัสวนสูง 
สามารถอานออกเขียนไดและคำนวณได ภายในป พ.ศ. 2573  
  เปาหมายยอยที่ 4.7 สรางหลักประกันวาผูเรียนทุกคนไดรับความรูและทักษะที่จำเปน สำหรับสงเสรมิ
การพัฒนาอยางย่ังยืน รวมไปถึงการศึกษาสำหรับการพัฒนาอยางย่ังยืนและการมีวิถีชีวิตที่ยั่งยืน สิทธิ
มนุษยชน ความเสมอภาคระหวางเพศ การสงเสริมวัฒนธรรมแหงความสงบสุขและการไมใชความรุนแรง การ
เปนพลเมืองของโลก และความช่ืนชมในความหลากหลายทางวัฒนธรรมและการที่วัฒนธรรมมีสวนรวม ใหเกิด
การพัฒนาที่ย่ังยืน ภายในป พ.ศ. 2573  
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  เปาหมายยอยที่ 4.A สรางและยกระดับสถานศึกษา ตลอดจนเครื่องมือและอุปกรณการศึกษาที่
ออนไหวตอเด็ก ผูพิการ และเพศภาวะ และจัดใหมีสภาพแวดลอมทางการเรียนรูที่ปลอดภัย ปราศจากความ
รุนแรง ครอบคลุมและมีประสิทธิผลสำหรับทุกคน  
  เปาหมายยอยที่ 4.C เพ่ิมจำนวนครูที่มีคุณวุฒิ รวมถึงการดำเนินการผานทางความรวมมือ ระหวาง
ประเทศในการฝกอบรมครูในประเทศกำลังพัฒนา โดยเฉพาะอยางย่ิงในประเทศพัฒนานอยที่สุด และรัฐกำลัง
พัฒนาที่เปนเกาะขนาดเล็ก ภายในป พ.ศ. 2573 

 

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

  รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พุทธศกัราช 2560 กาํหนดใหรั้ฐมียทุธศาสตร์ชาติ เป็นเป้าหมาย

การพฒันาประเทศอยา่งย ัง่ยนืตามหลกัธรรมาภิบาล เพื่อใชเ้ป็นกรอบในการจดัทาํแผนต่าง ๆ ให้สอดคลอ้ง      

และบูรณาการกนั ต่อมาไดมี้การตราพระราชบญัญติัการจดัทาํยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2560 ซ่ึงกาํหนดให้

หน่วยงานรัฐทุกหน่วยมีหน้าท่ีดําเนินการเพื่อให้บรรลุเป้าหมายท่ีกําหนดไว้ในยุทธศาสตร์ชาติ  

พ.ศ. 2561 - 2580 โดยมีวิสัยทศัน์ คือ “ประเทศไทยมีความมัน่คง มัง่คัง่ ย ัง่ยืน เป็นประเทศท่ีพฒันาแลว้  

ดว้ยการพฒันาตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” โดยการประเมินผลการพฒันาตามยุทธศาสตร์ชาติ 

พ.ศ. 2561 - 2580 ประกอบดว้ย ความอยูดี่มีสุขของคนไทยและสังคมไทย ขีดความสามารถในการแข่งขนั 

การพัฒนาเศรษฐกิจและการกระจายรายได้ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศ ความเท่าเทียม 

และความเสมอภาคของสังคม ความหลากหลายทางชีวภาพ คุณภาพส่ิงแวดล้อม และความย ัง่ยืน 

ของทรัพยากรธรรมชาติ และประสิทธิภาพการบริหารจัดการและการเข้าถึงการให้บริการของภาครัฐ  

การพฒันาประเทศในช่วงเวลาของยทุธศาสตร์ชาติ จะมุ่งเนน้การสร้างสมดุลระหวา่งการพฒันาความมัน่คง 

เศรษฐกิจ สงัคม และส่ิงแวดลอ้ม โดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในรูปแบบ “ประชารัฐ” ซ่ึงยทุธศาสตร์

การพฒันาประเทศ 6 ยุทธศาสตร์ ประกอบดว้ย 1) ยุทธศาสตร์ชาติดา้นความมัน่คง  2) ยุทธศาสตร์ชาติ 

ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน  3) ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพฒันาและเสริมสร้างศกัยภาพ

ทรัพยากรมนุษย ์ 4) ยทุธศาสตร์ชาติดา้นการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 5) ยุทธศาสตร์ชาติ

ดา้นการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้ม และ 6) ยุทธศาสตร์ชาติดา้นการปรับ

สมดุลและพฒันาระบบการบริหารจดัการภาครัฐ 

 เพื่อให้ทรัพยากรมนุษยใ์นทุกมิติและในทุกช่วงวยัสามารถไดรั้บการพฒันาและยกระดบัไดเ้ต็ม

ศกัยภาพและเหมาะสม ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพฒันาและเสริมสร้างศกัยภาพทรัพยากรมนุษย  ์จึงได้

กําห น ดป ระเด็น ยุท ธศาส ตร์ ท่ี เน้น ทั้ งการแก้ไขปั ญ ห าการพัฒ น าท รัพ ยากรมนุ ษ ย์ใน ปั จจุบัน  

และการเสริมสร้างและยกระดบัการพฒันา ท่ีใหค้วามสาํคญัท่ีครอบคลุมทั้งในส่วนของการพฒันาทุนมนุษย ์

และปัจจัยและสภาพแวดล้อมท่ีเก่ียวข้องเพื่อสร้างระบบนิเวศท่ีเอ้ือต่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย ์

อยา่งครอบคลุม ประกอบดว้ย การพฒันาศกัยภาพคนตลอดช่วงชีวิต ควบคู่กบัการปฏิรูปท่ีสาํคญัทั้งในส่วน

ของการปรับเปล่ียนค่านิยมและวฒันธรรม เพื่อใหค้นมีความดีอยูใ่น ‘วิถี’ การดาํเนินชีวิตและมีจิตสาํนึกร่วม

ในการสร้างสังคมท่ีน่าอยู่ และมีการปฏิรูปการเรียนรู้แบบพลิกโฉม ในทุกระดบัตั้งแต่ระดบัปฐมวยัจนถึง
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แผนแม่บทภายใตย้ทุธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561 - 2580) 

การเรียนรู้ตลอดชีวิต โดยการพฒันาระบบการเรียนรู้ท่ีตอบสนองต่อการเปล่ียนแปลงในศตวรรษท่ี 21 มีการ

ออกแบบระบบการเรียนรู้ใหม่ การเปล่ียนบทบาทครู การเพิ่มประสิทธิภาพระบบบริหารจดัการศึกษา และ

การพฒันาระบบการเรียนรู้ตลอดชีวิตเพื่อพฒันาผูเ้รียนให้สามารถกาํกบัการเรียนรู้ท่ีเหมาะสมกบัตนเอง 

ได้อย่างต่อเน่ืองแม้จะออกจากระบบการศึกษาแล้ว รวมถึงความตระหนักถึงพหุปัญญาของมนุษย ์

ท่ีหลากหลาย ตลอดจนพฒันาและรักษากลุ่มผูมี้ความสามารถพิเศษของพหุปัญญาแต่ละประเภท 

 เพื่อให้การขบัเคล่ือนการดาํเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติดา้นการพฒันาและเสริมสร้างศกัยภาพ

ทรัพยากรมนุษย ์สามารถขบัเคล่ือนไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ จึงไดมี้การกาํหนดแผนแม่บทภายใตย้ทุธศาสตร์

ชาติข้ึนเพื่อใหเ้ห็นกรอบแนวทางในการดาํเนินการท่ีชดัเจนข้ึน 

 

  แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ เป็นแผนระดับสองท่ีจัดทําไว้เพื่ อให้บรรลุเป้าหมาย 

ตามยุทธศาสตร์ชาติ โดยจะมีผลผูกพนัต่อหน่วยงานของรัฐท่ีเก่ียวขอ้งจะตอ้งปฏิบัติให้เป็นไปตามนั้น 

รวมทั้งการจดัทาํงบประมาณรายจ่ายประจาํปีงบประมาณจะตอ้งสอดคลอ้งกบัแผนแม่บทภายใตย้ทุธศาสตร์ชาติ 

ซ่ึงประเด็นแผนแม่บทภายใตย้ทุธศาสตร์ชาติ 23 ประเด็น ประกอบดว้ย 1) ความมัน่คง  2) การต่างประเทศ  

3) การพฒันาการเกษตร  4) อุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต  5) การท่องเท่ียว  6) การพฒันาพื้นท่ี 

และเมืองน่าอยู่อจัฉริยะ 7) โครงสร้างพื้นฐานระบบโลจิสติกส์และดิจิทลั 8) ผูป้ระกอบการและวิสาหกิจ

ขนาดกลาง และขนาดย่อมยุคใหม่ 9) เขตเศรษฐกิจพิเศษ  10) การปรับเปล่ียนค่านิยมและวฒันธรรม   

11) การพฒันาศกัยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 12) การพฒันาการเรียนรู้  13) การสร้างให้คนไทยมีสุขภาวะท่ีดี  

14) ศกัยภาพการกีฬา  15) พลงัทางสังคม 16) เศรษฐกิจฐานราก 17) ความเสมอภาคและหลกัประกนัทางสังคม  

18) การเติบโตอยา่งย ัง่ยนื  19) การบริหารจดัการนํ้าทั้งระบบ  20) การบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ  

21) การต่อตา้นการทุจริตและประพฤติมิชอบ  22) กฎหมายและกระบวนการยติุธรรม และ 23) การวิจยัและ

พฒันานวตักรรม โดยมีแผนแม่บทท่ีกระทรวงศึกษาธิการไดรั้บมอบหมายใหด้าํเนินการ 2 แผนแม่บท ดงัน้ี 

  1. แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (11) การพฒันาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวติ 

 แผนแม่บทประเด็นศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต ได้กาํหนดแผนย่อยไว ้5 แผนย่อย เพื่อพฒันา 

และยกระดบัทรัพยากรมนุษยใ์นทุกมิติและในทุกช่วงวยัให้เต็มศกัยภาพและเหมาะสม ดงัน้ี 1) การสร้าง

สภาพแวดลอ้มท่ีเอ้ือต่อการพฒันาและเสริมสร้างศกัยภาพมนุษย ์2) การพฒันาเด็กตั้งแต่ช่วงการตั้งครรภ์

จนถึงปฐมวยั 3) การพฒันาช่วงวยัเรียน/วยัรุ่น 4) การพฒันาและยกระดบัศกัยภาพวยัแรงงาน 5) การส่งเสริม

ศกัยภาพวยัผูสู้งอายุ โดยกระทรวงศึกษาธิการได้รับมอบหมายให้เป็นหน่วยงานสนับสนุนแผนแม่บท

ดงักล่าว โดยสาํนกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จะมีความเก่ียวขอ้งกบัแผนแม่บทยอ่ยท่ี 2) และ 3) 

  2. แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (12) ประเดน็ การพฒันาการเรียนรู้ 

 แผนแม่บทภายใตยุ้ทธศาสตร์ชาติ ประเด็น การพฒันาการเรียนรู้ ไดก้าํหนดประเด็นยุทธศาสตร์ 

ท่ีเน้นทั้งการแกไ้ขปัญหาในปัจจุบนั และการเสริมสร้างและยกระดบัการพฒันาการศึกษาและการเรียนรู้ 



แผนพัฒนาการศึกษาขัน้พืน้ฐาน ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570) ของ สพม.นนทบุรี 

21 
 

 

ทั้งการศึกษาในระบบ นอกระบบ และการเรียนรู้ตลอดชีวิต โดยการพฒันาระบบการเรียนรู้ท่ีตอบสนอง 

ต่อการเปล่ียนแปลงในศตวรรษท่ี 21 มีการออกแบบระบบการเรียนรู้ใหม่ การเปล่ียนบทบาทครู การเพิ่ม

ประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการศึกษา และการพัฒนาระบบการเรียนรู้ตลอดชีวิตเพื่อพัฒนาผูเ้รียน 

ให้สามารถกาํกบัการเรียนรู้ท่ีเหมาะสมกบัตนเองไดอ้ยา่งต่อเน่ืองแมจ้ะออกจากระบบการศึกษาแลว้ ควบคู่

กับการส่งเสริมการพัฒนาคนไทยตามพหุปัญญาให้เต็มตามศักยภาพ รวมถึงการสร้างเสริมศักยภาพ 

ผูมี้ความสามารถพิเศษให้สามารถต่อยอดการประกอบอาชีพไดอ้ย่างมัน่คง โดยประกอบดว้ย 2 แผนย่อย 

ดงัน้ี 1) การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ท่ีตอบสนองต่อการเปล่ียนแปลงในศตวรรษท่ี 21 และ 2) การตระหนกั

ถึงพหุปัญญาของมนุษยท่ี์หลากหลาย โดยกระทรวงศึกษาธิการไดรั้บมอบหมายให้เป็นหน่วยงานหลกัใน

การดาํเนินการแผนแม่บทดงักล่าว ซ่ึงสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีความเก่ียวขอ้งกบั

องคป์ระกอบและปัจจยัภายใตแ้ผนแม่บทดงักล่าวทุกองคป์ระกอบ 

 แผนการปฏิรูปประเทศ เป็นแผนระดับสองท่ีจัดทาํข้ึนเพื่อกาํหนดกลไก วิธีการ และขั้นตอน 

การปฏิรูปประเทศในดา้นต่าง ๆ โดยการปฏิรูปประเทศตอ้งดาํเนินการเพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามท่ีบญัญติั

ไวใ้นรัฐธรรมนูญ ประกอบดว้ย ประเทศชาติมีความสงบเรียบร้อย มีความสามคัคี สังคมมีความสงบสุข 

เป็นธรรม และมีโอกาสอันทัดเทียมกัน   เพื่อขจัดความเหล่ือมลํ้ า มีคุณภาพชีวิตท่ีดี และมีส่วนร่วม 

ในการพฒันาประเทศ ทั้งน้ี การปฏิรูปประเทศตอ้งสอดคลอ้งและเป็นไปในทิศทางเดียวกนักบัยทุธศาสตร์ชาติ 

ซ่ึงแผนการปฏิรูปประเทศ ประกอบดว้ย 12 ดา้น ไดแ้ก่ 1) ดา้นการเมือง  2) ดา้นการบริหารราชการแผน่ดิน  

3) ด้านกฎห มาย  4) ด้านกระบวน การยุติธรรม   5) ด้าน เศรษฐกิจ  6) ด้านทรัพ ยากรธรรมชาติ 

และส่ิงแวดล้อม  7) ด้านสาธารณสุข 8) ด้านส่ือสารมวลชนและเทคโนโลยีสารสนเทศ  9) ด้านสังคม   

10) ดา้นพลงังาน  11) ดา้นการป้องกนัและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 12) ดา้นการศึกษา  

โดยแผนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษามีแผนงานเพื่อการปฏิรูป 5 เร่ือง ได้แก่ 1) การสร้างโอกาส 

และความเสมอภาคทางการศึกษาตั้งแต่ระดบัปฐมวยั  2) การพฒันาการจดัการเรียนการสอนสู่การเรียนรู้ 

ฐานสมรรถนะ เพื่อตอบสนองการเปล่ียนแปลงในศตวรรษท่ี 21  3) การปฏิรูปกลไกและระบบการผลิต 

และพฒันาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพมาตรฐาน  4) การจดัการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 

และระบบอ่ืน ๆ ท่ีเน้นการฝึกปฏิบติัอย่างเต็มรูปแบบ นาํไปสู่การจา้งงานและการสร้างงาน 5) การปฏิรูป

บทบาทการวิจัยและระบบธรรมาภิบาลของสถาบันอุดมศึกษา เพื่อสนับสนุนการพฒันาประเทศไทย 

ออกจากกบัดกัรายไดป้านกลางอยา่งย ัง่ยนื 

 

แผนการปฏิรูปประเทศดา้นการศึกษา  

 ด้วยรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 มาตรา 258 จ. โดยสรุปได้บัญญัติให ้

มีการดาํเนินการปฏิรูปประเทศดา้นการศึกษา ครอบคลุมให้เด็กเล็กไดรั้บการดูแลและพฒันาก่อนเขา้รับ

การศึกษา เพื่อให้เด็กเล็กได้รับการพฒันาร่างกาย จิตใจ วินัย อารมณ์ สังคม และสติปัญญาให้สมกบัวยั 

โดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย ให้ดาํเนินการตรากฎหมายเพื่อจดัตั้ งกองทุนเพื่อลดความเหล่ือมลํ้ าทางการศึกษา 
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ให้มีกลไกและระบบการผลิต คดักรอง และพฒันาผูป้ระกอบวิชาชีพครูและอาจารย ์ให้ไดผู้มี้จิตวิญญาณ

ของความเป็นครู มีความรู้ความสามารถอย่างแท้จริง ได้รับค่าตอบแทนท่ีเหมาะสมกับความสามารถ 

และประสิทธิภาพในการสอน รวมทั้งมีกลไกสร้างระบบคุณธรรมในการบริหารงานบุคคลของผูป้ระกอบ

วิชาชีพครูให้มีการปรับปรุงการจดัการเรียนการสอนทุกระดบัเพื่อให้ผูเ้รียนสามารถเรียนไดต้ามความถนดั

และปรับปรุงโครงสร้างของหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องเพื่อบรรลุเป้าหมายดังกล่าว โดยสอดคล้องกันทั้ ง 

ในระดบัชาติและระดบัพื้นท่ี ทั้งน้ีบทบญัญติัของรัฐธรรมนูญฯ มาตรา 261 กาํหนดใหก้ารปฏิรูปตามมาตรา 

258 จ. ดา้นการศึกษามีคณะกรรมการท่ีมีความเป็นอิสระคณะหน่ึงท่ีคณะรัฐมนตรีแต่งตั้ง ดาํเนินการศึกษา

และจัดทําข้อเสนอแนะและร่างกฎหมายท่ีเก่ียวข้องในการดําเนินการให้บรรลุเป้าหมายเพื่อเสนอ

คณะรัฐมนตรีดาํเนินการต่อไป 

 นอกจากน้ี การปฏิรูปการศึกษายงัเป็นส่วนหน่ึงของการปฏิรูปประเทศเพื่อสนับสนุนการบรรลุ 

ตามยทุธศาสตร์ชาติท่ีกาํหนดไวใ้นดา้นต่างๆ เน่ืองดว้ยการศึกษาเป็นพื้นฐานท่ีสาํคญัของการพฒันาประเทศ 

ดังนั้ นแผนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษาจึงเป็นองค์ประกอบสําคัญท่ีจะสนับสนุนการดาํเนินการ 

ตามยุทธศาสตร์ชาติทุกดา้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งดา้นการพฒันาทรัพยากรมนุษยข์องประเทศ ดา้นความเท่า

เทียมและความเสมอภาคของสังคม และด้านขีดความสามารถในการแข่งขัน การพัฒนาเศรษฐกิจ 

และการกระจายรายได ้

 ปัญหาและความท้าทายท่ีสําคัญในการปฏิรูปการศึกษา ปัญหาของระบบการศึกษาของไทย 

มีความซับซ้อนสูง คุณภาพของการศึกษาตํ่า ความเหล่ือมลํ้าทางการศึกษาสูง ปัญหาของระบบการศึกษา 

เป็นอุปสรรคอยา่งยิง่ต่อการสร้างขีดความสามารถในการแข่งขนัของประเทศ การใชท้รัพยากรทางการศึกษา

ยงัไม่มีประสิทธิภาพ การกาํกบัดูแลและการบริหารจดัการระบบการศึกษาของภาครัฐในดา้นธรรมาภิบาล

เป็นอุปสรรคสาํคญัท่ีบัน่ทอนประสิทธิผลของการนาํประเดน็การปฏิรูปการศึกษาสู่การปฏิบติั รวมถึงบริบท

ของประเทศและของโลกกาํลงัเปล่ียนแปลงอยา่งรวดเร็ว 

 จากปัญหาและความทา้ทายของระบบการศึกษาของไทยท่ีไดว้ิเคราะห์ไวใ้นขอ้เสนอเพื่อการปฏิรูป

การศึกษาจากหน่วยงานต่างๆ ขอ้เสนอจากการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะในภูมิภาคต่างๆ เวทีทางวิชาการ 

มาประกอบการพิจารณาปรับปรุงแผนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา ทาํให้แผนการปฏิรูปประเทศ 

ดา้นการศึกษาน้ีประกอบดว้ยวตัถุประสงคข์องการปฏิรูป 4 ดา้น 1) ยกระดบัคุณภาพของการจดัการศึกษา 

(Enhance quality of education) 2) ลด ค วาม เห ล่ื อม ลํ้ าท างก ารศึก ษ า (Reduce disparity in education) 

3) มุ่งความเป็นเลิศและสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (Leverage excellence and 

competitiveness) 4) ปรับปรุงระบบการศึกษาให้มีประสิทธิภาพในการใช้ทรัพยากร เพิ่มความคล่องตัว 

ในการรองรับความหลากหลายของการจดัการศึกษา และสร้างเสริมธรรมาภิบาล (Improve Efficiency, 

agility and good governance) โดยไดก้าํหนดแผนงานเพื่อการปฏิรูปการศึกษา 7 เร่ือง 1) การปฏิรูประบบ

การศึกษาและการเรียนรู้โดยรวมของประเทศ โดยพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติฉบบัใหม่และกฎหมาย

ลาํดบัรอง 2) การปฏิรูปการพฒันาเด็กเล็กและเด็กก่อนวยัเรียน 3) การปฏิรูปเพื่อลดความเหล่ือมลํ้าทางการ
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ศึกษา 4) การปฏิรูปกลไกและระบบการผลิต คัดกรอง และพัฒนาผูป้ระกอบวิชาชีพครู และอาจารย ์ 

5) การปฏิรูปการจัดการเรียนการสอนเพื่อตอบสนองการเปล่ียนแปลงในศตวรรษท่ี 21 6) การปรับ

โครงสร้างของหน่วยงานในระบบการศึกษา เพื่อบรรลุเป้าหมายในการ ปรับปรุงการจดัการเรียนการสอน 

และยกระดบัคุณภาพของการจดัการศึกษา 7) การปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู้โดยการพลิกโฉมดว้ยระบบ

ดิจิทลั (Digitalization for Educational and Learning Reform) 

  

แผนการปฏิรูปประเทศดา้นการศึกษา (ฉบบัปรับปรุง) 

 แผนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา ฉบับปรับปรุง มุ่งเน้นกิจกรรมปฏิรูปท่ีจะส่งผลให้เกิด 

การเปล่ียนแปลงของภาคการศึกษาท่ีจะก่อใหเ้กิดประโยชน์ต่อผูเ้รียน ประชาชนอยา่งมีนยัสาํคญั 5 กิจกรรม 

โดยพิจารณาความเช่ือมโยงกับแผนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษาท่ีคณะรัฐมนตรีมีมติเม่ือวนัท่ี  

7 พฤษภาคม 2562 ซ่ึงหน่วยงานรับผิดชอบไดข้บัเคล่ือนการดาํเนินการบางกิจกรรมไปแลว้ โดยในแผน 

การปฏิรูปประเทศดา้นการศึกษาฉบบัเดิมท่ีกาํหนดเร่ืองและประเด็นปฏิรูปไว ้7 เร่ือง ซ่ึงมีสถานะบรรลุ

เป้าหมายประจาํปี 2563 ในระดับใกลเ้คียงในการบรรลุเป้าหมาย 3 เร่ือง และอยู่ในระดับท่ีมีความเส่ียง 

ในการบรรลุเป้าหมาย 4 เร่ือง นั้น ไดน้าํมาดาํเนินการต่อเน่ืองในแผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบบัปรับปรุง) 

ผ่านกิจกรรม Big Rock จาํนวน 6 เร่ือง และประเด็นปฏิรูป และอีก 1 เร่ืองและประเด็นปฏิรูป เป็นกิจกรรม 

ท่ีมีส่วนร่วมสนบัสนุนการขบัเคล่ือนกิจกรรม Big Rock ใหบ้รรลุผลสมัฤทธ์ิไดต้ามเป้าประสงคท่ี์กาํหนดไว ้

กิจกรรมปฏิรูป 5 กิจกรรมท่ีกาํหนดใหม่และแผนงานเดิมยงัมุ่งเน้นการยกระดบัคุณภาพการจดัการศึกษา 

ลดความเหล่ือมลํ้ าทางการศึกษา และมุ่งสู่ความเป็นเลิศและสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน 

ของประเทศ ประกอบด้วย 1) การสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาตั้ งแต่ระดับปฐมวยั  

2) การพฒันาการจดัการเรียนการสอนสู่การเรียนรู้ฐานสมรรถนะเพื่อตอบสนองการเปล่ียนแปลงในศตวรรษท่ี 21 

3) การปฏิรูปกลไกและระบบการผลิตและพฒันาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพมาตรฐาน  

4) การจดัอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีและระบบอ่ืนๆ ท่ีเนน้การฝึกปฏิบติัอยา่งเต็มรูปแบบนาํไปสู่การจา้งงาน

และการสร้างงาน 5) การปฏิรูปบทบาทการวิจยัและระบบธรรมาภิบาลของสถาบนัอุดมศึกษาเพื่อสนบัสนุน

การพฒันาประเทศไทยออกจากกบัดกัรายไดป้านกลางอยา่งย ัง่ยนื 

 

แผนพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ ฉบบัท่ี 13 (พ.ศ. 2566 - 2570) 

 แผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบบัท่ี 13 (พ.ศ. 2566 - 2570) เป็นแผนระดบัสอง ซ่ึงเป็น

แผนพฒันาจดัทาํโดยคาํนึงถึงความสอดคลอ้งกบัยุทธศาสตร์ชาติ นโยบายของรัฐบาล และสภาพการณ์ 

ทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศและโลก รวมถึงมีความสาํคญัต่อการบรรลุเป้าหมายการพฒันาประเทศ

ในระยะยาวท่ีจะช่วยสนบัสนุนใหก้ารพฒันาประเทศไดรั้บการสนบัสนุนจากทุกภาคส่วนบนเป้าหมายร่วมท่ี

ชัดเจน และยงัเอ้ือประโยชน์ต่อการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลความสําเร็จของแผน เพื่อนํามา

ปรับปรุงกระบวนการและวิธีการดาํเนินงานให้บรรลุเป้าหมายตามท่ีมุ่งหวงัได้ดียิ่งข้ึน ซ่ึงแผนพฒันา



แผนพัฒนาการศึกษาขัน้พืน้ฐาน ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570) ของ สพม.นนทบุรี 

24 
 

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบบัท่ี 13 (พ.ศ. 2566 - 2570) ประกอบดว้ย 13 หมุดหมาย ไดแ้ก่ หมุดหมายท่ี 1 

ไทยเป็นประเทศชั้นนาํดา้นสินคา้เกษตรและเกษตรแปรรูปมูลค่าสูง หมุดหมายท่ี 2 ไทยเป็นจุดหมายของ

การท่องเท่ียวท่ีเน้นคุณภาพและความย ัง่ยืน หมุดหมายท่ี 3 ไทยเป็นฐานการผลิตยานยนต์ไฟฟ้าท่ีสําคญั 

ของโลก หมุดหมายท่ี 4 ไทยเป็นศูนยก์ลางทางการแพทยแ์ละสุขภาพมูลค่าสูง หมุดหมายท่ี 5 ไทยเป็นประตู

การคา้การลงทุนและยุทธศาสตร์ทางโลจิสติกส์ท่ีสําคญัของภูมิภาค หมุดหมายท่ี 6 ไทยเป็นฐานการผลิต

อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อจัฉริยะท่ีสาํคญัของโลก หมุดหมายท่ี 7 ไทยมีวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่มท่ี

เขม้แขง็ มีศกัยภาพสูง และสามารถแข่งขนัได ้หมุดหมายท่ี 8 ไทยมีพื้นท่ีและเมืองอจัฉริยะท่ีน่าอยู ่ปลอดภยั 

เติบโตไดอ้ยา่งย ัง่ยืน หมุดหมายท่ี 9 ไทยมีความยากจนขา้มรุ่นลดลง และคนไทยทุกคนมีความคุม้ครองทาง

สงัคมท่ีเพียงพอ เหมาะสม หมุดหมายท่ี 10 ไทยมีเศรษฐกิจหมุนเวียนและสงัคมคาร์บอนตํ่า หมุดหมายท่ี 11 

ไทยสามารถลดความเส่ียงและผลกระทบจากภยัธรรมชาติ และการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ หมุดหมายท่ี 12 

ไทยมีกาํลงัคนสมรรถนะสูง มุ่งเรียนรู้อยา่งต่อเน่ือง ตอบโจทยก์ารพฒันาแห่งอนาคต และหมุดหมายท่ี 13 

ไทยมีภาครัฐท่ีทันสมัย มีประสิทธิภาพ และตอบโจทย์ประชาชน โดยหมุดหมายท่ี เก่ียวข้องกับ 

การจดัการศึกษาขั้นพื้นฐานมากท่ีสุด นัน่คือ หมุดหมายท่ี 12 ซ่ึงมีรายละเอียดดงัน้ี 

 หมุดหมายท่ี 12 ไทยมีกาํลงัคนสมรรถนะสูง มุ่งเรียนรู้อย่างต่อเน่ือง ตอบโจทย์การพฒันาแห่งอนาคต 

 หมุดหมายท่ี 12 มีความสอดคลอ้งกบัยทุธศาสตร์ชาติใน 3 ดา้น ไดแ้ก่ 1) ดา้นการสร้างความสามารถ

ในการแข่งขนั ในประเด็นเป้าหมาย ประเทศไทยมีขีดความสามารถในการแข่งขนัสูงข้ึน 2) ดา้นการพฒันา

และเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ ในประเด็นเป้าหมาย คนไทยเป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพ  

พร้อมสําหรับวิถีชีวิตในศตวรรษท่ี 21 และสังคมไทยมีสภาพแวดลอ้มท่ีเอ้ือและสนับสนุนต่อการพฒันา 

คนตลอดช่วงชีวิต และ 3) ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม ในประเด็นเป้าหมาย 

สร้างความเป็นธรรมและลดความเหล่ือมลํ้ าในทุกมิติ และกระจายศูนยก์ลางความเจริญทางเศรษฐกิจ 

และสังคมเพิ่มโอกาสให้ทุกภาคส่วนเขา้มาเป็นกาํลงัของการพฒันาประเทศในทุกระดบั หมุดหมายท่ี 12  

มุ่งตอบสนองเป้าหมายหลกัของแผน 2 เป้าหมาย ไดแ้ก่ 1) การพฒันาคนสาํหรับยคุใหม่ โดยการพฒันาคน

ทุกช่วงวยัไดรั้บการพฒันาในทุกมิติ การพฒันากาํลงัคนสมรรถนะสูงสอดคลอ้งกบัความตอ้งการของภาค

การผลิต เป้าหมาย สามารถสร้างงานอนาคต และสร้างผูป้ระกอบการอจัฉริยะท่ีมีความสามารถในการสร้าง

และใช้เทคโนโลยีและนวตักรรม 2) การมุ่งสู่สังคมแห่งโอกาสและความเป็นธรรม ด้วยการส่งเสริม 

การเรียนรู้ตลอดชีวิต ทั้งการพฒันาระบบนิเวศเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต และพฒันาทางเลือกในการเขา้ถึง

การเรียนรู้สําหรับผูท่ี้ไม่สามารถเรียนในระบบการศึกษาปกติ โดยมีเป้าหมายระดบัหมุดหมาย และตวัช้ีวดั 

 ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการศึกษาขั้นพื้นฐาน ดงัน้ี 

 เป้าหมายท่ี 1 คนไทยไดรั้บการพฒันาอยา่งเต็มศกัยภาพในทุกช่วงวยั มีสมรรถนะท่ีจาํเป็นสําหรับ

โลกยุคใหม่  มีคุณลักษณะตามบรรทัดฐานท่ีดีของสังคม มีคุณธรรม จริยธรรม และมีภูมิคุ้มกันต่อ 

การเปล่ียนแปลงอยา่งพลิกโฉมฉบัพลนัของโลก สามารถดาํรงชีวิตร่วมกนัในสงัคมไดอ้ยา่งสงบสุข 

  ตวัช้ีวดัท่ี 1.1 ดชันีพฒันาการเดก็สมวยัเพิ่มข้ึนเป็นร้อยละ 88 ณ ส้ินสุดแผนฯ 
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  ตวัช้ีวดัท่ี 1.2 ร้อยละของนกัเรียนท่ีมีสมรรถนะไม่ถึงระดบัพื้นฐานของทั้ง 3 วิชาในแต่ละ

กลุ่มโรงเรียนลดลงร้อยละ 8 เม่ือส้ินสุดแผนฯ 

  ตวัช้ีวดัท่ี 1.3 ทุนชีวิตเดก็และเยาวชนไทยเพิ่มข้ึนร้อยละ 3 เม่ือส้ินสุดแผนฯ 

 เป้าหมายท่ี 2 กาํลงัคนมีสมรรถนะสูง สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของภาคการผลิตเป้าหมาย  

และสามารถสร้างงานอนาคต 

  ตวัช้ีวดัท่ี 2.1 ดชันีความสามารถในการแข่งขนัของสภาเศรษฐกิจโลก (World Economic 

Form: WEF) 6 ดา้นทกัษะ คะแนนเพิ่มข้ึนร้อยละ 20 เม่ือส้ินสุดแผนฯ 

 เป้าหมายท่ี 3 ประชาชนทุกกลุ่มเขา้ถึงการเรียนรู้ตลอดชีวิต 

  ตวัช้ีวดัท่ี 3.2 กลุ่มประชากรอาย ุ15 – 24 ปี ท่ีไม่ไดเ้รียน ไม่ไดท้าํงาน หรือไม่ไดฝึ้กอบรม 

ไม่เกินร้อยละ 5 เม่ือส้ินแผนฯ กลยทุธ์การพฒันา (เฉพาะท่ีเก่ียวขอ้งกบัการศึกษาขั้นพื้นฐาน) 

 กลยุทธ์ท่ี 1 การพฒันาคนไทยทุกช่วงวยัในทุกมิติ 

 กลยุทธ์ย่อยท่ี 1.1 พฒันาเด็กช่วงตั้ งครรภ์จนถึงปฐมวยัให้มีพฒันาการรอบด้าน มีอุปนิสัยท่ีดี  

โดยการเตรียมความพร้อมพ่อแม่ผูป้กครองและสร้างกลไกประสานความร่วมมือ เพื่อดูแลหญิงตั้งครรภ ์

ให้ได้รับบริการท่ีมีคุณภาพ และดูแลเด็กให้มีพัฒนาการสมวยั ตั้ งแต่อยู่ในครรภ์ – 6 ปี การพฒันาครู 

และผูดู้แลเด็กปฐมวยัให้มีความรู้และทกัษะการดูแลท่ีเพียงพอ มีจิตวิทยาการพฒันาการของเด็กปฐมวยั 

สามารถทางานร่วมกับพ่อแม่ผู ้ปกครองในการส่งเสริมพัฒนาการด้านการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัย 

ให้มีพฒันาการสมวยัตามหลกัการพฒันาสมองและกระบวนการเรียนรู้แก่เด็ก ควบคู่กับการพฒันาการ 

ดา้นร่างกาย สาธารณสุข และโภชนาการ เพื่อส่งเสริมใหเ้ด็กมีพฒันาการท่ีดีอยา่งรอบดา้นก่อนเขา้สู่วยัเรียน 

การยกระดบัสถานพฒันาเด็กปฐมวยัใหไ้ดม้าตรฐาน และจดัสรรทรัพยากรท่ีเพียงพอสาหรับการดาํเนินงาน 

เพื่อให้เป็นกลไกการพฒันาเด็กปฐมวยัรายพื้นท่ีท่ีมีคุณภาพ การสร้างสภาพแวดลอ้มท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ 

และการดูแลปกป้องเด็กปฐมวัย ให้มีพัฒนาการท่ีดีรอบด้าน สติปัญญาสมวัย โดยการมีส่วนร่วม 

ของครอบครัว ชุมชน องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ภาคประชาสังคม และภาคเอกชน รวมถึงพฒันาระบบ

สารสนเทศเดก็รายบุคคลเพื่อการส่งต่อไปยงัสถานศึกษาและการพฒันาท่ีต่อเน่ือง 

 กลยทุธ์ยอ่ยท่ี 1.2 พฒันาผูเ้รียนระดบัพื้นฐานให้มีความตระหนกัรู้ในตนเอง มีสมรรรถนะท่ีจาํเป็น

ต่อการเรียนรู้ การดํารงชีวิตและการทํางาน โดย การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะและขับเคล่ือน 

สู่การปฏิบัติ การยกระดับการผลิตและพฒันาครูทั้ งในด้านปริมาณและคุณภาพ การปรับปรุงระบบวดั 

และประเมินผูเ้รียนให้มีความหลากหลายตามสภาพจริง ตลอดจนมีการประเมินการเรียนรู้เพื่อปรับปรุง 

และพฒันาการจดัการเรียนรู้ท่ีเหมาะสมกับผูเ้รียนเป็นรายบุคคล การพฒันาระบบสนับสนุนการเรียนรู้  

โดย  1) การแก้ไขภาะการถดถอยของความรู้ในวยัเรียน โดยสถานศึกษาพฒันาแนวปฏิบัติและระบบ

สนบัสนุนท่ีเหมาะสม รวมทั้งส่งเสริมการจดัการเรียนรู้แบบผสมผสาน และการเรียนรู้ท่ีบา้นในสถานการณ์

ฉุกเฉิน 2) การพัฒนาระบบแนะแนวให้มีประสิทธิภาพ โดยพัฒนาครูและผูป้ระกอบอาชีพแนะแนว 

ให้สามารถร่วมวางแผนเส้นทางการเรียนรู้ การประกอบอาชีพ และการดาเนินชีวิตของผูเ้รียนได้ตาม 

ความสนใจ ความถนัด 3) พฒันาสถานศึกษาให้เป็นพื้นท่ีปลอดภยัของผูเ้รียนทุกคน โดยพฒันาโครงสร้าง
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พื้นฐานทางกายภาพท่ีเหมาะสมกับการเรียนรู้ สร้างความรู้ความเข้าใจแก่ครู บุคลากรทางการศึกษา  

และผูเ้รียน ถึงแนวทางการอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างสงบสุขบนหลักของการเคารพ ความหลากหลาย 

ทั้งทางความคิด มุมมองของคนระหว่างรุ่น และอตัลกัษณ์ส่วนบุคคลเพื่อการวางอนาคต ในการพฒันา

ประเทศร่วมกนั การส่งเสริมการเรียนรู้วิชาชีวิตในโรงเรียน และมีแนวปฏิบติัในการคุม้ครอง สวสัดิภาพ 

ของผูเ้รียน โดยเฉพาะจากการถูกกระทาํโดยวิธีรุนแรงทั้งกายวาจา และการกลัน่แกลง้ 4) การปรับปรุง 

ระบบการจดัสรรงบประมาณและทรัพยากรทางการศึกษา ท่ีมุ่งเน้นการพฒันาคุณภาพผูเ้รียนเป็นสําคญั  

และอยูบ่นหลกัความเสมอภาคและเป็นธรรม รวมถึงการพฒันาโครงสร้างพื้นฐานทางเทคโนโลยแีละดิจิทลั

ให้มีความครอบคลุมในทุกพื้นท่ี 5) การกระจายอาํนาจ ไปสู่สถานศึกษาและเพิ่มบทบาทของภาคเอกชน 

และภาคประชาสังคมในการจดัการศึกษา โดยปรับปรุงกฎหมาย ระเบียบ ท่ีเอ้ือให้สถานศึกษามีความเป็น

อิสระในการบริหารดา้นการจดัการศึกษา ดา้นวิชาการ ดา้นงบประมาณ และดา้นบุคลากร รวมทั้งขบัเคล่ือน

การสร้างนวัตกรรมทางการศึกษาตามบริบทของโรงเรียนและพื้ น ท่ี  ตลอดจนส่งเสริมบทบาท 

ของภาคเอกชน องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน และภาคประชาสังคมในการจดัการเรียนรู้ และการร่วมลงทุน

เพื่อการศึกษา 6) การส่งเสริมผูมี้ความสามารถพิเศษ โดยพฒันาระบบเสาะหาและกลไกการการบริหาร

จัดการและส่งเสริมผูมี้ความสามารถพิเศษตามแนวคิดพหุปัญญาอย่างเป็นระบบ อาทิ การสนับสนุน

ทุนการศึกษาต่อ ฝึกประสบการณ์ทางานวิจยัในองคก์รชั้นนาํ ตลอดจนส่งเสริมการทางานท่ีใชค้วามสามารถ

พิเศษอย่างเต็มศักยภาพ 7) ผูมี้ความต้องการพิเศษได้รับโอกาสและเข้าถึงการศึกษาและแหล่งเรียนรู้ 

ท่ีหลากหลาย โดยสถานศึกษาจดัการศึกษาท่ีหลากหลายและเหมาะสมเฉพาะกลุ่ม ใหเ้ป็นทางเลือกแก่ผูเ้รียน

เพื่อยุติการออกกลางคัน และพัฒนากลไกสนับสนุนรวมถึงการปรับกฎระเบียบให้เอ้ือต่อภาคเอกชน  

ภาคประชาสังคม และองค์การท่ีไม่แสวงหากาํไรในการดูแลกลุ่มผูมี้ความต้องการพิเศษ อาทิ การวาง

แนวทางใหเ้อกชนสามารถจดัตั้งสถานฝึกอบรมหรือมีส่วนร่วมรับผดิชอบในการพฒันาผูต้อ้งคาํพิพากษา 

 กลยุทธ์ท่ี 2 การพฒันากาํลงัคนสมรรถนะสูง 

 กลยุทธ์ย่อยท่ี 2.1 พัฒนากาํลังคนสมรรถนะสูง สอดคล้องกับความต้องการของภาคการผลิต

เป้ าห มาย และสามารถสร้างงาน อน าคต โดยส่งเส ริมให้ ทุกภาคส่วน บู รณ าการและเช่ือมโยง 

ความร่วมมือดา้นการศึกษาฝึกอบรม และร่วมจดัการเรียนรู้ตามโลกสมยัใหม่ท่ีครอบคลุมทั้งความสามารถ

ในงาน ทกัษะในการใชชี้วิต สมรรถนะดิจิทลัเพื่อการประกอบอาชีพ การดาํเนินชีวิตประจาวนั และการใช้

สิทธิในการเข้าถึงบริการพื้นฐานภาครัฐและสินค้าบริการได้อย่างเท่าทัน การแก้ปัญหา การมีแนวคิด 

ของผูป้ระกอบการ รวมถึงความสามารถในการบริหารตวัเอง และการบริหารคนเพื่อนาํทกัษะของสมาชิก

ทีมท่ีหลากหลายมาประสานพลงัรวมกนั ในการปฏิบติังานไดอ้ยา่งสร้างสรรค ์รวมทั้งกาํหนดมาตรการจูงใจ 

และกลไกการสนบัสนุนการฝึกอบรมและร่วมจดัการเรียนรู้ พฒันาระบบขอ้มูลเพื่อการวางแผนและพฒันา

กาํลงัคน ทั้ งข้อมูลอุปสงค์ อุปทานของแรงงาน และการเช่ือมโยงกับสมรรถนะตลอดห่วงโซ่การผลิต 

และห่วงโซ่คุณค่าตามรายอุตสาหกรรมของการผลิตและบริการเป้าหมาย รวมถึงการเช่ือมโยงระบบ

สมรรถนะกบัค่าจา้ง กาํหนดมาตรการในการผลิตกาลงัคนแบบเร่งด่วน โดยจดัการศึกษารูปแบบจาํลอง 

ในสาขาท่ีจาํเป็นต่อการพฒันาประเทศ อาทิ ดา้นปัญญาประดิษฐ ์และดา้นการวิเคราะห์ขอ้มูล 
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 กลยุทธ์ท่ี 3 การส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวติ 

 กลยุทธ์ย่อยท่ี 3.1 พัฒนาระบบนิเวศเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต โดยส่งเสริมให้ภาคส่วนต่าง ๆ  

สร้างและพฒันาแหล่งเรียนรู้ท่ีหลากหลาย โดยกาํหนดมาตรการจูงใจท่ีเหมาะสมเพื่อให้สถาบนัการศึกษา 

หน่วยงานราชการส่วนทอ้งถ่ิน องคก์รพฒันาเอกชน ภาคประชาสังคม ภาคเอกชนโดยเฉพาะผูป้ระกอบการ 

startup สร้างและพฒันาแหล่งเรียนรู้ท่ีหลากหลาย มีสาระท่ีทนัสมยั สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของผูเ้รียน  

ทุกกลุ่ม ครอบคลุมทุกพื้นท่ี เข้าถึงได้ง่ายทั้ งพื้นท่ีกายภาพ และพื้นท่ีเสมือนจริง สร้างส่ือการเรียนรู้ท่ี 

ไม่ท้ิงใครไวข้า้งหลงั โดยการสร้างส่ือท่ีใชภ้าษาถ่ินเพื่อให้ประชาชนท่ีไม่ไดใ้ชภ้าษาไทยกลางเป็นภาษาหลกั

เขา้ถึงได ้ส่ือทางเลือกสาํหรับผูพ้ิการทางสายตาและผูพ้ิการทางการไดย้นิ รวมถึงสนบัสนุนกลุ่มประชากรท่ี

มีขอ้จาํกดัทางเศรษฐกิจให้เขา้ถึงส่ือในราคาท่ีเขา้ถึงได ้การพฒันาระบบธนาคารหน่วยกิต ของประเทศ 

ให้เกิดข้ึนอย่างเป็นรูปธรรม ท่ีสามารถเช่ือมโยงการเรียนรู้ในทุกระดบัและประเภททั้งในระบบสายสามญั 

สายอาชีพ การศึกษานอกระบบและตามอธัยาศยั ตั้งแต่มธัยมศึกษา อาชีวศึกษา และอุดมศึกษา และนอกระบบ 

เพื่อสร้างความคล่องตัว และเปิดทางเลือกในการเรียนรู้ให้กับผูเ้รียนทุกระดับ กาํหนดมาตรการจูงใจ 

ให้ประชาชนพฒันาตนเองดว้ยการเรียนรู้อย่างต่อเน่ืองตลอดชีวิต โดยจดัให้มีแหล่งเงินทุนเพื่อการเรียนรู้

ตลอดชีวิต อาทิ การพฒันาเครดิตการฝึกอบรมสาํหรับคนทุกกลุ่ม การจดัสรรสิทธิพิเศษในการเขา้รับบริการ

ฝึกอบรม การเขา้ชมแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ ส่งเสริมให้เอกชนท่ีผลิตนวตักรรมทางการศึกษา จดัทาํกิจกรรม

ความรับผดิชอบต่อสงัคมขององคก์ร โดยกาหนดเง่ือนไขการใหใ้ชผ้ลิตภณัฑโ์ดยไม่มีค่าใชจ่้าย 

 กลยุทธ์ย่อยท่ี 3.2 พฒันาทางเลือกในการเขา้ถึงการเรียนรู้สําหรับผูท่ี้ไม่สามารถเรียนในระบบ

การศึกษาปกติ โดยจดัทาขอ้มูลและส่งเสริมการจดัทาํแผนการเรียนรู้ท่ีมีความยืดหยุ่นและหลากหลายของ

กลุ่มเป้าหมายเป็นรายบุคคลหรือรายกลุ่ม เพื่อให้ผูเ้รียนสามารถวางเส้นทางการเรียนรู้ท่ีตอบสนอง 

ต่อจุดมุ่งหมายในอนาคตของตนเอง และสามารถเทียบโอนประสบการณ์ได ้ทั้งน้ี ให้มีการพฒันาบุคลากร 

ท่ีเก่ียวข้องในทุกระดับให้มีความเข้าใจและมีสมรรถนะในการพัฒนาผูเ้รียนกลุ่มเป้าหมายพิเศษท่ีมี 

ความตอ้งการท่ีซบัซอ้น 

 

นโยบายและแผนแห่งชาติวา่ดว้ยความมัน่คงแห่งชาติ พ.ศ. 2566 - 2570 

 เป็นแผนระดบัท่ี 2 อีกแผนหน่ึง รองรับยทุธศาสตร์ชาติ ดา้นความมัน่คง จดัทาํเพื่อเป็นกรอบทิศทาง

ในการป้องกัน แจ้งเตือน แก้ไข ระงับยบัย ั้งภัยคุกคาม เพื่อธํารงไว้ซ่ึงความั่นคงแห่งชาติและรักษา

ผลประโยชน์แห่งชาติ ซ่ึงมิได้จํากัดเฉพาะความมั่นคงของรัฐ แต่รวมถึงความมั่นคงของมนุษย ์

และการเสริมสร้างความร่วมมือ ระหวา่งประเทศทั้งทวิภาคีและพหุภาคี  ซ่ึง(ร่าง)นโยบายและแผนแห่งชาติ

ว่าดว้ยความมัน่คงแห่งชาติ เสนอร่างโดยสํานักงานสภาความมัน่คงแห่งชาติ และไดก้าํหนดให้มีหมวด

ประเด็น 2 หมวดประเด็น คือ หมวดประเด็นความมัน่คง ซ่ึงประกอบดว้ย 13 นโยบายและแผนความมัน่คง 

ไดแ้ก่ 1) การเสริมสร้างความมัน่คงของสถาบนัหลกัของชาติ 2) การปกป้องอธิปไตยและผลประโยชน ์

ของชาติและการพฒันาศกัยภาพการป้องกนัประเทศ 3) การรักษาความมัน่คงและผลประโยชน์ของชาติ 
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พื้นท่ีชายแดน 4) การรักษาความมัน่คงและผลประโยชน์ของชาติทางทะเล 5) การป้องกนัและแกไ้ขปัญหา

จงัหวดัชายแดนภาคใต ้6) การบริหารจดัการผูห้ลบหนีเขา้เมือง 7) การป้องกนัและแกไ้ขปัญหาการคา้มนุษย ์

8) การป้องกัน  ปราบปราม และแก้ไขปัญ ห ายาเสพติด 9) การป้องกันและบรรเทาสาธารณ ภัย  

10) การป้องกนัและแกไ้ขปัญหาความมัน่คงทางไซเบอร์ 11) การป้องกนัและแกไ้ขปัญหาการก่อการร้าย  

12) การสร้างดุลยภาพระหว่างประเทศ 13) การบริหารจดัการความเส่ียงโรคติดต่ออุบติัใหม่ และหมวด

ประเด็นศกัยภาพความมัน่คง ประกอบดว้ย 4 นโยบายและแผนความมัน่คง ไดแ้ก่ 14) การพฒันาศกัยภาพ

การเตรียมพร้อมแห่งชาติ และบริหารวิกฤตการณ์ระดับชาติ 15) การพัฒนาระบบข่าวกรองแห่งชาติ  

16) การบูรณาการขอ้มูลดา้นความมัน่คง 17) การเสริมสร้างความมัน่คงเชิงพื้นท่ี 

 

แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 - 2579  

 เป็นแผนยุทธศาสตร์ดา้นการศึกษาระยะยาว โดยมุ่งจดัการศึกษาให้คนไทยทุกคนสามารถเขา้ถึง

โอกาสและความเสมอภาคในการศึกษาท่ีมีคุณภาพ พฒันาระบบการบริหารจดัการศึกษาท่ีมีประสิทธิภาพ 

พฒันากาํลงัคนให้มีสมรรถนะในการทาํงานท่ีสอดคลอ้งกบัความตอ้งการของตลาดงาน และการพฒันา

ประเทศ เพื่อให้หน่วยงาน ท่ีเก่ียวข้องกับการจดัการศึกษาได้นําไปเป็นกรอบและแนวทาง การพฒันา

การศึกษา และการเรียนรู้สําหรับพลเมืองทุกช่วงวยัตั้งแต่แรกเกิดจนตลอดชีวิต ภายใตบ้ริบทเศรษฐกิจ 

และสังคมของประเทศและของโลกท่ีขบัเคล่ือนดว้ยนวตักรรมและความคิดสร้างสรรค ์รวมทั้งความเป็น

พลวตั เพื่อให้ประเทศไทยสามารถกา้วขา้มกบัดกัประเทศท่ีมีรายไดป้านกลางไปสู่ประเทศท่ีพฒันาแลว้  

ซ่ึงภายใตก้รอบแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 - 2579 ไดก้าํหนดสาระสําคญัสําหรับบรรลุเป้าหมาย 

ของการพฒันาการศึกษาใน 5 ประการ ได้แก่ การเข้าถึงโอกาสทางการศึกษา (Access)  ความเท่าเทียม 

ทางการศึกษา (Equity)  คุณภาพการศึกษา (Quality)  ประสิทธิภาพ (Efficiency) และตอบโจทยบ์ริบท

เปล่ียนแปลง (Relevancy) ในระยะ 20 ปีขา้งหนา้ และมียุทธศาสตร์ 6 ประการ คือ 1) การจดัการศึกษาเพื่อ

ความมัน่คงของสงัคม และประเทศชาติ  2) การผลิตและพฒันากาํลงัคน การวิจยัและนวตักรรม เพื่อสร้างขีด

ความสามารถในการแข่งขันของประเทศ  3) การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวยั และการสร้างสังคม 

แห่งการเรียนรู้  4) การสร้างโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียมทางการศึกษา  5) การจดัการศึกษา

เพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม  6) การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหาร 

จดัการศึกษา และแผนแม่บทภายใตย้ทุธศาสตร์ชาติไดก้าํหนด ประเด็นการพฒันาไว ้23 ประเด็น มีประเด็น

ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการศึกษาโดยเฉพาะ คือ ประเดน็ท่ี 11 การพฒันาศกัยภาพคนตลอดช่วงชีวติ และประเดน็ท่ี 12 

การพฒันาการเรียนรู้ 
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นโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

กระทรวงศึกษาธิการ ไดป้ระกาศนโยบายและจุดเน้นประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ใน 7 เร่ือง  

ซ่ึงมีความเช่ือมโยงกับการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้แก่ 1) การจัดการศึกษาเพื่อความปลอดภัย  

โดยเร่งสร้างความปลอดภยัให้สถานศึกษา ป้องกนัสถานศึกษาจากภยัคุกคามในชีวิตรูปแบบใหม่ และอ่ืนๆ 

เร่งปลูกฝังทศันคติ พฤติกรรม และองคค์วามรู้บูรณาการในกระบวนการจดัการเรียนรู้ เสริมสร้างการรับรู้ 

ความเขา้ใจ ความตระหนกั และส่งเสริมคุณลกัษณะและพฤติกรรมท่ีพึงประสงคด์า้นส่ิงแวดลอ้ม เร่งพฒันา

บทบาทและภารกิจของหน่วยงานด้านความปลอดภยั ให้คล่องตวัและมีประสิทธิภาพ 2) การยกระดับ

คุณภาพการศึกษา โดยส่งเสริมสนบัสนุนใหส้ถานศึกษานาํหลกัสูตรฐานสมรรถนะ ไปสู่การปฏิบติัอยา่งเตม็

รูปแบบ  จัดการเรียนรู้จากการลงมือปฏิบัติจริง พัฒนาและบูรณ าการกระบวนการจัดการเรียนรู้ 

และวดัประเมินผลฐานสมรรถนะ พฒันาทกัษะดิจิทลัและภาษาคอมพิวเตอร์ พฒันารูปแบบการจดัการเรียน

การสอนประวติัศาสตร์ หน้าท่ีพลเมือง และศีลธรรม จดัการเรียนรู้ตามความสนใจรายบุคคลของผูเ้รียน  

ผา่นดิจิทลัแพลตฟอร์มท่ีหลากหลาย ส่งเสริมการให้ความรู้และทกัษะดา้นการเงินและการออมให้กบัผูเ้รียน 

ส่งเสริมสนับสนุนสถานศึกษาให้มีการนําผลการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ ไปใช้ในการวางแผน

พฒันาการจดัการเรียนการสอน 3) การสร้างโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียมทางการศึกษาทุกช่วง

วยั โดยพฒันาระบบขอ้มูลสารสนเทศของนกัเรียนเป็นรายบุคคล ส่งเสริมสนบัสนุนเดก็ปฐมวยัท่ีมีอายตุั้งแต่ 

3 ปีข้ึนไปทุกคน เขา้สู่ระบบการศึกษาเพื่อรับการพฒันาอยา่งรอบดา้น มีคุณภาพ พฒันาขอ้มูลและทางเลือก

ท่ีหลากหลายให้กับผูเ้รียนกลุ่มเป้าหมายพิเศษ และกลุ่มเปราะบาง รวมทั้ งกลุ่ม NEETs ในการเข้าถึง

การศึกษา การเรียนรู้ และการฝึกอาชีพอยา่งเท่าเทียม  

4) การศึกษาเพื่อพฒันาทกัษะอาชีพและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขนั โดยพฒันาสมรรถนะ

อาชีพท่ีสอดคล้องกับความถนัด ความสนใจ โดยการ Re-skill Up-skill และ New skill  5) การส่งเสริม

สนบัสนุนวิชาชีพครู บุคลากรทางการศึกษา และบุคลากรสังกดักระทรวงศึกษาธิการ โดยส่งเสริมสนบัสนุน

การดาํเนินการ พฒันาสมรรถนะทางดา้นเทคโนโลยีดิจิทลัตามกรอบระดบัสมรรถนะดิจิทลั สําหรับครู 

และบุคลากรทางการศึกษาระดบัการศึกษาขั้นพื้นฐาน พฒันาครูให้มีความพร้อมดา้นวิชาการและทกัษะ 

การจดัการเรียนรู้ การใชเ้ทคโนโลยแีละนวตักรรมผา่นแพลตฟอร์มออนไลน์ต่าง ๆ รวมทั้งใหเ้ป็นผูว้างแผน

เส้นทางการเรียนรู้ การประกอบอาชีพ และการดาํเนินชีวิตของผูเ้รียนไดต้ามความสนใจและความถนัด 

ของแต่ละบุคคล พัฒนาขีดความสามารถของข้าราชการพลเรือนในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ 

ให้มีสมรรถนะท่ีสอดคลอ้งและเหมาะสมกับการเปล่ียนแปลงของสังคมและการเปล่ียนแปลงของโลก

อนาคต 6) การพฒันาระบบราชการและการบริการภาครัฐยคุดิจิทลั โดยขบัเคล่ือนการพฒันาระบบราชการ 

๔.๐ ดว้ยนวตักรรม และการนาํเทคโนโลยดิีจิทลัมาเป็นกลไกหลกั ในการดาํเนินงาน การเช่ือมโยงและการ

แบ่งปันขอ้มูล การส่งเสริมความร่วมมือ บูรณาการกบัภาคส่วนต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอก ปรับปรุง

ประสิทธิภาพของเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศให้สามารถใช้งานเครือข่ายส่ือสารข้อมูลเช่ือมโยง

หน่วยงานภาครัฐไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อรองรับระบบราชการ ๔.๐ สามารถตอบสนองความตอ้งการ
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ของประชาชนไดใ้นทุกเวลา ทุกสถานท่ี ทุกอุปกรณ์และทุกช่องทาง ปรับปรุงระบบการจดัสรรงบประมาณ

และทรัพยากรทางการศึกษา โดยยดึหลกัความจาํเป็นและใชพ้ื้นท่ีเป็นฐาน ท่ีมุ่งเนน้การพฒันาคุณภาพผูเ้รียน

เป็นสําคัญ นําเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในระบบการคัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

ในตาํแหน่งและสายงานต่าง ส่งเสริมสนับสนุนการดําเนินงานของส่วนราชการให้เป็นไปตามกลไก 

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาํเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ และ 7) การขบัเคล่ือน

กฎหมายการศึกษาและแผนการศึกษาแห่งชาติ โดยเร่งรัดการดําเนินการจัดทํากฎหมายลําดับรอง 

และแผนการศึกษาแห่งชาติเพื่อรองรับพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติควบคู่กบัการสร้างการรับรู้ให้กบั

ประชาชนไดรั้บทราบอยา่งทัว่ถึง 

 

นโยบายสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

 สาํนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตระหนักถึงนโยบายดา้นการศึกษา ซ่ึงถือเป็นส่วน

สําคญัยิ่งในการพฒันาประเทศให้บรรลุเป้าหมายอย่างย ัง่ยืน เป็นประเทศท่ีพฒันาแลว้ในทุกดา้น ดงันั้น 

เพื่อให้การดาํเนินการเกิดผลสัมฤทธ์ิและสอดคลอ้งกบัยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทภายใตยุ้ทธศาสตร์ชาติ 

แผนการปฏิรูปประเทศ ร่างแผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบบัท่ี 13 และแผนอ่ืนๆ ซ่ึงเก่ียวขอ้ง

กบัสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จึงกาํหนดนโยบายสํานักงานคณะกรรมการการศึกษา 

ขั้นพื้นฐาน ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เป็น 4 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นความปลอดภยั ดา้นโอกาส ดา้นคุณภาพ 

และดา้นประสิทธิภาพ และกาํหนดจุดเนน้ใน 9 เร่ือง ดงัน้ี  

 1. ดา้นความปลอดภยั 

 1.1 พฒันาสถานศึกษาให้เป็นพื้นท่ีปลอดภยัของผูเ้รียนทุกคน พร้อมเสริมสร้างระบบและกลไก 

ในการดูแลความปลอดภยัอย่างเขม้ขน้ ให้กบัผูเ้รียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา จากโรคภยัต่าง ๆ ภยั

พิบติัและภยัคุกคามทุกรูปแบบ 

 1.2 ส่งเสริมการจดัสภาพแวดลอ้มท่ีเอ้ือต่อการมีสุขภาวะท่ีดีและเป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้ม 

 1.3 สร้างภูมิคุ้มกัน การรู้เท่าทันส่ือและเทคโนโลยี ในการดําเนินชีวิตวิถีใหม่ (New Normal)  

และชีวิตวิถีปกติต่อไป (Next Normal) 

 2. ดา้นโอกาสและลดความเหล่ือมลํ้าทางการศึกษา 

 2.1 ส่งเสริม สนับสนุน ให้ เด็กปฐมวัยท่ี มีอายุ 3 - 6 ปี ทุกคน  เข้าสู่ระบบการศึกษาสร้าง 

สภาพแวดลอ้มท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้และการดูแลปกป้อง เพื่อให้มีพฒันาการครบทุกดา้น โดยการมีส่วนร่วม

ของหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง 

 2.2 จดัการศึกษาใหผู้เ้รียนในระดบัการศึกษาขั้นพื้นฐาน ไดเ้ขา้ถึงโอกาส ความเสมอภาค และไดรั้บ

การพัฒนาให้ มีสมรรถนะสําหรับการศึกษาต่อ และการประกอบอาชีพในอนาคตให้สอดคล้อง 

กบัความตอ้งการของตลาดงานและการพฒันาประเทศ 
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 2.3 จดัการศึกษาใหผู้เ้รียนในระดบัการศึกษาขั้นพื้นฐาน ไดเ้ขา้ถึงโอกาส ความเสมอภาค และไดรั้บ

โอกาสในการพฒันาเตม็ตามศกัยภาพ 

 2.4 ส่งเสริมเด็กพิการและเด็กด้อยโอกาส ให้ได้รับการศึกษาท่ีมีคุณภาพและจดัหาทางเลือกใน 

การเขา้ถึงการเรียนรู้ การฝึกอาชีพ เพื่อใหท้กัษะในการดาํเนินชีวิต สามารถพึ่งตนเองได ้

 2.5 พฒันาระบบขอ้มูลสารสนเทศของนกัเรียนระดบัการศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นรายบุคคล เพื่อใชเ้ป็น

ฐานขอ้มูลในการบริหารจดัการศึกษา โดยเฉพาะการดูแลและป้องกนัไม่ใหน้กัเรียนออกจากระบบการศึกษา 

และช่วยเหลือเดก็ตกหล่น เดก็ออกกลางคนัใหก้ลบัเขา้สู่ระบบ 

 3. ดา้นคุณภาพ 

 3.1 ส่งเสริม สนบัสนุน สถานศึกษาท่ีมีความพร้อม ให้นาํหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

ท่ีเน้นสมรรถนะไปใช้ตามศกัยภาพของสถานศึกษา ให้สามารถออกแบบหลกัสูตรท่ีเหมาะสมกบัความ

ตอ้งการและบริบท 

 3.2 พฒันาผูเ้รียนให้เกิดสมรรถนะท่ีเหมาะสมตามช่วงวยั สามารถจดัการตนเอง มีการคิดขั้นสูง  

มีความสามารถในการส่ือสาร สามารถจดัระบบและกระบวนการทาํงานของตนเองและร่วมกบัผูอ่ื้น โดยใช้

การรวมพลงัทาํงานเป็นทีม เป็นพลเมืองท่ีดี มีศีลธรรม และอยู่ร่วมกบัธรรมชาติและวิทยาการอย่างย ัง่ยืน 

รวมทั้ งมีความจงรักภักดีต่อสถาบันหลักของชาติ ยึดมั่นการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมี

พระมหากษตัริยท์รงเป็นประมุข 

 3.3 จดัการศึกษาให้ผูเ้รียนมีทักษะท่ีจาํเป็นในศตวรรษท่ี 21 นําไปสู่การมีอาชีพ มีงานทาํ และ

ส่งเสริมความเป็นเลิศของผูเ้รียนใหเ้ตม็ตามศกัยภาพ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขนั 

 3.4 ส่งเสริม และพฒันาระบบการวดัและประเมินผลคุณภาพผูเ้รียน ให้ควบคู่การเรียนรู้ นาํไปสู่ 

การพฒันาการเรียนรู้และสมรรถนะของผูเ้รียนเป็นรายบุคคล รวมทั้งส่งเสริมการนาํระบบธนาคารหน่วยกิต

มาใชใ้นการเทียบโอนผลการเรียนรู้และประสบการณ์ต่าง ๆ ของผูเ้รียนในสถานศึกษา 

 3.5 พฒันา ส่งเสริม ผูบ้ริหารการศึกษา ผูบ้ริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษา รวมทั้ง

บุคลากรสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้มีสมรรถนะตามมาตรฐานตาํแหน่ง 

และมาตรฐานวิชาชีพ 

 4. ดา้นประสิทธิภาพ 

 4.1 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจดัการศึกษา โดยการกระจายอาํนาจและใชพ้ื้นท่ีเป็นฐาน ท่ีมุ่งเนน้

การพฒันาคุณภาพผูเ้รียนเป็นสาํคญั ตามหลกัธรรมาภิบาล 

 4.2 นําเทคโนโลยีดิ จิทัลและการจัดการฐานข้อมูล มาใช้เพิ่มประสิทธิภาพในการบริหาร 

จดัการศึกษาขั้นพื้นฐาน และการเรียนรู้ของผูเ้รียน 

 4.3 ส่งเสริม สนบัสนุน การพฒันาโรงเรียนคุณภาพ ใชพ้ื้นท่ีเป็นฐาน ใชน้วตักรรมในการขบัเคล่ือน

บริหารจดัการโดยใช้ทรัพยากรร่วมกัน และแสวงหาการมีส่วนร่วมของหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องทุกระดับ 

เพื่อใหป้ระสบผลสาํเร็จอยา่งเป็นรูปธรรม 
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 4.4 ส่งเสริม สนับสนุน การจดัการศึกษาท่ีมีคุณภาพในโรงเรียนท่ีมีวตัถุประสงค์เฉพาะโรงเรียน

ท่ีตั้งในพื้นท่ีลกัษณะพิเศษ และโรงเรียนในพื้นท่ีนวตักรรมการศึกษา 

 4.5 เพิ่มประสิทธิภาพการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา และปรับกระบวนการนิเทศ 

ติดตาม และประเมินผลการศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้สอดรับกบัชีวิตวิถีใหม่ (New Normal) และชีวิตวิถีปกติ

ต่อไป (Next Normal) 

  จุดเน้นของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  

 จุดเน้น ท่ี  1 เร่งแก้ปัญ ห ากลุ่มผู ้เรียน ท่ีได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ การแพ ร่ระบาด 

ของโรคโควิด-19 โดยเพิ่มโอกาสในการเขา้ถึงการศึกษา ฟ้ืนฟูภาวะถดถอยทางการเรียนรู้ (Learning Loss 

Recovery) ใหก้บัผูเ้รียนทุกระดบั รวมทั้งลดความเครียดและสุขภาพจิตของผูเ้รียน  

 จุดเน้นท่ี 2 เสริมสร้างระบบและกลไกในการดูแล ความปลอดภยันักเรียน ดว้ยระบบมาตรฐาน

ความปลอดภยักระทรวงศึกษาธิการ (MOE Safety Platform)  

 จุดเน้นท่ี 3 ส่งเสริมให้เด็กปฐมวยัท่ีมีอายุ 3 - 6 ปี และผูเ้รียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน เขา้ถึง

โอกาสทางการศึกษา และป้องกนัการหลุดออกจากระบบ รวมทั้งช่วยเหลือเด็กตกหล่น เด็กออกกลางคนั 

และเดก็พิการ ท่ีคน้พบจากการปักหมุดบา้นเดก็พิการ ใหก้ลบัเขา้สู่ระบบการศึกษา  

 จุดเน้นท่ี 4 พฒันาหลกัสูตรสถานศึกษาท่ีเน้นสมรรถนะ และการจดัทาํกรอบหลกัสูตร รวมทั้ง 

จดักระบวนการเรียนรู้ทางประวติัศาสตร์ หนา้ท่ีพลเมืองและศีลธรรม ใหเ้หมาะสมตามวยัของผูเ้รียน  

 จุดเน้นท่ี  5 จัดการอบรมครูโดยใช้พื้น ท่ี เป็นฐานควบคู่กับการให้ความรู้ด้านการวางแผน 

และการสร้างวินยั ดา้นการเงินและการออม เพื่อแกไ้ขปัญหาหน้ีสินครู  

 จุดเน้นท่ี 6 ส่งเสริมการจดัการเรียนรู้ ผ่านกระบวนการเรียนการสอนท่ีเน้นให้ผูเ้รียนมีส่วนร่วม  

และมีปฏิสัมพนัธ์ กบักิจกรรมการเรียนรู้ผ่านการปฏิบติั ท่ีหลากหลายรูปแบบ (Active Learning) มีการวดั

และประเมินผล เพื่อพฒันาการเรียนรู้ของผูเ้รียน (Assessment for learning) เพื่อให้เกิดสมรรถนะกบัผูเ้รียน

ทุกระดบั  

 จุดเนน้ท่ี 7 ยกระดบัคุณภาพของนกัเรียนประจาํพกันอน สาํหรับโรงเรียนท่ีอยู่ในพื้นท่ีสูงห่างไกล 

และถ่ินทุรกนัดาร  

 จุดเนน้ท่ี 8 มุ่งเนน้การใชเ้ทคโนโลยดิีจิทลัเพื่อการเรียนรู้ทุกระดบั  

 จุดเนน้ท่ี 9 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจดัการศึกษา โดยการกระจายอาํนาจและใชพ้ื้นท่ีเป็นฐาน

เพื่อสร้างความเขม้แขง็ โดยการจดัสรรกรอบวงเงินงบประมาณ (Block Grant) ตามหลกัธรรมาภิบาล ใหก้บั

สาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาและสถานศึกษา 
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แผนพฒันาการศึกษาจังหวดันนทบุรี (พ.ศ. 2566 – 2570) 
 

วสัิยทัศน์  

  “นนทบุรีเป็นเมืองแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวติ ผูเ้รียนมีความรู้ ทกัษะอาชีพ และทกัษะท่ีจาํเป็น 

ต่อการเปล่ียนแปลงในศตวรรษท่ี 21 บนพื้นฐานตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพยีง” 

พนัธกจิ  

 1. ส่งเสริม สนบัสนุนการพฒันาคุณภาพการจดัการศึกษา และการเรียนรู้ตลอดชีวิต บนพื้นฐานตาม

หลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

 2. พฒันาผูเ้รียนใหมี้ความรู้คู่คุณธรรม มีทกัษะอาชีพ และทกัษะท่ีจาเป็นในศตวรรษท่ี 21สอดคลอ้ง

กบัวิถีวฒันธรรมทอ้งถ่ิน และทิศทางการพฒันาประเทศ   

 3. สร้างโอกาสและความเสมอภาคในการเขา้ถึงการศึกษาเพื่อลดความเหล่ือมลา้ทางการศึกษา   

 4. พัฒนาศักยภาพและสมรรถนะครู อาจารย์และบุคลากรทางการศึกษาให้สอดคล้องกับ

กระบวนการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 

  5. พฒันาประสิทธิภาพระบบบริหารจดัการศึกษาโดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน นานวตักรรม

และเทคโนโลยมีาใชอ้ยา่งเหมาะสม และสอดคลอ้งกบัชีวิตวิถีใหม่ (New Normal) 

เป้าประสงค์  

  1. ผูเ้รียนทุกระดบัในทุกระบบไดรั้บการจดัการศึกษาท่ีมีคุณภาพ และสามารถสนองตอบการเรียนรู้

ตลอดชีวิต 

   2. ผูเ้รียนมีความรู้ มีทกัษะอาชีพ มีทกัษะท่ีจาเป็นในศตวรรษท่ี 21 และสมรรถนะท่ีสอดคลอ้งกบั

ความตอ้งการของตลาดแรงงานและการพฒันาประเทศ 

  3. ผูเ้รียนไดรั้บการปลูกจิตสานึกท่ีถูกตอ้งเก่ียวกบัความมัน่คงของประเทศ รู้เท่าทนัต่อภยัคุกคาม  

มีทกัษะชีวิต มีความรู้ความเขา้ใจในวิถีวฒันธรรมทอ้งถ่ินและมีจิตสานึกในการสร้างสงัคมใหน่้าอยู ่

  4. ผูเ้รียนทุกช่วงวยัมีโอกาสเขา้ถึงบริการทางการศึกษา และการเรียนรู้ตลอดชีวิตท่ีมีคุณภาพอยา่ง

ทัว่ถึงและเสมอภาค 

   5. ครู อาจารยแ์ละบุคลากรทางการศึกษาไดรั้บการพฒันาศกัยภาพ ทกัษะและสมรรถนะตามความ

ตอ้งการและสอดคลอ้งกบักระบวนการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 

 6. ระบบบริหารจดัการศึกษาท่ีมีประสิทธิภาพ ตอบสนองความตอ้งการของผูเ้รียน นานวตักรรม

และเทคโนโลยมีาใชอ้ยา่งเหมาะสม สอดคลอ้งกบัสถานการณ์และชีวติวิถีใหม่ (New Normal) 

ยุทธศาสตร์ 

 ยทุธศาสตร์ท่ี 1 พฒันาการจดัการศึกษา กระบวนการเรียนรู้ การวดัและประเมินผล 

 ยทุธศาสตร์ท่ี 2 ส่งเสริมการจดัการศึกษาเพื่อเสริมสร้างความเขม้แขง็ใหส้งัคม 

 ยทุธศาสตร์ท่ี 3 สร้างโอกาสและความเสมอภาคในการเขา้ถึงการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
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 ยทุธศาสตร์ท่ี 4 พฒันาศกัยภาพ ทกัษะและสมรรถนะครู อาจารยแ์ละบุคลากรทางการศึกษา 

 ยทุธศาสตร์ท่ี 5 พฒันาระบบบริหารจดัการใหมี้ประสิทธิภาพและส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน 

 

แผนปฏิบัติราชการประจําปีของจังหวดันนทบุรี ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  

      เป้าหมายการพฒันา (Vision) “เมืองน่าอยู”่ (Livable City) เมืองสงัคมน่าอยู ่เมืองเศรษฐกิจ

กา้วหนา้ และเมืองการพฒันาย ัง่ยนื  

      เมืองสังคมน่าอยู่ หมายถึง  

      1) เมืองท่ีมีโครงสร้างพื้นฐาน และระบบโลจิสติกส์มีมาตรฐานเช่ือมโยงอยา่งเป็นระบบ ทนัสมยั  

และมีอารยสถาปัตยเ์พื่อคนทั้งมวล  

      2) เมืองท่ีมีความมัน่คงปลอดภยั และมีระบบการป้องกนัภยัท่ีมีมาตรฐาน ทนัสมยั ใหป้ระชาชน 

ชุมชนไดรั้บการดูแลอยา่งทัว่ถึง ทนัท่วงที มีความปลอดภยัในชีวติและทรัพยสิ์น  

      3) เมืองแห่งคุณภาพชีวิต การศึกษาดี สุขภาวะดี มาตรฐานการครองชีพดี และมี  

วิถีชีวิตตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  

      4) เมืองท่ีเอ้ือต่อการอยูอ่าศยัของผูสู้งอาย ุและประชาชนกลุ่มเปราะบางมีคุณภาพชีวิต  

ท่ีสามารถช่วยเหลือตนเอง และปรับตวัท่ามกลางการเปล่ียนแปลง  

      5) เมืองอจัฉริยะ โดยการนาํเทคโนโลยสีมยัใหม่ และเทคโนโลยดิีจิทลัมาใชใ้นการพฒันา 

เศรษฐกิจ สงัคม ส่ิงแวดลอ้ม และการพฒันาในทุกมิติของจงัหวดั  

      6) เมืองน่าอยูด่ว้ยศาสนา ศิลปะ วฒันธรรม วิถีชีวิต ประเพณี และค่านิยมอนัดีงาม และ

วฒันธรรมสร้างสรรคเ์ศรษฐกิจ  

      7) เมืองการบริหารจดัการ การบริการภาครัฐมีประสิทธิภาพ 

      เมืองเศรษฐกจิก้าวหน้า หมายถึง  

      1) เมืองเศรษฐกิจแห่งอนาคต เมืองเศรษฐกิจกา้วหนา้ เช่ือมโยงกรุงเทพมหานคร  

      2) เมืองท่ีมีระบบการขนส่งสาธารณะ และโลจิสติกส์มีคุณภาพ เช่ือมโยงอยา่งเป็นระบบ ทั้ง

จงัหวดั รองรับการเติบโตทางเศรษฐกิจ  

      3) เมืองท่ีมีศกัยภาพในการรองรับระบบเศรษฐกิจในอนาคต และการฟ้ืนคืนเศรษฐกิจหลงัจาก

วิกฤติเศรษฐกิจการแพร่ระบาดของโรคเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 ใหก้ลบัมาเติบโตอยา่งมัน่คง  

      4) เมืองเศรษฐกิจย ัง่ยนื  

      5) เมืองเศรษฐกิจฐานรากมัน่คง  

      เมืองท่ีพฒันายัง่ยืน หมายถึง  

      1) เมืองท่ีมีความเติบโตทางรายได ้และคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้มท่ีย ัง่ยนื  

      2) เมืองตน้แบบนวตักรรมการพฒันาเมืองสู่ความย ัง่ยนื และแหล่งพลงังานในอนาคต  

      3) เมืองส่ิงแวดลอ้มดี (ขยะ นํ้าเสีย อากาศ และเสียง)  
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      4) เมืองแห่งการบริหารจดัการนํ้าเพื่อการเกษตร การท่องเท่ียว การอยูอ่าศยัและการพฒันา 

คุณภาพชีวิตท่ีย ัง่ยนื 

 

การวเิคราะห์สภาพแวดล้อมองค์กร 
 สรุปจุดแข็ง จุดออน โอกาส อุปสรรค ของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษานนทบุรีไดดังน้ี 

จุดแข็ง จุดออน 
1. มีการวางโครงสราง การมอบหมายงาน การวาง
นโยบายมีทิศทางการทำงานที่ชัดเจน ทำใหการ
ทำงานของหนวยงานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล           
2. เทคโนโลยีในการสื่อสารทีม่ีประสิทธิภาพ สื่อสาร
นโยบายไดอยางรวดเร็ว  
3. มีเครือขายสหวิทยาเขตที่เขมแข็ง บริหารจัดการ
มีประสิทธิภาพ 
4. มีระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียนที่เขมแข็ง 
5. โรงเรียนในสังกัดเขมแข็ง ผลผลิตและบริการอยู
ในระดับดี มีผลรางวัลและสรางช่ือเสียงใหหนวยงาน 
6. บุคลากรมคีวามรูความสามารถ พัฒนา
ความสามารถอยางตอเน่ือง ไดรางวัลเชิงประจักษ 
7. มีแผนการใชจายงบประมาณที่ชัดเจน โปรงใส 
เบิกจายตามแผน 
8. วัฒนธรรมการทำงานเปนทีม ใสใจบริการ 
รับผิดชอบ มุงผลสมัฤทธ์ิ 

1. โรงเรียนขนาดเล็ก บางสวนมีทรัพยากรทาง
การศึกษาไมเพียงพอ  
2. ครูมีภาระงานมาก ไมสามารถสอนไดอยางเต็มที่  
3. ครูสวนหน่ึง สอนไมตรงกับสาชาวิชาเอก 
4. งบประมาณไมเพียงพอ 
5. อัตรากำลังไมเพียงพอ 
6. ภาระงาน/ปริมาณงานมากเกินไป 
7. การสั่งการสวนกลางขาดความชัดเจน มคีวามซ้ำซอน 

 
โอกาส อุปสรรค 

 1. สถานการณโควิด กระตุนการใชสื่อเทคโนโลยีของ
ครูและนักเรียน 
2. ภาคประชาชน และทองถิน่ ตระหนักใน
ความสำคัญและยินดีรวมสนับสนุน 
3. ความรูออนไลนโดยภาคเอกชนมีจำนวนมาก 
ผูเรียนและบุคลากรทางการศึกษา สามารถเขาถึงสื่อ 
ความรูทันสมัยไดงาย 
4. ชุมชนเมือง การคมนาคมสะดวก ปจจัยพ้ืนฐาน
เอ้ือตอการพัฒนาการศึกษา 
5. ความตองการยกระดับคุณภาพการศึกษาจาก
ภายนอก กระตุนการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
6. จังหวัดนนทบุรีมีแหลงเรยีนรูที่หลากหลาย สงเสรมิ
การจัดการเรยีนรูของผูเรียนทุกระดับ 

1. นโยบายเปลี่ยนแปลงบอย  
2. หนวยงานภายนอกเพ่ิมภาระงานครูจำนวนมาก 
3. ผูปกครองมรีายไดลดลง ไมสามารถหาอุปกรณ
สนับสนุนการเรียนการสอน 
4. งบประมาณถูกปรับลดอยางตอเน่ือง 
5. ประชากรลดลง ทำใหจำนวนนักเรียนลดลงดวย  
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ส่วนที่ 3 

การพฒันาการศึกษาขั้นพืน้ฐาน  
  จากขอ้มูลการวิเคราะห์สภาพแวดลอ้มขององคก์ร (SWOT Analysis) และการสงัเคราะห์นโยบาย

และยทุธศาสตร์ท่ีเก่ียวขอ้ง เพื่อมุ่งสู่การเป็นองคก์รท่ีมีการบริหารจดัการการศึกษาท่ีมีคุณภาพ โดยกาํหนด           

แผนพฒันาการศึกษาขั้นพื้นฐานของสาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษานนทบุรี ได ้ดงัน้ี 

 

วิสยัทศัน์ (Vision) 

       The Space Of Precious Quality  

  (สาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษานนทบุรี เป็นพื้นท่ีแห่งคุณภาพ) 

 

พนัธกิจ (Mission) 

 “4Bs” 

  1. Best Office (เขตท่ีดีท่ีสุด)  

  2. Best School (โรงเรียนท่ีดีท่ีสุด)   

  3. Best Teacher (คุณครูท่ีดีท่ีสุด)   

  4. Best Student (นกัเรียนท่ีดีท่ีสุด)   

 

เป้าประสงค ์(Goal)  

 1. ผูเ้รียนมีศกัยภาพเป็นพลโลก โดยเนน้ความเป็นเลิศทางวิชาการ ส่ือสารสองภาษา ลํ้าหนา้ทาง

ความคิด ผลิตงานอยา่งสร้างสรรคแ์ละร่วมกนัรับผดิชอบต่อสงัคมโลก ตลอดจนมีความพร้อมในการรับมือ

กบัภยัคุกคามรูปแบบใหม่ทุกรูปแบบ และมีทกัษะท่ีจาํเป็นในศตวรรษท่ี 21   

  2. ประชากรทุกกลุ่มเป้าหมายไดรั้บโอกาสในการเขา้ถึงการศึกษาขั้นพื้นฐานท่ีมีคุณภาพและมี

มาตรฐานอยา่งเสมอภาคและเท่าเทียม 

  3. ครูมีจิตวิญญาณความเป็นครู มีความรู้ทางวิชาการและมีทกัษะการจดัการเรียนรู้แบบเชิงรุก 

(Active Learning) จดัการเรียนรู้ตามแนวทางพหุปัญญา เป็นผูส้ร้างสรรคน์วตักรรม และมีทกัษะการใช้

เทคโนโลย ี

  4. ผูบ้ริหารสถานศึกษา มีความเป็นมืออาชีพ คิดเชิงกลยทุธ์และนวตักรรม มีภาวะผูน้าํทางวิชาการ 

มีสาํนึกความรับผดิชอบ และการบริหารแบบร่วมมือ 

  5. สถานศึกษามีการพฒันาใหไ้ดรั้บรางวลัคุณภาพแห่งสาํนกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้น

พื้นฐาน (OBECQA) ระดบั OBECQA และจดัการศึกษาเพื่อเป้าหมายการพฒันาอย่างย ัง่ยืน (Sustainable 
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Development Goals : SDGs) สร้างเสริมคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้ม ตามหลกัปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง 

  6. สาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษานนทบุรี มีการบริหารเชิงบูรณาการ เป็นสาํนกังานแห่ง

นวตักรรมยคุใหม่ ใชข้อ้มูลสารสนเทศ เทคโนโลยดิีจิทลั และการวิจยั มาพฒันาขบัเคล่ือนคุณภาพ กาํกบั 

ติดตาม ประเมินและรายงานผลอยา่งเป็นระบบ  

 

กลยทุธ์ (Strategy)  

 กลยทุธ์ท่ี 1 ส่งเสริมการจดัการศึกษาใหผู้เ้รียนมีความปลอดภยัจากภยัทุกรูปแบบ  

  กลยทุธ์ท่ี 2 เพิม่โอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาใหก้บัประชากรวยัเรียนทุกคน  

  กลยทุธ์ท่ี 3 ยกระดบัคุณภาพการศึกษาใหส้อดคลอ้งกบัการเปล่ียนแปลงในศตวรรษท่ี 21  

  กลยทุธ์ท่ี 4 เพิม่ประสิทธิภาพการบริหารจดัการศึกษา 

 

ค่านิยมองคก์ร (Corporate Values) 

 “SMART  1  TEAM” (ทีมท่ีดีท่ีสุด) 

 1. Smart Work 

  2. Smart Think 

  3. Smart Time 

  4. Smart Family 

  5. Smart Success 

 

ตวัช้ีวดั และเป้าหมายความสาํเร็จ (Key Performance Indicator) 

  สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษานนทบุรี ได้กาํหนดตวัช้ีวดัความสําเร็จ และเป้าหมาย

ความสาํเร็จ จาํแนกตามกลยทุธ์ ดงัน้ี    
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กลยทุธ์ท่ี 1   ส่งเสริมการจดัการศึกษาใหผู้เ้รียนมีความปลอดภยัจากภยัทุกรูปแบบ 

 
เปาประสงค 1 ผูเรียนมีศักยภาพเปนพลโลก โดยเนนความเปนเลิศทางวิชาการ สื่อสารสองภาษา ล้ำหนาทางความคิด ผลิต
งานอยางสรางสรรคและรวมกันรับผิดชอบตอสังคมโลก ตลอดจนมีความพรอมในการรับมือกับภัยคุกคามรูปแบบใหมทุก
รูปแบบ และมีทักษะท่ีจำเปนในศตวรรษท่ี 21 

ท่ี ตัวชี้วัด 
ขอมูล 
ปฐาน 
2565 

คาเปาหมาย สพม.นนทบุร ี คาเปาหมาย 
สพฐ./ศธจ. 

2570 

ผูรับ 
ผิดชอบ 2566 2567 2568 2569 2570 

1 รอยละของผูเรียนท่ีมีความรูความเขาใจในภัยคกุคาม
รูปแบบใหมทุกรูปแบบ รูเทาทันสื่อและเทคโนโลยีใน
การดำเนินชีวิตวิถีใหมและชีวิตวิถีถัดไป 

100 100 100 100 100 100 100 สงเสริม 

2 รอยละของผูเรยีนไดรับการศึกษาในสถานศกึษาท่ีมี
ความปลอดภัย 

100 100 100 100 100 100 100 สงเสริม 

3 รอยละของสถานศึกษาท่ีมีแผน/มาตรการในการจัดการ
ภัยพิบัติและภัยคุกคามทุกรูปแบบ โรคอุบัติใหมและ
โรคอุบัติซ้ำ รองรับวิถีชีวิตใหม (New Normal) 

100 100 100 100 100 100 100 สงเสริม 

4 รอยละของครู บุคลากรทางการศกึษา ดำเนินการตาม
แนวทางในการจัดการภัยพิบัติ และภัยคุกคามทุก
รูปแบบ ใหสามารถปรับตัวตอโรคอุบัติใหมและโรค
อุบัติซ้ำ รองรับวิถีชีวิตใหม (New Normal) 

100 100 100 100 100 100 100 สงเสริม 

 

แนวทางการพัฒนา  
  กลยุทธที่ 1 สงเสริมการจัดการศึกษาใหผูเรยีนมีความปลอดภัยจากภัยทุกรูปแบบ  
  1.1) สนับสนุน พัฒนา และสงเสริมใหผูเรียนไดเรียนรูเกี่ยวกับภัยรูปแบบตาง ๆ ที่มีผลกระทบตอ 
ความปลอดภัยในการดำเนินชีวิต เพ่ือสามารถดำเนินชีวิตในวิถีใหมและชีวิตวิถีถัดไปไดอยางถูกตอง  
  1.2) จัดกิจกรรมในการสรางความตระหนักรู (Safety Awareness) หรือการซักซอมในการรับมือกับ 
ภัยพิบัติและภัยคุกคามรูปแบบตาง ๆ (Safety Action) ทีผู่เรียนอาจตองเผชิญ และมแีผน/มาตรการ ในการ
รับมือกับโรคอุบัติใหมและโรคอุบัติซ้ำที่เกิดขึ้นไดในวิถีชีวิตใหม เพ่ือใหสถานศึกษาเปนพ้ืนที่ปลอดภัย  
  1.3) พัฒนาระบบและกลไกในการดูแลความปลอดภัยใหกับผูเรียน คร ูและบุคลากรทางการศึกษา
และสถานศึกษา ใหไดรับความปลอดภัยจากภัยทั้ง 9 รูปแบบ และพรอมปรับตัวตอการเปลี่ยนแปลง โดยเปด
ใหมีชองทางการรองเรียนหรือแจงเหตุใหกับผูเรียน ผูปกครอง ครู เพ่ือสื่อสารกับสำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐานโดยตรง รวมถึงการใช Big Data และแอปพลเิคชันในการเฝาระวังเชิงรุก เพ่ือสามารถ
คาดการณภัยที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต การซักซอมในการรับมือกับภัยพิบัติและภัยคุกคามรูปแบบตาง ๆ ที่
ผูเรียนอาจตองเผชิญ และสงเสริมการเช่ือมโยงฐานขอมูลทั้งหนวยงานในสังกัดและหนวยงานภายนอก ให
สามารถแกไขปญหาดานความปลอดภัยไดอยางทันทวงที  
  1.4) พัฒนาสถานศึกษาใหเปนพ้ืนที่ปลอดภัยสำหรับผูเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษาโดยการ
สนับสนุนหรือประสานการสนับสนุนทรัพยากรเพ่ือใหอาคารเรียนอาคารประกอบของสถานศึกษาใหเอ้ือ ตอ
การเรียนรู และความปลอดภัยของผูเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา รวมถึงสงเสริม และประสาน การ
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สนับสนุนบุคลากรดานจิตวิทยา และบุคลากรดานความปลอดภัย เพ่ือใหเกิดความปลอดภัยกับผูเรียน ครู และ
บุคลากรทางการศึกษา  
  1.5) สงเสริมและสนับสนุนสถานศึกษา ใหมีความรวมมือกับหนวยงานภาคีเครือขายที่เกี่ยวของ เชน 
กระทรวงมหาดไทย กระทรวงสาธารณสุข และสำนักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามยาเสพติด เปน
ตน เพ่ือเสริมสรางความปลอดภัยของผูเรียนใหมีทักษะในการปองกันและปรับตัว  
  1.6) สงเสรมิใหมีการประเมินความเสี่ยงดานความปลอดภัย และจัดทำแผนบริหารจัดการดาน ความ
ปลอดภัยของหนวยงานในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน รวมถึงแผนดำเนินธุรกิจอยาง
ตอเน่ืองสำหรับการบริหารความพรอมตอสภาวะวิกฤต (BCP) และจัดระบบความปลอดภัยในภาพรวม ให
เหมาะสมตามบริบทของพ้ืนที่  
  1.7) ผลักดันใหเกิดการออก/ปรับปรุงกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ หรือมาตรการระดับประเทศเพ่ือ
สนับสนุนความปลอดภัยใหผูเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา  
 

กลยทุธ์ท่ี 2   เพิ่มโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาใหก้บัประชากรวยัเรียนทุกคน 

 
เปาประสงค 2 ประชากรทุกกลุมเปาหมายไดรับโอกาสในการเขาถึงการศึกษาข้ันพ้ืนฐานท่ีมีคุณภาพและมีมาตรฐานอยาง
เสมอภาคและเทาเทียม 

ท่ี ตัวชี้วัด 
ขอมูล 
ปฐาน 
2565 

คาเปาหมาย สพม.นนทบุรี คาเปาหมาย 
สพฐ./ศธจ. 

2570 

ผูรับ 
ผิดชอบ 2566 2567 2568 2569 2570 

5 อัตราการเขาเรียนสุทธิของผูเรียนระดับมัธยมศึกษา
ตอนตนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน 

100 100 100 100 100 100 70 สงเสริม 

6 รอยละผูเรียนท่ีเปนผูพิการ ผูดอยโอกาสเขาถึงบริการ
ทางการศึกษา และพัฒนาสมรรถภาพหรือบริการทาง
การศึกษาท่ีเหมาะสม ตามความจำเปน  

100 100 100 100 100 100 ปท. > 
2 ลานคน 

สงเสริม 

7 รอยละของผูเรียนท่ีไดรับเงินอุดหนุนปจจัยพ้ืนฐาน
สำหรับนักเรียนยากจน  

47 50 53 56 59 62 20 สงเสริม 
แผน 

8 รอยละของเด็กออกกลางคัน เด็กตกหลน กลับเขาสู
ระบบการศึกษา หรือไดรับการศึกษาดวยรูปแบบท่ี
เหมาะสม  

100 100 100 100 100 100 95 สงเสริม 

9 จำนวนของผูเรียนท่ีเปน ผูมีความสามารถพิเศษไดรับ 
การสงเสริมศักยภาพท่ีเหมาะสม  

> 
2000 

> 
2000 

> 
3000 

> 
4000 

> 
5000 

> 
6000 

ปท. > 
20,000 

สงเสริม 

 

แนวทางการพัฒนา 
 กลยุทธที่ 2 เพิ่มโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาใหกับประชากรวัยเรียนทุกคน  
  การสนับสนุนโครงสรางพ้ืนฐาน  
  2.1) พัฒนาระบบขอมูลสารสนเทศของผูเรียนระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเปนรายบุคคล เปน
ฐานขอมูลในการบริหารจัดการศึกษา รวมทั้งบูรณาการและเช่ือมโยงฐานขอมูลกับหนวยงานอ่ืนที่เกี่ยวของ 
เพ่ือดูแลและปองกันไมใหผูเรยีนออกจากระบบการศึกษา  
  2.2) สงเสริม สนับสนุนการมีสวนรวมของสังคมอยางตอเน่ือง ประสานงานกับหนวยงานอ่ืน ๆ ที่
เกี่ยวของ และระดมทรัพยากรเพ่ือแกปญหาความเหลื่อมลำ้ทางการศึกษา  
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  2.3) สงเสริม สนับสนุนใหมีเทคโนโลยีดิจิทลั หรือนวัตกรรม ในการสรางโอกาสทางการศึกษาให
ผูเรียนทุกคน ทุกพ้ืนที่เขาถึงการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพ 
  2.4) พัฒนาระบบสนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน โดยบุคคล ครอบครัว (Home School)  
องคกรชุมชน องคกรเอกชน องคกรวิชาชีพ และสถานประกอบการในศูนยการเรียน ตามมาตรา 12  
แหงพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542  
  2.5) พัฒนาระบบแพลตฟอรมในการสงตอ ติดตาม และคนหานักเรียน เพ่ือชวยเหลือเด็กตกหลน  
เด็กออกกลางคันใหกลับเขาสูระบบการศึกษา หรือไดรับการศึกษาดวยรูปแบบที่เหมาะสม  
  2.6) กำหนดแนวทาง และกระบวนการในการสงตอนักเรียนใหไดรับการศึกษาในระดับที่สูงขึ้น  
หรือมีทักษะอาชีพในการดำรงชีวิต  
  2.7) พัฒนารูปแบบและวิธีการจัดการเรียนรู เทคโนโลยี สิ่งอำนวยความสะดวก สื่อบริการและ ความ
ชวยเหลืออ่ืนใดทางการศึกษา รวมทั้งกระบวนการวัดและประเมินผลที่เหมาะสมกับการพัฒนาศักยภาพของ
เด็กพิการ  
  การดูแล สงเสริมการเขาถึงโอกาสทางการศึกษาของผูเรียน  
  2.8) จัดการศกึษาใหผูเรียนที่มีความสามารถพิเศษไดรับโอกาสในการพัฒนาเต็มตามศกัยภาพ  
  2.9) สรางการศึกษาทางเลือกและการศึกษาตลอดชีวิต (Lifelong learning) ที่หลากหลายใหกับ
ผูเรียนกลุมเปาหมายพิเศษ และกลุมเปราะบาง ในการเขาถึงการศึกษา การเรียนรู และมีพ้ืนฐานการประกอบ
อาชีพหรือทักษะอาชีพ อยางเทาเทียม  
  2.10) สงเสรมิเด็กพิการและเด็กดอยโอกาส มีโอกาสไดรับการศึกษาที่มีคณุภาพ มีทักษะชีวิต ทักษะ
วิชาการ และทักษะวิชาชีพ สอดคลองกับความตองการจำเปนสามารถพ่ึงตนเองไดตามศกัยภาพ ของแตละ
บุคคล  
  2.11) สงเสรมิสนับสนุนการการจัดการศึกษาแบบเรียนรวมใหมีคุณภาพ และเกิดการบูรณาการ อยาง
ย่ังยืน  
  การเพ่ิมโอกาสการเขาถึงสถานศึกษาที่มีคุณภาพทุกพ้ืนที่  
  2.12) แจงจัดสรรเงินอุดหนุนและทรัพยากรที่จำเปน เพ่ือความเสมอภาคทางการศึกษา  
  2.13) พัฒนาโรงเรียนคุณภาพ ใหสามารถเพ่ิมโอกาสทางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานใหกับประชากรวัยเรียน
และผูเรียนไดอยางมีคุณภาพ 
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กลยทุธ์ท่ี 3   พฒันาและเสริมสร้างศกัยภาพทรัพยากรมนุษย ์

 
เปาประสงค 3 ครูมีจิตวิญญาณความเปนคร ูมีความรูทางวิชาการและมีทักษะการจัดการเรียนรูแบบเชิงรุก (Active 
Learning) จัดการเรียนรูตามแนวทางพหุปญญา เปนผูสรางสรรคนวัตกรรม และมีทักษะการใชเทคโนโลยี 
เปาประสงค 4 ผูบริหารสถานศึกษา มีความเปนมืออาชีพ คิดเชิงกลยุทธและนวัตกรรม มีภาวะผูนำทางวิชาการ มีสำนึก 
ความรับผิดชอบ และการบริหารแบบรวมมือ 

ท่ี ตัวชี้วัด 
ขอมูล 
ปฐาน 
2565 

คาเปาหมาย สพม.นนทบุรี คาเปาหมาย 
สพฐ./ศธจ. 

2570 

ผูรับ 
ผิดชอบ 2566 2567 2568 2569 2570 

10 รอยละของผูเรียนมีคณุลักษณะอันพึงประสงค  
ระดับดีขึน้ไป  

100 100 100 100 100 100 100 สงเสริม 

11 รอยละของผูเรียนไดรับการพัฒนาใหมีสมรรถนะ 
และทักษะท่ีจำเปนในศตวรรษท่ี 21 

100 100 100 100 100 100 80 นเิทศ 

12 รอยละของสถานศึกษาท่ีสอนในระดับมัธยมศึกษา
ตอนตนไดรับการเตรียมความพรอม (ดานการอาน 
คณิตศาสตรและวิทยาศาสตร) ในการประเมินระดับ
นานาชาติตามโครงการ PISA 

100 100 100 100 100 100 100 นเิทศ 

13 รอยละของสถานศึกษาท่ีสามารถจัดการเรียนการสอน 
ตามพหุปญญา 

61 66 77 88 100 100 60 นิเทศ 

14 รอยละของนักเรียนท่ีไดรับการคัดกรองเพ่ือพัฒนา 
พหุปญญารายบุคคล 

100 100 100 100 100 100 30 นิเทศ 

15 จำนวนผูเรียนไดรับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพตาม 
ความถนัด และความสามารถ (วิทยาศาสตร 
คณิตศาสตรทศันศิลป์ นาฏศิลป์ ดนตรี กีฬา) 

216 250 250 250 250 250 216 นิเทศ 

16 รอยละของนักเรียนท่ีมีคะแนนผลการทดสอบทาง
การศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) รอยละ 50 
ขึ้นไป เพ่ิมขึ้นจากปการศึกษาท่ีผานมา  

3 3 3 3 3 3 3 นิเทศ 

17 รอยละของครูสอนภาษาอังกฤษในระดับชั้น
มัธยมศึกษา ไดรับการพัฒนาและยกระดับความรู
ภาษาอังกฤษโดยใชระดับการพัฒนาทางดานภาษา 
(CEFR) ตามเกณฑท่ีกำหนด 

90 100 100 100 100 100 50 พัฒนา 

18 รอยละครแูละบุคลากรทางการศกึษาท่ีสามารถ 
จัดการเรียนรูเชิงรุก (Active Learning)  

100 100 100 100 100 100 70 นเิทศ 

19 รอยละของสถานศึกษาท่ีมีหลักสูตรสถานศึกษาท่ี
ยืดหยุนตอบสนองตอความถนัด ความสนใจของผูเรียน 
และรองรับการสื่อสารภาษาท่ีสาม  

100 100 100 100 100 100 100 นิเทศ 

20 รอยละของสถานศึกษาท่ีสงเสรมิและบูรณาการจัดการ
เรียนรูใหผูเรียนมีความรูความเขาใจในวิถีวัฒนธรรม
ทองถิ่น 

100 100 100 100 100 100 100 นเิทศ 
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แนวทางการพัฒนา 
 กลยุทธที่ 3 ยกระดับคณุภาพการศึกษาใหสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21  
  คุณภาพผูเรียน  
  3.1) สงเสริมใหสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศกึษาจัดการศึกษาใหผูเรียนมคีวามรู มีทักษะ
การเรียนรู และทักษะที่จำเปนในศตวรรษที ่21 อยางครบถวน เปนคนดี มีวินัย มีความรักในสถาบันหลัก 
ของชาติ ยึดมั่นการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุขและนอมนำ 
พระบรมราโชบายดานการศึกษาของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกลาเจาอยูหัว สูการปฏิบัติ  
  3.2) พัฒนาและสงเสริมผูเรียนใหไดรับการพัฒนาพหุปญญารายบุคคล โดยมีเครื่องมือคัดกรอง/  
สำรวจแวว/วัดความสามารถ ความถนัด สถานศึกษาจัดการเรียนรูที่หลากหลายตอบสนองความแตกตาง  
ทางพหุปญญาของผูเรียน โดยครูออกแบบการจัดการเรียนรูแบบบูรณาการสอดคลองตามบริบท วัฒนธรรม
คำนึงถึงความแตกตางแตละบุคคลตามความถนัด ความสนใจ สงผลตอการพัฒนาผูเรียนใหเต็มตามศักยภาพ  
  3.3) จัดการศกึษาตามขีดความสามารถของผูเรยีนการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ความถนัดและศักยภาพของ 
แตละบุคคล วางรากฐานการศึกษาเพ่ืออาชีพใหสอดคลองกับบริบทพ้ืนที่ ความตองการของตลาดแรงงาน  
และการพัฒนาประเทศ  
  3.4) พัฒนาผูเรียนใหมสีมรรถนะและทักษะดานการอาน คณิตศาสตร การคิดขั้นสูง นวัตกรรม  
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีดิจิทัล และภาษาตางประเทศ เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขัน เช่ือมโยง สู
อาชีพและการมีงานทำ มีทักษะอาชีพที่สอดคลองกับความตองการของประเทศ  
  3.5) สงเสริมพัฒนาทักษะดานดิจิทัลและดานการเรียนรูของผูเรียนที่นำไปสู Digital Life & Learning  
  3.6) สงเสริมใหนักเรียนนำความรูดานเทคโนโลยีมาใชในชีวิตประจำวันและหารายไดระหวางเรียน  
  3.7) สงเสริมใหสถานศึกษาจดัการศึกษาเพ่ือสรางเสริมคณุภาพชีวิตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม  
  คุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา  
  3.8) สงเสริมใหครูสามารถจดัการเรียนรูเชิงรุก (Active Learning) และเปนผูสรางสรรคนวัตกรรม  
(Co-creation) ใหกับผูเรียนในทุกระดับช้ัน  
  3.9) สงเสริม สนับสนุนครแูละบุคลากรทางการศึกษาใหมีการพัฒนาตนเองทางวิชาชีพอยางตอเน่ือง  
มีจรรยาบรรณ และจิตวิญญาณความเปนครู  
  3.10) พัฒนาศกัยภาพครูในดานการวัดและประเมินผลเพ่ือพัฒนาการเรียนรูของผูเรียน 
(Assessment For Learning) ดวยวิธีการที่หลากหลาย เพ่ือสงเสริมการเรียนรูเปนรายบุคคล (Personalized 
Learning) เชน การอบรมเชิงปฏิบัติการแบบ Intensive Training การอบรมแบบออนไลน (Online 
Training) การอบรมแบบเรียนรูดวยตนเอง (e-learning) เปนตน 
  หลักสูตรและอ่ืน ๆ  
  3.11) พัฒนาหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และหลักสูตรสถานศึกษาบนฐานมโนทัศนที่
หลากหลาย เชน Career Education , Competency Building , Creative Education  
  3.12) พัฒนาระบบคลังขอสอบมาตรฐานในการประเมินคุณภาพผูเรียนรอบดาน เพ่ือใหบริการ  
แกสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และสถานศึกษาในรูปแบบออนไลน  
  3.13) พัฒนาและสงเสริมนวัตกรรมการศึกษาและการเรียนรู เพ่ือยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการศึกษา  
ของผูเรียน และสมรรถนะของผูเรียน  
  3.14) พัฒนาและสงเสริมใหมแีพลตฟอรมการจัดการเรียนรูอัจฉริยะ ที่รวบรวมขอมูลเกีย่วกับ  
กระบวนการจัดการเรียนรู สือ่การสอนที่มีคณุภาพ และการประเมินและพัฒนาผูเรียนเพ่ือสงเสริมการเรียนรู  
เปนรายบุคคล (Personalized learning) สำหรับผูเรียนทกุชวงวัย  
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  3.15) บูรณาการการศึกษาเพ่ือการศึกษาตอดานอาชีพและการประกอบอาชีพ หรือการมีงานทำ  
ตามความตองการและความถนัดของผูเรียน  
  3.16) สนับสนุนการปรับปรุงหลักสูตรและการพัฒนาครู ใหสอดคลองกับบริบทพ้ืนที่ สนับสนุนการ
พัฒนาระบบและกระบวนการบริหารจัดการ กระบวนการฝกประสบการณวิชาชีพครูและระบบการนิเทศ
การศึกษา และการสอนงานของครูพ่ีเลี้ยง ในสถานศึกษา 
  3.17) สงเสรมิสนับสนุนศูนยพัฒนาศักยภาพบุคคลเพ่ือความเปนเลิศ (HCEC) เปนศูนยกลาง  
ในการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาโดยใชพ้ืนที่เปนฐาน  
  3.18) พัฒนาศกึษานิเทศก รปูแบบ วิธีการนิเทศที่สงเสรมิการจัดการเรียนรูเชิงรุก (Active Learning)  
เพ่ือตอบสนองการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21  
  3.19) พัฒนาศกึษานิเทศกและผูบริหารสถานศึกษาใหมสีมรรถนะในการนิเทศการศึกษาและการ
พัฒนางานวิชาการที่สงเสริมการจัดการเรียนรูเชิงรุก และสอดคลองกับลักษณะงานและวิธีการพัฒนางานตาม
มาตรฐานตำแหนง  
 

กลยทุธ์ท่ี 4   เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจดัการศึกษา 
 

เปาประสงค 5 สถานศึกษามีการพัฒนาใหไดรับรางวัลคุณภาพแหงสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (OBECQA) 
ระดับ OBECQA และจัดการศึกษาเพ่ือเปาหมายการพัฒนาอยางย่ังยืน (Sustainable Development Goals : SDGs) สราง
เสริมคุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
เปาประสงค 6 สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษานนทบุรี มีการบริหารเชิงบูรณาการ เปนสำนักงานแหงนวัตกรรมยุค
ใหม ใชขอมูลสารสนเทศ เทคโนโลยีดิจิทัล และการวิจัย มาพัฒนาขับเคลื่อนคุณภาพ กำกับ ติดตาม ประเมินและรายงานผล
อยางเปนระบบ 

ท่ี ตัวชี้วัด 
ขอมูล 
ปฐาน 
2565 

คาเปาหมาย สพม.นนทบุรี คาเปาหมาย 
สพฐ./ศธจ. 

2570 

ผูรับ 
ผิดชอบ 2566 2567 2568 2569 2570 

21 รอยละของหนวยงานและสถานศึกษามีระบบบริหาร
จัดการท่ีเปนดิจิทัล 

100 100 100 100 100 100 80 ICT 

22 รอยละของสถานศึกษาท่ีเปนโรงเรียนคุณภาพไดรับ 
พัฒนาประสิทธิภาพการจัดการศึกษาตามบริบทพ้ืนท่ี 

100 100 100 100 100 100 100 นิเทศ 

23 รอยละของสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา และ
สถานศึกษา ท่ีผานเกณฑการประเมิน ITA Online  

80 85 90 95 100 100 100 นิเทศ 

24 รอยละของสถานศึกษาและหนวยงานใชระบบเชื่อมโยง
ขอมูลในระบบแบบ Real Time 

100 100 100 100 100 100 100 ICT 

25 จำนวนครั้งของประชาชนท่ีเขาถึงหลักสูตร สื่อ แหลง
เรียนรูท่ีจัดการศึกษาในรูปแบบการเรียนรูตลอดชีวิต 
(Lifelong learning) 

N/A 100 200 300 400 500 ปท. 
1แสน 

ICT 

26 รอยละของสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา และ
สถานศึกษา ท่ีสงเสริมการมีสวนรวมกับ ชุมชน/
หนวยงาน/องคกร/บุคคลภายนอก ในการบริหาร
จัดการและการใหบริการการศึกษา  

100 100 100 100 100 100 100 นิเทศ 

27 จำนวนความรวมมือของสถานศึกษากับสถาน
ประกอบการ 

N/A 5 6 7 8 9 5 นิเทศ 

28 รอยละของสถานศึกษาท่ีมีผลการประกันคุณภาพ
ภายในระดับดีเลิศขึ้นไป  

77 80 90 100 100 100 100 นิเทศ 
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แนวทางการพฒันา 

 กลยุทธที่ 4 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา  
  สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา สถานศึกษา มีการนำระบบขอมูลสารสนเทศ และเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช 
ในการบริหารจัดการและการใหบริการอยางมีประสิทธิภาพ  
  4.1) พัฒนาระบบสารสนเทศในหนวยงานทุกระดับใหมีระบบขอมูลจัดการและรายงาน (ปพ. Online/  
ระบบรายงานผลตอพระราชบัญญัติอำนวยความสะดวก/พระราชบัญญัติคุมครองขอมูลสวนบุคคล/ระบบ
สารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการของสถานศึกษา/สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา (นักเรียน ครูและบุคลากร
ทางการศึกษา สถานศึกษา (อาคาร ครุภัณฑ)) /ดานบุคลากร)  
  4.2) พัฒนาระบบพ้ืนฐานทางเทคโนโลยีใหครอบคลุมทั้งสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา สถานศึกษา 
(การใหความชวยเหลือดานเทคโนโลยีพ้ืนฐาน พัฒนาบุคลากรใหมทีักษะพ้ืนฐานดานเทคโนโลยี การใช
โครงขายอินเทอรเน็ต การใชอุปกรณดาน ICT และการพัฒนา Software) อยางคุมคา มีประสิทธิภาพสูงสุด  
  4.3) สราง พัฒนาและสงเสริมการใชระบบบริหารดานการจัดการศึกษาพ้ืนฐานที่ดีสำหรบัสถานศึกษา  
ใหเปนระบบเดียวเพ่ือลดภาระงานครู ลดความซ้ำซอนของระบบงานและการจัดเก็บขอมูล  
  4.4) จัดหาอุปกรณ เทคโนโลยีที่เหมาะสมในทุกระดับและเพียงพอตอความตองการของการ
ดำเนินงาน สนับสนุนงบประมาณดานเทคโนโลยีแกสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา/สถานศึกษาใหครบถวน โดย
วิธีการสนับสนุนจากสวนราชการและภาคีเครือขาย เพ่ือรองรับการทำงาน และการจัดการเรียนการสอน  
 สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา สถานศึกษา มีระบบการบริหารจัดการที่ไดมาตรฐาน  
  4.5) จัดสรรงบประมาณที่สอดคลองกับประสิทธิภาพและประสิทธิผลทางการศึกษาที่เกิดขึ้น  
โดยจัดสรรงบประมาณในรูปแบบวงเงินรวม (Block Grant)  
  สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา สถานศึกษา มีการบริหารงานบุคคลที่มีประสิทธิภาพเหมาะสมกับบรบิท  
 4.6) เสริมสรางขวัญกำลังใจในความกาวหนาทางวิชาชีพ และการยกยองเชิดชูเกียรติบุคลากร 
  4.7) พัฒนาผูบริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษาใหมคีวามรูดานเทคโนโลยี  
ที่สอดคลองกับ Digital Literacy และสมรรถนะครูในทุกดาน  
  4.8) พัฒนาผูบริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษาใหมีคณุธรรม จริยธรรม และ                
การปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาล  
  สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และสถานศกึษามีการพัฒนาระบบการบริหารจัดการและการมีสวนรวม 
ที่มีประสิทธิภาพ เหมาะสมกับบริบท  
  4.9) สงเสริมความรวมมือระหวางสถานศึกษาทั้งในและนอกสังกัด เพ่ือบูรณาการการใชทรัพยากร  
ของสถานศึกษาในสังกัด โดยใชพ้ืนที่เปนฐานใหเกิดประสทิธิภาพสูงสุด สามารถจัดการเรียนรูไดอยางมี
คุณภาพ โดยนำเทคโนโลยีเขามาสนับสนุน  
  4.10) สงเสรมิทุกภาคสวนใหมีสวนรวมในการจัดการศึกษา สนับสนุนทรพัยากร (มาตรการทางภาษี  
บุคลากร สิ่งอำนวยความสะดวก)  
  4.11) สงเสรมิการมีสวนรวมในการกำกับ ติดตาม ตรวจสอบการบริหารจัดการศึกษาภาคสวนตาง ๆ  
  4.12) บูรณาการเช่ือมโยงขอมูลระหวางหนวยงานในการจัดการศึกษา (Open Data/Data Catalog)  
ทั้งในและนอกสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
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ส่วนที่ 4 

การขับเคล่ือนแผนพฒันาการศึกษาขั้นพืน้ฐานสู่การปฏบิัติ  
 

แนวทางการบริหารแผนสู่การปฏิบติั   

 

  สาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษานนทบุรี ไดด้าํเนินการจดัทาํแผนพฒันาการศึกษาขั้น

พื้นฐาน ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 - 2570) ของสาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษานนทบุรี เพื่อใชเ้ป็น

กรอบทิศทางในการดาํเนินงานเพื่อใหเ้กิด ผลผลิต ผลลพัธ์ ตามท่ีกาํหนดเป้าหมายไวใ้นแผน และสอดคลอ้ง

กบันโยบายทางการศึกษาของรัฐบาล กระทรวงศึกษาธิการ และสาํนกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้น

พื้นฐาน สาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษานนทบุรี จึงไดก้าํหนดกระบวนการนาํแผนพฒันาการศึกษา

สู่การปฏิบติั ดงัน้ี  

 

  1. ศึกษาแผนพฒันาการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 - 2570) ของสาํนกังานเขตพื้นท่ี

การศึกษามธัยมศึกษานนทบุรี เพื่อจดัทาํรายละเอียดขั้นตอนการดาํเนินงานต่างๆ ใหเ้ป็นไปตามกลยทุธ์  

  2. ทบทวน/ปรับกลยทุธ์ เพื่อพิจารณาความเหมาะสม ใหเ้ป็นไปตามนโยบายของรัฐบาล 

กระทรวงศึกษาธิการ สาํนกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสภาพสงัคมภายในประเทศ และ

สงัคมโลก ตลอดจนสถานการณ์ในปัจจุบนั  

  3. จดัทาํแผนปฏิบติัการ (Action Plan) โดยจดัทาํโครงการ/กิจกรรมท่ีจะดาํเนินงาน ระยะเวลา 

ผูรั้บผดิชอบ เป้าหมายตวัช้ีวดั ความสาํเร็จ และกาํหนดงบประมาณ ซ่ึงสอดคลอ้งกบัวิสยัทศัน์ พนัธกิจ 

เป้าประสงค ์และกลยทุธ์ของสาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา  

  4. ปรับกระบวนการปฏิบติังาน เพื่อใหพ้ร้อมท่ีจะนาํกลยทุธ์ไปสู่การปฏิบติัไดส้าํเร็จ ไดแ้ก่ การปรับ

โครงสร้างการทาํงาน ระบบงาน บุคลากร และวฒันธรรมองคก์ร 

  5. ควบคุม กาํกบั ติดตาม ประเมินผลการปฏิบติังาน เพือ่ตรวจสอบความเขา้ใจของบุคลากรใน

หน่วยงาน และกาํกบัใหมี้การปฏิบติังานใหเ้ป็นไปตามผงัการปฏิบติังาน ตลอดจนการมีส่วนร่วมของ

บุคลากรภายในหน่วยงาน และภายนอกหน่วยงาน  
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แผนภูมิ 2 การบริหารแผนกลยทุธ์สู่การปฏิบติั 

 

การจดัทาํแผนปฏิบติัการ 

 

  ในการเปล่ียนกลยุทธ์ไปสู่การปฏิบติั สํานกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษานนทบุรี ตอ้งอาศยั

แผนปฏิบติัการประจาํปี (Action Plan) เป็นเคร่ืองมือสาํคญัสาํหรับใชเ้ป็นแนวทางปฏิบติัสาํหรับส่วนต่างๆ  

ให้เป็นไปอย่างสอดประสานกันทั้ งในแง่ทิศทางและจังหวะเวลา ทั้ งน้ี สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา

มธัยมศึกษานนทบุรี ไดแ้ต่งตั้งคณะกรรมการกลัน่กรองโครงการตามแผนปฏิบติัการประจาํปี เพื่อทาํหนา้ท่ี

ตรวจสอบโครงการ/กิจกรรม ตามแผนปฏิบติัการ ดงัน้ี 

  1. เพื่อใหม้ัน่ใจวา่โครงการ/กิจกรรม สอดคลอ้งและครอบคลุมกบัเป้าหมาย และกลยทุธ์ท่ีองคก์ร

กาํหนดไว ้

  2. เพื่อป้องกนัและลดความเส่ียงท่ีอาจเกิดข้ึนในการทาํงานไวล่้วงหนา้ 

 

นโยบายปรับเปล่ียน 

 

แผนกลยทุธ์ ทบทวน/ 

ปรับกลยทุธ์ 

ความเหมาะสมกบั

สถานการณ์ปัจจุบนั 

กระบวนการ

ปฏิบติังาน 

 

แผนปฏิบติัการ ควบคุม กาํกบั 

ติดตาม ประเมินผล 

โครงการ/กิจกรรม 

เวลา 

ผูป้ฏิบติั 

งบประมาณ 

สงัคม/ 

โลกเปล่ียนแปลง 
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 3. เพื่อลดความผดิพลาดและลดความซํ้าซอ้นในการทาํงาน 

 4. เพื่อจดัลาํดบัความสาํคญัและเร่งด่วนของการทาํงานไวล่้วงหนา้ 

 5. เพื่อใชใ้นการมอบหมายงานใหก้บัผูป้ฏิบติังานท่ีเก่ียวขอ้งไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพมากยิง่ข้ึน 

เพราะทุกคนจะทราบวา่ใครจะตอ้งทาํอะไร เม่ือไหร่ อยา่งไร 

 6. เพื่อใชใ้นการกาํหนดงบประมาณค่าใชจ่้ายประจาํปี 

 7. เพื่อใหแ้ผนท่ีวางไวมี้ความเป็นไปไดแ้ละใกลเ้คียงกบัการท่ีจะปฏิบติังานจริงใหม้ากท่ีสุด 

 

ปัจจยัแห่งความสาํเร็จ  

 

  ปัจจยัแห่งความสําเร็จ คือ ส่ิงท่ีสําคญัต่อการบรรลุความสาํเร็จตามวิสัยทศัน์ พนัธกิจ เป้าประสงค ์

และกลยทุธ์ของแผนพฒันาการศึกษา 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570) ซ่ึงปัจจยัท่ีส่งผลต่อความสาํเร็จของสาํนกังาน

เขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษานนทบุรี มีดงัน้ี 

 1. ปรับวฒันธรรมองคก์รท่ีมุ่งผลสมัฤทธ์ิในการปฏิบติังานใหบ้รรลุตามเป้าหมายและตวัช้ีวดัท่ี

องคก์รไดก้าํหนดไว ้คาํนึงถึงการมีส่วนร่วม และการกระจายอาํนาจ ตลอดจนสร้างเสริมบรรยากาศท่ี            

เป็นมิตรในการทาํงาน และจดัสภาพแวดลอ้มท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ขององคก์ร 

  2. ฐานขอ้มูลพื้นฐานเพื่อใชป้ระกอบการตดัสินใจ 

  3. การพฒันาบุคลากรใหมี้คุณภาพ  

 4. บริหารจดัการโดยยดึหลกัธรรมาภิบาล 

  5. ระบบติดตามและประเมินผลอยา่งต่อเน่ือง เพื่อใหก้ารนาํกลยทุธ์สู่การปฏิบติัอยา่งเป็นรูปธรรม  

โดยติดตามความกา้วหนา้ประจาํปี การประเมินผลระยะคร่ึงปี และประเมินผลเม่ือส้ินสุดปีงบประมาณ  

  6. การประสานความร่วมมือขององคค์ณะบุคคลและเครือข่ายความร่วมมือในการพฒันาการศึกษา 

ทั้งในส่วนของ ก.ต.ป.น.เขตพื้นท่ีการศึกษา สหวิทยาเขต คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และ

เครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจดัการมธัยมศึกษา 
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ภาคผนวก 
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คำสั่งสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษานนทบุรี 
ที่ 191/256๕ 

เรื่อง  แตงต้ังคณะกรรมการจดัทำแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ระยะ 5 ป (พ.ศ. 2566 - 2570) และ
แผนปฏิบัติการประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2566 สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศกึษานนทบุรี 

--------------------------------------- 
 ดวย สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษานนทบุรี จะดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน ระยะ 5 ป (พ.ศ. 2566 - 2570) และแผนปฏิบัติการประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของ
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษานนทบุรี เพ่ือใชเปนกรอบกำหนดทิศทาง และจุดเนนในการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษานนทบุรี ใหสอดคลองกับยุทธศาสตรชาติ และ
แผนระดับตางๆ   

  ดังน้ัน เพ่ือใหการดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ระยะ 5 ป (พ.ศ. 2566 - 
2570) และแผนปฏิบัติการประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา
นนทบุรี เปนไปอยางมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลสูงสุด จึงแตงต้ังคณะกรรมการ ดังน้ี 

1. คณะกรรมการจัดทำแผนพัฒนาการศกึษาขั้นพื้นฐาน ระยะ 5 ป (พ.ศ. 2566 - 2570) และ
แผนปฏิบัติการประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2566 ประกอบดวย 
  1)   นางสาวกชพรรณ  บุญงามสม ประธานกรรมการ 
   ผูอำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามธัยมศึกษานนทบุรี 
 2)  นางศุภรินทร  พรมรินทร   กรรมการ 
   รองผูอำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษานนทบุรี 
  3)  นายกิตติ  กสณิธารา  กรรมการ 
   ผูแทน ก.ต.ป.น.เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศกึษานนทบุรี 
 4)  นางเพลินทิพย  หินเทา  กรรมการ 
   ผูอำนวยการกลุมอำนวยการ 
 5)  นางสมพิศ  จาตุรันตานนท กรรมการ 
   ผูอำนวยการกลุมบริหารงานบุคคล 
 6)  นางนาฏธยาน  รอดสน กรรมการ 
   ผูอำนวยการกลุมนิเทศ ติดตาม และประเมนิผลการจัดการศึกษา 
 7)  นางพันธธนนันต  หุตะกมล  กรรมการ 
   ผูอำนวยการกลุมสงเสรมิการจัดการศึกษา 
 8)  นายปญกฤช  เดชากรพรรธน กรรมการ 
   ผูอำนวยการกลุมนโยบายและแผน 
 9)  นางสาวสกาวรัตน  จรุงนันทกาล  กรรมการ 
  ศึกษานิเทศก ชำนาญการพิเศษ 

/1๐) นาย... 
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 10)  นายวิทยทิชัย  พวงคำ  กรรมการ 
  ศึกษานิเทศก ชำนาญการพิเศษ 
  11)  นายคูบุญ  ศกุนตนาค กรรมการ 
   ศึกษานิเทศก ชำนาญการ 
 12)  นางสาวนฤมล  บุญพิทกัษ    กรรมการ 
   ศึกษานิเทศก ชำนาญการ 
 13)  นายปริญญา  อนิทรา  กรรมการ 
  ศึกษานิเทศก ชำนาญการ 
 14)  นางสาวนภาจิตร  ดุสด ี กรรมการ 
   ศึกษานิเทศก ชำนาญการ 
 15)  นางสาวหทยัภัทร  จีนสุทธิ์    กรรมการ 
   ศึกษานิเทศก ชำนาญการ 
 16)  นายเอกภพ  พรหมสุทธริักษ  กรรมการ 
  ศึกษานิเทศก ชำนาญการ 
 17)  นางสาวศิริมาส  เจนหัตถการกจิ    กรรมการ 
   ศึกษานิเทศก ชำนาญการ 
 18)  นางสาวเอมพร  นอยจินดา   กรรมการ 
   นักประชาสัมพนัธ ชำนาญการ 
 19)  นางอรดาวัลย รตันจันทร  กรรมการ 
   นักทรัพยากรบคุคล ชำนาญการ 
 20)  นางสาวเพ็ญศร ีจันทรวองกิจ กรรมการ 
   นักวิเคราะหนโยบายและแผน ชำนาญการ 
  21)  นางสาวจิตรลดา บุญเครือพันธุ    กรรมการ 
   นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ 
 22)  นายเอกสิทธิ์  วฒันาธนกุล  กรรมการ 
   นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ 
 23)  นายธิรพงษ  เทโหปการ  กรรมการ 
   นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ 
 24)  นางสาวสาววิณ ี ประกาลัง  กรรมการ 
   เจาพนักงานธรุการปฏิบัตงิาน 
 25)  นางสาวโสภิดา  กาญจนจติร  กรรมการ 
   เจาพนักงานธรุการปฏิบัตงิาน 
 26)  นางสาวธัญณภัทร  อินดี  กรรมการ 
   เจาพนักงานธรุการปฏิบัตงิาน 
 27)  นายธนภูมิ  กอนดวง  กรรมการ 
   นักจิตวทิยา 
 28)  นายสิทธิกร  หอยสัน  กรรมการ 
   พนักงานราชการ 

/29) นาย... 
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 29)  นายศิริพงษ  ทีนะกุล กรรมการ 
   พนักงานราชการ 
 30)  นางสาวพัชรี  การถาง กรรมการ 
   พนักงานราชการ 
 31)  นางสาวกนกอร  วรขันธ กรรมการ 
  เจาหนาที่กลุมบริหารงานการเงินและสินทรัพย 
 32)  นางสาวสุภา  ผลาเผือก กรรมการ 
  เจาหนาที่กลุมบริหารงานการเงินและสินทรัพย 
  33)  นางสาวแพร  สุมงคลวุฒิกุล  กรรมการ 
  เจาหนาที่กลุมบริหารงานการเงินและสินทรัพย 
 34)  นางสาวกาญจนาพร  รัตนศรงีาม กรรมการ 
  เจาหนาที่กลุมบริหารงานการเงินและสินทรัพย 
 35)  นางสาววรรณิศา  ยอมสระนอย กรรมการ 
  เจาหนาที่กลุมบริหารงานการเงินและสินทรัพย 
 36)  นายพรเลิศ  ฉมิแปน กรรมการ 
   เจาหนาที่กลุมบริหารงานบุคคล 
 37)  นางสาวอณิญญพัชญ  อุนศร ี กรรมการ 
  เจาหนาที่กลุมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
  38)  นางสาววันวิสา นวลเปนใย  กรรมการ 
   เจาหนาที่กลุมบริหารงานบุคคล 
 39)  นายพิพิธ  เรืองสมบัติ   กรรมการและเลขานุการ 
   นักวิเคราะหนโยบายและแผน ชำนาญการ 
 40)  นายณัฐ  นุตพันธุ กรรมการและผูชวยเลขานุการ 
  เจาหนาที่กลุมสงเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
 มีหนาที่ จัดทำแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ระยะ 5 ป (พ.ศ. 2566 – 2570) และแผนปฏิบัติ
การประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษานนทบุรี 
 

2. คณะกรรมการกลั่นกรองโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2566 ประกอบดวย 
 1)   นางสาวกชพรรณ  บุญงามสม ประธานกรรมการ 
   ผูอำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามธัยมศึกษานนทบุรี 
 2)  นางศุภรินทร  พรมรินทร   กรรมการ 
   รองผูอำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษานนทบุรี 
  3)  นายกิตติ  กสณิธารา  กรรมการ 
   ผูแทน ก.ต.ป.น.เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศกึษานนทบุรี 
 4)  นางเพลินทิพย  หินเทา  กรรมการ 
   ผูอำนวยการกลุมอำนวยการ 
 5)  นางสมพิศ  จาตุรันตานนท กรรมการ 
   ผูอำนวยการกลุมบริหารงานบุคคล 

/6) นาง... 
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 6)  นางนาฏธยาน  รอดสน กรรมการ 
   ผูอำนวยการกลุมนิเทศ ติดตาม และประเมนิผลการจัดการศึกษา 
 7)  นางพันธธนนันต  หุตะกมล  กรรมการ 
   ผูอำนวยการกลุมสงเสรมิการจัดการศึกษา 
 8)  นายปญกฤช  เดชากรพรรธน กรรมการ 
   ผูอำนวยการกลุมนโยบายและแผน 
 9)  นางสาวสกาวรัตน  จรุงนันทกาล  กรรมการ 
  ศึกษานิเทศก ชำนาญการพิเศษ 
 10)  นายวิทยทิชัย  พวงคำ  กรรมการ 
  ศึกษานิเทศก ชำนาญการพิเศษ 
  11)  นายคูบุญ  ศกนุตนาค กรรมการ 
   ศึกษานิเทศก ชำนาญการ 
 12)  นางสาวนฤมล  บุญพิทกัษ    กรรมการ 
   ศึกษานิเทศก ชำนาญการ 
 13)  นายปริญญา  อินทรา  กรรมการ 
  ศึกษานิเทศก ชำนาญการ 
 14)  นางสาวนภาจิตร  ดุสดี กรรมการ 
   ศึกษานิเทศก ชำนาญการ 
 15)  นางสาวหทัยภัทร  จีนสุทธ์ิ    กรรมการ 
   ศึกษานิเทศก ชำนาญการ 
 16)  นายเอกภพ  พรหมสุทธิรักษ  กรรมการ 
  ศึกษานิเทศก ชำนาญการ 
 17)  นางสาวศิริมาส  เจนหัตถการกิจ    กรรมการ 
   ศึกษานิเทศก ชำนาญการ 
 18)  นายพิพิธ  เรืองสมบัติ   กรรมการและเลขานุการ 
   นักวิเคราะหนโยบายและแผน ชำนาญการ 
 มีหนาที่ พิจารณาความเหมาะสม และกลั่นกรองโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปงบประมาณ 
พ.ศ. 2566 ของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษานนทบุรี  
 ใหคณะทำงานที่ไดรับการแตงต้ัง ปฏิบัติหนาที่ตามที่ไดรับมอบหมายใหสำเร็จลุลวงตามวัตถุประสงค                  
และเกิดประโยชนสูงสุดแกทางราชการ  
  ทั้งน้ี  ต้ังแตบัดน้ีเปนตนไป 
   สั่ง  ณ   วันที ่   18    ตุลาคม  พ.ศ. 2565 

 
 

                                                  (นางสาวกชพรรณ  บุญงามสม)  
                                 ผูอำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษานนทบุรี 
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ผังความเชื่อมโยงของแผนสำคัญตางๆ กับแผนพฒันาการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระยะ 5 ป (พ.ศ. 2566-2570) สพม.นนทบุร ี
 

ยุทธศาสตรชาติ ยุทธศาสตรที่ 1 

ความม่ันคง 

ยุทธศาสตรที่ 2 

การสรางความสามารถ 
ในการแขงขัน 

ยุทธศาสตรที่ 3 

ดานการพัฒนาและ
เสริมสรางศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย 

ยุทธศาสตรที่ 5 

การสรางการเติบโตบน
คุณภาพชีวิตที่เปนมิตรตอ

สิ่งแวดลอม 

ยุทธศาสตรที่ 4 

ดานการสรางโอกาสและความ
เสมอภาคทางสังคม 

ยุทธศาสตรที่ 6 

ดานการปรับสมดุลและพัฒนา
ระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 

แผนแมบทฯ 
1. ความม่ันคง 

11. การพัฒนาศักยภาพคน
ตลอดชวงชีวิต 

12. การพัฒนาการเรียนรู 
17. ความเสมอภาคและหลักประกัน

ทางสังคม 

21. การตอตานการทุจริต 

และประพฤติมิชอบ 

แผนแมบทยอย 
การปองกันและแกไขปญหาท่ี
มีผลกระทบตอความม่ันคง 

• การพัฒนาเด็กตั้งแตชวงการ
ตั้งครรภจนถึงปฐมวัย 

• การพัฒนาชวงวัยเรียน/วัยรุน 

• การปฏิรูปกระบวนการเรียนรูท่ีตอบสนอง 
การเปลี่ยนแปลงในศตวรรษท่ี 21 

• การตระหนักถึงพหุปญญาของมนุษยท่ีหลากหลาย 

การคุมครองทางสังคมขั้นพ้ืนฐาน
และหลักประกันทางเศรษฐกิจ

สังคมและสุขภาพ 

การปองกันการทุจริตและ 

ประพฤติมิชอบ 

แผนการปฏิรปูประเทศ 
(ปรับปรุง) 

12. ดานการศึกษา 
11.ดานการปองกนัและปราบปราม

การทุจริตและประพฤติมิชอบ 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติ ฉบับที่ 
13 

หมุดหมายท่ี 12 

ไทยมีกำลงัคนสมรรถนะสงู มุงเรียนรูอยางตอเนื่อง ตอบโจทยการพัฒนาแหงอนาคต 

หมุดหมายท่ี 9 

ความยากจนขามรุนลดลง และความ
คุมครองทางสังคมเหมาะสมเพียงพอ 

หมุดหมายท่ี 13 

ภาครัฐสมรรถนะสูง 

แผนพัฒนาการศึกษา 
ขั้นพ้ืนฐาน สพฐ. 

กลยุทธท่ี 1 

สงเสริมการจัดการศึกษาใหผูเรียนมี
ความปลอดภัยจากภัยทุกรูปแบบ 

กลยุทธท่ี 3 

ยกระดับคุณภาพการศึกษาใหสอดคลองกับการเปลีย่นแปลงในศตวรรษท่ี 21 

กลยุทธท่ี 2 

เพ่ิมโอกาสและความเสมอภาคทาง
การศึกษาใหกับประชากรวัยเรียนทุกคน 

กลยุทธท่ี 4 

เพ่ิมประสิทธิภาพ 
การบริหารจัดการศึกษา 

แผนพัฒนาการศกึษา
จังหวัดนนทบุรี 

ยุทธศาสตรท่ี 2 
สงเสริมการจัดการศึกษาเพ่ือ

เสริมสรางความเขมแข็งใหสังคม 

   ยุทธศาสตรท่ี 1 พัฒนาการจดัการศึกษา กระบวนการเรียนรู และการวัดและประเมินผล 
   ยุทธศาสตรท่ี 4 พัฒนาศักยภาพ ทักษะและสมรรถนะครู อาจารยและบุคลากรทางการศึกษา 

ยุทธศาสตรท่ี 3 
สรางโอกาสและความเสมอภาคในการ

เขาถึงการศึกษาและการเรียนรูตลอดชีวิต 

ยุทธศาสตรท่ี 5 
พัฒนาระบบบริหารจัดการใหมีประสทิธิภาพ
และสงเสริมการมีสวนรวมจากทุกภาคสวน 

แผนพัฒนาการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน สพม.นนทบุรี 

กลยุทธท่ี 1 

สงเสริมการจัดการศึกษาใหผูเรียนมี
ความปลอดภัยจากภัยทุกรูปแบบ 

กลยุทธท่ี 3 

ยกระดับคุณภาพการศึกษาใหสอดคลองกับการเปลีย่นแปลงในศตวรรษท่ี 21 

กลยุทธท่ี 2 

เพ่ิมโอกาสและความเสมอภาคทาง
การศึกษาใหกับประชากรวัยเรียนทุกคน 

กลยุทธท่ี 4 

เพ่ิมประสิทธิภาพ 
การบริหารจัดการศึกษา 
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กลุ่มนโยบายและแผน
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