
 
 

 
 

ประกาศส านักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2 

เรื่อง นโยบายและจุดเน้นของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 – 2567 

--------------------------------- 
 

 พระบรมราโชบายด้านการศึกษา ในพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ        
พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว การศึกษาต้องมุ่งสร้างพ้ืนฐานให้แก่ผู้เรียน 4 ด้าน คือ 1) มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง          
2) มีพ้ืนฐานชีวิตที่มั่นคง มีคุณธรรม 3) มีงานท า มีอาชีพ และ 4) เป็นพลเมืองดี รวมทั้งมีความสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ.2561 – 2580) ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์          
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561 – 2580) ประเด็นการพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 (พ.ศ. 2566 – 2570) ที่มีเป้าหมายการพัฒนา ในหมุดหมาย 
ที่ 12 ไทยมีก าลังคนสมรรถนะสูง มุ่งเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ตอบโจทย์การพัฒนาแห่งอนาคต แผนการศึกษาแห่งชาติ 
พ.ศ. 2560 – 2579 นโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ตลอดจน
แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน (พ.ศ. 2566 – 2570) แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน (พ.ศ. 2566 – 2570) 
รวมทั้งแผนปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา นโยบายรัฐบาล นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ และนโยบายส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ที่มุ่งพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน “วิถีอนาคต วิถีคุณภาพ” อย่างต่อเนื่อง และ
ต่อยอดการศึกษาสร้างสรรค์เป็น “ซอฟต์พาวเวอร์” จึงก าหนดนโยบายและจุดเน้นของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2567 เพ่ือให้การจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
ตามพระบรมราโชบายด้านการศึกษา และเป็นไปตามนโยบายของรัฐบาล นโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ 
นโยบายของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มีคุณภาพและประสิทธิภาพในทุกมิติ เกิดผลสัมฤทธิ์    
ในภาพรวม ตามแนวทาง “ศูนย์กลางการพัฒนาคุณภาพศึกษา บริหารจัดการด้วยนวัตกรรมที่ทันสมัย สู่ความ  
เป็นเลิศอย่างยั่งยืน” ดังนี้ 

 นโยบาย 

 1. ด้านความปลอดภัย 

    ผู้เรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษาและสถานศึกษา ได้รับการดูแลความปลอดภัยทุกรูปแบบ 
เพื่อรองรับวิถีชีวิตใหม่ รวมถึงการจัดสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการมีสุขภาวะท่ีดี 
    1.1 พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานทางกายภาพของสถานศึกษาให้เป็นพ้ืนที่ปลอดภัย อบอุ่น มีความสุข   
เอ้ือต่อการเรียนรู้ และส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาผู้เรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้มีความรู้ ทักษะ ในการ
ป้องกัน ดูแล ด าเนินชีวิตได้อย่างปลอดภัย จากโรคภัย ภัยพิบัติ อุบัติภัย และภัยคุกคามทุกรูปแบบ สามารถ
ปรับตัวต่อโรคอุบัติใหม่ และโรคอุบัติซ้ า 
    1.2 พัฒนาระบบกลไกในการดูแลความปลอดภัยให้กับผู้เรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา และ
สถานศึกษา รวมถึงการใช้ Big data และแอปพลิเคชันในการเฝ้าระวังเชิงรุก ด้วยระบบมาตรฐานความปลอดภัย
กระทรวงศึกษาธิการ (MOE Safety Platform) พร้อมทั้งจัดท าแผนบริหารจัดการด้านความปลอดภัย และแผน
บริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤติ (Business Continuity Plan : BCP) 



     1.3 ส่งเสริมให้สถานศึกษามีแผนการป้องกันและแก้ปัญหาภัยคุกคามทางไซเบอร์ การแสดงออกที่    
ไม่เหมาะสม พฤติกรรมกลั่นแกล้ง รังแกผู้อ่ืน ความรุนแรงในสถานศึกษา การล่วงละเมิดทางเพศ และยาเสพติดโดย
ความร่วมมือจากภาคีเครือข่าย 
    1.4 ส่งเสริมให้ผู้เรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา มีคุณลักษณะและพฤติกรรมที่พึงประสงค์          
ด้านสิ่งแวดล้อม สร้างความตระหนักรู้ และจิตส านึกในการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู ทรัพยากรธรรมชาติและเป็นมิตร         
กับสิ่งแวดล้อม รวมทั้งการปรับตัวรับมือต่อผลกระทบจากภัยธรรมชาติและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

 2. ด้านโอกาส 
    สร้างโอกาส ความเสมอภาค ลดความเหลื่อมล้ า ให้ผู้เรียนทุกคนได้รับบริการทางการศึกษาอย่าง
ทั่วถึง เท่าเทียมและมีคุณภาพ 
    2.1 ส่งเสริม สนับสนุนให้ผู้เรียนได้รับการศึกษาจนจบการศึกษาขั้นพ้ืนฐานอย่างมีคุณภาพสอดคล้อง
ตามศักยภาพและความถนัดของตนเอง 
    2.2 ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนที่มีความสามารถพิเศษสู่ความเป็นเลิศ เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการ
แข่งขันของประเทศ 
    2.3 ส่งเสริม สนับสนุน การจัดการศึกษาให้ผู้เรียนได้รับโอกาสในการศึกษาต่อและการประกอบอาชีพ
ตามความถนัด ความสนใจและศักยภาพของผู้เรียน โดยการพัฒนาทางเลือกในการเข้าถึงการเรียนรู้ในรูปแบบ     
ที่หลากหลาย และร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือส่งเสริม สนับสนุนการเทียบโอนผลการเรียน การเทียบโอน
ความรู้ และประสบการณ์ และการเทียบระดับการศึกษา รวมทั้งการพัฒนาระบบธนาคารหน่วยกิต (Credit Bank) 
    2.4 พัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือ คุ้มครองนักเรียนและการแนะแนวอย่างมีประสิทธิภาพ เพ่ือให้
ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ มีความสุข พัฒนาระบบป้องกัน เฝ้าระวังและดูแลช่วยเหลือเด็กกลุ่มเสี่ยง 
กลุ่มเปราะบาง เด็กตกหล่น เด็กออกกลางคัน เพ่ือไม่ให้หลุดออกจากระบบการศึกษา โดยบูรณาการความร่วมมือ
กับบุคคลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
    2.5 สนับสนุน วัสดุ อุปกรณ์ อุปกรณ์ดิจิทัล และอินเตอร์เน็ตให้นักเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา 
เพ่ือเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้อย่างเหมาะสมเพียงพอ 
    2.6 ส่งเสริมสนับสนุนให้เด็กพิการ และผู้ด้อยโอกาสให้ได้รับโอกาสทางการศึกษาที่มีคุณภาพมีทักษะ
ในการด าเนินชีวิต มีพื้นฐานในการประกอบอาชีพ พ่ึงตนเองได้อย่างมีศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ ตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 
    2.7 พัฒนารูปแบบและวิธีการจัดการเรียนรู้ สื่อ เทคโนโลยี สิ่งอ านวยความสะดวกทางการศึกษา
ส าหรับคนพิการ รวมทั้งการวัดและประเมินผลที่เหมาะสมกับการพัฒนาศักยภาพของเด็กพิการและเด็กด้อยโอกาส 

 3. ด้านคุณภาพ 
    พัฒนาศักยภาพและคุณภาพผู้เรียนให้มีสมรรถนะตามหลักสูตร และคุณลักษณะในศตวรรษที่ 21 
และพัฒนาศักยภาพผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาให้มีความก้าวหน้าในวิชาชีพ 
    3.1 ส่งเสริมการจัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีสมรรถนะ และทักษะที่จ าเป็นต่อการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 
อย่างครบถ้วน มีคุณธรรม จริยธรรม เคารพในสถาบันหลักของชาติ ยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข เป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง รู้และปฏิบัติตามสิทธิและหน้าที่อย่างมีความรับผิดชอบ 
ด าเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพ่ือเป็นพ้ืนฐานของสังคมไทย และเป็น “ซอฟต์พาวเวอร์” ในการ
สื่อสารภาพลักษณ์ของประเทศไทยและน าเสนอความเป็นไทยสู่สากล 
    3.2 ส่งเสริมการจัดการศึกษา เพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้มีสมรรถนะ และทักษะด้านการอ่าน คณิตศาสตร์ 
การคิดขั้นสูง นวัตกรรม วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีดิจิทัล และภาษาต่างประเทศ เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการ
แข่งขัน และการเลือกศึกษาต่อเพ่ือการมีงานท าตามความต้องการ และความถนัดของผู้เรียน 



    3.3 ส่งเสริม สนับสนุน ให้สถานศึกษาจัดการเรียนรู้ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. 
2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) และตามแนวคิดพหุปัญญา ด้วยจัดกระบวนการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) 
พัฒนาระบบการวัดและประเมินผลการศึกษา รวมทั้งส่งเสริมการวัดและประเมินผลเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน 
(Assessment for Learning) ด้วยวิธีการที่หลากหลาย ยืดหยุ่น ตอบสนองความถนัดและความสนใจของผู้เรียน 
เพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้เป็นรายบุคคล (Personalized Learning) ที่เชื่อมโยงสู่การท างานในอนาคต 
    3.4 ส่งเสริมให้ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ มีสมรรถนะด้านการ
ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล และภาษา มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ มีจรรยาบรรณตามมาตรฐานวิชาชีพและมีความก้าวหน้าใน
วิชาชีพ  
    3.5 ส่งเสริมให้สถานศึกษาใช้นวัตกรรมอย่างหลากหลายในการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์
ฉุกเฉิน เพ่ือแก้ไขภาวะถดถอยทางการเรียนรู้ของผู้เรียน (Learning Loss) เป็นรายบุคคล 

 4. ด้านประสิทธิภาพ  
    ส่งเสริมประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา    
    4.1 เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษาของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษา      
เพ่ือสนับสนุนการเป็นศูนย์กลางการศึกษา บริหารจัดการด้วยนวัตกรรมที่ทันสมัย สู่ความเป็นเลิศอย่างยั่งยืน 
    4.2 น านวัตกรรม เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) และระบบข้อมูลสารสนเทศ มาใช้เป็นกลไก
ในการบริหารจัดการศึกษา (Digital Processing) การเชื่อมโยงและแบ่งปันข้อมูล (Sharing Data) ให้เป็นไปตาม
พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 โดยบูรณาการกับภาคส่วนต่างๆ รวมทั้งขับเคลื่อนการสร้าง
นวัตกรรมมทางการศึกษาตามบริบทของสถานศึกษาและพ้ืนที่  เพ่ือการบริหารจัดการ การจัดการเรียนรู้ และการ
บริการที่มีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับสภาพสังคม รองรับภาวะวิกฤตและเหตุจ าเป็นในอนาคต 
    4.3 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และสถานศึกษา มีข้อมูลผู้เรียนรายบุคคลที่สามารถเชื่อมโยงกับ
ข้อมูลต่าง ๆ (Big Data Technology) ที่น าไปสู่การวิเคราะห์ เพ่ือวางแผนการจัดการเรียนรู้ ของผู้เรียนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ  
    4.4 ส่งเสริม พัฒนาการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา และการรายงานผลอย่างเป็น
ระบบ มีงานวิจัย และเทคโนโลยีหรือนวัตกรรมในการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษา 
    4.5 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษาน้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และมีการ
บริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล โดยใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลที่ทันสมัย สู่การพัฒนาระบบการบริหาร
จัดการศึกษาอย่างเป็นรูปธรรม มีประสิทธิภาพและต่อเนื่อง 
    4.6 ส่งเสริม สนับสนุน ให้ อ.ก.ค.ศ. เขตพ้ืนที่การศึกษา มีความเข้มแข็ง โดยยึดหลักการกระจาย
อ านาจและการมีส่วนร่วมของบุคคลที่เกี่ยวข้อง ด าเนินการเป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ยึดถือ
ระบบคุณธรรม ความโปร่งใส และความเสมอภาคระหว่างบุคคล เพ่ือประโยชน์ในการพัฒนาการศึกษาเป็นส าคัญ 

 จุดเน้นประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 – 2567 
 1. ส่งเสริม สนับสนุน การด าเนินงานในการป้องกันและแก้ไขปัญหาด้านสุขภาพและความปลอดภัย      
ทั้งด้านร่างกายและจิตใจของผู้เรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา ด้วยระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนและ
ระบบมาตรฐานความปลอดภัย ของกระทรวงศึกษาธิการ (MOE Safety Platform) โดยบูรณาการความร่วมมือ
กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
 2. ค้นหา ติดตาม ป้องกัน เฝ้าระวัง และดูแลช่วยเหลือ เด็กตกหล่น เด็กออกกลางคัน เด็กกลุ่มเสี่ยง    
กลุ่มเปราะบาง เด็กพิการและด้อยโอกาส ให้ได้รับการศึกษาจนจบการศึกษาภาคบังคับ ด้วยรูปแบบในการเข้าถึง
การเรียนรู้ที่หลากหลาย 



 3. ส่งเสริม และพัฒนาผู้เรียนตามแนวคิดพหุปัญญา มีการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning)      
การจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ พัฒนาระบบการวัดและประเมินผลการศึกษา 
 4. ส่งเสริม พัฒนาหลักสูตรที่เน้นสมรรถนะ ควบคู่กับการวิจัยและติดตามผลการใช้หลักสูตร ที่เน้นทักษะ
ด้านการอ่าน คณิตศาสตร์ การคิดขั้นสูง นวัตกรรม วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีดิจิทัล ภาษาต่างประเทศ ประวัติศาสตร์ 
หน้าที่พลเมืองและศีลธรรม เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน และการเลือกศึกษาต่อเพ่ือการมีงานท า      
ตามความต้องการ และความถนัดของผู้เรียน 
 5. ส่งเสริม และพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรม และรักษาขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรม 
ค่านิยมไทย ให้สอดคล้องเหมาะสมกับบริบทในปัจจุบัน เพ่ือเป็นพื้นฐานของสังคมไทย และเป็น “ซอฟต์พาวเวอร์” 
ในการสื่อสารภาพลักษณ์ของประเทศไทยและน าเสนอความเป็นไทยสู่สากล 
 6. เร่งปลูกฝังทัศนคติ พฤติกรรม องค์ความรู้ และทักษะการใช้สื่อสังคมออนไลน์อย่างสร้างสรรค์และ
ปลอดภัย รวมทั้งรู้เท่าทันภัยคุกคามทางไซเบอร์ 
 7. ส่งเสริมประสิทธิภาพระบบประกันคุณภาพการศึกษาที่เข้มแข็ง และพัฒนาระบบนิเทศ ติดตามและ
ประเมินผล เพ่ือน าผลไปใช้ในการวางแผน ปรับปรุง พัฒนาการบริหารจัดการศึกษาและการจัดการเรียนรู้ 
 8. ยกระดับการพัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา ให้มีจรรยาบรรณและมาตรฐานวิชาชีพ 
รวมทั้งมีจิตวิญญาณความเป็นครูและเคารพสิทธิมนุษยชน ตลอดจนให้ความรู้ด้านการวางแผนและการสร้างวินัย
ด้านการเงินและการออม เพ่ือแก้ไขปัญหาหนี้สินครู 
 9. เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา โดยการกระจายอ านาจ ใช้พ้ืนที่เป็นฐาน ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล
และนวัตกรรมในการขับเคลื่อน ให้สอดคล้องกับการท างานแบบรัฐบาลดิจิทัล 
 
 เป้าหมายการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
 1. คุณภาพผู้เรียน 
     ผู้เรียนมีทักษะที่จ าเป็นทางด้านวิชาการ ทักษะอาชีพ ทักษะชีวิต ทักษะการใช้เทคโนโลยี มีคุณลักษณะ 
อันพึงประสงค์และสุขภาวะกายและจิตที่ดี 
 2. คุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา 
     ครูและบุคลากรทางการศึกษามีคุณภาพตามจรรยาบรรณและมาตรฐานวิชาชีพ มีทักษะการใช้
นวัตกรรมและเทคโนโลยีที่หลากหลาย และมีทักษะด้านภาษาและการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ 
 3. คุณภาพการบริหารจัดการศึกษา 
     มีการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล ใช้นวัตกรรม เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) และ
ข้อมูลสารสนเทศส าหรับการบริหารจัดการและการตัดสินใจ  มีการสร้างบรรยากาศและแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย 
รวมทั้งมีห้องเรียนคุณภาพ และมีสิ่งแวดล้อมท่ีปลอดภัย 
 4. คุณภาพเครือข่ายร่วมพัฒนาการศึกษา 
     มีการสร้างเครือข่ายความร่วมมือในระดับสหวิทยาเขต ระดับชุมชน ระดับประทศ และระดับนานาชาติ 
ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
 5. คุณภาพด้านเทคโนโลยีดิจิทัล 
     มีการบริหารจัดการศึกษาด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล และบูรณาการกับการจัดการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยี 
สารสนเทศ และสื่อสังคมออนไลน์ 
 
 
 
 



 การขับเคลื่อนนโยบายและจุดเน้นสู่การปฏิบัติ 
 1. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และสถานศึกษาในสังกัด น านโยบายและจุดเน้น เป็นกรอบแนวทาง  การ
ด าเนินงานพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา โดยใช้พ้ืนที่เป็นฐาน ใช้นวัตกรรมในการขับเคลื่อนตามแนวทาง “สพฐ. 
วิถีอนาคต วิถีคุณภาพ” และ “ศูนย์กลางการพัฒนาคุณภาพศึกษา บริหารจัดการด้วยนวัตกรรมที่ทันสมัย  สู่ความ
เป็นเลิศอย่างยั่งยืน” 
 2. ให้มีการนิเทศ ติดตาม ประเมินผลและรายงานการขับเคลื่อนนโยบายและจุดเน้นสู่การปฏิบัติในระดับ
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และสถานศึกษาในรูปแบบงานวิจัยเป็นฐาน อย่างมีคุณภาพ 

 ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

    ประกาศ ณ วันที่  20  มกราคม  พ.ศ. 2566 
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