
 

 

 

 

 

 

 

 



 

ค ำน ำ 
   

  ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 38  ได้ด ำเนินกำรจัดท ำรำยงำนผลกำรด ำเนินงำน
ตำมแผนงำน/ โครงกำร ตำมแผนปฏิบัติกำร ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2563 เพ่ือติดตำมควำมก้ำวหน้ำ รวบรวม
และวิเครำะห์ข้อมูลผลกำรด ำเนินโครงกำร ที่สอดคล้องตำมยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชำติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560 – 2564) แผนกำรศึกษำแห่งชำติ (พ.ศ.2560 – 2579) นโยบำยรัฐบำล นโยบำย
กระทรวงศึกษำธิกำร และนโยบำยที่ส ำคัญของส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน โดยใช้โครงกำรและ
กิจกรรมต่ำงๆ เป็นเครื่องมือในกำรขับเคลื่อนและผลักดันกำรด ำเนินงำน ให้บรรลุตำมวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้ำหมำย 
กลยุทธ์ ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 38 ให้ส ำเร็จตำมเป้ำหมำย คือ กำรพัฒนำให้นักเรียนได้รับ
กำรศึกษำอย่ำงทั่วถึง มีคุณภำพตำมหลักสูตรและมำตรฐำนกำรศึกษำ และเผยแพร่ประชำสัมพันธ์ให้ผู้ที่เกี่ยวข้อง 
ตลอดจนสำธำรณชนได้รับทรำบ อีกทั้งน ำข้อมูลที่ได้ไปใช้ในกำรวำงแผนพัฒนำ ปรับปรุงกำรด ำเนินงำนกำรจัด
กำรศึกษำ 
  ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 38 ขอขอบคุณบุคลำกรในสังกัด และผู้มี               
ส่วน เกี่ยวข้องในกำรสนับสนุนกำรด ำเนินงำน ให้ ข้อคิด เห็น  และข้อเสนอแนะในกำรจัดท ำรำยงำน                   
ผลกำรด ำเนินงำนโครงกำรตำมแผนปฏิบัติกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2563 ของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ
มัธยมศึกษำ เขต 38 ให้ประสบผลส ำเร็จ ตำมเป้ำหมำย และหวังเป็นอย่ำงยิ่งว่ำรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนโครงกำร
ตำมแผนปฏิบัติกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2563 ฉบับนี้ จะเป็นแนวทำงในกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำเพ่ือ
ควำมมั่นคงของสังคม และประเทศชำติต่อไป 
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ส่วนที่ 1 

ข้อมูลทั่วไป 

การประเมินแผนพัฒนาคุณภาพของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38 
(พ.ศ. 2559-2562)  
 สภาพทั่วไป   

  ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 38  เป็นองค์กรทำงกำรศึกษำที่จัดตั้งขึ้นตำมประกำศ
กระทรวงศึกษำธิกำร เรื่อง กำรแบ่งส่วนรำชกำรภำยในส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ พ.ศ. 2553  ณ วันที่ 
13 กันยำยน 2553 จ ำนวน 42 เขต ท ำหน้ำที่ส่งเสริม สนับสนุน ก ำกับติดตำม กำรบริหำรจัดกำรศึกษำของโรงเรียน
มัธยมศึกษำในเขตพ้ืนที่จังหวัดตำก และจังหวัดสุโขทัย ให้สำมำรถจัดกำรในระดับมัธยมศึกษำ เพ่ือบริกำรประชำชน 
ทั้งสองจังหวัดเป็นไปด้วยดีมีประสิทธิภำพตรงตำมเป้ำหมำย จุดเน้นของกระทรวงศึกษำธิกำร แผนกำรศึกษำชำติอัน
มุ่งให้เกิดกำรพัฒนำที่ยั่งยืนและกำรอยู่ดีมีสุขในระบบวิถีชีวิตที่ดีงำม ของประเทศและตรงตำมควำมต้องกำรของ
ประชำชนทั้งสองจังหวัด 

 ที่ตั้ง 

  ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 38 ตั้งอยู่เลขที่ 138 ถนนสิงหวัฒน์ ต ำบลธำนี อ ำเภอ
เมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย และศูนย์ประสำนงำนกำรมัธยมศึกษำจังหวัดตำก ตั้งอยู่บริเวณพ้ืนที่ของโรงเรียนตำก
พิทยำคม เลขที่ 12 ถนนท่ำเรือ ต ำบลระแหง อ ำเภอเมืองตำก จังหวัดตำก มีพ้ืนที่รับผิดชอบ 2 จังหวัด คือ 1. จังหวัด
สุโขทัย  ตั้งอยู่ภำคเหนือตอนล่ำงของประเทศ พ้ืนที่
ทั้งหมด 6,596,092 ตำรำงกิโลเมตรหรือ ประมำณ 
4,122,557.5 ไร่  ห่ำงจำกกรุงเทพมหำนครประมำณ  
440 กิโลเมตร  โดยทำงรถยนต์ ประกอบด้วย  9  
อ ำเภอ คือ  

   1. อ ำเภอเมืองสุโขทัย  
   2.อ ำเภอกงไกรลำศ  
   3. อ ำเภอคีรีมำศ  
   4.อ ำเภอบ้ำนด่ำนลำนหอย    
   5.อ ำเภอศรีส ำโรง  
   6.อ ำเภอสวรรคโลก   
   7.อ ำเภอศรีสัชนำลัย  
   8.อ ำเภอทุ่งเสลี่ยม   
   9.อ ำเภอศรีนคร 
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2. จังหวัดตาก ตั้งอยู่ภำคเหนือตอนล่ำงของประเทศ มีพ้ืนที่ทั้งหมด 16,406.65 ตำรำงกิโลเมตร หรือประมำณ 
10,254,156 ไร่ ห่ำงจำกกรุงเทพมหำนคร เป็นระยะทำง 426 กิโลเมตร ประกอบด้วย 9 อ ำเภอ คือ  

   1.อ ำเภอเมืองตำก   
   2.อ ำเภอบ้ำนตำก  
   3.อ ำเภอสำมเงำ  
   4.อ ำเภอแม่ระมำด  
   5.อ ำเภอท่ำสองยำง  
   6.อ ำเภอแม่สอด  
   7.อ ำเภอพบพระ   
   8.อ ำเภออุ้มผำง  
   9.อ ำเภอวังเจ้ำ 
 

 

 

 

         ภารกิจ/อ านาจหน้าที่ 

  ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 38  เป็นหน่วยงำนที่อยู่ภำยในกำรก ำกับ ดูแลของส ำนักงำน
คณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน มีหน้ำที่ด ำเนินกำรให้เป็นไปตำมอ ำนำจหน้ำที่ของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำตำม
กฎหมำยว่ำด้วยระเบียบบริหำรรำชกำร โดยมีอ ำนำจหน้ำที่  ดังนี้   

 1. จัดท ำนโยบำย แผนพัฒนำ และมำตรฐำนกำรศึกษำของเขตพ้ืนที่กำรศึกษำให้สอดคล้องกับนโยบำย 
มำตรฐำนกำรศึกษำ แผนกำรศึกษำ แผนพัฒนำกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนและควำมต้องกำรของท้องถิ่น 
 2. วิเครำะห์กำรจัดตั้งงบประมำณเงินอุดหนุนทั่วไปของสถำนศึกษำ และหน่วยงำนในเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
และแจ้งกำรจัดสรรงบประมำณที่ได้รับให้หน่วยงำนข้ำงต้นรับทรำบ รวมทั้งก ำกับ ตรวจสอบ ติดตำมกำรใช้จ่ำย
งบประมำณของหน่วยงำนดังกล่ำว 
 3. ประสำน ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนำหลักสูตรร่วมกับสถำนศึกษำในเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 

 4. ก ำกับ ดูแล ติดตำม และประเมินผลสถำนศึกษำขั้นพ้ืนฐำนและในเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
 5. ศึกษำ วิเครำะห์ วิจัย และรวบรวมข้อมูลสำรสนเทศด้ำนกำรศึกษำ ในเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
 6. ประสำนกำรระดมทรัพยำกรด้ำนต่ำง ๆ รวมทั้งทรัพยำกรบุคคล เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนกำรจัดและพัฒนำ
กำรศึกษำในเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
 7. จัดระบบประกันคุณภำพกำรศึกษำ และประเมินผลสถำนศึกษำในเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
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 8. ประสำน ส่งเสริม สนับสนุน กำรจัดกำรศึกษำของสถำนศึกษำเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
รวมทั้งบุคคล องค์กรชุมชน องค์กรวิชำชีพ สถำบันศำสนำ สถำนประกอบกำรและสถำบันอื่นที่จัดกำรศึกษำรูปแบบที่
หลำกหลำยในเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
 9. ด ำเนินกำรและประสำน ส่งเสริม สนับสนุนกำรวิจัยและพัฒนำกำรศึกษำในเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
 10. ประสำน ส่งเสริม กำรด ำเนินกำรของคณะอนุกรรมกำร และคณะท ำงำนด้ำนกำรศึกษำ 
 11. ประสำนกำรปฏิบัติรำชกำรทั่วไปกับองค์กรหรือหน่วยงำนต่ำง ๆ ทั้งภำครัฐ เอกชน และองค์กร
ปกครอง ส่วนท้องถิ่นในฐำนะส ำนักงำนผู้แทนกระทรวงศึกษำธิกำร ในเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
     12.ปฏิบัติหน้ำที่อ่ืนเกี่ยวกับกิจกำรภำยในเขตพ้ืนที่กำรศึกษำที่มิได้ระบุให้เป็นหน้ำที่ของหน่วยงำนใด
โดยเฉพำะ หรือปฏิบัติงำนอ่ืนที่ได้รับมอบหมำย 

 โครงสร้าง/การแบ่งส่วนราชการ ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38            

         ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 38 ก ำหนดโครงสร้ำงตำมที่กระทรวงศึกษำธิกำร   
ก ำหนด ประกอบด้วย 10 กลุ่ม/หน่วย ดังนี้ 
       1. กลุ่มอ ำนวยกำร 
       2. กลุ่มนโยบำยและแผน 
       3. กลุ่มส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำทำงไกลและกำรสื่อสำร 
              4. กลุ่มบริหำรงำนกำรเงินและสินทรัพย์   
       5. กลุ่มบริหำรงำนบุคคล 
       6. กลุ่มนิเทศ ติดตำม และประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ 
       7. กลุ่มส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำ 
       8. หน่วยตรวจสอบภำยใน 
       9. กลุ่มกฎหมำยและคดี 
      10. กลุ่มพัฒนำครูฯ 
 

 

 



รายงานผลการด าเนนิงานส านกังานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต 38 | 4 

 

โครงสร้างการบริหารงาน 

ผู้อ านวยการเขตพื้นทีก่ารศกึษามัธยมศกึษา เขต 38 

รองผู้อ านวยการเขตพืน้ทีก่ารศึกษามธัยมศึกษา เขต 38 

คณะกรรมการติดตามตรวจสอบประเมินผลและนเิทศการศกึษา 

กลุ่มอ ำนวยกำร 

กลุ่มนโยบำยและแผน 

กลุ่มบริหำรงำนบุคคล 

กลุ่มบริหำรงำนกำรเงินและสินทรัพย ์

กลุ่มนิเทศ ติดตำมและประเมินผลกำรจดักำรศึกษำ 

 

กลุ่มส่งเสริมกำรจดักำรศึกษำ 

กลุ่มส่งเสริมกำรจดักำรศึกษำทำงไกลฯ 

หน่วยตรวจสอบภำยใน กลุ่มกฎหมำยและคดี 

โรงเรียนในสังกัดจังหวัด
สุโขทัย 

27 โรงเรียน 

โรงเรียนในสังกัด
จังหวัดตาก 

20 โรงเรียน 

 

กลุ่มพฒันำครูฯ 
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ข้อมูลพื้นฐานของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38 (ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2563) 

รายการ จ านวน/หน่วย 
1. กลุ่มงำน     9  กลุ่ม 
2. หน่วย     1  หน่วย 
3. สถำนศึกษำ ในสังกัด   47  โรงเรียน 
4. ขนำดของสถำนศึกษำ ในสังกัด(ข้อมูล ณ 10 มิถุนำยน 2562) 
           - โรงเรียน ขนำดเล็ก (นักเรียน 1 - 500 คน)   
           - โรงเรียน ขนำดกลำง (นักเรียน 501 - 1,500 คน) 
           - โรงเรียน ขนำดใหญ่ (นักเรียน 1,501 - 2,500 คน) 
           - โรงเรียน ขนำดใหญ่พิเศษ (นักเรียน 2,501 คนขึ้นไป) 

 
  22  โรงเรียน 
  14  โรงเรียน 
    6  โรงเรียน 
    5  โรงเรียน 

5. ห้องเรียน  1,149  ห้องเรียน 
6. นักเรียน 
           -มัธยมศึกษำตอนต้น             18,469  คน 
           -มัธยมศึกษำตอนปลำย          15,986  คน 
 

34,455 คน 
 
 

7. นักเรียนพักนอน   1,502 คน 
8. ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
           - ผู้บริหำร                                     109  คน 
           - ครูผู้สอน                             1,890 คน 
           - บุคลำกรทำงกำรศึกษำ                     62  คน 

2,061  คน 

10. พนักงำนรำชกำร 100  คน 
11. ครูอัตรำจ้ำง 35  คน 
12. ลูกจ้ำงประจ ำ 45  คน 
13. ครูพ่ีเลี้ยงเด็กพิกำร 14  คน 

 

   กำรประเมินแผนพัฒนำคุณภำพของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 38(พ.ศ. 2559-
2562) มีวัตถุประสงค์เพ่ือประเมินผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจำกกำรนำแผนพัฒนำกำรศึกษำฯไปสู่กำรปฏิบัติ  และเพ่ือติดตำม
ควำมก้ำวหน้ำของกำรดำเนินงำนตำมยุทธศำสตร์ภำยใต้แผนฯ ซึ่งได้แก่ 1) พัฒนำคุณภำพผู้เรียนในระดับกำรศึกษำ
ขั้นพ้ืนฐำน 2) เพ่ิมโอกำสกำรเข้ำถึงบริกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนให้ทั่วถึงครอบคลุมผู้เรียนให้ได้รับโอกำสในกำรพัฒนำ
เต็มตำมศักยภำพและมีคุณภำพ 3) พัฒนำคุณภำพครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ และ 4) พัฒนำระบบกำรบริหำร
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จัดกำร ทั้งนี้ได้ด ำเนินกำรติดตำมประเมินผลในช่วงระยะปีที่4 (พ.ศ. 2562) ของกำรขับเคลื่อนแผนพัฒนำกำรศึกษำฯ
ในประเด็นส ำคัญดังนี้ 

   กำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต  38 ได้ส่งเสริม
สนับสนุนกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำของสถำนศึกษำอย่ำงต่อเนื่องส่งผลให้กำรพัฒนำคุณกำรศึกษำสัมฤทธิ์ผลกับ
นักเรียน เป็นอย่ำงดี และต่อเนื่อง ดังนี้ 

ตารางสรุปผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ปีการศึกษา 2559 ในภาพรวมทุกมาตรฐาน 

มาตรฐาน สรุปผลการประเมิน 
(จ านวน 47  ร.ร.) 
ดีเยี่ยม ด ี พอใช้ ปรับปรุง 

มาตรฐานที่ 1  คุณภำพของผู้เรียน 17 29 1 - 
มาตรฐานที่ 2  กระบวนกำรบริหำรจัดกำรของผู้บริหำร
สถำนศึกษำ 

35 12 - - 

มาตรฐานที่ 3 กระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอน 
                  ที่เน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญ 

28 19 - - 

มาตรฐานที่ 4 ระบบประกันคุณภำพภำยในที่มี 
ประสิทธิผล 

21 25 1 - 

รวมเฉลี่ย 25.25 21.25 0.5 - 
เฉลี่ยร้อยละ 53.72 45.21 1.06 - 

 

   กำรพัฒนำคุณภำพภำยในสถำนศึกษำ ปีกำรศึกษำ 2559 ของสถำนศึกษำในสังกัดส ำนักงำนเขต
พ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 38 จ ำนวนทั้งสิ้น 47 โรงเรียน โดยรวมเฉลี่ยร้อยละ 53.72 มีผลกำรประเมินในระดับ  
ดีเยี่ยม ร้อยละ 45.21 มีผลกำรประเมินในระดับ ดี และร้อยละ 1.06 มีผลกำรประเมินในระดับ พอใช้ เมื่อพิจำรณำใน
รำยมำตรฐำน ดังนี้มำตรฐำนที่ 1 คุณภำพของผู้เรียนร้อยละ 61.70 มีผลกำรประเมินในระดับ ดีมำตรฐำนที่ 2
กระบวนกำรบริหำรจัดกำรของผู้บริหำรสถำนศึกษำร้อยละ 74.47 มีผลกำรประเมินในระดับ ดีเยี่ยม มำตรฐำนที่ 3 
กระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญร้อยละ 59.57 มีผลกำรประเมินในระดับ ดีเยี่ยม และ
มำตรฐำนที่ 4 ระบบประกันคุณภำพภำยในที่มปีระสิทธิผลร้อยละ 53.19 มีผลกำรประเมินในระดับ ดี 
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ตารางสรุปผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ปีการศึกษา 2560 ในภาพรวมทุกมาตรฐาน 

มาตรฐาน สรุปผลการประเมิน 
(จ านวน 47  ร.ร.) 
ดีเยี่ยม ดี พอใช้ ปรับปรุง 

มาตรฐานที่ 1คุณภำพของผู้เรียน 17 30 - - 
มาตรฐานที่ 2กระบวนกำรบริหำรจัดกำรของ 
                   ผู้บริหำรสถำนศึกษำ 

39 8 - - 

มาตรฐานที่ 3 กระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอน 
                  ที่เน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญ 

28 19 - - 

มาตรฐานที่ 4 ระบบประกันคุณภำพภำยในที่มี 
                  ประสิทธิผล 

26 21 - - 

รวมเฉลี่ย 27.50 19.50 - - 
เฉลี่ยร้อยละ 58.51 41.49 - - 

 

   กำรพัฒนำคุณภำพภำยในสถำนศึกษำ ปีกำรศึกษำ 2560ของสถำนศึกษำในสังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่
กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต  38 จ ำนวนทั้งสิ้น 47 โรงเรียน โดยรวมเฉลี่ยร้อยละ 58.51 มีผลกำรประเมินในระดับ  ดี
เยี่ยม และร้อยละ 41.49 มีผลกำรประเมินในระดับ ดี เมื่อพิจำรณำในรำยมำตรฐำน ดังนี้ มำตรฐำนที่ 1 คุณภำพของ
ผู้เรียนร้อยละ 63.83 มีผลกำรประเมินในระดับ ดี มำตรฐำนที่ 2กระบวนกำรบริหำรจัดกำรของผู้บริหำรสถำนศึกษำ
ร้อยละ 82.98 มีผลกำรประเมินในระดับ ดีเยี่ยม มำตรฐำนที่ 3 กระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่เน้นผู้เรียนเป็น
ส ำคัญร้อยละ 59.57 มีผลกำรประเมินในระดับ ดีเยี่ยม และมำตรฐำนที่ 4 ระบบประกันคุณภำพภำยในที่มปีระสิทธิผล
ร้อยละ 55.32 มีผลกำรประเมินในระดับ ดีเยี่ยม 

ตารางสรุปผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ปีการศึกษา 2561 ในภาพรวมทุกมาตรฐาน 

มาตรฐาน 
สรุปผลการประเมิน  
                       (จ านวน 47  ร.ร.) 
ยอดเยี่ยม ดีเลิศ ดี ปำนกลำง ก ำลังพัฒนำ 

มาตรฐานที่ 1คุณภำพของผู้เรียน 17 30 - - - 
มาตรฐานที่ 2กระบวนกำรบริหำรจัดกำร 39 8 - - - 
มาตรฐานที่ 3 กระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอน 
                  ที่เน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญ 

28 19 - - - 

รวมเฉลี่ย 27.50 19.50 - - - 
เฉลี่ยร้อยละ 58.51 41.49 - - - 
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   กำรพัฒนำคุณภำพภำยในสถำนศึกษำ ปีกำรศึกษำ 2561ของสถำนศึกษำในสังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่
กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต  38 จ ำนวนทั้งสิ้น 47 โรงเรียน โดยรวมเฉลี่ยร้อยละ 58.51 มีผลกำรประเมินในระดับ  ดี
เยี่ยม และร้อยละ 41.49 มีผลกำรประเมินในระดับ ดี เมื่อพิจำรณำในรำยมำตรฐำน ดังนี้ มำตรฐำนที่ 1 คุณภำพของ
ผู้เรียนร้อยละ 63.83 มีผลกำรประเมินในระดับ ดี มำตรฐำนที่ 2กระบวนกำรบริหำรจัดกำรร้อยละ 82.98 มีผลกำร
ประเมินในระดับ ดีเยี่ยม และมำตรฐำนที่ 3กระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญร้อยละ 59.57 มี
ผลกำรประเมินในระดับ ดีเยี่ยม  

ตำรำงเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยจำกผลกำรสอบ O-NET ปีกำรศกึษำ 2559 และ 2561 ชั้นมัธยมศึกษำปทีี่ 3 

กลุ่มสำระ 

กำรเรยีนรู ้

เปรียบเทยีบระดับเขตพื้นที่กำรศึกษำ เปรียบเทยีบระดับประเทศ 

ปี กศ.2559 
ปี กศ.2560 ปี กศ.2561 

เพิ่ม/
ลด ปี กศ.2559 ปี กศ.2560 ปี กศ.2561 

ภำษำไทย 47.71  48.78  56.35  7.57 46.36  48.29       54.42  

ภำษำอังกฤษ 31.40  30.01  28.66  -1.35 31.80  30.45       29.45  

คณิตศำสตร ์ 30.80     27.15  31.19  4.04 29.31  26.30       30.04  

วิทยำศำสตร ์ 35.18  32.33  36.77  4.44 34.99  32.28       36.10  

ภำพรวม 36.27  34.57  38.24  3.68  35.62  34.33  37.50  
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ปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยจำกผลกำรสอบ O-NET ปีกำรศึกษำ 2559 และ 2561 ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3 

 

   

      

 

 

 

  กำรสอบ
ท ำ ง กำรศึ กษ ำ
ระดับชำติขั้นพ้ืนฐำน(O-NET)ปีกำรศึกษำ 2559 และ 2561 ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3 ของสถำนศึกษำในสังกัดส ำนักงำน
เขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต38 จ ำนวนทั้งสิ้น 47 โรงเรียน โดยรวมเฉลี่ยปีกำรศึกษำ2561 เพ่ิมขึ้นจำกปี
กำรศึกษำ 2559ร้อยละ3.67เมื่อพิจำรณำกำรพัฒนำกำรของรำยวิชำต่ำงๆ ดังนี้ วิชำภำษำไทย ปีกำรศึกษำ2561 
เพ่ิมขึ้นจำกปีกำรศึกษำ 2559ร้อยละ 7.57วิชำภำษำอังกฤษปีกำรศึกษำ2561 ลดลงจำกปีกำรศึกษำ 2559ร้อยละ 
1.35วิชำคณิตศำสตร์ปีกำรศึกษำ2561 เพ่ิมขึ้นจำกปีกำรศึกษำ 2559ร้อยละ 4.04 และวิชำวิทยำศำสตร์ปีกำรศึกษำ
2561 เพ่ิมข้ึนจำกปีกำรศึกษำ 2559ร้อยละ 2.20 

ตำรำงเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยจำกผลกำรสอบ O-NET ปีกำรศึกษำ 2559 - 2561 ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 6 

กลุ่มสำระ 

กำรเรียนรู้ 

เปรียบเทียบระดับเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ เปรียบเทียบระดับประเทศ 

ปี กศ.
2559 

ปี กศ.
2560 

ปี กศ.
2561 

เพ่ิม/
ลด 

ปี กศ.
2559 

ปี กศ.
2560 

ปี กศ.
2561 

ภำษำไทย 51.69 48.53 6.38 -2.15 52.29 49.25 47.31 

สังคมศึกษำ 34.99 33.99 33.44 -0.55 35.89 34.70 35.16 

ภำษำอังกฤษ 25.30 5.24 7.83 2.59 27.76 8.31 31.41 

คณิตศำสตร์ 23.65 3.00 9.14 6.14 24.88 4.53 0.72 
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ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาพรวม
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วิทยำศำสตร์ 31.32 8.75 9.96 1.21 31.62 9.37 30.51 

ภำพรวม 33.39 31.90 3.35 1.45 4.49 33.23 35.02 

 

เปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยจำกผลกำรสอบ O-NET ปีกำรศึกษำ 2559 - 2561 ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 6 

 

 

   

 

 

 

   

กำรสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติขั้นพ้ืนฐำน(O-NET)ปีกำรศึกษำ 2559 และ 2561 ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 
6ของสถำนศึกษำในสังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 38 จ ำนวนทั้งสิ้น 47 โรงเรียน โดยรวมเฉลี่ยปี
กำรศึกษำ2561 เพ่ิมขึ้นจำกปีกำรศึกษำ 2559ร้อยละ 1.45 เมื่อพิจำรณำกำรพัฒนำกำรของรำยวิชำต่ำงๆ  ดังนี้ วิชำ
ภำษำไทย ปีกำรศึกษำ2561 ลดลงจำกปีกำรศึกษำ 2559ร้อยละ 2.20วิชำสังคมศึกษำ ปีกำรศึกษำ2561 ลดลงจำกปี
กำรศึกษำ 2559ร้อยละ 2.59วิชำภำษำอังกฤษ ปีกำรศึกษำ2561 ลดลงจำกปีกำรศึกษำ 2559ร้อยละ 1.35 วิชำ
คณิตศำสตร์ ปีกำรศึกษำ2561 เพ่ิมขึ้นจำกปีกำรศึกษำ 2559ร้อยละ 6.14 และวิชำวิทยำศำสตร์ ปีกำรศึกษำ2561 
เพ่ิมข้ึนจำกปีกำรศึกษำ2559ร้อยละ 1.21 

2. สถานภาพของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38ด้านต่างๆ ในปัจจุบัน 

     ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ เป็นหน่วยงำนทำงกำรศึกษำ ที่อยู่ภำยใต้กำรก ำกับดูแลของส ำนักงำน
คณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน มีอ ำนำจหน้ำที่ ตำมมำตรำ  37 ของพระรำชบัญญัติระเบียบบริหำรรำชกำร
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ภาษาไทย สังคมศึกษา ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาพรวม
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กระทรวงศึกษำ พ.ศ. 2546 คือ ด ำเนินกำรให้เป็นไปตำมอ ำนำจหน้ำที่ของคณะกรรมกำรเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมีอ ำนำจ
หน้ำที่เกี่ยวกับกำรศึกษำที่ก ำหนดไว้ในกฎหมำยนี้  พรบ.ระเบียบบริหำรรำชกำรกระทรวงศึกษำธิกำร) และกฎหมำย
อ่ืนและมีอ ำนำจหน้ำที่ รวมทั้งยังมีส่วนร่วมในกำรขับเคลื่อนกำรด ำเนินกำรนโยบำยด้ำนอ่ืนๆที่ส่งผลต่อกำรบริหำร
รำชกำรแผ่นดินซึ่งในปัจจุบันสำมำรถสรุปเป็นภำพรวมสถำนภำพกำรด ำเนินงำนที่เป็นรูปธรรมต่อเด็กนักเรียนเยำวชน
และประชำชนตำมพันธกิจของกระทรวงในแต่ละด้ำนได้แก่ด้ำนคุณภำพกำรศึกษำด้ำนโอกำสทำงกำรศึกษำและด้ำน
กำรบริหำรจัดกำรกำรศึกษำโดยสังเขปได้ดังนี้ 

 ยุทธศาสตร์ที ่1 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

   นักเรียนระดับมัธยมศึกษำทุกคน มีพัฒนำกำรที่เหมำะสมตำมวัย มีคุณภำพ และได้รับโอกำสใน
กำรศึกษำระดับมัธยมศึกษำอย่ำงทั่วถึงและเสมอภำคโดยเสริมสร้ำงควำมเข้มแข็งให้กับกำรพัฒนำผู้เรียนอย่ำงมี
คุณภำพพัฒนำคุณภำพผู้เรียนปลูกฝังผู้เรียนด้ำนคุณธรรมจริยธรรมและค่ำนิยมหลักของคนไทย12ประกำรส่งเสริม
สนับสนุนกำรจัดกิจกรรมแนะแนวและกำรบริกำรแนะแนวเพ่ือกำรศึกษำต่อและกำรประกอบอำชีพให้แก่นักเรียน
ตั้งแต่ระดับมัธยมศึกษำตอนต้นอย่ำงเข้มแข็งต่อเนื่องและเป็นรูปธรรมเพ่ือให้ผู้เรียนรู้จักและเข้ำใจตนเองสำมำรถ
วำงแผนชีวิตด้ำนกำรเรียนกำรประกอบอำชีพในอนำคตรวมทั้งสำมำรถปรับตัวได้อย่ำงเหมำะสมและอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้
อย่ำงมีควำมสุขส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียนสำมำรถอ่ำนออกเขียนได้ตำมวัยส่งเสริมกำรเรียนกำรสอนภำษำอังกฤษ
เพ่ือกำรสื่อสำรและภำษำอำเซียนอย่ำงน้อย1ภำษำเพ่ือให้นักเรียนสำมำรถสื่อสำรกับชำวต่ำงชำติได้รองรับกำรก้ำวสู่
ประชำคมอำเซียนและเทียบเคียงสู่มำตรฐำนสำกลพัฒนำระบบส่งเสริมสนับสนุนคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำส่งเสริมกำร
จัดกำรระบบข้อมูลสำรสนเทศที่เกี่ยวข้องกับคุณภำพของผู้เรียนทุกระดับทุกประเภทให้มีประสิทธิภำพสนับสนุนกำร
จัดสรรงบประมำณให้เหมำะสมสอดคล้องกับบริบทและควำมต้องกำรในกำรพัฒนำผู้เรียนให้เกิดคุณภำพส่งเสริมกำร
น ำหลักสูตรไปสู่กำรปฏิบัติให้เกิดประสิทธิภำพรวมถึงกำรพัฒนำหลักสูตรให้สอดคล้องกับควำมจ ำเป็นและควำม
ต้องกำรของผู้เรียนชุมชนท้องถิ่นและสังคมส่งเสริมสนับสนุนกำรใช้สื่อกำรเรียนกำรสอนเทคโนโลยีและนวัตกรรมและ
สิ่งอ ำนวยควำมสะดวกที่หลำกหลำยกำรมีศูนย์รวมสื่อให้ครูสำมำรถยืมสื่อไปใช้ในกำรจัดกำรเรียนรู้ได้เพ่ือส่งเสริมกำร
เรียนรู้ทั้งในห้องเรียนและนอกห้องเรียนส่งเสริมสนับสนุนกำรน ำกำรทดสอบ NT, O-NET กำรประเมินของ PISA และ
ระบบกำรทดสอบกลำงของส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนมำใช้ในกำรพัฒนำกำรเรียนรู้ให้เกิดคุณภำพ
แก่ผู้เรียนส่งเสริมกำรประกันคุณภำพภำยในของสถำนศึกษำให้มีควำมเข้มแข็งส่งเสริมกำรจัดหลักสูตรทักษะอำชีพ
ควบคู่ไปกับวิชำสำมัญในระดับมัธยมศึกษำจัดระบบนิเทศติดตำมประเมินผลและรำยงำนผลหลำกหลำยมิติให้มีควำม
เข้มแข็งและต่อเนื่องเป็นรูปธรรมให้มีข้อมูลป้อนกลับและสำมำรถสะท้อนคุณภำพของผู้เรียนสร้ำงแนวร่วมกำรก ำกับ
ดูแลพัฒนำคุณภำพนักเรียนสร้ำงควำมเข้ำใจและควำมตระหนักในกำรจัดกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนให้แก่ผู้ปกครองชุมชน
สังคมและสำธำรณชนประสำนส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้ปกครองชุมชนและหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องทุกภำคส่วนเข้ำมำมีส่วน
ร่วมในกำรพัฒนำคุณภำพผู้เรียนประสำนสถำบันที่รับนักเรียนเข้ำศึกษำต่อให้คัดเลือกอย่ำงหลำกหลำยสอดคล้องกับ
หลักสูตรกำรศึกษำข้ันพื้นฐำนอย่ำงมีประสิทธิภำพ 
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ยุทธศาสตร์ที ่2 เพิ่มโอกาสการเข้าถึงบริการการศึกษาขั้นพื้นฐานให้ทั่วถึงครอบคลุมผู้เรียนให้ได้รับโอกาสในการ
พัฒนาเต็มตามศักยภาพและมีคุณภาพ 

   นักเรียนระดับมัธยมศึกษำทุกคน มีพัฒนำกำรที่เหมำะสมตำมวัย มีคุณภำพ และได้รับโอกำสใน
กำรศึกษำระดับมัธยมศึกษำอย่ำงทั่วถึงและเสมอภำค กำรเพ่ิมโอกำสกำรเข้ำถึงกำรจัดกำรศึกษำที่มีคุณภำพสนับสนุน
โรงเรียนดีมีคุณภำพตำมควำมต้องกำรจ ำเป็นของผู้เรียนชุมชนและบริบทของพ้ืนที่ในระดับมัธยมศึกษำให้เป็นโรงเรียน
ที่มีรูปแบบกำรเรียนกำรสอนที่สอดคล้องกับบริบทของพ้ืนที่และมุ่งสู่มำตรฐำนสำกลบนพ้ืนฐำนของควำมเป็นไทยให้
ครอบคลุมทุกต ำบลส่งเสริมและสนับสนุนให้โรงเรียนจัดกำรศึกษำวิชำชีพทั้งที่จัดเองและสร้ำงควำมร่วมมือกับ
หน่วยงำนอ่ืนเพ่ือเป็นกำรส่งเสริมกำรมีงำนท ำของผู้เรียนโดยเฉพำะโรงเรียนที่จัดกำรศึกษำระดับมัธยมศึกษำตอน
ปลำยให้สร้ำงควำมร่วมมือกับสถำนประกอบกำรเพ่ือเป็นช่องทำงในกำรเลือกประกอบอำชีพของผู้เรียนส่งเสริมกำรจัด
กำรศึกษำในรูปแบบที่หลำกหลำยทั้งในรูปแบบปกติรูปแบบเพ่ือควำมเป็นเลิศรูปแบบเพ่ือเด็กพิกำรเด็กด้อยโอกำส
และรูปแบบกำรศึกษำทำงเลือกให้เหมำะสมกับควำมต้องกำรจ ำเป็นของผู้เรียนแต่ละบุคคลและมีคุณภำพตำม
มำตรฐำนโดยมีควำมเชื่อมโยงระหว่ำงรูปแบบต่ำงๆส่งเสริมและสนับสนุนกำรจัดกำรศึกษำส ำหรับโรงเรียนในพ้ืนที่
พิเศษเป็นกำรเฉพำะตำมสภำพของพ้ืนที่ (พ้ืนที่สูงชำยแดนเกำะแก่งเขตพัฒนำพิเศษเฉพำะกิจจังหวัดชำยแดนภำคใต้) 
เสริมสร้ำงควำมเข้มแข็งของระบบที่เกี่ยวข้องเพ่ือลดควำมเสี่ยงในกำรออกกลำงคันและดูแลช่วยเหลือเด็กด้อยโอกำส
และเด็กที่ไม่อยู่ในทะเบียนรำษฎร์อย่ำงเหมำะสมพัฒนำระบบข้อมูลสำรสนเทศนักเรียนเป็นรำยบุคคลทั้งในเชิง
ปริมำณและคุณภำพให้มีประสิทธิภำพและต่อเนื่องเชื่อมโยงกันโดยเฉพำะเมื่อเกิดกำรส่งต่อนักเรียนสนับสนุนกำร
บริหำรจัดกำรงบประมำณประเภทงบเงินอุดหนุนรำยหัวให้ผู้เรียนเพ่ือพัฒนำคุณภำพกำรเรียนรู้แบบตำมตัวผู้เรียน 
(Demand-side Financing) มีกำรเชื่อมโยงกับหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องและหน่วยงำนที่จัดกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนเน้นกำร
บริหำรงบประมำณที่มีประสิทธิภำพสร้ำงควำมเข้มแข็งของระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนระบบส่งเสริมควำมประพฤติ
นักเรียนและระบบคุ้มครองนักเรียนรวมทั้งให้เชื่อมโยงทุกระดับกับงำนที่สัมพันธ์ประสำนหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องเพ่ือ
จัดท ำระบบดูแลช่วยเหลือและจัดกำรศึกษำที่เหมำะสมส ำหรับเด็กด้อยโอกำสที่ไม่อยู่ในทะเบียนรำษฎร์เช่นเด็กไร้
สัญชำติเด็กพลัดถิ่นเด็กต่ำงด้ำวเด็กไทยที่ไม่มีเลขประจ ำตัวประชำชนบุตรหลำนของแรงงำนต่ำงด้ำวเป็นต้น 

 
ยุทธศาสตร์ที ่3 พัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา 

   กำรพัฒนำผู้บริหำรครู ผู้บริหำรสถำนศึกษำ และบุคลำกรทำงกำรศึกษำอ่ืน มีทักษะที่เหมำะสม
และมีวัฒนธรรมท ำหน้ำที่มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ลดภำระงำนอ่ืนนอกเหนือจำกงำนที่เกี่ยวข้องกับกำรจัดกำรเรียนรู้ของครู
ขอควำมร่วมมือหน่วยงำนต่ำงๆหลีกเลี่ยงกำรจัดกิจกรรมโครงกำรในช่วงเปิดภำคเรียนส่งเสริมกำรบริหำรจัดกำรใน
ลักษณะกลุ่มโรงเรียนโดยเฉพำะโรงเรียนที่มีจ ำนวนครูไม่เพียงพอประสำนควำมเป็นไปได้ในกำรก ำหนดให้ผู้บริหำร
สถำนศึกษำสอนอย่ำงน้อย1รำยวิชำในโรงเรียนของตนและบุคลำกรทำงกำรศึกษำในเขตพ้ืนที่กำรศึกษำที่มีคุณวุฒิที่
เหมำะสมช่วยสอนในโรงเรียนที่ครูไม่เพียงพอประสำนและส่งเสริมกำรท ำงำนของจิตอำสำหรือควำมสนับสนุน จำก
องค์กรต่ำงๆเพ่ือจัดหำผู้มำช่วยเหลือกำรท ำงำนต่ำงๆภำยในโรงเรียนส่งเสริมสนับสนุนกำรพัฒนำองค์ควำมรู้
โดยเฉพำะด้ำนกำรวัดและประเมินผลและทักษะในกำรสื่อสำรของครูให้มีสมรรถนะในกำรสอนอย่ำงมีประสิทธิภำพ
เผยแพร่องค์ควำมรู้และแหล่งเรียนรู้เกี่ยวกับนวัตกรรมวิธีกำรจัดกำรเรียนกำรสอนกำรสอนคิดแบบต่ำงๆและกำรวัด
ประเมินผลให้สำมำรถพัฒนำและประเมินผลนักเรียนให้มีคุณภำพตำมศักยภำพเป็นรำยบุคคลพัฒนำครูให้สำมำรถ
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ยกระดับคุณภำพกำรศึกษำตำมศักยภำพของแต่ละบุคคลโดยกำรประยุกต์ใช้สื่อและระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศและ
กำรสื่อสำรอย่ำงเหมำะสมส่งเสริมระบบกำรนิเทศแบบกัลยำณมิตรโดยส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำผู้บริหำร
สถำนศึกษำและครูทั้งในโรงเรียนระหว่ำงโรงเรียนหรือภำคส่วนอ่ืนๆตำมควำมพร้อมของโรงเรียนส่งเสริมกำรสร้ำง
เครือข่ำยกำรเรียนรู้กำรมีส่วนร่วมจำกผู้มีส่วนเกี่ยวข้องและทุกภำคส่วนให้เกิดชุมชนแห่งกำรเรียนรู้ส่ งเสริมให้ครู
จัดกำรเรียนกำรสอนให้สอดรับกับกำรเป็นประชำคมอำเซียนส่งเสริมสนับสนุนกำรพัฒนำผู้บริหำรสถำนศึกษำให้มี
ควำมสำมำรถทุกด้ำนอย่ำงมีประสิทธิภำพและเกิดประสิทธิผลโดยมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนเสริมสร้ำงระบบ
แรงจูงใจเพ่ือให้ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำมีขวัญก ำลังใจในกำรท ำงำนยกย่องเชิดชูเกียรติครูและบุคลำกรทำงกำร
ศึกษำที่เป็นมืออำชีพมีผลงำนเชิงประจักษ์ส่งเสริมควำมก้ำวหน้ำของครูให้มีวิทยฐำนะที่สอดคล้องกับผลสัมฤทธิ์
ทำงกำรเรียนของนักเรียนสนับสนุนกิจกรรมที่ส่งเสริมให้ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำมีจิตวิญญำณของควำมเป็นครู
กำรเป็นครูมืออำชีพและยึดมั่นในจรรยำบรรณของวิชำชีพส่งเสริมและสนับสนุนให้องค์กรคณะบุคคลและผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียที่เกี่ยวข้องวำงแผนสรรหำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำให้สอดคล้องกับควำมต้องกำรและจำเป็นของ
โรงเรียนและสังคมสร้ำงควำมตระหนักกับองค์กรคณะบุคคลและผู้มีส่วนได้ส่ วนเสียในกำรสรรหำย้ำยโอนบุคลำกร
ทำงกำรศึกษำในเขตพ้ืนที่และมีกำรวำงแผนประชำสัมพันธ์ประสำนสถำบันอุดมศึกษำผลิตครูที่มีวิชำเอกตรงกับควำม
ต้องกำรสำมำรถจัดกำรเรียนรู้เพ่ือผู้เรียนที่มีควำมแตกต่ำงหลำกหลำยได้และสอดคล้องกับบริบทของโรงเรียนที่มี
ควำมแตกต่ำงกัน 
 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบการบริหารจัดการ 

   ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 38 และสถำนศึกษำในสังกัดมีประสิทธิภำพ และ
เป็นกลไกขับเคลื่อนกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนสู่คุณภำพระดับมำตรฐำนสำกล ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ 
เขต 38 เน้นกำรท ำงำนแบบบูรณำกำรกำรบริหำรงำนแบบมีส่วนร่วมจำกทุกภำคส่วนในกำรจัดกำรศึกษำ กระจำย
อ ำนำจและควำมรับผิดชอบส่งเสริมสนับสนุนให้ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำและสถำนศึกษำมีควำมสำมำรถและมี
ควำมเข้มแข็งในกำรบริหำรจัดกำรด้วยตนเองได้อย่ำงมีประสิทธิภำพบูรณำกำรกำรท ำงำนพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ
ระหว่ำงหน่วยงำนต่ำงๆในส่วนกลำงเพ่ือส่งเสริมให้ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำสถำนศึกษำพัฒนำคุณภำพตำมบริบท
ได้เพ่ิมขึ้นพัฒนำระบบช่วยเหลือก ำกับติดตำมและตรวจสอบกำรบริหำรจัดกำรงบประมำณที่มีประสิทธิภำพแก้ไข
ปัญหำกำรบริหำรจัดกำรงบประมำณที่ไม่เหมำะสมถูกต้องตำมหลักธรรมำภิบำลได้อย่ำงรวดเร็วส่งเสริมกำรมีส่วนร่วม
เร่งสร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจให้กับผู้บริหำรสถำนศึกษำถึงควำมจ ำเป็นและประโยชน์ของกำรส่งเสริมกำรมีส่วนร่วม
อย่ำงแท้จริงในกำรพัฒนำกำรศึกษำส่งเสริมกำรมีส่วนร่วมในกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำประชำสัมพันธ์ให้
สำธำรณชนทรำบถึงควำมต้องกำรได้รับกำรช่วยเหลือของโรงเรียนโดยเฉพำะโรงเรียนที่ขำดแคลนอยู่ในพ้ืนที่ห่ำงไกล
ทุรกันดำรประสำนหน่วยงำนทุกภำคส่วนให้เข้ำมำช่วยเหลือโรงเรียนที่มีควำมมุ่งมั่นพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำแต่มี
ควำมขำดแคลนมำกส่งเสริมกำรมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำส่งเสริมกำรใช้กำร
วิจัยเป็นฐำนในกำรพัฒนำกำรจัดกำรศึกษำของเขตพ้ืนที่กำรศึกษำและสถำนศึกษำส่งเสริมให้สถำนศึกษำและ
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำและองค์คณะบุคคลมีควำมรับผิดชอบต่อผลกำรดำเนินงำนส่งเสริมให้มีกำรยกย่องเชิดชู
เกียรติสถำนศึกษำส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำและองค์คณะบุคคลที่เกี่ยวข้องที่นักเรียนในพ้ืนที่มีผลสัมฤทธิ์ทำงกำร
เรียนสูงขึ้นอัตรำกำรออกกลำงคันลดลงมีพฤติกรรมเสี่ยงลดลงสร้ำงช่องทำงรับฟังควำมคิดเห็นข้อเสนอแนะเรื่อง
ร้องเรียนที่เก่ียวข้องกับองค์กรองค์คณะบุคคลที่เกี่ยวข้องและติดตำมตรวจสอบอย่ำงต่อเนื่อง 



รายงานผลการด าเนนิงานส านกังานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต 38 | 14 

 

 จุดเน้นการด าเนินงาน 

   ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 38 ก ำหนดจุดเน้นกำรด ำเนินกำร โดยแบ่งเป็น                        
3 ส่วนดังนี้ 

   จุดเน้นด้านผู้เรียน 

   1. นักเรียนมีสมรรถนะส าคัญสู่มาตรฐานสากล 
    นักเรียนมัธยมศึกษำมีผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนจำกกำรทดสอบระดับชำติ (O-NET) กลุ่มสำระ

หลักเพ่ิมขึ้นเฉลี่ยไม่น้อยกว่ำร้อยละ3ได้รับกำรส่งเสริมให้มีแรงจูงใจสู่อำชีพด้วยกำรแนะแนวทั้งโดยครูและผู้ประกอบ
อำชีพต่ำงๆ (ผู้ปกครองศิษย์เก่ำสถำนประกอบกำรใน/นอกพ้ืนที่) และได้รับกำรพัฒนำควำมรู้ทักษะ ที่เหมำะสมกับ
กำรประกอบอำชีพสุจริตในอนำคตมีทักษะชีวิตทักษะกำรคิดวิเครำะห์คิดสร้ำงสรรค์และทักษะกำรสื่อสำรอย่ำง
สร้ำงสรรค์อย่ำงน้อย 2 ภำษำทักษะด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศเพ่ือเป็นเครื่องมือในกำรเรียนรู้เหมำะสมตำมช่วงวัย 

    2.นักเรียนมีคุณธรรมจริยธรรมรักความเป็นไทย ห่างไกลยาเสพติดมีคุณลักษณะและทักษะทางสังคมท่ี
เหมาะสม 

    นักเรียนระดับมัธยมศึกษำตอนต้นมีทักษะกำรแก้ปัญหำและอยู่อย่ำงพอเพียงนักเรียนระดับ
มัธยมศึกษำตอนปลำยมีควำมมุ่งมั่นในกำรศึกษำและกำรท ำงำนและสำมำรถปรับตัวเข้ำกับพหุวัฒนธรรมบนพ้ืนฐำน
วัฒนธรรมที่ดีงำมของไทยนักเรียนที่มีควำมต้องกำรพิเศษได้รับกำรส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนำเต็มศักยภำพเป็น
รำยบุคคลด้วยรูปแบบที่หลำกหลำยเด็กพิกำรได้รับกำรพัฒนำศักยภำพเป็นรำยบุคคลด้วยรูปแบบที่หลำกหลำยตำม
หลักวิชำเด็กด้อยโอกำสและเด็กในพ้ืนที่พิเศษได้รับโอกำสทำงกำรศึกษำที่มีคุณภำพตำมมำตรฐำนกำรเรียนรู้ของ
หลักสูตรและอัตลักษณ์แห่งตนนักเรียนที่มีควำมสำมำรถพิเศษได้รับกำรส่งเสริมให้มีควำมเป็นเลิศด้ำนวิทยำศำสตร์
เทคโนโลยีพ้ืนฐำนทำงวิศวกรรมศำสตร์คณิตศำสตร์ภำษำกีฬำดนตรีและศิลปะนักเรียนที่เรียนภำยใต้กำรจัดกำรศึกษำ
โดยครอบครัวสถำนประกอบกำรบุคคลองค์กรวิชำชีพองค์กรเอกชนองค์กรชุมชนและองค์กรสังคมอ่ืนและกำรศึกษำ
ทำงเลือกได้รับกำรพัฒนำอย่ำงมีคุณภำพตำมมำตรฐำนเด็กกลุ่มที่ต้องกำรกำรคุ้มครองและช่วยเหลือเป็นกรณีพิเศษ
ได้รับกำรคุ้มครองและช่วยเหลือเยียวยำด้วยรูปแบบที่หลำกหลำยเด็กวัยเรียนในถิ่นทุรกันดำรได้รับกำรศึกษำและ
พัฒนำทักษะกำรเรียนรู้ตลอดชีวิต 

  จุดเน้นด้านครูและบุคลากรทางการศึกษา   

   ครูได้รับกำรพัฒนำองค์ควำมรู้และทักษะในกำรสื่อสำรมีสมรรถนะในกำรสอนอย่ำงมีประสิทธิภำพ
ครูได้รับกำรพัฒนำวิธีกำรจัดกำรเรียนกำรสอนกำรสอนคิดแบบต่ำงๆและกำรวัดประเมินผลให้สำมำรถพัฒนำและ
ประเมินผลนักเรียนให้มีคุณภำพตำมศักยภำพเป็นรำยบุคคลครูสำมำรถยกระดับคุณภำพกำรศึกษำโดยประยุกต์ใช้
ระบบสำรสนเทศและกำรสื่อสำรอย่ำงเหมำะสมครูได้รับกำรนิเทศแบบกัลยำณมิตรโดยส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ
ผู้บริหำรสถำนศึกษำและครูทั้งในโรงเรียนระหว่ำงโรงเรียนหรือภำคส่วนอ่ืนๆตำมควำมพร้อมของโรงเรียนครูสร้ำง
เครือข่ำยกำรเรียนรู้กำรมีส่วนร่วมจำกผู้มีส่วนเกี่ยวข้องและทุกภำคส่วนให้เกิดชุมชนแห่งกำรเรียนรู้ครูจัดกำรเรียนกำร
สอนให้สอดรับกับกำรเป็นประชำคมอำเซียนครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำมีจิตวิญญำณของควำมเป็นครูกำรเป็นครู
มืออำชีพและยึดมั่นในจรรยำบรรณของวิชำชีพผู้บริหำรสถำนศึกษำมีควำมสำมำรถในกำรบริหำรงำนทุกด้ำนให้มี
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ประสิทธิภำพและเกิดประสิทธิผลครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำมีขวัญกำลังใจในกำรท ำงำนองค์กรคณะบุคคลและผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้องวำงแผนและสรรหำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำให้สอดคล้องกับควำมต้องกำรของ
โรงเรียนและสังคม 

   จุดเน้นด้านการบริหารจัดการ         

   สถำนศึกษำส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำและส ำนักบริหำรงำนกำรศึกษำพิเศษบริหำรจัดกำร  โดย
มุ่งเน้นกำรกระจำยอ ำนำจกำรมีส่วนร่วมและมีควำมรับผิดชอบต่อผลกำรด ำเนินงำนโรงเรียนที่ไม่ผ่ำนกำรรับรอง
คุณภำพภำยนอกและที่ผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนของนักเรียนต่ ำกว่ำค่ำเฉลี่ยของประเทศได้รับกำรแก้ไขช่วยเหลือนิเทศ
ติดตำมและประเมินผลโดยส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำท ำหน้ำที่ส่งเสริมสนับสนุนและเป็นผู้ประสำนงำนหลักให้
โรงเรียนท ำแผนพัฒนำเป็นรำยโรงร่วมกับผู้ปกครองชุมชนและองค์กรอ่ืนๆที่เกี่ยวข้องส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ
บริหำรจัดกำรอย่ำงมีคุณภำพโดยใช้มำตรฐำนส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำพัฒนำระบบ
ช่วยเหลือก ำกับติดตำมตรวจสอบกำรบริหำรจัดกำรงบประมำณที่มีประสิทธิภำพอย่ำงจริงจังและต่อเนื่องส ำนักงำน
เขตพ้ืนที่กำรศึกษำเชิดชูเกียรติโรงเรียนที่นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนสูงขึ้นอัตรำกำรออกกลำงคันลดลงมี
พฤติกรรมเสี่ยงลดลงอย่ำงจริงจังและต่อเนื่องหน่วยงำนในสังกัดส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนทุก
ระดับส่งเสริมกำรมีส่วนร่วมในกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำหน่วยงำนในสังกัดส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้น
พ้ืนฐำนทุกระดับทั้งส่วนกลำงส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำและสถำนศึกษำส่งเสริมให้ทุกภำคส่วนเข้ำมำมีส่วนร่วมใน
กำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำหน่วยงำนในสังกัดส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนทุกระดับทั้งส่วนกลำง
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำและสถำนศึกษำส่งเสริมกำรระดมทรัพยำกรในกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ 
 

3. แนวโน้มการด าเนินงานของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38 ในอนาคต 

 ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 38 เป็นหน่วยสังกัดส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำ 
ขั้นพ้ืนฐำน ภำยใต้กระทรวงศึกษำธิกำรมีภำรกิจส ำคัญในกำรน ำนโยบำยสู่กำรปฏิบัติ ตำมกำรปฏิรูปกำรศึกษำของ
ประเทศโดยยกระดับคุณภำพกำรศึกษำที่เกิดประสิทธิผลและมีประสิทธิภำพรวมทั้งกำรลดควำมเหลื่อมล้ ำทำงกำร
ศึกษำแก่ผู้เรียนทุกคนเพ่ือให้กำรศึกษำเป็นรำกฐำนในกำรพัฒนำประเทศให้มั่นคงและยั่งยืนตำมนโยบำยของรัฐบำล
ซึ่งกลไกกำรขับเคลื่อนปฏิรูปกำรศึกษำให้บรรลุผลตำมเป้ำหมำยในข้ำงต้นจ ำเป็นต้องอำศัยควำมร่วมมือ  จำกทุก
หน่วยงำน ทั้งในสังกัด และนอกสังกัด ซึ่งเป็นแนวทำงในกำรปฏิรูปกำรศึกษำ ภำยใต้ยุทธศำสตร์ของส ำนักงำน
คณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 38 ก ำหนดนโยบำยกำรด ำเนินงำน 
ในอนำคตอันประกอบด้วย 

นโยบายที่ 1 จัดการศึกษาเพื่อความม่ันคง 

     ผู้ เรียนมีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงควำมรักในสถำบันหลักของชำติ ยึดมั่นกำรปกครองระบอบ
ประชำธิปไตยอันมีพระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีทัศนคติที่ดีต่อบ้ำนเมือง มีหลักคิดที่ถูกต้อง เป็นพลเมืองดีของ
ชำติ มีคุณธรรม จริยธรรม มีค่ำนิยมที่พึงประสงค์ มีจิตสำธำรณะ มีจิตอำสำ รับผิดชอบต่อครอบครัว ผู้อื่น และสังคม
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โดยรวม ซื่อสัตย์ สุจริต มัธยัสถ์ อดออม โอบอ้อมอำรี มีวินัย และรักษำศีลธรรม มีควำมรู้ ควำมเข้ำใจ และมีควำม
พร้อมสำมำรถรับมือกับภัยคุกคำมทุกรูปแบบที่มีผลกระทบต่อควำมมั่นคง เช่น ภัยจำกยำเสพติด ควำมรุนแรง  กำร
คุกคำมในชีวิตและทรัพย์สิน กำรค้ำมนุษย์ อำชญำกรรมไซเบอร์ และภัยพิบัติต่ำงๆ ตามกรอบกลยุทธ์ 1. ส่งเสริมให้
สถำนศึกษำพัฒนำหลักสูตรของสถำนศึกษำ โดยน ำศำสตร์พระรำชำ  และพระบรมรำโชบำยด้ำนกำรศึกษำของรัชกำล
ที่ 10 พัฒนำผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตำมที่ก ำหนด และจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ให้ผู้เรียนมีควำมรู้ ควำม
เข้ำใจเกี่ยวกับภัยคุกคำมที่มีผลกระทบต่อควำมมั่นคง ภัยจำกยำเสพติด 2. ส่งเสริมให้สถำนศึกษำจัดบรรยำกำศ
สิ่งแวดล้อม และจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ให้ผู้เรียนแสดงออกถึงควำมรักในสถำบันหลักของชำติ ยึดมั่นกำรปกครอง
ระบอบประชำธิปไตยอันมีพระมหำกษัตริย์ ทรงเป็นประมุข มีทัศนคติที่ดีต่อบ้ำนเมือง มีหลักคิดที่ถูกต้อง เป็นพลเมือง
ดีของชำติ และพลเมืองโลกที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรม มีค่ำนิยมที่พึงประสงค์ มีคุณธรรมอัตลักษณ์ มีจิตสำธำรณะ มีจิต
อำสำ รับผิดชอบต่อครอบครัว ชุมชน สังคม และประเทศชำติ ซื่อสัตย์ สุจริต มัธยัสถ์ อดออม โอบอ้อมอำรี มีวินัย 
และรักษำศีลธรรม 3. ให้มีมำตรกำรและแนวทำงกำรป้องกันยำเสพติดในสถำนศึกษำและชุมชน 4. ให้สถำนศึกษำจัด
สภำพแวดล้อมภำยในสถำนศึกษำให้มีควำมมั่นคงปลอดภัย 5. มีระบบกำรดูแล ติดตำม และช่วยเหลือผู้เรียน ในกำร
แก้ปัญหำต่ำง ๆ ได้รับค ำปรึกษำชี้แนะและควำมช่วยเหลืออย่ำงทันกำรณ์ ทันเวลำ รวมทั้งกำรอบรมบ่มนิสัย  

 นโยบายที่ 2 พัฒนาคุณภาพผู้เรียน 

  สถำนศึกษำน้อมน ำหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง ไปพัฒนำผู้เรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์
ตำมท่ีก ำหนดได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ   ผู้เรียนทุกระดับมีสมรรถนะส ำคัญตำมหลักสูตร มีทักษะกำรเรียนรู้ ในศตวรรษ
ที่ 21 (3R8C)  มีคะแนนผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติขั้นพ้ืนฐำน (O-NET) มำกกว่ำร้อยละ 50 หรือเพ่ิมขึ้น  
ในแต่ละวิชำจำกปีกำรศึกษำที่ผ่ำนมำ ผู้เรียนที่จบกำรศึกษำชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3 ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 6 มีทักษะกำร
เรียนรู้ที่เชื่อมโยงสู่อำชีพและกำรมีงำนท ำ ตำมควำมถนัด และควำมต้องกำรของตนเอง มีทักษะอำชีพที่สอดคล้องกับ
ควำมต้องกำรของประเทศ วำงแผนชีวิตและวำงแผนทำงกำรเงินที่เหมำะสมและน ำไปปฏิบัติได้  ผู้เรียนทุกคนมีทักษะ
พ้ืนฐำนในกำรด ำรงชีวิต สำมำรถด ำรงชีวิตอยู่ในสังคม ได้อย่ำงมีควำมสุข มีควำมยืดหยุ่นทำงด้ำนควำมคิด สำมำรถ
ท ำงำนร่วมกับผู้อ่ืนได้ ภำยใต้สังคมที่เป็นพหุวัฒนธรรม  มีศักยภำพในกำรจัดกำรสุขภำวะของตนเองให้มีสุขภำวะที่ดี 
สำมำรถด ำรงชีวิตอย่ำงมีควำมสุขทั้งด้ำนร่ำงกำยและจิตใจ  ผู้เรียนมีควำมเป็นเลิศทำงด้ำนวิชำกำร มีทักษะควำมรู้ที่
สอดคล้องกับทักษะที่จ ำเป็นในศตวรรษที่ 21  ผู้เรียนผ่ำนกำรประเมินสมรรถนะที่จ ำเป็นด้ำนกำรรู้เรื่องกำรอ่ำน 
(Reading Literacy) ด้ำนกำรรู้ เรื่องคณิตศำสตร์ (Mathematical Literacy) และด้ำนกำรรู้ เรื่องวิทยำศำสตร์ 
(Scientific Literacy) ตำมแนวทำงกำรประเมิน PISA ตามกรอบกลยุทธ์ 1. ส่งเสริมสนับสนุนสถำนศึกษำที่น้อมน ำ
หลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง ไปพัฒนำผู้ เรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตำมที่ก ำหนดได้อย่ำงมี 
ประสิทธิภำพ 2. ส่งเสริมสนับสนุนให้ ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ และสถำนศึกษำ จัดท ำแผนงำน โครงกำร และ
กิจกรรม เพ่ิมศักยภำพผู้เรียนตำมควำมถนัด ควำมสนใจ และควำมต้องกำรพัฒนำ ทั้งด้ำนวิชำกำร ด้ำนอำชีพ และ
กิจกรรมเสริมหลักสูตร 3. ส่งเสริมให้สถำนศึกษำมีกำรพัฒนำหลักสูตรและกำรจัดกิจกรรมกระบวนกำรเรียนรู้ผ่ำน
กิจกรรมกำรปฏิบัติจริง (Active Learning) เพ่ือพัฒนำผู้เรียนให้มีควำมเป็นเลิศทำงวิชำกำรตำมควำมสนใจ และควำม
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ถนัดเต็มตำมศักยภำพ 4. ส่งเสริม สนับสนุน ให้ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ได้รับกำรพัฒนำ เพ่ือปรับเปลี่ยน
กระบวนกำรจัดกำรเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียนโดยเน้นกำรจัดกำรเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียน เป็นรำยบุคคลตำมควำมต้องกำร และ
ควำมถนัดของผู้เรียน 5. ส่งเสริมให้สถำนศึกษำให้ครูจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ ให้ผู้เรียนมีควำมเป็นเลิศในทักษะสื่อสำร
ภำษำไทย ภำษำอังกฤษ และภำษำที่ 3 เพ่ิมเติมอย่ำงน้อย 1 ภำษำ 6. ส่งเสริมให้ครูปรับเปลี่ยนวิธีกำรวัด ประเมิน 
ผลกำรเรียนของผู้เรียน โดยมุ่งเน้นกำรวัดประเมินตำมสมรรถนะรำยบุคคล โดยกำรจัดให้มีกำรวัดประเมินจำก
ส่วนกลำงในชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 6 7. ส่งเสริมกำรจัดกำรเรียนรู้โดยใช้ชุมชนเป็นฐำน ในกำร
พัฒนำทักษะวิชำกำร ทักษะชีวิต ทักษะอำชีพ และภำษำที่ 3 ที่สอดคล้องและเหมำะสมกับสังคมพหุวัฒนธรรม 

     นโยบายที่ 3 พัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษา  

     พัฒนำครู และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ เป็นมำตรกำรที่ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำจะต้องด ำเนินกำร
เพ่ือให้ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำตระหนักถึง ควำมส ำคัญในอำชีพและหน้ำที่ของตน สอดคล้องกับควำมต้องกำร
ในกำรจัดกำรศึกษำทุกระดับทุกประเภท โดยพัฒนำให้เป็นครู เป็นครูยุคใหม่ ปรับบทบำทจำก “ครูผู้สอน” เป็น 
“Coach” หรือ “ผู้อ ำนวยกำรกำรเรียนรู้” ปรับวิธีสอน ให้เด็กสำมำรถแสดงควำมคิดเห็น แลกเปลี่ยน เรียนรู้ และท ำ
กิจกรรมในชั้นเรียน ท ำหน้ำที่กระตุ้นสร้ำงแรงบันดำลใจ แนะน ำวิธีเรียนรู้และวิธีจัดระเบียบ กำรสร้ำงควำมรู้ 
ออกแบบกิจกรรม และสร้ำงนวัตกรรมกำรเรียนรู้ให้ผู้เรียน มีบทบำทเป็นนักวิจัย พัฒนำกระบวนกำรเรียนรู้เพ่ือ
ผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียน รวมทั้งมีสมรรถนะตำมมำตรฐำนวิชำชีพ มีจรรยำบรรณของวิชำชีพ และขวัญก ำลังใจที่ดีในกำร
ปฏิบัติหน้ำที่ ตามกรอบกลยุทธ์ 1. จัดให้มีหลักสูตรและกรอบแนวทำงในกำรพัฒนำผู้บริหำรสถำนศึกษำตำม
มำตรฐำนวิชำชีพ 2. พัฒนำครูให้มีองค์ควำมรู้ และทักษะในกำรสื่อสำร มีสมรรถนะในกำรสอนอย่ำงมีประสิทธิภำพ 
3. พัฒนำครูให้มีกำรวิธีกำรจัดกำรเรียนกำรสอน กำรสอนคิดแบบต่ำงๆ และกำรวัดประเมินผลให้สำมำรถพัฒนำและ
ประเมินผลนักเรียนให้มีคุณภำพตำมศักยภำพเป็นรำยบุคคล 4. ส่งเสริมกำรนิเทศแบบกัลยำณมิตร โดยส ำนักงำนเขต
พ้ืนที่กำรศึกษำ ผู้บริหำรสถำนศึกษำ และครูทั้งในโรงเรียน ระหว่ำงโรงเรียน หรือภำคส่วนอ่ืน ๆ ตำมควำมพร้อมของ
โรงเรียน 5.ส่งเสริมกำรสร้ำงเครือข่ำยกำรเรียนรู้ กำรมีส่วนร่วมจำกผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง และทุกภำคส่วนให้เกิดชุมชน
แห่งกำรเรียนรู้ 6. ส่งเสริมผู้บริหำร ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ มีจิตวิญญำณของควำมเป็นครู เป็นครูมืออำชีพ 
และยึดมั่นในจรรยำบรรณของวิชำชีพ 7. สร้ำงขวัญก ำลังใจ สร้ำงแรงจูงใจให้กับครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ  8. 
พัฒนำระบบบริหำรงำนบุคคลของครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำให้มีประสิทธิภำพ  

นโยบายที่ 4 สร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ มีมาตรฐาน และลดความเหลื่อม 

ล้ าทางการศึกษา 

 ผู้เรียนทุกคนเข้ำถึงกำรศึกษำที่มีคุณภำพอย่ำงเท่ำเทียมกันในทุกระดับและประเภทกำรศึกษำ และ
สำมำรถเรียนรู้จำกแหล่งเรียนรู้ได้อย่ำงต่อเนื่องตลอดชีวิต ผู้เรียนในเขตพ้ืนที่เฉพำะ กลุ่มชำติพันธุ์ กลุ่มผู้ด้อยโอกำส 
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และกลุ่มที่อยู่ในพ้ืนที่ห่ำงไกลทุรกันดำรได้รับกำรบริกำรด้ำนกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนที่มีคุณภำพ และเหมำะสมตรงตำม
ควำมต้องกำร ตามกรอบกลยุทธ์ 1. ส่งเสริมให้สถำนศึกษำมีกำรด ำเนินงำนระบบกำรดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่เข้มแข็ง 
มีประสิทธิภำพ 2. ส่งเสริมให้สถำนศึกษำพัฒนำเครือข่ำยควำมร่วมมือ จัดหำทุนและแหล่งทุนทำงกำรศึกษำ เพ่ือเพ่ิม
โอกำสทำงกำรศึกษำของนักเรียน 3. ให้สถำนศึกษำพัฒนำแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อกำรศึกษำและกำรเรียนรู้ตลอดชีวิต
อย่ำงมีคุณภำพ มีควำมหลำกหลำย และสำมำรถให้บริกำรได้อย่ำงทั่วถึง 4. สร้ำงมำตรกำรกำรจัดกำรศึกษำให้แก่
ผู้เรียนที่อยู่ในเขตพ้ืนที่เฉพำะ กลุ่มชำติพันธุ์ กลุ่มผู้ด้อยโอกำส และกลุ่มที่อยู่ในพ้ืนที่ห่ำงไกลทุรกันดำร ได้รับกำร
บริกำรด้ำนกำรศึกษำข้ันพื้นฐำนที่มีคุณภำพ และเหมำะสมตรงตำมควำมต้องกำร  

นโยบายที่ 5 จัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

     สถำนศึกษำจัดกำรศึกษำเพ่ือกำรพัฒนำคุณภำพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยผู้เรียนมีควำมรู้ควำม
เข้ำใจ สำมำรถน ำองค์ควำมรู้ไปปรับใช้ในชีวิตประจ ำวัน และถ่ำยทอดมวลประสบกำรณ์สู่ชุมชนและสังคมได้ โดยยึด
หลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง และเป้ำหมำยกำรพัฒนำที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals : SDGs)    
ตามกรอบกลยุทธ์ 1. พัฒนำแผนปฏิบัติกำรของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 38 และสถำนศึกษำใน
สังกัด เพ่ือจัดแนวทำงกำรด ำเนินทำง กำรให้องค์ควำมรู้และสร้ำงจิตส ำนึกที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 2. จัดท ำโครงกำร
ประกวดสถำนศึกษำต้นแบบด้ำนกำรจัดกำรศึกษำเพ่ือกำรพัฒนำคุณภำพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 3. ส่งเสริมให้
สถำนศึกษำจัดท ำหลักสูตรสถำนศึกษำที่มีบูรณำกำรด้ำนกำรจัดกำรศึกษำเพ่ือกำรพัฒนำคุณภำพชีวิตที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม ในสถำนศึกษำสู่ชุมชน 4. สนับสนุน และพัฒนำกระบวนกำรรณรงค์ให้มีกำรจัดซื้อจัดจ้ำงที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อมระดับส ำนักงำนเขตพ้ืนที่ต้นแบบ และสถำนศึกษำ 5.พัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่
กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 38 เป็นส ำนักงำนสีเขียวและให้สถำนศึกษำเป็นสถำนศึกษำที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
(Green Office) 6. พัฒนำ ยกระดับสถำนศึกษำน ำร่องขยำยผล ส่งสถำนศึกษำต้นแบบ ด้ำนกำรพัฒนำ ด้ำนกำรผลิต 
และบริโภค ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมทั้งระบบ 7. ส่งเสริมกำรพัฒนำสื่อนวัตกรรม และบูรณำกำรสำระกำรเรียนรู้และ
แผนกำรจัดกำรเรียนรู้เรื่อง กำรพัฒนำคุณภำพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 8. พัฒนำนวัตกรรมโดยใช้กระบวนกำร 
BBL/PLC และ Decision – Making กำรน ำขยะมำใช้ประโยชน์ในรูปแบบผลิตภัณฑ์และพลังงำนและลดประมำณ
ขยะ กำรบ ำบัดน้ ำเสีย ลดกำรใช้เผำและลดใช้สำรเคมี สู่โรงเรียนปลอดภัยและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 9. ส่งเสริม 
สนับสนุนและพัฒนำให้นักเรียน โรงเรียนได้ศึกษำ เรียนรู้จำกแหล่งเรียนรู้โรงงำนอุตสำหกรรม กำรผลิตที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม ชุมชนเมืองนิเวศ และหน่วยงำนส่งเสริม กำรบริโภคท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพ่ือน ำควำมรู้มำประยุกต์ใช้
และจัดท ำโครงงำนด้ำนกำรอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 10. ส่งเสริมกำรจัดกำรเรียนรู้อำชีพที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมใน
สถำนศึกษำ 11. ส่งเสริมกำรนิเทศ ติดตำมผลกำรด ำเนินงำนกำรจัดกำรศึกษำเพ่ือพัฒนำคุณภำพชีวิตที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม แลกเปลี่ยนน ำเสนอผลงำน และมอบรำงวัลเกียรติยศ ประชำสัมพันธ์และจัดพิมพ์ เว็บไซต์ ผลงำนเพ่ือ
เผยแพร่และเป็นสถำนศึกษำต้นแบบ 
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      นโยบายที่ 6 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ  

     ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 38 มีระบบกำรบริหำรจัดกำรที่มีประสิทธิภำพ คล่องตัว 
โปร่งใส และเป็นที่ยอมรับของผู้รับบริกำร มีโครงสร้ำงกำรกระจำยอ ำนำจลงไปสู่สถำนศึกษำ ส่งเสริมให้สถำนศึกษำใน
สังกัดมีธรรมำภิบำลในกำรบริหำร และมีกลไกกำรส่งเสริมให้ทุกภำคส่วนเข้ำมำสนับสนุนทรัพยำกรเพ่ือกำรศึกษำ 
รวมทั้งเพ่ือให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนที่สูงขึ้น มีศักยภำพเพ่ือไปประกอบอำชีพได้ ตามกรอบกลยุทธ์  1. 
พัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำรที่เป็นเลิศ เพ่ือเสริมสร้ำงคุณธรรม จริยธรรมและธรรมำภิบำลทั้งในระดับเขตพ้ืนที่
กำรศึกษำและสถำนศึกษำ 2. พัฒนำระบบบริหำรงำนงบประมำณ/กำรเงินให้มีประสิทธิภำพ 3. ยกระดับคุณภำพจัด
กำรศึกษำของโรงเรียนขนำดเล็กเพ่ือเพ่ิมโอกำสทำงกำรศึกษำ 4. ส่งเสริมกำรพัฒนำระบบกำรประกันคุณภำพภำยใน
สถำนศึกษำให้เข้มแข็งและยั่งยืน 5. พัฒนำระบบกำรประชำสัมพันธ์เพ่ือเสริมสร้ำงภำพลักษณ์หน่วยงำนให้เกิดควำม
ร่วมมือ และสร้ำงเครือข่ำย/ควำมเป็นภำคีหุ้นส่วนกับองค์กรทั้งภำยในและต่ำงประเทศ 6. ส่งเสริมให้สถำนศึกษำใน
สังกัดที่มีควำมพร้อมพัฒนำเป็นสถำนศึกษำต้นแบบควำมเป็นเลิศด้ำนต่ำงๆ มีกำรขยำยผลและยกย่องเชิดชูเกียรติ 

7. ส่งเสริมกำรวิจัยเพื่อพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำของเขตพ้ืนที่กำรศึกษำและสถำนศึกษำ 8. ส่งเสริมพัฒนำระบบกำร
จัดกำรข้อมูลสำรสนเทศทำงกำรศึกษำ 9. พัฒนำระบบกำรนิเทศ ก ำกับ ติดตำมโดยใช้โรงเรียนเป็นฐำน 

4. การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม (SWOT) เพ่ือก าหนดยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษา ของส านักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38 

 จำกผลกำรประเมินแผนพัฒนำกำรศึกษำของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 38        
(พ.ศ. 2559-2562) ที่ผ่ำนมำและกำรสรุปสถำนภำพกำรดำเนินงำนของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ    
เขต 38 ด้ำนต่ำงๆในปัจจุบันรวมทั้งแนวโน้มกำรดำเนินงำนตำมแนวทำงปฏิรูปกำรศึกษำส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ
มัธยมศึกษำ เขต 38 แผนงำนที่ส ำคัญในอนำคตตำมข้ำงต้นจึงสำมำรถนำมำใช้สรุปวิเครำะห์สภำพแวดล้อมทั้งในส่วน
ของจุดแข็งจุดอ่อนโอกำสและอุปสรรคที่สำคัญ (SWOT) เพ่ือจัดท ำยุทธศำสตร์พัฒนำกำรศึกษำของส ำนักงำนเขต
พ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 38ในอนำคตระยะ3ปีข้ำงหน้ำ (พ.ศ. 2563 - 2565) ได้ดังนี้ 

 จุดแข็ง(Strength) 

  1.มีเครือข่ำยร่วมในพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ 
  2.บุคลำกรมีควำมรู้ควำมสำมำรถที่เข้มแข็ง มีประสิทธิภำพในกำรปฏิบัติงำน  
  3.มีเทคโนโลยีที่เอ้ือต่อกำรติดต่อสื่อสำร และกำรปฏิบัติงำน 
  4.สถำนศึกษำในสังกัดมีระบบบริหำรจัดกำร สอดคล้องกับบริบทของสถำนศึกษำ 
  5.ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 38มีรูปแบบกำรบริหำรจัดกำรที่มีประสิทธิภำพ 
  6.ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 38โครงสร้ำงกำรบริหำรงำนชัดเจน 
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  7.ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 38มีวิสัยทัศน์ พันธกิจ นโยบำย และจุดเน้นของ ที่ชัดเจนและ
เหมำะสม 
  8.โรงเรียนมีโครงกำร/กิจกรรม ที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
  9.สถำนศึกษำมีหลักสูตรที่หลำกหลำยสนองต่อควำมต้องกำรของผู้เรียน 
  10.กำรบริหำรงบประมำณเป็นระบบ มีควำมโปร่งใส ตรวจสอบได้ 
  11.มีกำรส่งเสริม สนับสนุน สร้ำงขวัญก ำลังใจให้ผู้บริหำร ครู และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ให้มีควำมก้ำวหน้ำทำง
วิชำชีพอย่ำงต่อเนื่อง  
  12.ผลกำรประเมินคุณภำพภำยในของสถำนศึกษำในสังกัด ผ่ำนเกณฑ์กำรประเมินระดับ ดีมำก 
  13. มีกำรจัดกำรศึกษำเพ่ือพัฒนำคุณภำพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

 จุดอ่อน (Weakness) 

  1. มีงบประมำณในกำรสนับสนุน ไม่เพียงพอและไม่ต่อเนื่อง 
  2. สถำนศึกษำขนำดเล็ก มีครูผู้สอนไม่ตรง/ไม่เพียงพอตำมสำขำวิชำเอก ที่สถำนศึกษำต้องกำร  
  3. ผลสัมฤทธิ์ภำพรวมทำงกำรเรียนของนักเรียน ต่ ำกว่ำเป้ำหมำยที่ก ำหนด 
  4. ครูขำดควำมเชี่ยวชำญในกำรจัดกำรเรียนกำรสอนให้ผู้เรียนเป็นบุคคลแห่งกำรเรียนรู้ คิดริเริ่มสร้ำงสรรค์ เป็น
นวัตกร 
  5. ผู้บริหำร ครู บุคลำกรทำงกำรศึกษำ และนักเรียนขำดทักษะกำรใช้ภำษำอังกฤษเพ่ือกำรสื่อสำร 
  6. สถิติกำรออกกลำงคันของผู้เรียนมีอัตรำสูง 
  7. ครู และบุคลำกรทำงกำรศึกษำขำดควำมเชี่ยวชำญเรื่องกำรบริหำรกำรเงิน บัญชี และพัสดุ 

 โอกาส (Opportunity) 

  1. ภำคีเครือข่ำยมีส่วนร่วมในกำรบริหำรจัดกำร สพท 
  2.มีแหล่งกำรเรียนรู้ ภูมิปัญญำท้องถิ่น ปรำชญ์ชำวบ้ำน เอ้ือต่อกำรบริหำรจัดกำรกำรศึกษำ 
  3.มีเทคโนโลยีที่เอ้ือต่อกำรติดต่อสื่อสำร และกำรปฏิบัติงำน 
  4.มีระเบียบ กฎหมำย และข้อบังคับเอ้ือต่อกำรบริหำรจัดกำร 

 อุปสรรค (Threat) 

  1. กำรกระจำยอ ำนำจกำรบริหำรจัดกำรศึกษำจำกส่วนกลำงไปสู่ ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 
38ตำมท่ีกฎหมำยได้ก ำหนดไว้ ยังไม่สำมำรถด ำเนินกำรได้อย่ำงแท้จริง 
  2.ผู้ปกครองมีกำรเลี้ยงดูบุตรหลำนในครอบครัว หรืออบรมสั่งสอน ไม่มุ่งให้เด็กและเยำวชนรักกำรท ำงำนสู้งำน 
ท ำงำนให้จนส ำเร็จ 
  3.กำรเปลี่ยนแปลงผู้บริหำร นโยบำยจำกส่วนกลำง ท ำให้ขำดควำมต่อเนื่องในกำรปฏิบัติงำน 
  4. มีควำมหลำกหลำยทำงด้ำนชำติพันธุ์เป็นอุปสรรคต่อกำรบริหำรจัดกำร 
  5. ลักษณะทำงภูมิศำสตร์ที่แตกต่ำงกัน ทั้งพ้ืนที่สูง และพ้ืนที่รำบ ภูเขำสลับซับซ้อน 
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  6. ผู้ปกครองมีกำรย้ำยถิ่นที่อยู่ เคลื่อนย้ำยแรงงำน ท ำให้นักเรียนขำดโอกำสทำงกำรศึกษำ 
  7. ค่ำนิยมของผู้ปกครองในกำรส่งบุตรหลำนเข้ำเรียน ในสถำนศึกษำที่มีกำรแข่งขันสูง มำกกว่ำสถำนศึกษำใน
เขตบริกำร 
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ส่วนที่ 2  

 ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพการศึกษาฯ 

สาระส าคัญของแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา3 ปี (พ.ศ.2563 – 2565) ของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 38  

จำกพระบรมรำโชบำยด้ำนกำรศึกษำ ในหลวงรัชกำลที่ 10 และบริบทสถำนกำรณ์ควำมเปลี่ยนแปลง
ของสังคมไทย ควำมเปลี่ยนแปลงของภูมิภำค อำเซียนและสังคมโลก อ ำนำจหน้ำที่ของกระทรวงศึกษำธิกำรภำยใต้
กฎหมำยส ำคัญที่เกี่ยวข้องกับกำรศึกษำของประเทศ ควำมเชื่อมโยงระหว่ำงยุทธศำสตร์ชำติ (พ.ศ. 2561 - 2580) 
แผนพัฒนำเศรษฐกิจ และสังคมแห่งชำติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) และแผนกำรศึกษำแห่งชำติ พ.ศ. 2560 - 
2574 กับทิศทำงกำรพัฒนำกำรศึกษำของกระทรวงศึกษำธิกำร นโยบำย และจุดเน้นของกระทรวงศึกษำธิกำร 
ปีงบประมำณ 2563 นโยบำยของส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน ปีงบประมำณ พ.ศ.2562 นโยบำย
และจุดเน้นของจังหวัด และกลุ่มจังหวัด ตลอดจนนโยบำยของคณะรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชำ 
นำยกรัฐมนตรี ทั้งในมิติด้ำนควำมมั่นคง มิติด้ำนเศรษฐกิจ มิติด้ำน สังคม และมิติด้ำนกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐที่มี
ประสิทธิภำพที่ส ำคัญคือได้ประเมินสถำนะของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 38 โดยกำรวิเครำะห์จุด
แข็ง จุดอ่อน โอกำส และอุปสรรค (SWOT) ตำมบริบทในข้ำงต้นแล้ว จึงสำมำรถก ำหนดเป็นสำระส ำคัญของ
แผนพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ 3 ปี(พ.ศ.2563 - 2565) ของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 38 ซึ่งได้แก่ 
เป้ำหมำยหลัก และตัวชี้วัด วิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศำสตร์ ผลผลิต/ผลลัพธ์ของยุทธศำสตร์ ตัวชี้วัด ภำยใต้ยุทธศำสตร์ 
และกลยุทธ์ ได้ดังนี้  

1. เป้าหมายหลักของแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาฯ  

   1. ผู้ เรียนมีควำมรักในสถำบันหลักของชำติ และยึดมั่นกำรปกครองระบอบประชำธิปไตย  อันมี
พระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้ำนเมือง มีพ้ืนฐำนชีวิตที่มั่นคง-มีคุณธรรม มีงำนท ำ มีอำชีพ 
และเป็นพลเมืองโลกที่ดี (Global Citizen) 
   2. ผู้เรียนเป็นบุคคลแห่งกำรเรียนรู้ คิดริเริ่มและสร้ำงสรรค์นวัตกรรม มีทักษะที่จ ำเป็น  ในศตวรรษที่ 21 มีสุข
ภำวะที่เหมำะสมตำมวัย มีควำมสำมำรถในกำรพ่ึงพำตนเอง ปรับตัวต่อกำรเป็นพลเมืองและพลโลกที่ดี  
   3. ผู้เรียนที่มีควำมต้องกำรจ ำเป็นพิเศษ กลุ่มชำติพันธุ์ กลุ่มผู้ด้อยโอกำส กลุ่มที่อยู่ในพื้นที่ห่ำงไกลทุรกันดำร 
ได้รับกำรศึกษำอย่ำงทั่วถึง เท่ำเทียมและมีคุณภำพ พร้อมก้ำวสู่สำกล ตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง 
   4. ผู้บริหำร มีภำวะผู้น ำ และมีควำมสำมำรถในกำรบริหำรจัดกำรให้มีคุณภำพตำมหลัก  ธรรมำภิบำล 
     5. ครูมีจิตวิญญำณควำมเป็นครู มีควำมเข้มแข็งทำงวิชำกำร เป็นผู้อ ำนวยกำรเรียนรู้ ในกำรจัดกำรเรียนรู้ที่
หลำกหลำยตอบสนองผู้เรียนเป็นรำยบุคคล เป็นผู้สร้ำงสรรค์นวัตกรรม และมีทักษะ ในกำรใช้เทคโนโลยี  
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   6. บุคลำกรทำงกำรศึกษำ มีควำมรู้ ควำมสำมำรถ และมีทักษะในกำรปฏิบัติงำนเป็นไป  ตำมมำตรฐำนของ
สมรรถนะหลัก (Core competency) และสมรรถนะประจ ำสำยงำน (Functional Competency)  
   7. ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำและสถำนศึกษำ บริหำรจัดกำรแบบมีส่วนร่วมของภำคีเครือข่ำยและบริหำร
เชิงบูรณำกำรด้วยนวัตกรรม ใช้ข้อมูลสำรสนเทศ กำรวิจัยและพัฒนำ ในกำรขับเคลื่อนคุณภำพมีกำรนิเทศ ก ำกับ 
ติดตำม ประเมินและรำยงำนผลอย่ำงเป็นระบบ 

2. ตัวช้ีวัดตามเป้าหมายหลัก  

           1. น้อมน ำพระบรมรำโชบำยด้ำนกำรศึกษำและศำสตร์พระรำชำ สู่กำรปฏิบัติ 
           2. ส่งเสริมให้ผู้ เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม มีค่ำนิยมที่ พึงประสงค์ ยึดมั่นกำรปกครองในระบอบ
ประชำธิปไตยอันมีพระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีทักษะที่จ ำเป็นในศตวรรษที่ 21 มีทักษะวิชำกำร              ทักษะ
ชีวิต ทักษะวิชำชีพน ำไปสู่กำรมีงำนท ำ พัฒนำผู้เรียนสู่กำรเป็นนวัตกร และส่งเสริมกำรเรียนรู้ด้วย Digital Platform 
           3. พัฒนำหลักสูตรและกระบวนกำรจัดกำรเรียนรู้ให้สอดคล้องกับทักษะกำรเรียนรู้ในศตวรรษ  ที่ 21  
           4. มีระบบกำรดูแลและช่วยเหลือผู้เรียนอย่ำงมีประสิทธิภำพ เน้นกำรมีส่วนร่วมของภำคีเครือข่ำยในกำร
คุม้ครองดูแลช่วยเหลือผู้เรียนอย่ำงรอบด้ำน 
           5. พัฒนำศักยภำพและสมรรถนะ ผู้บริหำร ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำอย่ำงต่อเนื่อง 
           6. ส่งเสริมกำรจัดกำรเรียนรู้ ผ่ำนกระบวนกิจกรรมกำรปฏิบัติจริง (Active Learning)  
           7. บริหำรจัดกำรโดยยึดหลักธรรมำภิบำล และบริหำรจัดกำรด้วยระบบคุณภำพ (SCQA, OBECQA) 
           8. มีระบบกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำและกำรควบคุมภำยในที่มีประสิทธิภำพ 
           9. จัดกิจกรรมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและกำรประยุกต์ใช้หลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง อย่ำงยั่งยืน 

3. วิสัยทัศน์ 

  ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 38 เป็นองค์กรคุณภำพ จัดกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน        
สู่มำตรฐำนสำกล บนพ้ืนฐำนธรรมำภิบำล 

4. พันธกิจ         

 1. จัดกำรศึกษำเพ่ือเสริมสร้ำงควำมมั่นคงของสถำบันหลักของชำติและกำรปกครองในระบอบประชำธิปไตย
อันมีพระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

 2. พัฒนำศักยภำพผู้เรียนทุกช่วงวัยให้มีทักษะที่จ ำเป็นในศตวรรษที่ 21 เพ่ือเพ่ิมขีดควำมสำมำรถในกำร
แข่งขันด้ำนทักษะวิชำกำร ทักษะชีวิต และทักษะวิชำชีพ  

 3. สร้ำงโอกำส ควำมเสมอภำคทำงกำรศึกษำและลดควำมเหลื่อมล้ ำทำงกำรศึกษำให้กับผู้เรียนอย่ำงทั่วถึงและ
เท่ำเทียม 

 4. พัฒนำ ส่งเสริม สนับสนุน ผู้บริหำร ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำให้มีควำมเชี่ยวชำญ  ทำงวิชำชีพ 
 5. พัฒนำระบบบริหำรจัดกำรแบบมีส่วนร่วมของภำคีเครือข่ำยในกำรจัดกำรศึกษำ  
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 6. ส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำเพ่ือพัฒนำคุณภำพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ยึดหลักปรัชญำของเศรษฐกิจ
พอเพียงและเป้ำหมำยกำรพัฒนำที่ยั่งยืน(Sustainable Development Goals : SDGs, 2030) 
 

   ค่านิยม (Core Value) 

   “ท างานเป็นทีม บริการว่องไว ได้มาตรฐานสากล บนพื้นฐานธรรมาภิบาล” 

        (Good Team, Good Service, Good Standard, Good Governance) 

  วัฒนธรรมองค์กร (Organizational Culture) 

     “We are family” 

 5. นโยบาย ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38 

  1. จัดกำรศึกษำเพ่ือควำมม่ันคง 
  2. พัฒนำคุณภำพผู้เรียน 
  3. พัฒนำผู้บริหำร ครู และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
  4. สร้ำงโอกำสในกำรเข้ำถึงบริกำรกำรศึกษำที่มีคุณภำพ มีมำตรฐำน และลดควำมเหลื่อมล้ ำทำงกำรศึกษำ 
  5. จัดกำรศึกษำเพ่ือพัฒนำคุณภำพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
  6. เพิ่มประสิทธิภำพกำรบริหำรจัดกำร 
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แนวทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
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ส่วนที่ 3 

ผลการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพการศึกษาฯ 

 ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 38 มีผลกำรด ำเนินตำมยุทธศำสตร์กำรพัฒนำคุณภำพ
กำรศึกษำ ตำมภำรกิจ ที่เกิดจำกกระบวนกำรขับเคลื่อนกำรด ำเนินงำนที่ได้ก ำหนดแนวทำงกำรพัฒนำคุณภำพ
กำรศึกษำ SPM 38 MODEL รวมทั้ง นโยบำย 6 นโยบำย ในเชิงปริมำณและเชิงคุณภำพ ตำมผลผลิตและผลลัพธ์ 
ดังนี้ 

1.ผลการปฏิบัติราชการ 

  1.1 ผลกำรปฏิบัติรำชกำรตำมแผนปฏิบัติกำร ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2563 
 1.2 ผลกำรติดตำม ประเมินผลกำรบริหำรและกำรจัดกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่
กำรศึกษำ ตำมตัวชี้วัดแผนปฏิบัติรำชกำรของส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน ประจ ำปีงบประมำณ 
พ.ศ.2563 
  1.3 ผลกำรติดตำม ประเมินผลกำรบริหำรและกำรจัดกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่
กำรศึกษำ ตำมมำตรฐำนส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2563 
 1.4 ผลกำรประเมินส่วนรำชกำรตำมมำตรกำรปรับปรุงประสิทธิภำพในกำรปฏิบัติรำชกำร (KRS) 
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2563 
 1.5 ผลกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ (ITA) 
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2563 

2. ผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 

     2.1 ผลกำรทดสอบและประเมินคุณภำพกำรศึกษำระดับชำติ (O-NET) ปีกำรศึกษำ 2562 

3. ผลการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา 

     ผลกำรประเมินคุณภำพมำตรฐำนกำรศึกษำเพ่ือกำรประกันคุณภำพภำยในของสถำนศึกษำ จำกรำยงำน
ประจ ำปีของสถำนศึกษำ (SAR) ปีกำรศึกษำ 2562 
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1. ผลการปฏิบัติราชการ 

 
 

 

 

1. โครงการประชุมขับเคลื่อนการคุ้มครองดูแลและช่วยเหลือเด็กนักเรียนและกิจกรรมเฝ้าระวัง   และรณรงค์
สร้างสรรค์วันลอยกระทง 

 วัตถุประสงค์ 

 1. เพ่ือจัดกิจกรรมรณรงค์อย่ำงสร้ำงสรรค์และเฝ้ำระวังเหตุอันไม่พึงประสงค์ที่จะเกิดกับนักเรียนในช่วงเทศกำลวัน
ลอยกระทง  
 2. เพ่ือขับเคลื่อนกำรด ำเนินงำนคุ้มครองเด็ก  ตำมภำรกิจของคณะกรรมกำรคุ้มครองเด็กจังหวัด 
 3. เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนกำรด ำเนินงำนของพนักงำนเจ้ำหน้ำที่ส่งเสริมควำมประพฤตินักเรียนและนักศึกษำ 
(พสน.)  ในจังหวัดสุโขทัย 
4. เพ่ือคุ้มครองและช่วยเหลือเด็กนักเรียนที่ประสบปัญหำต่ำงๆ ให้ได้รับกำรดูแลช่วยเหลืออย่ำงทั่วถึงทันเวลำ 

เป้าหมาย 

ผลการด าเนินงาน 

แผนที่ก าหนด ผลการด าเนินงาน 

บุคลำกรจำกส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน  
ผู้บริหำรและบุคลำกรจำก สพม.39 

ผู้บริหำรและบุคลำกรจำก สพม.38 (สุโขทัย) 
ผู้บริหำรโรงเรียนในสังกัด สพป.สุโขทัย เขต 1 

ผู้บริหำรโรงเรียนในสังกัด สพป.สุโขทัย เขต 2 

พสน.ในจังหวัดสุโขทัย (พมจ. ต ำรวจ ครู) 
บุคลำกรจำกเขตพ้ืนที่ 3 เขต 

รวมทั้งสิ้น 600 คน โดยปฏิบัติงำนกิจกรรมรณรงค์และเฝ้ำ
ระวังสร้ำงสรรค์วันลอยกระทง ในวันที่ 2-4 พฤศจิกำยน 
2562 

ผู้บริหำร ครู และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ใน
ฐำนะพนักงำนเจ้ำหน้ำที่ส่งเสริมควำมประพฤติ
นักเรียนและนักศึกษำ (พสน.) สำมำรถปฏิบัติ
หน้ำที่ในกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำพฤติกรรมัก
เรียนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ และนักเรียนมี
พฤติกรรมที่เหมำะสม ได้รับควำมคุ้มครองดูแล
ช่วยเหลือได้รอดปลอดภัยจำกปัญหำต่ำงๆ 
สำมำรถด ำรงชีวิตในสังคมได้อย่ำงมีควำมสุข 

นโยบายที่ 1 การจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคง 

1.1 ผลการปฏิบตัิราชการตามแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.
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 ผู้บริหำร ครู และบุคลำกรทำงกำรศึกษำในฐำนะพนักงำนส่งเสริมควำมประพฤตินักเรียนและนักศึกษำ (พสน.) 
ปฏิบัติหน้ำที่ในกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำพฤติกรรมนักเรียนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ นักเรียนได้รับควำมคุ้มครอง
ดูแลช่วยเหลือให้รอดปลอดภัยจำกปัญหำต่ำงๆ มีพฤติกรรมอันพึงประสงค์ มีควำมรู้ มีคุณธรรมจริยธรรมและมี
วัฒนธรรมในกำรด ำรงชีวิต สำมำรถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่ำงมีควำมสุข 
 

2. โครงการการอบรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติด ประจ าปี 2563   

  ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน ก ำหนดแนวทำงกำรด ำเนินงำนป้องกันและแก้ไขปัญหำยำ
เสพติดในสถำนศึกษำ ตำมยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี ยุทธศำสตร์ที่ 1ควำมมั่นคง และให้หน่วยงำนร่วมกันด ำเนินกำรบูร
ณำกำรกำรปฏิบัติงำนเพ่ือเร่งรัดกำรแก้ไขปัญหำยำเสพติดให้ครอบคลุมในมิติต่ำงๆ อย่ำงเข้มงวด ได้แก่ กำรเฝ้ำระวัง
และป้องกันปัญหำยำเสพติด กำรปรำบปรำมผู้กระท ำผิดโดยบังคับใช้กฎหมำยอย่ำงจริงจัง และกำรฟ้ืน ฟูและ
บ ำบัดรักษำผู้ป่วยให้กลับคืนสู่สังคมได้อย่ำงปกติเมื่อวันที่ 16 ตุลำคม 2561 นำยกรัฐมนตรีได้สั่งกำรให้แก้ไขปัญหำยำ
เสพติด 3 มิติ  คือ 1)เฝ้ำระวังและป้องกันปัญหำยำเสพติด  2)กำรปรำบปรำมผู้กระท ำผิด โดยบังคับใช้กฎหมำยอย่ำง
จริงจัง และ 3)กำรฟ้ืนฟูและบ ำบัดรักษำผู้ป่วยให้กลับคืนสู่สังคมได้อย่ำงปกติ เมื่อวันที่ 25 ตุลำคม 2561 พลเอก
ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนำยกรัฐมนตรีฝ่ำยควำมมั่นคง และรัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงกลำโหมสั่งกำรให้ ศธ.สอดส่อง
ดูแลโรงเรียน สถำนศึกษำเพ่ือให้เยำวชนปลอดยำเสพติด ดังนั้น เพ่ือให้กำรด ำเนินกำรดังกล่ำวเกิดผลเป็นรูปธรรมและ
มีประสิทธิผลที่ชัดเจน เป็นกำรตัดวงจร ลดจ ำนวนปัญหำ ลดจ ำนวนผู้มีพฤติกรรมเกี่ยวข้องกับยำเสพติดรำยใหม่ และ
เพ่ือเป็นกำรสร้ำงภูมิคุ้มกันยำเสพติดให้กับเด็กนักเรียนในสถำนศึกษำ นักเรียนแกนน ำลูกเสือต้ำนภัยยำเสพติด จึงเป็น
อีกหนึ่งครือข่ำยในกำรด ำเนินงำนป้องกันและแก้ไขปัญหำยำเสพติดในสถำนศึกษำ ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ
มัธยมศึกษำ เขต 38 จึงได้จัดท ำโครงกำรอบรมลูกเสือต้ำนภัยยำเสพติดฃขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้ 

   1. เพ่ือให้ลูกเสือ เนตรนำรี รับรู้นโยบำย สถำนกำรณ์ปัญหำยำเสพติดและแนวทำงกำรขับเคลื่อนงำน
ป้องกันและแก้ไขปัญหำยำเสพติดในสถำนศึกษำ  
  2. เพ่ือให้ลูกเสือ เนตรนำรี มีควำมรู้ ควำมเข้ำใจและตระหนักถึงโทษ พิษภัยของยำเสพติด และเป็น
แกนน ำร่วมกันต่อต้ำนภัยยำเสพติดในสถำนศึกษำ 
 3. เพ่ือให้ลูกเสือมีทักษะในกำรป้องกันตนเองให้ห่ำงไกลจำกยำเสพติด มีกำรจัดตั้งหน่วยลูกเสือต้ำนภัย
ยำเสพติดในสถำนศึกษำ 
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เป้าหมาย 

แผนที่ก าหนด ผลการด าเนินงาน 

สถำนศึกษำในสังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ
มัธยมศึกษำ เขต 38 จ ำนวน 47 โรงเรียน 

รวม  423 คน จ ำนวน 1 รุ่น  ดังนี้ 
 -   ครูผู้รับผิดชอบงำนลูกเสือฯ  โรงเรียนละ 1 คน รวม 
47 คน 

- ลูกเสือ/เนตรนำรี  โรงเรียนละ 8 คน รวม  376 คน 

ลูกเสือ เนตรนำรี มีทักษะในกำรป้องกันตนเองให้
ห่ำงไกลจำกยำเสพติด เป็นแกนน ำต่อต้ำน 

ยำเสพติดในสถำนศึกษำและเป็นพลเมืองที่มีคุณภำพ
ของสังคม มีกำรจัดตั้งหน่วยลูกเสือต้ำนภัยยำเสพติด
ในสถำนศึกษำ จ ำนวน 47 โรงเรียน และจ ำนวน
นักเรียนร้อยละ 100 

ผลการด าเนินงาน 

 นักเรียน และลูกเสือ เนตรนำรี มีทักษะในกำรป้องกันตนเองให้ห่ำงไกลจำกยำเสพติด เป็นแกนน ำ
ต่อต้ำนยำเสพติดในสถำนศึกษำและเป็นพลเมืองที่มีคุณภำพของสังคม และมีจิตอำสำช่วยเหลือในช่วงสถำนกำรณ์โค
วิด-19 

 

 

 

1. โครงการส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน 

  วัตถุประสงค์   

 1. เพ่ือสนับสนุนส่งเสริมกำรด ำเนินงำนกิจกรรมสภำนักเรียนของโรงเรียนในสังกัด 
 2. เพ่ือเป็นกำรสร้ำงเสริมวัฒนธรรมประชำธิปไตยในสังคมไทย ใ และเพ่ือส่งเสริมค่ำนิยมไทย 12 
ประกำร ด้วยกิจกรรมสภำนักเรียน 
  3. เพ่ือเป็นกำรยกย่องเชิดชูเกียรตินักเรียน ครู ผู้บริหำรโรงเรียน ที่ทุ่มเทเสียสละน ำกิจกรรมสภำ
นักเรียนสู่กำรพัฒนำชีวิตและสังคมอย่ำงยั่งยืน 
 
 
 
 

นโยบายที่ 2 พัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
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  เป้าหมาย 

แผนที่ก าหนด ผลการด าเนินงาน 

-โรงเรียนในสังกัด (สุโขทัย-ตำก)  จ ำนวน  47  แห่ง 

 

โรงเรียนต้นแบบสภำนักเรียนเป็นตัวแทนในระดับ
เขตพ้ืนที่กำรศึกษำ ระดับประเทศ 

 ผลการด าเนินงาน  

  1. ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 38  ได้พิจำรณำคัดเลือกโรงเรียนเข้ำรับกำรคัดเลือก
โรงเรียนต้นแบบสภำนักเรียน จ ำนวน 2 โรงเรียน ได้แก่ จังหวัดสุโขทัย โรงเรียนศรีส ำโรงชนูปถัมภ์ และจังหวัดตำก 
โรงเรียนสรรพวิทยำคม    

  2. ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน ประกำศผลกำรแข่งขันโรงเรียนต้นแบบสภำนักเรียน 
ประจ ำปี 2563 ผลกำรแข่งขันโรงเรียนต้นแบบสภำนักเรียน โรงเรียนศรีส ำโรงชนูปถัมภ์ 
ได้รับกำรคัดเลือกเป็นโรงเรียนต้นแบบสภำนักเรียน ระดับประเทศ ประเภทโรงเรียนมัธยมศึกษำ 
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2.โครงการพัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานและส่งเสริมกระบวนการ
จัดการเรียนการสอนให้ผู้เรียนมีทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21 

   วัตถุประสงค์ 

         1. เพ่ือทบทวนควำมเข้ำใจที่ถูกต้องและ พัฒนำ ปรับปรุงหลักสูตรโรงเรียนเป็นไปในทิศทำงเดียวกัน
ตำมบริบทของโรงเรียน 
   2.เพ่ือปรับปรุงหลักสูตรสถำนศึกษำ พัฒนำผู้เรียนให้มีคุณภำพ ด้ำนควำมรู้และทักษะที่จ ำเป็นส ำหรับ
กำรด ำรงชีวิตในสังคมที่มีกำรเปลี่ยนแปลง ใช้เป็นแนวทำงในกำรส่งเสริม สนับสนุนให้เกิดกำรพัฒนำผู้เรียนให้มี
คุณภำพตำมมำตรฐำนกำรเรียนรู้อย่ำงแท้จริง 
   3.เพ่ือพัฒนำครูผู้สอนและสถำนศึกษำมีนวัตกรรมกำรกระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนในกำรพัฒนำ
ทักษะกำรเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 สู่กำรยกระดับผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน  

กิจกรรม ส่งเสริมการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาให้สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานและ
พัฒนากรอบหลักสูตรระดับท้องถิ่น ประจ าปีงบประมาณ 2563 

  เป้าหมาย 

แผนที่ก าหนด ผลการด าเนินงาน 

เชิงปริมาณ  

1. จัดอบรมเชิงปฏิบัติกำรปรับปรุงและพัฒนำ
หลักสูตรสถำนศึกษำให้กับหัวหน้ำงำนวิชำกำร
โรงเรียน ๆ ละ 1 คน จ ำนวน 1 วัน 

จัดอบรมเชิงปฏิบัติกำรปรับปรุงและพัฒนำหลักสูตร
สถำนศึกษำให้กับหัวหน้ำงำนวิชำกำรโรงเรียน ๆ ละ 
1 คน จ ำนวน 1 วัน เมื่อวันที่  8 กันยำยน 2563        
ณ  บ้ำนหมอรีสอร์ท ต ำบลเมืองเก่ำ อ ำเภอเมือง
สุโขทัย จังหวัดสุโขทัย       

2. จัดท ำกรอบหลักสูตรระดับท้องถิ่นส ำนักงำนเขต
พ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 38 จ ำนวน 50 เล่ม 

ก ำลังอยู่ระหว่ำงด ำเนินกำรรวบรวมหลักสูตรท้องถิ่น
ของโรงเรียนในสังกัด  

เชิงคุณภาพ  

1. โรงเรียนในสังกัดมีหลักสูตรสถำนศึกษำฉบับ
ปรับปรุงที่สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลำง
กำรศึกษำข้ันพ้ืนฐำนพุทธศักรำช 2551  และฉบับ

โรงเรียนในสังกัดมีหลักสูตรสถำนศึกษำฉบับ
ปรับปรุงที่สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลำง
กำรศึกษำข้ันพ้ืนฐำนพุทธศักรำช 2551           
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แผนที่ก าหนด ผลการด าเนินงาน 

ปรับปรุง พ.ศ.2560 รวมถึงมีควำมถูกต้องและ
เหมำะสมกับบริบทของโรงเรียน 

และฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560 รวมถึงมีควำมถูกต้อง
และเหมำะสมกับบริบทของโรงเรียนโดยเห็นได้จำก
กำรตรวจสอบหลักสูตรของโรงเรียนในสังกัด 

2. โรงเรียนในสังกัดมีกรอบหลักสูตรระดับท้องถิ่น
ของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ   เขต 
38 น ำไปปรับใช้ในกำรพัฒนำหลักสูตรสถำนศึกษำ
และจัดกำรเรียนรู้ให้เหมำะกับสภำพและบริบทของ
โรงเรียน 

-ยังไม่ได้ด ำเนินกำร- 

 

 ผลการด าเนินงาน 

 1. ร้อยละ 87 ของหัวหน้ำงำนวิชำกำรท่ีเข้ำรับกำรอบรมมีควำมรู้ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับกำรปรับปรุงและ
พัฒนำหลักสูตรสถำนศึกษำ 
 2. ร้อยละ 100 ของสถำนศึกษำท่ีมีกำรตรวจสอบ ทบทวนควำมถูกต้องเหมำะสมและพัฒนำปรับปรุง
หลักสูตรสถำนศึกษำเป็นไปในทิศทำงเดียวกันตำมบริบทของโรงเรียน 
  3. ร้อยละ100 ของโรงเรียนที่มีหลักสูตรสถำนศึกษำ (ฉบับปรับปรุง) ที่สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลำง
กำรศึกษำข้ันพ้ืนฐำนพุทธศักรำช 2551  และฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560  รวมทั้งมีควำมถูกต้องและเหมำะสมกับบริบท
ของโรงเรียนไปใช้ในกำรจัดกำรเรียนกำรสอน 
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กิจกรรม ยกระดับคุณภาพการเรียนการสอนสู่การยกระดับคุณภาพผู้เรียนด้วยกระบวนการนิเทศแบบ
กัลยาณมิตรคู่คิดพาท า 

 เป้าหมาย 

แผนที่ก าหนด ผลการด าเนินงาน 

1.ร้อยละ 90 ของครูผู้สอน 4 กลุ่มสำระหลัก 
ระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3 ของโรงเรียนที่เป็น
กลุ่มเป้ำหมำย ได้รับกำรส่งเสริมและพัฒนำ  สู่
กำรยกระดับผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียน 

1. ครูผู้สอน 4 กลุ่มสำระหลัก ระดับชั้นมัธยมศึกษำ ปีที่ 3 ของ
โรงเรียนที่เป็นกลุ่มเป้ำหมำยได้รับกำรส่งเสริมและพัฒนำสู่กำร
ยกระดับผลสัมฤทธิ์ ของผู้เรียนทุกคนคิดเป็นร้อยละ 100 

2.ร้อยละ 90 ของผู้เรียนในระดับชั้น
มัธยมศึกษำปีที่ 3 ปีกำรศึกษำ 2563 ของ
โรงเรียนที่เป็นกลุ่มเป้ำหมำยได้รับกำรพัฒนำ
ทักษะเตรียมเตรียมพร้อมรับกำรทดสอบ
ระดับชำติ (O-NET) ปีกำรศึกษำ 2563     

2. ผู้เรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3 ปีกำรศึกษำ 2563 ของ
โรงเรียนที่เป็นกลุ่มเป้ำหมำยได้รับกำรพัฒนำทักษะเตรียม
เตรียมพร้อมรับกำรทดสอบระดับชำติ (O-NET) ปีกำรศึกษำ 2563 
ทุกคน คิดเป็นร้อยละ 100   

3. ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำรวบรวม
รูปแบบ กำรจัดกิจกรรมกำรเรียนกำรสอนเพ่ือ
กำรยกระดับคุณภำพผลสัมฤทธิ์ของ
สถำนศึกษำท่ีหลำกหลำยของครูผู้สอนและ
สถำนศึกษำ 

3. ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 38 มีครูต้นแบบและ
สร้ำงรูปแบบประสบควำมส ำเร็จ ในกำรยกระดับผลสัมฤทธิ์ เพื่อ
ก ำหนดให้ร่วมเป็น Coaching แยกตำมสำระกำรเรียนรู้หลักและ
ขนำดของสถำนศึกษำและสร้ำงเครือข่ำยยกระดับคุณภำพร่วมเป็น
คณะวิทยำกรในกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้รูปแบบกำรจัดกำรเรียนกำร
สอนเพ่ือกำรยกระดับคุณภำพผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนที่ประสบ
ควำมส ำเร็จตำมรำยชื่อต่อไปนี้    

1) กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำไทย 
    นำงสำวพธู  ทองดี      โรงเรียนไกรในในวิทยำคม รัชมังคลำภิเษก 
2) กลุ่มสำระกำรเรียนรู้คณิตศำสตร์ 
    นำงแพรวนภำ เมฆตำนี  โรงเรียนไกรในในวิทยำคม รัชมังคลำ
ภิเษก 
3) กลุ่มสำระกำรเรียนรู้วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี 
    นำงณัฐกฤตำ มำมี          โรงเรียนยำงซ้ำยพิทยำคม 
 4) กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำต่ำงประเทศ      
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   (ภำษำอังกฤษ) 
   นำยวันเฉลิม  นะน่ำน     โรงเรียนยำงซ้ำยพิทยำคม 

  ผลการด าเนินงาน 

    1.ร้อยละ100ของครูผู้สอน 4 สำระหลัก ระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3 ของโรงเรียนที่เป็นกลุ่มเป้ำหมำย 
ได้รับกำรส่งเสริมและพัฒนำสู่กำรยกระดับผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียน 
    2.ครูผู้สอน 4 สำระหลักระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3 ของโรงเรียนที่เป็นกลุ่มเป้ำหมำย สำมำรถก ำหนดแนว
ทำงกำรยกระดับคุณภำพผู้เรียนและมีแผนกำรด ำเนินงำนสำมำรถด ำเนินกำรตำมแผนและเป้ำหมำยที่วำงไว้ ร้อยละ 
100 
    3.ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำรวบรวมรูปแบบกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนกำรสอนเพื่อกำรยกระดับคุณภำพ
ผลสัมฤทธิ์ของสถำนศึกษำที่หลำกหลำยของครูผู้สอนและสถำนศึกษำจ ำนวน 4 รูปแบบ 
    4. ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมีเครือข่ำยกำรพัฒนำกำรศึกษำเกิดเครือข่ำยแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่ำง
ครูผู้สอน(กลุ่มไลน์) 
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3.โครงการแนะแนวอาชีพเพื่อการศึกษาและการมีงานท า ประจ าปี 2563 

   วัตถุประสงค์ 
  1. เพ่ือพัฒนำครูแนะแนวให้สำมำรถแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพอย่ำงเป็นระบบและเข้มแข็ง เพ่ือช่วย
ให้เด็กรู้จักตนเอง ค้นพบควำมถนัด ควำมสำมำรถของตนเอง วำงแผนชีวิตทั้งด้ำนกำรเรียนและอำชีพ   
            2. เพ่ือส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนำงำนแนะแนวตำมนโยบำยกระทรวงศึกษำธิกำร และจุดเน้น สพฐ.
ด้ำนกำรศึกษำ โดยจัดท ำและให้บริกำรสำรสนเทศตำมต้องกำรสำขำวิชำชีพ ลักษณะอำชีพแกโรงเรียน และแหล่ง
เรียนรู้รำยบุคคล 
  3. เพ่ือส่งเสริม สนับสนุนโรงเรียนก ำหนดให้กำรแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพนักเรียนระดับมัธยมศึกษำ
ปีที่ 3 และมัธยมศึกษำตอนปลำยเป็นเป้ำหมำยและตัวชี้วัดผลกำรด ำเนินงำนประจ ำปีของสถำนศึกษำ 
   4. เพ่ือเสริมสร้ำงเครือข่ำยควำมร่วมมือในกำรท ำงำนร่วมกันระหว่ำงครูแนะแนว นักเรียน ผู้ปกครอง 
และหน่วยงำนภำยนอก 
 เป้าหมาย 

แผนที่ก าหนด ผลการด าเนินงาน 

ประชุมเชิงปฏิบัติกำรยกระดับกำรขับเคลื่อนงำน 
แนะแนวเพ่ือกำรศึกษำต่อและกำรมีงำนท ำ  
ประจ ำปี  2563  เพ่ือกำรยกระดับกำรขับเคลื่อนงำน
แนะแนวประจ ำจังหวัดและเขตพ้ืนที่ 

-บุคลำกรหรือครูที่รับผิดชอบงำนแนะแนวกำรศึกษำ
โรงเรียนในสังกัด จ ำนวน 47 โรงเรียน 

-ครูผู้ปฏิบัติหน้ำที่ครูแนะแนวในสถำนศึกษำ
สำมำรถแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพให้แก่นักเรียน
ระดับมัธยมศึกษำปีที่ 3 และระดับมัธยมศึกษำตอน
ปลำย ก่อนส ำเร็จกำรศึกษำตำมกระบวนกำร 
แนะแนวได้ครบทุกข้ันตอน 

 

 ผลการด าเนินงาน 

 1.  ครูแนะแนวมีควำมรู้ ควำมเข้ำใจและสำมำรถแนะแนวกำรศึกษำและพัฒนำชีวิตแก่นักเรียนระดับ
มัธยมศึกษำปีที่ 3 และมัธยมศึกษำตอนปลำย ก่อนส ำเร็จกำรศึกษำตำมกระบวนกำรแนะแนวครบทุกขั้นตอน  
  2.  ครูแนะแนวได้รับกำรพัฒนำให้สำมำรถแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพอย่ำงเป็นระบบและเข้มแข็ง 
เพ่ือช่วยให้เด็กรู้จักตนเอง ค้นพบควำมถนัด ควำมสำมำรถของตนเอง วำงแผนชีวิตทั้งด้ำน  กำรเรียนและอำชีพ   
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 3.  สพม.38 และโรงเรียนในสังกัดส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนำงำนแนะแนวตำมนโยบำย
กระทรวงศึกษำธิกำร และจุดเน้น สพฐ.ด้ำนกำรศึกษำ มีกำรให้บริกำรสำรสนเทศตำม 
ต้องกำรสำขำวิชำชีพ ลักษณะอำชีพแก่โรงเรียน และแหล่งเรียนรู้รำยบุคคล 
 4. โรงเรียนมีแนวทำงกำรจัดบริกำรแนะแนวกำรศึกษำและพัฒนำชีวิตฯในโรงเรียนได้อย่ำงมีคุณภำพ 
  5.  สพม.38 และโรงเรียนในสังกัดเสริมสร้ำงเครือข่ำยควำมร่วมมือในกำรท ำงำนร่วมกันระหว่ำง ครูแนะ
แนว นักเรียน ผู้ปกครอง และหน่วยงำนภำยนอก 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. โครงการงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรมวิชาการและเทคโนโลยีของนักเรียน 

     ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน ก ำหนดจัดงำนมหกรรมควำมสำมำรถทำงศิลปหัตถกรรม 
วิชำกำรและเทคโนโลยีนักเรียน ปีกำรศึกษำ  2562 ระดับชำติใน 4 ภูมิภำค โดยมอบหมำยให้จังหวัดสุโขทัย 
ประกอบด้วยส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำสุโขทัย เขต 1 – 2 ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ 
เขต 38 (ตำก – สุโขทัย) ศูนย์กำรศึกษำพิเศษประจ ำจังหวัดสุโขทัย เป็นเจ้ำภำพในงำนมหกรรมควำมสำมำรถทำง
ศิลปหัตถกรรม วิชำกำรและเทคโนโลยีนักเรียน ปีกำรศึกษำ  2562 ระดับชำติ(ภำคเหนือ) ระหว่ำงวันที่ 21 - 23 
ธันวำคม 2562 จังหวัดสุโขทัย 
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         เพ่ือให้กำรด ำเนินกำรงำนมหกรรมควำมสำมำรถทำงศิลปหัตถกรรม วิชำกำรและเทคโนโลยีนักเรียน  ปี
กำรศึกษำ  2562 ระดับชำติ (ภำคเหนือ) ในส่วนที่ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 38  ได้รับมอบหมำย
ด ำเนินกำรไปด้วยควำมเรียบร้อย ตำมวัตถุประสงค์อย่ำงมีประสิทธิภำพและเกิดประสิทธิผลสูงสุด   จึงได้จัดท ำ
โครงกำรงำนมหกรรมควำมสำมำรถทำงศิลปหัตถกรรมวิชำกำรและเทคโนโลยีของนักเรียน ปีกำรศึกษำ 2562 
ระดับชำติ (ภำคเหนือจังหวัดสุโขทัย) 

 วัตถุประสงค์ 

  1. เพ่ือสนับสนุนกำรจัดกำรแข่งขันควำมสำมำรถทำงศิลปหัตถกรรมวิชำกำรและเทคโนโลยีของนักเรียน
ระดับมัธยมศึกษำในพื้นที่ 17 จังหวัดภำคเหนือตอนบน 
  2. เพ่ือด ำเนินกำรจัดพิธีเปิดงำนมหกรรมควำมสำมำรถทำงศิลปหัตถกรรมวิชำกำรและเทคโนโลยีของ
นักเรียน ปีกำรศึกษำ 2562 ระดับชำติ (ภำคเหนือจังหวัดสุโขทัย) 
    3. เพ่ือด ำเนินกำรจัดนิทรรศกำรและเวทีศักยภำพโรงเรียนมำตรฐำนสำกล ระดับชำติ ปีกำรศึกษำ 2562 
และเวทแีลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้ำนอำชีพ 

 เป้าหมาย 

แผนที่ก ำหนด ผลกำรด ำเนินงำน 

ผลผลิต (เชิงปริมาณ) 
1. โรงเรียนในสังกัดที่ได้รับมอบหมำยเป็นเจ้ำภำพ 
ในกำรจัดกำรแข่งขันควำมสำมำรถทำงศิลปหัตถกรรม 
วิชำกำรและเทคโนโลยี จ ำนวน 27 โรงเรียน  ได้รับ 
กำรสนับสนุนกำรด ำเนินงำนจัดกำรแข่งขันอย่ำง 
เหมำะสม สำมำรถด ำเนินกำรจัดกำรแข่งขันฯ ได้ 
อย่ำงมีประสิทธิภำพ 

 
1.โรงเรียนในสังกัดที่เป็นเจ้ำภำพจัดกำรแข่งขัน 
จ ำนวน 27 โรงเรียน ให้ควำมร่วมมือสนับสนุน 
รับผิดชอบงำนอย่ำงเต็มท่ี 

2.นักเรียนและครูผู้ควบคุมท่ีเข้ำร่วมกำรแข่งขันควำม 
สำมำรถทำงศิลปหัตถกรรมวิชำกำรและเทคโนโลยี 
มีควำมพึงพอใจต่อกำรด ำเนินกำรจัดกำรแข่งขันฯ 
 

2.จำกแบบสอบถำมควำมคิดเห็นจำกโรงเรียนที่เป็น 
เจ้ำภำพ โรงเรียนที่ร่วมสนับสนุนในสังกัด และ 
หน่วยงำนอื่นที่เก่ียวข้อง มีควำมพึงพอใจและชื่นชม 
ในควำมส ำเร็จเป็นแบบอย่ำงที่ดีในกำรพัฒนำงำน 
ให้ดียิ่งขึ้นในครั้งต่อไป 

3. นักเรียนและครูผู้ควบคุมที่เข้ำร่วมนิทรรศกำรและเวที 
ศักยภำพโรงเรียนมำตรฐำนสำกลระดับชำติ ปีกำรศึกษำ 
2562 และเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้ำนอำชีพ มีควำม 

3.นักเรียนและครูผู้ควบคุมท่ีเข้ำร่วมนิทรรศกำรและ
เวทีศักยภำพโรงเรียนมำตรฐำนสำกลระดับชำติ 
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พึงพอใจต่อกำรด ำเนินกำรจัดนิทรรศกำร ได้แสดงควำมสำมำรถและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้ำน
อำชีพ และวิชำกำรกิจกรรมอ่ืน ๆ ระหว่ำงกันอย่ำงดี 
นักเรียนมีทักษะ ควำมสำมำรถ มีควำมคิดริเริ่ม
สร้ำงสรรค์อย่ำงมีประสิทธิภำพ 

ผลลัพธ์  (เชิงคุณภาพ) 

1. นักเรียนมีทักษะและเจตคติที่ดีต่อกำรเรียนกำรสอน 
วิชำสำมัญและวิชำอำชีพ 
2.นักเรียนมีทักษะควำมสำมำรถ มีควำมคิดริเริ่ม 
สร้ำงสรรค์ ยกระดับมำตรฐำนคุณภำพได้สูงขึ้น 
3. เครือข่ำยส่งเสริมประสิทธิภำพกำรจัดกำรมัธยมศึกษำ 
จังหวัดสุโขทัยได้รับกำรสนับสนุนกำรเตรียมควำมพร้อม 
ทุกกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ 

 

-นักเรียนได้เข้ำร่วมกำรแข่งขันทุกระดับและได้รับ 
รำงวัลตำมเกณฑ์กำรแข่งขัน 
-นักเรียนได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่ำงกันและได้รับ 
กำรพัฒนำทักษะทำงด้ำนศิลปะวิชำกำรและ 
เทคโนโลยี 
-โรงเรียนน ำไปพัฒนำกำรจัดกำรเรียนกำรสอนใน 
โรงเรียนให้มีผลสัมฤทธิ์สูงขึ้น 

 

ผลการด าเนินงาน 

1. โรงเรียนในสังกัดที่เป็นเจ้ำภำพจัดกำรแข่งขันจ ำนวน 27 
โรงเรียน ให้ควำมร่วมมือสนับสนุนรับผิดชอบงำนอย่ำงเต็มที่ 
2. จำกแบบสอบถำมควำมคิดเห็นจำกโรงเรียนที่เป็นเจ้ำภำพ 
โรงเรียนที่ร่วมสนับสนุนในสังกัด และหน่วยงำนอ่ืนที่เกี่ยวข้อง มี
ควำมพึงพอใจและชื่นชมในควำมส ำเร็จเป็นแบบอย่ำงที่ดีในกำรพัฒนำงำนให้ดียิ่งขึ้นในครั้งต่อไป 
3. นักเรียนและครูผู้ควบคุมที่เข้ำร่วมนิทรรศกำรและเวทีศักยภำพโรงเรียนมำตรฐำนสำกลระดับชำติได้แสดง
ควำมสำมำรถและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้ำนอำชีพ และวิชำกำรกิจกรรมอ่ืน ๆ ระหว่ำงกันอย่ำงดี นักเรียนมีทักษะ 
ควำมสำมำรถ มีควำมคิดริเริ่มสร้ำงสรรค์อย่ำงมีประสิทธิภำพ 

 

 

 

 

 



รายงานผลการด าเนนิงานส านกังานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต 38 | 39 

 

 

 

 

1.โครงกำรฝึกอบรมวิชำผู้ก ำกับลูกเสือสำมัญรุ่นใหญ่ ขั้นควำมรู้ชั้นสูง (A.T.C.) 

 ตำมพระรำชบัญญัติลูกเสือ พ.ศ.2551  และข้อบังคับคณะกรรมกำรบริหำรลูกเสือแห่งชำติ ว่ำด้วยกำร
แต่งตั้งผู้บังคับบัญชำลูกเสือ พ.ศ.2553 และตำมยุทธศำสตร์กำรยกระดับคุณภำพกำรศึกษำของลูกเสือ ของ
กระทรวงศึกษำธิกำร ซึ่งมีวัตถุประสงค์ที่จะพัฒนำและส่งเสริม “กิจกรรมลูกเสือ” ให้เจริญก้ำวหน้ำเพ่ือส่งผลให้
นักเรียนและเยำวชนไทยมีทักษะชีวิตและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ อันจะส่งผลต่อควำมเจริญอย่ำงยั่งยืนของ
ประเทศชำติสืบไป    

  กลุ่มส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำ  ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 38 ส ำนักงำน
คณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน  กระทรวงศึกษำธิกำร   ได้เล็งเห็นถึงควำมส ำคัญของกำรพัฒนำกิจกรรมลูกเสือ 
จึงได้จัดท ำโครงกำรฝึกอบรมวิชำผู้ก ำกับลูกเสือสำมัญรุ่นใหญ่ ขั้นควำมรู้ชั้นสูง (A.T.C.) ขึ้น เพ่ือให้เป็นไปตำมนโยบำย
ของส ำนักงำนลูกเสือแห่งชำติ และเพ่ือให้ผู้บังคับบัญชำลูกเสือสำมัญรุ่นใหญ่  ปฏิบัติหน้ำที่เป็นผู้บังคับบัญชำลูกเสือ
ในกองลูกเสือสำมัญรุ่นใหญ่ของตนเองอย่ำงมีประสิทธิภำพและน ำไปสู่กำรพัฒนำตนเองของผู้บังคับบัญชำลูกเสือใน
กำรเสนอผลงำนด้ำนลูกเสือเพ่ือขอรับเครื่องหมำยทำงลูกเสือที่สูงขึ้น            

วัตถุประสงค์ 

  1. เพ่ือให้สอดคล้องและเป็นไปตำมพระรำชบัญญัติลูกเสือ พ.ศ.2551  และตำมข้อบังคับคณะกรรมกำร
บริหำรลูกเสือแห่งชำติ ว่ำด้วยกำรแต่งตั้งผู้บังคับบัญชำลูกเสือ พ.ศ.2553 
  2. เพ่ือฝึกอบรมผู้ก ำกับลูกเสือให้มีควำมรู้   ควำมเข้ำใจจุดหมำย  วัตถุประสงค์และวิธีกำรในกำร
ฝึกอบรมเยำวชนแบบใหม่ตำมแนวปฏิบัติของส ำนักงำนลูกเสือโลก  และเพ่ือให้บรรลุเป้ำหมำยตำมอุดมกำรณ์ของ
คณะลูกเสือแห่งชำติ 
  3. เพ่ือให้ผู้ก ำกับลูกเสือ  สำมำรถวำงแผนด ำเนินกำรฝึกอบรมลูกเสือตำมแนวกำรฝึกอบรมแบบใหม่ได้
อย่ำงมีประสิทธิภำพ 
  4. เพ่ือให้ผู้ก ำกับลูกเสือสำมำรถท ำหน้ำที่บริหำรกิจกำรลูกเสือในกลุ่มหรือกองลูกเสือของตนเองได้อย่ำง
มีประสิทธิภำพ 
  5. เพ่ือให้ผู้บังคับบัญชำลูกเสือพัฒนำตนเองด้ำนลูกเสือ  เพื่อขอรับเครื่องหมำยที่สูงขึ้น 
 

 

 

นโยบายที่ 3 พัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา 
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เป้าหมาย 

แผนที่ก าหนด ผลการด าเนินงาน 

1. เชิงปริมาณ 

  -  จัดกำรฝึกอบรมผู้ก ำกับลูกเสือสำมัญรุ่นใหญ่  
ขั้นควำมรู้ชั้นสูง จ ำนวน  39  คน  
วิทยำกรผู้ให้กำรฝึกอบรม จ ำนวน 39 คน 
 

ผลผลิต/เชิงปริมาณ 

ผู้บังคับบัญชำลูกเสือ สังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่ 
กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 38 และนอกสังกัด  
รวม  39  คน   

วิทยำกรผู้ให้กำรฝึกอบรม ตำมค ำสั่งส ำนักงำน 
ลูกเสือจังหวัด และหนังสือเชิญจำกส ำนักงำนเขตพ้ืนที่
กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 38 จ ำนวน 39 คน 

2. เชิงคุณภาพ 

  -  ผู้ผ่ำนกำรฝึกอบรมลูกเสือสำมัญรุ่นใหญ่  ขั้นควำมรู้
ชั้นสูง  มีทักษะควำมรู้  ควำมสำมำรถทำงวิชำลูกเสือ
สำมัญรุ่นใหญ่  ได้ประสบกำรณ์เพ่ือไปพัฒนำกำร
ฝึกอบรม  ส่งผลให้กิจกำรลูกเสือโรงเรียนของตนให้มี
คุณภำพยิ่งขึ้น   

 

 ผลลัพธ์/เชิงคุณภาพ  

-ผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรม ร้อยละ 100 ผ่ำนกำรอบรมมี
ควำมรู้ ควำมสำมำรถ ทักษะ เจตคติ ตำมกระบวนกำร
ของลูกเสือ และสำมำรถน ำแนวปฏิบัติของลูกเสือไปใช้ให้
เป็นมำตรฐำนเดียวกัน และสำมำรถน ำไปพัฒนำกิจกำร
ลูกเสือของโรงเรียนตนเอง 

-วิทยำกรร้อยละ 100 สำมำรถน ำผลงำนกำรฝึกอบรมไป
ใช้เพื่อกำรขอเครื่องหมำยวุฒิทำงลูกเสือเพ่ิมขึ้น  

 

 ผลการด าเนินงาน 

 1.มีผู้ผ่ำนกำรอบรมลูกเสือสำมัญรุ่นใหญ่ขั้นควำมรู้เบื้องต้น (B.T.C.) เข้ำร่วมอบรมหลักสูตรลูกเสือ
สำมัญรุ่นใหญ่ขั้นควำมรู้ชั้นสูง 
 2.วิทยำกรผู้ให้กำรอบรม ได้รับหนังสือรับรองและค ำสั่งปฏิบัติกำรและสำมำรถน ำไปขอวุฒิทำงลูกเสือ
เพ่ิมข้ึน และขอรำงวัลในกำรปฏิบัติงำนลูกเสือดีเด่นได้ต่อไป 
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2. โครงการยกย่องเชิดชูเกียรติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจ าปี 2563 

   ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ เป็นบุคคลส ำคัญเป็นผู้
ที่อุทิศตนในกำรพัฒนำกำรศึกษำมำตลอดชีวิตรำชกำร เป็นผู้ที่ประกอบ
คุณงำมควำมดีเป็นที่น่ำยกย่องสรรเสริญ เป็นแบบอย่ำงที่ดีแก่คนรุ่นหลัง
ที่ผ่ำนมำส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน และส ำนักงำนเขต
พ้ืนที่กำรศกึษำมัธยมศึกษำเขต 38 มีกำรส่งเสริมยกย่องเชิดชูเกียรติสร้ำง
ขวัญและก ำลังใจในกำรปฏิบัติหน้ำที่รำชกำรของข้ำรำชกำรครูและ
บุคลำกรทำงกำรศึกษำ อันจะเห็นได้จำกกำรคัดเลือกข้ำรำชกำรำชครู
และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ทั้งทำงด้ำนวิชำกำร ด้ำนคุณธรรมจริยธรรม 
ฯลฯ จึงต้องมีโครงกำรยกย่องเชิดชูเกียรติและสร้ำงขวัญก ำลังใจ

ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ เพ่ือยกย่องเชิดชูเกียรติและเสริมสร้ำงก ำลังใจ และสร้ำงแรงจูใจในกำร
ปฏิบัติหน้ำที่รำชกำรของข้ำรำชกำรในสังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 38  

 วัตถุประสงค์ 

 1. เพ่ือสร้ำงขวัญก ำลังใจ ควำมสำมัคคี และควำมสัมพันธ์อันดีต่อกันของบุคลำกร 
 2. เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติให้กับครูที่มีผลกำรปฏิบัติงำนดีเด่น และเพ่ือให้เป็นแบบอย่ำงที่ดีแก่ครู ใน
โรงเรียน สังคม ชุมชน และองค์กร 
  3. เพ่ือให้มีแนวทำงในกำรปฏิบัติตน และสร้ำงขวัญและก ำลังใจ แก่ข้ำรำชกำรครูและลูกจ้ำงประจ ำ  ที่เกษียณอำยุ
รำชกำร ประจ ำปีงบประมำณ  2563  

เป้าหมาย 

แผนที่ก าหนด ผลการด าเนินงาน 

เชิงปริมำณ 
ผู้บริหำรสถำนศึกษำ ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกร
ทำงกำรศึกษำ ลูกจ้ำงประจ ำ ที่เกษียณอำยุ
รำชกำร ประจ ำปี 2563 จ ำนวน 61 คน 
สถำนศึกษำ ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำร
ศึกษำที่มีผลงำนดีเด่นได้รับกำรยกย่องเชิดชู
เกียรติ 

 

1. ผู้บริหำรสถำนศึกษำ ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกร
ทำงกำรศึกษำ ลูกจ้ำงประจ ำ ที่เกษียณอำยุรำชกำร 
ประจ ำปี 2563 รวมทั้งสิ้น 65 คน (เพ่ิมเติมจำกช่วย
รำชกำรที่โรงเรียนตำกพิทยำคม 1 คน โรงเรียนโสต
ศึกษำ 2 คน และโรงเรียนรำชประชำนุเครำะห์ 1 คน 
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2. สถำนศึกษำ ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ
ที่มีผลงำนดีได้รับกำรยกย่องเชิดชูเกียรติ จ ำนวน 87 คน 

เชิงคุณภำพ 

ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ได้รับกำรยก
ย่องเชิดชูเกียรติบัตร เกิดขวัญและก ำลังใจในกำรปฏิบัติ 

 

 

เป็นไปตำมแผนที่ก ำหนด 

 ผลการด าเนินงาน 

  1. ร้อยละ 100 ของผู้เกษียณอำยุรำชกำร  ประจ ำปี 2563 และสถำนศึกษำ ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกร
ทำงกำรศึกษำที่มีผลงำนดีเด่น ได้รับกำรยกย่องเชิดชูเกียรติ 
  2.ร้อยละ 100 ของผู้เกษียณอำยุรำชกำร ประจ ำปี 2563 และสถำนศึกษำ ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกร
ทำงกำรศึกษำที่มีผลงำนดีเด่น เกิดควำมภำคภูมิใจ เพ่ิมขวัญและก ำลังใจในกำรปฏิบัติงำนยิ่งขึ้น 

 

 

 

 

 

3.โครงการอบรมพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพผู้บริหารสถานศึกษา ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 
38 ประจ าปี พ.ศ.2563 

 กำรพัฒนำบุคลำกรเป็นหัวใจส ำคัญต่อกำรเปลี่ยนแปลงองค์กร บุคลำกรจ ำเป็นที่จะต้องได้รับกำรพัฒนำ
ตลอดเวลำเพ่ือให้มีควำมคิดสร้ำงสรรค์ เกิดกำรเรียนรู้ มีควำมสำมำรถในกำรคิดเชิงระบบสำมำรถรับรู้และปรับเปลี่ยน
ควำมคิด มีกำรบริหำรองค์กรที่มุ่งสร้ำงบรรยำกำศในกำรสร้ำงจิตส ำนึกให้บุคลำกรเกิดกำรพัฒนำตนเองและองค์กร มี
กำรเรียนรู้ร่วมกันเป็นทีมมีควำมเข้ำใจในควำมหลำกหลำยทำงสังคม มีควำมสำมำรถในกำรสำนสัมพันธ์ที่ดี กำรที่
องค์กรจะบริหำรจัดกำรให้ประสบควำมส ำเร็จบรรลุวัตถุประสงค์ เป้ำหมำยและตัวชี้วัดที่ก ำหนดไว้ จึงจ ำเป็นอย่ำงยิ่ง
ที่องค์กรต้องมีควำมรู้ควำมเข้ำใจและทักษะตลอดจนประสบกำรณ์ในกำรก ำหนดกลยุทธ์เพ่ือเข้ำสู่ยุคไทยแลนด์ 4.0 

  ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 38  ได้ตระหนักและให้ควำมส ำคัญในกำรพัฒนำศักยภำพ
เพ่ือพัฒนำส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำในมิติต่ำงๆได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ รวมทั้งได้มีโอกำสแลกเปลี่ยนเรียนรู้
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ประสบกำรณ์ในกำรบริหำรกำรจัดกำรศึกษำเพ่ือน ำมำประยุกต์ใช้ในกำรปฏิบัติงำนอย่ำงเป็นมืออำชีพ เป็นที่น่ำศรัทธำ
ของผู้รับบริกำรและผู้เกี่ยวข้อง จึงได้จัดโครงกำรนี้ขึ้น 

  วัตถุประสงค์ 

 1. เพ่ือให้บุคลำกรของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำได้รับกำรเสริมสร้ำงองค์ควำมรู้ควำมเข้ำใจทักษะ 
ตลอดจนมีแนวคิดในกำรบริหำรจัดกำร 
   2. เพ่ือเสริมสร้ำงและพัฒนำศักยภำพในกำรปฏิบัติหน้ำที่ของผู้บริหำรสถำนศึกษำ ให้มีประสิทธิภำพ 
และประสิทธิผล 
  3. เพ่ือให้ผู้บริหำรสถำนศึกษำ ได้มีโอกำสแลกเปลี่ยนเรียนรู้ควำมคิดประสบกำรณ์ และกำรท ำงำนเป็น
ทีม 
เป้าหมาย 

แผนที่ก ำหนด ผลกำรด ำเนินงำน 

ผลผลิต (เชิงปริมำณ) 

ผู้บริหำรสถำนศึกษำ  และบุคลำกรทำงกำรศึกษำใน
สังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 38  
เข้ำรับกำรอบรมพัฒนำ จ ำนวน 100  คน 

 

ผู้บริหำรสถำนศึกษำ และบุคลำกรทำงกำรศึกษำใน
สังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 38 
เข้ำรับกำรอบรมพัฒนำ จ ำนวน 90 คน 

ผลสัมฤทธิ์ (เชิงคุณภำพ) 

ผู้บริหำรสถำนศึกษำ  และบุคลำกรทำงกำรศึกษำใน
สังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 38 
ได้รับกำรพัฒนำเพ่ิมพูนควำมรู้และเสริมสร้ำงสมรรถนะ
ในกำรปฏิบัติงำนให้เกิดศักยภำพในกำรบริหำรรำชกำร
ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 

 

ผู้บริหำรสถำนศึกษำ  และบุคลำกรทำงกำรศึกษำใน
สังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 38 
ได้รับกำรเพ่ิมพูนควำมรู้และกำรพัฒนำทักษะในกำร
ปฏิบัติงำนสำมำรถน ำมำประยุกต์ใช้ในกำรบริหำรจัด
กำรศึกษำได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 

 ผลการด าเนินงาน 

 1.ผู้บริหำรสถำนศึกษำและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ จ ำนวน 90 คน ได้รับกำรเพ่ิมพูนควำมรู้และกำร
พัฒนำทักษะในกำรปฏิบัติงำนสำมำรถน ำมำประยุกต์ใช้ในกำรบริหำรจัดกำรศึกษำได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 

 2. มีผู้บริหำรสถำนศึกษำ เข้ำร่วมกิจกรรมกำรศึกษำดูงำน จ ำนวน 44 คน มีกำรสร้ำงเครือข่ำยและเกิด
กำรแลกเปลี่ยนเรียนประสบกำรณ์ เพ่ือน ำมำปรับใช้ตำมบริบทของแต่ละสถำนศึกษำ ตลอดจนเป็นกำรสร้ำงควำมรัก
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ควำมสำมัคคี ควำมกลมเกลียว ระหว่ำงผู้บริหำรภำยในองค์กร ท ำให้ประสิทธิภำพในกำรปฏิบัติงำนและกำรบริหำรจัด
กำรศึกษำส่งผลดีต่อผู้เรียน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. โครงการอบรมพัฒนาหลักสูตรการเสริมสร้างสมรรถนะครูผู้ช่วยสู่การเป็นครูมืออาชีพ ประจ าปี 2563 

วัตถุประสงค์ 

 1. กำรครองตน 
     1.1 เพ่ือเสริมสร้ำงให้ครูผู้ช่วยรู้จักตนเองและมีอุดมกำรณ์ควำมเป็นครู ปฏิบัติงำนและกำรปฏิบัติตน
เหมำะสมกับกำรเป็นข้ำรำชกำรครูที่ดี มีคุณธรรม จรรยำบรรณวิชำชีพและมำตรฐำนวิชำชีพ มีวินัยในตนเอง ประพฤติ
ปฏิบัติตนตำมวินัยของข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ปฏิบัติงำนและปฏิบัติตนเหมำะสมกับกำรเป็น
ข้ำรำชกำรครูที่ด ี
    1.2 เพ่ือเสริมสร้ำงให้ครูผู้ช่วย มีควำมรู้ ควำมเข้ำใจสิทธิประโยชน์ในกำรเป็นข้ำรำชกำรและ
ควำมก้ำวหน้ำในวิชำชีพครู 
 2. กำรครองคน 
    2.1 เพ่ือให้ครูผู้ช่วยตระหนักถึงควำมสำคัญของกำรทำงำนเป็นทีม มีมนุษยสัมพันธ์ในกำรปฏิบัติงำน 
และปฏิบัติตนเป็นผู้มีจิตอำสำ 



รายงานผลการด าเนนิงานส านกังานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต 38 | 45 

 

    2.2 เพ่ือให้ครูผู้ช่วยมีควำมรู้ ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับระบบกำรดูแลช่วยเหลือที่มีต่อกำรพัฒนำนักเรียน 
สถำนศึกษำ สังคม ตนเอง และสำมำรถให้ควำมช่วยเหลือนักเรียนตำมหลักกำรของระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนได้ 
 3. กำรครองงำน 
    3.1 เพ่ือให้ครูผู้ช่วยมีควำมรู้ ควำมเข้ำใจในกำรน ำหลักสูตรไปใช้ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพและมีทักษะ
ในกำรจัดกำรเรียนรู้ กำรออกแบบกำรเรียนรู้ได้อย่ำงเหมำะสม 
    3.2 เพ่ือให้ครูผู้ช่วยมีควำมรู้ ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับในกำรจัดบรรยำกำศที่ส่งเสริมกำรเรียนรู้ 
กระบวนกำรคิด ทักษะชีวิต เทคนิคกำรก ำกับดูแลชั้นเรียน สำมำรถจัดท ำข้อมูล สำรสนเทศและจัดเก็บได้อย่ำงเป็น
ระบบและบริหำรจัดกำรชั้นเรียนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 
    3.3 เพ่ือให้ครูผู้ช่วยมีควำมรู้ ควำมเข้ำใจกำรจัดท ำวิจัยในชั้นเรียน สำมำรถวิเครำะห์ปัญหำจำกกำร
จัดกิจกรรมกำรเรียนกำรสอน สำมำรถออกแบบและก ำหนดวิธีกำร แก้ปัญหำโดยใช้กำรวิจัยในชั้นเรียน และนำ
ผลกำรวิจัยไปใช้ในกำรพัฒนำกำรเรียนกำรสอน 

 เป้าหมาย 

แผนที่ก าหนด ผลการด าเนินงาน 

ด้ำนปริมำณ 
ครูผู้ช่วย พนักงำนรำชกำร และลูกจ้ำง ต ำแหน่ง
ครูผู้สอน ได้รับกำรอบรมพัฒนำ จ ำนวนเครือข่ำยละ 
100 คน  

 

ครูผู้ช่วย พนักงำนรำชกำร และลูกจ้ำง 
ต ำแหน่งครูผู้สอน จ ำนวน 259 คน ได้รับกำร
พัฒนำเตรียมควำมพร้อมและพัฒนำอย่ำงเท่ำ
เทียมกัน มีควำมรู้ ควำมประพฤติและ
คุณลักษณะเหมำะสมในหน้ำที่ควำม
รับผิดชอบด้ำนกำรครองตน ครองคน และ
รองงำน 

ด้ำนคุณภำพ 
ครูผู้ช่วยได้รับโอกำสในกำรพัฒนำวิชำชีพตำม
เจตนำรมณ์ของหลักเกณฑ์และวิธีกำรเตรียมควำม
พร้อมและพัฒนำอย่ำงเข้มอย่ำงเท่ำเทียมกัน 
ครูผู้ช่วย/ครูผู้สอน มีควำมรู้ควำมประพฤติและ
คุณลักษณะเหมำะสมในหน้ำที่ควำมรับผิดชอบ
สำมำรถน ำประสบกำรณ์ที่ได้รับในกำรพัฒนำไป
ประยุกต์ใช้เพ่ือยกระดับคุณภำพกำรศึกษำ 

 

 

เป็นไปตำมแผนที่ก ำหนด 
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ครูผู้ช่วย/ครูผู้สอนเป็นครูที่ดีและพัฒนำตนเอง  
สำมำรถน ำควำมรู้ไปประยุกต์ใช้ตำมหลักเกณฑ์กำร
ครองตน ครองคนและครำองงำน และตำมหลักของ
ปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียงด ำรงอยู่ในสังคมได้อย่ำงมี
ควำมสุข 

ผลการด าเนินงาน 

  1.มีผู้ผ่ำนกำรพัฒนำตนเองผ่ำนระบบออนไลน์ จ ำนวน 257 คน 
  2.มีผู้ผ่ำนกำรพัฒนำประชุมปฏิบัติกำรจ ำนวน 261 คน 

 

 

 

 

 

5. โครงการโครงการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษโดยใช้หลักสูตรการพัฒนาครูด้านการจัดการเรียนการ
สอนภาษาอังกฤษ (Boot Camp Turbo) 

วัตถุประสงค์   

  1. เพ่ือพัฒนำควำมสำมำรถด้ำนกำรจัดกำรเรียนรู้ของครูภำษำอังกฤษตำมหลักสูตรของ สพฐ.  (Boot 
Camp Turbo) ส ำหรับครูภำษำอังกฤษที่ยังไม่เข้ำรับกำรพัฒนำ จ ำนวน 40 คน 
  2. เพ่ือส่งเสริมกำรพัฒนำกระบวนกำรจัดกำรเรียนรู้แบบห้องเรียนเป็นฐำน (Lesson Study) 

เป้าหมาย 

แผนที่ก าหนด ผลการด าเนินงาน 
1. ร้อยละ 100 ของครูภำษำอังกฤษที่เข้ำร่วม
โครงกำรได้รับกำรพัฒนำควำมสำมำรถด้ำนกำร
จัดกำรเรียนรู้ของครูภำษำอังกฤษตำมหลักสูตรของ 
สพฐ.  (Boot Camp Turbo) (78 คน) 

1. ร้อยละ 46.15 ของครูภำษำอังกฤษที่เข้ำร่วม
โครงกำรได้รับกำรพัฒนำควำมสำมำรถด้ำนกำร
จัดกำรเรียนรู้ของครูภำษำอังกฤษตำมหลักสูตรของ 
สพฐ.  (Boot Camp Turbo) (36 คน) 
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2. ร้อยละ 100 ของครูภำษำอังกฤษที่เข้ำร่วม
โครงกำรได้รับกำรส่งเสริมกำรพัฒนำกระบวนกำร
จัดกำรเรียนรู้แบบห้องเรียนเป็นฐำน (Lesson 
Study) (78 คน) 

2. ร้อยละ 46.15 ของครูภำษำอังกฤษที่เข้ำร่วม
โครงกำรได้รับกำรส่งเสริมกำรพัฒนำกระบวนกำร
จัดกำรเรียนรู้แบบห้องเรียนเป็นฐำน (Lesson 
Study) (36 คน) 

กรณีด าเนินการได้ต่ ากว่าเป้าหมายที่ก าหนด เพราะ 

  งบประมำณไม่เพียงพอ  

ผลการด าเนินงาน 

  ครูภำษำอังกฤษที่เข้ำร่วมโครงกำรฯ มีคะแนนบกำรพัฒนำควำมสำมำรถด้ำนกำรจัดกำรเรียนรู้ของครู
ภำษำอังกฤษตำมหลักสูตรของ สพฐ.  (Boot Camp Turbo) ผ่ำนเกณฑ์กำรประเมิน ร้อยละ 80 

 

6. โครงการ วิจัยเพื่อพัฒนากรอบหลักสูตรสถานศึกษาเฉพาะพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดน 

วัตถุประสงค์   

 เพ่ือตรวจสอบควำมสอดคล้องของหลักสูตรรำยวิชำบูรณำกำรเฉพำะพ้ืนที่เขตพัฒนำเศรษฐกิจพิเศษ
ชำยแดน  อ ำเภอแม่สอด จังหวัดตำก  กับควำมต้องกำรผลิตและพัฒนำก ำลังคนในพ้ืนที่จังหวัดตำก 

เป้าหมาย 

แผนที่ก าหนด ผลการด าเนินงาน 
ร้อยละ 100 ของสถำนศึกษำในสังกัดส ำนักงำนเขต
พ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 38  ที่เข้ำร่วม
โครงกำรจัดกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนโรงเรียนในเขต
พัฒนำเศรษฐกิจพิเศษ  มีหลักสูตรรำยวิชำบูรณำกำร
เฉพำะพ้ืนที่เขตพัฒนำเศรษฐกิจพิเศษชำยแดน อ ำเภอ
แม่สอด จังหวัดตำก  ระดับมัธยมศึกษำตอนต้น  และ
ระดับมธัยมศึกษำตอนปลำย ที่สอดคล้องกับควำม
ต้องกำรผลิตและพัฒนำก ำลังคนในพ้ืนที่จังหวัดตำก  (3 
โรงเรียน) 

สถำนศึกษำในสังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ
มัธยมศึกษำ เขต 38  ที่เข้ำร่วมโครงกำรจัดกำรศึกษำ
ขั้นพ้ืนฐำนโรงเรียนในเขตพัฒนำเศรษฐกิจพิเศษ  มี
หลักสูตรรำยวิชำบูรณำกำรเฉพำะพ้ืนที่เขตพัฒนำ
เศรษฐกิจพิเศษชำยแดน อ ำเภอแม่สอด จังหวัดตำก  
ระดับมัธยมศึกษำตอนต้น  และระดับมัธยมศึกษำตอน
ปลำย ที่ไม่สอดคล้องกับควำมต้องกำรผลิตและพัฒนำ
ก ำลังคนในพ้ืนที่จังหวัดตำกและสภำพเศรษฐกิจและ
สังคมในพ้ืนที่เขตพัฒนำเศรษฐกิจพิเศษชำยแดน 
อ ำเภอแม่สอด จังหวัดตำก   
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ผลการด าเนินงาน 

 สถำนศึกษำที่เข้ำร่วมโครงกำรจัดกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนโรงเรียนในเขตพัฒนำเศรษฐกิจพิเศษ รำยงำนผล
กำรพัฒนำและกำรใช้หลักสูตรรำยวิชำบูรณำกำรเฉพำะพ้ืนที่เขตพัฒนำเศรษฐกิจพิเศษชำยแดน อ ำเภอแม่สอด จังหวัด
ตำก  ระดับมัธยมศึกษำตอนต้น  และระดับมัธยมศึกษำตอนปลำย  (3 โรงเรียน)   

 

7. โครงการ พัฒนำผู้บริหำร ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 

วัตถุประสงค์ 

 1. เพื่อส่งเสริมให้ผู้บริหำร ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำพัฒนำตนเองทั้งในด้ำนกำรปฏิบัติงำนและด้ำน
คุณธรรมจริยธรรมอย่ำงต่อเนื่องและเป็นระบบ  
 2. เพื่อเป็นกำรส่งเสริมและพัฒนำผู้บริหำร ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำสำมำรถน ำควำมรู้ที่ได้จำกกำร
อบรม สัมมนำ และศึกษำดูงำน มำใช้เพ่ือให้เกิดควำมก้ำวหน้ำในวิชำชีพ 

เป้าหมาย 

 1 เชิงปริมาณ  

      ผู้บริหำร ครู และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ในสังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ
มัธยมศึกษำ เขต 38 ได้รับกำรพัฒนำ  

 2. เชิงคุณภาพ 

 ผู้บริหำร ครู และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ เกิดควำมรู้ ควำมเข้ำใจ เจตคติ และทักษะกำรจัด
กำรศึกษำและสำมำรถน ำควำมรู้ไปประยุกต์ใช้ในกำรพัฒนำคุณภำพผู้เรียนเต็มตำมศักยภำพ 

ผลการด าเนินงาน 

 1. กิจกรรมการส่งเสริมการอบรมพัฒนา 

  1.1 มีข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำเข้ำรับกำรพัฒนำ ดังนี้ 

 หลักสูตรที่เข้ำอบรมพัฒนำ    จ ำนวน 6,702 ครั้ง 
 1.1) แบบ Online    6,297  ครั้ง 
 1.2) แบบ Onsite    405  ครั้ง 
 ผู้เข้ำรับกำรอบรมพัฒนำ  จ ำนวน  1,460 คน 
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 ครู    1,425 คน 
 ผู้บริหำร      25 คน 
 อ่ืนๆ       10 คน 

 1.2 ประโยชน์ที่ได้รับจำกกำรอบพัฒนำ ดังนี้ 

 1) ได้รับควำมรู้เพ่ิมมำกข้ึน 
 2) ได้น ำควำมรู้และทักษะต่ำงๆ ที่ได้รับกำรอบรมมำช่วยในกำรพัฒนำงำน 
 3) ท ำให้เกิดควำมเชี่ยวชำญในงำนและมีประสิทธิภำพในกำรท ำงำนมำกข้ึน 
 4) ได้พบปะและแลกเปลี่ยนประสบกำรณ์กำรท ำงำนกับบุคลำกรจำกหน่วยงำนอื่นๆที่เข้ำร่วมอบรม
ด้วยกัน 

 2. กิจกรรมพัฒนาบุคลากร และพัฒนาเครื่องมือในการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล ทั้ง 4 ด้าน คือ ด้านวิชาการ 
ด้านบริหารงบประมาณ ด้านบริหารงานบุคลและด้านบริหารทั่วไป ให้กับสถานศึกษาในสังกัด 

2.1 บุคลำกรในส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 38  ได้รับกำรพัฒนำ ส่งเสริมให้เกิดควำมรัก
สำมัคคีภำยในองค์กร ปลูกฝังให้รู้จักกำรเสียสละต่อผู้ที่ด้อยโอกำสกว่ำ สร้ำงพลังและขวัญก ำลังใจในกำรปฏิบัติงำน   

2.2 เกิดควำมรู้ควำมเข้ำใจในบริบท สภำพปัญหำและแนวทำงกำรปฏิบัติงำนของสถำนศึกษำและได้ศึกษำ
แนวทำงปฏิบัติงำนในด้ำนต่ำงๆ ของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่ชำยขอบ ซึ่งสำมำรถน ำมำปรับใช้ให้สอดคล้องเหมำะสมกับ
สถำนศึกษำในสังกัดท่ีตั้งอยู่ในพื้นที่ลักษณะคล้ำยกันได้ 

2.3 สำมำรถพัฒนำเครื่องมือในกำรนิเทศ ติดตำมและประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำของสถำนศึกษำ  ทั้ง 4 
ด้ำน ได้อย่ำงมีมำตรฐำน น ำไปสู่กำรก ำหนดแนวทำงกำรพัฒนำงำนวิชำกำรทุกระดับอย่ำงสอดคล้องกับบริบทกำร
บริหำรจัดกำรศึกษำท้ังระบบมีควำมเป็นเอกภำพและขับเคลื่อนสู่กำรปฏิบัติได้อย่ำงเป็นรูปธรรมมีประสิทธิภำพ 
ประสิทธิผล และผู้เรียนได้รับกำรพัฒนำอย่ำงเต็มศักยภำพ 

 3. กิจกรรมการอบรมพัฒนาการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) ในส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 

 3.1 บุคลำกรในส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 38 จัดตั้งกลุ่ม PLC ตำมภำระงำนและ
ร่วมกันก ำหนดประเด็นปัญหำเพ่ือพัฒนำสร้ำงเป็นชิ้นงำน/นวัตกรรม จ ำนวน 7 กลุ่มดังนี้ 

 1) กลุ่มบริหำรงำนกำรเงินและสินทรัพย์/หน่วยตรวจสอบภำยใน/กลุ่มกฎหมำยและคดี 
เรื่อง “แนวทำงกำรพัฒนำประสิทธิภำพกำรปฏิบัติงำนกลุ่มบริหำรงำนกำรเงินและสินทรัพย์ ประจ ำปี

งบประมำณ พ.ศ.2563” 
 2) กลุ่ม ICTเรื่อง “กำรจัดท ำเว็ปไซต์ส ำหรับกำรพัฒนำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำทำงระบบ 

E-Learning” 
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 3) กลุ่มส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำฯ  เรื่อง “กำรพัฒนำคุณภำพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมใน
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำและในสถำนศึกษำ” 

 4) กลุ่มบริหำรงำนบุคคลและกลุ่มพัฒนำครู(นักทรัพยำกรบุคคล) เรื่อง “กำรพัฒนำเว็บไซต์กลุ่ม
บริหำรงำนบุคคล สพม.38” 

 5) กลุ่มอ ำนวยกำร เรื่อง “ระบบกำรจองห้องประชุมโดยกำรใช้โปรแกรมส ำเร็จรูป Meeting 
room” 

 6) กลุ่มนโยบำยและแผน เรื่อง “กำรพัฒนำระบบกำรติดตำมและรำยงำนผลกำรด ำเนินกำรงำน
ตำมนโยบำยและกลยุทธิ์ของ สพฐ.” 

 7) กลุ่มนิเทศ ติดตำมและประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ เรื่อง “แนวทำงกำรพัฒนำประสิทธิภำพ
กำรปฏิบัติงำนกลุ่มนิเทศ ติดตำมและประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ” 

 3.2 ก ำหนดให้มีกิจกรรมกำรประชุมสัมมนำเพ่ือสรุปรำยงำนผลและน ำเสนอชิ้นงำน/นวัตกรรม PLC ใน
วันที่ 1 ตุลำคม 2563 
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1. โครงการ   พัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน และการคุ้มครองเด็กนักเรียน (Care & Protect) 

วัตถุประสงค์   

 1. เพ่ือคุ้มครองและช่วยเหลือเด็กนักเรียนที่ประสบปัญหำต่ำงๆ ให้ได้รับกำรดูแลช่วยเหลืออย่ำงทั่วถึง
ทันเวลำ นักเรียนมีภูมิคุ้มกัน มีทักษะในกำรแก้ไขปัญหำต่ำงๆ และสำมำรถศึกษำต่อจนจบหลักสูตร 
 2. เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนกำรด ำเนินงำนระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียนให้มี
ประสิทธิภำพมำกยิ่งขึ้น โดยเน้นกำรดูแลช่วยเหลือเด็กที่ต้องกำรกำรคุ้มครองและช่วยเหลือเป็นกรณีพิเศษ  
     3. เพ่ือส่งเสริมและพัฒนำระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียนในสังกัดให้มีประสิทธิภำพ 
เป้าหมาย 

แผนที่ก าหนด ผลการด าเนินงาน 
1. สถำนศึกษำในสังกัดทุกแห่งด ำเนินงำน
ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่ำงเข้มแข็ง
และต่อเนื่อง มีคุณภำพ เพื่อลดควำมเหลื่อม
ล้ ำทำงกำรศึกษำ สำมำรถคุ้มครองดูแล
ช่วยเหลือนักเรียนให้ปลอดภัยจำกปัญหำ
ต่ำงๆได้อย่ำงทันเวลำ และศึกษำต่อในระบบ
จนจบกำรศึกษำตำมหลักสูตร ส่งผลให้
นักเรียนออกกลำงคันลดลงอย่ำงต่อเนื่องทุกปี 

1. อัตรำกำรออกกลำงคันลดลงอย่ำงต่อเนื่องในทุกปี จำก
สถิติตั้งแต่ปีกำรศึกษำ 2558-2562 นักเรียนที่มีพฤติกรรม
เสี่ยงลดลง เกิดจำกกิจกรรมกำรดูแลช่วยเหลือนักเรียนของ
สถำนศึกษำท่ีมีประสิทธิภำพ กำรดูแลป้องกันคุ้มครองของครู
และสถำนศึกษำที่มุ่งเน้นดูแลเด็กทุกกลุ่ม ทั้งกลุ่มเด็กเก่งดี มี
ควำมสำมำรถพิเศษ กลุ่มเด็กปกติ และกลุ่มท่ีมีปัญหำ ให้
ได้รับกำรพัฒนำเต็มตำมศักยภำพโดยกำรสร้ำงภูมิคุ้มกันและ
เสริมสร้ำงทักษะชีวิตให้กับนักเรียนตำมแนวทำงกำรจัด
กิจกรรมพัฒนำทักษะชีวิตของส ำนักงำนคณะกรรมกำร
กำรศึกษำข้ันพ้ืนฐำนที่บูรณำกำรทักษะชีวิตในทุกกลุ่มสำระ
กำรเรียนรู้ 

 

 

 

นโยบายที่ 4 สร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ มีมาตรฐาน  

และลดความเหลื่อมล้ าทางการศึกษา 
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ผลการด าเนินงาน 

 

  อัตรำกำรออกกลำงคันลดลงอย่ำงต่อเนื่องใน
ทุกปี จำกสถิติตั้งแต่ปีกำรศึกษำ 2558-2561 
นักเรียนที่มีพฤติกรรมเสี่ยงลดลง เกิดจำก
กิจกรรมกำรดูแลช่วยเหลือนักเรียนของ
สถำนศึกษำท่ีมีประสิทธิภำพ กำรดูแลป้องกัน
คุ้มครองของครูและสถำนศึกษำที่มุ่งเน้นดูแลเด็ก
ทุกกลุ่ม ทั้งกลุ่มเด็กเก่งดี มีควำมสำมำรถพิเศษ 
กลุ่มเด็กปกติ และกลุ่มท่ีมีปัญหำ ให้ได้รับกำร
พัฒนำเต็มตำมศักยภำพ 

   

***รำงวัลระบบกำรดูแลช่วยเหลือนักเรียนดีเด่น ประเภทส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำเกียรติบัตรระดับ
ทอง ระดับเขตตรวจรำชกำรที่ 17 (Cluster17) 
  ***รำงวัลระบบกำรดูแลช่วยเหลือนักเรียนดีเด่น เกียรติบัตรระดับทอง ประเภทส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ
มัธยมศึกษำระดับส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน 
  ***โล่รำงวัลระบบกำรดูแลช่วยเหลือนักเรียน ระดับยอดเยี่ยม ประเภทส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ 
ระดับส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน 
 

2. โครงการ ส่งเสริมโอกาสทางการศึกษา ลดอัตราการออกกลางคัน       

วัตถุประสงค์ 

 1. สนับสนุนให้โรงเรียนในสังกัดมีระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ด้วยเครื่องมือ วิธีกำร กระบวนกำรที่มี
คุณภำพ สำมำรถตรวจสอบได้ 
 2. ส่งเสริมสนับสนุนให้โรงเรียนในสังกัดติดตำมให้ควำมช่วยเหลือนักเรียนที่มีแนวโน้มออกกลำงคันและ
นักเรียนออกกลำงคันให้กลับมำเข้ำเรียนในระบบ หรือ ประสำนงำนส่งต่อให้เข้ำเรียนนอกระบบ  
 3. ส่งเสริมให้เด็กทุกคนได้เข้ำรับกำรศึกษำจนจบภำคบังคับ  
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เป้าหมาย 

แผนที่ก ำหนด ผลกำรด ำเนินงำน 

ผลผลิต (เชิงปริมาณ) 

1. ประชำกรในวัยเรียนทุกคนในเขตพ้ืนที่บริกำรของ
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 38       2. 
โรงเรียนในสังกัดมีกำรติดตำมเยี่ยมบ้ำนนักเรียน  
100 % 
3. นักเรียนที่มีแนวโน้มออกกลำงคัน นักเรียนออก
กลำงคัน กลับมำเข้ำเรียนจนจบกำรศึกษำภำคบังคับ 
 ทั้งในระบบ และนอกระบบ 

 

จำกกำรส ำรวจจ ำนวนนักเรียนออกกลำงคันระหว่ำง 
ปีกำรศึกษำ 2559-2562  มีนักเรียนได้รับกำร
สนับสนุนให้ศึกษำต่อในระดับกำรศึกษำภำคคับ
จ ำนวน  18 คน   
 

  

ผลการด าเนินงาน 

1. สนับสนุนให้โรงเรียนในสังกัดมีระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ด้วยเครื่องมือ วิธีกำร 
 กระบวนกำรที่มีคุณภำพ สำมำรถตรวจสอบได้ 
2. ส่งเสริมสนับสนุนให้โรงเรียนในสังกัดติดตำมให้ควำมช่วยเหลือนักเรียนที่มีแนวโน้มออก 
กลำงคันและนักเรียนออกกลำงคันให้กลับมำเข้ำเรียนในระบบ หรือ ประสำนงำนส่งต่อให้เข้ำเรียนนอกระบบ  
3. ส่งเสริมให้เด็กทุกคนได้เข้ำรับกำรศึกษำจนจบภำคบังคับ   

 

3. โครงการดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่มีปัญหาด้านอารมณ์ ความคิด และพฤติกรรม โดยนักจิตวิทยา โรงเรียน
ประจ าเขตพื้นที่การศึกษา 

วัตถุประสงค ์

 1. เพ่ือพัฒนำระบบกำรดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่มีนักจิตวิทยำโรงเรียนประจ ำเขตพ้ืนที่กำรศึกษำเป็น
กลไกหนึ่งในกำรช่วยเหลือนักเรียน 
 2. เพ่ือวำงแผนกำรช่วยเหลือนักเรียนหรือให้ค ำปรึกษำแก่นักเรียนและผู้เกี่ยวข้องเป็นรำยบุคคล
และรำยกลุ่ม 
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เป้าหมาย 

แผนที่ก าหนด ผลการด าเนินงาน 

1. นักเรียนโรงเรียนมัธยมศึกษำในสังกัดได้กำร
ประเมินสุขภำวะจิตด้วยแบบประเมินควำมเครียด
(ST5) กรมสุขภำพจิต  

1. โรงเรียนในสังกัดได้ด ำเนินกำรเยี่ยมบ้ำนนักเรียน
ก่อนเปิดภำคเรียน คัดกรองสุขภำพจิต จ ำแนกเป็น 
3 กลุ่ม ได้แก่  กลุ่มปกติ กลุ่มเสี่ยง และกลุ่มมี
ปัญหำ โดยโรงเรียนได้ด ำเนินกำรส่งแบบรำยงำน
กำรเฝ้ำระวัง ป้องกันและแก้ไขปัญหำสุขภำพจิต
นักเรียน ก่อนเปิดภำคเรียนที่ 1 ปีกำรศึกษำ 2563 
จ ำนวนทั้งสิ้น 34 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 72.34 
ของสถำนศึกษำในสังกัดฯ และได้ท ำกำรคัดกรอง
สุขภำพจิตนักเรียนแล้วจ ำนวน 21,064 คน 

2. นักเรียนได้รับกำรดูแลช่วยเหลือและสำมำรถ
พัฒนำตนเองได้ตำมศักยภำพ ทั้งด้ำนร่ำงกำย 
อำรมณ์ สังคม และสติปัญญำ 

2. โรงเรียนในโครงกำรฯ มีแนวทำงในกำร
ด ำเนินกำรดูแลช่วยเหลือนักเรียนร่วมกับ
นักจิตวิทยำโรงเรียนประจ ำส ำนักงำนเขตพ้ืนที่ จำก
กำรได้ด ำเนินกำรเข้ำเยี่ยมโรงเรียนในโครงกำรฯ 
เพ่ือส ำรวจ เก็บข้อมูลและพูดคุยเก่ียวกับแนว
ทำงกำรส่งเสริมและช่วยเหลือนักเรียนร่วมกับ
ผู้อ ำนวยกำรสถำนศึกษำ ครูแนะแนวและครูฝ่ำย
ปกครอง รวมไปถึงกำรให้ควำมรู้กับนักเรียนแกนน ำ
หรือเพ่ือนที่ปรึกษำ 

3. นักเรียนในกลุ่มเสี่ยงและกลุ่มมีปัญหำมีกำร
เปลี่ยนแปลงไปในทำงท่ีดีขึ้น 

3. นักเรียนในกลุ่มเสี่ยงและกลุ่มมีปัญหำที่ได้เข้ำรับ
กำรให้ค ำปรึกษำ เข้ำใจและยอมรับตนเอง  พร้อมที่
จะเปลี่ยนแปลงและแก้ไขปัญหำที่เกิดข้ึน จึงส่งต่อ
ให้กับครูที่ปรึกษำและครูแนะแนวในกำรติดตำม
ช่วยเหลือเพ่ือควำมเนื่อง 

4. นักเรียนมีควำมฉลำดทำงอำรมณ์ รู้จักตนเอง 
เห็นคุณค่ำในตนเอง และควบคุมตนเองได้ รวมทั้งมี
ทักษะในกำรด ำเนินชีวิต สำมำรถด ำรงตนอยู่ใน
สังคมได้อย่ำงเหมำะสม 

4. นักเรียนเข้ำใจถึงควำมส ำคัญในกำรรู้จักกับ
อำรมณ์และกำรจัดกำรอำรมณ์ของตนเอง สำมำรถ
อธิบำยถึงคุณค่ำของตนเองและแนวทำงในกำร
ด ำเนินชีวิตสำมำรถด ำรงตนอยู่ในสังคมของตนเอง
ได้อย่ำงเหมำะสม ผ่ำนกระบวนกำรคิดและกำร
ตัดสินใจของตนเอง 
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ผลการด าเนินงาน 

  นักเรียนที่ได้ เข้ำรับกำรให้ค ำปรึกษำเบื้องต้น มีควำมเข้ำใจและยอมรับตนเองได้  พร้อมที่จะ
เปลี่ยนแปลงและแก้ไขปัญหำที่เกิดขึ้น จึงส่งต่อให้กับครูที่ปรึกษำและครูแนะแนวในกำรช่วยเหลือต่อเพ่ือควำม
ต่อเนื่อง และจำกกำรติดตำมพบว่ำ นักเรียนมีพฤติกรรมเปลี่ยนแปลงในทิศทำงที่ดีขึ้นแล้วร้อยละ 80 จำกนักเรียน
ทั้งหมดท่ีได้รับกำรให้ค ำปรึกษำ 

ปัญหา/อุปสรรค 

  1. ระยะทำงในกำรเดินทำงค่อนข้ำงไกลและระยะเวลำในกำรพบนักเรียนน้อยท ำให้ไม่สำมำรถช่วยเหลือ
ได้อย่ำงทั่วถึงหรือจบกระบวนกำรให้ค ำปรึกษำได้ 
  2. ครูยังไม่มีข้อมูลเรื่องจิตเวชและแนวทำงปฏิบัติหรือดูแลที่มำกพอ 

แนวทางแก้ไข/ข้อเสนอแนะ 

  1. ให้ข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมวัยเรียนและโรคทำงจิตเวชให้แก่คุณครู 
  2. รวบรวมเครื่องมือเพ่ือให้ครูสำมำรถช่วยเหลือในกำรคัดกรองได้อย่ำงสะดวก 
  3. ขยำยผลโดยกำรจัดอบรมให้ครูนักจิตวิทยำประจ ำสถำนศึกษำเพ่ือเป็นส่วนในกำรช่วยเหลือนักเรียน
ให้มีประสิทธิภำพยิ่งขึ้น 
 

4. โครงการ  การพัฒนาแนวทางและข้อปฏิบัติในการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2563        

วัตถุประสงค์ 

 1. ส่งเสริมให้โรงเรียนในสังกัดรับนักเรียนที่อยู่ในเกณฑ์กำรศึกษำภำคบังคับได้เข้ำรับ 
กำรศึกษำภำคบังคับครบทุกคน 
 2 ส่งเสริมให้ทุกโรงเรียนในสังกัด ร่วมกับภำคีเครือข่ำยประสำนกำรรับนักเรียนร่วมกัน 

 เป้าหมาย 

แผนที่ก าหนด ผลการด าเนินงาน 
1. นักเรียนโรงเรียนมัธยมศึกษำในสังกัดได้กำร
ประเมินสุขภำวะจิตด้วยแบบประเมิน
ควำมเครียด(ST5) กรมสุขภำพจิต  

1. โรงเรียนในสังกัดได้ด ำเนินกำรเยี่ยมบ้ำนนักเรียนก่อนเปิด
ภำคเรียน คัดกรองสุขภำพจิต จ ำแนกเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่  
กลุ่มปกติ กลุ่มเสี่ยง และกลุ่มมีปัญหำ โดยโรงเรียนได้
ด ำเนินกำรส่งแบบรำยงำนกำรเฝ้ำระวัง ป้องกันและแก้ไข
ปัญหำสุขภำพจิตนักเรียน ก่อนเปิดภำคเรียนที่ 1 ปี
กำรศึกษำ 2563 จ ำนวนทั้งสิ้น 34 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 
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72.34 ของสถำนศึกษำในสังกัดฯ และได้ท ำกำรคัดกรอง
สุขภำพจิตนักเรียนแล้วจ ำนวน 21,064 คน 

2. นักเรียนได้รับกำรดูแลช่วยเหลือและสำมำรถ
พัฒนำตนเองได้ตำมศักยภำพ ทั้งด้ำนร่ำงกำย 
อำรมณ์ สังคม และสติปัญญำ 

2. โรงเรียนในโครงกำรฯ มีแนวทำงในกำรด ำเนินกำรดูแล
ช่วยเหลือนักเรียนร่วมกับนักจิตวิทยำโรงเรียนประจ ำ
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่ จำกกำรได้ด ำเนินกำรเข้ำเยี่ยมโรงเรียน
ในโครงกำรฯ เพ่ือส ำรวจ เก็บข้อมูลและพูดคุยเกี่ยวกับแนว
ทำงกำรส่งเสริมและช่วยเหลือนักเรียนร่วมกับผู้อ ำนวยกำร
สถำนศึกษำ ครูแนะแนวและครูฝ่ำยปกครอง รวมไปถึงกำร
ให้ควำมรู้กับนักเรียนแกนน ำหรือเพ่ือนที่ปรึกษำ 

3. นักเรียนในกลุ่มเสี่ยงและกลุ่มมีปัญหำมีกำร
เปลี่ยนแปลงไปในทำงท่ีดีขึ้น 

3. นักเรียนในกลุ่มเสี่ยงและกลุ่มมีปัญหำที่ได้เข้ำรับกำรให้
ค ำปรึกษำ เข้ำใจและยอมรับตนเอง  พร้อมที่จะเปลี่ยนแปลง
และแก้ไขปัญหำที่เกิดข้ึน จึงส่งต่อให้กับครูที่ปรึกษำและครู
แนะแนวในกำรติดตำมช่วยเหลือเพ่ือควำมเนื่อง 

4. นักเรียนมีควำมฉลำดทำงอำรมณ์ รู้จักตนเอง 
เห็นคุณค่ำในตนเอง และควบคุมตนเองได้ 
รวมทั้งมีทักษะในกำรด ำเนินชีวิต สำมำรถด ำรง
ตนอยู่ในสังคมได้อย่ำงเหมำะสม 

4. นักเรียนเข้ำใจถึงควำมส ำคัญในกำรรู้จักกับอำรมณ์และ
กำรจัดกำรอำรมณ์ของตนเอง สำมำรถอธิบำยถึงคุณค่ำของ
ตนเองและแนวทำงในกำรด ำเนินชีวิตสำมำรถด ำรงตนอยู่ใน
สังคมของตนเองได้อย่ำงเหมำะสม ผ่ำนกระบวนกำรคิดและ
กำรตัดสินใจของตนเอง 

ผลการด าเนินงาน 

  1. นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษำปีที่ 6 เข้ำเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 1 ปีกำรศึกษำ 2563 ทั้งสิ้น 
7,238 คน 
  2. นักเรียนระดับชั้นมัธมศึกษำปีที่ 1 และ ระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 4 ให้ควำมสนใจสมัครเข้ำเรียน
ห้องเรียนพิเศษ จ ำนวนมำกกว่ำแผนกำรรับนักเรียนที่ก ำหนดไว้  และ สมัครเข้ำเรียนห้องเรียนปกติหลังจำกกำร
พิจำรณำผลกำรคัดเลือกห้องเรียนพิเศษ  ตำมกระบวนกำรรับสมัครเป็นไปตำมปฏิทินกำรรับนักเรียนของส ำนักงำน
คณะกรรมกำรกำรศึกษำข้ันพ้ืนฐำน 

ปัญหา/อุปสรรค 

  จำกกำรด ำเนินงำนรับนักเรียน ตำมนโยบำยและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับกำรรับนักเรียนสังกัดส ำนักงำน
คณะกรรมกำรกำรศึกษำข้ันพ้ืนฐำน ปีกำรศึกษำ 2563 พบว่ำสถำนศึกษำบำงแห่งมีสภำพปัญหำในกำรด ำเนินกำรดังนี้ 

 1. นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 1 มีจ ำนวนนักเรียนในเขตพ้ืนที่บริกำร น้อยกว่ำสัดส่วนกำรรับ
นักเรียนในเขตพ้ืนที่บริกำร/นักเรียนนอกเขตพ้ืนที่บริกำร  และจำกผลกำรสอบคัดเลือกของโรงเรียนประจ ำจังหวั ดที่
ได้รับควำมนิยมมีนักเรียนนอกเขตพ้ืนที่บริกำรมำสมัครเข้ำเรียนจ ำนวนมำกและมีผลคะแนนสูงกว่ำนักเรียนในเขต
พ้ืนที่บริกำร ท ำให้นักเรียนในเขตพ้ืนที่บริกำรบำงส่วนพลำดโอกำสในกำรคัดเลือกนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3 
จำกโรงเรียนเดิมที่มีศักยภำพตำมเกณฑ์กำรเข้ำเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 4 มีจ ำนวนมำกกว่ำแผนกำรรับ
นักเรียนที่โรงเรียนจะรับได้ 
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 2.  โรงเรียนโดยทั่วไปรับสมัครนักเรียนได้ไม่เต็มตำมจ ำนวนแผนกำรรับนักเรียนที่ก ำหนดไว้  
   3.  เนื่องจำกกำรด ำเนินกำรรับนักเรียน ประสบปัญหำจำกสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรคติด
เชื้อโคโรนำ 2019  โรงเรียนในสังกัดด ำเนินกำรรับนักเรียนโดยกำรใช้ระบบรับสมัครออนไลน์ผ่ำนเว็บไซต์ Line ของ
โรงเรียน E-mail –ของโรงเรียน Google Forms ไปรษณีย์ ตำมควำมเหมำะสมของบริบทโรงเรียน ภำยใต้ข้อก ำหนด
ที่ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน และแนวปฏิบัติของกรมควบคุมโรค กระทรวงสำธำรณสุขอย่ำง
เคร่งครัด  
 4.  ผลกำรรับสมัครในระบบออนไลน์ พบว่ำนักเรียนสมัครได้หลำยโรงเรียน 
 5.  นักเรียนบำงส่วนไม่เข้ำรำยงำนตัวตำมก ำหนดปฏิทินกำรรับนักเรียน 
 6.  นักเรียนที่พลำดโอกำสจำกกำรสอบคัดเลือก และยื่นควำมประสงค์ให้ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่
กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 38 จัดหำที่เรียน  ยังคงมีควำมประสงให้จัดที่เรียน ณ โรงเรียนที่พลำดโอกำสเมื่อแนะน ำ
ให้เข้ำเรียนโรงเรียนใกล้บ้ำนผู้ปกครองไม่น ำนักเรียนไปเข้ำเรียนด้วยเหตุผลไม่สะดวกในกำรเดินทำง เป็นต้น 

แนวทางการแก้ไข/ข้อเสนอแนะ 

  กำรด ำเนินกำรร่วมกันก ำกับติดตำมมำตรกำรป้องกันกำรทุจริตในกำรเรียกทรัพย์สินหรือ ประโยชน์ตอบ
แทนเพ่ือโอกำสในกำรเข้ำเรียนในสถำนศึกษำ สังกัดส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนโรงเรียนให้
ข้อเสนอแนะในกำรด ำเนินงำนด้ำนนโยบำยและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับกำรรับนักเรียน ดังนี้ ควรก ำหนดกำรรับสมัครรับ
นักเรียนห้องเรียนพิเศษ และ ห้องเรียนปกติในครำวเดียวกันเพ่ือลดขั้นตอนกำรปฏิบัติงำน และสะดวกต่อกำรบริหำร
ของโรงเรียนควรก ำหนดวันรำยงำนตัวและวันมอบตัวโรงเรียนที่มีวัตถุประสงค์พิเศษและโรงเรียนที่จัดห้องเรียนพิเศษ 
เพ่ือลดปัญหำกำรสละสิทธิ์ห้องเรียนพิเศษควรทบทวนเขตพ้ืนที่บริกำร เนื่องจำกปัจจุบันมีควำมเจริญในด้ำนเศรษฐกิจ 
มีกำรขยำยเมือง มีหมู่บ้ำนเพ่ิมมำกข้ึน 
 

 

 

 

1.โครงการการบริหารจัดการศึกษาสร้างเสริมคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมในสถานศึกษา 

วัตถุประสงค์  

 1. ส่งเสริม สนับสนุนกำรสร้ำงจิตส ำนึกรักษ์สิ่งแวดล้อม มีคุณธรรม จริยธรรม และน ำแนวคิดตำมหลัก
ปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงสู่กำรปฏิบัติในกำรด ำเนินชีวิต 
 2. ส่งเสริมและพัฒนำหลักสูตร กระบวนกำรเรียนรู้ แหล่งเรียนรู้ และสื่อกำรเรียนรู้ต่ำง ๆ ที่
เกี่ยวข้องกับกำรสร้ำงเสริมคุณภำพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
 3. สร้ำงเครือข่ำยควำมร่วมมือกับภำคส่วนต่ำง ๆ ในกำรอนุรักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม 

นโยบายที่ 5 จัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิง่แวดล้อม 
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เป้าหมาย 

แผนที่ก าหนด ผลการด าเนินงาน 
1. โรงเรียนในสังกัดมีกำรจัดกำรศึกษำเพ่ือสร้ำง
เสริมคุณภำพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม   

1.โรงเรียนในสังกัด มีกำรจัดกิจกรรมส่งเสริมสนับสนุน
กำรสร้ำงจิตส ำนึกรักษ์สิ่งแวดล้อมมีคุณธรรม จริยธรรม
และน้อมน ำแนวคิดตำมหลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียงสู่
กำรปฏิบัติในกำรด ำเนินชีวิต 

2. โรงเรียนในสังกัดมี ควำมรู้ ควำมเข้ำใจ หลัก
ปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง น ำสู่กำรปฏิบัติใน
สถำนศึกษำ 

2.โรงเรียนมีหลักสูตรกระบวนกำรเรียนรู้ แหล่งเรียนรู้ 
กำรสร้ำงเสริมคุณภำพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
 

3. โรงเรียนเป็นแหล่งเรียนรู้ เสริมสร้ำงคุณภำพ
ชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

3. โรงเรียนสำมำรถสร้ำงเครือข่ำยควำมร่วมมือกับภำค
ส่วนต่ำง ๆ ในกำรอนุรักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติและ
สิ่งแวดล้อม อย่ำงเหมำะสม คุ้มค่ำ 

ผลการด าเนินงาน 

 1. ครูในสังกัดได้รับควำมรู้ควำมเข้ำใจกำรบริหำรจัดกำรศึกษำเพ่ือสร้ำงเสริมคุณภำพชีวิตที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อมในสถำนศึกษำ (ทำงออนไลน์) ให้กับโรงเรียนในสังกัด 
 2. โรงเรียนส่งแบบประเมินตนเองตำมเกณฑ์กำรพิจำรณำตัดสินโครงกำรโรงเรียนปลอดขยะ (Zero 
Waste School) ปี 2563  จ ำนวน 20โรงเรียน ประเมินตนเองมำร้อยละ 80 ขึ้นไปหรือระดับคะแนน 112 ขึ้นไป 
จ ำนวน 14 โรงเรียน 
 3.  ผลกำรประเมิน เรียงตำมล ำดับที่  1 และล ำดับที่  2 เ พ่ือกำรจัดแสดงผลกำรด ำเนินงำน 
ในโอกำสต่อไป และมอบโล่รำงวัลและเกียรติบัตรให้โรงเรียนทุกโรงเรียนในกำรประชุมผู้บริหำรสถำนศึกษำต่อไป 
ได้แก่ 
  โรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษ  จ ำนวน 2 โรงเรียน ได้แก่  

   1. โรงเรียนสรรพวิทยำคม 
   2. โรงเรียนตำกพิทยำคม 

  โรงเรียนขนาดกลาง จ ำนวน 3 โรงเรียน ได้แก่  
    1. โรงเรียนศรีนคร   
    2. โรงเรียนแม่กุวิทยำคม 
    3. โรงเรียนศรีส ำโรงชนูปถัมถ์ 
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1. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติกำร “จัดท ำแผนพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำประจ ำปีพ.ศ.2563-2565 และแผนปฏิบัติกำร
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2563” ของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 38 และสถำนศึกษำในสังกัด 

วัตถุประสงค์ 

  1. เพ่ือให้มีแผนปฏิบัติรำชกำรที่เชื่อมโยงสัมพันธ์กับแผนบริหำรรำชกำรแผ่นดิน แผนปฏิบัติรำชกำรของ
กระทรวงศึกษำธิกำร,ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนรวมทั้งกำรจัดท ำค ำรับรองกำรปฏิบัติรำชกำร
ประจ ำปีที่ครอบคลุมมิติต่ำงๆ  ตำมตัวชี้วัดที่ กพร.ก ำหนด 
  2. เพ่ือเป็นทิศทำงในกำรน ำกลยุทธ์ไปสู่กำรปฏิบัติอย่ำงเป็นรูปธรรม  สำมำรถด ำเนินงำนไปตำมระบบ
ไม่เกิดกำรซ้ ำซ้อนในด้ำนเวลำ  งบประมำณ  และบุคลำกร 
  3. เพ่ือพัฒนำบุคลำกรของสถำนศึกษำในสังกัด ด้ำนกำรบริหำรงบประมำณและน ำแผนฯ ไปสู่กำร
ปฏิบัติบรรลุวัตถุประสงค์ที่ก ำหนดไว้   
  4. เพ่ือติดตำมผลกำรด ำเนินงำนกำรขับเคลื่อนตำมนโยบำยลงสู่กำรปฏิบัติให้ประสบผลส ำเร็จ  

เป้าหมาย 

แผนที่ก าหนด ผลการด าเนินงาน 
1. ผลผลิต (เชิงปริมาณ) 
 ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 38 
และสถำนศึกษำในสังกัด จ ำนวน 47 แห่ง มีระบบกำร
บริหำรงบประมำณโดยใช้แผนปฏิบัติกำรประจ ำปี
งบประมำณ เป็นเครื่องมือครบ 100 % 

 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 38 และ
สถำนศึกษำในสังกัด จ ำนวน 47 แห่ง มีระบบกำร
บริหำรงบประมำณโดยใช้แผนปฏิบัติกำรประจ ำปี
งบประมำณ เป็นเครื่องมือครบ 100 % 

2. ผลลัพธ์ (เชิงคุณภาพ) 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 38 และ
สถำนศึกษำในสังกัด น ำแผนพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ
ประจ ำปีพ.ศ.2563-2565 และแผนปฏิบัติกำรประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ.2563 เป็นแนวทำงกำรปฏิบัติงำน 
ประสำนและควบคุมผลกำรปฏิบัติงำนให้บรรลุ
เป้ำหมำย ก่อให้เกิดกำรพัฒนำทำงกำรศึกษำ บุคลำกร 
และสถำนศึกษำ อย่ำงมีประสิทธิภำพและประสิทธิผล 

 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 38 และ
สถำนศึกษำในสังกัด น ำแผนพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ
ประจ ำปีพ.ศ.2563-2565 และแผนปฏิบัติกำรประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ.2563 เป็นแนวทำงกำรปฏิบัติงำน 
ประสำนและควบคุมผลกำรปฏิบัติงำนให้บรรลุเป้ำหมำย 
ก่อให้เกิดกำรพัฒนำทำงกำรศึกษำ บุคลำกร และ
สถำนศึกษำ อย่ำงมีประสิทธิภำพและประสิทธิผล 

 

นโยบายที่ 6 เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการ 
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ผลกำรด ำเนินงำน 

  ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 38 และสถำนศึกษำในสังกัด จ ำนวน 47 แห่ง มีระบบกำรบริหำร
งบประมำณโดยใช้แผนปฏิบัติกำรประจ ำปีงบประมำณ เป็นเครื่องมือครบ 100 % 

 

 

 

 

 

 

2. โครงการ นิเทศ  ติดตาม ประเมินผลการจัดการศึกษา 

วัตถุประสงค์ 

 1. เพ่ือให้สถำนศึกษำได้รับกำรนิเทศ ติดตำม ตรวจสอบจำกคณะกรรมกำรตรวจ ติดตำม และ
ศึกษำนิเทศก์ผู้รับผิดชอบอย่ำงทั่วถึง ต่อเนื่องเป็นระบบและมีคุณภำพ  
           2. เพ่ือส่งเสริมกำรนิเทศภำยใน สถำนศึกษำให้ทั่วถึงทุกโรงเรียน     
          3. เพ่ือนิเทศ ก ำกับ ติดตำมกำรด ำเนินกำรโครงกำร นโยบำยของ ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้น
พ้ืนฐำน ( สพฐ.)  และส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 38  
 4.  เพ่ือส่งเสริม พัฒนำ ศึกษำนิเทศก์ ผู้บริหำรสถำนศึกษำ และปรับปรุง พัฒนำคุณภำพกำรเรียนกำร
สอนของครู ให้ส่งผลต่อคุณภำพผู้เรียน 
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เป้าหมาย  

แผนที่ก าหนด ผลการด าเนินงาน 
1.ผลผลิต (เชิงปริมาณ) 
1.1 สถำนศึกษำในสังกัดทุกแห่งได้รับกำรนิเทศ 
อย่ำงทั่วถึงต่อเนื่องเป็นระบบ และมีคุณภำพ 

ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 38 นิเทศ
ติดตำมสถำนศึกษำ 2 ระยะ 
1. ก่อนเกิดวิกฤติภัยภิบัติโรคระบำด จ ำนวน 6  
โรงเรียน 
2. นิเทศสถำนศึกษำที่ในจัดกำรเรียนกำรสอนแบบ
ผสมผสำน จ ำนวน  28  โรงเรียน  
ผลสถำนศึกษำที่ได้รับกำรนิเทศ ติดตำมได้รับกำรพัฒนำ 
มีระบบกำรจัดกำรเรียนกำรสอนอย่ำงมีคุณภำพ 

1.2 ผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนในทุกกลุ่มสำระ 
กำรเรียนรู้ อยู่ในระดับน่ำพอใจ เพ่ิมข้ึน   

ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 38 
พัฒนำสถำนศึกษำในสังกัด จ ำนวน 47  แห่ง มี
ผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนอยู่ในระดับท่ีน่ำพอใจ เพิ่มขึ้น 

1.3 มีแผนปฏิบัติกำรนิเทศ สื่อเครื่องมือในกำรนิเทศ 
และน ำไปใช้ในกำรนิเทศได้ 

ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 38 และ
สถำนศึกษำในสังกัด จ ำนวน 47  แห่ง แผนปฏิบัติกำร
นิเทศ สื่อเครื่องมือในกำรนิเทศ และน ำไปใช้ในกำรนิเทศ
ทุกแห่ง 

1.4 สถำนศึกษำทุกแห่ง สำมำรถจัดกิจกรรม 
กำรเรียนกำรสอนอย่ำงมีคุณภำพและประสิทธิภำพ 

สถำนศึกษำในสังกัด ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ
มัธยมศึกษำ เขต 38 จ ำนวน 47  แห่ง จัดกิจกรรมกำร
เรียนกำรสอนอย่ำงมีคุณภำพทุกแห่ง 

3.2 ผลลัพท์ (เชิงคุณภาพ) 
   3.1 ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนเพิ่มข้ึนทุก
กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ 

สถำนศึกษำในสังกัด ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ
มัธยมศึกษำ เขต 38 จ ำนวน 47  แห่งยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนเพ่ิมขึ้นทุกกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ 

   3.2 โรงเรียนทุกโรงได้รับกำรแนะน ำกำรจัด
กิจกรรมเรียนกำรสอนในทุกกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ 

สถำนศึกษำในสังกัด ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ
มัธยมศึกษำ เขต 38 จ ำนวน 47  แห่ง จัดกิจกรรมกำร
เรียนกำรอสนอย่ำงมีประสิทธิภำพ ครูเป็นผู้ Coach 
ผู้เรียนมีทักษะปฏิบัติได้อย่ำงถูกต้อง 

   3.3 โรงเรียนสำมำรถด ำเนินกำรโครงกำรต่ำง ๆ 
ของ ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 
38  และส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำ 
ขั้นพ้ืนฐำน ( สพฐ.) ได้อย่ำง มีประสิทธิภำพ 

สถำนศึกษำในสังกัด ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ
มัธยมศึกษำ เขต 38 จ ำนวน 47  แห่ง จัดโครงกำร/กิจ
จกรรมที่ตอบสนองกับนโยบำยของ สพฐ.และสพม.เขต 
38 ได้มีอย่ำงมีคุณภำพและประสิทธิภำพ  
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ผลการด าเนินงาน 

 กำรด ำเนินงำนไม่สำมำรถด ำเนินงำนครบตำมวัตถุประสงค์ เพรำะกำรด ำเนินงำนกำรนิเทศ ติดตำม เป็น
ช่วงที่ประเทศไทยเกิดภำพวิกฤติทำงโรคระบำดร้ำยแรง (Covid-19) ท ำให้กำรด ำเนินงำนหยุดชะงัก ท ำได้บำงส่วน 
และยังครอบคลุมในทุกประเด็นที่ต้องด ำเนินกำรซึ่งต้องมีกำรนิเทศ ติดตำมกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่ปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมกำรเรียนกำรสอนของครูผู้สอนให้เป็นแนะน ำน ำสนับสนุน (Coach)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. โครงการการเสริมสร้าง พัฒนา และบริหารจัดการสู่องค์กรต้นแบบแห่งความเป็นเลิศ 

วัตถุประสงค์ 

 1. เพ่ือให้สร้ำงควำมตระหนักให้บุคลำกรเห็นควำมส ำคัญขององค์กร กำรมีส่วนร่วมเป็นเจ้ำขององค์กร 
และกำรมีส่วนร่วมในกำรด ำเนินงำนอย่ำงมีประสิทธิภำพ 
 2. เพ่ือสร้ำงควำมรู้ ควำมเข้ำใจในกำรปฏิบัติรำชกำร กำรประเมินส่วนรำชกำรตำมมำตรกำรปรับปรุง
ประสิทธิภำพในกำรปฏิบัติรำชกำร  ตำมมำตรฐำนส ำนักงำน และตัวชี้วัดตำมแผนกำรปฏิบัติรำชกำร ซึ่งจะน ำไป สู่
กำรบริหำรจัดกำรที่เป็นเลิศ 
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    3. เพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของบุคลำกรในสังกัด และรวบรวมแนวปฏิบัติที่ดี (Best Practice) ในกำร
พัฒนำระบบบริหำรงำนภำยในองค์กร และกำรบูรณำกำรกำรจัดกำรควำมรู้สู่กำรพัฒนำงำนที่ปฏิบัติจริง  
 4. เพ่ือให้ สพม.38 มีผลกำรประเมินส่วนรำชกำรตำมมำตรกำรปรับปรุงประสิทธิภำพ ในกำรปฏิบัติ
รำชกำรตำมมำตรฐำนส ำนักงำน และตัวชี้วัดตำมแผนกำรปฏิบัติรำชกำรสูงขึ้นกว่ำปีที่ผ่ำนมำ และสำมำรถขยำยผล
กำรพัฒนำองค์กร ยกระดับให้เป็นส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำต้นแบบได้ 
    5. เพ่ือประเมินผลตนเองด้ำนคุณภำพ สมรรถนะ คุณภำพในกำรปฏิบัติงำน 
 เป้าหมาย 

 1 เชิงปริมาณ 

  - บุคลำกรใน สพม.38 จ ำนวน 45 คน    
 

2 ผลลัพธ์ (เชิงคุณภำพ) 

 1) บุคลำกรมีควำมตระหนักเห็นควำมส ำคัญขององค์กร มีส่วนร่วมเป็นเจ้ำขององค์กร และมี 
ส่วนร่วมในกำรด ำเนินงำนอย่ำงมีประสิทธิภำพ 
  2) บุคลำกรมีควำมรู้ ควำมเข้ำใจในกำรปฏิบัติรำชกำร กำรประเมินส่วนรำชกำรตำมมำตรกำรปรับปรุง
ประสิทธิภำพ ในกำรปฏิบัติรำชกำรตำมมำตรฐำนส ำนักงำน และตัวชี้วัดตำมแผนกำรปฏิบัติรำชกำร  
     3) บุคลำกรในสังกัดได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และทุกกลุ่มงำนได้รวบรวมแนวปฏิบัติที่ดี (Best Practice) ใน
กำรพัฒนำระบบบริหำรงำนภำยในองค์กร และกำรบูรณำกำรกำรจัดกำรควำมรู้สู่กำรพัฒนำงำนที่ปฏิบัติจริง  
 4) สพม.38 มีผลกำรประเมินส่วนรำชกำรตำมมำตรกำรปรับปรุงประสิทธิภำพ ในกำรปฏิบัติ 
รำชกำรตำมมำตรฐำนส ำนักงำน และตัวชี้วัดตำมแผนกำรปฏิบัติรำชกำรสูงขึ้นกว่ำปีที่ผ่ำนมำ และสำมำรถขยำยผล
กำรพัฒนำองค์กร ยกระดับให้เป็นส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำต้นแบบได้ 

ผลกำรด ำเนินงำน 

 1. บุคลำกรมีควำมตระหนักเห็นควำมส ำคัญขององค์กำร และกำรมีส่วนร่วมเป็นเจ้ำขององค์กร  
กำรมีส่วนร่วมในกำรด ำเนินงำนอย่ำงมีประสิทธิภำพ 
 2. บุคลำกรมีควำมรู้ ควำมเข้ำใจในกำรปฏิบัติรำชกำร กำรประเมินส่วนรำชกำรตำมมำตรกำรปรับปรุง
ประสิทธิภำพ ในกำรปฏิบัติรำชกำรตำมมำตรฐำนส ำนักงำน และตัวชี้วัดตำมแผนกำรปฏิบัติรำชกำร  
 3. บุคลำกรในสังกัดได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และทุกกลุ่มงำนได้รวบรวมแนวปฏิบัติที่ดี (Best Practice)  

ในกำรพัฒนำระบบบริหำรงำนภำยในองค์กร และกำรบูรณำกำรกำรจัดกำรควำมรู้สู่กำรพัฒนำงำนที่ปฏิบัติจริง  
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4. โครงการการประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดท าข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา (BIG DATA) และการบริหาร
จัดการ การรักษาความปลอดภัยในระบบเครือข่ายของสถานศึกษา 

วัตถุประสงค์   

  1. เพ่ือให้บุคลำกรในสถำนศึกษำท่ีรับผิดชอบในกำรจัดท ำข้อมูลสำรสนเทศ มีควำมรู้ ควำมเข้ำใจ และมี
ทักษะในกำรใช้โปรแกรมประยุกต์ในกำรจัดเก็บข้อมูลสำรสนเทศในสถำนศึกษำ 
  2. เพ่ือให้ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 38 และสถำนศึกษำในสังกัดมีระบบข้อมูล
สำรสนเทศที่เป็นปัจจุบัน ถูกต้อง และสำมำรถเรียกใช้ได้ตลอดเวลำ  
  3. เพื่อใช้เป็นแนวทำงในกำรน ำสำรสนเทศไปใช้พัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ 
  4. ส่งเสริมสนับสนุนให้ทุกโรงเรียนสำมำรถใช้ระบบ VDO Conference ในกำรประชุมกับ สพม.38 
  5. กลุ่มทุกกลุ่มของ สพม.38 จัดท ำข้อมูลสำรสนเทศของกลุ่มเพื่อรวบรวมเป็นภำพรวมของ สพม.38 
  6. ครู ได้รับกำรพัฒนำในกำรบริหำรจัดกำรและกำรจัดท ำระบบรักษำควำมปลอดภัยในระบบเครือข่ำย
ของสถำนศึกษำ   
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เป้าหมาย 

แผนที่ก าหนด ผลการด าเนินงาน 
1. ครูหรือผู้รับผิดชอบในกำรจัดท ำข้อมูลสำรสนเทศ
ในสถำนศึกษำในสังกัด จ ำนวน 94 คน ได้รับกำร
พัฒนำทำงระบบ VDO Conference 

สถำนศึกษำในสังกัดทุกแห่ง ได้รับควำมรู้ และ
สำมำรถด ำเนินกำรกรอกข้อมูลในระบบ DMC (Data 
Management Center)  ภำยในระยะเวลำที่ก ำหนด 
คือ 18 กรกฎำคม 2563 และสพม.38 รับทรำบข้อมูล
ภำยในวันที่ 20 กรกฎำคม 2563 

2.พัฒนำครูในกำรบริหำรจัดกำรและกำรรักษำควำม
ปลอดภัยในระบบเครือข่ำยของสถำนศึกษำ 

ครูได้รับกำรพัฒนำในกำรบริหำรจัดกำร และกำร
จัดท ำระบบรักษำควำมปลอดภัยในเครือข่ำย Inter-
net ของสถำนศึกษำ 

ผลกำรด ำเนินงำน            

 1. สถำนศึกษำได้รับกำรจัดสรรงบประมำณเงินอุดหนุนรำยหัวเพ่ือพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ 
  2. สถำนศึกษำ ได้รับทรำบข้อรำชกำร ของกลุ่มต่ำง ๆ พร้อมทั้งน ำไปสู่กำรปฏิบัติได้อย่ำงถูกต้อง 
สะดวกต่อกำรรับชม ไม่ต้องเดินทำงมำประชุมที่ สพม.38 สำมำรถรับชมได้ที่โรงเรียน 
  3. ครูได้รับกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำรฯ สำมำรถน ำควำมรู้ไปประยุกต์ใช้กับกำรท ำงำนในภำรกิจของ
โรงเรียนได้อย่ำงดี 
   - กำรท ำแบบทดสอบก่อนกำรอบรมมีผู้ท ำแบบทดสอบจ ำนวน 39 คน ผ่ำนเกณฑ์ร้อยละ 60 จ ำนวน 
ไม่มีผู้ท ำแบบท ำสอบผ่ำนตำมเกณฑ์ที่ก ำหนด 
   - กำรท ำแบบทดสอบหลังกำรอบรมมีผู้ท ำแบบทดสอบจ ำนวน 38 คน ผ่ำนเกณฑ์ร้อยละ 60 จ ำนวน 
มีผู้ท ำแบบท ำสอบผ่ำนตำมเกณฑ์ที่ก ำหนดจ ำนวน 24 คน 
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5.โครงการ ประชาสัมพันธ์ 

วัตถุประสงค์    

 1.  เชิงปริมาณ 
  1.1 เพ่ือเผยแพร่ข้อมูลข่ำวสำรขององค์กร  ผลิตสื่อเพ่ือกำรประชำสัมพันธ์ ให้หน่วยงำน 

บุคลำกร ชุมชนและประชำชนทั่วไปได้รับทรำบโดยทั่วกัน 
  1.2 เพ่ือกำรน ำเสนอข้อมูลข่ำวสำรให้สื่อมวลชนได้รู้จัก และน ำกิจกรรมต่ำง ๆ ของหน่วยงำนใน

สังกัดไปเผยแพร่ประชำสัมพันธ์   
  1.3 เพ่ือพัฒนำบุคลำกรในระบบเครือข่ำยประชำสัมพันธ์ทุกโรงเรียนในสังกัด ให้มีควำมรู้ควำม

เข้ำใจที่ถูกต้องตรงกันในกำรน ำเสนอข่ำวสำรประชำสัมพันธ์ 
 2. เชิงคุณภาพ 
  2.1 หน่วยงำน บุคลำกร ชุมชนและประชำชนทั่วไป ได้รับทรำบข่ำวสำรอย่ำงรวดเร็ว และทั่วถึง 

  2.2 หน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง ได้รับทรำบข้อมูลข่ำวสำร ควำมเคลื่อนไหว และกิจกรรมต่ำง ๆ ของ
องค์กรได้อย่ำงรวดเร็ว กว้ำงขวำง และเป็นรูปธรรมที่ชัดเจน 

  2.3 บุคลำกรในหน่วยงำน มีกำรควำมเข้ำใจที่ถูกต้องตรงกัน  สำมำรถน ำไปใช้ประโยชน์ในกำร
ติดต่อและส่งข่ำวประชำสัมพันธ์ของหน่วยงำนในสังกัดได้อย่ำงต่อเนื่อง 

 ผลการด าเนินงาน 
 1 เชิงปริมาณ 
  1.1 ผลิตสื่อ เพื่อเผยแพร่ประชำสัมพันธ์องค์กร 
  1.2 มีกำรน ำเสนอข้อมูลข่ำวสำรตำมกิจกรรมที่ด ำเนินงำน 
  1.3 ประชุมเชิงปฏิบัติกำรเพ่ือพัฒนำบุคลำกรเครือข่ำยประชำสัมพันธ์ 
 2 เชิงคุณภาพ 
  หน่วยงำน บุคลำกร ชุมชนและประชำชนที่เกี่ยวข้อง หน่วยงำนสถำนศึกษำ ข้ำรำชกำรครูและ

บุคลำกรทำงกำรศึกษำ ในสังกัดรับทรำบข้อมูลข่ำวสำร ควำมเคลื่อนไหวเกี่ยวกับกำรจัดกำรศึกษำ  ในส ำนักงำนเขต
พ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 38  องค์กรเป็นที่รู้จักและยอมรับจำกหน่วยงำนอื่น ๆ  ท ำให้เกิดควำมเลื่อมใสศรัทธำ 
และสนับสนุนกำรจัดกำรศึกษำ 

 
สรุปผลในภาพรวม 
 จุดเด่นของโครงการ/กิจกรรม 
  1. ข่ำวสำรกิจกรรม ของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 38 และโรงเรียน  ใน

สังกัด ได้รับกำรเผยแพร่สู่ธำรณชนอย่ำงกว้ำงขวำง  ส่งผลให้ภำพลักษณ์องค์กร เป็นภำพที่ดี น่ำเชื่อถือ   และ
หน่วยงำนอื่นให้กำรสนับสนุนกำรจัดกำรศึกษำ  
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  2. เครือข่ำยประชำสัมพันธ์ มีควำมเข้มแข็ง ครูผู้รับผิดชอบงำนประชำสัมพันธ์มีขวัญ และ
ก ำลังใจในกำรท ำงำนประชำสัมพันธ์ เมื่อข่ำวของโรงเรียนได้รับกำรเผยแพร่ต่อในวงกว้ำง  และมีกำรมอบเกียรติบัตร
ให้กับผู้ท ำงำนประชำสัมพันธ์ยอดเยี่ยม 
  3. สื่อมวลชนแขนงต่ำงๆ ให้กำรยอมรับในคุณภำพของข่ำวสำรของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่
กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 38 และน ำเสนอออกสื่อต่ำงๆอย่ำงต่อเนื่อง 

 จุดที่ควรพัฒนาของโครงการ/กิจกรรม 

  1. ควรเพิ่มวัสดุ อุปกรณ์ ที่ใช้ในกำรผลิตสื่อประชำสัมพันธ์ และจัดท ำห้องส ำหรับบันทึกเสียง
และกำรตัดต่อ  เพ่ือเพ่ิมคุณภำพและควำมรวดเร็วในกำรท ำงำน 
  2. กำรจัดกิจกรรม สื่อมวลชนสัมพันธ์ เพื่อควำมสัมพันธ์อันดีระหว่ำงองค์กรกับสื่อมวลชน 
  3. เพ่ิมงบประมำณในกำรจัดอบรมเครือข่ำยประสัมพันธ์ เพื่อสำมำรถเพ่ิมระยะเวลำ และ
เนื้อหำวิชำในกำรอบรม 

 ปัญหา  อุปสรรค  และข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนาโครงการ/กิจกรรม ครั้งต่อไป 

  1. วัสดุ อุปกรณ์ ห้องตัดต่อที่ใช้ในกำรผลิตสื่อประชำสัมพันธ์   
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6. โครงการ  พัฒนาศักยภาพบุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่การเงิน บัญชี และพัสดุ ของสถานศึกษา 

วัตถุประสงค์  

  1. เพ่ือสร้ำงควำมรู้ ควำมเข้ำใจในกำรปฏิบัติงำนพัสดุให้กับคุลำกรที่ปฏิบัติหน้ำที่ตำม พรบ.กำรจัดซื้อ
จัดจ้ำงและกำรบริหำรพัสดุภำครัฐ พ.ศ. 2560 และระเบียบกระทรวงกำรคลังว่ำด้วยกำรจัดซื้อจัดจ้ำงและกำรบริหำร
พัสดุภำครัฐ พ.ศ. 25660 
  2. ผู้เข้ำอบรมสำมำรถน ำควำมรู้ที่ได้จำกกำรอบรมไปปฎิบัติหน้ำที่ ด้ำนพัสดุของโรงเรียนได้ถูกต้อง 
รวดเร็ว โปร่งใส สำมำรถำตรวจสอบได้ และสนับสนุนส่งเสริมและพัฒนำให้สำมำรถจัดกำรเรียนกำรสอนได้อย่ำงมี
ประสิทธิภำพ 

เป้าหมาย 

    เชิงปริมาณ บุคลำกรที่ปฏิบัติหน้ำที่ด้ำนพัสดุของโรงเรียน จ ำนวน 47 โรงเรียน โรงเรียนละ 2 คน 
รวมเป้ำหมำย 94 คน 

        เชิงคุณภาพ  เจ้ำหน้ำที่ที่ได้รับมอบหมำยในกำรด ำเนินกำรเกี่ยวกับกำรจัดซื้อจัดจ้ำงและกำร
บริหำรพัสดุภำครับ มีควำมรู้ ควำมเข้ำใจ ในกฎหมำย ระเบียบ แนวปฏิบัติ และน ำไปใช้ในกำรปฏิบัติงำนได้อย่ำง
ถูกต้อง ท ำให้กำรใช้จ่ำยงบประมำณมีควำมโปร่งใส คุ้มค่ำ 

ผลการด าเนินงาน 

 เชิงปริมาณ   มีผู้เข้ำรับกำรอบรมผ่ำนระบบออนไลน์ จ ำนวน 1,738 รำย ซึ่งจ ำนวนตำมเป้ำหมำย  
ของหลักสูตรกำรอบรมของโรงเรียนในสังกัด 47 โรงเรียน จ ำนวน 97 คน (ตำมแบบตอบรับเข้ำร่วมกำรอบรม) 

 เชิงคุณภาพ 

 1. มีผู้ผ่ำนแบบทดสอบหลังกำรอบรม ร้อยละ 80 จ ำนวน 577 รำย จำกผู้เข้ำอบรม ทั้งหมด 1,738 
รำย คิดเป็นร้อยละ 33.20  

 2. มีผู้เข้ำรับกำรอบรมตำมเป้ำหมำยของโครงกำร จ ำนวน 97 คน ผ่ำนกำรอบรม จ ำนวน 99  คน 
คิดเป็นร้อยละ 100  ผู้ผ่ำนกำรอบรมสังกัดเสถำนศึกษำสังกัด สพม.38 ได้รับวุฒิบัตร เกินกว่ำเป้ำหมำย 2 คน มีควำมรู้เกี่ยวกับ
กฎหมำย ระเบียบ แนวปฏิบัติ  เพิ่มขึ้น (เครื่องมือแบบทดสอบ) 
 3. ผู้เข้ำรับกำรอบรมผ่ำนระบบออนไลน์ มีขอเสนอแนะ ในลักษณะกำรประเมินผลมีควำมพึง
พอใจร้อยละ 99 ดังเอกสำรที่แนบ 
 4. บุคลำกรที่เข้ำรับกำรอบรม สำมำรถน ำควำมรู้ที่ได้รับจำกกำรอบรมไปใช้ในกำรปฏิบัติงำน 
ให้ถูกต้อง รวดเร็ว โปร่งใส  ตลอดจนไปจัดระบบกำรบริหำรจัดกำรด้ำนกำรเงิน ที่มีประสิทธิภำพ ก่อประโยชน์สูงสุด
แก่ส่วนรำชกำร และกำรบริหำรงำนกำรเงินอย่ำงมีประสิทธิภำพน ำไปสู่กำรยกระดับผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนตำม
มำตรฐำน (เครื่องมือ แบบติดตำมกำรใช้จ่ำยงบประมำณงบปรับปรุงซ่อมแซม) 
 
 



รายงานผลการด าเนนิงานส านกังานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต 38 | 69 

 

ปัญหา/อุปสรรค 

  1. กำรอบรมผ่ำนระบบออนไลน์ ท ำให้ไม่สำมรถซักถำมกรณีข้อสงสัยเพ่ือน ำไปสู่ควำมเข้ำใจอย่ำง
ถูกต้องได้ 
  2. กำรประเมินผลโดยแบบทดสอบ ไม่อำจวัดผู้เข้ำรับกำรอบรมได้ 100 เปอร์เซ็นต์ เช่นอำจให้ผู้อ่ืนเข้ำ
ไปเรียน และกำรประเมินโดยแบบทดสอบไม่สำมำรถวัดได้เที่ยงตรงคะแนนที่ 0 คะแนน ไม่ได้แปลว่ำไม่มีควำมรู้ ตำม
หลักของกำรวัดผลประเมินผล 
  3. กำรประเมินผลโดยกำรติดตำม ที่จะท ำให้ข้อมูลที่แท้จริง ต้องใช้เวลำ บุคลำกร  
และงบประมำณในกำรด ำเนินกำร 

แนวทางแก้ไข/ข้อเสนอแนะ 

  1. กำรจัดอบรมในลักษณะที่ต้องสร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจ ลักษณะเชิงปฏิบัติกำร มีกำรได้โต้ตอบหรือ
ซักถำมในประเด็นที่สงสัยเพ่ือให้ได้ควำมรู้ควำมเข้ำใจและสำมำรถปฏิบัติได้อย่ำงถูกต้อง และกำรฝึกอบรมสำมำรถ
แลกเปลี่ยนประสบกำรณ์ระหว่ำงผู้รับกำรอบรมและสร้ำงเครือข่ำยให้ควำมช่วยเหลือกันได้ ซึ่งกำรอบรมผ่ำนระบบ
ออนไลน์ไม่สำมำรถท ำได ้

 2.จัดท ำเป็นสื่อออนไลน์ในเรื่องที่สำมำรถเข้ำใช้ได้ง่ำยไม่ซับซ้อน  เช่นเป็นE-book หรือ 
บันทึกเป็น VCO  ในแต่ละเรื่องย่อย เพ่ือให้ผู้เจ้ำหน้ำที่ที่สนใจเฉพำะเรื่องสำมำรถศึกษำและน ำไปปฏิบัติได้รวดเร็วไม่
ใช้เวลำมำก โดยแยกเป็นด้ำนกฎหมำยและ ระเบียบ แนวปฏิบัติ ให้ครอบคลุมทุกเนื้อหำ โดยแยกเป็นเรื่อง ๆ ผ่ำน
ระบบออนไลน์ให้เลือกอบรมตำมควำมต้องกำร เช่น กำรจัดหำพัสดุ  กำรบริหำรสัญญำ กำรตรวจรับพัสดุ  กำรเบิก
จ่ำยเงิน ฯลฯ   
 
7. โครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  

วัตถุประสงค์   
              1. เพ่ือปลูกฝังให้นักเรียน ครู ผู้บริหำร และบุคลำกรทำงกำรศึกษำทุกคน มีพฤติกรรมร่วมต้ำนกำรทุจริต
ในวงกว้ำง ทั้งในระดับสถำนศึกษำ ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ และชุมชน  
              2. เพ่ือยกระดับธรรมำภิบำลในกำรบริหำรกำรจัดกำรของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำและสถำนศึกษำ
ในสังกัด 
             3. เพ่ือพัฒนำนวัตกรรมป้องกันและยับยั้งกำรทุจริตเชิงรุกส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำและสถำนศึกษำ
ในสังกัดให้เข้มแข็งและมีประสิทธิภำพ 
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เป้าหมาย 

แผนที่ก าหนด ผลการด าเนินงาน 
1. เพ่ือปลูกฝังให้นักเรียน ครู ผู้บริหำร และบุคลำกร
ทำงกำรศึกษำทุกคน มีพฤติกรรมร่วมต้ำนกำรทุจริต
ในวงกว้ำง ทั้งในระดับสถำนศึกษำ ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่
กำรศึกษำ และชุมชน 

1.นักเรียน ครู ผู้บริหำร และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ
ทุกคน มีทัศนคติและค่ำนิยมไม่ยอมรับกำรทุจริต
ท ำงำน ด้วยควำมโปร่งใส  ตรวจสอบได้ 

2. เพ่ือยกระดับธรรมำภิบำลในกำรบริหำรกำร
จัดกำรของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำและ
สถำนศึกษำในสังกัด 

2.สถำนศึกษำและส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำที่
รับกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำร
ด ำเนินงำน (Integrity and Transparency As-
sessment: ITA) มีกำรปรับปรุงหรือพัฒนำในเรื่อง
คุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำน อีกท้ัง
มีกำรยกระดับควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนอย่ำง
ต่อเนื่อง 

3. เพ่ือพัฒนำนวัตกรรมป้องกันและยับยั้งกำรทุจริต
เชิงรุกส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำและสถำนศึกษำ
ในสังกัดให้เข้มแข็งและมีประสิทธิภำพ 
 

3.สถำนศึกษำในสังกัดและส ำนักงำนเขตพ้ืนที่
กำรศึกษำ มีกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนกำรสอนด้ำน
กำรป้องกันกำรทุจริต สร้ำงควำมตระหนักรู้ในกำร
ป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตให้นักเรียน ครู
และผู้บริหำรมีทัศนคติและค่ำนิยม ร่วมต้ำนทุจริต
ในวงกว้ำง ทั้งในระดับสถำนศึกษำ ระดับหน่วยงำน 
และระดับชุมชน 

ผลการด าเนินการ 

  1.นักเรียน ครู ผู้บริหำร และบุคลำกรทำงกำรศึกษำมีฐำนควำมคิดในกำรแยกแยะระหว่ำงผลประโยชน์
ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม 
  2. สถำนศึกษำในสังกัด มีกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนกำรสอนด้ำนกำรป้องกันกำรทุจริต สร้ำงควำม
ตระหนักรู้ในกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตให้นักเรียน ครูและผู้บริหำรมีทัศนคติและค่ำนิยมร่วมต้ำนทุจริตใน
วงกว้ำง ทั้งในระดับสถำนศึกษำ ระดับหน่วยงำน และระดับชุมชน  
  3. ผลคะแนนกำรประเมินประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐ 
(Integrity Transparency  Assessment Online : ITA Online) ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2563 ส ำนักงำนเขต
พ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 38ได้คะแนน 89.56 ระดับ A  เป็นล ำดับที่ 67 ของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ  
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  โครงการการขับเคลื่อนคุณภาพการจัดการศึกษา และยกระดับสมรรถนะครู และบุคลากรทางการ
ศึกษา โดยใช้ดิจิทัล แพลตฟอร์ม (Digital Platform) 

 ตำมที่ ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 38 ได้ด ำเนินกำรจัดท ำแผนปฏิบัติกำร โครงกำร
กิจกรรมและนโยบำยของส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน ทั้งนี้เพ่ือขับเคลื่อนคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำ
ให้เกิดประสิทธิภำพ อีกทั้งมีกำรแพร่ระบำดของเชื้อไวรัสโควิด–19 (COVID-19) เพ่ือให้เป็นไปตำมมำตรกำรกำร
ป้องกัน  ที่เข้มแข็งตำมนโยบำยของรัฐบำลและส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน จึงจ ำเป็นอย่ำงยิ่งที่ต้อง
มีกำรปรับกระบวนกำรด ำเนินกิจกรรมโครงกำรให้เหมำะสมและเป็นไปตำมมำตรกำรดังกล่ำวอย่ำงเคร่งครัด โดย
มุ่งเน้นสัมฤทธิผลกำรบริหำรจัดกำรให้เกิดกำรพัฒนำให้เป็นไปตำมเป้ำประสงค์ที่ก ำหนดไว้  ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่
กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 38  จึงปรับกระบวนกำรบริหำรจัดกำรโครงกำรเพ่ือให้สำมำรถขับเคลื่อนคุณภำพ
กำรศึกษำของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำและสถำนศึกษำในสังกัดได้อย่ำงต่อเนื่องโดยใช้ดิจิทัล แพลตฟอร์ม 
(Digital Platform) มำเป็นเครื่องมือในกำรยกระดับสมรรถนะครู และบุคลำกรทำงกำรศึกษำสู่กำรพัฒนำคุณภำพ
กำรศึกษำ เพ่ือให้กำรด ำเนินงำนเป็นไปด้วยควำมเรียบร้อยและบรรลุวัตถุประสงค์ ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ
มัธยมศึกษำ เขต 38 จึงได้จัดท ำโครงกำรกำรขับเคลื่อนคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำ และยกระดับสมรรถนะครูและ
บุคลำกรทำงกำรศึกษำ โดยใช้ดิจิทัล แพลตฟอร์ม (Digital Platform)  โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้ 

 1. เพ่ือแก้ใขปัญหำกำรด ำเนินงำนในโครงกำรหรือกิจกรรม ในช่วงกำรแพร่ระบำดของเชื้อไวรัส 
โควิด–19 (COVID-19 ของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 38 
 2. เพ่ือพัฒนำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำผ่ำนดิจิทัล แพลตฟอร์ม (Digital Platform) ให้เกิด
ประสิทธิภำพ ในช่วงกำรแพร่ระบำดของเชื้อไวรัสโควิด–19 (COVID-19) เพื่อให้เป็นไปตำมมำตรกำร 
กำรป้องกัน ของรัฐบำล 
  3. เพ่ือให้ครูสำมำรถพัฒนำตนเองได้ตรงตำมศักยภำพ สำมำรถ  น ำควำมรู้จำกกำรอบรมไปใช้ประโยชน์
ได้จริงในกำรประกอบอำชีพครู 

เป้าหมาย 

  1. เชิงปริมาณ 

   (1)  โครงกำรและกิจกรรมของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 38 ได้
ด ำเนินกำรโครงกำรตำมแผนปฏิบัติกำรอย่ำงน้อย 70%  
    (2)  ร้อยละ 80 พัฒนำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำผ่ำนดิจิทัล แพลตฟอร์ม (Digital Plat-
form) 
  2. เชิงคุณภาพ 

   (1)  ครูสำมำรถพัฒนำตนเองได้ตรงตำมศักยภำพ สำมำรถน ำควำมรู้จำกกำรอบรมไปใช้
ประโยชน์ได้ จริงในกำรประกอบอำชีพ 

การปรับแผน 
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   (2)  กำรพัฒนำครูเป็นระบบ ทันสมัย มีคุณภำพ มีหลักสูตรส ำนักงำนแขตพ้ืนที่กำรศึกษำ
มัธยมศึกษำ เขต 38 ก ำหนดขึ้นในกำรพัฒนำ 
   (3)  ครูได้พัฒนำตนเองอย่ำงสม่ ำเสมอ และไม่เสียคำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงประชุมสัมมนำ 

 ผลการด าเนินงาน 

  1. มีหลักสูตรเพ่ือพัฒนำคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำและยกระดับสมรรถนะครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
จ ำนวน 36 หลักสูตร (บุคคลทั่วไปจะสำมำรถเข้ำรับกำรอบรมได้ 27 หลักสูตร อีก 9 หลักสูตร ส ำหรับพัฒนำครูผู้ช่วย 
  2. ผลจำกผู้เข้ำมำเรียนรู้จ ำนวน 455,270 รำย (ข้อมูล ณ วันที่ 15 กันยำยน 2563) 
  3. ควำมพึงพอในอยู่ในระดับดีมำก 
  4. กำรด ำเนินกำรตำมโครงกำรนี้จะไปสู่งำนวิจัย คือ รำยงำนกำรพัฒนำคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำและ
ยกระดับสมรรถนะครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำโดยใช้ดิจิทีลแพลตฟอร์ม และขยำยผลสู่โรงเรียนหำกโรงเรียนใดมี
ควำมต้องกำรเผยแพร่ผลงำนของโรงเรียน/ของครู สำมำรถน ำเสนอต่อ ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 
38  เพื่อน ำขึ้นเว็บไซต์ดังกล่ำว 
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1.3 ผลกำรติดตำม ประเมินผลกำรบริหำรและกำรจัดกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนของ
ส ำนักงำนเขตพื้น ท่ีกำรศึกษำ ตำมตัวชี้ วัดแผนปฏิบัติรำชกำรของส ำนักงำน
คณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2563 
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1.3 ผลการติดตาม ประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของ
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา ตามมาตรฐานส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2563 
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1.4 ผลการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติ
ราชการ (KRS) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
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1.5 ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษา (ITA) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
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2. ผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ผลการทดสอบและประเมินคุณภาพการศึกษาระดับชาติ (O-NET) ปีการศึกษา 
2562 
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3. ผลการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา 

 

 

 

สรุปภาพรวมผลการประเมินตามมาตรฐานการศึกษา 

โรงเรียนในสังกัดส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ มัธยมศึกษำ เขต 38 ปีกำรศึกษำ 2561 

มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

สถานศึกษาที่มีผลการประเมินระดับ 
ดีเลิศ และยอดเยี่ยม 

จ านวน คิดเป็นร้อยละ 

มำตรฐำนที่ 1  คุณภำพของผู้เรียน 21 44.68 

มำตรฐำนที่ 2  กระบวนกำรบริหำรจัดกำร 35 74.46 

มำตรฐำนที่ 3  กระบวนกำรจัดกำรเรียน 

                   กำรสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญ            

29 61.70 

  

             งำน /โครงกำร / กิจกรรมของส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ ที่ส่งเสริมสนับสนุนต่อ  
กำรพัฒนำคุณภำพตำมมำตรฐำนกำรศึกษำของสถำนศึกษำ จ ำแนกเป็นรำยมำตรฐำน ดังนี้  

มาตรฐานที่ 1   คุณภาพของผู้เรียน 

 โครงกำรยกระดับผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน 
 โครงกำรพัฒนำกำรเรียนกำรสอน 5 สำระหลัก ภำษำไทย วิทยำศำสตร์ คณิตศำสตร์ ภำษำอังกฤษ 
และสังคมศึกษำ ศำสนำและวัฒธนธรรม 
 โครงกำรพัฒนำศักยภำพกำรวิจัย เพ่ือพัฒนำนวัตกรรมและกระบวนกำรจัดกำรเรียนรู้ 
โครงกำรส่งเสริมนิสัยรักกำรอ่ำนและพัฒนำห้องสมุด 

 โครงกำรวัดและประเมินผล ตำมหลักสูตรแกนกลำง 
 โครงกำรพัฒนำคุณภำพกำรจัดกำรเรียนกำรสอนภำษำอังกฤษสู่ประชำคมอำเซียน 

ผลการประเมินคุณภาพมาตรฐานการศึกษาเพ่ือการประกันคุณภาพภายในของ
สถานศึกษา จากรายงานประจ าปีของสถานศึกษา (SAR) ปกีารศึกษา 2562 
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มาตรฐานที่ 2   กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา 

  2.1 โครงกำรพัฒนำระบบบริหำรจัดกำรโรงเรียนคู่พัฒนำ 
  2.2 โครงกำรประสิทธิภำพกำรบริหำรจัดกำรเครือข่ำย 
  2.3 กำรบริหำรองค์กรสู่ควำมเป็นเลิศ 
  2.4 กำรตรวจสอบภำยในสถำนศึกษำและพัฒนำบุคลำกรด้ำนกำรเงิน 
  2.5 กำรนิเทศภำยใน 
                      2.6 กำรประกันคุณภำพภำยในสถำนศึกษำ 

มาตรฐานที่ 3    กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

  3.1 โครงกำรพัฒนำครูผู้สอน 5 สำระหลัก 
                      3.2 โครงกำรขับเคลื่อนสะเต็มศึกษำเพ่ือยกระดับคุณภำพกำรจัดกำรเรียนรู้วิทยำศำสตร์ 
  3.3 โครงกำรลดเวลำเรียนเพิ่มเวลำรู้ 
  3.4 โครงกำรพัฒนำครูผู้สอนในกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ ที่สอดคล้องกับกำรพัฒนำผู้เรียน 
                           ในศตวรรษที่ 21 
                      3.5 โครงกำรพัฒนำระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
                      3.6 โครงกำร/กิจกรรม PLC เพ่ือกำรพัฒนำผู้เรียน 

สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ปีการศึกษา 2562 

ในภาพรวมทุกโรงเรียนในสังกัด (47 โรงเรียน) 

มาตรฐาน ระดับคุณภาพ 

มาตรฐานที่ 1  คุณภำพของผู้เรียน 3 ดี 

มาตรฐานที่ 2  กระบวนกำรบริหำรจัดกำร 4 ดีเลิศ 

มาตรฐานที่ 3 กระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอน 

ที่เน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญ 

3 ดี 
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ส่วนที่ 4 

สรุปผลการด าเนินงาน 

 

  

  ปี พ.ศ.2563 เกิดสถำณกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 (Coronavirus 
Diseases 2019 : COVID-2019) ในวงกว้ำงทั่วโลก โดยเมื่อวันที่ 30 มกรำคม พ.ศ.2563 องค์กำรอนำมัยโลก ได้
ประเมินสถำนกำรณ์ และประกำศให้โรค COVID-19 เป็นภำวะฉุกเฉินทำงสำธำรณสุขระหว่ำงประเทศ (Public 
Health Emergency of International Concern) โดยแนะน ำให้ทุกประเทศเร่งรัดเฝ้ำระวังและป้องกันควำมเสี่ยง
จำกเชื้อ COVID- 19 และจังหวัดสุโขทัย และจังหวัดตำก ได้มีมำตรกำรเร่งด่วนในกำรเฝ้ำ   ระวัง ป้องกันและควบคุม
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 (Coronavirus Diseases 2019 : COVID-2019) ให้งดกำรเรียนกำรสอน หรือปรับ
วิธีกำรเรียนกำรสอนเป็นทำงออนไลน์ งดกิจกรรมทีมีกำรเคลื่อนย้ำยคนข้ำมจังหวัดของหน่วยงำนที่มีคนจ ำนวนมำก 
รวมทั้งงดกิจกรรมรวมคน ชุมนุม จ ำนวนมำกที่มีควำมเสี่ยงสูงต่อกำรแพร่ระบำดของโรค (COVID-19) ในห้วงเวลำที่มี
กำรระบำดหนักของโรคดังกล่ำว ท ำให้หน่วยงำนไม่สำมำรถด ำเนินงำนตำมแผนปฏิบัติกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.
2563 

  จำกผลกำรด ำเนินงำนด้ำนกำรสนับสนุนกำรจัดกำรศึกษำ โดยภำพรวมของส ำนักงำนเขต  พ้ืนที่
กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 38 (จังหวัดสุโขทัย - ตำก) มีบริบทพ้ืนที่ และปัจจัยอันหลำกหลำยที่ส่งผลต่อกำรพัฒนำ
คุณภำพกำรจัดกำรศึกษำ ประกอบกับกนโยบำยสู่ควำมส ำเร็จของฝ่ำยบริหำร รวมถึงกำรก ำกับติดตำมกำรตรวจสอบ
ผลกำรด ำเนินงำนและปรับปรุงกำรปฏิบัติงำนตำมสถำนกำรณ์ เพ่ือให้เกิดผลส ำเร็จตำมเป้ำหมำยอยู่เป็นระยะ ท ำ
ให้ผลกำรด ำเนินงำนและผลกำรประเมินของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำและสถำนศึกษำเป็นที่พึงพอใจ โดยสรุปผล
กำรด ำเนินงำน ดังนี้ 

1. ผลการปฏิบัติราชการ 

  1.1 ผลการปฏิบัติราชการตามแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 

   กำรด ำเนินกำรตำมแผนปฏิบัติกำร พ.ศ.2563 ของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ 
เขต 38 ได้ด ำเนินขับเคลื่อนโครงกำรตำมนโยบำยของส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนครบถ้วนทั้ง 6 
ยุทธศำสตร์ และนโยบำยเร่งด่วน ได้แก่ 1) ด้ำนกำรจัดกำรศึกษำเพ่ือควำมมั่นคงของมนุษย์และของชำติ 2) ด้ำนกำร
จัดกำรศึกษำเพ่ือเพ่ิมควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของประเทศ 3) ด้ำนกำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพทรัพยำกร
มนุษย์ 4) ด้ำนกำรสร้ำงโอกำสในกำรเข้ำถึงบริกำรกำรศึกษำที่มีคุณภำพ มีมำตรฐำนและลดควำมเหลื่อมล้ ำทำงกำร

สรุปผลการด าเนินงาน 
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ศึกษำ 5) ด้ำนกำรจัดกำรศึกษำเพ่ือพัฒนำคุณภำพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และ 6) ด้ำนกำรปรับสมดุลพัฒนำ
ระบบกำรบริหำรจัดกำรศึกษำ 

   ทั้งนี้ กำรด ำเนินงำนด้ำนกำรส่งเสริม สนับสนุนกำรจัดกำรศึกษำของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่
กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 38 ปีงบประมำณ พ.ศ.2563 ได้ปรับเปลี่ยนตำมสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของเชื้อโรค
ไวรัสโคโรน่ำ 2019 (COVID – 2019) โดยปรับเปลี่ยนตำมมำตรกำรท่ี ศบค.จังหวัดประกำศ ซึ่งตำมประกำศดังกำล่ำว
ท ำให้สถำนศึกษำในสังกัดปรับเปลี่ยนวิธีกำรเรียน กำรสอนตำมมำตรกำรที่ ศบค.จังหวัดประกำศให้ ด ำเนินกำร และ
สถำนศึกษำในสังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 38 ได้จัดกำรเรียนกำรสอนออนไลน์ เพ่ือให้เด็ก
นักเรียนได้รับกำรศึกษำระหว่ำงปิดเพ่ือควบคุมกำรแพร่ระบำดของโรค จำกสถำนกำรณ์ดังกล่ำวท ำให้แผนปฎิบัติกำร
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2564 ของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 38 ต้องปรับแผนกำรด ำเนินกำรให้
สอดคล้องกับสถำนกำรณ ์

   ผลจำกกำรด ำเนินกำรปรับแผนปฏิบัติกำรให้สอดคล้องกับสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดโรคติด
เชื้อไวรัสโคโรน่ำ 2019 (COVID – 2019)  และปัจจัยอันหลำกหลำย ประกอบกับนโยบำยที่มุ่งสู่ควำมส ำเร็จของฝ่ำย
บริหำร ส่งผลต่อกำรพัฒนำคุณภำพกำรด ำเนินงำนของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 38 ประสบ
ผลส ำเร็จตำมเป้ำหมำย โดยสรุปผลกำรด ำเนินงำน 

 1.2 ผลการติดตาม ประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษา ตามตัวช้ีวัดแผนปฏิบัติราชการของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ.2563 

  กำรด ำเนินกำรติดตำม ประเมินผลกำรบริหำรและกำรจัดกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนของส ำนักงำนเขต
พ้ืนที่กำรศึกษำตำมตัวชี้วัดแผนปฏิบัติรำชกำรของส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน ประจ ำปีงบประมำณ 
พ.ศ.2563 จ ำนวน 6 นโยบำย 17 ตัวชี้วัด จ ำแนกเป็นตัวชี้วัดที่ตัดสินผลกำรด ำเนินงำนเป็นระดับคุณภำพ จ ำนวน 14 
ตัวชี้วัด  ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 38 มีผลกำรด ำเนินงำนตำมระดับคุณภำพ ดีเยี่ยม โดยมี
คะแนนเฉลี่ยรวม 4.47 และตัวชี้วัดที่ตัดสินผลกำรด ำเนินงำนเทียบค่ำเป้ำหมำยตัวชี้วัด จ ำนวน 3 ตัวชี้วัด ส ำนักงำน
เขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 38 มีผลกำรด ำเนินงำนบรรลุเป้ำหมำย 2 ตัวชี้วัด และไม่บรรลุเป้ำหมำย 1 
ตัวชี้วัด 

 1.3 ผลการติดตาม ประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษา ตามมาตรฐานส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 

  กำรด ำเนินงำนติดตำมและประเมินผลกำรบริหำรและกำรจัดกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนของส ำนักงำน
เขตพ้ืนที่กำรศึกษำ ตำมมำตรฐำนส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 จ ำนวน 3 มำตรฐำน 



รายงานผลการด าเนนิงานส านกังานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต 38 | 87 

 

20 ประเด็นกำรพิจำรณำ ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 38 ได้คะแนนรวมของภำพรวม (3 มำตรฐำน)  
5 คะแนน อยู่ระดับคุณภำพ ดีเยี่ยม 

 1.4 ผลการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ (KRS) 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 

  ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน ได้ด ำเนินกำรตรวจสอบและรับรองผลกำร
ด ำเนินงำนผลกำรประเมินตัวชี้วัดตำมมำตรกำรปรับปรุงประสิทธิภำพในกำรปฏิบัติรำชกำรของส ำนกังำนเขตพ้ืนที่
กำรศึกษำประถมศึกษำและส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2563 ส ำนักงำนเขต
พ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 38 (จังหวัดสุโขทัย - ตำก) มีผลคะแนนกำรประเมินตัวชี้วัดตำมมำตรกำรปรับปรุง
ประสิทธิภำพในกำรปฏิบัติรำชกำร ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2563 4.49001 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 89.80 อยู่ใน
ระดับมำตรฐำนขั้นสูง 

 1.5 ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
(ITA) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 

  กำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำออนไลน์ 
(Integrity and Transparency Assessment Online : ITA Online) ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2563 ของส ำนักงำน
เขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 38 (จังหวัดสุโขทัย - ตำก) ได้คะแนนรวม 89.56 คะแนน ระดับ A ผลกำร
ประเมิน ผ่ำนกำรประเมิน ซึ่งเป็นไปตำมค่ำเป้ำหมำยและตัวชี้วัด แผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติประเด็น กำร
ต่อต้ำนกำรทุจริตและประพฤติมิชอบประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2563 

2. ผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 

  2.1 ผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติ (O-NET) ปีกำรศึกษำ 2562 โรงเรียนสังกัดส ำนักงำนเขต
พ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 38 ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3 มีค่ำเฉลี่ยสูงกว่ำระดับประเทศ 3 วิชำ คือ ภำษำไทย 
คณิตศำสตร์ และวิทยำศำสตร์ ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 6 มีค่ำเฉลี่ยต่ ำกว่ำระดับประเทศ ทุกวิชำ 
  2.2 ผลกำรเปรียบเทียบค่ำเฉลี่ยผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติ (O-NET) ปีกำรศึกษำ 2561
และปีกำรศึกษำ 2562 ภพรวมส ำนักงำนขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 38 พบว่ำ มีผลกำรพัฒนำ 
สูงขึ้น ดังนี้ ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3 ค่ำเฉลี่ยสูงขึ้น 2 วิชำ คือ ภำษไทย และ ภำษำอังกฤษ ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 6 ค่ำเฉลี่ย
สูงขึ้น 1 วิชำ คือ สังคมศึกษำ 
  2.3 โรงเรียนที่มีค่ำเฉลี่ยสูงกว่ำระดับประเทศ และระดับเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ มี 5 โรงเรียน คือ โรงเรียน
อุดมดรุณี โรงเรียนตำกพิทยำคม โรงเรียนสวรรค์นันต์วิทยำ โรงเรียนสรรพวิทยำคม และ โรงเรียนสุโขทัยวิทยำคม 
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3. ผลการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา 

  ผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ปีการศึกษา 2562 ในภาพรวมทุกโรงเรียนในสังกัด
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38 จ านวน 47 โรงเรียน 

มาตรฐาน ระดับคุณภาพ 

มาตรฐานที่ 1  คุณภำพของผู้เรียน 3 ดี 

มาตรฐานที่ 2  กระบวนกำรบริหำรจัดกำร 4 ดีเลิศ 

มาตรฐานที่ 3 กระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอน 

ที่เน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญ 

3 ดี 

 

  กำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ ตำมมำตรฐำนกำรศึกษำของสถำนศึกษำในสังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่
กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 38 ตำมระบบประกันคุณภำพ มีผลกำรประเมินคุณภำพภำยในสถำนศึกษำ จ ำนวน 3 
มำตรฐำน เฉลี่ยในภำพรวม ระดับเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ อยู่ในระดับ 3  ระดับคุณภำพ  ดี 

 

 



คณะผู้จัดท ำ 

ที่ปรึกษำ 

 นายสุดเขต สวยสม ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38 
 นางสาวจิรวรรณ สุรเสียง รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38 
 นายอุดม  อินทา รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38 
 นายสิงห์เพชร สุทธิ รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38 
 ผู้อ านวยการกลุ่ม /หน่วย 
 

คณะท ำงำน 
 

 นางจิรโรจน์  จิระเจริญวงศ์ ผู้อ านวยการกลุ่มนโยบายและแผน 
 นางสาวกมลศรี  ยี่สุ่น  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ 
 นางสาวอุษณีย์  ยิ่งสกุล  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ 
 

รวบรวม/จัดพิมพ์/รูปเล่ม 
 

 นางสาวกมลศรี ยี่สุ่น  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ 
 นางสาวอุษณีย์  ยิ่งสกุล  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ 
 นางสาวจินตนา ทองกล่ า  เจ้ากพนักงานธุรการช านาญงาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


