
 
 

 



 
 

คำนำ 

กระบวนการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของสำนักงานเขตพื้นที่ 
การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย เน้นการให้ความสำคัญกับการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนที่เกี ่ยวข้อง และได้นำ
นโยบายและยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้องนำมาขับเคลื่อนในการจัดทำแผนฯ การพัฒนาคุณภาพการศึกษาของนักเรียน 
และโรงเรียน ตามบริบทของพ้ืนที่ ดังนี้  

1. พระบรมราโชบายด้านการศึกษา ในหลวงรัชกาลที่ 10 
2. สาระสำคัญของยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580) 
3. สาระสำคัญของแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 - 2574 
4. สาระสำคัญของ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2565) 
5. สาระสำคัญนโยบายและจุดเน้นกระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
6. สาระสำคัญของนโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. 2565 
7. หลักการของแผนพัฒนาการศึกษาของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย 

          (พ.ศ. 2563 – 2565) 

  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย ขอขอบคุณผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่านที่ได้ให้
ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะในการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2565 ของสำนักงานฯ ให้ประสบ
ผลสำเร็จตามเป้าหมาย และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ฉบับนี้ จะเป็น
แนวทางในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพ่ือความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติต่อไป 
   

 

      สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒ 
 

แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 สำนักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย 

สารบัญ 
เร่ือง                           หน้า       

ส่วนที่   1   ข้อมูลพื้นฐานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย    1 

ส่วนที่   2   ความสอดคล้องกับแผน 3 ระดับ ตามนัยยะของคณะรัฐมนตรี    19 

                  เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2560 

          ส่วนที่ 3      สาระสำคัญแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ .ศ. 2565    45 
ส่วนที ่  4     กลไกการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติราชการประจำปีสู่การปฏิบัติ    65 
ภาคผนวก ก  คำสั่งคณะกรรมการและคณะทำงานจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี  67 

  งบประมาณ พ.ศ.2565 ของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย  
ภาคผนวก ข  โครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565     71 
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แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 สำนักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย 

ส่วนที่ ๑ 
ข้อมูลพื้นฐานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย 

 
๑.๑ สถานที่ตั้ง 

  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย  ตั้งอยู่เลขที่ ๑๓๘ ถนนสิงหวัฒน์ ตำบลธานี 
อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย รหัสไปรษณีย์ ๖๔๐๐๐  

๑.๒ เขตพื้นที่บริการ 

  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย มีเขตพื้นที่บริการในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
จังหวัดสุโขทัย  

แผนที่เขตพื้นที่บริการจังหวัดสุโขทัย  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สพม.สโุขทยั 
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แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 สำนักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย 

๑.๓ ข้อมูลจังหวัดสุโขทัย 

 ๑) ประวัติศาสตร์ 

  จังหวัดสุโขทัยเป็นที่ตั้งอาณาจักรแรกของชนชาติไทยเมื่อ ๗๐๐ กว่าปีที่แล้ว คำว่า "สุโขทัย" มาจาก
สองคำ คือ "สุข+อุทัย" หมายความว่า "รุ ่งอรุณแห่งความสุข" รอยอดีตแห่งความรุ่งเรืองเห็นได้จากอุทยาน
ประวัติศาสตร์สุโขทัยและศรีสัชนาลัย ซึ่งเป็นที่รู้จักของชาวไทยและต่างประเทศ 

 ๒) ภูมิศาสตร์ 
  ตามการแบ่งจังหวัดเป็นภาคโดยคณะกรรมการภูมิศาสตร์แห่งชาติและราชบัณฑิตยสภา จังหวัด
สุโขทัยตั้งอยู่ในภาคกลาง บริเวณตอนบนของภาค หากแบ่งเขตตามการพยากรณ์อากาศและเศรษฐกิจ สังคม     
จะจัดอยู่ในภาคเหนือตอนล่าง ห่างจากกรุงเทพมหานครตามระยะทางหลวงแผ่นดินประมาณ ๔๔๐ กิโลเมตร       
มีอาณาเขตติดต่อกับจังหวัดใกล้เคียง ดังนี้ 

  ทิศเหนือ ติดต่อกับอำเภอวังชิ้น อำเภอเด่นชัย จังหวัดแพร่ และอำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ 
 ทิศตะวันออก ติดต่อกับอำเภอพรหมพิราม อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก และอำเภอ

พิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์ 
 ทิศใต้ ติดต่อกับอำเภอพรานกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร และอำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก 
  ทิศตะวันตก ติดต่อกับอำเภอเมืองตาก อำเภอบ้านตาก จังหวัดตาก และอำเภอเถิน จังหวัดลำปาง 

  พ้ืนที่ส่วนใหญ่ของจังหวัดสุโขทัยจะเป็นที่ราบลุ่ม ทางตอนเหนือและตอนใต้ของจังหวัดมีลักษณะ
เป็นที่ราบสูง มีเขาหลวงเป็นภูเขาที่มีความสูงที่สุด วัดจากระดับน้ำทะเลมีความสูงประมาณ ๑,๒๐๐ เมตร โดยมี
แนวภูเขายาวเป็นพืดทางด้านทิศตะวันตก ส่วนพื้นที ่ตอนกลางของจังหวั ดจะเป็นที ่ราบ มีแม่น้ำยมไหลผ่าน           
จากทิศเหนือจรดทิศใต้ ผ่านอำเภอศรีสัชนาลัย อำเภอสวรรคโลก อำเภอศรีสำโรง อำเภอเมืองสุโขทัย และอำเภอ     
กงไกรลาศ ช่วงที่ไหลผ่านจังหวัดสุโขทัยยาวประมาณ ๑๗๐ กิโลเมตร 

 ๓) สัญลักษณ์ประจำจังหวัด 
 ตราประจำจังหวัด : รูปพ่อขุนรามคำแหงมหาราชประทับบนพระแท่นมนังคศิลาอาสน์ 
 ธงประจำจังหวัด : ธงพ้ืนสีแดง-เหลือง-เขียว แบ่งตามแนวนอน แถบสีเหลืองนั้นกว้างเป็นสองเท่าของแถบ 

สีแดงและสีเขียว ที่มุมธงด้านคันธงมีตราประจำจังหวัดเป็นรูปพ่อขุนรามคำแหงมหาราช ป ร ะ ท ั บ บ น พ ร ะ แ ท่ น    
มนังคศิลาอาสน์ 

 คำขวัญประจำจังหวัด: มรดกโลกล้ำเลิศ กำเนิดลายสือไทย เล่นไฟลอยกระทง ดำรงพุทธศาสนา งามตา       
ผ้าตีนจก สังคโลกทองโบราณ สักการแม่ย่าพ่อขุน รุ่งอรุณแห่งความสุข 

 ต้นไม้ประจำจังหวัด: ตาล (Borassus flabellifer) 
 ดอกไม้ประจำจังหวัด: ดอกบัวหลวง (Nelumbo nucifera) 
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แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 สำนักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย 

 ๔) ข้อมูลการปกครอง 
  จังหวัดสุโขทัย แบ่งเขตปกครองออกเป็น ๙ อำเภอ ๘๔ ตำบล ๘๔๓ หมู่บ้าน มีองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ จำนวน ๙๑ แห่ง ประกอบด้วย องค์การบริหารส่วนจังหวัด ๑ แห่ง เทศบาลเมือง ๑ แห่ง 
เทศบาลตำบล ๑๘ แห่ง และองค์การบริหารส่วนตำบล ๖๙ แห่ง 

อำเภอ เนื้อท่ี  
(ตร.กม.) 

จำนวน
ตำบล 

จำนวน
หมู่บ้าน 

จำนวน 
อบจ. 

จำนวน 
เทศบาลเมือง 

จำนวน 
เทศบาลตำบล 

จำนวน 
อบต. 

เมืองสุโขทัย ๕๘๑.๔๗๔ ๙ ๘๖ ๑ ๑ ๓ ๘ 

สวรรคโลก ๕๘๖.๑๙๒ ๑๓ ๑๑๗ - ๑ ๔ ๘ 

ศรีสำโรง ๕๖๕.๗๓๑ ๑๓ ๑๑๘ - - ๑ ๑๒ 

ศรีสัชนาลยั ๒,๐๕๐.๕๑ ๑๑ ๑๓๔ - ๑ ๑ ๘ 

กงไกรลาศ ๕๐๒.๓๘๒ ๑๑ ๑๐๙ - - ๑ ๑๐ 

คีรีมาศ ๕๒๑.๘๙๒ ๑๐ ๑๐๐ - - ๒ ๙ 

บ้านด่านลานหอย ๑,๐๘๑.๑๑ ๗ ๗๑ - - ๒ ๖ 

ทุ่งเสลี่ยม ๕๖๙.๙๓๒ ๕ ๕๙ - - ๓ ๓ 

ศรีนคร ๑๙๙.๘๖๕ ๕ ๔๙ - - ๑ ๕ 

รวม ๖,๕๙๖.๐๙ ๘๔ ๘๔๓ ๑ ๓ ๑๘ ๖๙ 

 
๑.๕ ภารกิจสำนักงานเขตพืน้ที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย 

  ตามที่ได้มีการประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การกำหนดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ประกาศ ณ วันที่ ๑๗ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื ่อง การกำหนดเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ ประกาศ ณ วันที่ ๒๙ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๔ เพื่อบริหาร        
และจัดการการศึกษาขั้นพื้นฐานระดับมัธยมศึกษาให้มีประสิทธิ์ภาพ ประสิทธิผลและเกิดประโยชน์สูงสุดของทาง
ราชการ 
  อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ ซึ่งแก้ไข
เพิ ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที ่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕ และมาตรา ๓ญ วรรคสองแห่ง
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ(ฉบับที่ ๓) 
พ.ศ. ๒๕๕๓ ประกอบกับมาตรา ต วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ 
พ.ศ. ๒๕๔๖ซึ่งแก้ไขเพิ ่มเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับที ่ ๒)         
พ.ศ. ๒๕๕3 และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการโดยคำแนะนำของสภาการศึกษาเมื่อคราวประชุมครั้งที่     
๒/๒๕๖๑ วันที่ ๙ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ จึงยกเลิกประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การกำหนดเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา ประกาศ ณ วันที ่ ๑๗ สิงหาคมพ.ศ. ๒๕๕๓ และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ              
เรื่อง การกำหนดเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ ประกาศ ณ วันที่ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๔ 
และกำหนดเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา และท่ีตั้งของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา จำนวน ๖๒ เขต 
โดยประกาศ ณ วันที่ 28 มกราคม พ.ศ.2564 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย เป็นหน่วยงาน



๔ 
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ทางการศึกษา ที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีภารกิจบทบาท    
และอำนาจหน้าที่ตามท่ีกฎหมายกำหนด ดังนี้ 
  ๑. มาตรา ๓๗ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๖  
และที่แก้ไขเพิ่มเติม กำหนดให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามีอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับการศึกษา ตามที่กำหนดไว้     
ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการหรือกฎหมายอ่ืน และมีอำนาจหน้าที่ดังนี้ 
      (๑) อำนาจหน้าที่ในการบริหารและการจัดการศึกษา และพัฒนาสาระของหลักสูตรการศึกษา
ให้สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
      (๒) อำนาจหน้าที่ในการพัฒนางานด้านวิชาการและจัดให้มีระบบประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษาร่วมกับสถานศึกษา 
      (๓) ร ับผิดชอบในการพิจารณาแบ่งส่วนราชการภายในสถานศึกษาของสถานศึกษา           
และสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
      (๔) ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่กฎหมายกำหนด 

  ๒. ข้อ ๕ แห่งประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การแบ่งส่วนราชการภายในสำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา พ.ศ.๒๕๖๐ และที่แก้ไขเพิ่มเติม กำหนดให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามีอำนาจหน้าที่ดำเนินการ  
ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ และมีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ 
      (๑) จัดทำนโยบาย แผนพัฒนา และมาตรฐานการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษาให้สอดคล้อง
กับนโยบาย มาตรฐานการศึกษา แผนการศึกษา แผนพัฒนาการศึกษาข้ันพื้นฐาน และความต้องการของท้องถิ่น 
      (๒) วิเคราะห์การจัดตั้งงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปของสถานศึกษา และหน่วยงานในเขต
พื้นที่การศึกษา และแจ้งการจัดสรรงบประมาณที่ได้รับให้หน่วยงานข้า งต้นรับทราบ รวมทั้งกำกับตรวจสอบ 
ติดตามการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงานดังกล่าว 
      (๓) ประสาน ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาหลักสูตรร่วมกับสถานศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
      (๔) กำกับ ดูแล ติดตาม และประเมินผลสถานศึกษาข้ันพื้นฐานและในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
      (๕) ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และรวบรวมข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
      (๖) ประสานการระดมทรัพยากรด้านต่าง ๆ รวมทั้งทรัพยากรบุคคล เพื่อส่งเสริม สนับสนุน
การจัดและพัฒนาการศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
      (๗) จัดระบบประกันคุณภาพการศึกษา และประเมินผลสถานศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา     
      (๘) ประสาน ส่งเสริม สนับสนุน การจัดการศึกษาของสถานศึกษาเอกชน องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น รวมทั้งบุคคล องค์กรชุมชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และสถาบันอื่นที่จัด
การศึกษารูปแบบที่หลากหลายในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
                         (๙) ดำเนินการและประสาน ส่งเสริม สนับสนุนการวิจัยและพัฒนาการศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
      (๑๐) ประสาน ส่งเสริม การดำเนินการของคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการและคณะทำงาน
ด้านการศึกษา 
      (๑๑) ประสานการปฏิบัติราชการทั่วไปกับองค์กรหรือหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐ เอกชน  
และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
      (๑๒) ปฏิบัต ิงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัต ิงานของหน่วยงานอื ่นที ่ เก ี ่ยวข้อง  
หรือได้รับมอบหมาย 
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แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 สำนักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย 
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แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 สำนักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย 

๑.6 ข้อมูลพื้นฐานทางการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย 
        (ข้อมูล ณ วันที่ 25 มิถุนายน ๒๕64) 

ตาราง 1 สรุปข้อมูลพื้นฐานสำนักงานเขตพื้นที่การศกึษามัธยมศึกษาสุโขทัย 

รายการ จำนวน/หน่วย 
1. กลุ่มงาน 9  กลุ่ม 
2. หน่วย  1  หน่วย 
3. สถานศึกษา ในสังกัด    27  โรงเรียน 
4. ขนาดของสถานศึกษา ในสังกัด(ข้อมูล ณ 24 มิถุนายน 2564) 
           - โรงเรียน ขนาดเล็ก นร. ตั้งแต่ 119  คนลงมา  
           - โรงเรียน ขนาดกลาง นร. 120-719 คน 
           - โรงเรียน ขนาดใหญ่ นร. 720-1,679 คน 
           - โรงเรียน ขนาดใหญ่พิเศษ นร.ตั้งแต่ 1,680 คนข้ึนไป 

 
 5  โรงเรียน 
12  โรงเรียน 
7  โรงเรียน 
3  โรงเรียน 

5. ห้องเรียน  653  ห้องเรียน 
6. นักเรียน 
           -มัธยมศึกษาตอนต้น             10,787  คน 
           -มัธยมศึกษาตอนปลาย            8,696  คน 
 

19,483 คน 
 
 

7. นักเรียนพักนอน       91 คน 
8. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
           - ผู้บริหาร                                      33  คน 
           - ครูผู้สอน                             1,022 คน 
           - บุคลากรทางการศึกษา                      34  คน 

1,089  คน 

10. พนักงานราชการ 52  คน 
11. ครูอัตราจ้าง 22  คน 
12. ลูกจ้างประจำ 17  คน 
13. ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ 14  คน 
14. ลูกจ้างชั่วคราว       233  คน 
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แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 สำนักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย 

ตาราง 2 รายชื่อแสดงโรงเรียนมัธยมศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศกึษาสุโขทัย 

ที่ 
รหัสโรงเรียน  

10 หลัก 
รหัส Smis  

8 หลัก 
รหัส Obec  

6 หลัก 
ชื่อโรงเรียน ตำบล อำเภอ จังหวัด 

1 1064620359 64012001 620359 สุโขทัยวิทยาคม บ้านกล้วย เมืองสุโขทัย สุโขทัย 

2 1064620364 64012002 620364 บ้านด่านลานหอยวิทยา บ้านด่าน บ้านด่านลานหอย สุโขทัย 

3 1064620366 64012003 620366 คีรีมาศพิทยาคม โตนด คีรีมาศ สุโขทัย 

4 1064620368 64012004 620368 กงไกรลาศวิทยา ไกรกลาง กงไกรลาศ สุโขทัย 

5 1064620365 64012005 620365 ตลิ่งชันวิทยานุสรณ์ ตลิ่งชัน บ้านด่านลานหอย สุโขทัย 

6 1064620369 64012006 620369 หนองตูมวิทยา หนองตูม กงไกรลาศ สุโขทัย 

7 1064620361 64012007 620361 บ้านสวนวิทยาคม บ้านสวน เมืองสุโขทัย สุโขทัย 

8 1064620370 64012008 620370 ไกรในวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก ไกรใน กงไกรลาศ สุโขทัย 

9 1064620362 64012009 620362 ยางซ้ายพิทยาคม ยางซ้าย เมืองสุโขทัย สุโขทัย 

10 1064620363 64012010 620363 ลิไทพิทยาคม เมืองเก่า เมืองสุโขทัย สุโขทัย 

11 1064620360 64012011 620360 อุดมดรุณี ธาน ี เมืองสุโขทัย สุโขทัย 

12 1064620367 64012012 620367 บ้านใหม่เจริญผลพิทยาคม ศรีคีรีมาศ คีรีมาศ สุโขทัย 

13 1064620371 64022001 620371 เมืองเชลียง หาดเสี้ยว ศรีสัชนาลัย สุโขทัย 

14 1064620375 64022002 620375 ศรีสำโรงชนูปถัมภ์ คลองตาล ศรีสำโรง สุโขทัย 

15 1064620379 64022003 620379 สวรรค์อนันต์วิทยา ย่านยาว สวรรคโลก สุโขทัย 

16 1064620380 64022004 620380 หนองปลาหมอวิทยาคม คลองกระจง สวรรคโลก สุโขทัย 

17 1064620376 64022005 620376 บ้านไร่พิทยาคม บ้านไร ่ ศรีสำโรง สุโขทัย 

18 1064620377 64022006 620377 วังทองวิทยา วังทอง ศรีสำโรง สุโขทัย 

19 1064620381 64022007 620381 หนองกลับวิทยาคม หนองกลับ สวรรคโลก สุโขทัย 

20 1064620373 64022008 620373 บ้านแก่งวิทยา บ้านแก่ง ศรีสัชนาลัย สุโขทัย 

21 1064620374 64022009 620374 เมืองด้งวิทยา บ้านตึก ศรีสัชนาลัย สุโขทัย 

22 1064620378 64022010 620378 ขุนไกรพิทยาคม นาขุนไกร ศรีสำโรง สุโขทัย 

23 1064620382 64022011 620382 สวรรค์อนันต์วิทยา 2 คลองยาง สวรรคโลก สุโขทัย 

24 1064620372 64022012 620372 ท่าชัยวิทยา ท่าชัย ศรีสัชนาลัย สุโขทัย 

25 1064620383 64022013 620383 ศรีนคร ศรีนคร ศรีนคร สุโขทัย 

26 1064620384 64022014 620384 ทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ ทุ่งเสลี่ยม ทุ่งเสลี่ยม สุโขทัย 

27 1064620385 64022015 620385 ชัยมงคลพิทยา เขาแก้วศรีสมบูรณ์ ทุ่งเสลี่ยม สุโขทัย 

 
 
 
 
 
 
 
 

จำนวนสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย มีจำนวนทั้งหมด 27 โรงเรียน 
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แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 สำนักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย 

ตาราง 2 จำนวนนักเรียนจำแนกระดับชั้น จำนวนห้องเรียน รายโรงเรียน จังหวัดสโุขทัย (ข้อมูล ณ วันที่ 25 มิถุนายน ๒๕64)     
       

  

ชาย หญิง รวม ห้อง ชาย หญิง รวม ห้อง ชาย หญิง รวม ห้อง ชาย หญิง รวม ห้อง ชาย หญิง รวม ห้อง ชาย หญิง รวม ห้อง นักเรียน ห้อง

อ าเภอเมืองสุโขทัย

1 สุโขทัยวิทยาคม 315 131 446 12 309 148 457 12 264 135 399 12 237 193 430 12 238 225 463 13 212 177 389 12 2584 73

2 อุดมดรุณี 30 375 405 10 38 380 418 10 28 384 412 10 21 284 305 9 35 260 295 8 26 243 269 8 2104 55

3 บ้านสวนวิทยาคม 24 22 46 2 30 22 52 2 37 23 60 2 16 19 35 2 25 21 46 2 27 15 42 2 281 12

4 ยางซ้ายพิทยาคม 12 7 19 1 8 8 16 1 6 4 10 1 12 7 19 1 9 7 16 1 6 8 14 1 94 6

5 ลิไทพิทยาคม 26 26 52 2 30 32 62 2 36 19 55 2 43 30 73 2 22 25 47 2 18 30 48 2 337 12

407 561 968 27 415 590 1005 27 371 565 936 27 329 533 862 26 329 538 867 26 289 473 762 25 5400 158

อ าเภอกงไกรลาศ

6 กงไกรลาศวิทยา 107 88 195 6 81 90 171 6 100 92 192 6 107 102 209 5 42 64 106 4 73 67 140 4 1013 31

7 หนองตูมวิทยา 33 22 55 2 20 20 40 2 25 17 42 2 15 23 38 2 21 22 43 2 10 6 16 2 234 12

8 ไกรในวิทยาคมฯ 51 30 81 3 41 31 72 3 37 37 74 3 31 42 73 3 29 32 61 3 18 36 54 2 415 17

191 140 331 11 142 141 283 11 162 146 308 11 153 167 320 10 92 118 210 9 101 109 210 8 1662 60

อ าเภอคีรีมาศ

9 คีรีมาศพิทยาคม 88 107 195 6 87 103 190 6 93 98 191 6 69 109 178 6 61 121 182 6 65 91 156 5 1092 35

10 บ้านใหม่เจริญผลพิทยาคม 37 33 70 2 25 31 56 2 26 29 55 2 17 19 36 2 15 23 38 2 16 22 38 2 293 12

125 140 265 8 112 134 246 8 119 127 246 8 86 128 214 8 76 144 220 8 81 113 194 7 1385 47

อ าเภอบ้านด่านลานหอย

11 บ้านด่านลานหอยวิทยา 120 109 229 7 132 110 242 7 121 130 251 7 72 100 172 6 46 111 157 5 62 94 156 5 1207 37

12 ตล่ิงชันวิทยานุสรณ์ 12 9 21 1 8 9 17 1 13 5 18 1 10 10 20 1 4 9 13 1 7 6 13 1 102 6

132 118 250 8 140 119 259 8 134 135 269 8 82 110 192 7 50 120 170 6 69 100 169 6 1309 43

อ าเภอสวรรคโลก

13 สวรรค์อนันต์วิทยา 196 228 424 12 169 250 419 12 165 249 414 12 165 246 411 11 141 252 393 11 149 225 374 11 2435 69

14 หนองปลาหมอวิทยาคม 15 9 24 1 16 8 24 1 13 12 25 1 15 14 29 1 6 9 15 1 7 10 17 1 134 6

15 หนองกลับวิทยาคม 15 10 25 1 10 6 16 1 9 7 16 1 14 4 18 1 6 7 13 1 6 13 19 1 107 6

16 สวรรค์อนันต์วิทยา 2 13 15 28 1 9 2 11 1 8 5 13 1 9 14 23 2 4 6 10 2 2 4 6 2 91 9

239 262 501 15 204 266 470 15 195 273 468 15 203 278 481 15 157 274 431 15 164 252 416 15 2767 90

อ าเภอศรีนคร

17 ศรีนคร 84 80 164 7 80 73 153 6 87 76 163 6 44 64 108 6 26 42 68 3 29 56 85 3 741 31

84 80 164 7 80 73 153 6 87 76 163 6 44 64 108 6 26 42 68 3 29 56 85 3 741 31

อ าเภอศรีสัชนาลัย

18 เมืองเชลียง 154 145 299 7 129 150 279 7 114 132 246 7 90 129 219 6 66 131 197 6 85 107 192 6 1432 39

19 ท่าชัยวิทยา 31 17 48 2 25 26 51 2 39 24 63 2 22 18 40 2 20 16 36 2 15 16 31 2 269 12

20 บ้านแก่งวิทยา 22 26 48 2 26 26 52 2 19 17 36 2 28 25 53 2 13 10 23 2 7 17 24 2 236 12

21 เมืองด้งวิทยา 43 36 79 2 30 42 72 2 42 35 77 2 28 32 60 2 30 25 55 2 19 24 43 2 386 12

250 224 474 13 210 244 454 13 214 208 422 13 168 204 372 12 129 182 311 12 126 164 290 12 2323 75

อ าเภอทุ่งเสล่ียม

22 ทุ่งเสล่ียมชนูปถัมภ์ 150 129 279 8 135 140 275 8 137 145 282 8 121 141 262 7 100 123 223 7 118 128 246 7 1567 45

23 ชัยมงคลพิทยา 20 15 35 2 25 12 37 2 25 19 44 2 25 17 42 2 14 17 31 2 23 25 48 2 237 12

170 144 314 10 160 152 312 10 162 164 326 10 146 158 304 9 114 140 254 9 141 153 294 9 1804 57

อ าเภอศรีส าโรง

24 ศรีส าโรงชนูปถัมภ์ 138 126 264 10 116 138 254 10 119 120 239 10 87 106 193 8 92 137 229 8 74 104 178 8 1357 54

25 วังทองวิทยา 13 17 30 1 12 10 22 1 12 6 18 1 8 7 15 1 5 6 11 1 7 2 9 1 105 6

26 บ้านไร่พิทยาคม 45 38 83 3 52 45 97 4 50 50 100 4 36 40 76 3 23 22 45 3 22 37 59 3 460 20

27 ขุนไกรพิทยาคม 20 19 39 2 11 12 23 2 17 14 31 2 9 18 27 2 13 10 23 2 16 11 27 2 170 12

216 200 416 16 191 205 396 17 198 190 388 17 140 171 311 14 133 175 308 14 119 154 273 14 2092 92
1814 1869 3683 115 1654 1924 3578 115 1642 1884 3526 115 1351 1813 3164 107 1106 1733 2839 102 1119 1574 2693 99 19483 653

รวม

รวม

รวม

รวม

รวม

จ านวนนักเรียนจ าแนกเพศ ช้ัน และห้องเรียน รายโรงเรียน(ข้อมูล ณ วันท่ี 25 มิถุนายน 2564) ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย

มัธยมศึกษาปีท่ี 1 มัธยมศึกษาปีท่ี 2 มัธยมศึกษาปีท่ี 3 มัธยมศึกษาปีท่ี 4 มัธยมศึกษาปีท่ี 5 มัธยมศึกษาปีท่ี 6
ช่ือโรงเรียนล าดับ

รวมท้ังหมด

รวม

รวม

รวม

รวม
รวมจังหวัดสุโขทัย



๙ 
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ตาราง 3 ข้อมูลสหวิทยาเขตในจังหวัดสุโขทัย 
 จำนวน ๓ สหวิทยาเขต 

สหวิทยาเขตเจ้าราม 
จำนวน ๙ โรงเรียน 

สหวิทยาเขตพระแม่ย่า 
จำนวน ๙ โรงเรียน 

สหวิทยาเขตศรีสวรรค์ 
จำนวน ๙ โรงเรียน 

๑. โรงเรียนสโุขทัยวิทยาคม ๑. โรงเรียนอุดมดรุณี ๑. โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา  
๒. โรงเรียนบ้านสวนวิทยาคม ๒. โรงเรียนบ้านด่านลานหอยวิทยา ๒. โรงเรียนเมืองเชลียง 
๓. โรงเรียนยางซ้ายพิทยาคม ๓. โรงเรียนตลิ่งชันวิทยานุสรณ์ ๓. โรงเรียนท่าชัยวิทยา 
๔. โรงเรียนลิไทพิทยาคม ๔. โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ ๔. โรงเรียนบ้านแก่งวิทยา 
๕. โรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม ๕. โรงเรียนบ้านไร่พิทยาคม ๕. โรงเรียนเมืองด้งวิทยา 
๖. โรงเรียนบ้านใหมเ่จรญิผลพิทยาคม ๖. โรงเรียนวังทองวิทยา ๖. โรงเรียนหนองปลาหมอ

วิทยาคม 
๗. โรงเรียนกงไกรลาศวิทยา ๗. โรงเรียนขุนไกรพิทยาคม ๗. โรงเรียนหนองกลับวิทยาคม 
๘. โรงเรียนหนองตูมวิทยา ๘. โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ ๘. โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา ๒ 
๙. โรงเรียนไกรในวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก ๙. โรงเรียนชัยมงคลพิทยา ๙. โรงเรียนศรีนคร 

 

ข้อมูลโรงเรียนในโครงการพิเศษ 
ตาราง 4  แสดงรายชื่อโรงเรียนประชารัฐ  

ลำดับ สถานศึกษา 
1 โรงเรียนวังทองวิทยา 
2 โรงเรียนไกรในวิทยาคม “รัชมังคลาภิเษก” 

 
ตาราง 5 แสดงรายชื่อโรงเรียนมาตรฐานสากล OBEC QA  

ลำดับ สถานศึกษา 
1 โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม (ปี ๒๕๕๙-๒๕๖๐) 
๒ โรงเรียนอุดมดรุณี (ปี ๒๕๕๙-๒๕๖๐) 
๓ โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา (ปี ๒๕๕๙-๒๕๖๐) 

 
ตาราง 6 แสดงรายชื่อโรงเรียนมาตรฐานสากล SC QA ปี ๒๕๖๑ 

ลำดับ สถานศึกษา ลำดับ สถานศึกษา 
1 โรงเรียนกงไกรลาศวิทยา 6 โรงเรียนเมืองเชลียง 
2 โรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม 7 โรงเรียนเมืองด้งวิทยา 
3 โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมถ์ 8 โรงเรียนศรีนคร 
4 โรงเรียนบ้านด่านลานหอยวิทยา 9 โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ 
5 โรงเรียนบ้านไร่พิทยาคม 10 โรงเรียนหนองกลับวิทยาคม 

 

 



๑๐ 
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ตาราง 7 แสดงรายชื่อโรงเรียนศูนย์การจัดการศึกษาสะเต็มศึกษา (STEM Education) 

ลำดับ สถานศึกษา 
๑ โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม 

 
ตาราง 8 แสดงศูนย์บริหารการพัฒนาศักยภาพบุคคลเพื่อความเป็นเลิศ 
ลำดับ สถานศึกษา 

๑ โรงเรียนอุดมดรุณี 
๒ โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา  

 
ตาราง 9 แสดงรายชื่อโรงเรียนคุณธรรม 100 เปอร์เซ็นต์ 

ลำดับ สถานศึกษา ลำดับ สถานศึกษา 
1 โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม 15 โรงเรียนบ้านด่านลานหอยวิทยา 
2 โรงเรียนลิไทพิทยาคม 16 โรงเรียนตลิ่งชันวิทยานุสรณ์ 
3 โรงเรียนบ้านสวนวิทยาคม 17 โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ 
4 โรงเรียนยางซ้ายวิทยาคม 18 โรงเรียนชัยมงคลพิทยา 
5 โรงเรียนหนองตูมวิทยา 19 โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา 
6 โรงเรียนกงไกรลาสวิทยา 20 โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา 2 
7 โรงเรียนไกรในวิทยาคม “รัชมังคลา

ภิเษก” *** 
21 โรงเรียนหนองปลาหมอวิทยาคม 

8 โรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม 22 โรงเรียนหนองกลับวิทยาคม 
9 โรงเรียนบ้านใหม่เจริญผลพิทยาคม 23 โรงเรียนเมืองเชลียง 

10 โรงเรียนอุดมดรุณ ี 24 โรงเรียนท่าชัยวิทยา 
11 โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ 25 โรงเรียนบ้านแก่งวิทยา 
12 โรงเรียนบ้านไร่พิทยาคม 26 โรงเรียนเมืองด้งวิทยา 
13 โรงเรียนขุนไกรพิทยาคม 27 โรงเรียนศรีนคร 
14 โรงเรียนวังทองวิทยา   

หมายเหตุ โรงเรียนไกรในวิทยาคม “รัชมังคลาภิเษก” เป็นโรงเรียนคุณธรรมระดับ 3 ดาว  
 
ตาราง ๑0 แสดงรายชื่อโรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ  

ลำดับ สถานศึกษา 
1 โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ 
2 โรงเรียนขุนไกรพิทยาคม 
3 โรงเรียนชัยมงคลพิทยา 
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ตาราง ๑1 แสดงรายชื่อโรงเรียนศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษาต้นแบบ 
               สถานศึกษาพอเพียง 

ลำดับ สถานศึกษา 
๑ โรงเรียนกงไกรลาศวิทยา 
2 โรงเรียนยางซ้ายพิทยาคม 
3 โรงเรียนหนองตูมวิทยา 
4 โรงเรียนวังทองวิทยา 
5 โรงเรียนขุนไกรพิทยาคม 
6 โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา 2 
7 โรงเรียนหนองกลับวิทยาคม 
8 โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ 
9 โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ 

10 โรงเรียนบ้านสวนวิทยาคม 
11 โรงเรียนเมืองเชลียง 
1๒ โรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม 
13 โรงเรียนหนองปลาหมอวิทยาคม 
14 โรงเรียนบ้านด่านลานหอยวิทยา 
15 โรงเรียนเมืองด้งวิทยา 
16 โรงเรียนท่าชัยวิทยา 
17 โรงเรียนไกรในวิทยาคม “รัชมังคลาภิเษก” 
18 โรงเรียนลิไทพิทยาคม 
19 โรงเรียนศรีนคร 
20 โรงเรียนบ้านแก่งวิทยา 
21 โรงเรียนชัยมงคลพิทยา 

1ตาราง 2   แสดงรายชื่อโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล 

ลำดับ สถานศึกษา 
1 โรงเรียนยางซ้ายพิทยาคม 
2 โรงเรียนลิไทพิทยาคม 
3 โรงเรียนบ้านด่านลานหอยวิทยา 
4 โรงเรียนบ้านใหม่เจริญผลพิทยาคม 
5 โรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม 
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ลำดับ สถานศึกษา 
6 โรงเรียนกงไกรลาศวิทยา 
7 โรงเรียนไกรในวิทยาคม “รัชมังคลาภิเษก” 
8 โรงเรียนหนองตูมวิทยา 
9 โรงเรียนเมืองเชลียง 

10 โรงเรียนท่าชัยวิทยา 
11 โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ 
12 โรงเรียนบ้านไร่พิทยาคม 
13 โรงเรียนหนองปลาหมอวิทยาคม 
14 โรงเรียนหนองกลับวิทยาคม 
15 โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา 2 
16 โรงเรียนศรีนคร 
17 โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ 
18 โรงเรียนชัยมงคลพิทยา 

ตาราง 13 แสดงรายชื่อโรงเรียนคุณภาพมัธยมดีสี่มุมเมือง 

ลำดับ สถานศึกษา 
1 โรงเรียนหนองปลาหมอวิทยาคม 

 
ตาราง 14 แสดงรายชื่อโรงเรียนห้องสมุดมีชีวิตต้นแบบ 

ลำดับ สถานศึกษา 
1 โรงเรียนบ้านไร่พิทยาคม 

 

ตาราง 15 แสดงรายชื่อโรงเรียนปลอดขยะ ๑๐๐% 

ลำดับ สถานศึกษา 
1 โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม 
2 โรงเรียนลิไทพิทยาคม 
3 โรงเรียนบ้านสวนวิทยาคม 
4 โรงเรียนยางซ้ายวิทยาคม 
5 โรงเรียนหนองตูมวิทยา 
6 โรงเรียนกงไกรลาสวิทยา 
7 โรงเรียนไกรในวิทยาคม “รัชมังคลาภิเษก”  
8 โรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม 
9 โรงเรียนบ้านใหม่เจริญผลพิทยาคม 

10 โรงเรียนอุดมดรุณี 
11 โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ 



๑๓ 
 

แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 สำนักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย 

ลำดับ สถานศึกษา 
12 โรงเรียนบ้านไร่พิทยาคม 
13 โรงเรียนขุนไกรพิทยาคม 
14 โรงเรียนวังทองวิทยา 
15 โรงเรียนบ้านด่านลานหอยวิทยา 
16 โรงเรียนตลิ่งชันวิทยานุสรณ์ 
17 โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ 
18 โรงเรียนชัยมงคลพิทยา 
19 โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา 
20 โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา 2 
21 โรงเรียนหนองปลาหมอวิทยาคม 
22 โรงเรียนหนองกลับวิทยาคม 
23 โรงเรียนเมืองเชลียง 
24 โรงเรียนท่าชัยวิทยา 
25 โรงเรียนบ้านแก่งวิทยา 
26 โรงเรียนเมืองด้งวิทยา 
27 โรงเรียนศรีนคร 

 
ตาราง 16 แสดงรายชื่อโรงเรียนแนะแนวประจำจังหวัด 

ลำดับ สถานศึกษา 
๑ โรงเรียนอุดมดรุณี 

 
ตาราง 17 แสดงรายชื่อโรงเรียนระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 100% 

ลำดับ สถานศึกษา 
1 โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม 
2 โรงเรียนลิไทพิทยาคม 
3 โรงเรียนบ้านสวนวิทยาคม 
4 โรงเรียนยางซ้ายวิทยาคม 
5 โรงเรียนหนองตูมวิทยาคม 
6 โรงเรียนกงไกรลาสวิทยาคม 
7 โรงเรียนไกรในวิทยาคม “รัชมังคลาภิเษก”  
8 โรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม 
9 โรงเรียนบ้านใหม่เจริญผลพิทยาคม 

10 โรงเรียนอุดมดรุณี 
11 โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ 
12 โรงเรียนบ้านไร่พิทยาคม 
13 โรงเรียนขุนไกรพิทยาคม 
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ลำดับ สถานศึกษา 
14 โรงเรียนวังทองวิทยา 
15 โรงเรียนบ้านด่านลานหอยวิทยา 
16 โรงเรียนตลิ่งชันวิทยานุสรณ์ 
17 โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ 
18 โรงเรียนชัยมงคลพิทยา 
19 โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา 
20 โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา 2 
21 โรงเรียนหนองปลาหมอวิทยาคม 
22 โรงเรียนหนองกลับวิทยาคม 
23 โรงเรียนเมืองเชลียง 
24 โรงเรียนท่าชัยวิทยา 
25 โรงเรียนบ้านแก่งวิทยา 
26 โรงเรียนเมืองด้งวิทยา 
27 โรงเรียนศรีนคร 

 
ตาราง 18 แสดงรายชื่อโรงเรียนทวิศึกษา 

ลำดับ สถานศึกษา 
1 โรงเรียนกงไกรลาศวิทยา 
2 โรงเรียนไกรในวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 
3 โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ 
4 โรงเรียนบ้านใหม่เจริญผลพิทยาคม 

 
๑.7 ผลการดำเนินงานที่ผ่านมา 

๑) ด้านคุณภาพมาตรฐานการศึกษา 

ตาราง 19 เปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยจากผลการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรยีนระดับชาต ิ (O-NET) ปีการศึกษา ๒๕๖3 
และปีการศึกษา ๒๕๖2 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ 

กลุ่มสาระ 
การเรยีนรู ้

เปรียบเทยีบระดับเขตพื้นที่การศึกษา ระดับต่าง ๆ 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษาเขต 

๓๘ ประเทศ สพฐ. จังหวัดสุโขทัย จังหวัดตาก 

ปีการศึกษา
๒๕๖2 

ปีการศึกษา
๒๕๖3 

เพิ่ม/
ลด 

ปีการศึกษา
๒๕๖3 

ปีการศึกษา
๒๕๖3 

ปีการศึกษา
๒๕๖3 

ปีการศึกษา
๒๕๖3 

ภาษาไทย 57.01 58.49 1.48 54.29 55.18 56.66 51.49 
ภาษาอังกฤษ 32.84 36.55 3.71 34.38 34.14 34.32 31.04 
คณิตศาสตร ์ 27.58 28.43 0.85 25.46 25.82 26.71 23.48 
วิทยาศาสตร ์ 30.19 31.33 1.14 29.89 30.17 30.68 28.29 
 36.91 38.70 1.80 ๓๖.01 ๓๖.33 37.09 33.73 

 



๑๕ 
 

แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 สำนักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย 

หมายเหตุ 1. ภาพรวมผลการทดสอบระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน O-NET ปีการศึกษา 2563 สพม.38 มีคะแนน
เฉลี่ย สูงกว่าระดับประเทศ 2.70 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 7.30 
  2. ผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน O-NET ปีการศึกษา 2563 สูงกว่าระดับประเทศ ทุก
กลุ่มสาระการเรียนรู้ คือ ภาษาไทย คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ และวิทยาศาสตร์ 
  3. ผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน O-NET ปีการศึกษา 2563 เทียบกับปีการศึกษา 2562 
สพม.38 มีคะแนนเฉลี่ยสูงขึ้น ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ คือ ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย วิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ 
 
ตาราง 20 ผลการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับชาติ  (O-NET) ปีการศึกษา ๒๕๖3 และปีการศึกษา ๒๕๖๒ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ 

กลุ่มสาระ 
การเรยีนรู ้

เปรียบเทยีบระดับเขตพื้นที่การศึกษา ระดับต่าง ๆ 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษาสุโขทัย ประเทศ สพฐ. จังหวัดสุโขทัย จังหวัดตาก 
ปีการศึกษา

๒๕๖2 
ปีการศึกษา

๒๕๖3 
เพิ่ม/
ลด 

ปีการศึกษา
๒๕๖3 

ปีการศึกษา
๒๕๖3 

ปีการศึกษา
๒๕๖3 

ปีการศึกษา
๒๕๖3 

ภาษาไทย 40.83 43.50 2.67 44.36 45.22 - - 
สังคมศึกษา 35.24 35.50 0.26 35.93 36.32 - - 
ภาษาอังกฤษ 26.28 27.21 0.93 29.94 29.73 - - 
คณิตศาสตร ์ 23.49 24.24 0.75 26.04 26.33 - - 
วิทยาศาสตร ์ 28.52 32.23 3.71 32.68 33.04 - - 
 30.87 32.54 1.66 33.79 34.13 - - 

 

หมายเหตุ ๑. ภาพรวมผลการทดสอบระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน O-NET ปีการศึกษา 2563 สพม.38 มีคะแนน
เฉลี่ย ต่ำกว่าระดับประเทศ 1.25 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 3.69 
  2. ผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน O-NET ปีการศึกษา 2563 ต่ำกว่าระดับประเทศทุก
สาระการเรียนรู้ 
  3.ผลการทดสอบระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน O-NET ปีการศึกษา 2563 เทียบกับปีการศึกษา 2562 
สพม.38 มีคะแนนเฉลี่ยสูงขึ้น ทุกสาระการเรียนรู้ คือ วิทยาศาสตร์ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ และ
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๖ 
 

แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 สำนักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย 

ตาราง 21 ผลการประเมินค ุณภาพภายนอกรอบสี ่  (พฤศจิกายน – ธ ันวาคม ๒๕๖๒) ระยะที ่  ๑  
                จำนวนโรงเรียนเปรียบเทียบผลการประเมินตนเองของโรงเรียนกับผลการประเมินภายนอกรอบสี่ 
 
ลำดับ ช่ือสถานศึกษา จังหวัด มาตรฐานที่ 1 มาตรฐานที่ 

2 
มาตรฐานที่ 

3 
มาตรฐานการศึกษาภาพรวม
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

1 สุโขทัยวิทยาคม สุโขทัย 3 5 5 ดีเลิศ 

2 อุดมดรณุ ี สุโขทัย 4 4 4 ดีเลิศ 

3 บ้านสวนวิทยาคม สุโขทัย 3 3 3 ด ี

4 ยางซ้ายพิทยาคม สุโขทัย 3 5 3 ด ี

5 ลิไทพิทยาคม สุโขทัย 3 4 4 ด ี

6 บ้านด่านลานหอยวิทยา สุโขทัย 3 3 3 ด ี

7 ตลิ่งชันวิทยานุสรณ ์ สุโขทัย 3 3 3 ด ี

8 คีรีมาสพิทยาคม สุโขทัย 3 3 3 ด ี

9 บ้านใหม่เจรญิผลพิทยา
คม 

สุโขทัย 3 4 4 ด ี

10 กงไกรลาศวิทยา สุโขทัย 5 5 5 ยอดเยี่ยม 

11 หนองตูมวิทยา สุโขทัย 3 3 3 ด ี

12 ไกรในวิทยาคม รัชมัง
คลาภเิษก 

สุโขทัย 3 4 3 ด ี

13 เมืองเชลียง สุโขทัย 4 5 5 ดีเลิศ 

14 ท่าชัยวิทยา สุโขทัย 3 3 3 ด ี

15 บ้านแก่งวิทยา สุโขทัย 5 5 4 ดีเลิศ 

16 เมืองด้งวิทยา สุโขทัย 3 3 5 ด ี

17 ศรีสำโรงชนูปถัมภ ์ สุโขทัย 3 4 4 ดีเลิศ 

18 บ้านไร่พิทยาคม สุโขทัย 3 4 3 ด ี

19 วังทองวิทยา สุโขทัย 4 4 4 ดีเลิศ 

20 ขุนไกรพิทยาคม สุโขทัย 3 3 3 ด ี

21 สวรรค์อนันต์วิทยา สุโขทัย 5 5 5 ยอดเยี่ยม 

22 หนองปลาหมอวิทยาคม สุโขทัย 3 4 4 ด ี

23 หนองกลับวิทยาคม สุโขทัย 3 4 3 ด ี

24 สวรรค์อนันต์วิทยา2 สุโขทัย 5 5 5 ยอดเยี่ยม 



๑๗ 
 

แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 สำนักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย 

ลำดับ ช่ือสถานศึกษา จังหวัด มาตรฐานที่ 1 มาตรฐานที่ 
2 

มาตรฐานที่ 
3 

มาตรฐานการศึกษาภาพรวม
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

25 ศรีนคร สุโขทัย 3 5 3 ด ี

26 ทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ ์ สุโขทัย 4 5 5 ดีเลิศ 

27 ชัยมงคลพิทยา สุโขทัย 3 3 3 ด ี

 
โรงเรียนในสังกัดท่ีประเมินคุณภาพภายนอกรอบส่ี แล้ว จำนวน 11 โรงเรียน คงเหลือ 16 โรงเรียน 

ผลการประเมินคุณภาพภายนอก รอบสี่    (ประเมินปี 2562 จำนวน 16 โรงเรียน) 

โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย  

โดย สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา(องค์การมหาชน) สมศ. 

        

ที ่ โรงเรียน 
มาตรฐานที่ 

1 
มาตรฐานที่ 

2 
มาตรฐานที่ 

3 
รวม
เฉลี่ย 

ระดับ
คุณภาพ ประเมินปี 

1 อุดมดรุณี 4 4 4 4 ดีมาก 2562 

2 บ้านไร่พิทยาคม 4 4 4 4 ดีมาก 2562 

3 บ้านสวนวิทยาคม 4 4 4 4 ดีมาก 2562 

4 ลิไทพิทยาคม 3 3 3 3 ดี 2562 

5 คีรีมาศพิทยาคม 4 4 4 4 ดีมาก 2562 

6 บ้านใหม่เจริญผลพิทยาคม 3 3 3 3 ดี 2562 

7 หนองปลาหมอวิทยาคม 4 4 4 4 ดีมาก 2562 

8 สวรรค์อนันต์วิทยา2 3 3 3 3 ดี 2562 

9 เมืองด้งวิทยา 3 3 3 3 ดี 2562 

10 หนองกลับวิทยาคม 3 3 3 3 ดี 2562 

11 ศรีนคร 4 4 4 4 ดีมาก 2562 
หมายเหตุ   รวมเฉลี่ย 3.58  อยู่ในระดับดี 
  ระดับคุณภาพ ดีมาก  จำนวน 6 โรงเรียน 
  ระดับคุณภาพ ดี  จำนวน 5 โรงเรียน  
   โรงเรียนในสังกัดที่ประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่แล้ว จำนวน 11 โรงเรียน ประเมิน
แล้ว รอผล จำนวน 1 โรงเรียน คงเหลือ 15 โรงเรียน 
 
 



๑๘ 
 

แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 สำนักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย 

ตาราง 22 ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา  
               ออนไลน์ (Integrity and Transparency Assessment : ITA Online) 

ปีงบประมาณ คะแนนรวม ระดับ ผลการประเมิน 
2565 94.26 A ผ่าน 
๒๕๖๓ ๘๙.๕๖ A ผ่าน 
๒๕๖๒ ๘๕.๕๙ A - 
๒๕๖๑ ๗๙.๙๕ ระดับความโปร่งใส “สูง” 
๒๕๖๐ ๗๓.๔๗ ระดับความโปร่งใส “สูง” 
๒๕๕๙ ๗๙.๙๕ ระดับความโปร่งใส “สูง” 

 
ตาราง 23 ผลการติดตามและประเมินผลการบริหารและจัดการของสำนักงานเขตพื ้นที ่การศึกษา  
ตามมาตรฐานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา  

ปีงบประมาณ คะแนนรวม ระดับคุณภาพ 
๒๕๖๓ ๕ ดีเยี่ยม 
๒๕๖๒ ๕ ดีเยี่ยม 

 

ตาราง 24 ผลการติดตามและประเมินผลการบริหารและจัดการของสำนักงานเขตพื ้นที ่การศึกษา  
ตามตัวช้ีวัดแผนปฏิบัติราชการ  
 

ปีงบประมาณ คะแนนรวม ระดับคุณภาพ 
๒๕๖๓ ๔.47 ดีมาก 
๒๕๖๒ 5 ดีเยี่ยม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๙ 
 

แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 สำนักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย 

ส่วนที่ 2 
ความสอดคล้องกับแผน 3 ระดับ ตามนัยยะของคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2560 

  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ได้วิเคราะห์ความสอดคล้องของแผนในระดับ 
ต่าง ๆ ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2560 ในการแบ่งแผนออกเป็น 3 ระดับ ได้แก่ 

  แผนระดับที่ 1 ยุทธศาสตร์ชาติ เป็นเป้าหมายการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน ตามหลักธรรมา               
ภิบาล เพื่อใช้เป็นกรอบในการจัดทำแผนต่าง ๆ ให้สอดคล้องและบูรณาการกันเพื่อให้เกิดเป็นพลังผลักดันร่วมกัน
ไปสู่เป้าหมายดังกล่าว 

  แผนระดับที่ 2 หมายถึง แผนซึ่งเป็นแนวทางการขับเคลื่อนประเทศในมิติต่างๆ เพื่อบรรลุตาม
เป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติ และถ่ายทอดไปสู่แนวทางในการปฏิบัติในแผนระดับที่ 3 ซึ่งประกอบไปด้วย 
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนการปฏิรูปประเทศ และนโยบาย
และแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ 

  แผนระดับที่ 3 คือ แผนที่จัดทำขึ้นโดยหน่วยงานของรัฐ เพื่อถ่ายทอดเป้าหมายและประเด็น  
การพัฒนาของแผนระดับที่ และ 2 ไปสู่การปฏิบัติ หรือจัดทำขึ้นตามพันธกรณีหรืออนุสัญญาระหว่างประเทศ  
ซึ่งรวมถึง แผนการศึกษาแห่งชาติ แผนปฏิบัติการด้าน... แผนปฏิบัติราชการ... แผนปฏิบัติการประจำปี 

  ซึ่งวิเคราะห์ความสอดคล้องของแผนทั้ง 3 ระดับท่ีเกี่ยวข้องกับการศึกษาข้ันพื้นฐาน ได้ดังนี้ 

2.1 แผนระดับท่ี 1 

ยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2561 - 2580 

 2.1.1 ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ (หลัก) 
  2.1.1.1 เป้าหมาย 
   1. คนไทยเป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพ พร้อมสำหรับวิถีชีวิตในศตวรรษท่ี 21 
   2. สังคมไทยมีสภาพแวดล้อมที่เอ้ือและสนับสนุนต่อการพัฒนาคนตลอดช่วงชีวิต 
 2.1.1.2 ประเด็นยุทธศาสตร์ 
   1. การปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม 
   2. การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 
   3. ปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 
   4. การตระหนักถึงพหุปัญญาของมนุษย์ที่หลากหลาย 
 2.1.1.3 การบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ 
  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาชั้นพื้นฐาน มีวิสัยทัศน์คือการสร้างคุณภาพทุนมนุษย์สู่สังคม
อนาคตที่ยั ่งยืน ซึ่งสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างทรัพยากรมนุษย์  นอกจากนี้ยัง
พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพผู้เรียนที่หลากหลาย ทั้งในระดับต่าง ๆ ตั้งแต่ระดับก่อนประถมศึกษา ระดับ
การศึกษาภาคบังคับ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ผู้เรียนพิการ ผู้เรียนด้อยโอกาส ผู้เรียนที่มีความสามารถพิเศษ 
มีการขับเคลื่อนการพัฒนาการศึกษา การพัฒนาหลักสูตรกระบวนการเรียน   การสอน การวัดและประเมินผล การ
พัฒนาการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศ และเสริมสร้างศักยภาพครูการยกระดับคุณภาพสถานศึกษาต่างๆ ใน
ทุกพ้ืนที่ทั่วประเทศ ให้สามารถจัดการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียนได้เต็มตามศักยภาพ ทั้งความรู้ด้านวิชาการ ทักษะอาชีพ 
ทักษะชีวิต และมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
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 2.1.2 ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม (รอง) 

  2.1.2.1 เป้าหมาย 

   สร้างความเป็นธรรม และลดความเหลื่อมล้ำในทุกมิติ 

  2.1.2.2 ประเด็นยุทธศาสตร์ 

   การลดความเหลื่อมล้ำ สร้างความเป็นธรรมในทุกมิติ 

  2.1.2.3 การบรรลุป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ 

   สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีการสร้างความเสมอภาคทางการศึกษา
ด้วยการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั ้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั ้นพื ้นฐาน ในรายการ  
5 รายการ ได้แก่ 1) ค่าจัดการเรียนการสอน 2) ค่าหนังสือเรียน 3) ค่าอุปกรณ์การเรียน 4) ค่าเครื่องแบบ
นักเรียน และ 5) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ซึ่งการสนับสนุนค่าใช้จ่ายดังกล่าว เป็นการสร้างความเป็น
ธรรมในการเข้าถึงบริการการศึกษา สำหรับผู้มีรายได้น้อยและกลุ่มผู้ด้อยโอกาสทั่วประเทศ รวมทั้งการสร้างโอกาส
และลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาในระดับพื้นที่พิเศษ ได้แก่ โรงเรียนพื้นที่สูงในถิ่นทุรกันดาร โรงเรียนพื้นที่
เกาะแก่ง และโรงเรียนในพื้นที่ข้างเคียงโครงการพัฒนาดอยตุง อันเนื่องมาจากพระราชดำริให้ได้รับโอกาสทาง
การศึกษาอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ และการพัฒนาสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา โดยการส่งเสริม
การจัดการศึกษาด้านเทคโนโลยีทางไกลผ่านดาวเทียม (DLT// และเทคโนโลยีทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
(DLIT) เพ่ือสร้างความเป็นธรรม และลดความเหลื่อมล้ำในการเข้าถึงบริการทางการศึกษาที่มีคุณภาพ 

 2.1.3 ยุทธศาสตร์ชาติด้านความม่ันคง (รอง) 

  2.1.3.1 เป้าหมาย 

   บ้านเมืองมีความม่ันคงในทุกมิติและทุกระดับ 

  2.1.3.2 ประเด็นยุทธศาสตร์ 

   การป้องกันและแก้ไขปัญหาที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง 

  2.1.3.3 การบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ 

   สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานมีแผนการพัฒนาการศึกษาและแผนการ
เสริมสร้างภูมิคุ ้มกันเพื่อสันติสุขในเขตพัฒนาพิเศษจังหวัดชายแดนภาคใต้ ให้การจัดการศึกษาพื้นที่ดังกล่าว
สอดคล้องกับอัตลักษณ์วิถีชีวิต วัฒนธรรม อาชีพให้เกิดความสมานฉันท์ และรู้รักสามัคคีมีความเข้าใจซึ่งกันและ
กัน อยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้เรียน ได้รับโอกาสทางการศึกษา 
ขั้นพ้ืนฐานอย่างท่ัวถึง บุคลากรทางการศึกษามีความปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สินและมีขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงาน 
และแผนการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษาเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันป้องกันยาเสพติดในกลุ่มเด็กและ
เยาวชนมิให้เป็นผู้เสพรายใหม่ พัฒนากระบวนการระบบติดตามดูแล ช่วยเหลือกลุ่มเด็กและเยาวชนที่มีปัญหา               
ยาเสพติด สร้างและพัฒนาระบบรองรับสนับสนุนการคืนเด็กดีสู่สังคม เสริมสร้างมาตรฐานในการป้องกันและแก้ไข
ปัญหาในกลุ่มเป้าหมาย ซึ่งจะส่งผลให้ประเทศไทยมีความม่ันคงในระยะยาวต่อไป 
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 2.1.4 ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ (รอง) 

  2.1.4.1 เป้าหมาย 

   1. ภาครัฐมีวัฒนธรรมการทำงานที่มุ่งผลสัมฤทธิ์และผลประโยชน์ส่วนรวมตอบสนอง
ความต้องการของประชาชนได้อย่างสะดวก รวดเร็ว โปร่งใส 
   2. ภาครัฐมีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

  2.1.4.2 ประเด็นยุทธศาสตร์ 

   1. ภาครัฐที่ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง ตอบสนองความต้องการ และให้บริการอย่าง
สะดวกรวดเร็ว โปร่งใส 
   2. ภาครัฐบริหารงานแบบบูรณาการโดยมียุทธศาสตร์ชาติเป็นเป้าหมายและเชื่อมโยง
การพัฒนาในทุกระดับ ทุกประเด็น ทุกภารกิจ และทุกพ้ืนที่ 
   3. ภาครัฐมีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

  2.1.4.3 การบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ 

   สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีแผนในการบริหารจัดการศึกษาให้มี
ประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล ทันสมัย มีการนำนวัตกรรม เทคโนโลยีมาใช้ในการปฏิบัติงาน มีการพัฒนา
นวัตกรรมเทคนิคการเรียนการสอนการป้องกันและปราบปรามการทุจริตสำหรับนักเรียน  พัฒนาผู้นำเยาวชน
ต่อต้านการทุจริต พัฒนานวัตกรรมการสร้างเครือข่ายและการมีส่วนร่วมในการต่อต้านการทุจริตและพัฒนา
ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา มีการบริหารงานที่มีธรรมาภิบาล ซื่อสัตย์สุจริตและป้องกันการทุจริตทุก
รูปแบบ 

2.2 แผนระดับท่ี 2 (เฉพาะที่เกี่ยวข้อง) 

 2.2.1 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561 - 2580) 

  2.2.1.1 ประเด็นที่ 12 การพัฒนาการเรียนรู้ (หลัก) 

   1. เป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บท 

  เป้าหมายที่ 1 คนไทยมีการศึกษาที่มีมาตรฐานสากลเพิ่มขึ้น มีทักษะที่จำเป็นของโลกศตวรรษ             
ที่ 21 สามารถแก้ปัญหาปรับตัว สื่อสาร และทำงานร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีประสิทธิผลเพ่ิมขึ้นมีนิสัยใฝ่เรียนรู้อย่าง
ต่อเนื่องตลอดชีวิต 
  เป้าหมายที่ 2 คนไทยได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพตามความถนัดและความสามารถของ            
พหุปัญญาดีขึ้น การบรรลุเป้าหมาย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีแผนการดำเนินการให้บรรลุ
เป้าหมาย รวมถึงการพัฒนาหลักสูตรกระบวนการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล ให้ผู ้เรียนทุกระดับ                  
และทุกกลุ่ม ได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพและมีมาตรฐาน เกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างทั่วถึงพร้อมทั้งมีทักษะและ
ศักยภาพในการประกอบอาชีพที่สอดคล้องกับความต้องการของประเทศการขับเคลื่อนการพัฒนาการศึกษาที่
ยั่งยืน ที่พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาให้เหมาะสมกับบริบทของพื้นที่ที่หลากหลาย รวมถึงแนวโน้มของสังคมที่
เปลี่ยนแปลงไปและสอดคล้องกับการพัฒนาของประเทศการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศ
และพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพครูเพื่อพัฒนาศักยภาพครูให้มีความพร้อมในการจัดการเรียนการสอน สอดรับ
กับทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 การจัดตั้งสถาบันไทยโคเซ็นเพ่ือพัฒนาระบบการศึกษาในด้านวิศวกรรมศาสตร์ 
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เทคโนโลยี และนวัตกรรม โดยใช้หลักสูตรการเรียนการสอนที่มีคุณภาพแบบประเทศญี่ปุ่น (หลักสูตรสถาบัน  
โคเซ็น) ในการสร้างวิศวกรปฏิบัติการ (Practical Engineers) และนวัตกรคุณภาพ ที่สอดคล้องกับความต้องการ
ของประเทศการยกระดับคุณภาพโรงเรียนโดยเฉพาะในระดับตำบล 
   2. แผนย่อยการปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษ               
ที่ 21 แนวทางการพัฒนา 1) ปรับเปลี่ยนระบบการเรียนรู้สำหรับศตวรรษที่ 21 2) เปลี่ยนโฉมบทบาท "ครู" ให้
เป็นครูยุคใหม่ 3) เพ่ิมประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการศึกษาในทุกระดับ ทุกประเภท 4) พัฒนาระบบการเรียนรู้
ตลอดชีวิต และ 5) สร้างระบบการศึกษาเพ่ือเป็นเลิศทางวิชาการระดับนานาชาติ 

   เป้าหมายของแผนย่อย คนไทยได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน มีทักษะการ
เรียนรู้และมีทักษะที่จำเป็นของโลกศตวรรษที่ 21 สามารถเข้าถึงการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตดีขึ้น 

   การบรรลุเป้าหมาย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื ้นฐาน มีแผนการ
ดำเนินการให้บรรลุเป้าหมาย รวมถึง การพัฒนาหลักสูตรกระบวนการเรียนการสอน การวัดและประเมินผลให้
ผู้เรียนทุกระดับและทุกกลุ่ม ได้รับการศึกษาท่ีมีคุณภาพและมีมาตรฐาน เกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างทั่วถึงพร้อม
ทั้งมีทักษะและศักยภาพในการประกอบอาชีพที่สอดคล้องกับความต้องการของประเทศการขับเคลื่อนการพัฒนา
การศึกษาที่ยั่งยืน ที่พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาให้เหมาะสมกับบริบทของพื้นที่ที่หลากหลาย รวมถึงแนวโน้ม
ของสังคมที่เปลี ่ยนแปลงไปและสอดคล้องกับการพัฒนาของประเทศการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน
ภาษาต่างประเทศและพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพครู เพ่ือพัฒนาศักยภาพครูให้มีความพร้อมในการจัดการเรียน
การสอน สอดรับกับทักษะที่จำเป็นในศตวรรษท่ี 21 การยกระดับคุณภาพโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล เพ่ือสร้าง
โอกาสให้นักเรียนเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพให้โรงเรียนมีความพร้อมในการบริหารจัดการ และการจัดการเรียนรู้
ที่มีคุณภาพ    มีสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการส่งเสริมการเรียนรู้ ด้วยการส่งเสริมด้านโครงสร้างพื้นฐาน ทั้งอาคาร
สถานที่ แหล่งเรียนรู้ และวัสดุอุปกรณ์ ด้านจัดการศึกษา ทั้งบุคลากร หลักสูตรและกิจกรรม และด้านการมีส่วน
ร่วมของเอกชน บ้าน วัด/ศาสนสถานอ่ืนๆ รัฐ และโรงเรียน เพื่อผลิตผู้เรียนที่มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับของผู้ปกครอง
และชุมชน ตลอดจนโรงเรียนเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ของชุมชน 

   3. แผนย่อยการตระหนักถึงพหุปัญญาของมนุษย์ที ่หลากหลายแนวทางการพัฒนา               
1) พัฒนาและส่งเสริมพหุปัญญา 2) สร้างเส้นทางอาชีพ สภาพแวดล้อมการทำงาน และระบบสนับสนุนที่
เหมาะสมสำหรับผู้มีความสามารถพิเศษเป้าหมายของแผนย่อย ประเทศไทยมีระบบข้อมูลเพื่อการส่งเสริมการ
พัฒนาศักยภาพตามพหุปัญญา เพ่ือประโยชน์ในการพัฒนาและการส่งต่อการพัฒนาให้เต็มตามศักยภาพเพ่ิมข้ึน 

   การบรรลุเป้าหมาย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั ้นพื ้นฐาน มีแผนการ
ดำเนินการให้บรรลุเป้าหมาย รวมถึง การมีแผนการพัฒนา /แนวทาง/ รูปแบบ / เครื่องมือ/ฐานข้อมูลระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ ระบบการสำรวจแววนักเรียนผู้มีความสามารถพิเศษตามหลักพหุปัญญา แบบสอบถามความคิดเห็น
ผู้บริหาร ครู ศึกษานิเทศก์ นักเรียนและพ่อ แม่ ผู้ปกครองนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษการวิจัย และพัฒนา
รูปแบบการจัดการเรียนรู้ผู้มีความสามารถพิเศษตามหลักพหุปัญญา ติดตามเชิ งลึกพร้อมทั้งให้คำปรึกษา แนะนำ 
และเป็นพ่ีเลี้ยง  การพัฒนาหลักสูตรกระบวนการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล ให้ผู้เรียนทุกระดับและทุก
กลุ่ม ทั้งได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพสอดคล้องกับศักยภาพ พร้อมทั้งมีทักษะและศักยภาพในการประกอบอาชีพที่
เหมาะสม การส่งเสริมให้มีการจัดการศึกษาให้กับนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ การพัฒนาผู้มีความสามารถ
พิเศษ ด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ การยกระดับคุณภาพการศึกษาโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณ  
ราชวิทยาลัย  การพัฒนาผู้มีความสามารถพิเศษด้านทัศนศิลป์ นาฏศิลป์ ดนตรี และกีฬา กรพัฒนาศูนย์โอลิมปิก
วิชาการ การจัดตั้งสถาบันไทยโคเซ็นเพ่ือพัฒนาระบบการศึกษาในด้านวิศวกรรมศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม 
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โดยใช้หลักสูตรการเรียนการสอนที่มีคุณภาพแบบประเทศญี่ปุ ่น (หลักสูตรสถาบันโคเซ็น ) ในการสร้างวิศวกร
ปฏิบัติการ และนวัตกรคุณภาพท่ีสอดคล้องกับความต้องการของประเทศ 

  2.2.1.2 ประเด็นที่ 11 การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต (รอง) 
   1. เป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บท เป้าหมาย คนไทยทุกช่วงวัยมีคุณภาพเพ่ิมขึ้น 
ได้รับการพัฒนาอย่างสมดุล ทั้งด้านร่างกาย สติปัญญา และคุณธรรม จริยธรรม เป็นผู้ที่มีความรู้และทักษะใน
ศตวรรษที่ 21 รักการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตการบรรลุเป้าหมาย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พ้ืนฐานพัฒนาผู้เรียนตั้งแต่ระดับก่อนประถมศึกษา ถึงมัธยมศึกษาตอนปลาย 
   2. แผนย่อยการพัฒนาเด็กตั้งแต่ช่วงการตั้งครรภ์จนถึงปฐมวัยที่มีคุณภาพมากขึ้นแนว
ทางการพัฒนา ส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาในระดับก่อนประถมศึกษาที่มีคุณภาพเป้าหมายของแผนย่อย   
เด็กเกิดอย่างมีคุณภาพมีการพัฒนาการสมวัย สามารถเข้าถึงบริการการบรรลุเป้าหมาย สำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน มีแผนการดำเนินการให้บรรลุเป้าหมาย รวมถึงการสนับสนุนการยกระดับคุณภาพการจัด
การศึกษาก่อนประถมศึกษาในพ้ืนที่การดำเนินโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย 
   3. แผนย่อยการพัฒนาช่วงวัยเรียน/วัยรุ ่นแนวทางการพัฒนา การส่งเสริมการจัด
การศึกษาให้กับนักเรียนระดับการศึกษาภาคบังคับและมัธยมศึกษาตอนปลาย 

   เป้าหมายของแผนย่อย วัยเรียน/วัยรุ่น มีความรู้และทักษะในศตวรรษที่ 21 ครบถ้วน 
รู้จักคิด วิเคราะห์ รักการเรียนรู้ มีสำนึกพลเมือง มีความกล้าหาญทางจริยธรรม มีความสามารถในการแก้ปัญหา 
ปรับตัว สื่อสาร และทำงานร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีประสิทธิผลตลอดชีวิตดีขึ้น  

   การบรรลุเป้าหมาย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั ้นพื ้นฐาน มีแผนการ
ดำเนินการให้บรรลุเป้าหมาย รวมถึง การส่งเสริมการพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ที่หลากหลายให้เอ้ือ
ต่อการเรียนรู ้ตลอดชีวิต การพัฒนาสื ่อการเรียนรู ้ในการจัดการศึกษาขั ้นพื ้นฐาน การจ้างครูวิทยาศาสตร์ 
คณิตศาสตร์ ในโรงเรียนประถมศึกษา โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา โรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดกลาง และ
เล็กที่ประสบปัญหาขาดแคลนครูวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ การส่งเสริมนิสัยรักการอ่านการพัฒนาระบบการ
ประเมินและการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา การขับเคลื่อนงานแนะแนวในสถานศึกษาและสร้างเสริม
สมรรถนะผู้เรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการศึกษาต่อและการมีงานทำ การขับเคลื่อนนักจิตวิทยาโรงเรยีน
ประจำเขตพื้นที่การศึกษาการขับเคลื่อนการดูแลช่วยเหลือและคุ้มครองเด็กนักเรียน การขับเคลื่อนหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา 

  2.2.1.3 ประเด็นที่ 17 ความเสมอภาคและหลักประกันทางสังคม (รอง) 
   1. เป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บทเป้าหมาย คนไทยทุกคนได้รับการคุ้มครอง
และมีหลักประกันทางสังคมเพิ่มขึ้นการบรรลุเป้าหมาย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีระบบให้
ความช่วยเหลือผู้เรียนกลุ่มเป้าหมายที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ 
   2. แผนย่อยมาตรการแบบเจาะจงกลุ่มเป้าหมายเพ่ือแก้ปัญหาเฉพาะกลุ่ม 

   แนวทางการพัฒนา จัดให้มีระบบสนับสนุนช่วยเหลือผู้เรียน โดยเฉพาะผู้ที่ต้องการ
ความช่วยเหลือเป็นพิเศษ 

   เป้าหมายของแผนย่อย มีระบบและกลไกในการให้ความช่วยเหลือกลุ่มเป้าหมายที่
ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษได้ครอบคลุมมากยิ่งขึ้น 
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   การบรรลุเป้าหมาย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สนับสนุนค่าใช้จ่าย
ในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน จัดการศึกษาและพัฒนาสมรรถภาพเด็กพิการ 
ในโรงเรียนเฉพาะความพิการ ในศูนย์การศึกษาพิเศษ จัดการศึกษาสำหรับเด็กด้อยโอกาสในโรงเรียนศึกษา
สงเคราะห์ ในโรงเรียนเรียนร่วม ส่งเสริมให้เกิดการพัฒนานักเรียนในพื้นที่พิเศษ ได้แก่ โรงเรียนพื้นที่สูงในถิ่น
ทุรกันดาร โรงเรียนพ้ืนที ่เกาะแก่ง และโรงเรียนในพื้นที ่ข้างเคียงโครงการพัฒนาดอยตุง อันเนื ่องมาจาก
พระราชดำริให้ได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ ส่งเสริมการจัดการศึกษา ด้านเทคโนโลยี
ทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV และเทคโนโลยีทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) 

  2.2.1.4 ประเด็นที่ 1 ความม่ันคง (รอง) 
   1. เป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บท เป้าหมาย ประเทศชาติมีความมั่นคงใน  
ทุกมิติ และทุกระดับเพิ่มขึ้น 
   การบรรลุเป้าหมาย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ส่งเสริมการจัด
การศึกษา ให้เกิดความสมานฉันท์ อยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข ป้องกันเด็กและเยาวชนจากยาเสพติด และแก้ไขปัญหา
ช่วยเหลือเด็กท่ีติดยาเสพติดให้กลับตัวและกลับคืนสู่สังคม 
   2. แผนย่อยการป้องกันและแก้ไขปัญหาที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง 

   แนวทางการพัฒนา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั ้นพื ้นฐาน พัฒนาการจัด
การศึกษาให้สอดคล้องกับอัตลักษณ์ วิถีชีวิต วัฒนธรรม ให้เกิดความสมานฉันท์ และรู้รักสามัคคี มีความเข้าใจซึ่ง
กันและกัน อยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข มีคุณภาพตามมาตรฐาน และเสริมสร้างภูมิคุ้มกันป้องกันยาเสพติดในกลุ่มเด็ก
และเยาวชน พัฒนากระบวนการระบบติดตาม ดูแล ช่วยเหลือกลุ่มเด็กและเยาวชนที่มีปัญหายาเสพติด สร้างและ
พัฒนาระบบรองรับสนับสนุนการคืนเด็กดีสู ่สังคม เสริมสร้างมาตรฐานในการป้องกันและแก้ไขปัญหาใน
กลุ่มเป้าหมาย 

   เป้าหมายของแผนย่อย 
   1) ภาคใต้มีความสงบสุขร่มเย็น 
   2) ปัญหาความมั่นคงที่มีอยู่ในปัจจุบัน ได้รับการแก้ไขจนไม่ส่งผลกระทบต่อการบริหาร
และพัฒนาประเทศ 
   การบรรลุเป้าหมาย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีแผนการพัฒนา
การศึกษา และแผนการเสริมสร้างภูมิคุ ้มกันเพื่อสันติสุขในเขตพัฒนาพิเศษจังหวัดชายแดนภาคใต้ให้การจัด
การศึกษาพื้นที่ดังกล่าวสอดคล้องกับอัตลักษณ์วิถีชีวิต วัฒนธรรม อาชีพให้เกิดความสมานฉันท์ และรู้รักสามัคคี              
มีความเข้าใจซึ่งกันและกัน อยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้เรียนได้รั บ
โอกาส ทางการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างทั่วถึง ครูและบุคลากรทางการศึกษามีความปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สินและมี
ขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงาน และแผนการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษาเพื่อสร้างภูมิคุ้มกัน
ป้องกัน ยาเสพติดในกลุ่มเด็กและเยาวชนมิให้เป็นผู้เสพรายใหม่ พัฒนากระบวนการระบบติดตาม ดูแล ช่วยเหลือ
กลุ่มเด็กและเยาวชนที่มีปัญหายาเสพติด สร้างและพัฒนาระบบรองรับสนับสนุนการคืนเด็กดีสู่สังคม เสริมสร้าง
มาตรฐานในการป้องกันและแก้ไขปัญหาในกลุ่มเป้าหมาย ซึ่งจะส่งผลให้ประเทศไทยมีความม่ันคงต่อไป 

  2.1.1.5 ประเด็นที่ 10 การปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม (รอง) 
   1. เป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บท เป้าหมาย คนไทยมีคุณธรรม จริยธรรม 
ค่านิยมที่ดีงาม และมีความรัก และภูมิใจในความเป็นคนไทย นำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการ
ดำรงชีวิต สังคมไทยมีความสุขและเป็นที่ยอมรับของนานาประเทศการบรรลุเป้าหมาย สำนักงานคณะกรรมการ
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การศึกษาขั้นพื้นฐาน ส่งเสริมให้นักเรียน ครู ผู ้บริหาร และบุคลากรทางการศึ กษาตระหนักรู ้ เข้าใจ และมี
กระบวนการคิดอย่างมีเหตุผล ซึมซับคุณค่าแห่งคุณธรรมความดีอย่างเป็นธรรมชาติ สร้างความรู้สึกผิดชอบชั่วดี 
ภูมิใจในการทำความดี สร้างเครือข่ายชุมชนองค์กรแห่งคุณธรรม 
   2. แผนย่อยการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม ค่านิยม และการเสริมสร้างจิตสาธารณะและการ
เป็นพลเมืองที่ดีแนวทางการพัฒนา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ส่งเสริมให้มีการปลูกฝัง คุณธรรม 
จริยธรรม ค่านิยม และการเสริมสร้างจิตสาธารณะ และการเป็นพลเมืองที่ดี แก่ผู้เรียน และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง 
   เป้าหมายของแผนย่อย คนไทยเป็นมนุษย์ที ่สมบูรณ์ มีความพร้อมในทุกมิติตาม
มาตรฐานและสมดุลทั้งด้านสติปัญญา คุณธรรมจริยธรรม มีจิตวิญญาณที่ดี เข้าใจในการปฏิบัติตนปรับตัวเข้ากับ
สภาพแวดล้อมดีข้ึน 
   การบรรลุเป้าหมาย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีแผนการส่งเสริม           
ให้นักเรียน ครู ผู้บริหาร และบุคลากรทางการศึกษา ตระหนักรู้ เข้าใจ และมีกระบวนการคิดอย่างมีเหตุผลซึมซับ
คุณค่าแห่งคุณธรรมความดีอย่างเป็นธรรมชาติและสร้างความรู้สึกผิดชอบชั่วดี ภูมิใจในการทำความดีอีกทั้งสร้าง
เครือข่ายชุมชนองค์กรแห่งคุณธรรม โดยขอความร่วมมือจากหน่วยงาน และองค์กรที่ทำงานด้านคุณธรรมอย่าง
เป็นรูปธรรม 

  2.2.1.6 ประเด็นที่ 21 การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ (รอง) 
   1. เป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บท เป้าหมาย ภาครัฐมีความโปร่งใส ปลอดการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบการบรรลุเป้าหมาย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ส่งเสริมการจัดการ 
เรียนรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรมและพฤติกรรมซื่อสัตย์สุจริต 
   2. แผนย่อยการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
   แนวทางการพัฒนา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ส่งเสริมให้มีการ
ปลูกฝังวัฒนธรรมและพฤติกรรมชื่อสัตย์สุจริต  
   เป้าหมายของแผนย่อย ประชาชนมีวัฒนธรรมและพฤติกรรมซื่อสัตย์สุจริต  
   การบรรลุเป้าหมาย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีการพัฒนานวัตกรรม 
เทคนิคการเรียนการสอนการป้องกันและปราบปรามการทุจริตสำหรับนักเรียน พัฒนาผู้นำเยาวชนต่อต้านการทุจริต 
พัฒนานวัตกรรมการสร้างเครือข่ายและการมีส่วนร่วมในการต่อต้านการทุจริตและพัฒนาผู้บริหาร ครูและบุคลากร
ทางการศึกษา มีการบริหารงานที่มีธรรมาภิบาล ซื่อสัตย์สุจริต และป้องกันการทุจริตทุกรูปแบบ 

  2.2.1.7 แผนแม่บทเฉพาะกิจภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ อันเป็นผลมาจากสถานการณ์โควิด-19 
พ.ศ. 2564 - 2565 
  แผนแม่บทเฉพาะกิจภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติฯ มีเป้าหมายสำคัญ คือ  "คนสามารถยังชีพอยู ่ได้ 
มีงานทำ กลุ่มเปราะบางได้รับการดูแลอย่างทั่วถึง สร้างอาชีพและกระจายรายได้สู่ท้องถิ่น เศรษฐกิจประเทศ 
ฟ้ืนตัวเข้าสู่ภาวะปกติ และมีการวางรากฐานเพ่ือรองรับการปรับโครงสร้างเศรษฐกิจใหม่ " โดยได้ระบุประเด็นการ
พัฒนา 4 ประการ ที่ควรให้ความสำคัญเป็นพิเศษในระยะ 2 ปีข้างหน้า เพื่อเสริมสร้างศักยภาพในการฟื้นฟูและ
ขับเคลื่อนประเทศให้สามารถ "ล้มแล้วลุกไว หรือ Resilience " โดย 4 ประเด็นการพัฒนา ประกอบด้วย 
  - การเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานรากภายในประเทศ (Local Economy) เพื่อลด
ความเสี่ยงในการพึ่งพาต่างประเทศ โดยมุ่งเน้นการกระจายความเจริญและโอกาสทางเศรษฐกิจไปยังระดับท้องถิ่น 
ผ่านการส่งเสริมการจ้างงานโดยเฉพาะในระดับพ้ืนที่และชุมชน ร่วมกับการให้ความช่วยเหลือและพัฒนาศักยภาพ
ของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ให้สามารถปรับตัวสู่ธุรกิจใหม่ที่มีแนวโน้มความต้องการมากขึ้นใน
อนาคต เพ่ือให้เศรษฐกิจฐานรากเป็นกำลังหลักในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ 
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  - การยกระดับขีดความสามารถของประเทศเพื ่อรองรับการเติบโตอย่างยั ่งยืนในระยะยาว 
(Future Growth) โดยมุ่งเน้นด้านการเตรียมความพร้อมและส่งเสริมความสามารถในการแข่งชันของเครื่องยนต์
ทางเศรษฐกิจหลัก ที ่ประเทศไทยมีโอกาสและมีศักยภาพภายใต้ภูมิทัศน์ของเศรษฐกิจโลกแบบใหม่ ได้แก่ 
อุตสาหกรรมและบริการทางการแพทย์ครบวงจร การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และเน้นคุณภาพ การเกษตรมูลค่าสูง 
อุตสาหกรรมอาหาร และอุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่ 
  - การพัฒนาศักยภาพและคุณภาพชีวิตของคนให้เป็นกำลังหลักในการขับเคลื่อนการพัฒนา
ประเทศ (Human Capital โดยการยกระดับและปรับทักษะแรงงานให้สนับสนุนอุตสาหกรรมและบริการเป้าหมาย
ที่ประเทศไทยมีโอกาสและมีศักยภาพตลอดจนสอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานและโครงสร้าง
เศรษฐกิจที่ปรับเปลี่ยนไป พร้อมทั้งเยียวยาผู้ที ่ได้รับผลกระทบจากภาวะวิกฤตและจัดสวัสดิ การทางสังคมให้
เหมาะสม เพียงพอกับความจำเป็นในการดำรงชีวิตโดยเฉพาะในด้านรายได้และสุขภาพ 
  - การปรับปรุงและพัฒนาปัจจัยฟื ้นฐานเพื ่อส่งเสริมการฟื้นฟูและพัฒนาประเทศ (Enabling 
Factors) ให้สอดรับกับกระแสการเปลี่ยนแปลงที่จะส่งผลกระทบต่อศักยภาพของประเทศอาทิ การเร่งรัดพัฒนา
และใช้ประโยชน์จากโครงสร้างพื้นฐานที่สำคัญ การปรับปรุงกฎหมายและการดำเนินงานขององภาครัฐให้ทันสมัย 
การพัฒนาและประยุกต์ใช้องค์ความรู้และนวัตกรรมการเสริมสร้างความมั่นคงและศักยภาพในการบริหารจัดการ
ความเสี่ยง รวมถึงการส่งเสริมการมีร่วมจากภาคีเครือข่ายการพัฒนาต่าง ๆ เพ่ือลดอุปสรรค ข้อจำกัด และส่งเสริม
การฟ้ืนฟูและพัฒนาประเทศด้วยความร่วมมือจากทุกภาคส่วน โดยมีแนวทางการพัฒนาที่สอดคล้องกับภารกิจของ
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายของแผนแม่บทเฉพาะกิจภายใต้ยุทธศาสตร์
ชาติฯ ตามที่กำหนดในระยะเวลา 2 ปี (พ.ศ. 2564 - 2565) แนวทางการพัฒนาที่ต้องมุ่งเน้นในแผนแม่บท
เฉพาะกิจภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ อันเป็นผลสืบเนื่องโดยตรงจากสถานการณ์โควิด -19 จะต้องให้ความสำคัญกับ
การเร่งดำเนินการในมิติต่างๆ ที่เชื่อมโยงไปถึงการบรรลุคำเป้าหมายตามที่กำหนดไว้ บนหลักการพื้นฐานของ
แนวคิดในการพัฒนาศักยภาพของประเทศด้านการพร้อมรับ ปรับตัว และเปลี่ยนแปลงเพ่ือพร้อมเติบโตอย่างยั่งยืน 
(Cope, Adapt, Transfor : CAT) โดยมีแนวทางการพัฒนาที่สำคัญและเกี่ยวข้องกับสำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน โดยสรุป ดังนี้ 
  การพัฒนาศักยภาพและยกระดับคุณภาพชีวิตของคน ( Human Capital) ด้วยการยกระดับ
ทักษะ (Upskill) ปรับทักษะ (Reskill) และส่งเสริมการเรียนรู ้เพื ่อรองรับอุตสาหกรรมและบริการที ่จะเป็น
เครื่องยนต์ทางเศรษฐกิจหลักท้ัง 5 สาขาตามท่ีระบุไว้ในประเด็นการพัฒนาที่ 2) Future Growth ข้างต้น ร่วมกับ
การขยายและพัฒนาระบบประกันสังคม เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชากรทุกสาขาอาชีพและทุกช่วงวัย 
ตลอดจนการส่งเสริมความมั่นคงทางสุขภาพ เพื่อให้คนให้เป็นกำลังหลักในการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศได้
อย่างยั่งยืน ดังนี้ 
  1) การยกระดับทักษะ ปรับทักษะ และส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยการส่งเสริมแรงงานที่อยู่ในภาค
การผลิตและบริการที่ได้รับผลกระทบ ให้ได้รับการฝึกอบรมยกระดับทักษะ และปรับศักยภาพแรงงานให้เหมาะสม
กับรูปแบบธุรกิจ แล ละโครงสร้างเศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลงไป ยกระดับคุณภาพมาตรฐานของศูนย์พัฒนาฝีมือ
แรงงาน โดยการมีส่วนร่วมของภาคเอกชน ส่งเสริมการเข้าถึงเทคโนโลยีดิจิทัลที่จำเป็นสำหรับการเรียนการสอน 
และการเรียนรู้ด้วยตนเอง และการพัฒนาทักษะอาชีพ พร้อมทั้งส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตของแรงงานเพื่อให้
แรงงานมีความยืดหยุ่นพร้อมปรับตัว ตลอดจนมุ่งเน้นการผลิตกำลังคนที่มีคุณภาพในระยะยาว เป็นต้น 
  2) การขยายและพัฒนาระบบหลักประกันทางสังคม ด้วยการช่วยเหลือ เยียวยาและชดเชยคน
ยากจน กลุ่มเปราะบาง ที่ได้รับผลกระทบ โดยคำนึงถึงระดับของปัญหาและความต้องการที่แตกต่างกันของ
กลุ่มเป้าหมาย พร้อมทั้งผลักตันให้แรงานเข้าสู่ระบบประกันสังคมมากขึ้น พัฒนาระบบและกลไกการช่วยเหลือ
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กลุ่มเป้าหมายเพ่ือแก้ปัญหาเฉพาะกลุ่มให้ตรงจุด และพัฒนาระบบความคุ้มครองทางสังคมให้เหมาะสมสอดคล้อง
กับรูปแบบตลาดแรงงานที่เปลี่ยนแปลงไป รวมถึงมีการบูรณาการตั้งแต่ระดับนโยบายจนถึงระบบข้อมูลในการ
ตรวจสอบและติดตามประเมินผล เป็นต้น 

 2.2.2 แผนการปฏิรูปประเทศ 

  2.2.2.1 แผนการปฏิรูปด้านการศึกษา 
  1. เรื่องการปฏิรูปการพัฒนาเด็กเล็กและเด็กก่อนวัยเรียน 
   1.1 ประเด็นการพัฒนาระบบดูแล พัฒนา และจัดการเรียนรู้ เพื่อให้เด็กปฐมวัยได้รับ
การพัฒนาร่างกาย จิตใจ วินัย อารมณ์ สังคม และสติปัญญาให้สมกับวัย 
   1.2 กิจกรรมและเป้าหมายกิจกรรม : การสนับสนุนการยกระดับคุณภาพการจัด
การศึกษาก่อนประถมศึกษาในพ้ืนที่ การดำเนินโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทยเพ่ือจัดการศึกษาให้
นักเรียนในระดับก่อนประถมศึกษา 
  2. เรื่องการปฏิรูปเพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา 
   2.1 ประเด็น 
    1) การจัดการศึกษาสำหรับบุคคลพิการ บุคคลที่มีความสามารถพิเศษและ
บุคคลที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ 
    2) การดำเนินการเพ่ือลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา 
    3) การยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาในพื้นที่ห่างไกล หรือสถานศึกษา ที่
ต้องมีการยกระดับคุณภาพอย่างเร่งด่วน 
   2.2 กิจกรรมและเป้าหมายกิจกรรม 
    1) การจัดการศึกษาและพัฒนาสมรรถภาพเด็กพิการ ในโรงเรียนเฉพาะความ
พิการในศูนย์การศึกษาพิเศษ ในโรงเรียนเรียนร่วม เพื่อให้เด็กพิการได้รับการศึกษาและพัฒนาสมรรถภาพ 
    2) การจัดการศึกษาสำหรับเด็กต้อยโอกาส ในโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เพื่อให้
เด็กต้อยโอกาสได้รับการศึกษา 
    3) การสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั ้งแต่ระดับอนุบาลจนจบ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
    4) การส่งเสริมให้เกิดการพัฒนานักเรียนในพื้นที่พิเศษ ได้แก่ โรงเรียนพื้นที่สูง
ในถิ ่นทุรกันดาร โรงเรียนพื้นที ่เกาะแก่ง และโรงเรียนในพื้นที่ สูงโครงการพัฒนาดอยตุง อันเนื ่องมาจาก
พระราชดำริให้ได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ 
    5) การส่งเสริมการจัดการศึกษาด้านเทคโนโลยีทางไกลผ่านดาวเทียม  (DLTV 
และเทคโนโลยีทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) 
   2.3 เป้าหมายกิจกรรม : จัดการศึกษาให้นักเรียนในระดับก่อนประถมศึกษาจนจบ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
  3. เรื่องการปฏิรูปกลไกและระบบการผลิต คัดกรอง และพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพครูและอาจารย์ 
   3.1 ประเด็นการพัฒนาวิชาชีพครู 
   3.2 ก ิจกรรมและเป ้าหมายก ิจกรรม การพ ัฒนาค ุณภาพการเร ียนการสอน
ภาษาต่างประเทศและพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพครู เพ่ือพัฒนาศักยภาพครูให้มีความพร้อมในการจัดการเรียน
การสอน สอตรับกับทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 
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  4. เรื่องการปฏิรูปการจัดการเรียนการสอนเพ่ือตอบสนองการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 
   4.1 ประเด็น 
    1) การปรับหลักสูตร พร้อมกระบวนการจัดการเรียนการสอนและการประเมิน
เพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ เป็นหลักสูตรฐานสมรรถนะ 
    2) ระบบการประกัน การประเมิน และการรับรองคุณภาพการศึกษา 
    3) ระบบความปลอดภัย และระบบสวัสดิภาพของผู้เรียน 
    4) การจัดการศึกษาเพ่ือเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม 
   4.2 กิจกรรมและเป้าหมายกิจกรรม 
    1) การพัฒนาหลักสูตรกระบวนการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล 
เพ่ือให้ผู้เรียนและประชาชนได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพและมีมาตรฐาน เกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างทั่วถึง พร้อม
ทั้งมีทักษะและศักยภาพในการประกอบอาชีพที่สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ 
    2) การขับเคลื่อนการพัฒนาการศึกษาที่ยั่งยืน การพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา 
ทั้งโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล โรงเรียนขนาดเล็ก โรงเรียนในเขตพัฒนาเศรษฐกิจภาคตะวันออก การจ้างครู
คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ในโรงเรียนประถมศึกษา โรงเรียนขยายโอกาสโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดเล็ก เพ่ือพัฒนา
คุณภาพการจัดการศึกษาให้เหมาะสมกับบริบทของพ้ืนที่ที่หลากหลาย รวมถึงแนวโน้มของสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป
และสอดคล้องกับการพัฒนาของประเทศ 
    3) การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา เพื่อสร้างภูมิคุ ้มกัน
ป้องกัน ยาเสพติดในกลุ่มเด็กและเยาวชนมีให้เป็นผู้เสพรายใหม่ พัฒนากระบวนการระบบติดตามดูแล ช่วยเหลือ
กลุ่มเด็กและเยาวชนที่มีปัญหายาเสพติด สร้างและพัฒนาระบบรองรับสนับสนุนการคืนเด็กดีสู่สังคม เสริมสร้าง
มาตรฐานในการป้องกันและแก้ไขปัญหาในกลุ่มเป้าหมาย ซึ่งจะส่งผลให้ประเทศไทยมีความม่ันคง 
    4) การเสริมสร้างระเบียบวินัย คุณธรรม และจริยธรรม เพื่อให้ นักเรียนครู 
ผู้บริหาร และบุคลากรทางการศึกษาตระหนักรู้ เข้าใจ และมีกระบวนการคิดอย่างมีเหตุผล ซึมซับคุณค่า แห่ง
คุณธรรมความดีอย่างเป็นธรรมชาติและสร้างความรู้สึกผิดชอบชั่วดี ภูมิใจในการทำความดี อีกทั้งสร้างเครื อข่าย 
ชุมชนองค์กรแห่งคุณธรรม โดยขอความร่วมมือจากหน่วยงาน และองค์กรที่ทำงานด้านคุณธรรมอย่างเป็นรูปธรรม 
  5. เรื่องการปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู้โดยการพลิกโฉมด้วยระบบดิจิทัล 
   5.1 ประเด็นการปฏิรูปการเรียนรู้ด้วยดิจิทัลผ่านแพลตฟอร์มการเรียนรู้ด้วยดิจิทัลแห่งชาติ 
   5.2 กิจกรรมและเป้าหมายกิจกรรม การพัฒนาสื ่อและเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือ
การศึกษา เพื่อส่งเสริมการจัดการศึกษาต้านเทคโนโลยีทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) และเทคโนโลยีทางไกลผ่าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) 

  2.2.2.2 แผนการปฏิรูปประเทศด้านการป้องกันและปราบปรามทุจริตและประพฤติมิชอบ 
  1. เรื่องการป้องกันและเฝ้าระวัง 
   1.1 ประเด็นการเร่งสร้างการรับรู้และจิตสำนึกของประชาชนในการต่อต้านการทุจริต
และประพฤติมิชอบ โดยความร่วมมือระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม 
   1.2 กิจกรรม และเป้าหมายกิจกรรม การพัฒนานวัตกรรมเทคนิคการเรียนการสอนการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตสำหรับนักเรียน พัฒนาผู้นำเยาวชนต่อต้านการทุจริตพัฒนานวัตกรรมการสร้าง
เครือข่ายและการมีส่วนร่วมในการต่อต้านการทุจริตและพัฒนาผู้บริหารครูและบุคลากรทางการศึกษา 
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 2.2.3 กิจกรรมปฏิรูปท่ีจะส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงต่อประชาชนอย่างมีนัยสำคัญ (Big Rock) 
  2.2.3.1 กิจกรรมปฏิรูปที่ 1 การสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาตั้งแต่ระดับปฐมวัย 
  1. เป้าหมาย 
   1. เด็กปฐมวัยในช่วงก่อนวัยเรียน (3 - 5 ปี) ทุกคน โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ขาดแคลน 
ทุนทรัพย์ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส ได้รับการดูแลและส่งเสริมพัฒนาการจากสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยที่มีคุณภาพ
ตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ และได้รับโอกาสทางการศึกษาทั้งในและนอกระบบการศึกษา 
รวมถึงระบบการศึกษาซึ่งจัดการโดยครอบครัวหรือกลุ่มของครอบครัวจนสำเร็จการศึกษาขั้นพื้นฐาน หรือระ ดับ 
สูงกว่าอย่างเสมอภาคตามศักยภาพและความถนัด 
   2. เด็กและเยาวชนนอกระบบการศึกษา กลับเข้าศึกษาต่ออย่างน้อยจนจบการศึกษา
ภาคบังคับ และได้รับการพัฒนาทักษะอาชีพตามความถนัดและมีศักยภาพท่ีจะพ่ึงพาตนเองในการดำรงชีวิตได้ 
   3. ประชากรวัยแรงงานมีทักษะด้านการอ่านและคณิตศาสตร์ (Literacy & Numeracy 
Competency) ในระดับการศึกษาข้ันพื้นฐานที่จำเป็นต่อการทำงานและการใช้ชีวิตในโลกยุคปัจจุบัน 
   4. เกิดระบบหลักประกันโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาตั้งแต่ระดับปฐมวัย
ด้วยความร่วมมือระหว่างกระทรวงศึกษาธิการ และหน่วยงานภาครัฐอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งภาคเอกชน 

  2. ตัวข้ีวัด 
   1. อัตราการเข้าเรียนสุทธิ (Net Enrollment Ratio) ระดับก่อนวัยเรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
ระดับประถมศึกษา ไม่น้อยกว่าร้อยละ 95 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ระดับมัธยมศึกษาตอน
ปลายหรือเทียบเท่า ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 ระดับอุดมศึกษาหรือเทียบเท่าไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 ในปี 2565 
   2. สัดส่วนประชากรวัยเรียนที่อยู่นอกระบบการศึกษาในระดับการศึกษาภาคบังคับ
ระดับประถมศึกษา ถึงระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (อายุ 6 - 14 ปี) ไม่เกินร้อยละ 5 ในปี 2565 
   3. มีระบบการบูรณาการ การจัดการข้อมูลสารสนเทศขนาดใหญ่ (Big Data) ของเด็ก
เยาวชนด้วยเลขบัตรประชาชน 13 หลัก งบประมาณ ตัวชี ้ว ัด และนโยบายตั ้งแต่ระดับปฐมวัยระหว่าง
กระทรวงศึกษาธิการ และหน่วยงานภาครัฐอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งภาคเอกชนเพื่อส่งเสริมโอกาสทางการศึกษา
และความเสมอภาคทางการศึกษาแก่ผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส 
   4. มีการพัฒนาเครื่องมือสำรวจความพร้อมของเด็กปฐมวัยในการเข้าสู่การศึกษาระดับ
ประถมศึกษา และ เครื่องมือการประเมินศักยภาพด้านการอ่านและคณิตศาสตร์ในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานของ
ประขากรวัยแรงงาน รวมทั้งมีการจัดเก็บและรายงานข้อมูลต่อสาธารณะทุก 3 ปี 

  2.2.3.2 กิจกรมปฏิรูปที่ 2 การพัฒนาการจัดการเรียนการสอนสู่การเรียนรู้ฐานสมรรถนะ              
เพื่อตอบสนองการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 
  1. เป้าหมาย 
   1. ผู้เรียนทุกระดับเป็นผู้มีความรู้ ทักษะ และใฝ่เรียนรู้ มีทักษะในการดำรงชีวิตในโลก
ยุคใหม่ รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของสังคมและโลก เป็นพลเมืองที่ตื่นรู้ มีความรับผิดชอบและมีจิตสาธารณะ 
   2. ครู/อาจารย์มีสมรรถนะต้านการจัดการเรียนรู้ ประกอบด้วย การออกแบบการเรียนรู้ 
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ มีจิตวิทยาการเรียนรู้ สื ่อและการใช้สื ่อ เทคโนโลยีเพื่อการศึกษาและการเรียนรู้  
การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ตามสภาพจริง มีความศรัทธาในวิชาชีพ 
   3. ผู้บริหารสถานศึกษาและผู้บริหารการศึกษามีสมรรถนะในการบริหารงานวิชาการ 
และการนิเทศการจัดการเรียนรู้ ประกอบด้วย ด้านหลักสูตรการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ สื่อและเทคโนโลยีเพ่ือ  
การเรียนรู้ การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ตามสภาพจริง การนิเทศการจัดการเรียนรู้มีภาวะผู้นำทางวิชาการ  
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มีจิตวิทยาในการส่งเสริมและสร้างขวัญกำลังใจในการจัดการเรียนรู้และมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีในการร่วมมือกับบุคคล 
หน่วยงานและชุมชนในการส่งเสริมและสร้างระบบนิเวศการเรียนรู้ที่ปลอดภัยสำหรับผู้เรียน 

  2. ตัวข้ีวัด 
   1. มีหลักสูตรการศึกษาชั้นพ้ืนฐานตามแบบหลักสูตรฐานสมรรถนะ ในทุกระดับการศึกษา 
   2. ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาศักยภาพในการจัดการเรียนรู ้แบบ 
Active Learning ผ่านการพัฒนาการคิดขั้นสูงเชิงระบบ 
   3. ครูผู้สอนจัดการเรียนรู้ที่มุ่งพัฒนาสมรรถนะผู้เรียนแบบถักทอความรู้ ทักษะ และ  
เจตคติ คำนิยม และคุณลักษณะผู้เรียนเข้าด้วยกันแบบ Active Learning ในทุกระดับการศึกษา 
   4. ระบบการประเมินผลลัพธ์ผู ้เรียนให้มีความหลากหลาย เพื ่อส่งเสริมการเรียนรู ้เป็น
รายบุคคล (Personalized learning) และสามรถสะท้อนสมรรถนะของผู้เรียนได้ตามบริบทของสถานศึกษาลดสัดส่วน 
ของการนำผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนในระดับชาติ มาใช้ในการพิจารณาประเมินผลของครูและผู้บริหารสถาบันการศึกษา 
   5. มีแพลตฟอร์มการเรียนรู้อัจฉริยะ ที่รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับกระบวนการจัดการเรียนรู้ 
สื่อการสอนคุณภาพสูง และการประเมินและพัฒนาผู้เรียน เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้เป็นรายบุคคล (personalized 
learning) สำหรับผู้เรียนทุกช่วงวัย 

  2.2.3.3 กิจกรรมปฏิรูปที่ 3 การปฏิรูปกลไกและระบบการผลิตและพัฒนาครูและบุคลากร
ทางการศึกษาให้มีคุณภาพมาตรฐาน 
  1. เป้าหมายและตัวชี้วัดชองกิจกรรมปฏิรูป 
   1.1 กลไกและระบบการผลิต คัดกรองครูและบุคลากรทางการศึกษาและอาจารย์ให้มี
คุณภาพและประสิทธิภาพ 
    1.1.1 มีรูปแบบ กระบวนการคัดเลือกนิสิตนักศึกษาครู ที ่มีประสิทธิภาพ
เที่ยงตรง และลดความเหลื่อมล้ำ 
    1.1.2 มีหล ักส ูตรการผลิตคร ูท ี ่ เป ็นเล ิศและมีร ูปแบบกระบวนการฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพครู ตามความต้องการและความจำเป็นตามบริบทของสาขาวิชาและพ้ืนที่ 
    1.1.3 มีกรอบมาตรฐานและตัวชี้วัดสมรรถนะอาจารย์สถาบันผลิตครูและครู 
พี่เลี้ยงในโรงเรียนหรือสถานฝึกประสบการณ์วิชาชีพต้านวิชาชีพครู เพื่อนำไปสู่การประเมินมาตรฐานการปฏิบัติงาน
และสมรรถนะ และการวิเคราะห์และพัฒนาสมรรถนะอาจารย์สถาบันผลิตครูและครูพ่ีเลี้ยงตามความต้องการจำเป็น 
   1.2 กลไกและระบบการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาสายสามัญศึกษาและสาย
อาชีวศึกษา ให้มีคุณภาพ ประสิทธิภาพและมีความก้าวหน้าในการประกอบอาชีพ 
    1.2.1 มีกรอบมาตรฐานสมรรถนะวิชาชีพครูทั ้งสายสามัญศึกษาและสาย
อาชีวศึกษา ที่ให้ครูมีความพร้อมทั้งทางด้นวิชาการ เชี่ยวชาญวิชาชีพ มีจรรยาบรรณ และจิตวิญญาณความเป็นครู 
เพื่อนำไปสู่การประเมินมาตรฐานการปฏิบัติงานและสมรรถนะ และการวิเคราะห์และพัฒนาสมรรถนะครูและ
บุคลากรทางการศึกษาตามความต้องการจำเป็น 
    1.2.2 มีระบบกลไกให้ครูและผู้บริหารมีการพัฒนาตนเองทางวิชาชีพอย่าง
ต ่อเน ื ่อง อาท ิ PLC & CPD (Professional Learning Community & Continuous Professional Development) 
 และให้ความสำคัญกับการนิเทศและติดตามช่วยเหลือครูใหม่/ครูที่ไม่มีวุฒิทางการศึกษา 
   1.3 มีการปรับปรุงระบบกลไกการเลื ่อนวิทยฐานะของครู โดยนำผลการประเมิน
สมรรถนะไปเป็นส่วนสำคัญในการเลื่อนวิทยฐานะและการปรับปรุงค่าตอบแทนที่เหมาะสม 
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 2.2.4 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) 

  2.2.4.1 วัตถุประสงค์ 
  1. เพื่อวางรากฐานให้คนไทยเป็นคนที่สมบูรณ์ มีคุณธรรมจริยธรรม มีระเบียบวินัยคำนิยมที่ดี  
มีจิตสาธารณะ และมีความสุข โดยมีสุขภาวะและสุขภาพที่ดี ครอบครัวอบอุ่น ตลอดจนเป็นคนเก่งที่มีทักษะ
ความรู้ความสามารถและพัฒนาตนเองได้ต่อเนื่องตลอดชีวิต 
  2. เพื่อให้คนไทยมีความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคม ได้รับความเป็นธรรมในการเข้าถึงทรัพยากร
และบริการทางสังคมที่มีคุณภาพ ผู้ด้อยโอกาสได้รับการพัฒนาศักยภาพรวมทั้งชุมชนมีความเข้มแข็งพ่ึงพาตนเองได้ 
  3. เพื่อให้เศรษฐกิจเข้มแข็ง แข่งขันได้ มีเสถียรภาพ และมีความยั่งยืน สร้างความเข้มแข็งของ
ฐานการผลิตและบริการเดิมและขยายฐานใหม่โดยการใช้นวัตกรรมที่เข้มขันมากขึ้น สร้างความเข้มแข็งของ
เศรษฐกจิฐานราก และสร้างความมั่นคงทางพลังงาน อาหาร และน้ำ 
  4. เพื ่อรักษาและฟื ้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและคุณภาพสิ ่งแวดล้อมให้สามารถสนับสนุน 
การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมการมีคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน 
  5. เพื ่อให้การบริหารราชการแผ่นดินมีประสิทธิภาพ โปร่งใส ทันสมัยและมีการทำงาน  
เชิงบูรณาการของภาคีการพัฒนา 

  2.2.4.2 เป้าหมายรวม 
  1. คนไทยมีคุณลักษณะเป็นคนไทยที่สมบูรณ์ มีวินัย มีทัศนคติและพฤติกรรมตามบรรทัดฐานที่ดี
ของสังคม มีความเป็นพลเมืองตื่นรู้ มีความสามารถในการปรับตัวได้อย่างรู้เท่าทันสถานการณ์มีความรับผิดชอบ
และทำประโยชน์ต่อส่วนรวม มีสุขภาพกายและใจที่ดี มีความเจริญงอกงามทางจิตวิญญาณ มีวิถีชีวิตที่พอเพียง 
และมีความเป็นไทย 
  2. ความเหลื่อมล้ำทางด้านรายได้และความยากจนลดลง เศรษฐกิจฐานรากมีความเข้มแข็ง
ประชาชนทุกคนมีโอกาสในการเข้าถึงทรัพยากร การประกอบอาชีพ และบริการทางสังคมที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึง
และเป็นธรรม กลุ่มที่มีรายได้ต่ำสุดร้อยละ 40 มีรายได้เพ่ิมข้ึนอย่างน้อยร้อยละ 15 
  3. ทุนทางธรรมชาติและคุณภาพสิ ่งแวดล้อมสามารถสนับสนุนการเติบโตที ่เป็นมิตร กับ
สิ่งแวดล้อม มีความมั่นคงทางอาหาร พลังงาน และน้ำ โดยเพิ่มพื้นที่ป่าไม้ให้ได้ร้อยละ 40 ของพื้นที่ประเทศเพ่ือ
รักษาความสมดุลของระบบนิเวศ ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในภาคพลังงานและขนส่ง ไม่น้อยกว่าร้อยละ 7 
ภายในปี 2563 เทียบกับการปล่อยในกรณีปติ มีปริมาณหรือสัดส่วนของขยะมูลฝอยที่ได้รับการจัดการอย่างถูก
หลักสุขาภิบาลเพ่ิมข้ึน และรักษาคุณภาพน้ำและคุณภาพอากาศในพ้ืนที่วิกฤตให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน 
  4. มีความม่ันคงในเอกราชและอธิปไตย สังคมปลอดภัย สามัคคี สร้างภาพลักษณ์ดีและเพ่ิมความ
เชื่อมั่นของนานาชาติต่อประเทศไทย ความชัดแย้งทางอุดมการณ์และความคิดในสังคมลดลงปัญหาอาชญากรรม
ลดลง ปริมาณความสูญเสียจากภัยโจรสลัดและการลักลอบขนส่งสินค้าและค้ามนุษย์ลดลง มีความพร้อมที่ปกป้อง
ประชาชนจากการก่อการร้ายและภัยพิบัติทางธรรมชาติ ประเทศไทยมีส่วนร่วมในการกำหนด บรรทัดฐานระหว่าง
ประเทศ เกิดความเชื่อมโยงการขนส่งโลจิสติกส์ ห่วงโซ่มูลค่าเป็นหุ้นส่วนการพัฒนาที่สำคัญ ในอนุภูมิภาค ภูมิภาค 
และโลก และอัตราการเติบโตของมูลคำการลงทุนและการส่งออกของไทยในอนุภูมิภาค ภูมิภาค และอาเซียนสูงขึ้น 
  5. มีระบบบริหารจัดการภาครัฐที่มีประสิทธิภาพ ทันสมัย โปร่งใส ตรวจสอบได้ กระจายอำนาจ
และมีส่วนร่วมจากประชาชน บทบาทภาครัฐในการให้บริการ ซึ่งภาคเอกชนดำเนินการแทนได้ดีกว่าลดลง เพ่ิมการ
ใช้ระบบดิจิทัลในการให้บริการ ปัญหาคอร์รัปชั่นลดลง และการบริหารจัดการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
มีอิสระมากขึ้น โดยอันตับประสิทธิภาพภาครัฐที่จัดทำโดยสถาบันการจัดการนานาชาติและอันดับความยากง่ายใน
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การดำเนินธุรกิจในประเทศตีขึ้น การใช้จ่ายภาครัฐและระบบงบประมาณมีประสิทธิภาพสูง ฐานภาษีกว้างขึ้น และ
ดัชนีการรับรู้การทุจริตดีขึ้น รวมถึงมีบุคลากรภาครัฐที่มีความรู้ความสามารถและปรับตัวได้ทันกับยุคดิจิทัลเพ่ิมชื้น 

  2.2.4.3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ 

  ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ 
   เป้าหมายระดับยุทธศาสตร์ 
   1. คนไทยส่วนใหญ่มีทัศนคติและพฤติกรรมตามบรรทัดฐานที่ดีของสังคมเพ่ิมข้ึน 
   2. คนในสังคมไทยทุกช่วงวัยมีทักษะ ความรู้ และความสามารถเพ่ิมข้ึน 
   3. คนไทยได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพสูงตามมาตรฐานสากล และสามารถเรียนรู้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง 
   แนวทางการพัฒนา 
   1. ปรับเปลี่ยนคำนิยมคนไทยให้มีคุณธรรม จริยธรรม มีวินัย จิตสาธารณะและพฤติกรรมที่พึงประสงค์ 
   2. พัฒนาศักยภาพคนให้มีทักษะความรู้ และความสามารถ ในการดำรงชีวิตอย่างมีคุณค่า 
   3. ยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต 

  ยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ำในสังคม 
   เป้าหมายระดับยุทธศาสตร์ 
   1. ลดปัญหาความเหลื ่อมล้ำด้านรายได้ของกลุ่มคนที่มีฐานะทางเศรษฐกิจสังคมที่
แตกต่างกัน และแก้ไขปัญหาความยากจน 
   2. เพ่ิมโอกาสการเข้าถึงบริการพ้ืนฐานทางสังคมของภาครัฐ 
   แนวทางการพัฒนา 
   1. เพิ่มโอกาสให้กับกลุ่มเป้าหมายประชากรร้อยละ 40 ที่มีรายได้ต่ำสุดให้สามารถ
เข้าถึงบริการที่มีคุณภาพของรัฐ และมีอาชีพ 
   2. ขยายโอกาสการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพให้แก่เด็กและเยาวชนที่ด้อยโอกาสทาง
การศึกษาอย่างต่อเนื่องโดยไม่ถูกจำกัดศักยภาพจากสภาพครอบครัว พ้ืนที่ และสภาพร่างกาย 

  ยุทธศาสตร์ที่ 5 การเสริมสร้างความม่ันคงแห่งชาติเพื่อการพัฒนาประเทศสู่ความม่ังคั่งและยั่งยืน 
   เป้าหมายระดับยุทธศาสตร์ 
   1. ปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ให้เป็นสถาบันหลักของประเทศ 
   2. ประขาชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน มีโอกาสใน
การศึกษาและการประกอบอาชีพที่สร้างรายได้เพ่ิมข้ึน 
   แนวทางการพัฒนา 
   การรักษาความมั่นคงภายในเพื่อให้เกิดความสงบในสังคมและธำรงไว้ซึ่งสถาบันหลักของ
ชาติ โดยนำแนวทางพระราชดำริไปเผยแพร่และพัฒนา และดำเนินกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับโครงการพระราชดำริ 
รวมถึงป้องกันและแก้ไขปัญหาความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
  ยุทธศาสตร์ที ่ 6 การบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบและ 
ธรรมาภิบาลในสังคมไทย 
   เป้าหมายระดับยุทธศาสตร์ 
    - เพ่ิมคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริตให้สูงขึ้น 
   แนวทางการพัฒนา 
    - ป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ปลูกฝังให้คนไทยไม่โกง 



๓๓ 
 

แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 สำนักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย 

 2.2.5 นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความม่ันคงแห่งชาติ 
  2.2.5.1 นโยบายความมั่นคงแห่งชาติที่ 3 ป้องกันและแก้ไขการก่อความไม่สงบในจังหวัด 
ชายแดนภาคใต้ 
   1. แผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งขาติ รองรับนโยบายที่ 7 ประเด็นการป้องกัน
และแก้ไขปัญหาความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
   2. เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ ประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้มีความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน และอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข 
   3. ตัวชี้วัด จำนวนนักเรียน นักศึกษา และเยาวชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ที่ศึกษาต่อ
สถาบันของรัฐในทุกระดับชั้น 
   4. กลยุทธ์ พัฒนาการศึกษาให้ได้มาตรฐานสอดคล้องกับตลาดแรงงานในพื้นที่และ
เสริมสร้างความมั่นคงของชาติ โดยเร่งแก้ปัญหาพื้นฐานที่ส่งผลกระทบต่อการศึกษาของเยาวชนในพื้นที่ รวมทั้ง
ส่งเสริมการเรียนรู้ในลักษณะทวิภาษา (มลายูถิ่น-ไทย) 

  2.2.5.2 นโยบายความม่ันคงแห่งชาติที่ 8 เสริมสร้างความเข้มแข็งและภูมิคุ้มกันความมั่นคงภายใน 
   1. แผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งขาติ รองรับนโยบายที่ 10 ประเด็นการป้องกัน
และปราบปรามยาเสพติด 
   2. เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ การแพร่ระบาดของยาเสพติดในสังคมไทยลดลง 
   3. ตัวชี้วัด ระดับความสำเร็จในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
   4. กลยุทธ์ รณรงค์ให้เด็ก เยาวชน ผู้ใช้แรงงาน และประชากรกลุ่มเสี่ยง ตระหนักรู้ถึง
โทษของยาเสพติดเพ่ือป้องกันการเสพยา โดยอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วน 

  2.2.5.3 นโยบายความม่ันคงแห่งชาติที่ 9 เสริมสร้างความมั่นคงของชาติจากภัยการทุจริต 
   1. แผนระดับชาติว่าด้วยความมั ่นคงแห่งชาติ รองรับนโยบายที่ 11 ประเด็นการ
เสริมสร้างความมั่นคงของชาติจากภัยการทุจริต 
   2. เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ หน่วยงานภาครัฐมีระบบป้องกันและแก้ไขการทุจริตและ
ประชาชนไม่เพิกเฉยต่อการทุจริตของหน่วยงานภาครัฐ 
   3. ตัวชี้วัด ดัชนีชี้วัดการรับรู้การทุจริตของประเทศไทย 
   4. กลยุทธ์ รณรงค์ให้ความรู้แก่ทุกภาคส่วนถึงภัยทุจริต เพื่อสร้างค่านิยมต่อต้านและ
ปฏิเสธการทุจริต 

2.3 แผนระดับท่ี 3 

 2.3.1 แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 – 2579  
  เป็นแผนยุทธศาสตร์ด้านการศึกษาระยะยาว โดยมุ่งจัดการศึกษาให้คนไทยทุกคนสามารถเข้าถึง
โอกาสและความสมอภาคในการศึกษาที่มีคุณภาพ พัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพพัฒนา
กำลังคนให้มีสมรรถนะในการทำงานที่สอดคล้องกับความต้องการของตลาดงาน และการพัฒนาประเทศ เพื่อให้
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาได้นำไปเป็นกรอบและแนวทาง การพัฒนาการศึกษาและการเรียนรู้
สำหรับพลเมืองทุกช่วงวัยตั้งแต่แรกเกิดจนตลอดชีวิต ภายใต้บริบทเศรษฐกิจและสังคมของประเทศและของโลกที่
ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์ รวมทั้งความเป็นพลวัตรเพื่อให้ประเทศไทยสามารถก้าวข้าม 
กับดักประเทศที่มีรายได้ปานกลางไปสู่ประเทศที่พัฒนาแล้ว ซึ่งภายใต้กรอบแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 - 2579 
ได้กำหนดสาระสำคัญสำหรับบรรลุเป้าหมายของการพัฒนาการศึกษาใน 5 ประการ ได้แก่ การเข้าถึงโอกาส
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ทางการศึกษา (Access) ความเท่าเทียมทางการศึกษา (Equity) คุณภาพการศึกษา (Quality) ประสิทธิภาพ 
(Effciency) และตอบโจทย์บริบทเปลี ่ยนแปลง (Relevancy) ในระยะ 20 ปีข้างหน้า และมียุทธศาสตร์ 6 
ประการ คือ 1) การจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของสังคม และประเทศชาติ 2) การผลิตและพัฒนากำลังคน  
การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 3) การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัย 
และการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู ้ 4) การสร้างโอกาส ความสมอภาค และความเท่าเทียมทางการศึกษา  
5) การจัดการศึกษาเพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 6) การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบ
บริหารจัดการศึกษาและแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติได้กำหนดประเด็นการพัฒนาไว้ 23 ประเด็น มีประเด็น
ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาโดยเฉพาะ คือ ประเด็นที่ 11 การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต และประเด็นที่ 12 
การพัฒนาการเรียนรู้ 

 2.3.2 แผนปฏิบัติการด้านการจัดการศึกษาปฐมวัย ของกระทรวงศึกษาธิการ (พ.ศ. 2563 - 2565)
   กระทรวงศึกษาธิการตระหนักถึงความสำคัญของการพัฒนาเด็กปฐมวัย และพิจารณา
เห็นว่าสถานการณ์ในปัจจุบัน มีปัจจัยและสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัยมากขึ้นทั้งใน
ด้านกฎหมาย ด้านโยบายและแผน รวมถึงบริบทอื่นที่กล่าวมาข้างต้น เพื่อให้การดำเนินงานเกี่ยวกับการจัด
การศึกษาปฐมวัยของกระทรวงศึกษาธิการ มีกรอบทิศทางและเป้าหมายการดำเนินงานที่ชัดเจนเป็นไปตาม
ข้อกำหนดของกฎหมาย สอดคล้องกับแนวนโยบายและเป้าหมายการพัฒนาของยุทธศาสตร์ซาติแผนแม่บทภายใต้
ย ุทธศาสตร ์  แผนปฏ ิร ูปประเทศด ้านการศ ึกษา แผนการศ ึกษาแห ่งชาต ิ  นโยบายร ัฐบาลนโยบาย
กระทรวงศึกษาธิการ และแผนอื่นที่เกี ่ยวข้อง รวมทั้ง เพื่อเป็นการรวมพลังในการผลักดันและขับเคลื่อนกา ร
พัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัยจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการดำเนินการให้เด็กปฐมวัยได้รับการดูแล และพัฒนา
ให้มีพัฒนาการสมวัย มีความพร้อมสำหรับการเรียนรู้ในระดับที่สูงขึ้น เป็นคนดี คนเก่งมีคุณภาพตามเป้าหมายของ
ยุทธศาสตร์ชาติ ผ่านการขับเคลื่อน 6 ประเด็นยุทธ์ศาสตร์ 1 ) สร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาปฐมวัย
อย่างทั่วถึง เท่าเทียม และเป็นธรรม 2) พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาปฐมวัย 3) ส่งเสริม และพัฒนาพ่อแม่ 
ผู้ปกครอง และชุมชนในการอบรมเลี้ยงดูเด็กปฐมวัย 4) ส่งเสริม สนับสนุนการวิจัยและพัฒนา และเผยแพร่องค์
ความรู ้ สื ่อ นวัตกรรมการจัดการศึกษาปฐมวัย     5) พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษาปฐมวัย  
6) จัดระบบข้อมูลและสารสนเทศการศึกษาปฐมวัยและ   7) ปรับปรุงกฎหมาย กฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้องให้เอื้อต่อ
การจัดการศึกษาปฐมวัย 
 
 2.3.3 แผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 - 2565) ของกระทรวงศึกษาธิการ 
  กระทรวงศึกษาธิการ ได้จัดทำแผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 - 2565) ที่สอดคล้อง
เชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2561 - 2580 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนการปฏิรูปประเทศ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วย
ความมั่นคง เพื่อให้ทุกส่วนราชการในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ใช้เป็นกรอบแนวทางในการจัดทำแผนปฏิบัติ
ราชการ  ซึ่งมีสาระสำคัญ 5 เรื่อง ได้แก่  
   1) การจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ 
   2) การผลิตและพัฒนากำลังคน การวิจัยและนวัตกรรมเพ่ือสร้างขีดความสามารถในการ
แข่งขันของประเทศ 
   3) การพัฒนาศักยภาพคน ทุกช่วงวัยและการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้  
   4) การสร้างโอกาสความเสมอภาคและความเท่าเทียมทางการศึกษา และ 5) การพัฒนา
ประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา 



๓๕ 
 

แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 สำนักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย 

 2.3.4 แผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 - 2565) ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน 
  ตามที่กำหนดไว้ในพระราชกฤษฎีกาว่าด้วย พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการ
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ตี พ.ศ. 2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 สำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน จึงไต้จัดทำแผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 - 2565) ที่สอดคล้องเชื่อมโยงกับ
ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561-2580) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ซาติ แผนการปฏิรูปประเทศแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคง 
และแผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 - 2565) ของกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อให้ทุกส่วนราชการใน
สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ใช้เป็นกรอบแนวทางในการจัดทำแผนปฏิบัติการแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และ
แผน   อ่ืน ๆ ในปี พ.ศ. 2563 ถึง 2565 ซึ่งมีสาระสำคัญ 6 เรื่อง ได้แก่ 
  1) การจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ 
  2) การผลิตและพัฒนากำลังคน การวิจัยและนวัตกรรมเพ่ือสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ  
  3) การพัฒนาศักยภาพคน ทุกช่วงวัยและการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้  
  4) การสร้างโอกาสความเสมอภาคและความเท่าเทียมทางการศึกษา 
  5) การจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และ  
  6) การพัฒนาประสิทธิภาพชองระบบบริหารจัดการศึกษา โดยมีเป้าหมาย ตัวชี้วัด แนวทาง 
การพัฒนา แผนงาน/โครงการสำคัญในแผนปฏิบัติราชการแต่ละเรื ่องดังกล่าวเนื ่องด้วยในปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2564 มีการปรับเปลี่ยนนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ และนโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื ้นฐาน เดิมในแผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ปี(พ.ศ.2563-2565) ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษา 
ขั้นพื้นฐาน ได้กำหนดสาระสำคัญไว้ 6 เรื่อง ตามนโยบายและจุดเน้นเติมของกระทรวงศึกษาธิการ และนโยบาย
ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน แต่เนื่องด้วยสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป กระทรวงศึกษาธิการ
มีประกาศนโยบายการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปี 2564-2565 และนโยบายของสำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานมีการปรับเปลี่ยน จึงมีการปรับแผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ปี (พ.ศ.2563-
2565)มาสู่แผนพัฒนาการศึกษาชั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2564-2565 ซึ่งกำหนดสาระสำคัญไว้ 4 เรื่อง ที่สอดคล้องกับ
นโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื ้นฐาน โดยมีการบูรณาการ เป้าหมาย ตัวชี้วัดแนวทาง 
การพัฒนา และแผนงาน/โครงการสำคัญ เพื่อใช้ในการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพทางการศึกษาขั้นพื้นฐานของ
ประเทศต่อไป 

 2.3.5 แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน (พ.ศ. 2564 - 2565) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน 
  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั ้นพื ้นฐาน ได้จัดทำแผนพัฒนาการศึกษาขั ้นพื ้นฐาน 
(พ.ศ. 2564 - 2565) เพ่ือใช้เป็นกรอบทิศทางในการดำเนินงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพ่ือให้บรรลุเป้าหมาย
ที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เชื่อมโยงสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2561 - 2580  
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) 
แผนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา (ฉบับปรับปรุง) แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 - 2579 แผนปฏิบัติ
ราชการระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 - 2565) กระทวงศึกษาธิการ แผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 - 2565) 
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน นโยบายการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564 - 2565 และนโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2565 
รวมทั ้ง ใช้เป็นแนวทางในการกำกับ ติดตามประเมินผลการดำเนินงาน ซึ ่งมีสาระสำคัญ 4 เรื ่อง ได้แก่  



๓๖ 
 

แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 สำนักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย 

1)  ส ่ ง เสร ิมการจ ัดการศ ึกษาให ้ผ ู ้ เ รี ยนม ีความปลอดภ ัยจากภ ัยท ุกร ูปแบบ 2)  สร ้ างโอกาสและ 
ความสมอภาคทางการศึกษาให้กับประชากรวัยเรียนทุกคน 3) ยกระดับคุณภาพการศึกษาให้สอดคล้องกับ 
การเปลี ่ยนแปลงในศตวรรษที ่ 21 4) เพิ ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา โดยมีเป้าหมาย จำนวน  
14 เป้าหมาย ตัวชี้วัด จำนวน 18 ตัวชี้วัด และแนวทางการพัฒนา จำนวน 49 แนวทาง เพื่อใช้ในการขับเคลื่อน
การพัฒนาคุณภาพทางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานของประเทศต่อไป 

2.4 นโยบายที่เกี่ยวข้อง 

 2.4.1 นโยบายรัฐบาล (พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา) 
  คำแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรี (พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอขา นายกรัฐนตรี) แถลงต่อรัฐสภา
วันพฤหัสบดีที่ 25 กรกฎาคม 2562 โยรัฐบาลได้กำหนดนโยบายในการบริหารราชการแผ่นดิน จำแนกเป็น
นโยบายหลัก 12 ต้าน และนโยบายเร่งด่วน 12 เรื่อง ซึ่งนโบายหลัก 12 ด้าน ประกอบด้วย 1) การปกป้องและ
เชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ 2) การสร้างความมั่นคงและความปลอดภัยของประเทศและความสงบสุขของ
ประเทศ 3) การทำนุบำรุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม 4) การสร้างบทบาทของไทยในเวทีโลก 5) การพัฒนา
เศรษฐกิจและความสามารถในการแข่งขันชองไทย 6) การพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจและการกระจายความเจริญ 
สู่ภูมิภาค 7) การพัฒนาสร้างความเข้มแข็งจากฐานราก 8) การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ และการพัฒนาศักยภาพ
ของคนไทยท ุกช ่วงว ัย  9) การพ ัฒนาระบบสาธารณส ุขและหล ักประก ันทางส ั งคม 10) การ ฟ้ืนฟู
ทรัพยากรธรรมชาติและการรักษาสิ่งแวดล้อมเพื่อสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน 11) การปฏิรูปการบริหารจัดการ
ภาครัฐ 12) การป้องกันและปราบปรามกรทุจริตและประพฤติมิชอบ และกระบวนการยุติธรรมและนโยบาย
เร่งด่วน 12 เรื่อง ได้แก่ 1) การแก้ไขปัญหาในการดำรงชีวิตของประชาชน 2) การปรับปรุงระบบสวัสดิการและ
พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน 3) มาตรการเศรษฐกิจเพื่อรองรับความผันผวนของเศรษฐกิจโลก  4) การให้
ความช่วยเหลือเกษตรกรและพัฒนานวัตกรรม 5) การยกระดับศักยภาพของแรงงาน6) การวางรากฐานระบบ
เศรษฐกิจของประเทศสู่อนาคต 7) การเตรียมคนไทยสู่ศตวรรษที่ 21 8) การแก้ไขปัญหาทุจริตและประพฤติ 
มิชอบในวงราชการทั้งฝ่ายการเมืองและฝ้ายราชการประจำ 9) การแก้ไขปัญหายาเสพติดและสร้างความสงบสุขใน
พ้ืนที่ชายแดนภาคใต้ 10) การพัฒนาระบบการให้บริการประชาชน 11) การจัดตรียมมาตรการรองรับภัยแล้งและ
อุทกภัย 12) กรสนับสนุนให้มีการศึกษา การรับฟังความเห็นของประชาชน และการดำเนินการเพื่อแก้ไขเพิ่มเติม
รัฐธรรมนูญ 
 2.4.2 นโยบายการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 – 2565 
นโยบายการจัดการศึกษา 12 ข้อ ตังนี้ 
  ข้อ 1 การปรับปรุงหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ให้ทันสมัย และทันการเปลี่ยนแปลงของโลกใน
ศตวรรษที่ 21 โดยมุ่งพัฒนาผู้เรียนทุกระดับการศึกษาให้มีความรู้ ทักษะและคุณลักษณะที่เหมาะสมกับบริบทสังคมไทย 
  ข้อ 2 การพัฒนาคุณภาพและประสิทธิภาพครูและอาจารย์ในระดับการศึกษาชั้นพื้นฐานและ
อาชีวศึกษาให้มีสมรรถนะทางภาษาและดิจิทัล เพื่อให้ครูและอาจารย์ได้รับการพัฒนาให้มีสมรรถนะทั้งต้านการ
จัดการเรียนรู้ ด้วยภาษาและดิจิทัล สามารถปรับวิธีการเรียนการสอนและการใช้สื่อทันสมัยและมีความรับผิดชอบ
ต่อผลลัพธ์ทางการศึกษาที่เกิดกับผู้เรียน 
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  ข้อ 3 การปฏิรูปการเรียนรู้ด้วยดิจิทัลผ่านแพลตฟอร์มการเรียนรู้ด้วยดิจิทัลแห่งชาติ  (NDLP) 
และการส่งเสริมการฝึกทักษะดิจิทัลในชีวิตประจำวัน เพื่อให้มีหน่วยงานรับผิดชอบพัฒนาแพลตฟอร์มการเรียนรู้
ด้วยดิจิทัลแห่งชาติ ที่สามารถนำไปใช้ในกระบวนการจัดการเรียนรู้ที ่ทันสมัยและเข้าถึงแหล่งเรียนรู้ ได้อย่าง
กว้างขวางผ่านระบบออนไลน์ และการนำฐานข้อมูลกลางทางการศึกษามาใช้ประโยชน์ในการพัฒนาประสิทธิภาพ
การบริหารและการจัดการศึกษา 
  ข้อ 4 การพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารและการจัดการศึกษา โดยการส่งเสริมสนับสนุน
สถานศึกษาให้มีความเป็นอิสระและคล่องตัว การกระจายอำนาจการบริหารและการจัดการศึกษาโตยใช้จังหวัด
เป็นฐาน โดยอาศัยอำนาจตามกฎหมายการศึกษาแห่งชาติที่ได้รับการปรับปรุงเพื่อกำหนดให้มีระบบบริหารและ
การจัดการ รวมถึงการจัดโครงสร้างหน่วยงานให้เอื้อต่อการจัดการเรียนการสอนให้มีคุณภาพสถานศึกษาให้มี  
ความเป็นอิสระและคล่องตัว การบริหารและการจัดการศึกษาโดยใช้จังหวัดเป็นฐานมีระบบการบริหารงานบุคคล
โดยยึดหลักธรรมาภิบาล 
  ข้อ 5 การปรับระบบการประเมินผลการศึกษาและการประกันคุณภาพ พร้อมจัดทดสอบวัด
ความรู ้ และทักษะที่จำเป็นในการศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาทั ้งสายวิชาการและสายวิชาชีพ เพื ่อให้ระบบ  
การประเมินผลการศึกษาทุกระดับและระบบการประกันคุณภาพการศึกษา ได้รับการปรับปรุงให้ทันสมัย
ตอบสนองผลลัพธ์ทางการศึกษาได้อย่างเหมาะสม 
  ข้อ 6 การจัดสรรและการกระจายทรัพยากรให้ทั ่วถึงทุกกลุ ่มเป้าหมาย รวมถึงการระดม
ทรัพยากรทางการศึกษาจากความร่วมมือทุกภาคส่วน เพื่อให้การจัดสรรทรัพยากรทางการศึกษามีความเป็นธรรม
และสร้างโอกาสให้กลุ่มเป้าหมายได้เข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพทัดเทียมกลุ่มอื่นๆกระจายทรัพยากรทั้งบุคลากร
ทางการศึกษา งบประมาณ และสื่อเทคโนโลยีได้อย่างทั่วถึง 
  ข้อ 7 การนำกรอบคุณวุฒิแห่งชาติ (NQF) และกรอบคุณวุฒิอ้างอิงอาเซียน (AQRF) สู่การปฏิบัติ 
เป็นการผลิตและการพัฒนากำลังคนเพื่อการพัฒนาประเทศโดยใช้กรอบคุณวุฒิแห่งชาติเชื่อมโยงระบบการศึกษา
และการอาชีพโดยใช้กลไกการเทียบโอนประสบการณ์ด้วยธนาคารหน่วยกิตและการจัดทำมาตรฐานอาชีพในสาชา
ที่สามารถอ้างอิงอาเซียนได ้
  ข้อ 8 การพัฒนาเด็กปฐมวัยให้ได้รับการดูแลและพัฒนาก่อนเข้ารับการศึกษาเพ่ือพัฒนาร่างกาย 
จิตใจ วินัย อารมณ์ สังคม และสติปัญญาให้สมกับวัย เพื่อเป็นการขับเคลื่อนแผนบูรณาการการพัฒนาเด็กปฐมวัย
ตามพระราชบัญญัติการพัฒนาเด็กปฐมวัย พ.ศ. ๒๕๖๒ สู่การปฏิบัติเป็นรูปธรรม โดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำไป
เป็นกรอบในการจัดทำแผนปฏิบัติการเพ่ือพัฒนาเด็กปฐมวัย และมีการติดตามความก้าวหน้าเป็นระยะ 
  ข้อ 9 การศึกษาเพื่ออาชีพและสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ เพื่อให้ผู ้จบ
การศึกษาระดับปริญญาและอาชีวศึกษามีอาชีพและรายได้ที่เหมาะสมกับการดำรงชีพและคุณภาพชีวิตที่ดีมีส่วน
ช่วยเพิ่มขีดความสามารถการแช่งขันในเวทีโลกได ้
  ข้อ 10 การพลิกโฉมระบบการศึกษาไทยด้วยการนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ใน
การจัดการศึกษาทุกระดับการศึกษา เพ่ือให้สถาบันการศึกษาทุกแห่งนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ใน
การจัดการศึกษาผ่านระบบดิจิทัล 
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  ข้อ 11 การเพิ่มโอกาสและการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพของกลุ่มผู้ด้อยโอกาสทางการศึกษา 
และผู้เรียนที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ เพ่ือเพ่ิมโอกาสและการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพของกลุ่มผู้ด้อยโอกาส
ทางการศึกษา และผู้เรียนที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ 
  ข้อ 12 การจัดการศึกษาในระบบระบบ และตามอัธยาศัย โดยยึดหลักการเรียนรู้ตลอดชีวิตและ
การมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เพื่อเพิ่มโอกาสและการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพของกลุ่มผู้ด้อยโอกาสทาง
การศึกษาและผู้เรียนที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษนโยบายระยะเร่งด่วน (Quick Win) ของกระทรวงศึกษาธิการ 
   1. ความปลอดภัยของผู้เรียน โดยจัดให้มีรูปแบบ วิธีการ หรือกระบวนการในการดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน เพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ มีความสุข และไต้รับการปกป้องคุ้มครองความ
ปลอดภัยทั้งต้านร่างกายและจิตใจ รวมถึงการสร้างทักษะให้ผู ้เรียนมีความสามารถในการดูแลตนเอง จากภัย
อันตรายต่าง ๆ ท่ามกลางสภาพแวดล้อมทางสังคม 
   2. หลักสูตรฐานสมรรถนะ มุ่งเน้นการจัดการเรียนรู้ที่หลากหลายโดยยึดความสามารถ 
ของผู้เรียนเป็นหลัก และพัฒนาผู้เรียนให้เกิดสมรรถนะที่ต้องการ 
   3. ฐานข้อมูล Big Data พัฒนาการจัดเก็บข้อมูลอย่างเป็นระบบและไม่ซ้ำช้อน เพื่อให้
ได้ข้อมูลภาพรวมการศึกษาของประเทศที่มีความครบถ้วน สมบูรณ์ ถูกต้องเป็นปัจจุบัน และสามารถนำมาใช้
ประโยชน์ได้อย่างแท้จริง 
   4. ขับเคลื่อนศูนย์ความเป็นเลิศทางการอาชีวศึกษา (Excellent Center) สนับสนุน 
การดำเนินงานของศูนย์ความเป็นเลิศทางการอาชีวศึกษา (Excellent Center) ตามความเป็นเลิศของแต่ละ
สถานศึกษาและตามบริบทของพื้นที่ สอดคล้องกับความต้องการของประเทศทั้งในปัจจุบันและอนาคต ตลอดจน  
มีการจัดการเรียนการสอนด้วยเครื่องมือที่ทันสมัย สอดคล้องกับเทคโนโลยีปัจจุบัน 
   5. พัฒนาทักษะทางอาชีพ ส่งเสริมการจัดการศึกษาที่เน้นพัฒนาทักษะอาชีพของผู้เรียน 
เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต สร้างอาชีพและรายได้ที่เหมาะสม และเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
   6. การศึกษาตลอดชีวิต การจัดเรียนรู้ตลอดชีวิตสำหรับประชาชนทุกช่วงวัยให้มีคุณภาพ
และมาตรฐาน ประชาชนในแต่ละช่วงวัยได้รับการศึกษาตามความต้องการอย่างมีมาตรฐาน เหมาะสมและเต็มตาม
ศักยภาพตั้งแต่วัยเด็กจนถึงวัยชรา และพัฒนาหลักสูตรที่เหมาะสมเพ่ือเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่สังคมผู้สูงวัย 
   7. การจัดการศึกษาสำหรับผู้ที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ ส่ งเสริมการจัดการศึกษา 
ให้ผู้ที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษได้รับการพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพ สามารถดำรงชีวิตในสังคมอย่างมีเกียรติ
ศักดิ์ศรีเท่าเทียมกับผู้อ่ืนในสังคม สามารถช่วยเหลือตนเอง และมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศ 
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นโยบายและจุดเน้นประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  
1. การจัดการศึกษาเพื่อความปลอดภัย 
 1.1 เร่งสร้างสถานศึกษาปลอดภัยเพื่อเพิ่มความเชื่อมั่นของสังคม และป้องกันจากภัยคุกคาม  

ในชีวิตรูปแบบใหม่ และภัยอื่น ๆ โดยมีการวางมาตรการด้านความปลอดภัยให้แก่นักเรียน ครูและบุคลากร  
ในสถานศึกษาในรูปแบบต่าง ๆ เช่น จัดโครงการโรงเรียน Sandbox : Safety zone in school (SSS) หรือ การจัดกิจกรรม
Safety School Success จัดให้มีการฉีดวัคซีนเพื่อป้องกันโรคติดต่อ การจัดการความรุนแรงเกี่ยวกับร่างกาย  
จิตใจ และเพศ เป็นต้น 

   1.2 เร่งพัฒนาบรรจุตัวชี ้วัดเรื ่องความปลอดภัยให้อยู ่ในเกณฑ์มาตรฐานของสถานศึกษา 
และหน่วยงานทุกระดับ 

 1.3 เร่งพัฒนาให้มีหน่วยงานด้านความปลอดภัยที่มีโครงสร้างและกรอบอัตรากำลังอย่างชัดเจน
ในทุกส่วนราชการของกระทรวงศึกษาธิการ  

2. การยกระดับคุณภาพการศึกษา 
 2.1  เร่งจัดทำและพัฒนากรอบหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน (หลักสูตรฐานสมรรถนะ) โดยรับฟัง

ความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ศึกษาวิเคราะห์ วิจัยความเหมาะสมความเป็นไปได้และทดลองใช้ก่อน  
การประกาศใช้หลักสูตรฯ ในเดือนเมษายน พ.ศ. 2565   

   2.2 จัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาสมรรถนะแบบผู้เรียนสร้างความรู้ด้วยตนเอง มุ่งเน้นกระบวนการ
เรียนรู้แบบถักทอความรู้ ทักษะคุณลักษณะผู้เรียนเข้าด้วยกันด้วยการลงมือปฏิบัติจริง (Active Learning) มุ่งเน้น
ให้ผู้เรียนสามารถเข้าใจและเรียนรู้อย่างมีความสุข และพัฒนาความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ รวมทั้งการพัฒนาระบบ
การวัดและประเมินผลเชิงสมรรถนะ   

    2.3 พัฒนาช่องทางการเรียนรู้ผ่านดิจิทัลแพลตฟอร์มที่หลากหลายและมีแพลตฟอร์มการเรียนรู้
อัจฉริยะที่รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับกระบวนการจัดการเรียนรู้ สื่อการสอนคุณภาพสูง และการประเมินและพัฒนา
ผู้เรียน เพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้เป็นรายบุคคล (Personalized Learning) สำหรับผู้เรียนทุกช่วงวัย 

 2.4  มุ ่งพัฒนาการจัดการเรียนการสอนประวัต ิศาสตร์ หน้าที ่พลเมืองและศีลธรรมให้มี  
ความทันสมัยสอดรับกับวิถีใหม่ เหมาะสมกับวัยของผู้เรียน ควบคู่ไปกับการเรียนรู้ประวัติ ศาสตร์ของท้องถิ่นและ
การเสริมสร้างวิถีชีวิตของความเป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง  

 2.5  ส่งเสริมให้ความรู้ด้านการเงินและการออม (Financial Literacy) ให้กับผู้เรียน โดยบูรณาการ
การทำงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น กองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.) ธนาคารกรุงศรีอยุธยา ธนาคาร 
ออมสิน ผ่านโครงการต่าง ๆ เช่น โครงการสถานศึกษาส่งเสริมวินัยการออมกับ กอช. โครงการธนาคารโรงเรียน 
และการเผยแพร่สื่อแอนิเมชันรอบรู้เรื่องเงิน 

 2.6  พัฒนาหลักสูตรอาชีวศึกษา และหลักสูตรวิชาชีพระยะสั ้น แบบโมดูล (Modular System)   
ที่มีการบูรณาการวิชาสามัญและวิชาชีพในชุดวิชาอาชีพเดียวกัน เชื่อมโยงการจัดการอาชีวศึกษาทั้งในระบบ        
นอกระบบ และระบบทวิภาคี รวมทั้งการจัดการเรียนรู้แบบต่อเนื่อง (Block Course) เพ่ือสะสมหน่วยการเรียนรู้ (Credit 
Bank) ร่วมมือกับสถานประกอบการในการจัดการอาชีวศึกษาอย่างเข้มข้นเพ่ือการมีงานทำ 
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    2.7 ศึกษาวิจัย ถอดบทเรียนความสำเร็จในการจัดและพัฒนาคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษา
ของสถานศึกษาในพื้นที ่นวัตกรรมการศึกษา ของพื ้นที ่นวัตกรรมการศึกษา เพื ่อเป็นแนวทางให้หน่วยงาน 
สถานศึกษา และผู้เกี่ยวข้องนำไปประยุกต์ใช้ให้เหมาะสม 

3. การสร้างโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียมทางการศึกษาทุกช่วงวัย  
 3.1  ดำเนินการสำรวจและติดตามเด็กตกหล่นและเด็กออกกลางคัน เพ่ือนำเข้าสู่ระบบการศึกษา

โดยเฉพาะการศึกษาภาคบังคับ  
    3.2 ส่งเสริมสนับสนุนให้เด็กปฐมวัยที่มีอายุตั้งแต่ 3 ปีขึ้นไปทุกคน เข้าสู่ระบบการศึกษาเพื่อรับ

การพัฒนาอย่างรอบด้าน มีคุณภาพ ตามศักยภาพ ตามวัยและต่อเนื่องอย่างเป็นระบบ โดยบูรณาการร่วมงานกับ
ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

    3.3 มุ่งแก้ปัญหาคนพิการในวัยเรียนที่ไม่ได้รับการศึกษาเข้าสู่ระบบการศึกษา โ ดยกำหนด
ตำแหน่ง (ปักหมุด) บ้านเด็กพิการทั่วประเทศ   

 3.4 ให้ความช่วยเหลือโรงเรียนห่างไกลกันดารได้มีโอกาสเรียนรู้ในยุคโควิด โดยการสร้างความพร้อม 
ในด้านดิจิทัลและด้านอื่น ๆ 

     3.5 ส่งเสริม และสนับสนุนความร่วมมือการจัดการศึกษาร่วมกับหน่วยงาน องค์กรทั้งภาครัฐ 
เอกชน ชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสถาบันสังคมอ่ืน  

4. การศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะอาชีพและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน 
 4.1 ขับเคลื่อนศูนย์ความเป็นเลิศทางการอาชีวศึกษา (Excellent Center) และส่งเสริมการผลิตกำลังคน

ที่ตอบโจทย์การพัฒนาประเทศ 
 4.2 ส ่ งเสร ิม สน ับสน ุนให ้ม ีการฝ ึกอบรมอาช ีพท ี ่สอดคล ้องก ับความถน ัด ความสนใจ                             

โดยการ Re-skill,  Up-skill ,New skill เพ่ือให้ทุกกลุ่มเป้าหมายมีการศึกษาในระดับที่สูงขึ้น พร้อมทั้งสร้างช่องทาง
อาชีพในรูปแบบที่หลากหลายให้ครอบคลุมผู้เรียนทุกกลุ่มเป้าหมาย รวมทั้งผู้สูงอายุ ที่มีความสนใจ โดยมีการบูรณาการ
ความร่วมมือระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  

 4.3 จัดตั ้งศูนย์ให้คำปรึกษาการจัดตั ้งธ ุรกิจ (ศูนย์ Start up) ภายใต้ศูนย์พัฒนาอาชีพ           
และการเป็นผู้ประกอบการ และพัฒนาศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา เพื่อการส่งเสริม และพัฒนา
ผู้ประกอบการด้านอาชีพทั้งผู้เรียนอาชีวศึกษาและประชาชนทั่วไป โดยเชื่อมโยงกับ กศน. และสถานประกอบการทั้งภาครัฐ
และเอกชนที่สอดคล้องกับการประกอบอาชีพในวิถีชีวิตรูปแบบใหม่  

 4.4 พัฒนาแอปพลิเคชัน เพื่อสนับสนุนช่างพันธุ์ R อาชีวะซ่อมทั่วไทย โดยการนำร่องผ่านการ
ให้บริการของศูนย์ซ่อมสร้างเพ่ือชุมชน (Fix it Center) จำนวน 100 ศูนย์ ให้ครอบคลุมการให้บริการแก่ประชาชน 

5. การส่งเสริมสนับสนุนวิชาชีพครูและบุคลากรทางการศึกษา 
    5.1 พัฒนาหลักเกณฑ์การประเมินวิทยฐานะแนวใหม่ Performance Appraisal (PA) โดยใช้ระบบ 

การประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ระบบ Digital Performance 
Appraisal (DPA)   
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 5.2 พัฒนาสมรรถนะทางด้านเทคโนโลยีดิจิทัล โดยการจัดทำกรอบระดับสมรรถนะดิจิทัล 
(Digital Competency) สำหรับครูและบุคลากรทางการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และระดับอาชีวศึกษา  

 5.3 ดำเนินการแก้ไขปัญหาหนี้สินครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งระบบ ควบคู่กับการให้ความรู้
ด้านการวางแผนและการสร้างวินัยด้านการเงินและการออม 

6. การพัฒนาระบบราชการและการบริการภาครัฐยุคดิจิทัล 
 6.1 พัฒนาระบบสารสนเทศโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย ในการจัดระบบทะเบียนประวัติของ

ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาอิเล็กทรอนิกส์ 
 6.2 ปรับปรุงแนวทางการจัดสรรเง ินค่าเครื ่องแบบนักเร ียนและอุปกรณ์การเร ียนผ่าน 

แอปพลิเคชัน “เป๋าตัง” ของกรมบัญชีกลางไปยังผู้ปกครองโดยตรง 

7. การขับเคลื่อนกฎหมายการศึกษาและแผนการศึกษาแห่งชาติ  
   จัดทำกฎหมายลำดับรองและแผนการศึกษาแห่งชาติเพื ่อรองรับพระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติควบคู่กับการสร้างการรับรู้ให้กับประชาชนได้รับทราบอย่างทั่วถึง 

 2.4.3 นโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2565 
  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ตระหนักถึงนโยบายต้านการศึกษา ซึ่งถือเป็นส่วน
สำคัญยิ่งในการพัฒนาประเทศให้บรรลุเป้าหมายอย่างยั่งยืน เป็นประเทศที่พัฒนาแล้วในทุกด้านดังนั้น เพ่ือให้การ
ดำเนินการเกิดผลสัมฤทธิ์และสอดคล้องกับแผนการปฏิรูปประเทศ โดยเฉพาะกิจกรรมปฏิรูปประเทศท่ีจะส่งผลให้
เกิดการเปลี่ยนแปลงต่อประชาชนอย่างมีนัยสำคัญ (Big Rock) ที่มีความสำคัญเร่งด่วน และสามารถดำเนินการ
และวัดผลได้อย่างเป็นรูปธรรมในช่วงปี พ.ศ. 2564 - 2565 ซึ่งเกี่ยวข้องกับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน ได้แก่ (1) การสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาตั้งแต่ระดับปฐมวัย (2) การพัฒนาการ
จัดการเร ียนการสอนสู ่การเร ียนรู ้ฐานสมรรถนะเพื ่อตอบสนองการเปลี ่ยนแปลงในศตวรรษที ่ 21 และ  
(3) การสร้างระบบการผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีคุณภาพ จึงกำหนดนโยบายสำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2565 ดังนี้ 
  1) ด้านความปลอดภัยพัฒนาระบบและกลไกในการดูแลความปลอดภัยให้กับผู้เรียน ครู และ
บุคลากรทางการศึกษาและสถานศึกษา จากภัยพิบัติและภัยคุกคามทุกรูปแบบ รวมถึงการจัดสภาพแวดล้อมที่เอ้ือ
ต่อการมีสุขภาวะที่ดีสามารถปรับตัวต่อโรคอุบัติใหม่และโรคอุบัติซ้ำ 
  2) ด้านโอกาส 
   2.1 สนับสนุนให้เด็กปฐมวัยได้เข้าเรียนทุกคน มีพัฒนาการที่ดี ทั้งทางร่างกาย จิตใจ
วินัย อารมณ์ สังคม และสติปัญญา ให้สมกับวัย 
   2.2 ดำเนินการให้เด็กและยาวชนได้รับการศึกษาจนจบการศึกษาชั้นพื้นฐาน อย่างมี
คุณภาพตามมาตรฐาน วางรากฐานการศึกษาเพื่ออาชีพ สามารถวิเคราะห์ตนเองเพื่อการศึกษาต่อ และประกอบ
อาชีพตรงตามศักยภาพและความถนัดของตนเอง รวมทั้งส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนที่มีความสามารถพิเศษสู่ความ
เป็นเลิศ เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
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   2.3 พัฒนาระบบดูแลช ่วยเหลือเด ็กและเยาวชนที ่อย ู ่ ในการศึกษาขั ้นพื ้นฐาน  
เพื่อป้องกันไม่ให้ออกจากระบบการศึกษา รวมทั้งช่วยเหลือเด็กตกหล่นและเด็กออกกลางคันให้ได้รับการศึกษา  
ขั้นพ้ืนฐานอย่างเท่าเทียมกัน 
   2.4 ส่งเสริมให้เด็กพิการและผู้ด้อยโอกาส ให้ได้รับโอกาสทางการศึกษาที่มีคุณภาพมี
ทักษะในการดำเนินชีวิต มีพื้นฐานในการประกอบอาชีพ พึ่งตนเองได้อย่างมีศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
  3) ด้านคุณภาพ 
   3.1 ส่งเสริมการจัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีความรู้ มีทักษะการเรียนรู้และทักษะที่จำเป็น
ของโลกในศตวรรษที่ 21 อย่างครบถ้วน เป็นคนดี มีวินัย มีความรักในสถาบันหลักของชาติ ยึดมั่นการปกครองใน
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง 
   3.2 พัฒนาผู้เรียนให้มีสมรรถนะและทักษะด้านการอ่าน คณิตศาสตร์ การคิดขั้นสูง
นวัตกรรม วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีดิจิทัล และภาษาต่างประเทศ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและ
การเลือกศึกษาต่อเพ่ือการมีงานทำ 
   3.3 ปรับหลักสูตรเป็นหลักสูตรฐานสมรรถนะ ที่เน้นการพัฒนาสมรรถนะหลักที่จำเป็น
ในแต่ละระดับ จัดกระบวนการเรียนรู้แบบลงมือปฏิบัติจริง รวมทั้งส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ที่สร้างสมดุลทุกด้าน 
ส่งเสริมการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาพหุปัญญา พัฒนาระบบกรวัดและประเมินผลผู้เรียนทุกระดับ 
   3.4 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้เป็นครูยุคใหม่ มีศักยภาพในการจัดการ
เรียนการสอนตามหลักสูตรฐานสมรรถนะ มีทักษะในการปฏิบัติหน้าที ่ได้ดี มีความรู้ความสามารถในการใช้
เทคโนโลยีดิจิทัลมีการพัฒนาตนเองทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งมีจิตวิญญาณความเป็นครู 
  4) ด้านประสิทธิภาพ 
   4.1 พัฒนาระบบบริหารจัดการโดยใช้พื้นที่เป็นฐาน มีนวัตกรรมเป็นกลไกหลักในการ
ขับเคลื่อนบนฐานข้อมูลสารสนเทศท่ีถูกต้อง ทันสมัย และการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน 
   4.2 พัฒนาโรงเรียนมัธยมดีสี่มุมเมือง โรงเรียนคุณภาพของชุมชน โรงเรียนขนาดเล็กและ
โรงเรียนที่สามารถดำรงอยู่ได้อย่างมีคุณภาพ (Stand Alone) ให้มีคุณภาพอย่างยั่งยืน สอดคล้องกับบริบทของพ้ืนที่ 
   4.3 บร ิหารจ ัดการโรงเร ียนขยายโอกาสทางการศ ึกษา ท ี ่ม ีจำนวนนักเร ียน  
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 -3 น้อยกว่า 20 คนให้ได้รับการศึกษาอย่างมีคุณภาพ สอดคล้องกับนโยบายโรงเรียน
คุณภาพของชุมชน 
   4.4 ส่งเสริมการจัดกรศึกษาที ่ม ีค ุณภาพในสถานศึกษาที ่ม ีว ัตถุประสงค์เฉพาะ 
และสถานศึกษาที่ตั้งในพื้นที่ลักษณะพิเศษ 
   4.5 สนับสนุนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาให้เป็นต้นแบบการพัฒนานวัตกรรมการศึกษา
และการเพิ่มความคล่องตัวในการบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
   4.6 เพ่ิมประสิทธิภาพการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการศึกษาชั้นพื้นฐาน 
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  โดยสรุปแล้ว ความสอดคล้องของแผนในระดับต่าง ๆ ( ที่สอดคล้องกับภารกิจของสำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน แผนระดับที่ ยุทธศาสตร์ชาติ ที่เป็นเป้าหมายการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน 
โตยมียุทธศาสตร์ที ่เกี ่ยวข้องหลักในด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากร ส่วนแผนระดับที ่ 2 
ซึ่งเป็นแนวทางการขับเคลื่อนประเทศในมิติต่างๆ เพื่อบรรลุตามเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติซึ่งประกอบไปด้วย
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทเฉพาะกิจภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติอันเป็นผลมาจากสถานการณ์  
โควิด-19 พ.ศ. 2564 - 2565 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติแผนการปฏิรูปประเทศ กิจกรรมปฏิรูปที่
จะส ่งผลให้เก ิดการเปลี ่ยนแปลงต่อประชาชนอย่างมีน ัยสำคัญ  (Big Rock) ในแผนการปฏิร ูปประเทศ 
 (ฉบับปรับปรุง) และนโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ และแผนระดับที่ 3 เป็นแผนที่จัดทำ
ขึ้นโดยหน่วยงานของรัฐ เพื่อถ่ายทอดเป้าหมายและประเด็นการพัฒนาของแผนระดับที่ และ 2 ไปสู่การปฏิบัติ 
โดยมีส่วนที ่เกี ่ยวข้องกับการจัดการศึกษาขั ้นพื ้นฐานได้แก่ แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 - 2579 
แผนปฏิบัติการต้านการจัดการศึกษาปฐมวัยของกระทรวงศึกษาธิการ (พ.ศ. 2563 - 2565) แผนปฏิบัติราชการ
ระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 - 2565) ของกระทรวงศึกษาธิการ แผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 - 2565)  
ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน (พ.ศ. 2564 - 2565) สำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั ้นพื ้นฐาน แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ของสำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน นอกจากนี้ ยังพิจารณานโยบายรัฐบาล (พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา) นโยบาย
การจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2565 และนโยบายสำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2565 ในการจัดทำแผนปฏิบัติการดังกล่าว
เช่นเดียวกับแผนปฏิบัติราชการอีกด้วย 
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ส่วนที่ 3 
สาระสำคัญแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย 

3.1 ภาพรวม 

    3.1.1 วิสัยทัศน์ 

 จัดการศึกษาข้ันพื้นฐานอย่างมีคุณภาพ สู่สังคมอนาคตที่ยั่งยืน 

 3.1.2 พันธกิจ         

 1. ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาจัดการศึกษาเพ่ือเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติ
และการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  
 2. ส่งเสริมการจัดการศึกษาให้สถานศึกษามีความปลอดภัยจากภัยทุกรูปแบบ 
 3. พัฒนาผู้เรียนให้มีความเป็นเลิศทางวิชาการ เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันเต็มตามศักยภาพ 
 4. พัฒนาศักยภาพและคุณภาพผู้เรียนให้มีสมรรถนะตามหลักสูตรและคุณลักษณะในศตวรรษท่ี 21 
 5. สร้างโอกาส ความเสมอภาคทางการศึกษา ลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา ให้กับผู้เรียนอย่าง
ทั่วถึงและเท่าเทียม 
 6. พัฒนา ส่งเสริม สนับสนุน ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นมืออาชีพ             
 7. ส่งเสริมระบบบริหารการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  ยึดหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals : SDGs)  
 8. ปรับสมดุลและพัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษาโดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัล  
 9. พัฒนาระบบบริหารการจัดการศึกษาแบบมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย 

 3.1.3 เป้าหมาย 

 1. สถานศึกษาจัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติและการปกครอง  
ในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  
 2. สถานศึกษาจัดการศึกษาให้มีความปลอดภัยจากภัยทุกรูปแบบ 
 3. ผู้เรียนมีความเป็นเลิศทางวิชาการ และมีขีดความสามารถในการแข่งขันเต็มตามศักยภาพ 
 4. ผู้เรียนมีศักยภาพ คุณภาพ สมรรถนะ ตามหลักสูตรและคุณลักษณะในศตวรรษท่ี 21 
 5. ผู้เรียนทุกคนได้รับโอกาส ความเสมอภาคทางการศึกษา  ลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาอย่าง
ทั่วถึงและเท่าเทียม 
 6. ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนา ส่งเสริม สนับสนุน ให้เป็นมืออาชีพ 
 7. ระบบบริหารการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ยึดหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงและเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน(Sustainable Development Goals : SDGs) อย่างมีคุณภาพ 
 8. ระบบบริหารจัดการศึกษาโดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัลอย่างสมดุล 
 9. ระบบบริหารจัดการศึกษาแบบมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายอย่างมีประสิทธิภาพ 
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           3.1.4 กลยุทธ์หน่วยงาน 

   กลยุทธ์ที่ 1 ส่งเสริมการจัดการศึกษาให้สถานศึกษามีความปลอดภัยจากภัยทุกรูปแบบ 
   กลยุทธ์ที่ 2 สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาให้กับประชากรวัยเรียนระดับ
มัธยมศึกษาทุกคนทุกคน 
   กลยุทธ์ที่ 3 ยกระดับคุณภาพการศึกษาให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 
   กลยุทธ์ที่ 4 เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา 

  3.1.5 จุดเน้นสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย 
 3.1.5.1 สถานศึกษาปลอดภัย” วิถีคุณภาพ Next Normal 
 3.1.5.2 สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย ปลุกพลัง สร้างโอกาสแห่งอนาคต 

ลดความหเลื่อมล้ำแก่ผู้เรียน 
 3.1.5.3 ห้องเรียนคุณภาพวิถีใหม่ (New Normal) 

3.2 กลยุทธ์หน่วยงาน 

 3.2.1 กลยุทธท์ี่ 1 ส่งเสรมิการจัดการศึกษาให้สถานศึกษามีความปลอดภยัจากภัยทุกรปูแบบ 
  1. เป้าหมาย 
   ผู้เรียน ครู บุคลากรทางการศึกษา และสถานศึกษา ได้รับการดูแลความปลอดภัยจาก      
ภัยพิบัติและภัยคุกคามทุกรูปแบบ สามารถปรับตัวต่อโรคอุบัติใหม่ โรคอุบัติซ้ำ และรองรับวิถีใหม่ รวมถึงการจัด
สภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการมีสุขภาวะที่ดี 

  2. ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 

ที ่ ตัวช้ีวัด หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย 
1 ร้อยละของผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจ และความพร้อมสามารถรับมือกับภัย

คุกคามทุกรูปแบบ เช่น ภัยจากยาเสพติด ความรุนแรง การคุกคาม ในชีวิต   
และทรัพย์สิน การค้ามนุษย์ อาชญากรรมไซเบอร์ และภัยพิบัติต่าง ๆ เป็นต้น  

ร้อยละ  85 

2 ร้อยละของผู้เรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมที่ส่งเสริมสนับสนุนในการสร้างภูมิคุ้มกัน
พร้อมรับมือการเปลี่ยนแปลงและภัยคุกคามใหม่ทุกรูปแบบ 

ร้อยละ 85 

3 ร้อยละของผู้เรียนมีสุขภาวะ มีทักษะพื้นฐานในการดำรงชีวิต สามารถดำรงชีวิต
อยู่ในสังคม ได้อย่างมีความสุข 

ร้อยละ  85 

4 ร้อยละของครู บุคลากรทางการศึกษา ดำเนินการตามแนวทางในการจัดการ  
ภัยพิบัติ และภัยคุกคามทุกรูปแบบ ให้สามารถปรับตัวต่อโรคอุบัติใหม่และโรค
อุบัติซ้ำ รองรับวิถีชีวิตใหม่ (New Normal) 

ร้อยละ 80 

5 ร้อยละของบุคลากรทางการศึกษา มีความรู้ ความเข้าใจเรื่องการจัดระบบความ
ปลอดภัยต่าง ๆ สามารถนำความรู้ไปถ่ายทอดได้ 

ร้อยละ 80 

6 ร้อยละของสถานศึกษามีแผน/มาตรการในการจัดการภัยพิบัติ ภัยคุกคาม     
ทุกรูปแบบ โรคอุบัติใหม่และโรคอุบัติซ้ำ รองรับวิถีชีวิตใหม่ (New Normal) 

ร้อยละ 80 

7 ร้อยละของสถานศึกษาได้รับการพัฒนาการจัดการศึกษาให้มีความปลอดภัย
จากภัยทุกรูปแบบตามบริบท 

ร้อยละ 80 
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  3. แนวทางการพัฒนา 

       1) ส่งเสริมการพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ความเข้าใจ รู้จักวิธีการป้องกันและแก้ไขเกี่ยวกับ  
ภัยคุกคาม ภัยจากยาเสพติด ความรุนแรง การคุกคามในชีวิตและทรัพย์สิน การค้ามนุษย์อาชญากรรมไซเบอร์        
ภัยพิบัติและภาวะฉุกเฉิน โรคอุบัติใหม่และโรคอุบัติซ้ำ ตลอดจนพฤติกรรมที่พึงประสงค์ด้านสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวกับ
ความปลอดภัย 
 2) สร้างความตระหนัก ความรู ้ ความเข้าใจแก่ครู บุคลากรทางการศึกษาให้สามารถ
วิเคราะห์ประเมินสถานการณ์ความเสี ่ยง และดำเนินการตามแนวทางในการจัดการภัยพิบัติและภัยคุกคาม  
ทุกรูปแบบ ให้สามารถปรับตัวต่อโรคอุบัติใหม่และโรคอุบัติซ้ำรองรับวิถีชีวิตใหม่ (New Normal) 
      3) พัฒนากระบวนการเรียนรู้ที ่มุ ่งเสริมสร้างทักษะชีวิตและทักษะอาชีพให้แก่ผู้เรียนเพ่ือ
รองรับภัยพิบัติและภัยคุกคามทุกรูปแบบ โรคอุบัติใหม่และโรคอุบัติซ้ำ 
      4) ส่งเสริม พัฒนาทักษะด้านดิจิทัล และด้านการเรียนรู้ด้วยตัวเอง ที่นำไปสู่ Digital Life & 
Learning รวมถึงความพร้อมของครูผู้สอนในการจัดการเรียนการสอนออนไลน์เพื่อความปลอดภัยเมื่อต้องเผชิญ
กับสถานการณ์ภัยพิบัติและภัยคุกคาม 
      5) ส่งเสริมให้มีการจัดสภาพแวดล้อม และสร้างระบบนิเวศน์ การเรียนรู ้ที ่ปลอดภัย              
ในสถานศึกษา ให้ผู้เรียนมีความปลอดภัย มีความอบอุ่น และมีความสุขในสถานศึกษา 
     6) เสริมสร้างแนวทางการป้องกันและแก้ปัญหาจากภัยคุกคามทุกรูปแบบได้อย่างทันท่วงที 
เช่น ภัยคุกคามทางไซเบอร์ การแสดงออกที่ไม่เหมาะสม พฤติกรรมกลั่นแกล้งรังแกผู้อื่น (Bully) ความรุนแรง     
ในสถานศกึษา การล่วงละเมิดทางเพศ และยาเสพติด โดยความร่วมมือจากภาคีเครือข่าย 
    7) พัฒนาระบบและรูปแบบการป้องกันภัยทุกรูปแบบ รวมทั้งเสริมสร้างสวัสดิการให้ครู        
และบุคลากรทางการศึกษามีขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงาน  

  4. ความสอดคล้องโครงการ และตัวชี้วัด 

ที ่ ตัวช้ีวัด โครงการ 
1 ร้อยละของผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจ และ

ความพร้อมสามารถรับมือกับภัยคุกคามทุก
รูปแบบ เช่น ภัยจากยาเสพติด ความรุนแรง การ
คุกคาม ในชีวิตและทรัพย์สิน การค้ามนุษย์ 
อาชญากรรมไซเบอร์  
และภัยพิบัติต่าง ๆ เป็นต้น 

1.โครงการ“สถานศึกษาปลอดภัย”  วิถีคุณภาพ Next 
Normal 
2. โครงการการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การสร้างความ
ตระหนักรู้ ความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ 
3.โครงการลูกเสือต้านภัยยาเสพติดและการพัฒนา
กิจกรรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติด ปี 2565 
4. โครงการลูกเสือจิตอาสาพระราชทานในสถานศึกษา
5.โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดและทักษะ
ชีวิต เยาวชนรุ่นใหม่ปลอดภัยจากภัยคุกคาม 

2 ร้อยละของผู้เรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมที่ส่งเสริม
สนับสนุนในการสร้างภูมิคุ้มกันพร้อมรับมือการ
เปลี่ยนแปลงและภัยคุกคามใหม่ทุกรูปแบบ 

1.โครงการ“สถานศึกษาปลอดภัย”  วิถีคุณภาพ Next 
Normal 
2.โครงการลูกเสือต้านภัยยาเสพติดและการพัฒนา
กิจกรรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติด ปี 2565 
3.โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดและทักษะ
ชีวิต เยาวชนรุ่นใหม่ปลอดภัยจากภัยคุกคาม 
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ที ่ ตัวช้ีวัด โครงการ 
3 ร้อยละของผู้เรียนมีสุขภาวะ มีทักษะพื้นฐานใน

การดำรงชีวิต สามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคม ได้
อย่างมีความสุข 

1.โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดและทักษะ
ชีวิต เยาวชนรุ่นใหม่ปลอดภัยจากภัยคุกคาม 
2.โครงการบริหารจัดการศึกษาสร้างเสริมคุณภาพชีวิต
ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมในสถานศึกษาประจำปี
งบประมาณ 2565 
3.โครงการส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน 
4.โครงการ “ดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่มีปัญหาด้าน
ความคิด พฤติกรรม และอารมณ์ โดยนักจิตวิทยา
โรงเรียนประจำเขตพ้ืนที่การศึกษา” 

4 ร้อยละของครู บุคลากรทางการศึกษา 
ดำเนินการตามแนวทางในการจัดการภัยพิบัติ 
และภัยคุกคามทุกรูปแบบ ให้สามารถปรับตัวต่อ
โรคอุบัติใหม่และโรคอุบัติซ้ำ รองรับวิถีชีวิตใหม่ 
(New Normal) 

1.โครงการ“สถานศึกษาปลอดภัย” วิถีคุณภาพ Next 
Normal 

5 ร้อยละของบุคลากรทางการศึกษา มีความรู้ 
ความเข้าใจเรื่องการจัดระบบความปลอดภัยต่าง 
ๆ สามารถนำความรู้ไปถ่ายทอดได้ 

1.โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การสร้างความ
ตระหนักรู้ ความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ 
2.โครงการ“สถานศึกษาปลอดภัย”  วิถีคุณภาพ Next 
Normal 
3.โครงการอบรมสัมมนาเก่ียวกับกฎหมายและวินัย
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

6 ร้อยละของสถานศึกษามีแผน/มาตรการในการ
จัดการภัยพิบัติ ภัยคุกคามทุกรูปแบบ โรคอุบัติ
ใหม่และโรคอุบัติซ้ำ รองรับวิถีชีวิตใหม่(New 
Normal) 

1.โครงการ“สถานศึกษาปลอดภัย”  วิถีคุณภาพ Next 
Normal 
2.โครงการห้องเรียนคุณภาพวิถีใหม่ (New Normal) 

7 ร้อยละของสถานศึกษาได้รับการพัฒนาการจัด
การศึกษาให้มีความปลอดภัยจากภัยทุกรูปแบบ
ตามบริบท 

1.โครงการ“สถานศึกษาปลอดภัย”  วิถีคุณภาพ Next 
Normal 
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 3.2.2 กลยุทธ์ที่ 2 สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาให้กับประชากรวัยเรียน
ระดับมัธยมศึกษาทุกคน 
  1. เป้าหมาย 
   1) ประชากรวัยเรียนระดับมัธยมศึกษา ได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างเสมอภาคจนจบ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
   2) ผู้เรียนที่มีความสามารถพิเศษได้รับการส่งเสริมและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ 
   3) เด็กกลุ่มเสี่ยงที่จะออกจากระบบการศึกษา เด็กตกหล่น และเด็กออกกลางคันได้รับ
การช่วยเหลือให้ได้รับการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
   4) เด็กพิการและผู้ด้อยโอกาส ได้รับโอกาสทางการศึกษาท่ีมีคุณภาพ 
   5) สถานศึกษามีผลการดำเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่มีประสิทธิภาพ 
   6) สถานศึกษาที ่พัฒนาแหล่งเรียนรู ้เอื ้อต่อการศึกษาและการเรียนรู ้ตลอดชีวิต        
อย่างมีคุณภาพมีความหลากหลายและสามารถให้บริการได้อย่างทั่วถึง 

  2. ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 

ที ่ ตัวช้ีวัด หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย 
1 อัตราการเข้าเรียนสุทธิระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น สำนักงานเขตพ้ืนที่

มัธยมศึกษาสุโขทัย  
ร้อยละ 70 

2 จำนวนผู้เรียนที่มีความสามารถพิเศษตามโครงการห้องเรียนกีฬา    
ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ  

คน 150 

3 จำนวนเด็กกลุ่มเสี่ยงที่จะออกจากระบบการศึกษา เด็กตกหล่น        
และเด็กออกกลางคันได้รับการช่วยเหลือให้ได้รับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  

ร้อยละ 70 

4 จำนวนเด็กพิการและผู้ด้อยโอกาส ได้รับโอกาสทางการศึกษาที่มี
คุณภาพ 

คน 100 
Set + DMC 

5 ร้อยละของผู้เรียนที่ได้รับเงินอุดหนุนปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียน
ยากจน 

ร้อยละ 20 

6 จำนวนสถานศึกษามีผลการดำเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน
ที่มีประสิทธิภาพ 

ร้อยละ  80 

7 จำนวนสถานศึกษาที่พัฒนาแหล่งเรียนรู้เอ้ือต่อการศึกษาและการเรียนรู้
ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพมีความหลากหลายและสามารถให้บริการได้
อย่างทั่วถึง 

ร้อยละ  80 

  3.แนวทางการพัฒนา 

  1) สร้างโอกาสและความเสมอภาคการเข้าถึงการศึกษาขั้นพื้นฐานที่มีคุณภาพให้แก่ประชากร    
วัยเรียนทุกคนอย่างต่อเนื่อง โดยจัดการศึกษาตามขีดความสามารถของผู้เรียน ความถนัดและศักยภาพของ         
แต่ละบุคคล วางรากฐานการศึกษาเพ่ืออาชีพ 
  2) ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาดำเนินการค้นหา เฝ้าระวัง ติดตาม และประสานช่วยเหลือ
ประชากรวัยเรียนระดับการศึกษาขั ้นพื ้นฐาน ที ่อยู ่นอกระบบการศึกษาให้เข้าถึงการศึกษาที ่มีคุณภาพ  
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และได้รับการพัฒนาตามศักยภาพของแต่ละบุคคล และสนับสนุนให้มีข้อมูล องค์ความรู้ และแนวทาง/วิธีการ/
เครื่องมือที่จำเป็นในการป้องกันนักเรียนออกจากระบบการศึกษา 
  3) พัฒนารูปแบบและวิธีการจัดการเรียนรู้ สื่อ เทคโนโลยี สิ่งอำนวยความสะดวกทางการศึกษา
สำหรับคนพิการ การวัดและประเมินผลที่เหมาะสมกับการพัฒนาศักยภาพของเด็กพิการและเด็กด้อยโอกาส 
  4) ส่งเสริม พัฒนาการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการสร้างโอกาสทางการศึกษา 
  5) ระดมการมีส่วนร่วมของสังคมอย่างต่อเนื่อง เพ่ือสร้างโอกาส และลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา  
  6) ส่งเสริมให้สถานศึกษามีการดำเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่เข้มแข็งมีประสิทธิภาพ 
  7) ส่งเสริมให้สถานศึกษาพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือ จัดหาทุนและแหล่งทุนทางการศึกษา 
เพ่ือเพ่ิมโอกาสทางการศึกษาของนักเรียน 
  8) ให้สถานศึกษาพัฒนาแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ
มีความหลากหลายและสามารถให้บริหารได้อย่างทั่วถึง 

  4. ความสอดคล้องโครงการ และตัวชี้วัด 

ที ่ ตัวช้ีวัด โครงการ 
1 อ ั ต ร าการ เ ข ้ า เ ร ี ยนส ุ ทธ ิ ร ะด ั บ ชั้ น

มัธยมศึกษาตอนต้น สำนักงานเขตพื้นที่
มัธยมศึกษาสุโขทัย  

1.โครงการส่งเสริมประสิทธิภาพการดำเนินงานรับนักเรียน  
ปีการศึกษา 2565 
2.โครงการรายงาน การตรวจสอบความถูกต้องและการจัดเก็บ
แบบรายงานผู้สำเร็จ การศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษา
ขึ้นพ้ืนฐาน(ปพ.3) 

2 จำนวนผู้เรียนที่มีความสามารถพิเศษได้รับ
การส่งเสริมและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ 

1.โครงการห้องเรียนกีฬา 
2. โครงการเสริมสร้างศักยภาพกำลังคนทางวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีรุ่นใหม่ที่มีคุณภาพ 
2.โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพด้านคณิตศาสตร์ และ
วิทยาศาสตร์ 

3 จำนวนเด็กกลุ่มเสี่ยงที่จะออกจากระบบ
การศึกษา เด็กตกหล่น และเด็กออก 
กลางคันได้รับการช่วยเหลือให้ได้รับ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

1.โครงการพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือและคุ้มครองนักเรียน
ให้มีประสิทธิภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
2.โครงการลูกเสือต้านภัยยาเสพติดและการพัฒนากิจกรรม
ลูกเสือต้านภัยยาเสพติด ปีการศึกษา 2565 
3.โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดและทักษะชีวิต 
เยาวชนรุ่นใหม่ปลอดภัยจากภัยคุกคาม 
4.โครงการแนะแนวอาชีพเพ่ือการศึกษาและการมีงานทำ 

4 จำนวนเด็กพิการและผู้ด้อยโอกาส ได้รับ
โอกาสทางการศึกษาที่มีคุณภาพ 

1.โครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาเรียนรวม 
ปีงบประมาณ 25๖๕ 
2.โครงการพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือและคุ้มครองนักเรียน
ให้มีประสิทธิภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 



๕๐ 
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ที ่ ตัวช้ีวัด โครงการ 
5 ร้อยละของผู้เรียนที่ได้รับเงินอุดหนุน

ปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน 
1.โครงการสนับสนุนและติดตามการดำเนินงานตามโครงการเงิน
อุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไขในสถานศึกษา สังกัด
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย 

6 จำนวนสถานศึกษามีผลการดำเนินงาน
ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่มี
ประสิทธิภาพ 

1.โครงการพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือและคุ้มครองนักเรียน
ให้มีประสิทธิภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
2.โครงการ สพม.สุโขทัย ปลุกพลัง สร้างโอกาสแห่งอนาคต     
ลดความเลื่อมล้ำแก่ผู้เรียน 

7 จำนวนสถานศึกษาพัฒนาแหล่งเรียนรู้ที่
เอ้ือต่อการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต
อย่างมีคุณภาพมีความหลากหลายและ
สามารถให้บริการได้อย่างทั่วถึง 

1.โครงการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่
สถานศึกษา : การพัฒนาสถานศึกษาต้นแบบที่มุ่งสร้างผู้เรียนให้
เกิดกระบวนการคิดขั้นสูงตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
สู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SEP for SDGs) 
2.โครงการบริหารจัดการศึกษาสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อมในสถานศึกษาประจำปีงบประมาณ 2565 
3.โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการศิลปหัตถกรรม
นักเรียน และการแข่งขันกีฬา ปีการศึกษา 2565 

 3.2.3 กลยุทธ์ที่ 3 ยกระดับคุณภาพการศึกษาให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 
  1. เป้าหมาย 
  1) ผู้เรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษา มีความรักในสถาบันหลักของชาติและยึดมั่นการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข เป็นพลเมืองที่รู้สิทธิและหน้าที่ อย่างมีความรับผิดชอบ 
มีจิตสาธารณะ มีความรักและความภูมิใจในความเป็นไทย 
  2) ผู้เรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษา ได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน สอดคล้องกับ
ศักยภาพ ให้เป็นผู้มีสมรรถนะและทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 
  3) ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ ทันต่อการเปลี่ยนแปลง
ของเทคโนโลยี มีสมรรถนะ ความรู ้ ความเชี ่ยวชาญ จรรยาบรรณและมาตรฐานวิชาชีพ มีความพร้อม  
ทัง้ทางด้านวิชาการ เชี่ยวชาญวิชาชีพ มีจรรยาบรรณ และจิตวิญญาณความเป็นครู 
  4) สถานศึกษาจัดการศึกษาเพื ่อให้บรรลุเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั ่งย ืน  (Sustainable  
Development Goals : SDGs) โดยเฉพาะ SDG เป้าหมายที่ 4 การศึกษาที่มีคุณภาพและสร้างเสริมคุณภาพชีวิต
ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

  2. ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 

ที ่ ตัวช้ีวัด หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย 
1 ร้อยละของผู้เรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษา มีคุณภาพตามหลักสูตร 

การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  
ร้อยละ 80 

2 ร้อยละของผู้เรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษา มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
ระดับดีข้ึนไป 

ร้อยละ 90 

3 ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินโครงการพัฒนาการจัดการเรียนรู้เพื่อ
เสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียนที่ตอบสนองการเปลี่ยนแปลงศตวรรษที่ 21  

ร้อยละ 80 



๕๑ 
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ที ่ ตัวช้ีวัด หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย 
4 คะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ร้อยละ 40 

5 ร้อยละของครูสอนภาษาอังกฤษในระดับชั้นมัธยมศึกษา ได้รับการ
พัฒนาและยกระดับความรู้ภาษาอังกฤษโดยใช้ระดับการพัฒนาทางด้าน
ภาษา (CEFR) ตามเกณฑ์ท่ีกำหนด 

ร้อยละ 90 

6 ร้อยละของสถานศึกษาท่ีสอนในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ได้รับ 
การเตรียมความพร้อม(ด้านการอ่าน คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์) 
ในการประเมินระดับนานาชาติตามโครงการ PISA 

ร้อยละ 70 

7 ร้อยละของสถานศึกษาท่ีสามารถจัดการเรียนการสอนตามพหุปัญญา ร้อยละ 10 

8 ร้อยละของนักเรียนที่ได้รับการคัดกรองเพ่ือพัฒนาพหุปัญญารายบุคคล ร้อยละ 10 

9 ร้อยละของผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาเป็นบุคคลแห่งการ
เรียนรู้ ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี มีสมรรถนะ ความรู้ ความ
เชี่ยวชาญในวิชาชีพ 

ร้อยละ 80 

10 ร้อยละของผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา มีจรรยาบรรณ
มาตรฐานวิชาชีพ และจิตวิญญาณความเป็นครู 

ร้อยละ 90 

11 ร้อยละของสถานศึกษาจัดการศึกษาเพ่ือให้บรรลุเป้าหมายการพัฒนา
อย่างยั่งยืน (Sustainable  Development Goals : SDGs) โดยเฉพาะ 
SDG เป้าหมายที่ 4 การศึกษาที่มีคุณภาพและสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

ร้อยละ 80 

 

  3. แนวทางการพัฒนา 
  คุณภาพผู้เรียน 
  1) ส่งเสริมการจัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีความรู้ มีทักษะการเรียนรู้  และทักษะที่จำเป็นของโลก 
ในศตวรรษที่ 21 อย่างครบถ้วน เป็นคนดี มีวินัย มีความรักในสถาบันหลักของชาติ ยึดมั่นการปกครองในระบอบ
ประชาธ ิปไตยอ ันม ีพระมหากษัตร ิย ์ทรงเป ็นประม ุข และน ้อมนำพระบรมราโชบายด ้านการศ ึกษา  
ของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว สู่การปฏิบัติ 
  2) พัฒนาผู้เรียนตามแนวทางพหุปัญญา (Multiple Intelligences) 
  3) พัฒนาผู้เรียนให้มีสมรรถนะและทักษะด้านการอ่าน คณิตศาสตร์ การคิดขั้นสูง  นวัตกรรม
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีดิจิทัล และภาษาต่างประเทศ เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน เชื่อมโยงสู่อาชีพ
และการมีงานทำ มีทักษะอาชีพที่สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ 
  4) ส่งเสร ิม พัฒนาทักษะด้านดิจ ิท ัลและด้านการเร ียนร ู ้ของผ ู ้ เร ียนที ่นำไปสู ่  Digital 
Life&Learning 
  5) ดำเนินการคัดกรอง/วัดความสามารถและความถนัดของผู้เรียน เพื่อพัฒนาให้สอดคล้องกับ
ศักยภาพและส่งเสริมขีดความสามารถตามศักยภาพ 
 



๕๒ 
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  คุณภาพครู 
  6) ส่งเสริมให้ครูสามารถจัดการเรียนการสอนและการเรียนรู้รูปแบบ Active Learning /Co-
creation ให้กับผู้เรียนในทุกระดับชั้น 
  7) พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้มีศักยภาพในการจัดการเรียนการสอนสู่การเรียนรู้
ฐานสมรรถนะ มีความรู้ความสามารถในการสร้างสรรค์และใช้เทคโนโลยีดิจิทัล รวมถึงมีความรู้ และทักษะในสังคม
ยุคชีวิตวิถีใหม่ (New Normal) มีแรงจูงใจในความเป็นครูมืออาชีพ 
  8) ส่งเสริม สนับสนุนครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีการพัฒนาตนเองทางวิชาชีพอย่าง
ต่อเนื่อง โดยมีการพัฒนารายบุคคล ส่งเสริมการทดสอบสมรรถนะรายสาขาในระดับสูงตามมาตรฐานนานาชาติ
ของครูมีจรรยาบรรณ และจิตวิญญาณความเป็นครู 
  หลักสูตรและอ่ืน ๆ 
  9) พัฒนาหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั ้นพื ้นฐาน และหลักสูตรสถานศึกษาบนฐานของ  
3 มโนทัศน์หลัก คือ Career Education , Competency Building ,Creative Education 
  10) ส่งเสร ิม สนับสนุนการว ัดประเมินผลเพื ่อการเร ียนรู ้  (Assessment for Learning) 
ที่สอดคล้องกับสภาพบริบทของสถานศึกษา โดยให้มีรูปแบบวิธีการที่หลากหลาย เช่น การทดสอบด้วยข้อสอบ
ปรนัยและอัตนัย การประเมินภาคปฏิบัติ (Performance-based Assessment) และการประเมินตามสภาพจริง 
(Authentic Assessment) เป็นต้น 
  11) เพ่ิมคุณภาพการจัดการศึกษา และบูรณาการอย่างยั่งยืนในการจัดการเรียนรวม 
  12) พัฒนานวัตกรรมการศึกษาและการเรียนรู้ เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาของผู้เรียน 
รวมทั้งดำเนินการให้มีการขยายผล 
  13) สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนผ่านแพลตฟอร์มด้านการศึกษาเพ่ือความเป็นเลิศ 
  14) บูรณาการศึกษาเพ่ือการศึกษาต่อด้านอาชีพ และการประกอบอาชีพ หรือการมีงานทำตาม
ความต้องการและความถนัดของผู้เรียน 
  15) พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
  16) เสริมสร้างความเข้มแข็งศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคลเพ่ือความเป็นเลิศ (HCEC) เพ่ือเป็น
ศูนย์กลางในการบริหารจัดการพัฒนาศักยภาพบุคคลสู่ความเป็นเลิศ 

4. ความสอดคล้องโครงการ และตัวชี้วัด 

ที ่ ตัวช้ีวัด โครงการ 
1 ร้อยละของผู้เรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษา  

มีคุณภาพตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
1. โครงการประเมินเพ่ือปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาและ
เตรียมความพร้อมสำหรับหลักสูตรฐานสมรรถนะ 
2.โครงการรายงานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
3.โครงการห้องเรียนคุณภาพวิถีใหม่ (New Normal) 

2 ร้อยละของผู้เรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษา มี
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ระดับดีขึ้นไป 

1.โครงการส่งเสริม พัฒนากระบวนการจัดการเรียนการ
สอนด้านคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมอันพึงประสงค์
ของโรงเรียนในสังกัด  
2.โครงการรายงานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
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ที ่ ตัวช้ีวัด โครงการ 
3 ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินโครงการ

พัฒนาการจัดการเรียนรู้เพ่ือเสริมสร้าง
สมรรถนะผู้เรียนที่ตอบสนองการเปลี่ยนแปลง
ศตวรรษท่ี 21  

1.โครงการขับเคลื่อนโรงเรียนศูนย์วิทยาศาสตร์พลังสิบ 
และการจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษา (STEM Education) 
2.โครงการการพัฒนาครูวิทยาศาสตร์ เรื่องความปลอดภัย
ของห้องปฏิบัติการและแนวปฏิบัติที่ถูกวิธี 
3.โครงการพัฒนาทักษะการอ่านการเขียนภาษาไทยและ
การพัฒนาห้องสมุด 
4.โครงการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้แบบ Active 
Learning 
5.โครงการพัฒนาระบบคลังข้อมูลดิจิทัลเพ่ือเสริมสร้างการ
พัฒนาวิชาชีพและการจัดการเรียนรู้สำหรับครูและบุคลากร
ทางการศึกษา 
6.โครงการพัฒนาวิทยฐานะผู้บริหาร ครู และบุคลากร
ทางการศึกษา ตามหลักเกณฑ์ วPA รูปแบบ Online 

4 คะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) 

1.โครงการขับเคลื่อนโรงเรียนศูนย์วิทยาศาสตร์พลังสิบ 
และการจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษา (STEM Education) 
2.โครงการการพัฒนาครูวิทยาศาสตร์ เรื่องความปลอดภัย
ของห้องปฏิบัติการและแนวปฏิบัติที่ถูกวิธี 
3.โครงการพัฒนาทักษะการอ่านการเขียนภาษาไทยและ
การพัฒนาห้องสมุด 
4.โครงการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้แบบ Active 
Learning 
5.โครงการพัฒนาระบบคลังข้อมูลดิจิทัลเพ่ือเสริมสร้างการ
พัฒนาวิชาชีพและการจัดการเรียนรู้สำหรับครูและบุคลากร
ทางการศึกษา 
6.โครงการพัฒนาวิทยฐานะผู้บริหาร ครู และบุคลากร
ทางการศึกษา ตามหลักเกณฑ์ วPA รูปแบบ Online 
7.โครงการรายงานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
8.โครงการวัดและประเมินคุณภาพผู้เรียนตามแนวทางการ
ทดสอบระดับชาติและนานาชาติ” 

5 ร้อยละของครูสอนภาษาอังกฤษในระดับชั้น
มัธยมศึกษา ได้รับการพัฒนาและยกระดับ
ความรู้ภาษาอังกฤษโดยใช้ระดับการพัฒนา
ทางด้านภาษา (CEFR) ตามเกณฑ์ที่กำหนด 

1. โครงการพัฒนาผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ประจำปี พ.ศ. 2565 
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ที ่ ตัวช้ีวัด โครงการ 
6 ร ้อยละของสถานศ ึ กษาท ี ่ สอนในระดับ

มัธยมศึกษาตอนต้น ได้ร ับการเตรียมความ
พร ้ อม (ด ้ านการอ ่ าน  คณ ิตศาสตร ์ และ
วิทยาศาสตร์)ในการประเมินระดับนานาชาติ
ตามโครงการ PISA 

1.โครงการขับเคลื่อนโรงเรียนศูนย์วิทยาศาสตร์พลังสิบ และ
การจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษา (STEM Education) 
2.โครงการพัฒนาครูวิทยาศาสตร์ เรื่องความปลอดภัยของ
ห้องปฏิบัติการและแนวปฏิบัติที่ถูกวิธี 
3.โครงการพัฒนาทักษะการอ่านการเขียนภาษาไทยและการ
พัฒนาห้องสมุด 

7 ร้อยละของสถานศึกษาท่ีสามารถจัดการเรียน
การสอนตามพหุปัญญา 

1.โครงการ “พหุปัญญาสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน เพ่ือเตรียมความ
พร้อมสำหรับหลักสูตรฐานสมรรถนะ” 
 

8 ร้อยละของนักเรียนที่ได้รับการคัดกรองเพ่ือ
พัฒนาพหุปัญญารายบุคคล 

1.โครงการ “พหุปัญญาสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน เพ่ือเตรียมความ
พร้อมสำหรับหลักสูตรฐานสมรรถนะ” 
2. โครงการพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือและคุ้มครอง
นักเรียนให้มีประสิทธิภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

9 ร้อยละของผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการ
ศึกษาเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู ้ ทันต่อการ
เปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี มีสมรรถนะ ความรู้ 
ความเชี่ยวชาญในวิชาชีพ 

1.โครงการพัฒนาระบบคลังข้อมูลดิจิทัลเพ่ือเสริมสร้างการ
พัฒนาวิชาชีพและการจัดการเรียนรู้สำหรับครูและบุคลากร
ทางการศึกษา 
2.โครงการพัฒนาผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ประจำปี พ.ศ. 2565 
3.โครงการพัฒนาวิทยฐานะผู้บริหาร ครู และบุคลากร
ทางการศึกษา ตามหลักเกณฑ์ วPA รูปแบบ Online 

10 ร้อยละของผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการ
ศึกษา มีจรรยาบรรณและมาตรฐานวิชาชีพ 
และจิตวิญญาณความเป็นครู 

1.โครงการพัฒนาผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ประจำปี พ.ศ.2565 
2.โครงการพัฒนาวิทยฐานะผู้บริหาร ครู และบุคลากร
ทางการศึกษา ตามหลักเกณฑ์ วPA Online 
3.อบรมสัมมนาเกี่ยวกับกฎหมายและวินัยข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา 

11 ร้อยละของสถานศึกษาจัดการศึกษาเพ่ือให้
บรรลุเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
(Sustainable  Development Goals : 
SDGs) โดยเฉพาะ SDG เป้าหมายที่ 4 
การศึกษาท่ีมีคุณภาพและสร้างเสริมคุณภาพ
ชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง 

1.โครงการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่
สถานศึกษา : การพพัฒนาสถานศึกษาต้นแบบที่มุ่งสร้าง
ผู้เรียนให้เกิดกระบวนการคิดขั้นสูงตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงสู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SEP for 
SDGs) 
2.โครงการบริหารจัดการศึกษาสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อมในสถานศึกษาประจำปีงบประมาณ 
2565 
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  3.2.4 กลยุทธ์ที่ 4  เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา 
   1. เป้าหมาย 

   1) สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา สถานศึกษา นำระบบข้อมูลสารสนเทศ และเทคโนโลยี
ดิจิทัลมาใช้ในการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ 
   2) สถานศึกษา ได้รับการส่งเสริม สนับสนุนให้มีความคล่องตัว เอื้อต่อการบริหาร      
และการจัดการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพที่เหมาะสมกับบริบท 
   3) สำนักงานเขตพื้นที ่การศึกษา สถานศึกษา มีการบริหารจัดการทั ้ง 4 ด้าน คือ        
ด้านการบริหารงานวิชาการ ด้านบริหารงบประมาณ ด้านการบริหารงานบุคคล ด้านก ารบริหารทั ่วไป 
ที่มีประสิทธิภาพเหมาะสมกับบริบท 
    4) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สถานศึกษา มีระบบบริหารการจัดการศึกษาแบบ  
มีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายอย่างมีประสิทธิภาพ  
   2. ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 

ที ่ ตัวช้ีวัด หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย 
1 ร้อยละของสถานศึกษา มีระบบบริหารจัดการที่เป็นดิจิทัล ร้อยละ 80 
2 ร้อยละของโครงการของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ที่บรรลุผลสัมฤทธิ์

ตามค่าเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติ 
ร้อยละ 10 

3 ร้อยละของสถานศึกษา ที่ผ่านเกณฑ์การประเมิน ITA ร้อยละ 80 
4 ร้อยละของสถานศึกษา มีระบบบริหารการจัดการศึกษาแบบมีส่วนร่วม

ของภาคีเครือข่ายอย่างมีประสิทธิภาพ  
ร้อยละ 80 

5 ร้อยละของสถานศึกษา ได้รับการส่งเสริม สนับสนุนให้มีความคล่องตัว 
เอ้ือต่อการบริหาร และการจัดการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพที่
เหมาะสมกับบริบท 

ร้อยละ 95 

6 ร้อยละของครู บุคลากรทางการศึกษาได้รับการจัดสวัสดิการ          
และสวัสดิภาพ เพื่อพัฒนา คุณภาพชีวิตที่ดี  

ร้อยละ 80 

  3. แนวทางการพัฒนา  

  1) พัฒนาระบบฐานข้อมูลกลาง (Big Data) ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สถานศึกษา และ
สารสนเทศที่มีประสิทธิภาพ ทันสมัย และเป็นปัจจุบัน เพื่อสามารถตอบสนองความต้องการที่แตกต่าง  ของ
นักเรียน และผู้รับบริการทุกประเภท รวมทั้งพัฒนาระบบฐานข้อมูล เพื่อปรับปรุงการบริการ  กระบวนงาน 
ตลอดจนการพัฒนาจนเกิดเป็นนวัตกรรมที่ตอบสนองความต้องการทั้งในภาพรวม และเฉพาะ กลุ่มได้ โดยสามารถ
เชื่อมโยงกับฐานข้อมูลกลางของหน่วยงานอื่น ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และปลอดภัย ในทุกมิต ิ 
  2) พัฒนาและจัดระบบข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา สำหรับประชาชน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
ได้มีการเข้าถึงข้อมูลได้อย่างสะดวก  
  3) ส่งเสริม การนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการพัฒนาการบริหารจัดการสถานศึกษาให้มี
ประสิทธิภาพทุกระดับ 
  4) สนับสนุนให้สถานศึกษาจัดทำนวัตกรรมที่สามารถดำเนินการจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีคุณภาพ 
 



๕๖ 
 

แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 สำนักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย 

  5) พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานของสถานศึกษาทุกด้านให้มีความพร้อมในการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพ  
  6) พัฒนาระบบประกันคุณภาพสถานศึกษา และส่งเสริมให้สถานศึกษามีความเข้มแข็ง ในระบบ
ประกันคุณภาพ  
  7) จัดสรรงบประมาณและทรัพยากรด้านการศึกษาในการขับเคลื่อนนโยบาย ตามความต้องการ
และจำเป็นของผู้เรียนและสถานศึกษาในบริบทของแต่ละพื้นที่ และกระจายอำนาจ  การบริหารและงบประมาณ
ไปสู่สถานศึกษา โดยลดกิจกรรม ที่ดำเนินการจากส่วนกลาง เน้นกำกับทิศทาง และติดตามประเมินผล  
  8) พัฒนาระบบบริหารงานบุคคลให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล  
  9) พัฒนาบุคลากรในสำนักงานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ด้านการวางกลยุทธ์องค์กร การมุ่ง
ผลสัมฤทธิ์ของงานและการสร้างสุขในองค์กร และพัฒนาบุคลากรในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ด้านความ
เชื ่อมโยงจากนโยบายสู ่การปฏิบัติ ว ัฒนธรรมการให้บริการ และการสร้างเครือข่ายการทำงาน และให้มี
ความก้าวหน้าทางวิชาชีพ มาตรฐานตำแหน่ง และวิทยฐานะ พัฒนาข้าราชการ ครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้มี
ความก้าวหน้าในอาชีพ มาตรฐานตำแหน่งและวิทยฐานะ 
  10) บริหารอัตรากำลังในสถานศึกษา เพื่อลดภาระงานอื่นของครูที่ไม่ใช่การสอน และบริหาร
อัตรากำลังในสำนักงานให้สอดคล้องกับภารกิจ เพ่ือส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพการศึกษา  
  11) พัฒนาระบบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน ภาครัฐ 
(ITA) โดยให้บุคลากรในหน่วยงานทุกระดับ นำหลักธรรมาภิบาลไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม มีประสิทธิภาพ
และต่อเนื่อง  
  12) เพ่ิมประสิทธิภาพการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการศึกษาข้ันพื้นฐาน  
  13) บูรณาการระบบกำกับ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษาในเชิงนโยบาย Agenda-
based และ Area-based) ระดับคลัสเตอร์(cluster) สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และสถานศึกษา  
  14) ส่งเสริมการมีส่วนร่วม และจัดการศึกษาร่วมกันของภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม  
และองค์กรอ่ืน ๆ โดยเพิ่มบทบาทและกรอบภารกิจที่ตอบสนองต่อนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐานและกระทรวงศึกษาธิการมากขึ้น 
  15) พัฒนาโรงเรียนมัธยมดีสี่มุมเมือง โรงเรียนขนาดเล็ก ให้มีคุณภาพอย่างยั่งยืนสอดคล้องกับ
บริบทของพ้ืนที ่
  16) ส่งเสริมการจัดการศึกษาในสถานศึกษาที ่มีวัตถุประสงค์เฉพาะ โรงเรียนในโครงการ
พระราชดำริ 

4. ความสอดคล้องโครงการ และตัวชี้วัด 

ที ่ ตัวช้ีวัด โครงการ 
1 ร้อยละของสถานศึกษา มีระบบบริหารจัดการ

ที่เป็นดิจิทัล 
1.โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำข้อมูลสารสนเทศทาง
การศึกษา(Big Data) 
2.โครงการพัฒนาระบบคลังข้อมูลดิจิทัลเพ่ือเสริมสร้างการ
พัฒนาวิชาชีพและการจัดการเรียนรู้สำหรับครูและบุคลากร
ทางการศึกษา 

 

 



๕๗ 
 

แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 สำนักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย 

ที ่ ตัวช้ีวัด โครงการ 
2 ร้อยละของโครงการของสำนักงานเขตพื้นที่

การศึกษา ที่บรรลุผลสัมฤทธิ์ตามค่าเป้าหมาย
ของยุทธศาสตร์ชาติ 

1.โครงการ “ติดตามและประเมินโครงการที่บรรลุผลสัมฤทธิ์
ตามค่าเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติ” 

3 ร้อยละของสถานศึกษา ที ่ผ ่านเกณฑ์การ
ประเมิน ITA 

1.โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลใน
สถานศึกษาและสำนักงานเขตพ้ืนทีการศึกษา (โครงการ
โรงเรียนสุจริต) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
2.ตรวจสอบภายในสถานศึกษาในสังกัด ประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2565 

4 ร้อยละของสถานศึกษา มีระบบบริหารการจัด
การศึกษาแบบมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย
อย่างมีประสิทธิภาพ 

1.โครงการนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา
โดยใช้โรงเรียนเป็นฐานเพื่อการพัฒนา คุณภาพการศึกษา 
2.โครงการอบรมเครือข่ายประชาสัมพันธ์ 
3.โครงการพัฒนางานและระบบการบริหารจัดการด้านการ
บริหารงานบุคคล 
4.โครงการจัดหาพัสดุและการบันทึกข้อมูลในระบบจัดซื้อจัด
จ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP)  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ตาม
มาตรา 56 (2) (ข) สำหรับนักพัสดุมือใหม่”ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 
5.โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ “พัฒนารูปแบบการขับเคลื่อน
นโยบายสู่การปฏิบัติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565  
ของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย 
6.โครงการงบบริหารจัดการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษาสุโขทัย 
7. โครงการพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพครูเพ่ือขอมีและเลื่อน
วิทยฐานะตามหลักเกณฑ์ว 9 (Performance Agreement: 
PA 
8. โครงการอบรมการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning 
สู่การสร้างนวัตกรรมด้วยกระบวนการคิด ขั้นสูงเชิงระบบ 
GPAS 5 Steps 
9.โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการคุณภาพตามเกณฑ์
รางวัลคุณภาพแห่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน (Office of the Basic Education Commission 
Quality Award : ObecQA) และ (School Quality 
Award : ScQA)”  
10. .โครงการส่งเสริม สนับสนุน และการพัฒนาระบบการ
ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาให้มีความเข้มแข็ง 
11.โครงการบริหารจัดการองค์กรสู่ความเป็นเลิศ 

 



๕๘ 
 

แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 สำนักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย 

ที ่ ตัวช้ีวัด โครงการ 
5 ร้อยละของสถานศึกษา ได้รับการส่งเสริม 

สนับสนุนให้มีความคล่องตัว เอ้ือต่อการ
บริหารและการจัดการศึกษาอย่างมี
ประสิทธิภาพที่เหมาะสมกับบริบท 

1. .โครงการบริหารจัดการองค์กรสู่ความเป็นเลิศ 
2. .โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการคุณภาพตามเกณฑ์
รางวัลคุณภาพแห่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษา 
ขั้นพ้ืนฐาน (Office of the Basic Education Commission 
Quality Award : ObecQA) และ (School Quality 
Award : ScQA)” 
3. .โครงการส่งเสริม สนับสนุน และการพัฒนาระบบการ
ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาให้มีความเข้มแข็ง 

4 ร้อยละของครู บุคลากรทางการศึกษาได้รับ
สวัสดิการ สวัสดิภาพ และการพัฒนา 
คุณภาพชีวิตที่ดี  

1.โครงการ “การจัดสวัสดิการและสวัสดิภาพให้กับ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
2.โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม 
สัมพันธ์สามัคคีฯ 

 
 
3.3 โครงการและงบประมาณ 
 3.3.1 งบบริหารจัดการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย (งบประจำ) 

ที ่ รายการ งบประมาณ (บาท) 
๑ ค่าสาธารณูปโภค ๗5๐,๐๐๐.- 
๒ ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการและค่าใช้สอย 280,๐๐๐.- 
๓ ค่าวัสดุสำนักงาน/ค่าถ่ายเอกสาร 249,6๐๐.- 
๔ ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง,น้ำมันหล่อลื่น และบำรุงรักษายานพาหนะ 20๐,๐๐๐.- 
๕ ค่าจ้างผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ  ๖๘๐,๔๐๐.- 
๖ ค่าตอบแทน (เบี้ยประชุม กตปน.) 4๐,๐๐๐.- 
๗ การบริหารจัดการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 254,3๐๐.- 
๘ แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 545,7๐๐.- 

รวมงบประมาณ 3,000,๐๐๐.- 
 



๕๙ 

 

แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 สำนักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย 

 
3.3.2  งบพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

    แหล่งงบประมาณ
ล าดับ แผนงาน/โครงการ สพม.สท สพฐ. อ่ืน รวม ผู้รับผิดชอบ กลุ่มงาน

105,000    195,000 -         300,000    

1 โครงการ“สถานศึกษาปลอดภัย”  วิถีคุณภาพ Next Normal - - - - นางสาวปริศนา มณีวงศ์ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
2 โครงการการอบรมเชิงปฏิบัติการการสร้างความตระหนักรู้ ความม่ันคง

ปลอดภัยไซเบอร์
35,000       - - 35,000      นายนิรุติ บวบขม กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ

3 โครงการลูกเสือต้านภัยยาเสพติดและการพัฒนากิจกรรมลูกเสือต้านภัยยา
เสพติด ปี 2565

-            135,000  - 135,000    นางสาวนิรวรรณ เล่ือนชิด กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

4 โครงการลูกเสือจิตอาสาพระราชทานในสถานศึกษา -            -         -         -            นางสาวกัญฐณา  ชัยรัตน์ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
5 โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดและทักษะชีวิต เยาวชนรุ่นใหม่

ปลอดภัยจากภัยคุกคาม
40,000       47,500    -         87,500      นางสาวนิรวรรณ เล่ือนชิด กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

6 โครงการบริหารจัดการศึกษาสร้างเสริมคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม
ในสถานศึกษา ประจ าปีงบประมาณ 2565

10,000       - - 10,000      นางสาวกัญฐณา  ชัยรัตน์ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

7 โครงการส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน 10,000       - - 10,000      นางสาวจินตนา ทองกล่ า กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
8 โครงการดูแลช่วยเหลือนักเรียนท่ีมีปัญหาด้านความคิด พฤติกรรม และ

อารมณ์ โดยนักจิตวิทยาโรงเรียนประจ าเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
- 12,500    - 12,500      นายปวีณ ไชยวงค์วิลาน กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

9 โครงการอบรมสัมมนากฎหมายและวินัยข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา

10,000       - - 10,000      นายนราพงษ์ เถาวัลย์ กลุ่มกฎหมายและคดี

ข้อมูลปรับปรุง ณ วันท่ี  7  มีนาคม  2565

แผนงาน/โครงการตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย

กลยุทธ์ท่ี 1 ส่งเสริมการจัดการศึกษาให้สถานศึกษามีความปลอดภัย
จากภัยทุกรูปแบบ
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๖๐ 
 

แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 สำนักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

    แหล่งงบประมาณ
ล าดับ แผนงาน/โครงการ สพม.สท สพฐ. อ่ืน รวม ผู้รับผิดชอบ กลุ่มงาน

40,000      209,910 33,000   282,910    

10 โครงการปลุกพลัง สร้างโอกาสแห่งอนาคต ลดความเหล่ือมล้ าแก่ผู้เรียน - - - - นางสาวปริศนา มณีวงศ์
นายปวีณ ไชยวงศ์วิลาน

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

11 โครงการส่งเสริมประสิทธิภาพการด าเนินงานรับนักเรียน ปีการศึกษา 2565 - 13,750    - 13,750      นางอภิรัชฎ์ มหาปัญญาวงศ์ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

12 โครงการการรายงานตรวจสอบความถูกต้องและการจัดเก็บแบบรายงาน
ผู้ส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ึนพ้ืนฐาน

10,000       9,960      - 19,960      นางอภิรัชฎ์ มหาปัญญาวงศ์ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

13 โครงการการคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษาเพ่ือรับรางวัลพระราชทาน 
ประจ าปีการศึกษา 2565

-            15,000    - 15,000      นางอภิรัชฎ์ มหาปัญญาวงศ์ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

14 โครงการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพความสามารถพิเศษและทักษะการแข่งขันสู่
ความเป็นเลิศ

30,000       56,200    - 86,200      นางอภิรัชฎ์ มหาปัญญาวงศ์ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

15 โครงการพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือและคุ้มครองนักเรียนให้มี
ประสิทธิภาพ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565

- 100,000  - 100,000    นางสาวปริศนา มณีวงศ์ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

16 โครงการแนะแนวอาชีพเพ่ือการศึกษาและการมีงานท า ประจ าปี 2565 - 15,000    - 15,000      นางสาวกัญฐณา  ชัยรัตน์ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
17 โครงการสนับสนุนและติดตามการด าเนินงานตามโครงการเงินอุดหนุน

นักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเง่ือนไขในสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย

- - 33,000    33,000      นางสาวอุษณีย์ ย่ิงสกุล กลุ่มนโยบายและแผน

18 โครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาเรียนรวม ปีงบประมาณ 25๖๕ -            -         -         -            นายอิศราวุฒ   ส้มซ่า
กลุ่มศึกษานิเทศ ติดตามฯ

กลุ่มศึกษานิเทศ ติดตามฯ

ข้อมูลปรับปรุง ณ วันท่ี  7  มีนาคม  2565

แผนงาน/โครงการตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย

กลยุทธ์ท่ี 2 สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาให้กับประชากรวัยเรียน
ระดับมัธยมศึกษาทุกคน

60 



๖๑ 

 

แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 สำนักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

    แหล่งงบประมาณ
ล าดับ แผนงาน/โครงการ สพม.สท สพฐ. อ่ืน รวม ผู้รับผิดชอบ กลุ่มงาน

116,000    -         -         116,000    

19 โครงการพหุปัญญาสู่การพัฒนาท่ีย่ังยืน เพ่ือเตรียมความพร้อมส าหรับ
หลักสูตรฐานสมรรถนะ

10,000       - - 10,000      นางสาวระย้า คงขาว กลุ่มศึกษานิเทศ ติดตามฯ

20 โครงการรายงานผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน -            - - -            นายอิศราวุฒ   ส้มซ่า กลุ่มศึกษานิเทศ ติดตามฯ
21 โครงการส่งเสริม พัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนด้านคุณธรรม 

จริยธรรม และค่านิยมอันพึงประสงค์ของโรงเรียนในสังกัด
5,000         - - 5,000        นางสาวเผอิญ วงษ์ทับทิม กลุ่มศึกษานิเทศ ติดตามฯ

22 โครงการขับเคล่ือนโรงเรียนศูนย์วิทยาศาสตร์พลังสิบ และการจัดการเรียนรู้
สะเต็มศึกษา (STEM Education)

4,000         - - 4,000        นางสาวรัชดาภรณ์ พันธ์เรือง กลุ่มศึกษานิเทศ ติดตามฯ

23 โครงการการพัฒนาครูวิทยาศาสตร์ เร่ืองความปลอดภัยของห้องปฏิบัติการ
และแนวปฏิบัติท่ีถูกวิธี

10,000       - - 10,000      นางสาวรัชดาภรณ์ พันธ์เรือง กลุ่มศึกษานิเทศ ติดตามฯ

24 โครงการส่งเสริมการสนับสนุนการอ่านและการพัฒนาห้องสมุด 2,000         - - 2,000        นางสาวภุมรินทร์ ยาเภา กลุ่มศึกษานิเทศ ติดตามฯ

25 โครงการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning 5,000           - - 5,000        นางสาวระย้า  คงขาว กลุ่มศึกษานิเทศ ติดตามฯ
26 โครงการพัฒนาระบบคลังข้อมูลดิจิทัลเพ่ือเสริมสร้างการพัฒนาวิชาชีพและ

การจัดการเรียนรู้ส าหรับครูและบุคลากรทางการศึกษา

10,000         - - 10,000      นางวริศรา ณีศะนันท์ กลุ่มศึกษานิเทศ ติดตามฯ

27 โครงการพัฒนาผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา
 ประจ าปี พ.ศ. 2565

70,000         - - 70,000      นางนวพรรณ อ้นม่ัน กลุ่มพัฒนาครูฯ

28 โครงการจัดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O-NET)
 ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3

-                - - -            นายอิศราวุฒ   ส้มซ่า กลุ่มศึกษานิเทศ ติดตามฯ

ข้อมูลปรับปรุง ณ วันท่ี  7  มีนาคม  2565

แผนงาน/โครงการตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย

กลยุทธ์ท่ี 3 ยกระดับคุณภาพการศึกษาให้สอดคล้องกับการเปล่ียนแปลง
ในศตวรรษท่ี 21
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๖๒ 
 

แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 สำนักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    แหล่งงบประมาณ
ล าดับ แผนงาน/โครงการ สพม.สท สพฐ. อ่ืน รวม ผู้รับผิดชอบ กลุ่มงาน

2,698,300 290,000 -         2,988,300 

29 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดท าข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา
(Big Data)

5,000         - - 5,000        นางรัชนีกร งามนิกุลชลิน กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ

30 โครงการติดตามและประเมินโครงการท่ีบรรลุผลสัมฤทธ์ิตามค่าเป้าหมาย
ของยุทธศาสตร์ชาติ

-            - -         -            นางสาวกมลศรี ย่ีสุ่น กลุ่มนโยบายและแผน

31 โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษาและ
ส านักงานเขตพ้ืนทีการศึกษา (โครงการโรงเรียนสุจริต) ประจ าปีงบประมาณ
 พ.ศ. 2565

-            290,000  -         290,000    นางสาวปริศนา มณีวงศ์ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

32 โครงการตรวจสอบภายในสถานศึกษาในสังกัด ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2565

10,000       - - 10,000      นางสาวรัตติกาล ทิพย์โหมด หน่วยตรวจสอบภายใน

33 โครงการนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็น
ฐานเพ่ือการพัฒนาคุณภาพการศึกษา

57,000       - - 57,000      นางสาวเผอิญ วงษ์ทับทิม กลุ่มศึกษานิเทศ ติดตามฯ

34 โครงการประชาสัมพันธ์ 15,000       - - 15,000      นางเยาวเรศ รอดม่วง กลุ่มอ านวยการ
35 โครงการการพัฒนางานและระบบการบริหารจัดการด้านการบริหารงาน

บุคคล
50,000       - - 50,000      นางณัฏฐพิชา โชติมน กลุ่มบริหารงานบุคคล

36 โครงการการฝึกอบรมหลักสูตรการจัดหาพัสดุและการบันทึกข้อมูลในระบบ
จัดซ้ือจัดจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP)  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ตามมาตรา 
56 (2) (ข) ส าหรับนักพัสดุมือใหม่ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

30,000       - - 30,000      นางสาวเพ็ญจันทร์ ม่ันคง กลุ่มบริหารงานการเงินและ
สินทรัพย์

37 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบคุณภาพการศึกษาของส านักงาน
เขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย

60,000       - - 60,000      นางสาวกมลศรี ย่ีสุ่น กลุ่มนโยบายและแผน

38 โครงการงบบริหารจัดการส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย 2,454,300 - - 2,454,300 นางจิรโรจน์ จิระเจริญวงศ์ กลุ่มนโยบายและแผน
39 โครงการส่งเสริมสนับสนุน และการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายใน

สถานศึกษาให้มีความเข้มแข็ง
-            - - -            นางสาวภุมรินทร์ ยาเภา กลุ่มศึกษานิเทศ ติดตามฯ

40 โครงการขับเคล่ือนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา 2,000         -         -         2,000        นางสาวระย้า คงขาว กลุ่มศึกษานิเทศ ติดตามฯ

แผนงาน/โครงการตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย

กลยุทธ์ท่ี 4  เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา
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๖๓ 

 

แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 สำนักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    แหล่งงบประมาณ
ล าดับ แผนงาน/โครงการ สพม.สท สพฐ. อ่ืน รวม ผู้รับผิดชอบ กลุ่มงาน

2,698,300 290,000 -         2,988,300 

41 โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการคุณภาพตามเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่ง
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (Office of the Basic 
Education Commission Quality Award : ObecQA) และ (School 
Quality Award : ScQA)”

5,000         5,000        นางวริศรา ณีศะนันท์ กลุ่มศึกษานิเทศ ติดตามฯ

42 โครงการบริหารจัดการองค์กรสู่ความเป็นเลิศ 10,000       -         -         10,000      นางชนิสร โสภาจิตร กลุ่มอ านวยการ
43 โครงการการจัดสวัสดิการและสวัสดิภาพให้กับข้าราชการครูและบุคลากร

ทางการศึกษา
-            -         -         -            นางเยาวเรศ รอดม่วง กลุ่มอ านวยการ

44 โครงการบริหารจัดการลดและคัดแยกขยะมูลฝอยภายในส านักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัยประจ าปีงบประมาณ 2565

-            -         -         -            นางชนิสร  โสภาจิตร กลุ่มอ านวยการ

45 โครงการห้องเรียนคุณภาพ วิถีใหม่ ( New Normal ) -            -         -         -            นางสาวรัชดาภรณ์  พันธ์เรือง  กลุ่มศึกษานิเทศ ติดตามฯ

46  โครงการแผนเผชิญเหตุ -            -         -         -            นางสาวเผอิญ วงษ์ทับทิม กลุ่มศึกษานิเทศ ติดตามฯ
ข้อมูลปรับปรุง ณ วันท่ี  7  มีนาคม  2565

แผนงาน/โครงการตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย

กลยุทธ์ท่ี 4  เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา
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ส่วนที่ 4 
แนวทางการบริหารแผนไปสู่การปฏิบัติ 

 
การขับเคลื่อนแผนปฏิบัติราชการไปสู่การปฏิบัติ 

  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย มีแนวทางในการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการ
ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖5 ไปสู่การปฏิบัติ ดังนี้ 
๑. การถ่ายทอดแผนปฏิบัติการให้กลุ่มงาน สถานศึกษาได้รับทราบ ในรูปแบบท่ีสำคัญ ได้แก่ 
    ๑.๑ การถ่ายทอดโดยตรงไปยังบุคคลในโอกาสต่าง ๆ เช่น การประชุม การสัมมนา เป็นต้น 
    ๑.๒ การถ่ายทอดผ่านช่องทางการสื ่อสารต่าง ๆ เช่น ป้ายประชาสัมพันธ์ เว็บไซต์ สื ่อสังคมออนไลน์  
           หนังสือเวียน สื่อสิ่งพิมพ์ ระบบวิดีทัศน์ทางไกล (Video Conference System) เป็นต้น 
    ๑.๓ การถ่ายทอดผ่านการจัดการความรู้ (Knowledge Management) เพ่ือเป็นเครื่องมือนำไปสู่การขับเคลื่อน 
          การดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ 
๒. การถ่ายทอดแผนปฏิบัติราชการผ่านการจัดทำแผน การจัดทำงบประมาณ และการดำเนินง านด้าน
ทรัพยากรบุคคล เพื่อให้เกิดการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติราชการอย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุผลสัมฤทธิ์ ได้แก่ 
     ๒.๑ การจัดทำแผน ได้แก่ แผนปฏิบัติการรายปีของกลุ่มงาน และสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่  
           การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย 
     ๒.๒ การจัดทำงบประมาณ ได้แก่ การจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปี การจัดทำแผนการปฏิบัติงาน 
           และแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 
     ๒.๓ การดำเนินงานด้านทรัพยากรบุคคล ได้แก่ การนำแผนปฏิบัติราชการไปใช้เป็นข้อมูลในการวางแผนการ  
           ปฏิบัติงานของบุคลากร 
 

การติดตามและประเมินผลแผนปฏิบัติการ 
 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย มีแนวทางในการติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน
ตามแผนปฏิบัติราชการรายปี (พ.ศ. ๒๕๖5) ดังนี้ 
 ๑. การพัฒนาระบบติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ โดยการนำระบบ  
เทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ รวมทั้งใช้ในการ
ติดตาม ปัญหาและอุปสรรคต่าง ๆ เพื ่อนำไปสู ่การแก้ไข การปรับปรุง และการพัฒนาการดำเนินงานตาม
แผนปฏิบัติราชการให้มีประสิทธิภาพและบรรลุผลสัมฤทธิ์ 
 ๒. การเชื่อมโยงและสนับสนุนระบบการติดตามและประเมินผลต่าง ๆ ในระดับชาติ โดยเฉพาะระบบ
ติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) ของสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  
ตามระเบียบว่าด้วยการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดำเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ และแผนการปฏิรูป
ประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๒ ทั้งในส่วนของข้อมูลผลการดำเนินงาน ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้น 
และแนวทางแก้ไขปัญหาหรือพัฒนาการดำเนินงาน 
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 ๓. การบริหารผลการปฏิบัติงาน (Performance Management) ซึ ่งประกอบด้วย การวางแผนการ
ปฏิบัติงาน การติดตามผลการปฏิบัติงาน การพัฒนาผลการปฏิบัติงาน และการประเมินผลการปฏิบัติงาน โดยมี
การประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรในทุก ๖ เดือน เพื่อให้ทราบผลการปฏิบัติงานและพร้อมปรับเปลี่ยน
การปฏิบัติงานหากมีปัญหาเกิดขึ้น รวมทั้งใช้ประกอบการพิจารณาแต่งตั้ง การเลื่อนข้ันเงินเดือน และการให้รางวัล
ตอบแทน ตลอดจนใช้ในการวางแผนพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน 
 ๔. การทบทวนและปรับปรุงแผนปฏิบัติราชการให้สอดคล้องกับบริบทที่เปลี่ยนแปลงไป โดยดำเนินการ
เมื่อมีสถานการณ์เปลี่ยนแปลงที่สำคัญเกิดขึ้น 
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ภาคผนวก ก 
คำส่ังคณะกรรมการและคณะทำงานจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2565  

ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย 
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ภาคผนวก ข   
โครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
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