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รายงานผลการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศกึษามัธยมศกึษาสุโขทัย 

๑ 

ส่วนที่ ๑ 

ข้อมูลพื้นฐานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย 
 
๑.๑ สถานที่ตั้ง 

  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย  ตั้งอยู่เลขที่ ๑๓๘ ถนนสิงหวัฒน์ ตำบลธานี 
อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย รหัสไปรษณีย์ ๖๔๐๐๐  

๑.๒ เขตพื้นที่บริการ 

  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย มีเขตพื้นที่บริการในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
จังหวัดสุโขทัย  

แผนที่เขตพื้นที่บริการจังหวัดสุโขทัย  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สพม.สโุขทยั 

สพม.สุโขทัย 
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๒ 

๑.๓ ข้อมูลจังหวัดสุโขทัย 

๑) ประวัติศาสตร์ 

 จังหวัดสุโขทัยเป็นที่ตั้งอาณาจักรแรกของชนชาติไทยเมื่อ ๗๐๐ กว่าปีที่แล้ว คำว่า "สุโขทัย" มาจากสองคำ 
คือ "สุข+อุทัย" หมายความว่า "รุ่งอรุณแห่งความสุข" รอยอดีตแห่งความรุ่งเรืองเห็นได้จากอุทยานประวัติศาสตร์
สุโขทัยและศรีสัชนาลัยซึ่งเป็นที่รู้จักของชาวไทยและต่างประเทศ 

๒) ภูมิศาสตร์ 
 ตามการแบ่งจังหวัดเป็นภาคโดยคณะกรรมการภูมิศาสตร์แห่งชาติและราชบัณฑิตยสภา จังหวัดสุโขทัย
ตั้งอยู่ในภาคกลาง บริเวณตอนบนของภาค หากแบ่งเขตตามการพยากรณ์อากาศและเศรษฐกิจ สังคม จะจัดอยู่ใน
ภาคเหนือตอนล่าง ห่างจากกรุงเทพมหานครตามระยะทางหลวงแผ่นดินประมาณ ๔๔๐ กิโลเมตร มีอาณาเขต
ติดต่อกับจังหวัดใกล้เคียง ดังนี้ 

ทิศเหนือ ติดต่อกับอำเภอวังชิ้น อำเภอเด่นชัย จังหวัดแพร่ และอำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ 
ทิศตะวันออก ติดต่อกับอำเภอพรหมพิราม อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก และอำเภอพิชัย 

จังหวัดอุตรดิตถ ์
ทิศใต ้ติดต่อกับอำเภอพรานกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร และอำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก 
ทิศตะวันตก ติดต่อกับอำเภอเมืองตาก อำเภอบ้านตาก จังหวัดตาก และอำเภอเถิน จังหวัดลำปาง 

พื้นที่ส่วนใหญ่ของจังหวัดสุโขทัยจะเป็นที่ราบลุ่ม ทางตอนเหนือและตอนใต้ของจังหวัดมีลักษณะเป็นที่ราบสูง  
มีเขาหลวงเป็นภูเขาที่มีความสูงที่สุด วัดจากระดับน้ำทะเลมีความสูงประมาณ ๑,๒๐๐ เมตร โดยมีแนวภูเขายาว
เป็นพืดทางด้านทิศตะวันตก ส่วนพื้นที่ตอนกลางของจังหวัดจะเป็นที่ราบ มีแม่น้ำยมไหลผ่านจากทิศเหนือจรดทิศใต้ 
ผ่านอำเภอศรีสัชนาลัย อำเภอสวรรคโลก อำเภอศรีสำโรง อำเภอเมืองสุโขทัย และอำเภอกงไกรลาศ ช่วงที่ไหลผ่าน
จังหวัดสุโขทัยยาวประมาณ ๑๗๐ กิโลเมตร 

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

         สีแดงและสีเขียว ที่มุมธงด้านคันธงมีตราประจำจังหวัดเป็นรูปพ่อขุนรามคำแหงมหาราช
         ประทับบนพระแทน่มนังคศิลาอาสน์ 

คำขวัญประจำจังหวัด: มรดกโลกล้ำเลิศ กำเนิดลายสือไทย เล่นไฟลอยกระทง ดำรงพุทธศาสนา งามตาผ้าตีนจก  
                            สังคโลกทองโบราณ สักการแม่ย่าพ่อขุน รุ่งอรุณแห่งความสุข 
ต้นไม้ประจำจังหวัด: ตาล (Borassus flabellifer) 
ดอกไม้ประจำจังหวัด: ดอกบัวหลวง (Nelumbo nucifera) 
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๓ 

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 เพื่อบริหารและ
จัดการการศึกษาขั้นพื้นฐานระดับมัธยมศึกษาให้มีประสิทธิ์ภาพ ประสิทธิผลและเกิดประโยชน์สูงสุดของทาง
ราชการ 
  อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ ซึ่งแก้ไข
เพิ ่มเติมโดยพระรชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที ่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕ และมาตรา ๓ญ วรรคสองแห่ง
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ(ฉบับที่ ๓) 
พ.ศ. ๒๕๕๓ ประกอบกับมาตรา ต วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ 
พ.ศ. ๒๕๔๖ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. 
๒๕๕ต และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการโดยคำแนะนำของสภาการศึกษาเมื่อคราวประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๖๑ 
วันที่ ๙ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ จึงยกเลิกประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การกำหนดเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา ประกาศ ณ วันที่ ๑๗ สิงหาคมพ.ศ. ๒๕๕๓ และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การกำหนดเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ ประกาศ ณ วันที่ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๔ และกำหนดเขต
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๔ 

พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา และที่ตั้งของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา จำนวน ๖๒ เขต โดยประกาศ 
ณ วันที่ 28 มกราคม พ.ศ.2564 สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย เป็นหน่วยงานทางการศึกษาที่
อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีภารกิจบทบาทและอำนาจหน้าที่
ตามท่ีกฎหมายกำหนด ดังนี้ 
  ๑. มาตรา ๓๗ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๖  
และที่แก้ไขเพิ่มเติม กำหนดให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามีอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับการศึกษา ตามที่กำหนดไว้ใน
กฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการหรือกฎหมายอื่น และมีอำนาจหน้าที่ดังนี้ 
      (๑) อำนาจหน้าที่ในการบริหารและการจัดการศึกษา และพัฒนาสาระของหลักสูตรการศึกษา
ให้สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
      (๒) อำนาจหน้าที่ในการพัฒนางานด้านวิชาการและจัดให้มีระบบประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษาร่วมกับสถานศึกษา 
      (๓) รับผิดชอบในการพิจารณาแบ่งส่วนราชการภายในสถานศึกษาของสถานศึกษา และ
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
      (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 และแจ้งการจัดสรรงบประมาณที่ได้รับให้หน่วยงานข้างต้นรับทราบ 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 สนับสนุนการวิจัยและพัฒนาการศึกษาในเขตพื้นที่
การศึกษา 



 

รายงานผลการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศกึษามัธยมศกึษาสุโขทัย 

๕ 

      (๑๐) ประสาน ส่งเสริม การดำเนินการของคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการและคณะทำงาน
ด้านการศึกษา 
      (๑๑) ประสานการปฏิบัติราชการทั่วไปกับองค์กรหรือหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐ เอกชน  
และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
      (๑๒) ปฏิบัต ิงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัต ิงานของหน่วยงานอื ่นที ่ เก ี ่ยวข้อง  
หรือได้รับมอบหมาย 

  



 

รายงานผลการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศกึษามัธยมศกึษาสุโขทัย 

๖ 

๑.๖ โครงสร้างการบริหารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย 
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รายงานผลการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศกึษามัธยมศกึษาสุโขทัย 

๗ 

ตาราง 1 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 

 
 
 
 

๑.๗ ข้อมูลพื้นฐานทางการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย 

                   จำนวนสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย มีจำนวนทั้งหมด 
27 โรงเรียน 
 



 

รายงานผลการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศกึษามัธยมศกึษาสุโขทัย 

๘ 

ตาราง 2 จำนวนนักเรียนจำแนกระดับชั้น จำนวนห้องเรียน รายโรงเรียน จังหวัดสโุขทัย (ข้อมูล ณ วันที ่๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๓)             
ที่ โรงเรียน มัธยมศึกษาปีท่ี ๑ มัธยมศึกษาปีท่ี ๒ มัธยมศึกษาปีท่ี ๓ มัธยมศึกษาปีท่ี ๔ มัธยมศึกษาปีที่ ๕ มัธยมศึกษาปีท่ี ๖ รวมทั้งหมด 

นร. ห้อง นร. ห้อง นร. ห้อง นร. ห้อง นร. ห้อง นร. ห้อง นร. ห้อง 
อำเภอเมืองสุโขทยั 
1 สุโขทัยวิทยาคม 454 12 408 12 411 13 481 14 400 12 333 13 2,487 76 
2 อุดมดรุณี 415 10 413 10 376 10 297 8 272 8 302 7 2,075 53 
3 บ้านสวนวิทยาคม 53 2 50 2 54 2 47 2 45 2 28 2 277 12 
4 ยางซ้ายพิทยาคม 20 1 12 1 22 1 16 1 14 1 10 1 94 6 
5 ลิไทพิทยาคม 62 2 53 2 71 2 49 2 49 2 41 2 325 12 

รวม 1,004 27 936 27 934 28 890 27 780 25 714 25 5,258 159 
อำเภอกงไกรลาศ 
6 กงไกรลาศวิทยา 163 6 210 6 194 6 126 4 148 4 109 4 950 30 
7 หนองตูมวิทยา 40 2 43 2 51 2 47 2 19 2 21 2 221 12 
8 ไกรในวิทยาคมฯ  73 3 79 3 84 3 62 3 58 2 51 2 407 16 

รวม 276 11 332 11 329 11 235 9 225 8 181 8 1,578 58 
อำเภอคีรีมาศ 
9 คีรีมาศพิทยาคม 200 6 190 6 187 6 207 6 152 5 120 5 1,056 34 
10 บ้านใหม่เจริญผลพิทยาคม 54 2 55 2 53 2 46 2 39 2 43 2 290 12 

รวม 254 8 245 8 240 8 253 8 191 7 163 7 1,346 46 
อำเภอบ้านด่านลานหอย 
11 บ้านด่านลานหอยวิทยา 240 7 254 7 212 6 166 5 157 5 119 4 1,148 34 
12 ตลิ่งชันวิทยานุสรณ ์ 18 1 17 1 11 1 14 1 14 1 9 1 83 6 

รวม 258 8 271 8 223 7 180 6 171 6 128 5 1,231 40 
อำเภอสวรรคโลก 
13 สวรรค์อนันต์วิทยา 431 12 417 12 384 12 402 11 380 11 356 11 2,370 69 
14 หนองปลาหมอวิทยาคม 22 1 25 1 37 2 16 1 18 1 17 1 135 7 
15 หนองกลับวิทยาคม 15 1 13 1 22 1 14 1 21 1 20 1 105 6 
16 สวรรคอ์นนัต์วทิยา 2 9 1 11 1 21 1 13 1 8 1 9 1 71 6 

รวม 477 15 466 15 464 16 445 14 427 14 402 14 2,681 88 
อำเภอศรีนคร 
17 ศรีนคร 166 5 172 5 143 5 79 3 91 3 85 4 736 25 

รวม 166 5 172 5 143 5 79 3 91 3 85 4 736 25 
อำเภอศรีสัชนาลัย 
18 เมืองเชลียง 279 7 250 7 253 7 208 6 198 6 171 6 1,359 39 
19 ท่าชัยวิทยา 54 2 63 2 57 2 33 2 33 2 40 2 280 12 
20 บ้านแก่งวิทยา 54 2 39 2 56 2 23 2 23 2 33 2 228 12 
21 เมืองด้งวิทยา 73 2 79 2 79 2 58 2 45 2 47 2 381 12 

รวม 460 13 431 13 445 13 322 12 299 12 291 12 2,248 75 
อำเภอทุ่งเสลี่ยม 
22 ทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ 271 8 293 8 259 7 248 7 252 7 223 7 1,546 44 
23 ชัยมงคลพิทยา 37 2 43 2 41 2 36 2 43 2 48 2 248 12 

รวม 308 10 336 10 300 9 284 9 295 9 271 9 1,794 56 
อำเภอศรีสำโรง 
24 ศรีสำโรงชนูปถัมภ์ 263 10 259 10 243 10 238 8 190 8 198 8 1,391 54 
25 วังทองวิทยา 24 1 23 1 18 1 13 1 13 1 6 1 97 6 
26 บ้านไร่พิทยาคม 106 3 100 4 98 4 56 3 65 3 50 3 475 20 
27 ขุนไกรพิทยาคม 25 2 35 2 42 2 27 2 27 2 20 2 176 12 

รวม 418 16 417 17 401 17 334 14 295 14 274 14 2,139 92 
รวมทั้งหมด 3,621 113 3,606 114 3,479 114 3,022 102 2,774 98 2509 98 1,9011 639 



 

รายงานผลการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศกึษามัธยมศกึษาสุโขทัย 

๙ 

ตาราง 3 สถิติข้อมูล จำนวนนักเรียน ผู้บริหาร ครู พนักงานราชการ อัตราจ้าง และลูกจ้างประจำในสถานศึกษา จังหวัดสุโขทัย  (ข้อมูล ณ วันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๓) 

ท่ี โรงเรียน 

จำนวนนักเรียน/
ห้องเรียน 

ครู ตาม จ.๑๘ 
เกณฑ์ ก.ค.ศ. 

จำนวนครู เกิน/ขาด 

ตามเกณฑ์ ก.ค.ศ. 
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ผู้บริหาร ผู้สอน  

นร ห้อง ผอ. รอง ครอง ว่าง รวม 

ผู้บ
ริห

าร
 

ผู้ส
อน

 

รวม 

ผู้บ
ริห

าร
 

ผู้ส
อน

 

รวม 

1 สุโขทัยวิทยาคม 2,487 64 1 4 127 1 133 5 128 133 0 0 0 8 6 14 11 1 

2 บ้านด่านลานหอยวิทยา 1,148 30 1 3 58 0 62 4 60 64 0 -2 -2 5 1 4 6 2 

3 คีรีมาศพิทยาคม 1,056 27 1 2 50 4 57 3 54 57 0 0 0 5 1 6 11 0 

4 กงไกรลาศวิทยา 950 25 1 2 51 1 55 3 50 53 0 2 2 2 0 4 8 2 

5 ตล่ิงชันวิทยานุสรณ์ 83 6 1 0 12 0 13 1 12 13 0 0 0 2 0 2 15 0 

6 หนองตูมวิทยา 221 7 1 0 16 0 17 1 14 15 0 2 2 1 1 4 27 1 

7 บ้านสวนวิทยาคม 277 9 1 0 18 0 19 1 18 19 0 0 0 3 0 3 16 1 

8 ไกรในวิทยาคม ฯ 407 12 1 1 24 0 26 2 24 26 0 0 0 2 1 3 12 1 

9 ยางซ้ายพิทยาคม 94 6 1 0 12 0 13 1 12 13 0 0 0 1 0 1 8 1 

10 ลิไทพิทยาคม 325 9 1 0 23 1 25 1 18 19 0 6 6 1 1 8 42 1 

11 อุดมดรุณี 2,075 55 1 4 108 0 113 5 110 115 0 -2 -2 1 3 2 2 1 

12 บ้านใหม่เจริญผลพิทยาคม 290 9 1 0 17 1 19 1 18 19 0 0 0 1 1 2 11 1 

13 เมืองเชลียง 1,378 37 1 3 74 0 78 4 74 78 0 0 0 5 1 6 8 2 

14 ศรีสำโรงชนูปถัมภ์ 1,511 40 1 3 80 2 86 4 80 84 0 2 2 3 1 6 7 1 

 

 



 

รายงานผลการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศกึษามัธยมศกึษาสุโขทัย 

๑๐ 
 

ท่ี โรงเรียน 

จำนวนนักเรียน/
ห้องเรียน 

ครู ตาม จ.๑๘ 
เกณฑ์ ก.ค.ศ. 

จำนวนครู เกิน/ขาด 

ตามเกณฑ์ ก.ค.ศ. 

พนั
กง

าน
รา

ชก
าร

 

คร
ูอัต

รา
จ้า

ง 

ขา
ด/

เก
ิน 

คิด
เป็
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้อย

ละ
 

ลูก
จ้า

งป
ระ

จำ
 

ผู้บริหาร ผู้สอน  

นร ห้อง ผอ. รอง ครอง ว่าง รวม 

ผู้บ
ริห

าร
 

ผู้ส
อน

 

รวม 

ผู้บ
ริห

าร
 

ผู้ส
อน

 

รวม 

15 สวรรค์อนันต์วิทยา 2,370 61 1 4 123 5 133 5 122 127 0 6 6 0 3 9 7 3 

16 หนองปลาหมอวิทยาคม 135 6 1 0 12 0 13 1 12 13 0 0 0 0 0 0 0 0 

17 บ้านไร่พิทยาคม 475 15 1 1 31 1 34 2 30 32 0 2 2 4 0 6 19 0 

18 วังทองวิทยา 97 6 1 0 12 0 13 1 12 13 0 0 0 1 1 2 15 1 

19 หนองกลับวิทยาคม 105 6 1 0 12 0 13 1 12 13 0 0 0 2 1 3 23 0 

20 บ้านแก่งวิทยา 228 8 1 1 18 2 22 1 16 17 1 4 5 2 0 7 41 0 

21 เมืองด้งวิทยา 381 10 1 1 25 1 28 2 20 22 0 6 6 1 0 7 32 3 

22 ขุนไกรพิทยาคม 176 6 1 0 12 0 13 1 12 13 0 0 0 2 0 2 15 0 

23 สวรรค์อนันต์วิทยา 2 71 6 1 0 12 0 13 1 12 13 0 0 0 0 1 1 8 0 

24 ท่าชัยวิทยา 280 9 1 1 14 3 19 1 18 19 1 -1 0 2 0 2 11 0 

25 ศรีนคร 736 20 1 2 44 0 47 3 40 43 0 4 4 4 0 8 19 1 

26 ทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ 1546 41 1 3 82 2 88 4 82 86 0 2 2 3 1 6 7 1 

27 ชัยมงคลพิทยา 248 6 1 1 19 0 21 1 12 13 1 7 8 3 1 12 92 1 

รวมท้ังหมด 19,150 536 27 36 1086 24 1,173 60 1,072 1,132 3 38 41 64 25 130 11 25 



 

รายงานผลการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศกึษามัธยมศกึษาสุโขทัย 

๑๑ 

ตาราง 4 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. โรงเรียนหนองปลาหมอวิทยาคม 
๗. โรงเรียนกงไกรลาศวิทยา ๗. โรงเรียนขุนไกรพิทยาคม ๗. โรงเรียนหนองกลับวิทยาคม 
๘. โรงเรียนหนองตูมวิทยา ๘. โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ ๘. โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา ๒ 
๙. โรงเรียนไกรในวิทยาคม รัชมัง
คลาภิเษก 

๙. โรงเรียนชัยมงคลพิทยา ๙. โรงเรียนศรีนคร 

 

ข้อมูลโรงเรียนในโครงการพิเศษ 
ตาราง 5  แสดงรายชื่อโรงเรียนประชารัฐ  

ลำดับ สถานศึกษา 
1 วังทองวิทยา 
2 ไกรในวิทยาคม “รัชมังคลาภิเษก” 

 
ตาราง 6 แสดงรายชื่อโรงเรียนมาตรฐานสากล OBEC QA  

ลำดับ สถานศึกษา 
1 สุโขทัยวิทยาคม (ปี ๒๕๕๙-๒๕๖๐) 
๒ อุดมดรุณี (ปี ๒๕๕๙-๒๕๖๐) 
๓ สวรรค์อนันต์วิทยา (ปี ๒๕๕๙-๒๕๖๐) 

 
ตาราง 7 แสดงรายชื่อโรงเรียนมาตรฐานสากล SC QA ปี ๒๕๖๑ 

ลำดับ สถานศึกษา ลำดับ สถานศึกษา 
1 กงไกรลาศวิทยา 6 เมืองเชลียง 
2 คีรีมาศพิทยาคม 7 เมืองด้งวิทยา 
3 ทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมถ์ 8 ศรีนคร 
4 บ้านด่านลานหอยวิทยา 9 ศรีสำโรงชนูปถัมภ์ 
5 บ้านไร่พิทยาคม 10 หนองกลับวิทยาคม 



 

รายงานผลการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศกึษามัธยมศกึษาสุโขทัย 

๑๒ 

ตาราง 8 แสดงรายชื่อโรงเรียนศูนย์การจัดการศึกษาสะเต็มศึกษา (STEM Education) 

ลำดับ สถานศึกษา 
๑ ไกรในวิทยาคม “รัชมังคลาภิเษก” 
๒ ชัยมงคลพิทยา 
๓ บ้านใหม่เจริญผลพิทยาคม 
๔ บ้านไร่พิทยาคม 
๕ ศรีนคร 

 
ตาราง 9 แสดงรายชื่อโรงเรียนสุจริต 

ลำดับ สถานศึกษา 
๑ โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ 
๒ สวรรค์อนันต์วิทยา ๒ 

 
ตาราง 10 แสดงรายช่ือโรงเรียนคุณธรรม 100 เปอร์เซ็นต์ 

ลำดับ สถานศึกษา ลำดับ สถานศึกษา 
1 สุโขทัยวิทยาคม 15 บ้านด่านลานหอยวิทยา 
2 ลิไทพิทยาคม 16 ตลิ่งชันวิทยานุสรณ์ 
3 บ้านสวนวิทยาคม 17 ทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ 
4 ยางซ้ายวิทยาคม 18 ชัยมงคลพิทยา 
5 หนองตูมวิทยาคม 19 สวรรค์อนันต์วิทยา 
6 กงไกรลาสวิทยาคม 20 สวรรค์อนันต์วิทยา 2 
7 ไกรในวิทยาคม “รัชมังคลาภิเษก” 

*** 
21 หนองปลาหมอวิทยาคม 

8 คีรีมาศพิทยาคม 22 หนองกลับวิทยาคม 
9 บ้านใหม่เจริญผลพิทยาคม 23 เมืองเชลียง 

10 อุดมดรุณ ี 24 ท่าชัยวิทยา 
11 ศรีสำโรงชนูปถัมภ์ 25 บ้านแก่งวิทยา 
12 บ้านไร่พิทยาคม 26 เมืองด้งวิทยา 
13 ขุนไกรพิทยาคม 27 ศรีนคร 
14 วังทองวิทยา   

หมายเหตุ โรงเรียนไกรในวิทยาคม “รัชมังคลาภิเษก” เป็นโรงเรียนคุณธรรมระดับ 3 ดาว  

 

 

 
 



 

รายงานผลการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศกึษามัธยมศกึษาสุโขทัย 

๑๓ 

ตาราง ๑1 แสดงรายชื่อโรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำรุ่นที่ ๑๐  

ลำดับ สถานศึกษา 
1 ศรีสำโรงชนูปถัมภ์ 

 
ตาราง ๑2 แสดงรายชื่อโรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำรุ่นที่ ๑๑ 

ลำดับ สถานศึกษา 
1 ขุนไกรพิทยาคม 
2 ชัยมงคลพิทยา 

 
ตาราง ๑3 แสดงรายชื่อโรงเรียนเศรษฐกิจพอเพียง 

ที ่ สถานศึกษา ปีการศึกษา 
1 ทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ 2553 
2 เมืองเชลียง 2553 
3 ศรีนคร 2553 
4 กงไกรลาศวิทยา 2553 
5 ตลิ่งชันวิทยานุสรณ์ 2553 
6 บ้านใหม่เจริญผลพิทยาคม 2553 
7 สุโขทัยวิทยาคม ๒๕๕๕ 
8 สวรรค์อนันต์วิทยา ๒๕๕๕ 
9 อุดมดรุณี ๒๕๕๕ 

10 คีรีมาศพิทยาคม ๒๕๕๕ 
11 บ้านด่านลานหอยวิทยา ๒๕๕๕ 
12 บ้านไร่พิทยาคม ๒๕๕๕ 
13 เมืองด้งวิทยา ๒๕๕๕ 
14 ไกรในวิทยาคม “รัชมังคลาภิเษก” ๒๕๕๕ 
15 ศรีสำโรงชนูปถัมภ์ ๒๕๕๕ 
1๖ ยางซ้ายพิทยาคม ๒๕๕๗ 
1๗ หนองตูมวิทยา ๒๕๕๗ 
1๘ วังทองวิทยา ๒๕๕๗ 
1๙ ขุนไกรพิทยาคม ๒๕๕๗ 
2๐ สวรรค์อนันต์วิทยา 2 ๒๕๕๗ 
2๑ หนองกลับวิทยาคม ๒๕๕๗ 
2๒ ทุ่งฟ้าวิทยาคม ๒๕๕๗ 
23 บ้านสวนวิทยาคม ๒๕๕๗ 
24 ศรีสำโรงชนูปถัมภ์ ๒๕๕๗ 

 



 

รายงานผลการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศกึษามัธยมศกึษาสุโขทัย 

๑๔ 

ตาราง ๑4 แสดงรายชื่อโรงเรียนศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษาต้นแบบ 
               สถานศึกษาพอเพียง ปี ๒๕๕๔ 

ลำดับ สถานศึกษา 
๑ กงไกรลาศวิทยา 

 
ตาราง 15 แสดงรายชื่อโรงเรียนศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษาต้นแบบ 
               สถานศึกษาพอเพียง ปี ๒๕๕๗ 

ลำดับ สถานศึกษา 
1 ยางซ้ายพิทยาคม 
2 หนองตูมวิทยา 
3 วังทองวิทยา 
4 ขุนไกรพิทยาคม 
5 สวรรค์อนันต์วิทยา 2 
6 หนองกลับวิทยาคม 
7 ศรีสำโรงชนูปถัมภ์ 
๘ บ้านสวนวิทยาคม 

 
 
ตาราง 15 แสดงรายชื่อโรงเรียนศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษาต้นแบบ
สถานศึกษาพอเพียง ปี ๒๕๕๙ 
ลำดับ สถานศึกษา 

๑ ทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ 
 
ตาราง 16 แสดงรายชื่อโรงเรียนศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษาต้นแบบ
สถานศึกษาพอเพียง ปี ๒๕๖๐ 
ลำดับ สถานศึกษา 

๑ เมืองเชลียง 
๒ คีรีมาศพิทยาคม 

 
ตาราง 17 แสดงรายชื่อโรงเรียนศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษาต้นแบบ
สถานศึกษาพอเพียง ปี ๒๕๖๑ 
ลำดับ สถานศึกษา 

๑ หนองกลับวิทยาคม 
๒ หนองปลาหมอวิทยาคม 

 
 



 

รายงานผลการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศกึษามัธยมศกึษาสุโขทัย 

๑๕ 

ตาราง 18 แสดงรายชื่อโรงเรียนศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษาต้นแบบ
สถานศึกษาพอเพียง ปี ๒๕๖๒ 
ลำดับ สถานศึกษา 

1 เมืองด้งวิทยา 
2 ท่าชัยวิทยา 
3 สวรรค์อนันต์วิทยา 2 
4 หนองตูมวิทยา 
5 ไกรในวิทยาคม “รัชมังคลาภิเษก” 

 
ตาราง 19 แสดงรายชื่อโรงเรียนสุขภาวะ ปี ๒๕๖๒ 
ลำดับ สถานศึกษา 

1 กงไกรลาศวิทยา 
2 ศรีนคร 
3 ทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมถ์ 

 
2ตาราง 0    แสดงรายชื่อโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล 

ลำดับ สถานศึกษา 
1 ยางซ้ายพิทยาคม 
2 ลิไทพิทยาคม 
3 บ้านด่านลานหอยวิทยา 
4 บ้านใหม่เจริญผลพิทยาคม 
5 คีรีมาศพิทยาคม 
6 กงไกรลาศวิทยา 
7 ไกรในวิทยาคม “รัชมังคลาภิเษก” 
8 หนองตูมวิทยา 
9 เมืองเชลียง 

10 ท่าชัยวิทยา 
11 ศรีสำโรงชนูปถัมภ์ 
12 บ้านไร่พิทยาคม 
13 หนองปลาหมอวิทยาคม 
14 หนองกลับวิทยาคม 
15 สวรรค์อนันต์วิทยา 2 
16 ศรีนคร 
17 ทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ 
18 ชัยมงคลพิทยา 

 
 



 

รายงานผลการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศกึษามัธยมศกึษาสุโขทัย 

๑๖ 

ตาราง 21 แสดงรายชื่อโรงเรียนห้องสมุดมีชีวิตต้นแบบ 

ลำดับ สถานศึกษา 
1 โรงเรียนบ้านไร่พิทยาคม 

 

ตาราง 22 แสดงรายชื่อโรงเรียนปลอดขยะ ๑๐๐% 

ลำดับ สถานศึกษา 
1 สุโขทัยวิทยาคม 
2 ลิไทพิทยาคม 
3 บ้านสวนวิทยาคม 
4 ยางซ้ายวิทยาคม 
5 หนองตูมวิทยาคม 
6 กงไกรลาสวิทยาคม 
7 ไกรในวิทยาคม “รัชมังคลาภิเษก”  
8 คีรีมาศพิทยาคม 
9 บ้านใหม่เจริญผลพิทยาคม 

10 อุดมดรุณี 
11 ศรีสำโรงชนูปถัมภ์ 
12 บ้านไร่พิทยาคม 
13 ขุนไกรพิทยาคม 
14 วังทองวิทยา 
15 บ้านด่านลานหอยวิทยา 
16 ตลิ่งชันวิทยานุสรณ์ 
17 ทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ 
18 ชัยมงคลพิทยา 
19 สวรรค์อนันต์วิทยา 
20 สวรรค์อนันต์วิทยา 2 
21 หนองปลาหมอวิทยาคม 
22 หนองกลับวิทยาคม 
23 เมืองเชลียง 
24 ท่าชัยวิทยา 
25 บ้านแก่งวิทยา 
26 เมืองด้งวิทยา 
27 ศรีนคร 

 
 
 



 

รายงานผลการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศกึษามัธยมศกึษาสุโขทัย 

๑๗ 

ตาราง 23 แสดงรายชื่อโรงเรียนปลอดขยะดีเด่น พ.ศ. ๒๕๖๑ 

ลำดับ สถานศึกษา 
๑ ศรีสำโรงชนูปถัมภ์ 
๒ ศรีนคร 
๓ เมืองเชลียง 
๔ ไกรในวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 

๕ ตลิ่งชันวิทยานุสรณ์ 
 
ตาราง 24 แสดงรายชื่อโรงเรียนปลอดขยะดีเด่น พ.ศ. ๒๕๖๒ 

ลำดับ สถานศึกษา 
๑ ศรีนคร 
๒ เมืองเชลียง 
๓ ไกรในวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 

๔ ลิไทพิทยาคม 
๕ ชัยมงคลพิทยา 

 
 
ตาราง 25 แสดงรายชื่อโรงเรียนแนะแนวประจำจังหวัด 

ลำดับ สถานศึกษา 
๑ อุดมดรุณี 

 
ตาราง 26 แสดงรายชื่อโรงเรียนระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 100% 

ลำดับ สถานศึกษา 
1 สุโขทัยวิทยาคม 
2 ลิไทพิทยาคม 
3 บ้านสวนวิทยาคม 
4 ยางซ้ายวิทยาคม 
5 หนองตูมวิทยาคม 
6 กงไกรลาสวิทยาคม 
7 ไกรในวิทยาคม “รัชมังคลาภิเษก”  
8 คีรีมาศพิทยาคม 
9 บ้านใหม่เจริญผลพิทยาคม 

10 อุดมดรุณี 
11 ศรีสำโรงชนูปถัมภ์ 
12 บ้านไร่พิทยาคม 
13 ขุนไกรพิทยาคม 



 

รายงานผลการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศกึษามัธยมศกึษาสุโขทัย 

๑๘ 

ลำดับ สถานศึกษา 
14 วังทองวิทยา 
15 บ้านด่านลานหอยวิทยา 
16 ตลิ่งชันวิทยานุสรณ์ 
17 ทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ 
18 ชัยมงคลพิทยา 
19 สวรรค์อนันต์วิทยา 
20 สวรรค์อนันต์วิทยา 2 
21 หนองปลาหมอวิทยาคม 
22 หนองกลับวิทยาคม 
23 เมืองเชลียง 
24 ท่าชัยวิทยา 
25 บ้านแก่งวิทยา 
26 เมืองด้งวิทยา 
27 ศรีนคร 

 
ตาราง 27 แสดงรายชื่อโรงเรียนระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนระดับเขต 

ลำดับ สถานศึกษา 
๑ เมืองด้งวิทยา 
๒ อุดมดรุณี 

 
ตาราง 28 แสดงรายชื่อโรงเรียนทวิศึกษา 

ลำดับ สถานศึกษา 
1 กงไกรลาศวิทยา 
2 ไกรในวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 
3 ทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ 
4 บ้านใหม่เจริญผลพิทยาคม 

 
ตาราง 29 แสดงรายชื่อโรงเรียนพระราชทานระดับประเทศ ปี พ.ศ. ๒๕๖๑ (ชมเชย) 
ลำดับ สถานศึกษา 

1 โรงเรียนบ้านไร่พิทยาคม 
2 โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา 

 
ตาราง ๓0 แสดงรายชื่อสถานศึกษาสีขาวระดับทอง 
ลำดับ สถานศึกษา 

๑ โรงเรียนศรีนคร 
๒ โรงเรียนตลิ่งชันวิทยานุสรณ์ 



 

รายงานผลการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศกึษามัธยมศกึษาสุโขทัย 

๑๙ 

 
ตาราง ๓1 แสดงรายชื่อโรงเรียนคุณภาพ SMT รุ่นที่ ๑ ปี พ.ศ. ๒๕๕๙ 
ลำดับ สถานศึกษา 

๑ โรงเรียนศรีนคร  
๒ โรงเรียนบ้านแก่งวิทยา 
๓ สวรรค์อนันต์วิทยา  
๔ บ้านไร่พิทยาคม 

 
ตาราง ๓2 แสดงรายชื่อโรงเรียนคุณภาพ SMT รุ่นที่ ๒ ปี พ.ศ. ๒๕๖... 
ลำดับ สถานศึกษา 

๑ โรงเรียนเมืองเชลียง 
 
 
๑.๘ ผลการดำเนินงานที่ผ่านมา 

๑) ด้านคุณภาพมาตรฐานการศึกษา 
ตาราง 33 เปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยจากผลการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรยีนระดับชาต ิ (O-NET) ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 
และปีการศึกษา ๒๕๖๑ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ 

กลุ่มสาระ 
การเรยีนรู ้

เปรียบเทยีบระดับเขตพื้นที่การศึกษา ระดับต่าง ๆ 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษาสุโขทัย ประเทศ สพฐ. จังหวัดสุโขทัย จังหวัดตาก 
ปีการศึกษา

๒๕๖๑ 
ปีการศึกษา

๒๕๖๒ 
เพิ่ม/
ลด 

ปีการศึกษา
๒๕๖๒ 

ปีการศึกษา
๒๕๖๒ 

ปีการศึกษา
๒๕๖๒ 

ปีการศึกษา
๒๕๖๒ 

ภาษาไทย ๕๖.๓๕ ๕๗.๐๑ ๐.๖๖ ๕๕.๑๔ ๕๕.๙๑ ๕๕.๗๐ ๕๒.๗๖ 
ภาษาอังกฤษ ๒๘.๖๖ ๓๒.๘๔ ๔.๑๘ ๓๓.๒๕ ๓๒.๙๘ ๓๑.๑๑ ๓๐.๕๗ 
คณิตศาสตร ์ ๓๑.๑๙ ๒๗.๕๘ -๓.๖๑ ๒๖.๗๓ ๒๖.๙๘ ๒๖.๑๖ ๒๔.๒๙ 
วิทยาศาสตร ์ ๓๖.๗๗ ๓๐.๑๙ -๖.๕๘ ๓๐.๐๗ ๓๐.๒๒ ๒๙.๙๓ ๒๙.๑๘ 
 ๓๘.๒๔ ๓๖.๙๑ -๑.๓๔ ๓๖.๓๐ ๓๖.๕๒ ๓๕.๗๓ ๓๔.๒๐ 

 
หมายเหตุ ๑. ภาพรวมผลการทดสอบระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน  O-NET ปีการศึกษา ๒๕๖๒ สำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย มีคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าระดับประเทศ ๐.๖๑ คะแนน คิดเป็นร้อยละ ๑.๖๘ 
  ๒. ผลการทดสอบระดับชาติพื้นฐาน O-NET ปีการศึกษา ๒๕๖๒ สูงกว่าระดับประเทศ จำนวน 
๓ สาระการเรียนรู้ คือ ภาษาไทย คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ 
  ๓. ผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน O-NET ปีการศึกษา ๒๕๖๒ เทียบกับปีการศึกษา ๒๕๖๑ 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย มีคะแนนเฉลี่ยสูงขึ้น จำนวน ๒ สาระการเรียนรู้         คือ 
ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ 

 
 



 

รายงานผลการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศกึษามัธยมศกึษาสุโขทัย 

๒๐ 

ตาราง 34 ผลการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับชาติ  (O-NET) ปีการศึกษา ๒๕๖๑  
    และปีการศึกษา ๒๕๖๒ ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๖ 

กลุ่มสาระ 
การเรยีนรู ้

เปรียบเทยีบระดับเขตพื้นที่การศึกษา ระดับต่าง ๆ 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษาสุโขทัย ประเทศ สพฐ. จังหวัดสุโขทัย จังหวัดตาก 
ปีการศึกษา

๒๕๖๑ 
ปีการศึกษา

๒๕๖๒ 
เพิ่ม/
ลด 

ปีการศึกษา
๒๕๖๒ 

ปีการศึกษา
๒๕๖๒ 

ปีการศึกษา
๒๕๖๒ 

ปีการศึกษา
๒๕๖๒ 

ภาษาไทย ๔๖.๓๘ ๔๐.๘๓ -๕.๕๕ ๔๒.๒๑ ๔๓.๐๒ ๔๑.๕๓ ๓๘.๘๗ 
สังคมศึกษา ๓๔.๔๔ ๓๕.๒๔ ๐.๘๐ ๓๕.๗๐ ๓๖.๑๐ ๓๕.๑๙ ๓๔.๗๘ 
ภาษาอังกฤษ ๒๗.๘๓ ๒๖.๒๘ -๑.๕๕ ๒๙.๒๐ ๒๘.๙๗ ๒๖.๑๑ ๒๕.๘๑ 
คณิตศาสตร ์ ๒๙.๑๔ ๒๓.๔๙ -๕.๖๕ ๒๕.๔๑ ๒๕.๖๒ ๒๓.๔๓ ๒๒.๖๓ 
วิทยาศาสตร ์ ๒๙.๙๖ ๒๘.๕๒ -๑.๔๔ ๒๙.๒๐ ๒๙.๔๐ ๒๘.๓๘ ๒๘.๒๘ 
 ๓๓.๕๕ ๓๐.๘๗ -๒.๖๘ ๓๒.๓๔ ๓๒.๖๒ ๓๐.๙๓ ๓๐.๐๗ 

 

หมายเหตุ ๑. ภาพรวมผลการทดสอบระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน O-NET ปีการศึกษา ๒๕๖๒ สำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย  มีคะแนนเฉลี่ยต่ำกว่าระดับประเทศ ๑.๔๗ คะแนน คิดเป็นร้อยละ ๔.๕๔ 
  ๒. ผลการทดสอบระดับชาติพื้นฐาน O-NET ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ต่ำว่าระดับประเทศ ทุกสาระ
การเรียนรู้  
  ๓. ผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน O-NET ปีการศึกษา ๒๕๖๒ เทียบกับปีการศึกษา ๒๕๖๑ 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย มีคะแนนเฉลี่ยสูงขึ้น จำนวน ๑ สาระการเรียนรู้ คือ สังคมศึกษา 
ศาสนา และวัฒนธรรม 
 
 

ตาราง 35 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 ี

  



 

รายงานผลการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศกึษามัธยมศกึษาสุโขทัย 

๒๑ 

ลำดับ ช่ือสถานศึกษา จังหวัด มาตรฐานที่ 1 มาตรฐานที่ 
2 

มาตรฐานที่ 
3 

มาตรฐานการศึกษาภาพรวม
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

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 

25 ศรีนคร สุโขทัย 3 5 3 ด ี

26 ทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ ์ สุโขทัย 4 5 5 ดีเลิศ 

27 ชัยมงคลพิทยา สุโขทัย 3 3 3 ด ี

 
 
 
 
 



 

รายงานผลการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศกึษามัธยมศกึษาสุโขทัย 

๒๒ 

โรงเรียนในสังกัดท่ีประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ แล้ว จำนวน 11 โรงเรียน คงเหลือ 16 โรงเรียน 

ผลการประเมินคุณภาพภายนอก รอบสี่    (ประเมินปี 2562 จำนวน 16 โรงเรียน) 
โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย  

 
ตารางที ่36 ผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสีโ่รงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย 

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 ประเมินแล้ว รอผล 
จำนวน 1 โรงเรียน คงเหลือ 15 โรงเรียน 

 

 

 

 



 

รายงานผลการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศกึษามัธยมศกึษาสุโขทัย 

๒๓ 

ตาราง 37 ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา  
               ออนไลน์ (Integrity and Transparency Assessment : ITA Online) 

ปีงบประมาณ คะแนนรวม ระดับ ผลการประเมิน 
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 38 ผลการติดตามและประเมินผลการบริหารและจัดการของสำนักงานเขตพื ้นที ่การศึกษา  
ตามมาตรฐานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา  

ปีงบประมาณ คะแนนรวม ระดับคุณภาพ 
๒๕๖๓ ๕ ดีเยี่ยม 
๒๕๖๒ ๕ ดีเยี่ยม 

 

ตาราง 39 ผลการติดตามและประเมินผลการบริหารและจัดการของสำนักงานเขตพื ้นที ่การศึกษา  
ตามตัวช้ีวัดแผนปฏิบัติราชการ  
 

ปีงบประมาณ คะแนนรวม ระดับคุณภาพ 
๒๕๖๓ ๔.47 ดีมาก 
๒๕๖๒ 5 ดีเยี่ยม 

 
 



 

รายงานผลการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศกึษามัธยมศกึษาสุโขทัย 

๒๔ 

ส่วนที่ ๒ 

ทิศทางการพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน  

กรอบแนวคิด 
 ๑. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ 
     รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ เป็นกฎหมายสูงสุดในการปกครองประเทศ  
ที่ยังคงเจตนารมณ์ยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข โดยได้ระบุข้อมาตราที่ต้อง
นำไปใช้บังคับในการจัดการศึกษา การส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษา และการเข้ารับบริการการศึกษา  
ของประชาชน ในประเด็นสำคัญที่เก่ียวข้องกับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ดังนี้ 
 ๑.๑ รัฐต้องดำเนินการให้เด็กทุกคนได้รับการศึกษาเป็นเวลาสิบสองปี ตั้งแต่ก่อนวัยเรียนจนจบ
การศึกษาภาคบังคับอย่างมีคุณภาพโดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย 
 ๑.๒ รัฐต้องดำเนินการให้เด็กเล็กได้รับการดูแลและพัฒนาก่อนเข้ารับการศึกษา เพื่อพัฒนาร่างกาย 
จิตใจ วินัย อารมณ์ สังคม และสติปัญญาให้สมกับวัย โดยส่งเสริมและสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
และภาคเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินการ 
       ๑.๓ รัฐต้องดำเนินการให้ประชาชนได้รับการศึกษาตามความต้องการในระบบต่าง ๆ รวมทั้งส่งเสริม
ให้มีการเรียนรู้ตลอดชีวิต และจัดให้มีการร่วมมือระหว่างรัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และภาคเอกชน ในการ
จัดการศึกษาทุกระดับ โดยรัฐมีหน้าที่ดำเนินการ กำกับ ส่งเสริมและสนับสนุนให้การจัดการศึกษาดังกล่าว  
มีคุณภาพและได้มาตรฐานสากล 
       ๑.๔ การศึกษาทั้งปวงต้องมุ่งพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดี มีวินัย ภูมิใจในชาติ สามารถเชี่ยวชาญได้ตาม
ความถนัดของตน และมีความรับผิดชอบต่อครอบครัว ชุมชน สังคม และประเทศชาติ 
       ๑.๕ ในการดำเนินการให้เด็กเล็กได้รับการดูแลและพัฒนา หรือให้ประชาชนได้รับการศึกษา รัฐต้อง
ดำเนินการให้ผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์ได้รับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตาม ความถนัดของตน 
       ๑.๖ ให้จัดตั ้งกองทุนเพื ่อใช้ในการช่วยเหลือผู ้ขาดแคลนทุนทรัพย์ เพื ่อลดความเหลื ่อมล้ำ  
ในการศึกษา และเพ่ือส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพและประสิทธิภาพครู 
       ๑.๗ ให้ดำเนินการปฏิรูปประเทศในด้านการศึกษา ดังต่อไปนี้ 
    ๑.๗.๑ ดำเนินการให้เด็กเล็กได้รับการดูแลและพัฒนาก่อนเข้ารับการศึกษา เพื่อให้เด็กเล็ก
ได้รับการพัฒนาร่างกาย จิตใจ วินัย อารมณ์ สังคม และสติปัญญาให้สมกับวัยโดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย 
              ๑.๗.๒ ดำเนินการตรากฎหมายเพื ่อจ ัดตั ้งกองทุนเพื ่อความเสมอภาคทางการศ ึกษา  
ตามวัตถุประสงค์ข้อ ๑.๖ 
              ๑.๗.๓ ให้มีกลไกและระบบการผลิต คัดกรองและพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพครูและอาจารย์  
ให้ได้ผู ้มีจ ิตวิญญาณแห่งความเป็นครู มีความรู ้ความสามารถอย่างแท้จริง ได้รับค่าตอบแทนที่เหมาะสม  
กับความสามารถและประสิทธิภาพในการสอน รวมทั้งมีกลไกสร้างระบบคุณธรรมในการบริหารงานบุคคลของผู้
ประกอบวิชาชีพครู 
    ๑.๗.๔ ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนทุกระดับเพื่อให้ผู้เรียนสามารถเรียนได้ตามความถนัด 
และปรับปรุงโครงสร้างของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อบรรลุเป้าหมายดังกล่าว โดยให้สอดคล้องกันทั้งในระดับชาติ 
และระดับพื้นท่ี 
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 ๒. ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๘๐) 
     รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ กำหนดให้รัฐมียุทธศาสตร์ชาติเป็นเป้าหมาย
การพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนตามหลักธรรมาภิบาล เพื่อใช้เป็นกรอบในการจัดทำแผนต่าง ๆ ให้สอดคล้องและ
บูรณาการกัน ต่อมาได้มีการตราพระราชบัญญัติการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ ซึ่งกำหนดให้หน่วยงานรัฐ
ทุกหน่วยมีหน้าที่ดำเนินการเพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้ในยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๘๐ โดยมี
วิสัยทัศน์คือ “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง” โดยการประเมินผลการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๘๐ ประกอบด้วย
ความอยู่ดีมีสุขของคนไทยและสังคมไทย ขีดความสามารถในการแข่งขันการพัฒนาเศรษฐกิจและการกระจาย
รายได้ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศ ความเท่าเทียมและความเสมอภาคของสังคม ความหลากหลาย
ทางชีวภาพ คุณภาพสิ่งแวดล้อมและความยั่งยืนของทรัพยากรธรรมชาติ และประสิทธิภาพการบริหารจัดการ  
และการเข้าถึงการให้บริการของภาครัฐ การพัฒนาประเทศในช่วงเวลาของยุทธศาสตร์ชาติ จะมุ่งเน้นการสร้าง
สมดุลระหว่างการพัฒนาความมั่นคง เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม โดยการมีส่ วนร่วมของทุกภาคส่วน 
ในรูปแบบ “ประชารัฐ” ซึ่งยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ ๖ ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย ๑) ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง 
๒) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน ๓) ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย์ ๔) ยุทธศาสตร์การสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม ๕) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้าง 
การเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และ ๖) ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุล และพัฒนาระบบ  
การบริหารจัดการภาครัฐ  
 ความสอดคล้องของการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษากับยุทธศตร์ชาติ 
 1) ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
  1.1) การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต คือ ช่วงการตั้งครรภ์/ปฐมวัย ช่วงวัยเรียน/วัยรุ่น 
ช่วงวัยแรงงาน และช่วงวัยผู้สูงอายุ 
  1.2) ปฏิรูปกระบวนการเรียนรู ้ที ่ตอบสนองต่อการเปลี ่ยนแปลงในศตวรรษที ่ 21 การ
ปรับเปลี่ยนระบบการเรียนรู้ให้เอ้ือต่อการพัฒนาทักษะสำหรับศตรวรรษที่ 21 โดยออกแบบกระบวนการเรียนรู้ใน
ทุกระดับชั้นอย่างเป็นระบบ การเปลี่ยนโฉมบทบาท “ครู” ให้เป็นครูยุคใหม่ การเพ่ิมประสิทธิภาพระบบบริหารจัด
การศึกษาในทุกระดับ-ทุกประเภท การพัฒนาระบบการเรียนรู้ตลอดชีวิต และการวางพื้นฐานระบบรองรับการ
เรียนรู้โดยใช้ดิจิทัลแพลตฟอร์ม 
  1.3) การตระหนักถึงพหุปัญญาของมนุษย์ที่หลากหลาย 
  1.4) การสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ การ
ส่งเสริมบทบาทการมีส่วนร่วมของภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครอบครัวและชุมชนในการ
พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ และการปลูกฝังและพัฒนาทักษะนอกห้องเรียน 
 2) ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 
  2.1) การลดความเหลื่อมล้ำ สร้างความเป็นธรรมในทุกมิติ ลงทุนทางสังคมแบบมุ่งเป้าเพ่ือ
ช่วยเหลือกลุ่มคนยากจนและกลุ้มผู้ด้อยโอกาสโดยตรง สร้างความเป็นธรรมในการเข้าถึงบริการสาธารณสุข และ
การศึกษาโดยเฉพาะสำหรับผู้มีรายได้น้อยและกลุ่มผู้ด้อยโอกาส 
  2.2) กระจายศูนย์กลางความเจริญทางเศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยี การพัฒนากำลังแรงงาน
ในพื้นที่ โดยการวางแผนกำลังคนที่สอดคล้องกับแผนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของกลุ่มจังหวัด และการ
พัฒนาทักษะอาชีพที่สอดคล้องกับบริบทของเมือง ทั้งในปัจจุบันและอนาคต 
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  2.3) การเสริมสร้างพลังทางสังคม การรองรับสังคมสูงวัยอย่างมีคุณภาพ สนับสนุนความร่วมมือ
ระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน ภาควิชาการ ภาคประชาสังคม และภาคประชาชน 
 ๓. แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 
     แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ เป็นแผนแม่บทเพื่อบรรลุเป้าหมายตามที่กำหนดไว้ในยุทธศาสตร์
ชาติ ซึ่งแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ เป็นแผนที่จัดทำไว้เพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ โดยจะมี
ผลผูกพันต่อหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องจะต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามนั้ นรวมทั้งการจัดทำงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณจะต้องสอดคล้องกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ซึ ่งประเด็นแผนแม่บทภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๓ ประเด็น ประกอบด้วย ๑) ความมั ่นคง ๒) การต่างประเทศ ๓) การพัฒนาการเกษตร  
๔) อุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต ๕) การท่องเที ่ยว ๖) การพัฒนาพื ้นที ่และเมืองน่าอยู ่อัจฉริยะ  
๗) โครงสร้างพื้นฐานระบบโลจิสติกส์และดิจิทัล ๘) ผู้ประกอบการและวิสาหกิจขนาดกลาง และขนาดย่อมยุคใหม่ 
๙) เขตเศรษฐกิจพิเศษ ๑๐) การปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม ๑๑) การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต  
๑๒) การพัฒนาการเรียนรู้ ๑๓) การสร้างให้คนไทยมีสุขภาวะที่ดี ๑๔) ศักยภาพการกีฬา ๑๕) พลังทางสังคม  
๑๖) เศรษฐกิจฐานราก ๑๗) ความเสมอภาคและหลักประกันทางส ังคม ๑๘) การเต ิบโตอย่างย ั ่งยืน  
๑๙) การบริหารจัดการน้ำทั้งระบบ ๒๐) การบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ ๒๑) การต่อต้านการทุจริต
และประพฤติมิชอบ ๒๒) กฎหมายและกระบวนการยุติธรรม และ ๒๓) การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม 
 ความสอดคล้องของการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษากับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 
 1) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นการพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 
  1.1) เด็กเกิดอย่างมีคุณภาพ มีพัฒนาการสมวัย สามารถเข้าถึงบริการที่มีคุณภาพมากขึ้น 
  1.2) วัยเรียน/วัยรุ่น มีความรู้ และทักษะในศตวรรษที่ 21 ครบถ้วน รู้จักคิด วิเคราะห์ รักการ
เรียนรู้ มีสำนึกพลเมือง มีความกล้าหาญทางจริยธรรม มีความสามารถในการแก้ปัญหา ปรับตัวสื่อสาร และทำงาน
ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีประสิทธิผลตลอดชีวิตดีขึ้น 
  1.3) แรงงานมีศักยภาพในการเพ่ิมผลผลิต มีทักษะอาชีพสูง ตระหนักในความสำคัญที่จะพัฒนา
ตนเองให้เต็มศักยภาพ สามารถปรับตัวและเรียนรู้สิ่งใหม่ตามพลวัตของโครงสร้างอาชีพ และความต้องการของ
ตลาดแรงงานเพิ่มขึ้น 
  1.4) มีคนไทยที่มีความสามารถและผู้เชี่ยวชาญต่างประเทศเข้ามาทำวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี 
และนวัตกรรมในอุตสาหกรรมเป้าหมายเพ่ิมข้ึน 
  1.5) ผู้สูงอายุมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความมั่นคงในชีวิต มีทักษะการดำรงชีวิตเรียนรู้พัฒนาตลอด
ชีวิต มีส่วนร่วมในกิจกรรมสังคม สร้างมูลค่าเพ่ิมให้แก่สังคมเพ่ิมข้ึน 
 2) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นการพัฒนาการเรียนรู้ 
  2.1) คนไทยได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน มีทักษะการเรียนรู้ และทักษะที่จำเป็น
ของโลกศตวรรษที่ 21 สามารถเข้าถึงการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตดีขึ้น 
 3) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นพลังทางสังคม 
  3.1) ประชากรไทยมีการเตรียมการก่อนยามสูงอายุเพ่ือให้สูงวัยอย่างมีคุณภาพเพ่ิมข้ึน 

 ๔. แผนการปฏิรูปประเทศ(ฉบับปรับปรุง 1 มีนาคม 2564 ) 
     การปฏิรูปการศึกษา มุ่งเน้นการยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษา ลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาและ
ปฏิรูประบบการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ สามารถรองรับความหลากหลายของการจัดการศึกษาและตอบโจทย์การ
พัฒนาของโลกอนาคต โดยมีเป้าหมายเพื่อให้ผู้เรียนทุกกลุ่มวัยได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน มีทักษะที่
จำเป็นของโลกอนาคต สามารถแก้ปัญหา ปรับตัว สื่อสาร และทำงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิผล มีวินัย มี
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๒๗ 

นิสัยใฝ่เรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต และเป็นพลเมืองที่รู้สิทธิและหน้าที่มีความรับผิดชอบ มีจิตสาธารณะ มีความ
รักและความภาคภูมิใจในความเป็นไทย โดยมีขอบเขตครอบคลุมทั้งการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทาง
การศึกษาตั้งแต่ระดับปฐมวัยไปจนถึงระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา การพัฒนาการ
จัดการเรียนการสอนสู่การเรียนรู้ฐานะสมรรถนะ เพื่อตอบสนองการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 การปฏิรูป
กลไกและระบบการผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพมาตรฐาน จัดการศึกษาในระดับ
อาชีวศึกษาโดยใช้ระบบทวิภาคีหรือระบบอื่นๆ ที่เน้นการฝึกปฏิบัติอย่างเต็มรูปแบบ เพื่อนำไปสู่การจ้างงาน และ
การสร้างงาน และการปฏิรูปบทบาทการวิจัยและระบบธรรมาภิบาลของสถาบันอุดมศึกษาเพื่อสนับสนุนการ
พัฒนาประเทศไทยออกจากกับดักรายได้ปานกลางอย่างยั่งยืน นำไปสู่การยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเพ่ิม
ขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ โดยมีกลไกสนับสนุนการขับเคลื่อนที่สำคัญ ได้แก่ การเร่งผลักดันร่าง
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.. . ให้มีผลบังคับใช้การสร้างความร่วมมือกับภาคีเครือข่ายทางสังคมแ และ
สื่อ ในการสร้างความรู้ ความเข้าใจ และมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนการปฏิรูป และความเป็นเจ้าของของร่วมใน
เป้าหมายและความสำเร็จของการปฏิรูปของประชาชน การกระจายอำนาจสู่สถานศึกษา และการทตลองนำร่อง
กิจกรรมปฏิรูปที่เกี่ยวข้องกับภารกิจการจัดการศึกษาของสถานศึกษาให้สอดคล้องต่อบริบทพื้นที่อย่างยั่งยืน การ
บริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศเพื่อการศึกษา (Big Data for Education) ให้สามารถนำมาใช้ประโยชน์ในการ
บริหารจัดการศึกษา ติดตามเฝ้าระวังเด็กไม่ให้ออกจากระบบกรศึกษา เพื่อให้การช่วยเหลือได้อย่างทันท่วงที 
รวมถึงการติดตามผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนรายบุคคลให้ได้รับการพัฒนาอย่างเต็มตามศักยภาพและความสนใจของ
ผู้เรียนการเปลี่ยนโลกทัศน์ทางการศึกษาของสาธารณชนในการสื่อสาร ปลูกฝัง พัฒนาวิธีคิด ปรับเปลี่ยนค่านิยม 
ทัศนคติ ความคาดหวังต่อระบบการศึกษาที่มุ่งเน้นไปสู่การพัฒนาระบบการศึกษาอิงฐานสมรรถนะ ที่มุ่งให้ครูและ
นักเรียนมีความสุขกับการเรียนรู้และพัฒนาความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ การกำหนดหน่วยงานเจ้าภาพหลักในการ
ติดตาม รวบรวมผลการดำเนินงานจากเจ้าภาพหลักในแต่ละกิจกรรม และรายงานผลการดำเนินงานตามแ ผน
ปฏิรูปประเทศด้านการศึกษาต่อคณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา 
 ทั้งนี้ กิจกรรมปฏิรูปตามแผนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษาดังกล่าว ได้คำนึงถึงเจตนารมณ์ของ
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๖0 มาตรา ๕๔ ที่บัญญัติให้มีการดำเนินการให้เด็กทุกคนได้รับ
การศึกษาเป็นเวลา 12ปี ตั้งแต่ก่อนวัยเรียนจนถึงการศึกษาภาคบังคับอย่างมีคุณภาพโดยไม่เก็บค่าใช้จ่ายรวมทั้ง
สนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา และมาตรา ๒๕๘ จ (๔ )  
ที่ครอบคลุมทั้งการพัฒนาเด็กเล็ก การสร้างโอกาสทางการศึกษา การปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน และการ
พัฒนาครู และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างทรัพยากรมนุษย์ที่เน้นการปฏิรูปการ
เรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ ๒๑ การพัฒนาและส่งเสริมพหุปัญญาที่หลากหลาย การ
พัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัย และการสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการพัฒนา และยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้าง
โอกาสและความเสมอภาคทางสังคมที่ให้ความสำคัญกับการลดความเหลื่อมล้ำ สร้างความเป็นธรรมในทุกมิติ การ
สร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการทางการศึกษา การพัฒนาทักษะอาชีพ การรองรับสังคมสูงวัยอย่างมีคุณภาพ 
รวมถึงได้คำนึงถึงประเด็นปัญหาด้านการศึกษาของประเทศทั้งด้านคุณภาพการศึกษา ความเหลื่อมล้ำทางการ
ศึกษา ปัญหาของระบบการศึกษาที่เป็นอุปสรรคต่อการสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ รวมถึง
การบริหารและการจัดการศึกษา นอกจากนี้ ยังได้คำนึงถึงสถานการณ์และบริบทการเปลี่ยนแปลงที่ส่ งผลต่อการ
จัดการศึกษาที่สำคัญ อาทิ สถานการณ์ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีสารสนเทศที่ช่วยให้มีการสื่อสารไร้พรมแดน
และสามารถเข้าถึงแหล่งข้อมูล และแหล่งความรู้ได้สะดวกทุกทีทุกเวลา และบริบทการเปลี่ยนแปลงของโลกยุค
ใหม่ที่ส่งผลต่อวิถีชีวิตของประชากรทั่วโลกในทุกกลุ่มทุกวัย ที่จะต้องเผชิญความท้าทายกับวิถีชีวิตใหม่ เพื่อให้
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๒๘ 

การศึกษาของประเทศสามารถรองรับความหลากหลายของการจัดการศึกษาและตอบโจทย์การพัฒนาของโลก
อนาคต 

  เป้าหมาย กิจกรรมปฏิรูปประเทศด้านการศึกษาและกลไกการขับเคลื่อน 

  

 

 กิจกรรมปฏิรูปประเทศที่ส่งผลให้เกิดผลการเปลี่ยนแปลงต่อประชาชนอย่างมีนัยสำคัญ 
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 ทั้งนี้ แผนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา ฉบับปรับปรุงนี้ มุ่งเน้นกิจกรรมปฏิรูปที่จะส่งผลให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงของภาคการศึกษาที่จะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อผู้เรียน ประชาชนอย่างมีนัยสำคัญ ๕ กิจกรรมโดย
พิจารณาความเชื่อมโยงกับแผนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษาที่คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่๗ พฤษภาคม ๒๕๖๒ 
ซึ่งประกอบด้วย ๗ เรื่อง ๒๙ ประเด็น ๑๓๑ กิจกรรม ซึ่งหน่วยงานรับผิดชอบได้ขับเคลื่อนการดำเนินการบาง
กิจกรรมไปแล้ว สำหรับกิจกรรมปฏิรูป ๕ กิจกรรมที่กำหนดใหม่และแผนงานเดิมยังมุ่งเน้นการยกระดับคุณภา พ
การจัดการศึกษา ลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา และมุ่งสู่ความเป็นเลิศและสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน
ของประเทศ 

 ๕. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) 
     แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) ได้กำหนดวัตถุประสงค์ 
และเป้าหมาย รวมทั้งยุทธศาสตร์การพัฒนา ๑๐ ยุทธศาสตร์ โดยมี ๖ ยุทธศาสตร์ตามกรอบยุทธศาสตร์ชาติ  
พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๖๘๐ และอีก ๔ ยุทธศาสตร์เพิ่มเติม คือ ๑) การเสริมสร้างและพัฒนาศั กยภาพทุนมนุษย์  
๒) การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ำในสังคม ๓) การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขัน  
ได้อย่างยั่งยืน ๔) การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน ๕) การเสริมสร้างความมั่นคงแห่งชาติ 
เพื่อการพัฒนาประเทศสู่ความมั่งคั่ง และยั่งยืน ๖) การบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกันการทุจริตประพฤติ  
มิชอบและธรรมาภิบาลในสังคมไทย ๗) การพัฒนาโครงสร้างพื ้นฐานและระบบโลจิสติกส์ ๘) การพัฒนา
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัยและนวัตกรรม ๙) การพัฒนาภาค เมือง และพื้นที่เศรษฐกิจ และ ๑๐) ความร่วมมือ
ระหว่างประเทศเพ่ือการพัฒนา 

 ๖. นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความม่ันคงแห่งชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๕) 
     นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๕) เป็นนโยบายและแผนหลัก
ของชาติที่เป็นกรอบหรือทิศทางการดำเนินการป้องกัน แจ้งเตือน แก้ไข หรือระงับยับยั้งภัยคุกคาม เพื่อธำรงไว้ 
ซึ่งความมั่นคงแห่งชาติ โดยกำหนดให้คณะรัฐมนตรีหรือหน่วยงานของรัฐใช้เป็นกรอบแนวทาง หรือดำเนินการ  
ตามอำนาจหน้าที่ ในการจัดทำแผนการบริหารราชการแผ่นดิน แผนนิติบัญญัติ การกำหนดยุทธศาสตร์หรือแผน
ด้านความมั่นคงเฉพาะเรื่อง แผนเตรียมพร้อมแห่งชาติ แผนบริหารวิกฤตการณ์ที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงแห่งชาติ 
หรือกำหนดแผนงานหรือโครงการที่เกี่ยวกับนโยบายและแผนระดับชาติ ว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติหรือการปฏิบัติ
ราชการอื่นใดให้สอดคล้องกับนโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ ซึ่งมีแผนระดับชาติว่ าด้วย
ความมั่นคงแห่งชาติ ๑๙ แผน ได้แก่ ๑) การเสริมสร้างความมั่นคงของมนุษย์ ๒) การข่าวกรองและการประเมิน
สถานการณ์ด้านความมั่นคง ๓) การเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติภายใต้การปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ๔) การพัฒนาระบบการเตรี ยมความพร้อมแห่งชาติ  
๕) การพัฒนาศักยภาพการป้องกันประเทศ ๖) การสร้างความสามัคคีปรองดอง ๗) การป้องกันและแก้ไขปัญหา
ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ๘) การบริหารจัดการผู้หลบหนีเข้าเมือง ๙) การป้องกันและแก้ไขปัญหา
การค้ามนุษย์ ๑๐) การป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ๑๑) การเสริมสร้างความมั่นคงของชาติจากภัยทุจริต 
๑๒) การรักษาความมั่นคงพื้นที่ชายแดน ๑๓) การรักษาความมั่นคงทางทะเล ๑๔) การป้องกันและแก้ปัญหาภัย
คุกคามข้ามชาติ ๑๕) การป้องกันและแก้ไขปัญหาความมั่นคงทางไซเบอร์ ๑๖) การรักษาดุลยภาพสภาวะแวดล้อม
ระหว่างประเทศ ๑๗) การรักษาความมั ่นคงทางพลังงาน ๑๘) การรักษาความมั ่นคงด้านอาหารและน้ำ  
๑๙) การรักษาความมั่นคงด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
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 ๗. นโยบายรัฐบาล (พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา) 
     คำแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรี (พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี) แถลงต่อรัฐสภา  
วันพฤหัสบดีที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๒ โดยรัฐบาลได้กำหนดนโยบายในการบริหารราชการแผ่นดิน จำแนกเป็น
นโยบายหลัก ๑๒ ด้าน และนโยบายเร่งด่วน ๑๒ เรื่อง ซึ่งนโยบายหลัก ๑๒ ด้าน ประกอบด้วย ๑) การปกป้อง  
และเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ ๒) การสร้างความมั่นคงและความปลอดภัยของประเทศและความสงบสุข  
ของประเทศ ๓) การทำนุบำรุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม ๔) การสร้างบทบาทของไทยในเวทีโลก ๕) การพัฒนา
เศรษฐกิจและความสามารถในการแข่งขันของไทย ๖) การพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจและการกระจายความเจริญ  
สู่ภูมิภาค ๗) การพัฒนาสร้างความเข้มแข็งจากฐานราก ๘) การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้และการพัฒนาศักยภาพ
ของคนไทยท ุกช ่วงว ัย ๙) การพัฒนาระบบสาธารณส ุขและหล ักประก ันทางส ังคม ๑๐) การฟ ื ้นฟู
ทรัพยากรธรรมชาติและการรักษาสิ่งแวดล้อมเพื่อสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน ๑๑) การปฏิรูปการบริหารจัดการ
ภาครัฐ ๑๒) การป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ และกระบวนการยุติธรรม และนโยบาย
เร่งด่วน ๑๒ เรื่อง ได้แก่ ๑) การแก้ไขปัญหาในการดำรงชีวิตของประชาชน ๒) การปรับปรุงระบบสวัสดิการและ
พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน ๓) มาตรการเศรษฐกิจเพื่อรองรับความผันผวนของเศรษฐกิจโลก ๔) การให้
ความช่วยเหลือเกษตรกรและพัฒนานวัตกรรม ๕) การยกระดับศักยภาพของแรงงาน ๖) การวางรากฐานระบบ
เศรษฐกิจของประเทศสู่อนาคต ๗) การเตรียมคนไทยสู่ศตวรรษที่ ๒๑ ๘) การแก้ไขปัญหาทุจริตและประพฤติ  
มิชอบในวงราชการทั้งฝ่ายการเมืองและฝ่ายราชการประจำ ๙) การแก้ไขปัญหายาเสพติดและสร้างความสงบสุข  
ในพ้ืนที่ชายแดนภาคใต้ ๑๐) การพัฒนาระบบการให้บริการประชาชน ๑๑) การจัดเตรียมมาตรการรองรับภัยแล้ง
และอุทกภัย ๑๒) การสนับสนุนให้มีการศึกษา การรับฟังความเห็นของประชาชน และการดำเนินการเพื่อแก้ไข
เพ่ิมเติมรัฐธรรมนูญ 

 ๘. แผนปฏิบัติราชการระยะ ๓ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๓ – ๒๕๖๕) ของกระทรวงศึกษาธิการ 
     กระทรวงศึกษาธิการ ได้จัดทำแผนปฏิบัติราชการระยะ ๓ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๓ – ๒๕๖๕) ที่สอดคล้อง
เชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๘๐) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนการปฏิรูปประเทศ 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วย
ความมั่นคง เพื่อให้ทุกส่วนราชการในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ใช้เป็นกรอบแนวทางในการจัดทำแผนปฏิบัติ
ราชการ ซึ ่งมีสาระสำคัญ ๕ เรื ่อง ได้แก่ ๑) การจัดการศึกษาเพื ่อความมั ่นคงของสังคมและประเทศชาติ  
๒) การผลิตและพัฒนากำลังคน การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ  
๓) การพัฒนาศักยภาพคน ทุกช่วงวัยและการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ ๔) การสร้างโอกาสความเสมอภาคและ
ความเท่าเทียมทางการศึกษา และ ๕) การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา โดยมีเป้าหมาย 
ตัวชี้วัด แนวทางการพัฒนา แผนงาน/โครงการสำคัญในแผนปฏิบัติราชการแต่ละเรื่องดังกล่าว 

 ๙. แผนปฏิบัติราชการระยะ ๓ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๓ – ๒๕๖๕) ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษา 
ขั้นพื้นฐาน 
     สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้จัดทำแผนปฏิบัติราชการระยะห้าปีในวาระแรกได้
จัดทำเป็นแผนปฏิบัติราชการระยะ ๓ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๓ – ๒๕๖๕) โดยการศึกษา วิเคราะห์ความสอดคล้องเชื่อมโยง
กับแผนระดับที่ ๑ และแผนระดับที่ ๒ ตามที่คณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบ เพื่อใช้เป็นกรอบในการกำหนด
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แนวทางและเป้าหมายในการปฏิบัติราชการของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันอย่างมีเอกภาพ บรรลุวิสัยทัศน์ที่กำหนดร่วมกัน ได้แก่ แผนปฏิบัติราชการ เรื่องที่ ๑ 
การจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ แผนปฏิบัติราชการ เรื่องที่ ๒ การจัดการศึกษาเพ่ือ
เพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ การ เรื่องที่ ๓แผนปฏิบัติราช  การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย์  แผนปฏิบัติราชการ เรื ่องที ่ ๔ การสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที ่มีคุณภาพ  
มีมาตรฐานและลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา แผนปฏิบัติราชการ เรื ่องที่ ๕ การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนา
คุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม แผนปฏิบัติราชการ เรื่องท่ี ๖ การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัด
การศึกษา 
 นอกจากนี้ พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ และที่
แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๒ กำหนดให้ส่วนราชการจัดทำแผนปฏิบัติราชการ โดยจัดทำเป็นแผนห้าปี 
และต้องสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนการปฏิรูปประเทศด้านต่าง ๆ 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ นโยบายของคณะรัฐมนตรีที่แถลงต่อรัฐสภา และแผนอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
โดยในวาระเริ่มแรก ให้แผนปฏิบัติราชการการของส่วนราชการเป็นแผนห้าปี ให้จัดทำเป็นแผนสามปี โดยมีห้วง
ระยะเวลาตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ – ๒๕๖๕ 
  มติคณะรัฐมนตรีจากการประชุมวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๐ เห็นชอบการจำแนกแผนออกเป็น ๓ ระดับ ได้แก่ 
 แผนระดับที่ ๑ ยุทธศาสตร์ชาติ เป็นเป้าหมายการพัฒนาประเทศ ใช้เป็นกรอบในการจัดทำแผนต่าง ๆ 
ให้สอดคล้องและบูรณาการกัน 
 แผนระดับที่ ๒ ได้แก่ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
แผนการปฏิรูปประเทศ และแผนความมั่นคง 
 แผนระดับที่ ๓ หมายถึง แผนที่จัดทำขึ้นเพื ่อสนับสนุนการดำเนินงานของแผนระดับที ่ ๑ และ ๒ 
ให้บรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้ หรือจัดขึ้นตามท่ีกฎหมายกำหนด หรือจัดทำขึ้นตามพันธกรณีหรืออนุสัญญาระหว่าง
ประเทศ 
 10. นโยบาย และจุดเน้นกระทรวงศึกษาธิการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ และ ๒๕๖๔ 
(เพิ่มเติม)  

  10.๑. การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
      10.๑.๑ การจัดการศึกษาเพื่อคุณวุฒิ 
             ๑) จัดการศึกษาทุกระดับ ทุกประเภท โดยใช้หลักสูตรฐานสมรรถนะ รวมทั้งแนวทาง
การจัดการเรียนรู้เชิงรุกและการวัดประเมินผลเพื่อพัฒนาผู้เรียน ที่สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาแห่งชาติ 
             ๒) ส่งเสริมการพัฒนากรอบหลักสูตรระดับท้องถิ่นและหลักสูตรสถานศึกษา ตามความ
ต้องการจำเป็นของกลุ่มเป้าหมายและแตกต่างหลากหลายตามบริบทของพ้ืนที่ 
              ๓) พัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะการคิดวิเคราะห์ สามารถแก้ไขสถานการณ์เฉพาะหน้าได้
อย่างมปีระสิทธิภาพ โดยจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) จากประสบการณ์จริงหรือจากสถานการณ์ 
              ๔) จำลองผ่านการลงมือปฏิบัติ ตลอดจนจัดการเรียนการสอนในเชิงแสดงความคิดเห็น
เพ่ือเปิดโลกทัศน์มุมมองร่วมกันของผู้เรียนและครูให้มากขึ้น 
              ๕) พัฒนาผู้เรียนให้มีความรอบรู้และทักษะชีวิต เพ่ือเป็นเครื่องมือในการดำรงชีวิตและ
สร้างอาชีพ อาทิ การใช้เทคโนโลยีดิจิทัล สุขภาวะและทัศนคติที่ดีต่อการดูแลสุขภาพ 
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๓๒ 

        10.๑.๒ การเรียนรู้ตลอดชีวิต 
               ๑) จัดการเรียนรู้ตลอดชีวิตสำหรับประชาชนทุกช่วงวัย เน้นส่งเสริมและยกระดับทักษะ
ภาษาอังกฤษ (English for All) 
   ๒) จัดการเรียนรู้ตลอดชีวิตผ่านเว็บไซต์ http://www.deep.go.th โดยปลดล็อกและ
เปิดกว้างให้ภาคเอกชนสามารถเข้ามาพัฒนาเนื้อหา เพื่อให้ผู้เรียน ครู และผู้บริหารทางการศึกษามีทางเลือกใน
การเรียนรู้ที่หลากหลาย และตลอดเวลาผ่านแพลตฟอร์มด้านการศึกษาเพื่อความเป็นเลิศ (Digital Education 
ExcellencePlatform : DEEP) 
   ๓) ส่งเสริมการเรียนการสอนที่เหมาะสมสำหรับผู้ที ่เข้าสู่สังคมสูงวัย อาทิ อาชีพที่
เหมาะสมรองรับสังคมสูงวัย หลักสูตรการพัฒนาคุณภาพชีวิต และหลักสูตรการดูแลผู้สูงวัย หลักสูตร BUDDY โดย
เน้นการมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชน โรงเรียน และผู ้เร ียน หลักสูตรการเรียนรู ้ออนไลน์ เพื ่อส่งเสริม
ประชาสัมพันธ์สินค้าออนไลน์ระดับตำบล 
         10.๑.๓ ส่งเสริมโอกาสการเข้าถึงการศึกษาเพื่อทักษะอาชีพและการมีงานทำ ในเขตพัฒนา
พิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ และเขตพ้ืนที่พิเศษ (พ้ืนที่สูง พ้ืนที่ตามแนวตะเข็บ ชายแดน และพ้ืนที่เกาะ
แก่ง ชายฝั่งทะเล ทั้งกลุ่มชนต่างเชื้อชาติ ศาสนา และวัฒนธรรม กลุ่มชนชายขอบ และแรงงานต่างด้าว) 
    ๑) พัฒนาครู ให ้ม ีท ักษะ ความร ู ้  และความชำนาญในการใช ้เทคโนโลยีด ิจ ิทัล 
ปัญญาประดิษฐ์และภาษาอังกฤษ รวมทั้งการจัดการเรียนการสอนเพื่อฝึกทักษะการคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ
และมีเหตุผลเป็นขั้นตอน 
   ๒) พัฒนาครูทุกระดับให้มีทักษะ ความรู้ที่จำเป็น เพ่ือทำหน้าที่วิทยากรมืออาชีพ (Train 
The Trainer) และขยายผลการพัฒนาผ่านศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคลเพื่อความเป็นเลิศ (Human Capital Excellence 
Center : HCEC) 
   ๓) พัฒนาครูอาชีวศึกษาที ่มีความรู้และความสามารถในทางปฏิบัติ (Hands – on 
Experience) เพื่อให้มีทักษะและความเชี่ยวชาญทางวิชาการ โดยร่วมมือกับสถาบันอุดมศึกษาชั้นนำของประเทศ
จัดหลักสูตรการพัฒนาแบบเข้มข้นระยะเวลาอย่างน้อย ๑ ปี 
   ๔) พัฒนาสมรรถนะและความรู้ความสามารถของบุคลากรกระทรวงศึกษาธิการ ให้มี
ความพร้อมในการปฏิบัติงานรองรับความเป็นรัฐบาลดิจิทัลอย่างมีประสิทธิภาพ โดยจัดให้มีศูนย์พัฒนาสมรรถนะ
บุคลากรระดับจังหวัดทั่วประเทศ 
   ๕) ให้ผู ้เร ียน ครู ผู ้บริหารทางการศึกษามีแผนพัฒนารายบุคคลผ่านแผนพัฒนา
รายบุคคลสู่ความเป็นเลิศ (Excellence Individual Development Plan : EIDP) 
           10.2 การพัฒนาการศึกษาเพื่อความม่ันคง 
    ๑) พัฒนาคุณภาพการศึกษาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยน้อมนำยุทธศาสตร์
พระราชทาน“เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา” เป็นหลักในการดำเนินการ 
   ๒) เฝ้าระวังภัยทุกรูปแบบที่เกิดขึ้นกับผู้เรียน ครู และสถานศึกษา โดยเฉพาะภัยจากยา
เสพติด อาชญากรรมทางไซเบอร์ การค้ามนุษย์ 
   ๓) ส่งเสริมให้ใช้ภาษาท้องถิ่นร่วมกับภาษาไทย เป็นสื่อจัดการเรียนการสอนในพ้ืนที่ที่ใช้
ภาษาอย่างหลากหลาย เพ่ือวางรากฐานให้ผู้เรียนมีพัฒนาการด้านการคิดวิเคราะห์ รวมทั้งมีทักษะการสื่อสารและ
ใช้ภาษาท่ีสามในการต่อยอดการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
   ๔) ปลูกฝังผู ้เรียนให้มีหลักคิดที ่ถูกต้องด้านคุณธรรม จริยธรรม และเป็นผู ้มีความ
พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา โดยใช้กระบวนการลูกเสือ และยุวกาชาด 
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๓๓ 

          10.๓ การสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
   ๑) สนับสนุนให้สถานศึกษาอาชีวศึกษาผลิตกำลังแรงงานที่มีคุณภาพ ตามความเป็นเลิศ
ของแต่ละสถานศึกษาและตามบริบทของพื้นที่ รวมทั้งสอดคล้องกับความต้องการของประเทศทั้งในปัจจุบันและ
อนาคต 
   ๒) สนับสนุนให้สถานศึกษาอาชีวศึกษาบริหารจัดการอย่างมีคุณภาพ และจัดการเรียน
การสอนด้วยเครื่องมือปฏิบัติที่ทันสมัยและสอดคล้องกับเทคโนโลยี โดยเน้นให้ผู้เรียนมีทักษะการวิเคราะห์ข้อมูล  
(Data Analysis) และทักษะการสื่อสารภาษาต่างประเทศ 
          10. ๔ การสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา 
   ๑) พัฒนาแพลตฟอร์มดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้ และใช้ดิจิทัลเป็นเครื่องมือการเรียนรู้ 
   ๒) ศึกษาและปรับปรุงอัตราเงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายต่อหัวในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
ให้สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจและบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ 
   ๓) ระดมสรรพกำลังเพ่ือส่งเสริมสนับสนุนโรงเรียนนำร่องพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษา เพ่ือลด
ความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาให้สอดคล้องพระราชบัญญัติพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๒ 
           10.๕ การจัดการศึกษาเพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
   ๑) เสริมสร้างการรับรู ้ ความเข้าใจ ความตระหนัก และส่งเสริมคุณลักษณะและ
พฤติกรรมที่พึงประสงค์ด้านสิ่งแวดล้อม 
   ๒) ส่งเสริมการพัฒนาสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ให้สามารถ
เป็นอาชีพและสร้างรายได้ 
           10.๖ การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการ 
   ๑) จัดทำ “คู่มือมาตรฐานโรงเรียน” เพ่ือกำหนดให้ทุกโรงเรียนต้องมีพ้ืนฐานที่จำเป็น” 
   ๒) ปฏิรูปองค์การเพื่อลดความทับซ้อน เพิ่มประสิทธิภาพและความเป็นเอกภาพของ
หน่วยงานที่มีภารกิจใกล้เคียงกัน เช่น ด้านประชาสัมพันธ์ ด้านต่างประเทศ ด้านเทคโนโลยี ด้านกฎหมาย เป็นต้น 
   ๓) ปรับปรุงกฎหมายและระเบียบที่เป็นอุปสรรคและข้อจำกัดในการดำเนินงาน โดย
คำนึงถึงประโยชน์ของผู้เรียนและประชาชน ตลอดจนกระทรวงศึกษาธิการโดยรวม 
   ๔) สนับสนุนกิจกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
   ๕) พัฒนาระบบฐานข้อมูลด้านการศึกษา (Big Data) 
   ๖) พัฒนาระบบการบริหารจัดการและพัฒนากำลังคนของกระทรวงศึกษาธิการ ให้
สอดคล้องกับการปฏิรูปองค์การ 
   ๗)  สนับสนุนให้สถานศึกษาเป็นนิติบุคคล เพื่อให้สามารถบริหารจัดการศึกษาที ่มี
คุณภาพได้อย่างอิสระและมีประสิทธิภาพ ภายใต้กรอบแนวทางของกระทรวงศึกษาธิการ 
   ๘) จัดตั้งหน่วยงานวางแผนทางการเงิน (Financial Plan) ระดับจังหวัด เพื่อพัฒนา
คุณภาพชีวิตบุคลากรของกระทรวงศึกษาธิการ 
   ๙) ส่งเสริมโครงการ ๑ ตำบล ๑ โรงเรียนคุณภาพ โดยเน้นปรับสภาพแวดล้อมทั้งภายใน
และภายนอกบริเวณโรงเรียนให้เอ้ือต่อการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และจิตสาธารณะ 
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๓๔ 

 11. นโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ – ๒๕๖๕ 

  11.๑ ด้านความปลอดภัย 
     พัฒนาระบบและกลไกการดูแลความปลอดภัยให้กับผู ้เรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษาและ
สถานศึกษา จากภัยพิบัติและภัยคุกคามทุกรูปแบบ รวมถึงการจัดสภาพแวดล้อมที่เอื ้อต่อการมีสุขภาวะที่ดี 
สามารถปรับตัวต่อโรคอุบัติใหม่และโรคอุบัติซ้ำ 
  11.๒ ด้านโอกาส 
       ๑) สนับสนุน ให้เด็กปฐมวัยได้เข้าเรียนทุกคน มีพัฒนาการที่ดี ทั้งทางร่างกาย จิตใจ 
วินัย อารมณ์ สังคม และสติปัญญา ให้สมกับวัย 
       ๒) ดำเนินการ ให้เด็กและเยาวชนได้รับการศึกษาจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน อย่างมี
คุณภาพตามมาตรฐาน วางรากฐานการศึกษาเพื่ออาชีพ สามารถวิเคราะห์ตนเองเพื่อการศึกษาต่อ และประกอบ
อาชีพตรงตามศักยภาพและความถนัดของตนเอง รวมทั้งส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนที่มีความสามารถพิเศษสู่ความ
เป็นเลิศ เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
      ๓) พัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือเด็กและเยาวชนที่อยู่ในการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เพ่ือป้องกัน
ไม่ให้ออกจากระบบการศึกษา รวมทั้งช่วยเหลือเด็กตกหล่นและเด็กออกกลางคันให้ได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
อย่างเท่าเทียมกัน 
       ๔) ส่งเสริมให้เด็กพิการและผู้ด้อยโอกาส ให้ได้รับโอกาสทางการศึกษาที่มีคุณภาพ มี
ทักษะในการดำเนินชีวิต มีพื้นฐานในการประกอบอาชีพ พึ่งตนเองได้อย่างมีศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
  11.๓ ด้านคุณภาพ 
       ๑) ส่งเสริมการจัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีความรู้ มีทักษะการเรียนรู้และทักษะที่จำเป็น
ของโลกในศตวรรษที่ ๒๑ อย่างครบถ้วน เป็นคนดี มีวินัย มีความรักในสถาบันหลักของชาติ ยึดมั่นการปกครองใน
ระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง 
       ๒) พัฒนาผู้เรียนให้มีสมรรถนะและทักษะด้านการอ่าน คณิตศาสตร์ การคิดขั้นสูง 
นวัตกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีดิจิทัล และภาษาต่างประเทศ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน และการ
เลือกศึกษาต่อเพ่ือการมีงานทำ 
       ๓) ปรับหลักสูตรเป็นหลักสูตรฐานสมรรถนะ ที่เน้นการพัฒนาสมรรถนะหลักที่จำเป็นใน
แต่ละระดับจัดกระบวนการเรียนรู้แบบลงมือปฏิบัติจริง รวมทั้งส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ที่สร้างสมดุลทุกด้าน
ส่งเสริมการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาพหุปัญญา พัฒนาระบบการวัดและประเมินผลผู้เรียนทุกระดับ 
          ๔) พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้เป็นครูยุคใหม่ มีศักยภาพในการจัดการเรียน
การสอนตามหลักสูตรฐานสมรรถนะ มีทักษะในการปฏิบัติหน้าที่ได้ดี มีความรู้ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี
ดิจิทัลมีการพัฒนาตนเองทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งมีจิตวิญญาณความเป็นครู 
  11.๔ ด้านประสิทธิภาพ 
       ๑) พัฒนาระบบการบริหารจัดการโดยใช้พื้นที่เป็นฐาน มีนวัตกรรมเป็นกลไกในการ
ขับเคลื่อนบนฐานข้อมูลสารสนเทศท่ีถูกต้อง ทันสมัย และการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน 
       ๒) พัฒนาโรงเรียนมัธยมดีสี่มุมเมือง โรงเรียนคุณภาพของชุมชน โรงเรียนขนาดเล็กและ
โรงเรียนที่สามารถดำรงอยู่ได้อย่างมีคุณภาพ (Stand Alone) ให้มีคุณภาพอย่างยั่งยืน สอดคล้องกับบริบทของ
พ้ืนที ่
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๓๕ 

       ๓) บริหารจัดการโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา ที่มีจำนวนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ ๑ – ๓ น้อยกว่า๒๐ คน ให้ได้รับการศึกษาอย่างมีคุณภาพ สอดคล้องกับนโยบายโรงเรียนคุณภาพของชุมชน  
       ๔) ส่งเสริมการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพในสถานศึกษาที่มีวัตถุประสงค์เฉพาะ และ
สถานศึกษาท่ีตั้งในพ้ืนที่ลักษณะพิเศษ 
       ๕) สนับสนุนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาให้เป็นต้นแบบการพัฒนานวัตกรรมการศึกษา
และการเพิ่มความคล่องตัวในการบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
       ๖) เพ่ิมประสิทธิภาพการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการศึกษาข้ันพื้นฐาน    

 12. เป้าหมายการพัฒนาจังหวัดสุโขทัย และตัวชี้วัดความสำเร็จตามเป้าหมายการพัฒนา
จังหวัดสุโขทัย 

     วิสัยทัศน์   เม ืองมรดกโลกล้ำเล ิศ เม ืองเศรษฐกิจสร ้างสรรค์และนวัตกรรม เม ืองแห่งอารยธรรม  
                     และความสุขอย่างยั่งยืน 
     พันธกิจ   ๑. เพิ่มศักยภาพโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่ง โลจิสติกส์ และเชื่อมโยงระหว่างจังหวัด  
                         และภูมิภาค 
         ๒. ยกระดับเศรษฐกิจ อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวสู่สากล โดยมั่งเน้นการท่องเที่ยวเชิงมรดกโลก            
                         และวัฒนธรรม 
        ๓. เพิ่มขีดความสามารถด้านการค้า การลงทุน การแข่งขันด้านการเกษตรโดยใช้นวัตกรรม  
                         เพ่ือแปรรูปในการสร้างมูลค่าเพ่ิม เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เพ่ือเป็นฐานเศรษฐกิจสร้างสรรค์ 
         ๔. อนุรักษ์และฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพ่ือสนับสนุนการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
         ๕. พัฒนาคุณภาพชีวิตของทุกช่วงวัยให้ดีขึ้น 
เป้าประสงค์รวม 
       ๑. จำนวนคนจนลดลงและมีการกระจายรายได้ที่เหมาะสม                                
          ๒. พัฒนาคุณภาพชีวิตของทุกช่วงวัย                
         ๓. ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ให้คืนความอุดมสมบูรณ์ สร้างความสมดุลแก่ระบบนิเวศ  
                         เพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

           ๔. ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
 ๕. พัฒนาระบบการบริหาร การบริการภาครัฐที่มีประสิทธิภาพ ทันสมัย โปร่งใส ตรวจสอบได้ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ 
  ยุทธศาสตร์ที่ ๑ พัฒนาเศรษฐกิจ การท่องเที่ยวให้มีคุณภาพยั่งยืน มีธุรกิจบริการต่อเนื่องบริการ 
                                     สุขภาพ และการศึกษาท่ีได้มาตรฐาน รวมทั้งผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์มูลค่าเพ่ิมสูง 
  ยุทธศาสตร์ที่ ๒ พัฒนาประสิทธิภาพสร้างมูลค่าเพิ ่มผลผลิตภาคการเกษตร อาหารแปรรูป 
                                และอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ 
  ยุทธศาสตร์ที่ ๓ น้อมนำศาสตร์พระราชา พัฒนาคนและคุณภาพชีวิตสู่สังคมเป็นสุขอย่างยั่งยืน 
  ยุทธศาสตร์ที่ ๔ พัฒนาระบบการบริหารจัดการน้ำ การพ้ืนฟูทรัพยากร ธรรมชาติและ 
    สิ่งแวดล้อม 
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๓๖ 

  ยุทธศาสตร์ที ่ ๕ เสริมสร้างความมั ่นคง ปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สิน และขยายความร่วมมือ 
                                ความสัมพันธ์กับต่างประเทศ 
  ยุทธศาสตร์ที่ ๖ พัฒนานวัตกรรมระบบบริหารจัดการภาครัฐ เพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการ  
                               อย่างมีธรรมาภิบาล 

เป้าหมายในการพัฒนา 
  จากการจัดทำแผนยุทธศาตร์ของจังหวัดสุโขทัย ระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๗๙ ) ได้กำหนด
เป้าประสงค์รวมทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ไว้ดังนี้ 
  ๑. จำนวนคนจนลดลงและมีการกระจายรายได้ท่ีเหมาะสม 
  ๒. พัฒนาคุณภาพชีวิตของทุกช่วงวัย 
  ๓. อนุรักษ์ ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ให้คืนความอุดมสมบูรณ์ สร้างความสมดุล
แก่ระบบนิเวศ เพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
  ๔. ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
  ๕. พัฒนาระบบการบริหาร การบริการภาครัฐที่มีประสิทธิภาพ ทันสมัย โปร่งใส ตรวจสอบได้ 
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 13. สาระสำคัญของแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา3 ปี (พ.ศ.2563 – 2565) ของสำนักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา สุโขทัย  

จากพระบรมราโชบายด้านการศึกษา ในหลวงรัชกาลที่ ๑๐ และบริบทสถานการณ์ความเปลี่ยนแปลงของ
สังคมไทย ความเปลี่ยนแปลงของภูมิภาค อาเซียนและสังคมโลก อำนาจหน้าที่ของกระทรวงศึกษาธิการภายใต้
กฎหมายสำคัญที่เกี ่ยวข้องกับการศึกษาของประเทศ ความเชื่อมโยงระหว่างยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๑ - 
๒๕๘๐) แผนพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) และแผนการศึกษาแห่งชาติ 
พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๗๔ กับทิศทางการพัฒนาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ นโยบาย และจุดเน้นของ
กระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ นโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั ้นพื ้นฐาน 
ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ นโยบายและจุดเน้นของจังหวัด และกลุ่มจังหวัด ตลอดจนนโยบายของคณะรัฐมนตรี 
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ทั้งในมิติด้านความมั่นคง มิติ ด้านเศรษฐกิจ มิติด้าน สังคม และมิติ
ด้านการบริหารจัดการภาครัฐที่มีประสิทธิภาพที่สำคัญคือได้ประเมินสถานะของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา สุโขทัย โดยการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค (SWOT) ตามบริบทในข้างต้นแล้ว  
จึงสามารถกำหนดเป็นสาระสำคัญของแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 3 ปี(พ.ศ.๒๕๖๓ - ๒๕๖๕) ของสำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา สุโขทัย ซึ่งได้แก่ เป้าหมายหลัก และตัวชี้วัด วิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์ 
ผลผลิต/ผลลัพธ์ของยุทธศาสตร์ ตัวชี้วัด ภายใต้ยุทธศาสตร์ และกลยุทธ์ ได้ดังนี้  

  13.1 การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม (SWOT) เพื่อกำหนดยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษา ของ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา สุโขทัย 

 จากผลการประเมินแผนพัฒนาการศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา สุโขทัย(พ.ศ. 
๒๕๕๙-๒๕๖๒) ที่ผ่านมาและการสรุปสถานภาพการดาเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา 
สุโขทัยด้านต่างๆในปัจจุบันรวมทั้งแนวโน้มการดาเนินงานตามแนวทางปฏิรูปการศึกษาสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา สุโขทัยแผนงานที ่สำคัญในอนาคตตามข้างต้นจึงสามารถนามาใช้สร ุปวิเคราะห์
สภาพแวดล้อมทั้งในส่วนของจุดแข็งจุดอ่อนโอกาสและอุปสรรคที่สาคัญ  (SWOT) เพื่อจัดทำยุทธศาสตร์พัฒนา
การศึกษาของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา สุโขทัยในอนาคตระยะ๓ปีข้างหน้า (พ.ศ. ๒๕๖๓ - ๒๕๖๕) 
ได้ดังนี ้

 จุดแข็ง(Strength) 
  1.มีเครือข่ายร่วมในพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
  2.บุคลากรมีความรู้ความสามารถที่เข้มแข็ง มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน  
  3.มีเทคโนโลยีที่เอ้ือต่อการติดต่อสื่อสาร และการปฏิบัติงาน 
  4.สถานศึกษาในสังกัดมีระบบบริหารจัดการ สอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษา 
  5.สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา สุโขทัยมีรูปแบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ 
  6.สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา สุโขทัยโครงสร้างการบริหารงานชัดเจน 
  7.สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา สุโขทัยมีวิสัยทัศน์ พันธกิจ นโยบาย และจุดเน้นของ ที่
ชัดเจนและเหมาะสม 
  8.โรงเรียนมีโครงการ/กิจกรรม ที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
  9.สถานศึกษามีหลักสูตรที่หลากหลายสนองต่อความต้องการของผู้เรียน 
  10.การบริหารงบประมาณเป็นระบบ มีความโปร่งใส ตรวจสอบได ้
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  11.มีการส่งเสริม สนับสนุน สร้างขวัญกำลังใจให้ผู ้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา ให้มี
ความก้าวหน้าทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง  
  12.ผลการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษาในสังกัด ผ่านเกณฑ์การประเมินระดับ ดีมาก 
  13. มีการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

 จุดอ่อน (Weakness) 
  1. มีงบประมาณในการสนับสนุน ไม่เพียงพอและไม่ต่อเนื่อง 
  2. สถานศึกษาขนาดเล็ก มีครูผู้สอนไม่ตรง/ไม่เพียงพอตามสาขาวิชาเอก ที่สถานศึกษาต้องการ  
  3. ผลสัมฤทธิ์ภาพรวมทางการเรียนของนักเรียน ต่ำกว่าเป้าหมายที่กำหนด 
  4. ครูขาดความเชี่ยวชาญในการจัดการเรียนการสอนให้ผู ้เรียนเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ คิดริเริ่ม
สร้างสรรค์ เป็นนวัตกร 
  5. ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนขาดทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 
  6. สถิติการออกกลางคันของผู้เรียนมีอัตราสูง 
  7. ครู และบุคลากรทางการศึกษาขาดความเชี่ยวชาญเรื่องการบริหารการเงิน บัญชี และพัสดุ 
 
 โอกาส (Opportunity) 
  1. ภาคีเครือข่ายมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ สพท 
  2.มีแหล่งการเรียนรู้ ภูมิปัญญาท้องถิ่น ปราชญ์ชาวบ้าน เอ้ือต่อการบริหารจัดการการศึกษา 
  3.มีเทคโนโลยีที่เอ้ือต่อการติดต่อสื่อสาร และการปฏิบัติงาน 
  4.มีระเบียบ กฎหมาย และข้อบังคับเอ้ือต่อการบริหารจัดการ 

 อุปสรรค (Threat) 
  1. การกระจายอำนาจการบริหารจัดการศึกษาจากส่วนกลางไปสู่ สำนักงานเขตพื้นที ่การศึกษา
มัธยมศึกษา สุโขทัยตามท่ีกฎหมายได้กำหนดไว้ ยังไม่สามารถดำเนินการได้อย่างแท้จริง 
  2.ผู้ปกครองมีการเลี้ยงดูบุตรหลานในครอบครัว หรืออบรมสั่งสอน ไม่มุ่งให้เด็กและเยาวชนรักการ
ทำงานสู้งาน ทำงานให้จนสำเร็จ 
  3.การเปลี่ยนแปลงผู้บริหาร นโยบายจากส่วนกลาง ทำให้ขาดความต่อเนื่องในการปฏิบัติงาน 
  4. มีความหลากหลายทางด้านชาติพันธุ์เป็นอุปสรรคต่อการบริหารจัดการ 
  5. ลักษณะทางภูมิศาสตร์ที่แตกต่างกัน ทั้งพ้ืนที่สูง และพ้ืนที่ราบ ภูเขาสลับซับซ้อน 
  6. ผู้ปกครองมีการย้ายถิ่นที่อยู่ เคลื่อนย้ายแรงงาน ทำให้นักเรียนขาดโอกาสทางการศึกษา 
  7. ค่านิยมของผู้ปกครองในการส่งบุตรหลานเข้าเรียน ในสถานศึกษาที่มีการแข่งขันสูง มากกว่า
สถานศึกษาในเขตบริการ 

13.2 เป้าหมายหลักของแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาฯ  
 ๑. ผู ้เร ียนมีความรักในสถาบันหลักของชาติ และยึดมั ่นการปกครองระบอบประชาธิปไตย             
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง มีพ้ืนฐานชีวิตที่มั่นคง-มีคุณธรรม              มี
งานทำ-มีอาชีพ และเป็นพลเมืองโลกที่ดี (Global Citizen) 
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 ๒. ผู ้เร ียนเป็นบุคคลแห่งการเร ียนรู ้ ค ิดร ิเร ิ ่มและสร้างสรรค์นวัตกรรม มีทักษะที ่จำเป็น                   
ในศตวรรษท่ี ๒๑ มีสุขภาวะที่เหมาะสมตามวัย มีความสามารถในการพ่ึงพาตนเอง ปรับตัวต่อการเป็นพลเมืองและ
พลโลกที่ดี  
 ๓. ผู้เรียนที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ กลุ่มชาติพันธุ์ กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่มที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกล
ทุรกันดาร ได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึง เท่าเทียมและมีคุณภาพ พร้อมก้าวสู่สากล ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 
 ๔. ผู ้บร ิหาร มีภาวะผู ้นำ และมีความสามารถในการบร ิห ารจัดการให้มีค ุณภาพตามหลัก                     
ธรรมาภิบาล 
   ๕. ครูมีจิตวิญญาณความเป็นครู มีความเข้มแข็งทางวิชาการ เป็นผู้อำนวยการเรียนรู้                   ใน
การจัดการเรียนรู ้ที ่หลากหลายตอบสนองผู ้เร ียนเป็นรายบุคคล เป็นผู ้สร้างสรรค์นวัตกรรม และมีทักษะ              
ในการใช้เทคโนโลยี  
 ๖. บุคลากรทางการศึกษา มีความรู ้ ความสามารถ และมีทักษะในการปฏิบัต ิงานเป็นไป                 
ตามมาตรฐานของสมรรถนะหลัก  (Core competency) และสมรรถนะประจำสายงาน (Functional 
Competency)  

๗. สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษา บริหารจัดการแบบมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายและ
บริหารเชิงบูรณาการด้วยนวัตกรรม ใช้ข้อมูลสารสนเทศ การวิจัยและพัฒนา ในการขับเคลื่อนคุณภาพ มีการนิเทศ 
กำกับ ติดตาม ประเมินและรายงานผลอย่างเป็นระบบ 

13.3 ตัวช้ีวัดตามเป้าหมายหลัก  
           ๑. น้อมนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษาและศาสตร์พระราชา สู่การปฏิบัติ 
           ๒. ส่งเสริมให้ผู ้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม มีค่านิยมที่พึงประสงค์ ยึดมั่นการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  มีทักษะที ่จำเป็นในศตวรรษที ่ 21 มีทักษะวิชาการ              
ทักษะชีวิต ทักษะวิชาชีพนำไปสู่การมีงานทำ พัฒนาผู้เรียนสู่การเป็นนวัตกร และส่งเสริมการเรียนรู้ด้วย Digital 
Platform 
           ๓. พัฒนาหลักสูตรและกระบวนการจัดการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษ                
ที่ 21  
           ๔. มีระบบการดูแลและช่วยเหลือผู้เรียนอย่างมีประสิทธิภาพ เน้นการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายใน
การคุ้มครองดูแลช่วยเหลือผู้เรียนอย่างรอบด้าน 
           ๕. พัฒนาศักยภาพและสมรรถนะ ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาอย่างต่อเนื่อง 
           ๖. ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ ผ่านกระบวนกิจกรรมการปฏิบัติจริง (Active Learning)  
           ๗. บริหารจัดการโดยยึดหลักธรรมาภิบาล และบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ (SCQA, OBECQA) 
           ๘. มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาและการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพ 
           ๙. จัดกิจกรรมอนุรักษ์ส ิ ่งแวดล้อมและการประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง                
อย่างยั่งยืน 

13.4 วิสัยทัศน์ 
 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา สุโขทัย เป็นองค์กรคุณภาพ จัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน            
สู่มาตรฐานสากล บนพ้ืนฐานธรรมาภิบาล 
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13.5 พันธกิจ         
 ๑. จัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติและการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
 ๒. พัฒนาศักยภาพผู้เรียนทุกช่วงวัยให้มีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษท่ี ๒๑ เพื่อเพ่ิมขีดความสามารถใน
การแข่งขันด้านทักษะวิชาการ ทักษะชีวิต และทักษะวิชาชีพ  
 ๓. สร้างโอกาส ความเสมอภาคทางการศึกษาและลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาให้กับผู้เรียนอย่าง
ทัว่ถึงและเท่าเทียม 
 ๔. พัฒนา ส่งเสริม สนับสนุน ผู ้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความเชี ่ยวชาญ                
ทางวิชาชีพ 
 ๕. พัฒนาระบบบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายในการจัดการศึกษา  
 ๖. ส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ ่งแวดล้อม ยึดหลักปรัชญา      
ของเศรษฐกิจพอเพียงและเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน(Sustainable Development Goals : SDGs, ๒๐๓๐) 
  
  ค่านิยม (Core Value) 
   “ทำงานเป็นทีม บริการว่องไว ได้มาตรฐานสากล บนพื้นฐานธรรมาภิบาล” 
        (Good Team, Good Service, Good Standard, Good Governance) 
  วัฒนธรรมองค์กร (Organizational Culture) 
     “We are family” 
 

 13.6 นโยบาย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา สุโขทัย 
  ๑. จัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคง 
  ๒. พัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
  ๓. พัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา 
  ๔. สร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ มีมาตรฐาน และลดความเหลื่อมล้ำทางการ
ศึกษา 
  ๕. จัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
  ๖. เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ 

 13.7 ผลผลิต /ผลลัพธ์ ตัวชี้วัด และกลยุทธ์ภายใต้นโยบาย  

 1) นโยบายที่ ๑ จัดการศึกษาเพื่อความม่ันคง 

ผลผลิต /ผลลัพธ์  

ผู ้เร ียนมีพฤติกรรมที ่แสดงออกถึงความรักในสถาบันหลักของชาติ  ยึดมั ่นการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีทัศนคติที่ดีต่อบ้านเมือง มีหลักคิดที่ถูกต้อง เป็นพลเมืองดี
ของชาติ มีคุณธรรม จริยธรรม มีค่านิยมที่พึงประสงค์ มีจิตสาธารณะ มีจิตอาสา รับผิดชอบต่อครอบครัว ผู้อ่ืน 
และสังคมโดยรวม ซื ่อส ัตย์ สุจร ิต มัธย ัสถ์ อดออม โอบอ้อมอารี มีว ิน ัย และร ักษาศีลธรรม  มีความรู้                  
ความเข้าใจ และมีความพร้อมสามารถรับมือกับภัยคุกคามทุกรูปแบบที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง เช่น ภัยจากยา
เสพติด ความรุนแรง การคุกคามในชีวิตและทรัพย์สิน การค้ามนุษย ์อาชญากรรมไซเบอร์ และภัยพิบัติต่างๆ  
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ตัวช้ีวัดภายใต้นโยบาย 
๑. ร้อยละของผู้เรียนที่มีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงความรักในสถาบันหลักของชาติ ยึดมั่นการปกครอง

ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  
๒. ร้อยละของผู้เรียนที่มีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงการมีทัศนคติที่ดีต่อบ้านเมือง  มีหลักคิดที่ถูกต้องเป็น

พลเมืองดีของชาติ มีคุณธรรม จริยธรรม มีค่านิยมที่พึงประสงค์ มีคุณธรรม อัตลักษณ์ มีจิตสาธารณะ มีจิตอาสา 
รับผิดชอบต่อครอบครัว ผู้อื่น และสังคมโดยรวม ซื่อสัตย์ สุจริต มัธยัสถ์ อดออม โอบอ้อมอารี มีวินัย และรักษา
ศีลธรรม  

๓. ร้อยละของผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจ และมีความพร้อมสามารถรับมือกับภัยคุกคามทุกรูปแบบ          
ท ี ่ม ีผลกระทบต่อความมั ่นคง เช ่น ภ ัยจากยาเสพติด ความร ุนแรง การคุกคาม ในช ีว ิตและทรัพย์สิน                   
การค้ามนุษย์ อาชญากรรมไซเบอร์ และภัยพิบัติต่าง ๆ เป็นต้น  

๕. จำนวนสถานศึกษาที่น้อมนำศาสตร์พระราชา  พระบรมราโชบายด้านการศึกษาของรัชกาลที่ ๑๐  ไป
พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามที่กำหนดได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

๖. จำนวนสถานศึกษาที่จัดบรรยากาศสิ่งแวดล้อม และจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ให้ผู้เรียนแสดงออกถึงความ
รักในสถาบันหลักของชาติ ยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มี
ทัศนคติที่ดีต่อบ้านเมือง มีหลักคิดท่ีถูกต้อง เป็นพลเมืองดี ของชาติ มีคุณธรรม จริยธรรม 

กลยุทธ์ 
๑. ส่งเสริมให้สถานศึกษาพัฒนาหลักสูตรของสถานศึกษา โดยนำศาสตร์พระราชา  และพระบรม              

ราโชบายด้านการศึกษาของรัชกาลที ่ ๑๐ พัฒนาผู ้เร ียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามที ่กำหนด  และ                 
จัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้ผู ้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับภัยคุกคามที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง ภัยจาก              
ยาเสพติด 

๒. ส่งเสริมให้สถานศึกษาจัดบรรยากาศสิ่งแวดล้อม และจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้ผู้เรียนแสดงออกถึง
ความรักในสถาบันหลักของชาติ ยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ ทรงเป็นประมุข มี
ทัศนคติที่ดีต่อบ้านเมือง มีหลักคิดที่ถูกต้อง เป็นพลเมืองดีของชาติ และพลเมืองโลกที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรม มี
ค่านิยมที่พึงประสงค์ มีคุณธรรม อัตลักษณ์ มีจิตสาธารณะ มีจิตอาสา รับผิดชอบต่อครอบครัว ชุมชน สังคม และ
ประเทศชาติ ซื่อสัตย์ สุจริต มัธยัสถ์ อดออม โอบอ้อมอารี มีวินัย และรักษาศีลธรรม  

๓. ให้มีมาตรการและแนวทางการป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษาและชุมชน  
๔. ให้สถานศึกษาจัดสภาพแวดล้อมภายในสถานศึกษาให้มีความม่ันคงปลอดภัย  
๕. มีระบบการดูแล ติดตาม และช่วยเหลือผู้เรียน ในการแก้ปัญหาต่าง ๆ ได้รับคำปรึกษาชี้แนะและความ

ช่วยเหลืออย่างทันการณ์ ทันเวลา รวมทั้งการอบรมบ่มนิสัย  

  2) นโยบายที่ ๒ พัฒนาคุณภาพผู้เรียน 

ผลผลิต /ผลลัพธ์  

สถานศึกษาน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ไปพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์
ตามที่กำหนดได้อย่างมีประสิทธิภาพ   ผู้เรียนทุกระดับมีสมรรถนะสำคัญตามหลักสูตร มีทักษะการเรียนรู้                
ในศตวรรษที่ ๒๑ (3R8C)  มีคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) มากกว่าร้อยละ 
๕๐ หรือเพ่ิมข้ึน  ในแต่ละวิชาจากปีการศึกษาท่ีผ่านมา ผู้เรียนที่จบการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ ๖ มีทักษะการเรียนรู้ที่เชื่อมโยงสู่อาชีพและการมีงานทำ ตามความถนัด และความต้องการของตนเอง มีทักษะ
อาชีพที่สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ วางแผนชีวิตและวางแผนทางการเงินที่เหมาะสมและนำไปปฏิบัติ



 

รายงานผลการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศกึษามัธยมศกึษาสุโขทัย 

๔๓ 

ได้  ผู้เรียนทุกคนมีทักษะพื้นฐานในการดำรงชีวิต สามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข มีความยืดหยุ่น
ทางด้านความคิด สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ ภายใต้สังคมที่เป็นพหุวัฒนธรรม  มีศักยภาพในการจัดการสุข
ภาวะของตนเองให้มีสุขภาวะที่ดี สามารถดำรงชีวิตอย่างมีความสุขทั้งด้านร่างกายและจิตใจ  ผู้เรียนมีความเป็น
เลิศทางด้านวิชาการ มีทักษะความรู้ที ่สอดคล้องกับทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ ๒๑  ผู้เรียนผ่านการประเมิน
สมรรถนะที่จำเป็นด้านการรู้เรื่องการอ่าน (Reading Literacy)    ด้านการรู้เรื่องคณิตศาสตร์ (Mathematical 
Literacy) และด้านการรู้เรื่องวิทยาศาสตร์ (Scientific Literacy) ตามแนวทางการประเมิน PISA 

ตัวช้ีวัดภายใต้นโยบาย 
๑. จำนวนสถานศึกษาที่น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ไปพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะ 

อันพึงประสงค์ตามที่กำหนดได้อย่างมี ประสิทธิภาพ  
๒. ผู้เรียนทุกระดับมีสมรรถนะสำคัญตามหลักสูตร มีทักษะการเรียนรู้ ในศตวรรษท่ี ๒๑ (3R8C)  
๓. ร้อยละของผู้เรียนที่มีคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) มากกว่าร้อย

ละ ๕๐ ในแต่ละวิชาเพ่ิมข้ึนจากปีการศึกษาที่ผ่านมา  
๔. ร้อยละผู ้เร ียนที ่จบการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ชั ้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ มีทักษะการเร ียนรู้                 

ที่เชื่อมโยงสู่อาชีพและการมีงานทำ ตามความถนัด และความต้องการของตนเอง มีทักษะอาชีพที่สอดคล้องกับ
ความต้องการของประเทศ วางแผนชีวิตและวางแผนทางการเงินที่เหมาะสมและนำไปปฏิบัติได้  

๕. ผู้เรียนทุกคนมีทักษะพื้นฐานในการดำรงชีวิต สามารถดำรงชีวิตอยู ่ในสังคม ได้อย่างมีความสุข             
มีความยืดหยุ่นทางด้านความคิด สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ ภายใต้สังคมท่ีเป็นพหุวัฒนธรรม  

๖. ผู้เรียนทุกคนมีศักยภาพในการจัดการสุขภาวะของตนเองให้มีสุขภาวะที่ดี  สามารถดำรงชีวิตอย่าง มี
ความสุขทั้งด้านร่างกายและจิตใจ 

๗. จำนวนผู ้เร ียนมีความเป็นเลิศทางด้านวิชาการ  มีทักษะความรู ้ที ่สอดคล้องกับทักษะที ่จำเป็น                 
ในศตวรรษท่ี ๒๑  

๘. ผู ้เรียนระดับมัธยมศึกษาผ่านการประเมินสมรรถนะที่จำเป็นด้านการรู ้เรื ่องการอ่าน  (Reading 
Literacy) ด้านการรู้เรื ่องคณิตศาสตร์ (Mathematical Literacy) และด้านการรู้เรื ่องวิทยาศาสตร์ (Scientific 
Literacy) ตามแนวทางการประเมิน PISA  

กลยุทธ์  
๑. ส่งเสริมสนับสนุนสถานศึกษาที่น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ไปพัฒนาผู้เรียนให้มี

คุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามที่กำหนดได้อย่างมี ประสิทธิภาพ  
๒. ส่งเสริมสนับสนุนให้ สำนักงานเขตพื ้นที ่การศึกษา และสถานศึกษา จัดทำแผนงาน โครงการ               

และกิจกรรม เพิ ่มศักยภาพผู ้เร ียนตามความถนัด ความสนใจ และความต้องการพัฒนา ทั ้งด้านวิชาการ               
ด้านอาชีพ และกิจกรรมเสริมหลักสูตร  

๓. ส่งเสริมให้สถานศึกษามีการพัฒนาหลักสูตรและการจัดกิจกรรมกระบวนการเรียนรู้ผ่านกิจกรรมการ
ปฏ ิบ ัต ิจร ิง  (Active Learning) เพ ื ่อพ ัฒนาผู้ เร ียนให้ม ีความเป็นเล ิศทางว ิชาการตามความสนใจ  และ             
ความถนัดเต็มตามศักยภาพ  

๔. ส่งเสริม สนับสนุน ให้ครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้รับการพัฒนา เพื่อปรับเปลี่ยนกระบวนการ
จัดการเรียนรู ้ให้แก่ผู ้เรียนโดยเน้นการจัดการเรียนรู ้ให้แก่ผู ้เร ียน  เป็นรายบุคคลตามความต้องการ และ              
ความถนัดของผู้เรียน  



 

รายงานผลการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศกึษามัธยมศกึษาสุโขทัย 

๔๔ 

๕. ส่งเสริมให้สถานศึกษาให้ครูจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ให้ผู้เรียนมีความเป็นเลิศในทักษะสื่อสารภาษาไทย 
ภาษาอังกฤษ และภาษาที ่๓ เพ่ิมเติมอย่างน้อย ๑ ภาษา  

๖. ส่งเสริมให้ครูปรับเปลี่ยนวิธีการวัด ประเมิน ผลการเรียนของผู ้เรียน โดยมุ่งเน้นการวัดประเมิน       
ตามสมรรถนะรายบุคคล  โดยการจ ัดให ้ม ีการว ัดประเมินจากส่วนกลางในช ั ้นม ัธยมศึกษาปีที่  ๓ และ                      
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖  

๗. ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้โดยใช้ชุมชนเป็นฐาน ในการพัฒนาทักษะวิชาการ ทักษะชีวิต ทักษะอาชีพ 
และภาษาที่ ๓ ที่สอดคล้องและเหมาะสมกับสังคมพหุวัฒนธรรม 

  3) นโยบายที่ ๓ พัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษา  

ผลผลิต /ผลลัพธ์  

พัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษา เป็นมาตรการที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาจะต้องดำเนินการ
เพื่อให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาตระหนักถึง ความสำคัญในอาชีพและหน้าที่ของตน สอดคล้องกับความ
ต้องการในการจ ัดการศึกษาทุกระดับทุกประเภท โดยพัฒนาให้เป ็นคร ู เป ็นคร ูย ุคใหม่ ปร ับบ ทบาท                    
จาก “ครูผู้สอน” เป็น “Coach” หรือ “ผู้อำนวยการการเรียนรู้” ปรับวิธีสอน ให้เด็กสามารถแสดงความคิดเห็น 
แลกเปลี่ยน เรียนรู้ และทำกิจกรรมในชั้นเรียน ทำหน้าที่กระตุ้นสร้างแรงบันดาลใจ แนะนำวิธีเรียนรู้และวิธีจัด
ระเบียบ การสร้างความรู้ ออกแบบกิจกรรม และสร้างนวัตกรรมการเรียนรู้ให้ผู้เรียน มีบทบาท เป็นนักวิจัย พัฒนา
กระบวนการเรียนรู้เพื่อผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียน รวมทั้งมีสมรรถนะตามมาตรฐานวิชาชีพ มีจรรยาบรรณของวิชาชีพ 
และขวัญกำลังใจที่ดีในการปฏิบัติหน้าที่ 

ตัวช้ีวัดภายใต้นโยบาย  
 ๑. จำนวนผู้บริหารสถานศึกษา มีความสามารถในการบริหารงานทุกด้านให้มีประสิทธิภาพ และเกิด
ประสิทธิผล   

๒. ร้อยละของครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ได้รับการพัฒนาตามมาตรฐานวิชาชีพ  ที่เชื ่อมโยงกับ
ความก้าวหน้าในวิชาชีพ 

๓. จำนวนครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับสวัสดิการ สวัสดิภาพ และการพัฒนา คุณภาพชีวิตที่ดี  
๔. ร้อยละความพึงพอใจของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่มีต่อการบริหาร  งานบุคคลของ

ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  

กลยุทธ์  
๑. จัดให้มีหลักสูตรและกรอบแนวทางในการพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษาตามมาตรฐานวิชาชีพ  
๒. พัฒนาครูให้มีองค์ความรู้ และทักษะในการสื่อสาร มีสมรรถนะในการสอนอย่างมีประสิทธิภาพ 
๓. พัฒนาครูให้มีการวิธีการจัดการเรียนการสอน การสอนคิดแบบต่างๆ และการวัดประเมินผล            

ให้สามารถพัฒนาและประเมินผลนักเรียนให้มีคุณภาพตามศักยภาพเป็นรายบุคคล 
๔. ส่งเสริมการนิเทศแบบกัลยาณมิตร โดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา และครูทั้ง

ในโรงเรียน ระหว่างโรงเรียน หรือภาคส่วนอื่น ๆ ตามความพร้อมของโรงเรียน 
๕.ส่งเสริมการสร้างเครือข่ายการเรียนรู้ การมีส่วนร่วมจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง และทุกภาคส่วนให้เกิดชุมชน

แห่งการเรียนรู้ 
6. ส่งเสริมผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีจิตวิญญาณของความเป็นครู เป็นครูมืออาชีพ และ

ยึดมั่นในจรรยาบรรณของวิชาชีพ 



 

รายงานผลการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศกึษามัธยมศกึษาสุโขทัย 

๔๕ 

๗. สร้างขวัญกำลังใจ สร้างแรงจูงใจให้กับครูและบุคลากรทางการศึกษา  
๘. พัฒนาระบบบริหารงานบุคคลของครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ  

  ๔) นโยบายที ่ ๔ สร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที ่มีค ุณภาพ มีมาตรฐาน                     
และลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา 

ผลผลิต /ผลลัพธ์  

ผู้เรียนทุกคนเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพอย่างเท่าเทียมกันในทุกระดับและประเภทการศึกษา และ
สามารถเรียนรู ้จากแหล่งเร ียนรู ้ได ้อย่างต่อเนื ่องตลอดชีว ิต ผ ู ้ เร ียนในเขตพื ้นที ่ เฉพาะ  กลุ ่มชาติพันธุ์                      
กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่มท่ีมีความต้องการจำเป็นพิเศษ และกลุ่มที่อยู่ในพ้ืนที่ห่างไกลทุรกันดารได้รับการบริการด้าน
การศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่มีคุณภาพ และเหมาะสมตรงตามความต้องการ  

ตัวช้ีวัดภายใต้นโยบาย 
๑. จำนวนสถานศึกษาที่มีผลการดำเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่มีประสิทธิภาพ 
๒. ร้อยละของจำนวนนักเรียนในเขตพื้นที่เฉพาะ กลุ่มชาติพันธุ์ กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่มที่มีความต้องการ

จำเป็นพิเศษ และกลุ่มที่อยู่ในพ้ืนที่ห่างไกลทุรกันดารได้รับการบริการด้านการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  ที่มีคุณภาพ และ
เหมาะสมตรงตามความต้องการ  

กลยุทธ์  
๑. ส่งเสริมให้สถานศึกษามีการดำเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่เข้มแข็ง มีประสิทธิภาพ  
๒. ส่งเสริมให้สถานศึกษาพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือ จัดหาทุนและแหล่งทุนทางการศึกษา เพื่อเพ่ิม

โอกาสทางการศึกษาของนักเรียน  
๓. ให้สถานศึกษาพัฒนาแหล่งเรียนรู ้ที ่เอื ้อต่อการศึกษาและการเรียนรู ้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ                 

มีความหลากหลาย และสามารถให้บริการได้อย่างทั่วถึง  
๔. สร ้างมาตรการการจ ัดการศ ึกษาให ้แก ่ผ ู ้ เร ียนท ี ่อย ู ่ ในเขตพ ื ้นท ี ่ เฉพาะ  กล ุ ่มชาต ิพ ันธุ์                            

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่มท่ีมีความต้องการจำเป็นพิเศษ และกลุ่มที่อยู่ในพื้นท่ีห่างไกลทุรกันดาร ได้รับการบริการด้าน
การศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่มีคุณภาพ และเหมาะสมตรงตามความต้องการ  

  ๕) นโยบายที่ ๕ จัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

ผลผลิต /ผลลัพธ์  

 สถานศึกษาจัดการศึกษาเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยผู้เรียนมีความรู้ความ
เข้าใจ สามารถนำองค์ความรู้ไปปรับใช้ในชีวิตประจำวัน และถ่ายทอดมวลประสบการณ์สู่ชุมชนและสังคมได้ โดย
ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals : 
SDGs) 

ตัวช้ีวัดภายใต้นโยบาย  
๑. จำนวนสถานศึกษาที่จัดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง การศึกษาเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับ

สิ ่งแวดล้อม โดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และเป้าหมายการพัฒนาที ่ย ั ่งย ืน(Sustainable 
Development Goals : SDGs) 

๒. จำนวนสถานศึกษาที ่ม ีการบูรณาการหลักสูตรการจัดการศึกษาเพื ่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต                 
ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 



 

รายงานผลการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศกึษามัธยมศกึษาสุโขทัย 

๔๖ 

๓. จำนวนสถานศึกษามีการจัดทำนโยบายจัดซื้อจัดจ้างที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
๔. สำนักงานเขตพื ้นที ่การศึกษา  และโรงเร ียน ทุกโรงเร ียนในสังกัดมีการปรับปรุงและพัฒนา                 

เป็นหน่วยงานต้นแบบสำนักงานสีเขียว  (Green Office) เพื ่อให้มีบริบทที่เป็นแบบอย่างเอื ้อหรือสนับสนุน             
การเรียนรู้ของนักเรียนและชุมชน  

๕. จำนวนสถานศึกษาต้นแบบนำขยะมาใช้ประโยชน์เพื่อลดปริมาณขยะ  
๖. จำนวนสถานศึกษาที่มีการสร้างนวัตกรรมต้นแบบในการนำ  3RS มาประยุกต์ใช้ในการผลิต และ

บริโภคท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม   
๗. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา สุโขทัย  มีการทำนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างที่เป็นมิตร  กับ

สิ่งแวดล้อม 
8 จำนวนสถานศึกษาที่เข้าร่วมโครงการส่งเสริมสวนพฤกษศาสตร์ 
 

กลยุทธ์  
๑. พัฒนาแผนปฏิบัติการของสำนักงานเขตพื ้นที ่การศึกษามัธยมศึกษา สุโขทัย และสถานศึกษา              

ในสังกัด เพ่ือจัดแนวทางการดำเนินการให้องค์ความรู้และสร้างจิตสำนึกท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
๒. จัดทำโครงการประกวดสถานศึกษาต้นแบบด้านการจัดการศึกษาเพื ่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต                 

ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
๓. ส่งเสริมให้สถานศึกษาจัดทำหลักสูตรสถานศึกษาที่มีบูรณาการด้านการจัดการศึกษาเพื่อการพัฒนา

คุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ในสถานศึกษาสู่ชุมชน  
๔. สนับสนุน และพัฒนากระบวนการรณรงค์ให้มีการจัดซื ้อจัดจ้างที ่เป็นมิตรกับสิ ่งแวดล้อมระดับ

สำนักงานเขตพ้ืนที่ต้นแบบ และสถานศึกษา 
๕.พัฒนาระบบการบริหารจัดการสำนักงานเขตพื้นที ่การศึกษามัธยมศึกษา สุโขทัย เป็นสำนักงาน             

สีเขียวและให้สถานศึกษาเป็นสถานศึกษาที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Green Office)  
๖. พัฒนา ยกระดับสถานศึกษานำร่องขยายผล ส่งสถานศึกษาต้นแบบ ด้านการพัฒนา ด้านการผลิต และ

บริโภค ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมทั้งระบบ  
๗. ส่งเสริมการพัฒนาสื่อนวัตกรรม และบูรณาการสาระการเรียนรู้และแผนการจัดการเรียนรู้เรื่อง    การ

พัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
๘. พัฒนานวัตกรรมโดยใช้กระบวนการ BBL/PLC และ Decision – Making การนำขยะมาใช้ประโยชน์

ในรูปแบบผลิตภัณฑ์และพลังงานและลดประมาณขยะ การบำบัดน้ำเสีย ลดการใช้เผา และลดใช้สารเคมี สู่
โรงเรียนปลอดภัยและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  

๙. ส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาให้นักเรียน โรงเรียนได้ศึกษา เรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้โรงงานอุตสาหกรรม 
การผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ชุมชนเมืองนิเวศ และหน่วยงานส่งเสริม การบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
เพ่ือนำความรู้มาประยุกต์ใช้และจัดทำโครงงานด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม  

๑๐. ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้อาชีพที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมในสถานศึกษา 
๑๑. ส่งเสริมการนิเทศ ติดตามผลการดำเนินงานการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับ

สิ่งแวดล้อม แลกเปลี่ยนนำเสนอผลงาน และมอบรางวัลเกียรติยศ ประชาสัมพันธ์และจัดพิมพ์ เว็บไซต์ ผลงานเพ่ือ
เผยแพร่และเป็นสถานศึกษาต้นแบบ  

 
 



 

รายงานผลการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศกึษามัธยมศกึษาสุโขทัย 

๔๗ 

  6) นโยบายที่ ๖ เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ  

ผลผลิต /ผลลัพธ์  

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา สุโขทัย มีระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ คล่องตัว 
โปร่งใส และเป็นที ่ยอมรับของผู ้รับบริการ มีโครงสร้างการกระจายอำนาจลงไปสู ่สถานศึกษา ส่งเสริมให้
สถานศึกษาในสังกัดมีธรรมาภิบาลในการบริหาร และมีกลไกการส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนเข้ามาสนับสนุนทรัพยากร
เพ่ือการศึกษา รวมทั้งเพ่ือให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่สูงขึ้น มีศักยภาพเพ่ือไปประกอบอาชีพได้  

ตัวช้ีวัดภายใต้นโยบาย  
1. ร้อยละของคะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาหลักระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียน                 

ในสังกัดจากการทดสอบระดับชาติเพ่ิมข้ึน  
2. จำนวนภาคีเครือข่ายที่เข้ามามีส่วนร่วมในการจัด/พัฒนาและส่งเสริมการศึกษาของเขตพ้ืนที่การศึกษา

และสถานศึกษา  
3. ร้อยละของคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่

การศึกษามัธยมศึกษา สุโขทัย 
4. จำนวนสถานศึกษาที่มีผ่านการประเมินคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาล 
5. จำนวนโรงเรียนที่ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติให้เป็นต้นแบบด้านต่างๆ   

กลยุทธ์  
๑. พัฒนาระบบการบริหารจัดการที่เป็นเลิศ เพื่อเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลทั้ง              

ในระดับเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษา  
๒. พัฒนาระบบบริหารงานงบประมาณ/การเงิน ให้มีประสิทธิภาพ  
๓. ยกระดับคุณภาพจัดการศึกษาของโรงเรียนขนาดเล็กเพ่ือเพ่ิมโอกาสทางการศึกษา 
๔. ส่งเสริมการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาให้เข้มแข็งและยั่งยืน 
๕. พัฒนาระบบการประชาสัมพันธ์เพื่อเสริมสร้างภาพลักษณ์หน่วยงานให้เกิดความร่วมมือ และสร้าง

เครือข่าย/ความเป็นภาคีเครือข่ายกับองค์กรทั้งภายในและภายนอก  
๖. ส่งเสริมให้สถานศึกษาในสังกัดที ่ม ีความพร้อมพัฒนาเป็นสถานศึกษาต้นแบบความเป็นเลิศ               

ด้านต่างๆ มีการขยายผลและยกย่องเชิดชูเกียรติ 
๗. ส่งเสริมการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาของเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษา 
 ๘. ส่งเสริมพัฒนาระบบการจัดการข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา 
๙. พัฒนาระบบการนิเทศ กำกับ ติดตามโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน 
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ส่วนที่ ๒ 

ทิศทางการพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน  

กรอบแนวคิด 
 ๑. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ 
     รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ เป็นกฎหมายสูงสุดในการปกครองประเทศ  
ที่ยังคงเจตนารมณ์ยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข โดยได้ระบุข้อมาตราที่ต้อง
นำไปใช้บังคับในการจัดการศึกษา การส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษา และการ เข้ารับบริการการศึกษา 
ของประชาชน ในประเด็นสำคัญที่เก่ียวข้องกับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ดังนี้ 
 ๑.๑ รัฐต้องดำเนินการให้เด็กทุกคนได้รับการศึกษาเป็นเวลาสิบสองปี ตั้งแต่ก่อนวัยเรียนจนจบ
การศึกษาภาคบังคับอย่างมีคุณภาพโดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย 
 ๑.๒ รัฐต้องดำเนินการให้เด็กเล็กได้รับการดูแลและพัฒนาก่อนเข้ารับการศึกษา เพ่ือพัฒนาร่างกาย 
จิตใจ วินัย อารมณ์ สังคม และสติปัญญาให้สมกับวัย โดยส่งเสริมและสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
และภาคเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินการ 
       ๑.๓ รัฐต้องดำเนินการให้ประชาชนได้รับการศึกษาตามความต้องการในระบบต่าง ๆ รวมทั้งส่งเสริม
ให้มีการเรียนรู้ตลอดชีวิต และจัดให้มีการร่วมมือระหว่างรัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และภาคเอกชน ในการ
จัดการศึกษาทุกระดับ โดยรัฐมีหน้าที่ดำเนินการ กำกับ ส่งเสริมและสนับสนุนให้การจัดการศึกษาดังกล่าว  
มีคุณภาพและได้มาตรฐานสากล 
       ๑.๔ การศึกษาทั้งปวงต้องมุ่งพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดี มีวินัย ภูมิใจในชาติ สามารถเชี่ยวชาญได้ตาม
ความถนัดของตน และมีความรับผิดชอบต่อครอบครัว ชุมชน สังคม และประเทศชาติ 
       ๑.๕ ในการดำเนินการให้เด็กเล็กได้รับการดูแลและพัฒนา หรือให้ประชาชนได้รับการศึกษา รัฐต้อง
ดำเนินการให้ผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์ได้รับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตาม ความถนัดของตน 
       ๑.๖ ให้จัดตั้งกองทุนเพ่ือใช้ในการช่วยเหลือผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์ เพ่ือลดความเหลื่อมล้ำ  
ในการศึกษา และเพ่ือส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพและประสิทธิภาพครู 
       ๑.๗ ให้ดำเนินการปฏิรูปประเทศในด้านการศึกษา ดังต่อไปนี้ 
    ๑.๗.๑ ดำเนินการให้เด็กเล็กได้รับการดูแลและพัฒนาก่อนเข้ารับการศึกษา เพ่ือให้เด็กเล็ก
ได้รับการพัฒนาร่างกาย จิตใจ วินัย อารมณ์ สังคม และสติปัญญาให้สมกับวัยโดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย 
              ๑.๗.๒ ดำเนินการตรากฎหมายเพ่ือจัดตั้ งกองทุนเพ่ือความเสมอภาคทางการศึก ษา 
ตามวัตถุประสงค์ข้อ ๑.๖ 
              ๑.๗.๓ ให้มีกลไกและระบบการผลิต คัดกรองและพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพครูและอาจารย์  
ให้ได้ผู้มีจิตวิญญาณแห่งความเป็นครู มีความรู้ความสามารถอย่างแท้จริง ได้รับค่าตอบแทนที่ เหมาะสม  
กับความสามารถและประสิทธิภาพในการสอน รวมทั้งมีกลไกสร้างระบบคุณธรรมในการบริหารงานบุคคลของผู้
ประกอบวิชาชีพครู 
    ๑.๗.๔ ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนทุกระดับเพ่ือให้ผู้เรียนสามารถเรียนได้ตามความถนัด 
และปรับปรุงโครงสร้างของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือบรรลุเป้าหมายดังกล่าว โดยให้สอดคล้องกันทั้งในระดับชาติ 
และระดับพ้ืนที ่
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 ๒. ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๘๐) 
     รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ กำหนดให้รัฐมียุทธศาสตร์ชาติเป็นเป้าหมาย
การพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนตามหลักธรรมาภิบาล เพ่ือใช้เป็นกรอบในการจัดทำแผนต่าง ๆ ให้สอดคล้องและ
บูรณาการกัน ต่อมาได้มีการตราพระราชบัญญัติการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ ซึ่งกำหนดให้หน่วยงานรัฐ
ทุกหน่วยมีหน้าที่ดำเนินการเพ่ือให้บรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้ในยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๘๐ โดยมี
วิสัยทัศน์คือ “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง” โดยการประเมินผลการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๘๐ ประกอบด้วย
ความอยู่ดีมีสุขของคนไทยและสังคมไทย ขีดความสามารถในการแข่งขันการพัฒนาเศรษฐกิจและการกระจาย
รายได้ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศ ความเท่าเทียมและความเสมอภาคของสังคม ความหลากหลาย
ทางชีวภาพ คุณภาพสิ่งแวดล้อมและความยั่งยืนของทรัพยากรธรรมชาติ และประสิทธิภาพการบริหารจัดการ  
และการเข้าถึงการให้บริการของภาครัฐ การพัฒนาประเทศในช่วงเวลาของยุทธศาสตร์ชาติ จะมุ่งเน้นการสร้าง
สมดุลระหว่างการพัฒนาความมั่นคง เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม โดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน 
ในรูปแบบ “ประชารัฐ” ซึ่งยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ ๖ ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย ๑) ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง 
๒) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน ๓) ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย์ ๔) ยุทธศาสตร์การสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม ๕) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้าง 
การเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และ ๖) ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุล และพัฒนาระบบ  
การบริหารจัดการภาครัฐ  
 ความสอดคล้องของการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษากับยุทธศตร์ชาติ 
 1) ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
  1.1) การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต คือ ช่วงการตั้งครรภ์/ปฐมวัย ช่วงวัยเรียน/วัยรุ่น 
ช่วงวัยแรงงาน และช่วงวัยผู้สูงอายุ 
  1.2) ปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่  21 ก าร
ปรับเปลี่ยนระบบการเรียนรู้ให้เอ้ือต่อการพัฒนาทักษะสำหรับศตรวรรษท่ี 21 โดยออกแบบกระบวนการเรียนรู้ใน
ทุกระดับชั้นอย่างเป็นระบบ การเปลี่ยนโฉมบทบาท “ครู” ให้เป็นครูยุคใหม่ การเพิ่มประสิทธิภาพระบบบริหารจัด
การศึกษาในทุกระดับ-ทุกประเภท การพัฒนาระบบการเรียนรู้ตลอดชีวิต และการวางพ้ืนฐานระบบรองรับการ
เรียนรู้โดยใช้ดิจิทัลแพลตฟอร์ม 
  1.3) การตระหนักถึงพหุปัญญาของมนุษย์ที่หลากหลาย 
  1.4) การสร้างสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ การ
ส่งเสริมบทบาทการมีส่วนร่วมของภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครอบครัวและชุมชนในการ
พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ และการปลูกฝังและพัฒนาทักษะนอกห้องเรียน 
 2) ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 
  2.1) การลดความเหลื่อมล้ำ สร้างความเป็นธรรมในทุกมิติ ลงทุนทางสังคมแบบมุ่งเป้าเพ่ือ
ช่วยเหลือกลุ่มคนยากจนและกลุ้มผู้ด้อยโอกาสโดยตรง สร้างความเป็นธรรมในการเข้าถึงบริการสาธารณสุข และ
การศึกษาโดยเฉพาะสำหรับผู้มีรายได้น้อยและกลุ่มผู้ด้อยโอกาส 
  2.2) กระจายศูนย์กลางความเจริญทางเศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยี การพัฒนากำลังแรงงาน
ในพ้ืนที่ โดยการวางแผนกำลังคนที่สอดคล้องกับแผนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของกลุ่มจังหวัด และการ
พัฒนาทักษะอาชีพที่สอดคล้องกับบริบทของเมือง ทั้งในปัจจุบันและอนาคต 



๕๑ 
 

รายงานผลการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศกึษามัธยมศกึษาสุโขทัย 

  2.3) การเสริมสร้างพลังทางสังคม การรองรับสังคมสูงวัยอย่างมีคุณภาพ สนับสนุนความร่วมมือ
ระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน ภาควิชาการ ภาคประชาสังคม และภาคประชาชน 
 ๓. แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 
     แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ เป็นแผนแม่บทเพ่ือบรรลุเป้าหมายตามที่กำหนดไว้ในยุทธศาสตร์
ชาติ ซึ่งแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ เป็นแผนที่จัดทำไว้เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ โดยจะมี
ผลผูกพันต่อหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องจะต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามนั้นรวมทั้งการจัดทำงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณจะต้องสอดคล้องกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ซึ่งประเด็นแผนแม่บทภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๓ ประเด็น ประกอบด้วย ๑) ความมั่นคง ๒) การต่างประเทศ ๓) การพัฒนาการเกษตร  
๔) อุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต ๕) การท่องเที่ยว ๖) การพัฒนาพ้ืนที่และเมืองน่าอยู่ อัจฉริยะ  
๗) โครงสร้างพ้ืนฐานระบบโลจิสติกส์และดิจิทัล ๘) ผู้ประกอบการและวิสาหกิจขนาดกลาง และขนาดย่อมยุคใหม่ 
๙) เขตเศรษฐกิจพิเศษ ๑๐) การปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม ๑๑) การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต  
๑๒) การพัฒนาการเรียนรู้ ๑๓) การสร้างให้คนไทยมีสุขภาวะที่ดี ๑๔) ศักยภาพการกีฬา ๑๕) พลังทางสังคม  
๑๖) เศรษฐกิจฐานราก ๑๗) ความเสมอภาคและหลักประกันทางสังคม ๑๘) การเติบโตอย่างยั่ งยืน  
๑๙) การบริหารจัดการน้ำทั้งระบบ ๒๐) การบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ ๒๑) การต่อต้านการทุจริต
และประพฤติมิชอบ ๒๒) กฎหมายและกระบวนการยุติธรรม และ ๒๓) การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม 
 ความสอดคล้องของการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษากับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 
 1) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นการพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 
  1.1) เด็กเกิดอย่างมีคุณภาพ มีพัฒนาการสมวัย สามารถเข้าถึงบริการที่มีคุณภาพมากขึ้น 
  1.2) วัยเรียน/วัยรุ่น มีความรู้ และทักษะในศตวรรษที่ 21 ครบถ้วน รู้จักคิด วิเคราะห์ รักการ
เรียนรู้ มีสำนึกพลเมือง มีความกล้าหาญทางจริยธรรม มีความสามารถในการแก้ปัญหา ปรับตัวสื่อสาร และทำงาน
ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีประสิทธิผลตลอดชีวิตดีขึ้น 
  1.3) แรงงานมีศักยภาพในการเพ่ิมผลผลิต มีทักษะอาชีพสูง ตระหนักในความสำคัญที่จะพัฒนา
ตนเองให้เต็มศักยภาพ สามารถปรับตัวและเรียนรู้สิ่งใหม่ตามพลวัตของโครงสร้างอาชีพ และความต้องการของ
ตลาดแรงงานเพิ่มขึ้น 
  1.4) มีคนไทยที่มีความสามารถและผู้เชี่ยวชาญต่างประเทศเข้ามาทำวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี 
และนวัตกรรมในอุตสาหกรรมเป้าหมายเพ่ิมข้ึน 
  1.5) ผู้สูงอายุมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความมั่นคงในชีวิต มีทักษะการดำรงชีวิตเรียนรู้พัฒนาตลอด
ชีวิต มีส่วนร่วมในกิจกรรมสังคม สร้างมูลค่าเพ่ิมให้แก่สังคมเพ่ิมข้ึน 
 2) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นการพัฒนาการเรียนรู้ 
  2.1) คนไทยได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน มีทักษะการเรียนรู้ และทักษะที่จำเป็น
ของโลกศตวรรษที่ 21 สามารถเข้าถึงการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตดีขึ้น 
 3) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นพลังทางสังคม 
  3.1) ประชากรไทยมีการเตรียมการก่อนยามสูงอายุเพ่ือให้สูงวัยอย่างมีคุณภาพเพ่ิมข้ึน 

 ๔. แผนการปฏิรูปประเทศ(ฉบับปรับปรุง 1 มีนาคม 2564 ) 
     การปฏิรูปการศึกษา มุ่งเน้นการยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษา ลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาและ
ปฏิรูประบบการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ สามารถรองรับความหลากหลายของการจัดการศึกษาและตอบโจทย์การ
พัฒนาของโลกอนาคต โดยมีเป้าหมายเพ่ือให้ผู้เรียนทุกกลุ่มวัยได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน มีทักษะที่



๕๒ 
 

รายงานผลการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศกึษามัธยมศกึษาสุโขทัย 

จำเป็นของโลกอนาคต สามารถแก้ปัญหา ปรับตัว สื่อสาร และทำงานร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีประสิทธิผล มีวินัย มี
นิสัยใฝ่เรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต และเป็นพลเมืองที่รู้สิทธิและหน้าที่มีความรับผิดชอบ มีจิตสาธารณะ มี
ความรักและความภาคภูมิใจในความเป็นไทย โดยมีขอบเขตครอบคลุมทั้งการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทาง
การศึกษาตั้งแต่ระดับปฐมวัยไปจนถึงระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา การพัฒนาการ
จัดการเรียนการสอนสู่การเรียนรู้ฐานะสมรรถนะ เพ่ือตอบสนองการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 การปฏิรูป
กลไกและระบบการผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพมาตรฐาน จัดการศึกษาในระดับ
อาชีวศึกษาโดยใช้ระบบทวิภาคีหรือระบบอ่ืนๆ ที่เน้นการฝึกปฏิบัติอย่างเต็มรูปแบบ เพ่ือนำไปสู่การจ้างงาน และ
การสร้างงาน และการปฏิรูปบทบาทการวิจัยและระบบธรรมาภิบาลของสถาบันอุดมศึกษาเพ่ือสนับสนุนการ
พัฒนาประเทศไทยออกจากกับดักรายได้ปานกลางอย่างยั่งยืน นำไปสู่การยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเพ่ิม
ขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ โดยมีกลไกสนับสนุนการขับเคลื่อนที่สำคัญ ได้แก่ การเร่งผลักดันร่าง
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.. . ให้มีผลบังคับใช้การสร้างความร่วมมือกับภาคีเครือข่ายทางสังคมแ และ
สื่อ ในการสร้างความรู้ ความเข้าใจ และมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนการปฏิรูป และความเป็นเจ้าของของร่วมใน
เป้าหมายและความสำเร็จของการปฏิรูปของประชาชน การกระจายอำนาจสู่สถานศึกษา และการทตลองนำร่อง
กิจกรรมปฏิรูปที่เกี่ยวข้องกับภารกิจการจัดการศึกษาของสถานศึกษาให้สอดคล้องต่อบริบทพ้ืนที่อย่างยั่งยืน  การ
บริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศเพ่ือการศึกษา (Big Data for Education) ให้สามารถนำมาใช้ประโยชน์ในการ
บริหารจัดการศึกษา ติดตามเฝ้าระวังเด็กไม่ให้ออกจากระบบกรศึกษา เพ่ือให้ การช่วยเหลือได้อย่างทันท่วงที 
รวมถึงการติดตามผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนรายบุคคลให้ได้รับการพัฒนาอย่างเต็มตามศักยภาพและความสนใจของ
ผู้เรียนการเปลี่ยนโลกทัศน์ทางการศึกษาของสาธารณชนในการสื่อสาร ปลูกฝัง พัฒนาวิธีคิด ปรับเปลี่ยนค่านิยม 
ทัศนคติ ความคาดหวังต่อระบบการศึกษาที่มุ่งเน้นไปสู่การพัฒนาระบบการศึกษาอิงฐานสมรรถนะ ที่มุ่งให้ครูและ
นักเรียนมีความสุขกับการเรียนรู้และพัฒนาความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ การกำหนดหน่วยงานเจ้าภาพหลักในการ
ติดตาม รวบรวมผลการดำเนินงานจากเจ้าภาพหลักในแต่ละกิจกรรม และรายงานผลการดำเนินงานตามแผน
ปฏิรูปประเทศด้านการศึกษาต่อคณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา 

 ทั้งนี้ กิจกรรมปฏิรูปตามแผนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษาดังกล่าว ได้คำนึงถึงเจตนารมณ์ของ
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๖0 มาตรา ๕๔ ที่บัญญัติให้มีการดำเนินการให้เด็กทุกคนได้รับ
การศึกษาเป็นเวลา 12ปี ตั้งแต่ก่อนวัยเรียนจนถึงการศึกษาภาคบังคับอย่างมีคุณภาพโดยไม่เก็บค่าใช้จ่ายรวมทั้ง
สนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา และมาตรา ๒๕๘ จ (๔ )  
ที่ครอบคลุมทั้งการพัฒนาเด็กเล็ก การสร้างโอกาสทางการศึกษา การปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน และการ
พัฒนาครู และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างทรัพยากรมนุษย์ที่เน้นการปฏิรูปการ
เรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ ๒๑ การพัฒนาและส่งเสริมพหุปัญญาที่หลากหลาย การ
พัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัย และการสร้างสภาพแวดล้อมที่ เอ้ือต่อการพัฒนา และยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้าง
โอกาสและความเสมอภาคทางสังคมที่ให้ความสำคัญกับการลดความเหลื่อมล้ำ สร้างความเป็นธรรมในทุกมิติ การ
สร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการทางการศึกษา การพัฒนาทักษะอาชีพ การรองรับสังคมสูงวัยอย่างมีคุณภาพ 
รวมถึงได้คำนึงถึงประเด็นปัญหาด้านการศึกษาของประเทศทั้งด้านคุณภาพการศึกษา ความเหลื่อมล้ำทางการ
ศึกษา ปัญหาของระบบการศึกษาที่เป็นอุปสรรคต่อการสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ รวมถึง
การบริหารและการจัดการศึกษา นอกจากนี้ ยังได้คำนึงถึงสถานการณ์และบริบทการเปลี่ยนแปลงที่ส่งผลต่อการ
จัดการศึกษาที่สำคัญ อาทิ สถานการณ์ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีสารสนเทศที่ช่วยให้มีการสื่อสารไร้พรมแดน
และสามารถเข้าถึงแหล่งข้อมูล และแหล่งความรู้ได้สะดวกทุกทีทุกเวลา และบริบทการเปลี่ยนแปลงของโลกยุค
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ใหม่ที่ส่งผลต่อวิถีชีวิตของประชากรทั่วโลกในทุกกลุ่มทุกวัย ที่ จะต้องเผชิญความท้าทายกับวิถีชีวิตใหม่ เพ่ือให้
การศึกษาของประเทศสามารถรองรับความหลากหลายของการจัดการศึกษาและตอบโจทย์การพัฒนาของโลก
อนาคต 

  เป้าหมาย กิจกรรมปฏิรูปประเทศด้านการศึกษาและกลไกการขับเคลื่อน 

  

 กิจกรรมปฏิรูปประเทศที่ส่งผลให้เกิดผลการเปลี่ยนแปลงต่อประชาชนอย่างมีนัยสำคัญ 



๕๔ 
 

รายงานผลการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศกึษามัธยมศกึษาสุโขทัย 

 ทั้งนี้ แผนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา ฉบับปรับปรุงนี้ มุ่งเน้นกิจกรรมปฏิรูปที่จะส่งผลให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงของภาคการศึกษาที่จะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อผู้เรียน ประชาชนอย่างมีนัยสำคัญ  ๕ กิจกรรมโดย
พิจารณาความเชื่อมโยงกับแผนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษาที่คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่๗ พฤษภาคม 
๒๕๖๒ ซึ่งประกอบด้วย ๗ เรื่อง ๒๙ ประเด็น ๑๓๑ กิจกรรม ซึ่งหน่วยงานรับผิดชอบได้ขับเคลื่อนการดำเนินการ
บางกิจกรรมไปแล้ว สำหรับกิจกรรมปฏิรูป ๕ กิจกรรมที่กำหนดใหม่และแผนงานเดิมยังมุ่งเน้นการยกระดับ
คุณภาพการจัดการศึกษา ลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา และมุ่งสู่ความเป็นเลิศและสร้างขีดความสามารถใน
การแข่งขันของประเทศ 

 ๕. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) 
     แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) ได้กำหนดวัตถุประสงค์ 
และเป้าหมาย รวมทั้งยุทธศาสตร์การพัฒนา ๑๐ ยุทธศาสตร์ โดยมี ๖ ยุทธศาสตร์ตามกรอบยุทธศาสตร์ชาติ  
พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๖๘๐ และอีก ๔ ยุทธศาสตร์เพ่ิมเติม คือ ๑) การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์  
๒) การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ำในสังคม ๓) การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขัน  
ได้อย่างยั่งยืน ๔) การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน ๕) การเสริมสร้างความม่ันคงแห่งชาติ 
เพ่ือการพัฒนาประเทศสู่ความมั่งคั่ง และยั่งยืน ๖) การบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกันการทุจริตประพฤติ 
มิชอบและธรรมาภิบาลในสังคมไทย ๗) การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส์ ๘) การพัฒนา
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัยและนวัตกรรม ๙) การพัฒนาภาค เมือง และพ้ืนที่เศรษฐกิจ และ ๑๐) ความร่วมมือ
ระหว่างประเทศเพ่ือการพัฒนา 

 ๖. นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความม่ันคงแห่งชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๕) 
     นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๕) เป็นนโยบายและแผนหลัก
ของชาติที่เป็นกรอบหรือทิศทางการดำเนินการป้องกัน แจ้งเตือน แก้ไข หรือระงับยับยั้งภัยคุกคาม เพ่ือธำรงไว้  
ซึ่งความมั่นคงแห่งชาติ โดยกำหนดให้คณะรัฐมนตรีหรือหน่วยงานของรัฐใช้เป็นกรอบแนวทาง หรือดำเนินการ  
ตามอำนาจหน้าที่ ในการจัดทำแผนการบริหารราชการแผ่นดิน แผนนิติบัญญัติ การกำหนดยุทธศาสตร์หรือแผน
ด้านความมั่นคงเฉพาะเรื่อง แผนเตรียมพร้อมแห่งชาติ แผนบริหารวิกฤตการณ์ที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงแห่งชาติ 
หรือกำหนดแผนงานหรือโครงการที่เกี่ยวกับนโยบายและแผนระดับชาติ ว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติหรือการปฏิบัติ
ราชการอ่ืนใดให้สอดคล้องกับนโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ ซึ่งมีแผนระดับชาติว่าด้วย
ความมั่นคงแห่งชาติ ๑๙ แผน ได้แก่ ๑) การเสริมสร้างความมั่นคงของมนุษย์ ๒) การข่าวกรองและการประเมิน
สถานการณ์ด้านความมั่นคง ๓) การเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติภายใต้การปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ๔) การพัฒนาระบบการเตรียมความพร้อมแห่งชาติ  
๕) การพัฒนาศักยภาพการป้องกันประเทศ ๖) การสร้างความสามัคคีปรองดอง ๗) การป้องกันและแก้ไขปัญหา
ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ๘) การบริหารจัดการผู้หลบหนีเข้าเมือง ๙) การป้องกันและแก้ไขปัญหา
การค้ามนุษย์ ๑๐) การป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ๑๑) การเสริมสร้างความมั่นคงของชาติจ ากภัยทุจริต 
๑๒) การรักษาความมั่นคงพ้ืนที่ชายแดน ๑๓) การรักษาความมั่นคงทางทะเล ๑๔) การป้องกันและแก้ปัญหาภัย
คุกคามข้ามชาติ ๑๕) การป้องกันและแก้ไขปัญหาความมั่นคงทางไซเบอร์ ๑๖) การรักษาดุลยภาพสภาวะแวดล้อม
ระหว่างประเทศ ๑๗) การรักษาความมั่นคงทางพลังงาน ๑๘) การรั กษาความมั่นคงด้านอาหารและน้ำ  
๑๙) การรักษาความมั่นคงด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

 ๗. นโยบายรัฐบาล (พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา) 



๕๕ 
 

รายงานผลการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศกึษามัธยมศกึษาสุโขทัย 

     คำแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรี (พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี) แถลงต่อรัฐสภา  
วันพฤหัสบดีที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๒ โดยรัฐบาลได้กำหนดนโยบายในการบริหารราชการแผ่นดิน จำแนกเป็น
นโยบายหลัก ๑๒ ด้าน และนโยบายเร่งด่วน ๑๒ เรื่อง ซึ่งนโยบายหลัก ๑๒ ด้าน ประกอบด้วย ๑) การปกป้อง  
และเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ ๒) การสร้างความมั่นคงและความปลอดภัยของประเทศและความสงบสุข  
ของประเทศ ๓) การทำนุบำรุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม ๔) การสร้างบทบาทของไทยในเวทีโลก ๕) การพัฒนา
เศรษฐกิจและความสามารถในการแข่งขันของไทย ๖) การพัฒนาพ้ืนที่เศรษฐกิจและการกระจายความเจริญ  
สู่ภูมิภาค ๗) การพัฒนาสร้างความเข้มแข็งจากฐานราก ๘) การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้และการพัฒนาศักยภาพ
ของคนไทยทุกช่วงวัย  ๙ ) การพัฒนาระบบสาธารณสุขและหลักประกันทางสั งคม ๑๐ ) การฟ้ืน ฟู
ทรัพยากรธรรมชาติและการรักษาสิ่งแวดล้อมเพ่ือสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน ๑๑) การปฏิรูปการบริหารจัดการ
ภาครัฐ ๑๒) การป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ และกระบวนการยุติธรรม และนโยบาย
เร่งด่วน ๑๒ เรื่อง ได้แก่ ๑) การแก้ไขปัญหาในการดำรงชีวิตของประชาชน ๒) การปรับปรุงระบบสวัสดิการและ
พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน ๓) มาตรการเศรษฐกิจเพ่ือรองรับความผันผวนของเศรษฐกิจโลก ๔) การให้
ความช่วยเหลือเกษตรกรและพัฒนานวัตกรรม ๕) การยกระดับศักยภาพของแรงงาน ๖) การวางรากฐานระบบ
เศรษฐกิจของประเทศสู่อนาคต ๗) การเตรียมคนไทยสู่ศตวรรษที่ ๒๑ ๘) การแก้ไขปัญหาทุจริตและประพฤติ  
มิชอบในวงราชการทั้งฝ่ายการเมืองและฝ่ายราชการประจำ ๙) การแก้ไขปัญหายาเสพติดและสร้างความสงบสุข  
ในพ้ืนที่ชายแดนภาคใต้ ๑๐) การพัฒนาระบบการให้บริการประชาชน ๑๑) การจัดเตรียมมาตรการรองรับภัยแล้ง
และอุทกภัย ๑๒) การสนับสนุนให้มีการศึกษา การรับฟังความเห็นของประชาชน และการดำเนินการเพ่ือแก้ไข
เพ่ิมเติมรัฐธรรมนูญ 

 ๘. แผนปฏิบัติราชการระยะ ๓ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๓ – ๒๕๖๕) ของกระทรวงศึกษาธิการ 
     กระทรวงศึกษาธิการ ได้จัดทำแผนปฏิบัติราชการระยะ ๓ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๓ – ๒๕๖๕) ที่สอดคล้อง
เชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๘๐) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนการปฏิรูปประเทศ 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วย
ความมั่นคง เพ่ือให้ทุกส่วนราชการในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ใช้เป็นกรอบแนวทางในการจัดทำแผนปฏิบัติ
ราชการ ซึ่งมีสาระสำคัญ ๕ เรื่อง ได้แก่ ๑) การจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ  
๒) การผลิตและพัฒนากำลังคน การวิจัยและนวัตกรรมเพ่ือสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ  
๓) การพัฒนาศักยภาพคน ทุกช่วงวัยและการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ ๔) การสร้างโอกาสความเสมอภาคและ
ความเท่าเทียมทางการศึกษา และ ๕) การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา โดยมีเป้าหมาย 
ตัวชี้วัด แนวทางการพัฒนา แผนงาน/โครงการสำคัญในแผนปฏิบัติราชการแต่ละเรื่องดังกล่าว 

 ๙. แผนปฏิบัติราชการระยะ ๓ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๓ – ๒๕๖๕) ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษา 
ขั้นพื้นฐาน 
     สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ได้จัดทำแผนปฏิบัติราชการระยะห้าปีในวาระแรกได้
จัดทำเป็นแผนปฏิบัติราชการระยะ ๓ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๓ – ๒๕๖๕) โดยการศึกษา วิเคราะห์ความสอดคล้องเชื่อมโยง
กับแผนระดับที่ ๑ และแผนระดับที่ ๒ ตามที่คณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบ เพ่ือใช้ เป็นกรอบในการกำหนด



๕๖ 
 

รายงานผลการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศกึษามัธยมศกึษาสุโขทัย 

แนวทางและเป้าหมายในการปฏิบัติราชการของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันอย่างมีเอกภาพ บรรลุวิสัยทัศน์ที่กำหนดร่วมกัน ได้แก่ แผนปฏิบัติราชการ เรื่องที่ ๑ 
การจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ แผนปฏิบัติราชการ เรื่องที่ ๒ การจัดการศึกษาเพ่ือ
เพ่ิมความสามารถในการแข่งขันของประเทศ แผนปฏิบัติราชการ เรื่องที่ ๓ การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย์  แผนปฏิบัติราชการ เรื่องที่  ๔ การสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ  
มีมาตรฐานและลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา แผนปฏิบัติราชการ เรื่องที่ ๕ การจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนา
คุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม แผนปฏิบัติราชการ เรื่องที่ ๖ การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัด
การศึกษา 
 นอกจากนี้ พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ และที่
แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๒ กำหนดให้ส่วนราชการจัดทำแผนปฏิบัติราชการ โดยจัดทำเป็นแผนห้าปี 
และต้องสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนการปฏิรูปประเทศด้านต่าง ๆ 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ นโยบายของคณะรัฐมนตรีที่แถลงต่อรัฐสภา และแผนอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
โดยในวาระเริ่มแรก ให้แผนปฏิบัติราชการการของส่วนราชการเป็นแผนห้าปี ให้จัดทำเป็นแผนสามปี โดยมีห้วง
ระยะเวลาตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ – ๒๕๖๕ 
  มติคณะรัฐมนตรีจากการประชุมวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๐ เห็นชอบการจำแนกแผนออกเป็น ๓ ระดับ ได้แก่ 
 แผนระดับที่ ๑ ยุทธศาสตร์ชาติ เป็นเป้าหมายการพัฒนาประเทศ ใช้เป็นกรอบในการจัดทำแผนต่าง ๆ 
ให้สอดคล้องและบูรณาการกัน 
 แผนระดับที่ ๒ ได้แก่ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
แผนการปฏิรูปประเทศ และแผนความมั่นคง 
 แผนระดับที่ ๓ หมายถึง แผนที่จัดทำขึ้นเพ่ือสนับสนุนการดำเนินงานของแผนระดับที่ ๑ และ ๒ 
ให้บรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้ หรือจัดขึ้นตามท่ีกฎหมายกำหนด หรือจัดทำขึ้นตามพันธกรณีหรืออนุสัญญาระหว่าง
ประเทศ 
 10. นโยบาย และจุดเน้นกระทรวงศึกษาธิการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ และ ๒๕๖๔ 
(เพิ่มเติม)  

  10.๑. การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
      10.๑.๑ การจัดการศึกษาเพื่อคุณวุฒิ 
             ๑) จัดการศึกษาทุกระดับ ทุกประเภท โดยใช้หลักสูตรฐานสมรรถนะ รวมทั้งแนวทาง
การจัดการเรียนรู้เชิงรุกและการวัดประเมินผลเพื่อพัฒนาผู้เรียน ที่สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาแห่งชาติ 
             ๒) ส่งเสริมการพัฒนากรอบหลักสูตรระดับท้องถิ่นและหลักสูตรสถานศึกษา ตามความ
ต้องการจำเป็นของกลุ่มเป้าหมายและแตกต่างหลากหลายตามบริบทของพ้ืนที่ 
              ๓) พัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะการคิดวิเคราะห์ สามารถแก้ไขสถานการณ์เฉพาะหน้าได้
อย่างมีประสิทธิภาพ โดยจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) จากประสบการณ์จริงหรือจากสถานการณ์ 
              ๔) จำลองผ่านการลงมือปฏิบัติ ตลอดจนจัดการเรียนการสอนในเชิงแสดงความคิดเห็น
เพ่ือเปิดโลกทัศน์มุมมองร่วมกันของผู้เรียนและครูให้มากขึ้น 
              ๕) พัฒนาผู้เรียนให้มีความรอบรู้และทักษะชีวิต เพ่ือเป็นเครื่องมือในการดำรงชีวิตและ
สร้างอาชีพ อาทิ การใช้เทคโนโลยีดิจิทัล สุขภาวะและทัศนคติที่ดีต่อการดูแลสุขภาพ 
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        10.๑.๒ การเรียนรู้ตลอดชีวิต 
               ๑) จัดการเรียนรู้ตลอดชีวิตสำหรับประชาชนทุกช่วงวัย เน้นส่งเสริมและยกระดับทักษะ
ภาษาอังกฤษ (English for All) 
   ๒) จัดการเรียนรู้ตลอดชีวิตผ่านเว็บไซต์ http://www.deep.go.th โดยปลดล็อกและ
เปิดกว้างให้ภาคเอกชนสามารถเข้ามาพัฒนาเนื้อหา เพ่ือให้ผู้เรียน ครู และผู้บริหารทางการศึกษามีทางเลือกใน
การเรียนรู้ที่หลากหลาย และตลอดเวลาผ่านแพลตฟอร์มด้านการศึกษาเพ่ือความเป็นเลิศ (Digital Education 
ExcellencePlatform : DEEP) 
   ๓) ส่งเสริมการเรียนการสอนที่เหมาะสมสำหรับผู้ที่ เข้าสู่สังคมสูงวัย อาทิ อาชีพที่
เหมาะสมรองรับสังคมสูงวัย หลักสูตรการพัฒนาคุณภาพชีวิต และหลักสูตรการดูแลผู้สูงวัย หลักสูตร BUDDY โดย
เน้นการมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชน โรงเรียน และผู้ เรียน หลักสูตรการเรียนรู้ออนไลน์ เพ่ือส่งเสริม
ประชาสัมพันธ์สินค้าออนไลน์ระดับตำบล 
         10.๑.๓ ส่งเสริมโอกาสการเข้าถึงการศึกษาเพื่อทักษะอาชีพและการมีงานทำ  ในเขตพัฒนา
พิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ และเขตพ้ืนที่พิเศษ (พ้ืนที่สูง พ้ืนที่ตามแนวตะเข็บ ชายแดน และพ้ืนที่เกาะ
แก่ง ชายฝั่งทะเล ทั้งกลุ่มชนต่างเชื้อชาติ ศาสนา และวัฒนธรรม กลุ่มชนชายขอบ และแรงงานต่างด้าว) 
    ๑) พัฒนาครูให้มีทักษะ ความรู้  และความชำนาญในการใช้ เทคโนโลยีดิจิทัล 
ปัญญาประดิษฐ์และภาษาอังกฤษ รวมทั้งการจัดการเรียนการสอนเพ่ือฝึกทักษะการคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ
และมีเหตุผลเป็นขั้นตอน 
   ๒) พัฒนาครูทุกระดับให้มีทักษะ ความรู้ที่จำเป็น เพื่อทำหน้าที่วิทยากรมืออาชีพ (Train 
The Trainer) และขยายผลการพัฒนาผ่านศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคลเพ่ือความเป็นเลิศ (Human Capital Excellence 
Center : HCEC) 
   ๓) พัฒนาครูอาชีวศึกษาที่มีความรู้และความสามารถในทางปฏิบัติ (Hands – on 
Experience) เพ่ือให้มีทักษะและความเชี่ยวชาญทางวิชาการ โดยร่วมมือกับสถาบันอุดมศึกษาชั้นนำของประเทศ
จัดหลักสูตรการพัฒนาแบบเข้มข้นระยะเวลาอย่างน้อย ๑ ปี 
   ๔) พัฒนาสมรรถนะและความรู้ความสามารถของบุคลากรกระทรวงศึกษาธิการ ให้มี
ความพร้อมในการปฏิบัติงานรองรับความเป็นรัฐบาลดิจิทัลอย่างมีประสิทธิภาพ โดยจัดให้มีศูนย์พัฒนาสมรรถนะ
บุคลากรระดับจังหวัดทั่วประเทศ 
   ๕) ให้ผู้ เรียน ครู ผู้บริหารทางการศึกษามีแผนพัฒนารายบุคคลผ่านแผนพัฒนา
รายบุคคลสู่ความเป็นเลิศ (Excellence Individual Development Plan : EIDP) 
           10.2 การพัฒนาการศึกษาเพื่อความม่ันคง 
    ๑) พัฒนาคุณภาพการศึกษาในพ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยน้อมนำยุทธศาสตร์
พระราชทาน“เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา” เป็นหลักในการดำเนินการ 
   ๒) เฝ้าระวังภัยทุกรูปแบบที่เกิดขึ้นกับผู้เรียน ครู และสถานศึกษา โดยเฉพาะภัยจากยา
เสพติด อาชญากรรมทางไซเบอร์ การค้ามนุษย์ 
   ๓) ส่งเสริมให้ใช้ภาษาท้องถิ่นร่วมกับภาษาไทย เป็นสื่อจัดการเรียนการสอนในพ้ืนที่ที่ใช้
ภาษาอย่างหลากหลาย เพ่ือวางรากฐานให้ผู้เรียนมีพัฒนาการด้านการคิดวิเคราะห์ รวมทั้งมีทักษะการสื่อสารและ
ใช้ภาษาท่ีสามในการต่อยอดการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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   ๔) ปลูกฝังผู้เรียนให้มีหลักคิดที่ถูกต้องด้านคุณธรรม จริยธรรม และเป็นผู้มีความ
พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา โดยใช้กระบวนการลูกเสือ และยุวกาชาด 
          10.๓ การสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
   ๑) สนับสนุนให้สถานศึกษาอาชีวศึกษาผลิตกำลังแรงงานที่มีคุณภาพ ตามความเป็นเลิศ
ของแต่ละสถานศึกษาและตามบริบทของพ้ืนที่ รวมทั้งสอดคล้องกับความต้องการของประเทศทั้งในปัจจุบันและ
อนาคต 
   ๒) สนับสนุนให้สถานศึกษาอาชีวศึกษาบริหารจัดการอย่างมีคุณภาพ และจัดการเรียน
การสอนด้วยเครื่องมือปฏิบัติที่ทันสมัยและสอดคล้องกับเทคโนโลยี โดยเน้นให้ผู้เรียนมีทักษะการวิเคราะห์ข้อมูล  
(Data Analysis) และทักษะการสื่อสารภาษาต่างประเทศ 
          10. ๔ การสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา 
   ๑) พัฒนาแพลตฟอร์มดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้ และใช้ดิจิทัลเป็นเครื่องมือการเรียนรู้ 
   ๒) ศึกษาและปรับปรุงอัตราเงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายต่อหัวในการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
ให้สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจและบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ 
   ๓) ระดมสรรพกำลังเพ่ือส่งเสริมสนับสนุนโรงเรียนนำร่องพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษา เพ่ือลด
ความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาให้สอดคล้องพระราชบัญญัติพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๒ 
           10.๕ การจัดการศึกษาเพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
   ๑) เสริมสร้างการรับรู้ ความเข้าใจ ความตระหนัก และส่งเสริมคุณลักษณะและ
พฤติกรรมที่พึงประสงค์ด้านสิ่งแวดล้อม 
   ๒) ส่งเสริมการพัฒนาสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ให้สามารถ
เป็นอาชีพและสร้างรายได ้
           10.๖ การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการ 
   ๑) จัดทำ “คู่มือมาตรฐานโรงเรียน” เพ่ือกำหนดให้ทุกโรงเรียนต้องมีพ้ืนฐานที่จำเป็น” 
   ๒) ปฏิรูปองค์การเพ่ือลดความทับซ้อน เพ่ิมประสิทธิภาพและความเป็นเอกภาพของ
หน่วยงานที่มีภารกิจใกล้เคียงกัน เช่น ด้านประชาสัมพันธ์ ด้านต่างประเทศ ด้านเทคโนโลยี ด้านกฎหมาย เป็นต้น 
   ๓) ปรับปรุงกฎหมายและระเบียบที่เป็นอุปสรรคและข้อจำกัดในการดำเนินงาน โดย
คำนึงถึงประโยชน์ของผู้เรียนและประชาชน ตลอดจนกระทรวงศึกษาธิการโดยรวม 
   ๔) สนับสนุนกิจกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
   ๕) พัฒนาระบบฐานข้อมูลด้านการศึกษา (Big Data) 
   ๖) พัฒนาระบบการบริหารจัดการและพัฒนากำลังคนของกระทรวงศึกษาธิการ ให้
สอดคล้องกับการปฏิรูปองค์การ 
   ๗)  สนับสนุนให้สถานศึกษาเป็นนิติบุคคล เพ่ือให้สามารถบริหารจัดการศึกษาที่มี
คุณภาพได้อย่างอิสระและมีประสิทธิภาพ ภายใต้กรอบแนวทางของกระทรวงศึกษาธิการ 
   ๘) จัดตั้งหน่วยงานวางแผนทางการเงิน (Financial Plan) ระดับจังหวัด เพ่ือพัฒนา
คุณภาพชีวิตบุคลากรของกระทรวงศึกษาธิการ 
   ๙) ส่งเสริมโครงการ ๑ ตำบล ๑ โรงเรียนคุณภาพ โดยเน้นปรับสภาพแวดล้อมทั้ง
ภายในและภายนอกบริเวณโรงเรียนให้เอ้ือต่อการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และจิตสาธารณะ 
 



๕๙ 
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 11. นโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ – ๒๕๖๕ 

  11.๑ ด้านความปลอดภัย 
     พัฒนาระบบและกลไกการดูแลความปลอดภัยให้กับผู้ เรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษาและ
สถานศึกษา จากภัยพิบัติและภัยคุกคามทุกรูปแบบ รวมถึงการจัดสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการมีสุขภาวะที่ดี 
สามารถปรับตัวต่อโรคอุบัติใหม่และโรคอุบัติซ้ำ 
  11.๒ ด้านโอกาส 
       ๑) สนับสนุน ให้เด็กปฐมวัยได้เข้าเรียนทุกคน มีพัฒนาการที่ดี ทั้งทางร่างกาย จิตใจ 
วินัย อารมณ์ สังคม และสติปัญญา ให้สมกับวัย 
       ๒) ดำเนินการ ให้เด็กและเยาวชนได้รับการศึกษาจนจบการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน อย่างมี
คุณภาพตามมาตรฐาน วางรากฐานการศึกษาเพ่ืออาชีพ สามารถวิเคราะห์ตนเองเพ่ือการศึกษาต่อ และประกอบ
อาชีพตรงตามศักยภาพและความถนัดของตนเอง รวมทั้งส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนที่มีความสามารถพิเศษสู่ความ
เป็นเลิศ เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
      ๓) พัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือเด็กและเยาวชนที่อยู่ในการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เพ่ือป้องกัน
ไม่ให้ออกจากระบบการศึกษา รวมทั้งช่วยเหลือเด็กตกหล่นและเด็กออกกลางคันให้ได้รับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
อย่างเท่าเทียมกัน 
       ๔) ส่งเสริมให้เด็กพิการและผู้ด้อยโอกาส ให้ได้รับโอกาสทางการศึกษาที่มีคุณภาพ มี
ทักษะในการดำเนินชีวิต มีพ้ืนฐานในการประกอบอาชีพ พ่ึงตนเองได้อย่างมีศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
  11.๓ ด้านคุณภาพ 
       ๑) ส่งเสริมการจัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีความรู้ มีทักษะการเรียนรู้และทักษะที่จำเป็น
ของโลกในศตวรรษท่ี ๒๑ อย่างครบถ้วน เป็นคนดี มีวินัย มีความรักในสถาบันหลักของชาติ ยึดมั่นการปกครองใน
ระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง 
       ๒) พัฒนาผู้เรียนให้มีสมรรถนะและทักษะด้านการอ่าน คณิตศาสตร์ การคิดขั้นสูง 
นวัตกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีดิจิทัล และภาษาต่างประเทศ เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน และการ
เลือกศึกษาต่อเพ่ือการมีงานทำ 
       ๓) ปรับหลักสูตรเป็นหลักสูตรฐานสมรรถนะ ที่เน้นการพัฒนาสมรรถนะหลักที่จำเป็นใน
แต่ละระดับจัดกระบวนการเรียนรู้แบบลงมือปฏิบัติจริง รวมทั้งส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ที่สร้างสมดุลทุกด้าน
ส่งเสริมการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาพหุปัญญา พัฒนาระบบการวัดและประเมินผลผู้เรียนทุกระดับ 
          ๔) พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้เป็นครูยุคใหม่ มีศักยภาพในการจัดการเรียน
การสอนตามหลักสูตรฐานสมรรถนะ มีทักษะในการปฏิบัติหน้าที่ได้ดี มีความรู้ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี
ดิจิทัลมีการพัฒนาตนเองทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งมีจิตวิญญาณความเป็นครู 
  11.๔ ด้านประสิทธิภาพ 
       ๑) พัฒนาระบบการบริหารจัดการโดยใช้พ้ืนที่เป็นฐาน มีนวัตกรรมเป็นกลไกในการ
ขับเคลื่อนบนฐานข้อมูลสารสนเทศท่ีถูกต้อง ทันสมัย และการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน 
       ๒) พัฒนาโรงเรียนมัธยมดีสี่มุมเมือง โรงเรียนคุณภาพของชุมชน โรงเรียนขนาดเล็กและ
โรงเรียนที่สามารถดำรงอยู่ได้อย่างมีคุณภาพ (Stand Alone) ให้มีคุณภาพอย่างยั่งยืน สอดคล้องกับบริบทของ
พ้ืนที ่



๖๐ 
 

รายงานผลการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศกึษามัธยมศกึษาสุโขทัย 

       ๓) บริหารจัดการโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา ที่มีจำนวนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ ๑ – ๓ น้อยกว่า๒๐ คน ให้ได้รับการศึกษาอย่างมีคุณภาพ สอดคล้องกับนโยบายโรงเรียนคุณภาพของชุมชน  
       ๔) ส่งเสริมการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพในสถานศึกษาที่มีวัตถุประสงค์เฉพาะ และ
สถานศึกษาท่ีตั้งในพ้ืนที่ลักษณะพิเศษ 
       ๕) สนับสนุนพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษาให้เป็นต้นแบบการพัฒนานวัตกรรมการศึกษา
และการเพิ่มความคล่องตัวในการบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
       ๖) เพ่ิมประสิทธิภาพการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการศึกษาข้ันพื้นฐาน    

 12. เป้าหมายการพัฒนาจังหวัดสุโขทัย และตัวชี้วัดความสำเร็จตามเป้าหมายการพัฒนา
จังหวัดสุโขทัย 

     วิสัยทัศน์   เมืองมรดกโลกล้ำเลิศ เมืองเศรษฐกิจสร้างสรรค์และนวัตกรรม เมืองแห่ งอารยธรรม  
                     และความสุขอย่างยั่งยืน 
     พันธกิจ   ๑. เพ่ิมศักยภาพโครงสร้างพ้ืนฐานด้านคมนาคมขนส่ง โลจิสติกส์ และเชื่อมโยงระหว่างจังหวัด  
                         และภูมิภาค 
         ๒. ยกระดับเศรษฐกิจ อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวสู่สากล โดยมั่งเน้นการท่องเที่ยวเชิงมรดกโลก            
                         และวัฒนธรรม 
        ๓. เพ่ิมขีดความสามารถด้านการค้า การลงทุน การแข่งขันด้านการเกษตรโดยใช้นวัตกรรม  
                         เพ่ือแปรรูปในการสร้างมูลค่าเพ่ิม เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เพ่ือเป็นฐานเศรษฐกิจสร้างสรรค์ 
         ๔. อนุรักษ์และฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพ่ือสนับสนุนการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
         ๕. พัฒนาคุณภาพชีวิตของทุกช่วงวัยให้ดีขึ้น 
เป้าประสงค์รวม 
       ๑. จำนวนคนจนลดลงและมีการกระจายรายได้ที่เหมาะสม                                
          ๒. พัฒนาคุณภาพชีวิตของทุกช่วงวัย                
         ๓. ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ให้คืนความอุดมสมบูรณ์ สร้างความสมดุลแก่ระบบนิเวศ  
                         เพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

           ๔. ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
 ๕. พัฒนาระบบการบริหาร การบริการภาครัฐที่มีประสิทธิภาพ ทันสมัย โปร่งใส ตรวจสอบได้ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ 
  ยุทธศาสตร์ที่ ๑ พัฒนาเศรษฐกิจ การท่องเที่ยวให้มีคุณภาพยั่งยืน มีธุรกิจบริการต่อเนื่องบริการ 
                                     สุขภาพ และการศึกษาท่ีได้มาตรฐาน รวมทั้งผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์มูลค่าเพ่ิมสูง 
  ยุทธศาสตร์ที่ ๒ พัฒนาประสิทธิภาพสร้างมูลค่าเพ่ิมผลผลิตภาคการเกษตร อาหารแปรรูป 
                                และอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ 
  ยุทธศาสตร์ที่ ๓ น้อมนำศาสตร์พระราชา พัฒนาคนและคุณภาพชีวิตสู่สังคมเป็นสุขอย่างยั่งยืน 
  ยุทธศาสตร์ที่ ๔ พัฒนาระบบการบริหารจัดการน้ำ การพ้ืนฟูทรัพยากร ธรรมชาติและ 
    สิ่งแวดล้อม 
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  ยุทธศาสตร์ที่ ๕ เสริมสร้างความมั่นคง ปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สิน และขยายความร่วมมือ 
                                ความสัมพันธ์กับต่างประเทศ 
  ยุทธศาสตร์ที่ ๖ พัฒนานวัตกรรมระบบบริหารจัดการภาครัฐ เพ่ิมประสิทธิภาพการให้บริการ  
                               อย่างมีธรรมาภิบาล 

เป้าหมายในการพัฒนา 
  จากการจัดทำแผนยุทธศาตร์ของจังหวัดสุโขทัย ระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๗๙ ) ได้
กำหนดเป้าประสงค์รวมทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ไว้ดังนี้ 
  ๑. จำนวนคนจนลดลงและมีการกระจายรายได้ท่ีเหมาะสม 
  ๒. พัฒนาคุณภาพชีวิตของทุกช่วงวัย 
  ๓. อนุรักษ์ ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ให้คืนความอุดมสมบูรณ์ สร้างความสมดุล
แก่ระบบนิเวศ เพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
  ๔. ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
  ๕. พัฒนาระบบการบริหาร การบริการภาครัฐที่มีประสิทธิภาพ ทันสมัย โปร่งใส ตรวจสอบได้ 
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 13. สาระสำคัญของแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา3 ปี (พ.ศ.2563 – 2565) ของสำนักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา สุโขทัย  

จากพระบรมราโชบายด้านการศึกษา ในหลวงรัชกาลที่ ๑๐ และบริบทสถานการณ์ความเปลี่ยนแปลงของ
สังคมไทย ความเปลี่ยนแปลงของภูมิภาค อาเซียนและสังคมโลก อำนาจหน้าที่ของกระทรวงศึกษาธิการภายใต้
กฎหมายสำคัญที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาของประเทศ ความเชื่อมโยงระหว่างยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๑ - 
๒๕๘๐) แผนพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) และแผนการศึกษาแห่งชาติ 
พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๗๔ กับทิศทางการพัฒนาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ นโยบาย และจุดเน้นของ
กระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ นโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ นโยบายและจุดเน้นของจังหวัด และกลุ่มจังหวัด ตลอดจนนโยบายของคณะรัฐมนตรี 
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ทั้งในมิติด้านความมั่นคง มิติ ด้านเศรษฐกิจ มิติด้าน  สังคม และมิติ
ด้านการบริหารจัดการภาครัฐที่มีประสิทธิภาพที่สำคัญคือได้ประเมินสถานะของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา สุโขทัย โดยการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค (SWOT) ตามบริบทในข้างต้นแล้ว จึง
สามารถกำหนดเป็นสาระสำคัญของแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 3 ปี(พ.ศ.๒๕๖๓ - ๒๕๖๕) ของสำนักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา สุโขทัย ซึ่งได้แก่ เป้าหมายหลัก และตัวชี้วัด วิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์ ผลผลิต/
ผลลัพธ์ของยุทธศาสตร์ ตัวชี้วัด ภายใต้ยุทธศาสตร์ และกลยุทธ์ ได้ดังนี้  

  13.1 การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม (SWOT) เพื่อกำหนดยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษา ของ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา สุโขทัย 

 จากผลการประเมินแผนพัฒนาการศึกษาของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา สุโขทัย(พ.ศ. 
๒๕๕๙-๒๕๖๒) ที่ผ่านมาและการสรุปสถานภาพการดาเนินงานของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา 
สุโขทัยด้านต่างๆในปัจจุบันรวมทั้งแนวโน้มการดาเนินงานตามแนวทางปฏิรูปการศึกษาสำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา สุโขทัยแผนงานที่สำคัญในอนาคตตามข้างต้นจึงสามารถนามาใช้สรุปวิเคราะห์
สภาพแวดล้อมทั้งในส่วนของจุดแข็งจุดอ่อนโอกาสและอุปสรรคที่สาคัญ  (SWOT) เพ่ือจัดทำยุทธศาสตร์พัฒนา
การศึกษาของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา สุโขทัยในอนาคตระยะ๓ปีข้างหน้า (พ.ศ. ๒๕๖๓ - 
๒๕๖๕) ได้ดังนี ้

 จุดแข็ง(Strength) 
  1.มีเครือข่ายร่วมในพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
  2.บุคลากรมีความรู้ความสามารถที่เข้มแข็ง มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน  
  3.มีเทคโนโลยีที่เอ้ือต่อการติดต่อสื่อสาร และการปฏิบัติงาน 
  4.สถานศึกษาในสังกัดมีระบบบริหารจัดการ สอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษา 
  5.สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา สุโขทัยมีรูปแบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ 
  6.สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา สุโขทัยโครงสร้างการบริหารงานชัดเจน 
  7.สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา สุโขทัยมีวิสัยทัศน์ พันธกิจ นโยบาย และจุดเน้นของ ที่
ชัดเจนและเหมาะสม 
  8.โรงเรียนมีโครงการ/กิจกรรม ที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
  9.สถานศึกษามีหลักสูตรที่หลากหลายสนองต่อความต้องการของผู้เรียน 
  10.การบริหารงบประมาณเป็นระบบ มีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ 
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  11.มีการส่งเสริม สนับสนุน สร้างขวัญกำลังใจให้ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา ให้มี
ความก้าวหน้าทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง  
  12.ผลการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษาในสังกัด ผ่านเกณฑ์การประเมินระดับ ดีมาก 
  13. มีการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

 จุดอ่อน (Weakness) 
  1. มีงบประมาณในการสนับสนุน ไม่เพียงพอและไม่ต่อเนื่อง 
  2. สถานศึกษาขนาดเล็ก มีครูผู้สอนไม่ตรง/ไม่เพียงพอตามสาขาวิชาเอก ที่สถานศึกษาต้องการ  
  3. ผลสัมฤทธิ์ภาพรวมทางการเรียนของนักเรียน ต่ำกว่าเป้าหมายที่กำหนด 
  4. ครูขาดความเชี่ยวชาญในการจัดการเรียนการสอนให้ผู้ เรียนเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ คิดริเริ่ม
สร้างสรรค์ เป็นนวัตกร 
  5. ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนขาดทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 
  6. สถิติการออกกลางคันของผู้เรียนมีอัตราสูง 
  7. ครู และบุคลากรทางการศึกษาขาดความเชี่ยวชาญเรื่องการบริหารการเงิน บัญชี และพัสดุ 
 

 โอกาส (Opportunity) 
  1. ภาคีเครือข่ายมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ สพท 
  2.มีแหล่งการเรียนรู้ ภูมิปัญญาท้องถิ่น ปราชญ์ชาวบ้าน เอ้ือต่อการบริหารจัดการการศึกษา 
  3.มีเทคโนโลยีที่เอ้ือต่อการติดต่อสื่อสาร และการปฏิบัติงาน 
  4.มีระเบียบ กฎหมาย และข้อบังคับเอ้ือต่อการบริหารจัดการ 

 อุปสรรค (Threat) 
  1. การกระจายอำนาจการบริหารจัดการศึกษาจากส่วนกลางไปสู่ สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา สุโขทัยตามท่ีกฎหมายได้กำหนดไว้ ยังไม่สามารถดำเนินการได้อย่างแท้จริง 
  2.ผู้ปกครองมีการเลี้ยงดูบุตรหลานในครอบครัว หรืออบรมสั่งสอน ไม่มุ่งให้เด็กและเยาวชนรักการ
ทำงานสู้งาน ทำงานให้จนสำเร็จ 
  3.การเปลี่ยนแปลงผู้บริหาร นโยบายจากส่วนกลาง ทำให้ขาดความต่อเนื่องในการปฏิบัติงาน 
  4. มีความหลากหลายทางด้านชาติพันธุ์เป็นอุปสรรคต่อการบริหารจัดการ 
  5. ลักษณะทางภูมิศาสตร์ที่แตกต่างกัน ทั้งพ้ืนที่สูง และพ้ืนที่ราบ ภูเขาสลับซับซ้อน 
  6. ผู้ปกครองมีการย้ายถิ่นที่อยู่ เคลื่อนย้ายแรงงาน ทำให้นักเรียนขาดโอกาสทางการศึกษา 
  7. ค่านิยมของผู้ปกครองในการส่งบุตรหลานเข้าเรียน ในสถานศึกษาที่มีการแข่งขันสูง มากกว่า
สถานศึกษาในเขตบริการ 

13.2 เป้าหมายหลักของแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาฯ  
 ๑. ผู้ เรียนมีความรักในสถาบันหลักของชาติ และยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตย             
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง มี พ้ืนฐานชีวิตที่มั่นคง -มีคุณธรรม              
มีงานทำ-มีอาชีพ และเป็นพลเมืองโลกที่ดี (Global Citizen) 
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 ๒. ผู้ เรียนเป็นบุคคลแห่ งการเรียนรู้  คิดริ เริ่มและสร้างสรรค์นวัตกรรม มีทักษะที่จำเป็น                   
ในศตวรรษท่ี ๒๑ มีสุขภาวะที่เหมาะสมตามวัย มีความสามารถในการพึ่งพาตนเอง ปรับตัวต่อการเป็นพลเมืองและ
พลโลกที่ดี  
 ๓. ผู้เรียนที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ กลุ่มชาติพันธุ์ กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่มที่อยู่ในพ้ืนที่ห่างไกล
ทุรกันดาร ได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึง เท่าเทียมและมีคุณภาพ พร้อมก้าวสู่สากล ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 
 ๔. ผู้บริหาร มีภาวะผู้นำ และมีความสามารถในการบริหารจัดการให้มีคุณภาพตามหลัก                     
ธรรมาภิบาล 
   ๕. ครูมี จิตวิญญาณความเป็นครู  มีความเข้มแข็งทางวิชาการ เป็นผู้ อำนวยการเรียนรู้                    
ในการจัดการเรียนรู้ที่หลากหลายตอบสนองผู้เรียนเป็นรายบุคคล เป็นผู้สร้างสรรค์นวัตกรรม และมีทักษะ              
ในการใช้เทคโนโลยี  
 ๖. บุคลากรทางการศึกษา มีความรู้  ความสามารถ และมีทักษะในการปฏิบัติงานเป็นไป                 
ตามมาตรฐานของสมรรถนะหลัก  (Core competency) และสมรรถนะประจำสายงาน (Functional 
Competency)  

๗. สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษา บริหารจัดการแบบมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายและ
บริหารเชิงบูรณาการด้วยนวัตกรรม ใช้ข้อมูลสารสนเทศ การวิจัยและพัฒนา ในการขับเคลื่อนคุณภาพ มีการนิเทศ 
กำกับ ติดตาม ประเมินและรายงานผลอย่างเป็นระบบ 

13.3 ตัวช้ีวัดตามเป้าหมายหลัก  
           ๑. น้อมนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษาและศาสตร์พระราชา สู่การปฏิบัติ 
           ๒. ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม มีค่านิยมที่พึงประสงค์ ยึดมั่นการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  มีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่  21 มีทักษะวิชาการ              
ทักษะชีวิต ทักษะวิชาชีพนำไปสู่การมีงานทำ พัฒนาผู้เรียนสู่การเป็นนวัตกร และส่งเสริมการเรียนรู้ด้วย Digital 
Platform 
           ๓. พัฒนาหลักสูตรและกระบวนการจัดการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษ                
ที่ 21  
           ๔. มีระบบการดูแลและช่วยเหลือผู้เรียนอย่างมีประสิทธิภาพ เน้นการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายใน
การคุ้มครองดูแลช่วยเหลือผู้เรียนอย่างรอบด้าน 
           ๕. พัฒนาศักยภาพและสมรรถนะ ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาอย่างต่อเนื่อง 
           ๖. ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ ผ่านกระบวนกิจกรรมการปฏิบัติจริง (Active Learning)  
           ๗. บริหารจัดการโดยยึดหลักธรรมาภิบาล และบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ (SCQA, OBECQA) 
           ๘. มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาและการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพ 
           ๙. จัดกิจกรรมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและการประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง                
อย่างยั่งยืน 

13.4 วิสัยทัศน์ 
 สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา สุโขทัย เป็นองค์กรคุณภาพ จัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน            
สู่มาตรฐานสากล บนพ้ืนฐานธรรมาภิบาล 
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13.5 พันธกิจ         
 ๑. จัดการศึกษาเพ่ือเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติและการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
 ๒. พัฒนาศักยภาพผู้เรียนทุกช่วงวัยให้มีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ ๒๑ เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถใน
การแข่งขันด้านทักษะวิชาการ ทักษะชีวิต และทักษะวิชาชีพ  
 ๓. สร้างโอกาส ความเสมอภาคทางการศึกษาและลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาให้กับผู้เรียนอย่าง
ทั่วถึงและเท่าเทียม 
 ๔. พัฒนา ส่งเสริม สนับสนุน ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความเชี่ยวชาญ                
ทางวิชาชีพ 
 ๕. พัฒนาระบบบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายในการจัดการศึกษา  
 ๖. ส่งเสริมการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ยึดหลักปรัชญา      
ของเศรษฐกิจพอเพียงและเปา้หมายการพัฒนาที่ยั่งยืน(Sustainable Development Goals : SDGs, ๒๐๓๐) 
  
  ค่านิยม (Core Value) 
   “ทำงานเป็นทีม บริการว่องไว ได้มาตรฐานสากล บนพื้นฐานธรรมาภิบาล” 
        (Good Team, Good Service, Good Standard, Good Governance) 
  วัฒนธรรมองค์กร (Organizational Culture) 
     “We are family” 
 

 13.6 นโยบาย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา สุโขทัย 
  ๑. จัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคง 
  ๒. พัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
  ๓. พัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา 
  ๔. สร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ มีมาตรฐาน และลดความเหลื่อมล้ำทางการ
ศึกษา 
  ๕. จัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
  ๖. เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ 

 13.7 ผลผลิต /ผลลัพธ์ ตัวชี้วัด และกลยุทธ์ภายใต้นโยบาย  

 1) นโยบายที่ ๑ จัดการศึกษาเพื่อความม่ันคง 

ผลผลิต /ผลลัพธ์  

ผู้ เรียนมีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงความรักในสถาบันหลักของชาติ  ยึดมั่นการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีทัศนคติที่ดีต่อบ้านเมือง มีหลักคิดที่ถูกต้อง เป็นพลเมืองดี
ของชาติ มีคุณธรรม จริยธรรม มีค่านิยมที่พึงประสงค์ มีจิตสาธารณะ มีจิตอาสา รับผิดชอบต่อครอบครัว ผู้อ่ืน 
และสังคมโดยรวม  ซื่อสัตย์  สุจริต มัธยัสถ์ อดออม โอบอ้อมอารี มีวินัย  และรักษาศีลธรรม  มีความรู้                  
ความเข้าใจ และมีความพร้อมสามารถรับมือกับภัยคุกคามทุกรูปแบบที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง เช่น ภัยจากยา
เสพติด ความรุนแรง การคุกคามในชีวิตและทรัพย์สิน การค้ามนุษย ์อาชญากรรมไซเบอร์ และภัยพิบัติต่างๆ  



๖๗ 
 

รายงานผลการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศกึษามัธยมศกึษาสุโขทัย 

ตัวช้ีวัดภายใต้นโยบาย 
๑. ร้อยละของผู้เรียนที่มีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงความรักในสถาบันหลักของชาติ ยึดมั่นการปกครอง

ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  
๒. ร้อยละของผู้เรียนที่มีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงการมีทัศนคติที่ดีต่อบ้านเมือง  มีหลักคิดที่ถูกต้องเป็น

พลเมืองดีของชาติ มีคุณธรรม จริยธรรม มีค่านิยมที่พึงประสงค์ มีคุณธรรม อัตลักษณ์ มีจิตสาธารณะ มีจิตอาสา 
รับผิดชอบต่อครอบครัว ผู้อ่ืน และสังคมโดยรวม ซื่อสัตย์ สุจริต มัธยัสถ์ อดออม โอบอ้อมอารี มีวินัย และรักษา
ศีลธรรม  

๓. ร้อยละของผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจ และมีความพร้อมสามารถรับมือกับภัยคุกคามทุกรูปแบบ          
ที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง เช่น ภัยจากยาเสพติด ความรุนแรง การคุกคาม ในชีวิตและทรัพย์สิน                   
การค้ามนุษย์ อาชญากรรมไซเบอร์ และภัยพิบัติต่าง ๆ เป็นต้น  

๕. จำนวนสถานศึกษาที่น้อมนำศาสตร์พระราชา  พระบรมราโชบายด้านการศึกษาของรัชกาลที่ ๑๐  ไป
พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามที่กำหนดได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

๖. จำนวนสถานศึกษาที่จัดบรรยากาศสิ่งแวดล้อม และจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ให้ผู้เรียนแสดงออกถึงความ
รักในสถาบันหลักของชาติ ยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มี
ทัศนคติที่ดีต่อบ้านเมือง มีหลักคิดท่ีถูกต้อง เป็นพลเมืองดี ของชาติ มีคุณธรรม จริยธรรม 

กลยุทธ์ 
๑. ส่งเสริมให้สถานศึกษาพัฒนาหลักสูตรของสถานศึกษา  โดยนำศาสตร์พระราชา  และพระบรม              

ราโชบายด้านการศึกษาของรัชกาลที่  ๑๐ พัฒนาผู้ เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามที่กำหนด  และ                 
จัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับภัยคุกคามที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง ภัยจาก              
ยาเสพติด 

๒. ส่งเสริมให้สถานศึกษาจัดบรรยากาศสิ่งแวดล้อม และจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้ผู้เรียนแสดงออกถึง
ความรักในสถาบันหลักของชาติ ยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ ทรงเป็นประมุข มี
ทัศนคติที่ดีต่อบ้านเมือง มีหลักคิดที่ถูกต้อง เป็นพลเมืองดีของชาติ และพลเมืองโลกที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรม มี
ค่านิยมที่พึงประสงค์ มีคุณธรรม อัตลักษณ์ มีจิตสาธารณะ มีจิตอาสา รับผิดชอบต่อครอบครัว ชุมชน สังคม และ
ประเทศชาติ ซื่อสัตย์ สุจริต มัธยัสถ ์อดออม โอบอ้อมอารี มีวินัย และรักษาศีลธรรม  

๓. ให้มีมาตรการและแนวทางการป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษาและชุมชน  
๔. ให้สถานศึกษาจัดสภาพแวดล้อมภายในสถานศึกษาให้มีความม่ันคงปลอดภัย  
๕. มีระบบการดูแล ติดตาม และช่วยเหลือผู้เรียน ในการแก้ปัญหาต่าง ๆ ได้รับคำปรึกษาชี้แนะและความ

ช่วยเหลืออย่างทันการณ์ ทันเวลา รวมทั้งการอบรมบ่มนิสัย  

  2) นโยบายที่ ๒ พัฒนาคุณภาพผู้เรียน 

ผลผลิต /ผลลัพธ์  

สถานศึกษาน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ไปพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์
ตามที่กำหนดได้อย่างมีประสิทธิภาพ   ผู้เรียนทุกระดับมีสมรรถนะสำคัญตามหลักสูตร มีทักษะการเรียนรู้                
ในศตวรรษที่ ๒๑ (3R8C)  มีคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) มากกว่าร้อยละ 
๕๐ หรือเพ่ิมขึ้น   ในแต่ละวิชาจากปีการศึกษาที่ผ่ านมา ผู้ เรียนที่ จบการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๓                
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ มีทักษะการเรียนรู้ที่เชื่อมโยงสู่อาชีพและการมีงานทำ ตามความถนัด และความต้องการของ



๖๘ 
 

รายงานผลการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศกึษามัธยมศกึษาสุโขทัย 

ตนเอง มีทักษะอาชีพที่สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ วางแผนชีวิตและวางแผนทางการเงิน                 
ที่เหมาะสมและนำไปปฏิบัติได้  ผู้เรียนทุกคนมีทักษะพ้ืนฐานในการดำรงชีวิต สามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคม               
ได้อย่างมีความสุข มีความยืดหยุ่นทางด้านความคิด สามารถทำงานร่วมกับผู้ อ่ืนได้ ภายใต้สังคมที่ เป็น                  
พหุวัฒนธรรม  มีศักยภาพในการจัดการสุขภาวะของตนเองให้มีสุขภาวะที่ดี สามารถดำรงชีวิตอย่างมีความสุขทั้ง
ด้านร่างกายและจิตใจ  ผู้เรียนมีความเป็นเลิศทางด้านวิชาการ มีทักษะความรู้ที่สอดคล้องกับทักษะที่จำเป็นใน
ศตวรรษที่ ๒๑  ผู้เรียนผ่านการประเมินสมรรถนะที่จำเป็นด้านการรู้เรื่องการอ่าน (Reading Literacy)    ด้าน
การรู้เรื่องคณิตศาสตร์ (Mathematical Literacy) และด้านการรู้เรื่องวิทยาศาสตร์ (Scientific Literacy) ตาม
แนวทางการประเมิน PISA 

ตัวช้ีวัดภายใต้นโยบาย 
๑. จำนวนสถานศึกษาที่น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ไปพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะ 

อันพึงประสงค์ตามที่กำหนดได้อย่างมี ประสิทธิภาพ  
๒. ผู้เรียนทุกระดับมีสมรรถนะสำคัญตามหลักสูตร มีทักษะการเรียนรู้ ในศตวรรษท่ี ๒๑ (3R8C)  
๓. ร้อยละของผู้เรียนที่มีคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) มากกว่าร้อย

ละ ๕๐ ในแต่ละวิชาเพ่ิมข้ึนจากปีการศึกษาที่ผ่านมา  
๔ . ร้อยละผู้ เรียนที่จบการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๓ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๖ มีทักษะการเรียนรู้                 

ที่เชื่อมโยงสู่อาชีพและการมีงานทำ ตามความถนัด และความต้องการของตนเอง มีทักษะอาชีพที่สอดคล้องกับ
ความต้องการของประเทศ วางแผนชีวิตและวางแผนทางการเงินที่เหมาะสมและนำไปปฏิบัติได้  

๕. ผู้เรียนทุกคนมีทักษะพ้ืนฐานในการดำรงชีวิต  สามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคม ได้อย่างมีความสุข             
มีความยืดหยุ่นทางด้านความคิด สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ ภายใต้สังคมท่ีเป็นพหุวัฒนธรรม  

๖. ผู้เรียนทุกคนมีศักยภาพในการจัดการสุขภาวะของตนเองให้มีสุขภาวะที่ดี  สามารถดำรงชีวิตอย่าง มี
ความสุขทั้งด้านร่างกายและจิตใจ 

๗ . จำนวนผู้ เรียนมีความเป็นเลิศทางด้านวิชาการ  มีทักษะความรู้ที่สอดคล้องกับทักษะที่จำเป็น                 
ในศตวรรษท่ี ๒๑  

๘. ผู้ เรียนระดับมัธยมศึกษาผ่านการประเมินสมรรถนะที่จำเป็นด้านการรู้เรื่องการอ่าน  (Reading 
Literacy) ด้านการรู้เรื่องคณิตศาสตร์ (Mathematical Literacy) และด้านการรู้เรื่องวิทยาศาสตร์ (Scientific 
Literacy) ตามแนวทางการประเมิน PISA  

กลยุทธ์  
๑. ส่งเสริมสนับสนุนสถานศึกษาที่น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ไปพัฒนาผู้เรียนให้มี

คุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามที่กำหนดได้อย่างมี ประสิทธิภาพ  
๒. ส่งเสริมสนับสนุนให้ สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และสถานศึกษา จัดทำแผนงาน โครงการ               

และกิจกรรม เพ่ิมศักยภาพผู้ เรียนตามความถนัด  ความสนใจ และความต้องการพัฒนา ทั้งด้านวิชาการ               
ด้านอาชีพ และกิจกรรมเสริมหลักสูตร  

๓. ส่งเสริมให้สถานศึกษามีการพัฒนาหลักสูตรและการจัดกิจกรรมกระบวนการเรียนรู้ผ่านกิจกรรมการ
ปฏิบัติจริง  (Active Learning) เพ่ือพัฒนาผู้ เรียนให้มีความเป็นเลิศทางวิชาการตามความสนใจ  และ             
ความถนัดเต็มตามศักยภาพ  



๖๙ 
 

รายงานผลการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศกึษามัธยมศกึษาสุโขทัย 

๔. ส่งเสริม สนับสนุน ให้ครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้รับการพัฒนา เพ่ือปรับเปลี่ยนกระบวนการ
จัดการเรียนรู้ให้แก่ผู้ เรียนโดยเน้นการจัดการเรียนรู้ให้แก่ผู้ เรียน  เป็นรายบุคคลตามความต้องการ และ              
ความถนัดของผู้เรียน  

๕. ส่งเสริมให้สถานศึกษาให้ครูจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ให้ผู้เรียนมีความเป็นเลิศในทักษะสื่อสารภาษาไทย 
ภาษาอังกฤษ และภาษาที ่๓ เพ่ิมเติมอย่างน้อย ๑ ภาษา  

๖. ส่งเสริมให้ครูปรับเปลี่ยนวิธีการวัด  ประเมิน ผลการเรียนของผู้เรียน โดยมุ่งเน้นการวัดประเมิน       
ตามสมรรถนะรายบุคคล  โดยการจัดให้มีการวัดประเมินจากส่วนกลางในชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๓  และ                      
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖  

๗. ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้โดยใช้ชุมชนเป็นฐาน ในการพัฒนาทักษะวิชาการ ทักษะชีวิต ทักษะอาชีพ 
และภาษาที่ ๓ ที่สอดคล้องและเหมาะสมกับสังคมพหุวัฒนธรรม 

  3) นโยบายที่ ๓ พัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษา  

ผลผลิต /ผลลัพธ์  

พัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษา เป็นมาตรการที่สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาจะต้องดำเนินการ
เพ่ือให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาตระหนักถึง ความสำคัญในอาชีพและหน้าที่ของตน สอดคล้องกับความ
ต้องการในการจัดการศึกษาทุกระดับทุกประเภท โดยพัฒนาให้ เป็นครู  เป็นครูยุคใหม่  ปรับบทบาท                    
จาก “ครูผู้สอน” เป็น “Coach” หรือ “ผู้อำนวยการการเรียนรู้” ปรับวิธีสอน ให้เด็กสามารถแสดงความคิดเห็น 
แลกเปลี่ยน เรียนรู้ และทำกิจกรรมในชั้นเรียน ทำหน้าที่กระตุ้นสร้างแรงบันดาลใจ แนะนำวิธีเรียนรู้และวิธีจัด
ระเบียบ การสร้างความรู้ ออกแบบกิจกรรม และสร้างนวัตกรรมการเรียนรู้ให้ผู้เรียน มีบทบาท เป็นนักวิจัย พัฒนา
กระบวนการเรียนรู้เพ่ือผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียน รวมทั้งมีสมรรถนะตามมาตรฐานวิชาชีพ มีจรรยาบรรณของวิชาชีพ 
และขวัญกำลังใจที่ดใีนการปฏิบัติหน้าที่ 

ตัวช้ีวัดภายใต้นโยบาย  
 ๑. จำนวนผู้บริหารสถานศึกษา มีความสามารถในการบริหารงานทุกด้านให้มีประสิทธิภาพ และเกิด
ประสิทธิผล   

๒. ร้อยละของครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ได้รับการพัฒนาตามมาตรฐานวิชาชีพ  ที่เชื่อมโยงกับ
ความก้าวหน้าในวิชาชีพ 

๓. จำนวนครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับสวัสดิการ สวัสดิภาพ และการพัฒนา คุณภาพชีวิตที่ดี  
๔. ร้อยละความพึงพอใจของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่มีต่อการบริหาร  งานบุคคลของ

ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  

กลยุทธ์  
๑. จัดให้มีหลักสูตรและกรอบแนวทางในการพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษาตามมาตรฐานวิชาชีพ  
๒. พัฒนาครูให้มีองค์ความรู้ และทักษะในการสื่อสาร มีสมรรถนะในการสอนอย่างมีประสิทธิภาพ 
๓. พัฒนาครูให้มีการวิธีการจัดการเรียนการสอน การสอนคิดแบบต่างๆ และการวัดประเมินผล            

ให้สามารถพัฒนาและประเมินผลนักเรียนให้มีคุณภาพตามศักยภาพเป็นรายบุคคล 
๔. ส่งเสริมการนิเทศแบบกัลยาณมิตร โดยสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา และครูทั้ง

ในโรงเรียน ระหว่างโรงเรียน หรือภาคส่วนอื่น ๆ ตามความพร้อมของโรงเรียน 



๗๐ 
 

รายงานผลการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศกึษามัธยมศกึษาสุโขทัย 

๕.ส่งเสริมการสร้างเครือข่ายการเรียนรู้ การมีส่วนร่วมจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง และทุกภาคส่วนให้เกิดชุมชน
แห่งการเรียนรู้ 

6. ส่งเสริมผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีจิตวิญญาณของความเป็นครู เป็นครูมืออาชีพ และ
ยึดมั่นในจรรยาบรรณของวิชาชีพ 

๗. สร้างขวัญกำลังใจ สร้างแรงจูงใจให้กับครูและบุคลากรทางการศึกษา  
๘. พัฒนาระบบบริหารงานบุคคลของครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ  

  ๔) นโยบายที่  ๔ สร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่ มีคุณภาพ มีมาตรฐาน                     
และลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา 

ผลผลิต /ผลลัพธ์  

ผู้เรียนทุกคนเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพอย่างเท่าเทียมกันในทุกระดับและประเภทการศึกษา และ
สามารถเรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้ ได้อย่างต่อเนื่ องตลอดชีวิต ผู้ เรียนในเขตพ้ืนที่ เฉพาะ  กลุ่มชาติ พันธุ์                      
กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่มที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ และกลุ่มที่อยู่ในพ้ืนที่ห่างไกลทุรกันดารได้รับการบริการด้าน
การศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่มีคุณภาพ และเหมาะสมตรงตามความต้องการ  

ตัวช้ีวัดภายใต้นโยบาย 
๑. จำนวนสถานศึกษาที่มีผลการดำเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่มีประสิทธิภาพ 
๒. ร้อยละของจำนวนนักเรียนในเขตพ้ืนที่เฉพาะ กลุ่มชาติพันธุ์ กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่มที่มีความต้องการ

จำเป็นพิเศษ และกลุ่มที่อยู่ในพ้ืนที่ห่างไกลทุรกันดารได้รับการบริการด้านการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  ที่มีคุณภาพ  และ
เหมาะสมตรงตามความต้องการ  

กลยุทธ์  
๑. ส่งเสริมให้สถานศึกษามีการดำเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่เข้มแข็ง มีประสิทธิภาพ  
๒. ส่งเสริมให้สถานศึกษาพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือ จัดหาทุนและแหล่งทุนทางการศึกษา เพ่ือเพ่ิม

โอกาสทางการศึกษาของนักเรียน  
๓. ให้สถานศึกษาพัฒนาแหล่งเรียนรู้ที่ เอ้ือต่อการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ                

มีความหลากหลาย และสามารถให้บริการได้อย่างทั่วถึง  
๔ . ส ร้ า งมาตรการการจั ดการศึ กษ าให้ แก่ ผู้ เรี ยน ที่ อ ยู่ ใน เขต พ้ื นที่ เฉพ าะ  กลุ่ ม ช าติ พั น ธุ์                            

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่มที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ และกลุ่มที่อยู่ในพ้ืนที่ห่างไกลทุรกันดาร ได้รับการบริการด้าน
การศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่มีคุณภาพ และเหมาะสมตรงตามความต้องการ  

  ๕) นโยบายที่ ๕ จัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

ผลผลิต /ผลลัพธ์  

 สถานศึกษาจัดการศึกษาเพ่ือการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยผู้เรียนมีความรู้ความ
เข้าใจ สามารถนำองค์ความรู้ไปปรับใช้ในชีวิตประจำวัน และถ่ายทอดมวลประสบการณ์สู่ชุมชนและสังคมได้ โดย
ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals : 
SDGs) 

ตัวช้ีวัดภายใต้นโยบาย  



๗๑ 
 

รายงานผลการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศกึษามัธยมศกึษาสุโขทัย 

๑. จำนวนสถานศึกษาที่จัดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง การศึกษาเพ่ือการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม  โดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่ งยืน(Sustainable 
Development Goals : SDGs) 

๒ . จำนวนสถานศึกษาที่มีการบูรณาการหลักสูตรการจัดการศึกษาเพ่ือการพัฒนาคุณภาพชีวิต                 
ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

๓. จำนวนสถานศึกษามีการจัดทำนโยบายจัดซื้อจัดจ้างที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
๔ . สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และโรงเรียน  ทุกโรงเรียนในสังกัดมีการปรับปรุงและพัฒนา                 

เป็นหน่วยงานต้นแบบสำนักงานสีเขียว  (Green Office) เพ่ือให้มีบริบทที่เป็นแบบอย่างเอ้ือหรือสนับสนุน             
การเรียนรู้ของนักเรียนและชุมชน  

๕. จำนวนสถานศึกษาต้นแบบนำขยะมาใช้ประโยชน์เพื่อลดปริมาณขยะ  
๖. จำนวนสถานศึกษาที่มีการสร้างนวัตกรรมต้นแบบในการนำ  3RS มาประยุกต์ใช้ในการผลิต และ

บริโภคท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม   
๗. สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา สุโขทัย  มีการทำนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างที่เป็นมิตร  กับ

สิ่งแวดล้อม 
8 จำนวนสถานศึกษาที่เข้าร่วมโครงการส่งเสริมสวนพฤกษศาสตร์ 
 

กลยุทธ์  
๑ . พัฒนาแผนปฏิบัติการของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา สุโขทัย และสถานศึกษา              

ในสังกัด เพ่ือจัดแนวทางการดำเนินการให้องค์ความรู้และสร้างจิตสำนึกท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
๒. จัดทำโครงการประกวดสถานศึกษาต้นแบบด้านการจัดการศึกษาเพ่ือการพัฒนาคุณภาพชีวิต                 

ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
๓. ส่งเสริมให้สถานศึกษาจัดทำหลักสูตรสถานศึกษาที่มีบูรณาการด้านการจัดการศึกษาเพ่ือการพัฒนา

คุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ในสถานศึกษาสู่ชุมชน  
๔. สนับสนุน และพัฒนากระบวนการรณรงค์ให้มีการจัดซื้อจัดจ้างที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมระดับ

สำนักงานเขตพ้ืนที่ต้นแบบ และสถานศึกษา 
๕.พัฒนาระบบการบริหารจัดการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา สุโขทัย เป็นสำนักงาน             

สีเขียวและให้สถานศึกษาเป็นสถานศึกษาที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Green Office)  
๖. พัฒนา ยกระดับสถานศึกษานำร่องขยายผล ส่งสถานศึกษาต้นแบบ ด้านการพัฒนา ด้านการผลิต และ

บริโภค ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมทั้งระบบ  
๗. ส่งเสริมการพัฒนาสื่อนวัตกรรม และบูรณาการสาระการเรียนรู้และแผนการจัดการเรียนรู้เรื่อง    การ

พัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
๘. พัฒนานวัตกรรมโดยใช้กระบวนการ BBL/PLC และ Decision – Making การนำขยะมาใช้ประโยชน์

ในรูปแบบผลิตภัณฑ์และพลังงานและลดประมาณขยะ การบำบัดน้ำเสีย ลดการใช้เผา และลดใช้สารเคมี สู่
โรงเรียนปลอดภัยและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  

๙. ส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาให้นักเรียน โรงเรียนได้ศึกษา เรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้โรงงานอุตสาหกรรม 
การผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ชุมชนเมืองนิเวศ และหน่วยงานส่งเสริม การบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
เพ่ือนำความรู้มาประยุกต์ใช้และจัดทำโครงงานด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม  



๗๒ 
 

รายงานผลการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศกึษามัธยมศกึษาสุโขทัย 

๑๐. ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้อาชีพที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมในสถานศึกษา 
๑๑. ส่งเสริมการนิเทศ ติดตามผลการดำเนินงานการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับ

สิ่งแวดล้อม แลกเปลี่ยนนำเสนอผลงาน และมอบรางวัลเกียรติยศ ประชาสัมพันธ์และจัดพิมพ์ เว็บไซต์ ผลงานเพื่อ
เผยแพร่และเป็นสถานศึกษาต้นแบบ  

 

  6) นโยบายที่ ๖ เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ  

ผลผลิต /ผลลัพธ์  

สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา สุโขทัย มีระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ คล่องตัว 
โปร่งใส และเป็นที่ยอมรับของผู้รับบริการ มีโครงสร้างการกระจายอำนาจลงไปสู่สถานศึกษา ส่งเสริมให้
สถานศึกษาในสังกัดมีธรรมาภิบาลในการบริหาร และมีกลไกการส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนเข้ามาสนับสนุนทรัพยากร
เพ่ือการศึกษา รวมทั้งเพ่ือให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่สูงขึ้น มีศักยภาพเพ่ือไปประกอบอาชีพได้  

ตัวช้ีวัดภายใต้นโยบาย  
1. ร้อยละของคะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาหลักระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานของโรงเรียน                 

ในสังกัดจากการทดสอบระดับชาติเพ่ิมข้ึน  
2. จำนวนภาคีเครือข่ายที่เข้ามามีส่วนร่วมในการจัด/พัฒนาและส่งเสริมการศึกษาของเขตพ้ืนที่การศึกษา

และสถานศึกษา  
3. ร้อยละของคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพ้ืนที่

การศึกษามัธยมศึกษา สุโขทัย 
4. จำนวนสถานศึกษาที่มีผ่านการประเมินคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาล 
5. จำนวนโรงเรียนที่ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติให้เป็นต้นแบบด้านต่างๆ   

กลยุทธ์  
๑. พัฒนาระบบการบริหารจัดการที่เป็นเลิศ เพ่ือเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลทั้ง              

ในระดับเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษา  
๒. พัฒนาระบบบริหารงานงบประมาณ/การเงิน ให้มีประสิทธิภาพ  
๓. ยกระดับคุณภาพจัดการศึกษาของโรงเรียนขนาดเล็กเพ่ือเพ่ิมโอกาสทางการศึกษา 
๔. ส่งเสริมการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาให้เข้มแข็งและยั่งยืน 
๕. พัฒนาระบบการประชาสัมพันธ์เพ่ือเสริมสร้างภาพลักษณ์หน่วยงานให้เกิดความร่วมมือ และสร้าง

เครือข่าย/ความเป็นภาคีเครือข่ายกับองค์กรทั้งภายในและภายนอก  
๖. ส่งเสริมให้สถานศึกษาในสังกัดที่มีความพร้อมพัฒนาเป็นสถานศึกษาต้นแบบความเป็นเลิศ               

ด้านต่างๆ มีการขยายผลและยกย่องเชิดชูเกียรติ 
๗. ส่งเสริมการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาของเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษา 
 ๘. ส่งเสริมพัฒนาระบบการจัดการข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา 
๙. พัฒนาระบบการนิเทศ กำกับ ติดตามโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน 
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ส่วนที่ 3 
ผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพการศึกษาฯ 

 

 สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย มีผลการดำเนินตามยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา ตามภารกิจ ที่เกิดจากกระบวนการขับเคลื่อนการดำเนินงานที่ได้กำหนดแนวทางการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา รวมทั้ง นโยบาย 6 นโยบาย ในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ ตามผลผลิตและผลลัพธ์ ดังนี้ 

1.ผลการปฏิบัติราชการ 
  1.1 ผลการปฏิบัติราชการตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
 1.2 ผลการติดตาม ประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานของสำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา ตามตัวชี้วัดแผนปฏิบัติราชการของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ.2564 
  1.3 ผลการติดตาม ประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานของสำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา ตามมาตรฐานสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
 1.4 ผลการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ (KRS) 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
 1.5 ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
(ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
 
2. ผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
  2.1 ผลการทดสอบและประเมินคุณภาพการศึกษาระดับชาติ (O-NET) ปีการศึกษา 2563 
 
3. ผลการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา 
  ผลการประเมินคุณภาพมาตรฐานการศึกษาเพ่ือการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา  
จากรายงานประจำปีของสถานศึกษา (SAR) ปีการศึกษา 2563 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๗๕ 

 

รายงานผลการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศกึษามัธยมศกึษาสุโขทัย 

 
1. ผลการปฏิบัติราชการ 
1.1 ผลการปฏิบัติราชการตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
 
 
 
 
(1) โครงการ“ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดและสร้างภูมิคุ้มกันให้รู้เท่าทันสื่อภัยคุกคาม
รูปแบบใหม่ ปี2564” 
  วัตถุประสงค์ 
                    1) ผู้บริหารโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา สุโขทัย ทุกแห่ง ดำเนินการ
ตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ ในเรื่องการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา ปีการศึกษา 
2564 และนำไปปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม  

         2) โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา สุโขทัย  ทุกแห่งดำเนินการคัดกรอง
นักเรียนและดูแลในการติดตามสารเสพติดในสถานศึกษาของนักเรียนเป็นรายบุคคลได้ โดยบันทึกข้อมูลในระบบ CATAS  
                   3) ครูผู้รับผิดชอบการนำเข้าข้อมูลในระบบ  CATAS / ระบบ  NISPA  เพ่ือขับเคลื่อนการ
ดำเนินงานป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา  
 
  เป้าหมาย 

แผนที่กำหนด ผลการดำเนินงาน 

1.เป้าหมายเชิงผลผลิต (Output) 

1. จำนวนผู้บริหารโรงเรียนทุกแห่ง สังกัดสำนักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา สุโขทัยรับทราบ
นโยบายกระทรวงศึกษาธิการในเรื่องป้องกันยาเสพ
ติด 
 
2. โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา สุโขทัย จำนวน 27 โรงเรียน ดำเนินคัด
กรองนักเรียนทุกภาคเรียนอย่างน้อย 1 ครั้งต่อภาค
เรียน และคัดกรองบุคลากรสำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย  
 

3.  อบรมผู้รับผิดชอบการนำเข้าข้อมูลในระบบ 
CATAS / ระบบ NISPA เพ่ือขับเคลื่อนการดำเนินงาน
ป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา 

 
แจ้งประกาศกระทรวงศึกษาธิการ 
- แบบรายงานยาเสพติดในสถานศึกษา 
- ข้อมูลในระบบ CATAS 
- ข้อมูลรายงานระบบ NISPA 
 
 

รายงานข้อมูล การร่วมกิจกรรมและผลการร่วม
กิจกรรมระดับจังหวัด 
 
 
 

 
 

ข้อมูลในระบบ CATAS / NISPA นักเรียนที่ข้อง
เกี่ยวกับสารเสพติด และเกี่ยวข้องกับยาเสพติดและ 
รายงการการดูแลช่วยเหลือส่งต่อและเรียนได้
ตามปกติ  

นโยบายที่ 1 การจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคง 
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2.เป้าหมายเชิงผลลัพธ์ (Outcome) 

1) ผู้บริหารโรงเรียนรับทราบนโยบายของ
กระทรวงศึกษาธิการ ในเรื่องการป้องกันและ 
แก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา ปีการศึกษา 
2564 และนำไปปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม  
 
 
 
 
 
 
 
2) โรงเรียนในสังกัด ได้ดำเนินการคัดกรองนักเรียน
เพ่ือสามารถดูแลช่วยเหลือนักเรียนเป็นรายบุคคลได้ 
 
 
 
 
3) . อบรมผู้รับผิดชอบการนำเข้าข้อมูลในระบบ 
CATAS / ระบบ NISPA / เพื่อขับเคลื่อนการ
ดำเนินงานป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา  

 

1) และการการประชุมผู้บริหาร ได้จัดกิจกรรมวัน
ต่อต้านยาเสพติดโลก โดยมีผู้บริหารสำนักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาและผู้บริหารโรงเรียนทั้ง 27 แห่ง ร่วม
แสดงสัญลักษณ์การต่อต้านยาเสพติด พร้อมทั้งให้   
โอวาสแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
ในสถานศึกษา ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการเมื่อ 
23 พฤศจิกายน 2563 ได้แจ้งหนังสือให้กับ
สถานศึกษาในสังกัดทราบแนวปฏิบัติ และบูรณาการ
ในกิจกรรมการเรียนการสอน ทั้งในรูปแบบ online 
และสื่อโซเชียล ของ ป.ป.ส.  
 

2) หน่วยงานเครือข่ายทั้ง ศอ.ปส.อ. ตำรวจ และ
สาธารณสุข ได้ประสานและให้ความร่วมมือในการ  
คัดกรอง หากโรงเรียน และกิจกรรมคัดกรองสาร  
เสพติดในบุคลากรร่วมกับชุดปฏิบัติการ ศอ.ปส.อ.
เมืองสุโขทัย กำหนดในเดือนกันยายน 2564 

 

3) ในวันที่ 12 กรกฎาคม 2564 สพม.สท. ได้จัด
อบรมครู / ผู้รับผิดชอบการนำเข้าข้อมูลในระบบดูแล
และติดตามการใช้สารเสพติดในสถานศึกษา ระบบ 
CATAS และระบบสารสนเทศยาเสพติดจังหวัด ระบบ 
NISPA เพ่ือขับเคลื่อนการดำเนินงานป้องกันยาเสพ
ติดในสถานศึกษา เพ่ือให้เกิดการนำไปปฏิบัติงานและ
รายงานผลในระบบ CATAS และระบบ NISPA ได้
อย่างมีคุณภาพ 

  สรุปผลการดำเนินงาน 

          1) ผู้บริหารโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย ทุกแห่ง ดำเนินการ
ตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ และขับเคลื่อนการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา ปี
การศึกษา 2564 และนำไปปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม  

         2) โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย  ทุกแห่งดำเนินการคัด 
กรองนักเรียนและดูแลในการติดตามสารเสพติดในสถานศึกษาของนักเรียนเป็นรายบุคคลได้ โดยบันทึกข้อมูลใน
ระบบ CATAS  
                   3) ผู้รับผิดชอบการนำเข้าข้อมูลในระบบดูแลและติดตามการใช้สารเสพติดในสถานศึกษา ระบบ 
CATAS และระบบสารสนเทศยาเสพติดจังหวัด ระบบ NISPA เพ่ือขับเคลื่อนการดำเนินงานป้องกันยาเสพติดใน
สถานศึกษา เพ่ือให้เกิดการนำไปปฏิบัติงานและรายงานผลในระบบ CATAS และระบบ NISPA ได้อย่างมีคุณภาพ 
 



๗๗ 

 

รายงานผลการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศกึษามัธยมศกึษาสุโขทัย 

(2) โครงการ“ฝึกอบรมหลักสูตรลูกเสือต้านภัยยาเสพติดและการพัฒนากิจกรรมลูกเสือ 
  วัตถุประสงค์  ครบ/ตรงตามวัตถุประสงค์ 
           ๑. เพ่ือให้ลูกเสือ เนตรนารี รับรู้นโยบาย สถานการณ์ปัญหายาเสพติดและแนวทางการขับเคลื่อน
งานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา  
           ๒. เพ่ือให้ลูกเสือ เนตรนารี มีความรู้ ความเข้าใจและตระหนักถึงโทษ พิษภัยของยาเสพติด 
 และเป็นแกนนำร่วมกันต่อต้านภัยยาเสพติดในสถานศึกษา 

         3. เพ่ือให้ลูกเสือมีทักษะในการป้องกันตนเองให้ห่างไกลจากยาเสพติด มีการจัดตั้งหน่วย 
ลูกเสือต้านภัยยาเสพติดในสถานศึกษา 
 

  เป้าหมาย 
แผนที่กำหนด ผลการดำเนินงาน 

สถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต ๓๘ จำนวน 47 โรงเรียน 

รวม  423 คน จำนวน 1 รุ่น  ดังนี้ 
 -   ครูผู้รับผิดชอบงานลูกเสือฯ  โรงเรียนละ 1 คน 
รวม 47 คน 

- ลูกเสือ/เนตรนารี  โรงเรียนละ 8 คน รวม  376 
คน 

 

ลูกเสือ เนตรนารี มีทักษะในการป้องกันตนเองให้
ห่างไกลจากยาเสพติด เป็นแกนนำต่อต้าน 
ยาเสพติดในสถานศึกษาและเป็นพลเมืองที่มี
คุณภาพของสังคม มีการจัดตั้งหน่วยลูกเสือต้านภัย
ยาเสพติดในสถานศึกษา จำนวน 47 โรงเรียน และ
จำนวนนักเรียนร้อยละ 100 
 

   

สรุปผลการดำเนินงาน 

  นักเรียน และลูกเสือ เนตรนารี มีทักษะในการป้องกันตนเองให้ห่างไกลจากยาเสพติด เป็นแกน
นำต่อต้านยาเสพติดในสถานศึกษาและเป็นพลเมืองที่มีคุณภาพของสังคม และมีจิตอาสาช่วยเหลือในช่วง
สถานการณ์โควิด-19 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๗๘ 
 

รายงานผลการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศกึษามัธยมศกึษาสุโขทัย 

(3) โครงการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา 
  วัตถุประสงค์ 
  ๑. ส่งเสริมสนับสนุนให้สถานศึกษาในสังกัดดำเนินการโครงการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษาการพัฒนาสถานศึกษาต้นแบบที่มุ่งสร้างผู้เรียนให้เกิดกระบวนการคิดขั้นสูงตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนที่เหมาะสมกับบริบทของสถานศึกษา 
  2. พัฒนาสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย เป็นเขตพ้ืนที่นำร่อง ให้สามารถเป็น
ต้นแบบ/แหล่งเรียนรู้ การน้อมนำศาสตร์พระราชาสู่เป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
  เป้าหมาย 
  โรงเรียนศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ด้านการศึกษา จำนวน ๑๑ 
โรงเรียนจำนวนครู ๔๕ คน 
  ความสำเร็จในการดำเนินงาน 
-  สถานศึกษาต้นแบบ มีแนวทางการบริหารสถานศึกษาและแนวทางการจัดการเรียนรู้หน่วยการ
เรียนรู้ที่สร้างผู้เรียนให้เกิดกระบวนการคิดขั้นสูงตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่เป้าหมายการพัฒนาที่
ยั่งยืนสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย มีสถานศ ึกษาต้นแบบที่มุ่งให้ผู้เรียนเกิดกระบวนการคิดขั้น
สูงตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 
(4) โครงการ ส่งเสริมประชาธิปไตย 
  วัตถุประสงค์ 
  1.เพ่ือสนับสนุนส่งเสริมการดำเนินงานกิจกรรมสภานักเรียนของโรงเรียนในสังกัด 
  ๒.เพ่ือเป็นการสร้างเสริมวัฒนธรรมประชาธิปไตยในสังคมไทย ใ และเพ่ือส่งเสริมค่านิยมไทย  
๑๒ ประการ ด้วยกิจกรรมสภานักเรียน 
  ๓.เพ่ือเป็นการยกย่องเชิดชูเกียรตินักเรียน ครู ผู้บริหารโรงเรียน ที่ทุ่มเทเสียสละนำกิจกรรมสภา
นักเรียนสู่การพัฒนาชีวิตและสังคมอย่างยั่งยืน 
  เป้าหมาย 
  ผลผลิต (เชิงปริมาณ) 
  คณะกรรมการสภานักเรียน ของโรงเรียนในสังกัด (สุโขทัย-ตาก) จำนวน ๒๗ แห่ง 
  ผลลัพธ์ (เชิงคุณภาพ) 
  มีโรงเรียนต้นแบบสภานักเรียนเป็นตัวแทนในระดับเขตพ้ืนที่การศึกษานักเรียน ครู ผู้บริหาร
โรงเรียน ที่ทุ่มเทเสียสละนำกิจกรรมสภานักเรียนสู่การพัฒนาชีวิตและสังคมอย่างยั่งยืน ได้รับการยกย่องเชิดชู
เกียรติคณะกรรมการสภานักเรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตยในรูปแบบที่หลากหลาย 
  สรุปผลในภาพรวม 
  จุดเด่นของโครงการ/กิจกรรม 
  สภานักเรียนในแต่ละโรงเรียน ร่วมผลักดันข้อคิดเห็นที่สภานักเรียน โดยตั้งเป้าหมาย วางแผน
กำหนด เวลาไปทุกโรงเรียนให้เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรมและรวดเร็ว ข้อคิดเห็นสภานักเรียนประดับประเทศ ๔ ข้อ 
นักเรียนได้เรียนรู้บทบาทหน้าที่ตามวิถีประชาธิปไตย อันจะช่วยให้นักเรียนเกิดความคุ้นเคยกับสังคมโดยมีกลไก
และกระบวนการจัดการการมีส่วนร่วมในโรงเรียน อย่างสร้างสรรค์ปลูกฝังทัศนคติ ค่านิยมความเป็นประชาธิปไตย 



๗๙ 

 

รายงานผลการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศกึษามัธยมศกึษาสุโขทัย 

สามารถดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ร่วมกับสังคมได้อย่างถูกต้องและเหมาะสมภายใต้ระเบียบ กฎกติกา สอดคล้องกับ
นโยบายค่านิยมหลักของคนไทย ๑๒ ประการ 
 
.............................................................................. 
 
 
 
(4) การยกระดับคุณภาพการศึกษาโดยชุมชนการเรียนรู ้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๘ 

  วัตถุประสงค ์
      ผลผลิต (Outputs) 
   1. เพ่ือพัฒนาการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย สังคมศึกษา ภาษาอังกฤษ 
คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ ทั้งชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ให้มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
จากผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติพ้ืนฐาน (O-NET) สูงขึ้นตามเป้าหมาย  
   2. เพ่ือสร้างเครือข่ายการพัฒนาชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional Learning 
Community : PLC) เพ่ือยกระดับการเรียนรู้ 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้ และเตรียมความพร้อมในการทดสอบทาง
การศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ทั้งชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 
   3. เพ่ือนำนโยบายการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสู่การปฏิบัติในทุกระดับ และทุกฝ่ายมี
ส่วนร่วม ในการพัฒนายกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

   ผลลัพธ์ (Outcomes)  
  1. นักเรียนได้รับการพัฒนาการเรียนรู้ ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้คือ สาระการเรียนรู้ภาษาไทย 

สังคมศึกษา ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ ทั้งชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 และ
มีความสามารถตามมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐานพุทธศักราช 2551  

  2. ผู้บริหารโรงเรียน ครู บุคลากรทางการศึกษาและผู้เกี่ยวข้อง ตระหนักและเห็นความสำคัญ 
การยกระดับคุณภาพการศึกษา โดยใช้ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติพ้ืนฐาน (O-NET) เป็นฐาน ให้
ความสำคัญในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนและเตรียมความพร้อมในการประเมินคุณภาพการศึกษา 

  เป้าหมาย 
 1. ครูผู้สอนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ได้รับการพัฒนาความรู้ความเข้าใจ 

เกี่ยวกับการยกระดับคุณภาพการศึกษาโดยใช้ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติพ้ืนฐาน (O-NET) เป็นฐานให้
ความสำคัญในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนและเตรียมความพร้อมในการประเมินคุณภาพการศึกษา 
   2. ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาตระหนักและเห็นความสำคัญของการยกระดับคุณภาพ
การศึกษาโดยใช้ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติพ้ืนฐาน (O-NET) เป็นฐาน ให้ความสำคัญในการพัฒนา
คุณภาพ ผู้เรียนและเตรียมความพร้อมในการประเมินคุณภาพการศึกษา 
 
 
 

นโยบายที่ 2 การพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 



๘๐ 
 

รายงานผลการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศกึษามัธยมศกึษาสุโขทัย 

  ผลการดำเนินงาน 

   ผู้อำนวยการโรงเรียน และฝ่ายบริหารให้ความสำคัญกับการทดสอบ O-NET เป็นอย่าง
มากจึงให้การสนับสนุนมีการวางแผนการดำเนินการเพ่ือจัดการเรียนการสอนเสริม และจัดหาวิทยากรภายนอกมา
ช่วยให้ความรู้ มีการจัดทำโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ผู้บริหารมีการเสริมแรง ด้วยการให้รางวัล เมื่อผลสัมฤทธิ์ดี
ขึ้นมีการนิเทศภายในอย่างสม่ำเสมอ เพ่ือนำผลการนิเทศมาร่วมกันพัฒนาการจัดการเรียนการสอนต้องการให้มี
การเสริมแรงครูผู้สอน 

   ด้านการจัดการเรียนการสอน 
   1. นำผลการวิเคราะห์จากผลการทดสอบ O-NET ปีที่ผ่านมา มาใช้ในการจัดการเรียน

การสอนเสริม เพ่ือช่วยในการแก้ปัญหาให้ตรงจุด 
   2. ครูมีการพัฒนาตนเอง ศึกษาหาความรู้เพ่ิมเติม ทำงานร่วมกันระหว่างกลุ่มสาระเพ่ือ

นำความรู้นำเทคนิคมาถ่ายทอดความรู้ให้กับนักเรียน 
   3. โรงเรียนขนาดใหญ่ และขนาดกลางจัดกิจกรรมค่ายวิชาการสอนเสริมมีวิทยากร
ภายนอกมาช่วยให้ความรู้โดยมีโรงเรียนขนาดเล็กเข้าร่วมด้วย 

   4. ครูมีการวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคล เพ่ือให้ทราบปัญหาข้อบกพร่องของนักเรียน 
 

(5) โครงการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานเพื่อการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา 
  วัตถุประสงค์ 
  1.  เพ่ือส่งเสริมการนิเทศภายในสถานศึกษาและสร้างความเข้มแข็งของการนิเทศภายใน
สถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย 
            2. เพ่ือคัดเลือกโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัยที่ประสบ
ผลสำเร็จและมีความโดดเด่นในการนิเทศเพ่ือสร้างความเข้มแข็งของการนิเทศภายในสถานศึกษา เพ่ือนำไปเป็น
แบบอย่างที่ดีให้กับโรงเรียนอื่น ๆ 
  เป้าหมาย 
   เชิงปริมาณ 
   (1)  ร้อยละ 80 ของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย                   
จัดกิจกรรมการนิเทศภายในสถานศึกษาเพ่ือสร้างความเข้มแข็งการนิเทศภายใน 
   (2)  สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย มีโรงเรียนประสบผลสำเร็จและมี
รูปแบบการนิเทศภายในสถานศึกษาที่เป็นแบบอย่างได้ อย่างน้อย 3 รูปแบบ 
   เชิงคุณภาพ 
   (1)  โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย จัดกิจกรรมการ
นิเทศภายในสถานศึกษาเพ่ือสร้างความเข้มแข็งการนิเทศภายในได้อย่างมีคุณภาพที่ดี 
   (2)  โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย ที่ประสบ
ผลสำเร็จและ  มีความโดดเด่นในการนิเทศ สร้างความเข้มแข็งของการนิเทศภายในสถานศึกษานำไปเป็น
แบบอย่างที่ดีให้กับโรงเรียนอ่ืน ๆ อย่างมีคุณภาพ  
  



๘๑ 

 

รายงานผลการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศกึษามัธยมศกึษาสุโขทัย 

  ผลการดำเนินงาน 
                 1. สำนักงานเขตพ้ืนที่ การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย   ส่ งเสริมให้สถานศึกษาในสังกัด                    
จัดกิจกรรมการนิเทศภายในสถานศึกษาเพ่ือสร้างความเข้มแข็งการนิเทศภายในได้อย่างมีคุณภาพสอดคล้องกับ
การจัดการศึกษาในช่วงการแพร่ระบาดของเชื้อโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID)   
       2. สถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย ที่ประสบผลสำเร็จและ 
มีความโดดเด่นในการนิเทศ สร้างความเข้มแข็งของการนิเทศภายในสถานศึกษานำไปเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับ
โรงเรียนอ่ืน ๆ อย่างมีคุณภาพ  
        3. สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย ได้ส่งเสริมให้สถานศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม
การคัดเลือกสถานศึกษาที่มีรูปแบบการนิเทศภายในสถานศึกษาที่เป็นแบบอย่างได้ พร้อมมอบ โล่รางวัลและ
เกียรติบัตรรางวัลให้กับสถานศึกษาที่เข้าร่วม มีผลการคัดเลือก ดังนี้  
         - รางวัลระดับยอดเยี่ยม ได้แก่ โรงเรียนบ้านด่านลานหอยวิทยา 
         - รางวัลระดับดีเด่น ได้แก่ โรงเรียนบ้านไร่พิทยาคม และโรงเรียนลิไทพิทยาคม 
         - รางวัลระดับดี ได้แก่ โรงเรียนหนองกลับวิทยาคม  
สถานศึกษาที่ได้รับรางวัลระดับยอดเยี่ยม สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย ดำเนินการจัดส่งผลงาน
ให้สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเพ่ือเผยแพร่ผลงาน และเผยแพร่ผลงานที่เว็บไซต์ กลุ่มนิเทศ 
ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา 
................................................................................... .... 
 
(6) โครงการ แนะแนวอาชีพเพ่ือการศึกษาและการมีงานทำ ประจำปี ๒๕๖๔ 

  วัตถุประสงค์ 
  ๑. เพ่ือพัฒนาครูแนะแนวให้สามารถแนะแนวการศึกษาและอาชีพอย่างเป็นระบบและเข้มแข็ง 
เพ่ือช่วยให้เด็กรู้จักตนเอง คันพบความถนัด ความสามารถของตนเอง วางแผนชีวิตทั้งด้านการเรียนและอาชีพ 
  ๒. เพ่ือส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนางานแนะแนวตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ และจุดเน้น 
สพฐ.ด้านการศึกษา โดยจัดทำและให้บริการสารสนเทศตามต้องกรสาขาวิชาชีพ ลักษณะอาชีพแกโรงเรียน และ 
แหล่งเรียนรู้รายบุคคล 
  ๓. เพ่ือส่งเสริม สนับสนุนโรงเรียนกำหนดให้การแนะแนวการศึกษาและอาชีพนักเรียนระดับ
มัธยมศึกษาปีที่ ๓ และมัธยมศึกษาตอนปลายเป็นเป้าหมายและตัวชี้วัดผลการดำเนินงานประจำปีของสถานศึกษา 
  ๔. เพ่ือเสริมสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการทำงานร่วมกันระหว่างครูแนะแนว นักเรียน  
ผู้ปกครอง และหน่วยงานภายนอก 

  เป้าหมาย 
  1. ผลผลิต (เชิงปริมาณ) บุคลากรหรือครูที่รับผิดชอบงานแนะแนวการศึกษาโรงเรียนในสังกัด 
จำนวน ๔๗ แห่งๆ ละ ๑ คน รวมเป็น ๔๗ คน 
  ๒. ผลลัพธ์ (เชิงคุณภาพ) ครูผู้ปฏิบัติหน้าที่ครูแนะแนวในสถานศึกษาสามารถแนะแนวการศึกษา
และอาชีพให้แก่นักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๓ และระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ก่อนสำเร็จการศึกษาตาม  
ระบวนการแนะแนวได้ครบทุกขั้นตอน 
 



๘๒ 
 

รายงานผลการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศกึษามัธยมศกึษาสุโขทัย 

  ผลการดำเนินงาน 
  ผลผลิต/เชิงปริมาณ ครูผู้รับผิดชอบงานแนะแนว โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษาสุโขทัย เข้าร่วมกิจกรรม 
  ผลลัพธ์/เชิงคุณภาพ สำนักงานเขต่พ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย ร่วมกับศูนย์แนะแนว
ประจำจังหวัดสุโขทัย โรงเรียนอุดมดรุณี มีการขับเคลื่อนนโยบายและดำเนินการพัฒนาและเตรียมความพร้อม
ให้กับนักเรียนควบคู่กันทั้งทักษะวิชาการ ทักษะอาชีพและทักษะชีวิต (ส่วนตัวและสังคม) ผ่านกระบวนการแนะ
แนว การจัดการเรียนการสอน การเสริมทักษะอาชีพและการสร้างเสริมประสบการณ์อาชีพ (Work Experience) 
ที่หลากหลายเพ่ือให้นักเรียนตัดสินใจและวางแผนการศึกษาต่อหรือการประกอบอาชีพได้อย่างเหมาะสม เตรียม
ความพร้อมเข้าสู่โลกอาชีพและสามารถสร้างอาชีพให้สอดคล้องกับบริบทในเขตพ้ืนที่จังหวัดของตนองได้ โดยให้
ศูนย์แนะแนวประจำจังหวัดเป็นกลไกสำคัญ ในการยกระดับการขับเคลื่อนงานแนะแนวในพ้ืนที่ มีการจัดทำ จัดหา
และพัฒนา สื่อ เครื่องมือทางการแนะแนวที่ครอบคลุมขอบข่ายของการแนะแนวรวมทั้งเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ 
ส่งเสริมให้ครูแนะแนว และครูผู้รับผิดชอบงานแนะแนวได้นำข้อมูล เครื่องมือและเทคโนโลยีไปใช้ในการพัฒนา
และจัดกิจกรรมแนะแนวให้เกิดคุณภาพต่อนักเรียน 
  สรุปผลในภาพรวม 
  1. ครูแนะแนวมีความรู้ ความเข้าใจและสามารถแนะแนวการศึกษาและพัฒนาชีวิตแก่นักเรียน
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นปีที่ ๓ และมัธยมศึกษาตอนปลาย ก่อนสำเร็จการศึกษาตามกระบวนการแนะแนวครบ
ทุกขั้นตอน  
  2. ครูแนะแนวได้รับการพัฒนาให้สามารถแนะแนวการศึกษาและอาชีพอย่างเป็นระบบและ
เข้มแข็ง เพ่ือช่วยให้เด็กรู้จักตนเอง คันพบความถนัด ความสามารถของตนเอง วางแผนชีวิตทั้งด้านการเรียนและ
อาชีพ 
  ๓. สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย ละโรงเรียนในสังกัดส่งเสริม สนับสนุนและ
พัฒนางานแนะแนวตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ และจุดเน้น สำนักงานคณะกรรมการ,ด้านการศึกษา มีการ
ให้บริการสารสนเทศตามต้องการสาขาวิชาชีพ ลักษณะอาชีพแกโรงเรียน และแหล่งเรียนรู้รายบุคคล 
  ๔. โรงเรียนมีแนวทางการจัดบริการแนะแนวการศึกษาและพัฒนาชีวิตฯในโรงเรียนได้อย่างมี
คุณภาพ 
  ๕. สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย และโรงเรียนในสังกัดเสริมสร้างเครือข่าย
ความร่วมมือในการทำงานร่วมกันระหว่างครูแนะแนว นักเรียน ผู้ปกครอง และหน่วยงานภายนอก 
 
(7) โครงการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนและยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ภาษาไทย 
            วัตถุประสงค์  

 1. เพ่ือขับเคลื่อนการดำเนินงานพัฒนาการเรียนการสอนและยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  

 2.เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนนิสัยรักการอ่านของนักเรียน ผ่านการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านจาก
ห้องสมุดโรงเรียน  

 3. เพ่ือส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการใช้ทักษะภาษาไทยแก่นักเรียน ให้มีทักษะการใช้
ภาษาไทยได้ตามเกณฑ์มาตรฐานของหลักสูตร  



๘๓ 

 

รายงานผลการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศกึษามัธยมศกึษาสุโขทัย 

 4. เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนให้ครูผู้สอนภาษาไทย ครูบรรณารักษ์ พัฒนาสื่อ/รวัตกรรมการเรียนการ
สอนเพ่ือพัฒนาการอ่าน การเขียน และยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
 
              สรุปผลการดำเนินงาน 

                 จากการจัดการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้   โครงการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนและ    
ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษาสุโขทัย  พบว่า 

  1. ผู้เข้าร่วมประชุม ผู้บริหารโรงเรียน และครูผู้สอน มีความพึงพอใจ ในการเข้าร่วม
ประชุม ร้อยละ 98.35      

  2. นักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรม ได้รับการส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาความสามารถใน
การใช้ทักษะภาษาไทย ทั้งการอ่าน  การเขียน การพูด  และได้รับการส่งเสริมสนับสนุนนิสัยรักการอ่าน นักเรียน
อ่านหนังสือได้ตามเป้าหมาย ที่ สพฐ.กำหนด และมีทักษะในการศึกษาค้นคว้า ซึ่งเป็นพ้ืนฐานในการศึกษาต่อใน
ระดับท่ีสูงขึ้น อย่างมีประสิทธิภาพ  ร้อยละ 100  
   3. ครูผู้สอนกลุ่มสาระภาษาไทย ในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา
สุโขทัยได้รับความรู้และแนวทางในการพัฒนาห้องสมุดและการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน สามารถนำแบบอย่าง
ไปจัดการเรียนการสอนได้ ร้อยละ 100 
 
 
 
 
 
(8) โครงการพัฒนาผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ 
    วัตถุประสงค์ 
   1. เพ่ือพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกตำแหน่งให้มีความรู้ความเข้าใจมีทักษะและ
ทัศนคติที่ดีต่อการปฏิบัติงานในหน้าที่ 
  2. เพ่ือให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกตำแหน่งได้ศึกษาเรียนรู้ แบบอย่างของ
วิธีการปฏิบัติงานที่ประสบผลสำเร็จและมีความเป็นเลิศในด้านต่าง ๆ  ขององค์กรหรือหน่วยงาน 

 3. เพ่ือให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกตำแหน่งได้รับการพัฒนาศักยภาพตาม
สมรรถนะหลักและสมรรถนะประจำสายงานมีความซื่อสัตย์สุจริตมีคุณธรรมและมีความโปร่งใสโดยยึดมั่นใน
จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพและหลักธรรมาภิบาลสามารถนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ปฏิบัติงานด้านการจัด
การศึกษาได้อย่างเหมาะสม 

 เป้าหมาย 
แผนที่กำหนด ผลการดำเนินงาน 

1.เป้าหมายเชิงผลผลิต (Output) 
      ผู้อำนวยการสถานศึกษาและรองผู้อำนวยการ

  
ผู้บริหาร ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาใน

นโยบายที่ 3 พัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษา 



๘๔ 
 

รายงานผลการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศกึษามัธยมศกึษาสุโขทัย 

สถานศึกษา ครูผู้ช่วย ครูผู้สอน  บุคลากรทางการ
ศึกษา ลูกจ้างประจำ ทั้งในสถานศึกษาและสำนักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษา ได้รับการพัฒนาศักยภาพการ
ปฏิบัติงานตามสมรรถนะหลักและสมรรถนะประจำ
สายงานทุกตำแหน่ง 

สังกัด ได้รับการพัฒนาศักยภาพตามสมรรถนะหลัก
และสมรรถนะประจำสายงานในทุกตำแหน่งอย่าง
ทั่วถึงตามความต้องการ 

2.เป้าหมายเชิงผลลัพธ์ (Outcome) 
       สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และสถานศึกษา
ในสังกัด ได้รับการยกย่องให้เป็นองค์กรที่มีคุณภาพมี
ความเป็นเลิศในด้านการจัดการศึกษา มีการพัฒนา
และยกระดับคุณภาพการศึกษาส่งผลต่อการเรียนการ
สอนและคุณภาพของผู้เรียนให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น 

 
     ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้นำ
ความรู้ ประสบการณ์ท่ีได้รับ มาประยุกต์ใช้และ
พัฒนาการปฏิบัติงานด้านการศึกษาเพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลที่สูงขึ้น 

 
(9) พัฒนาครูผู้สอนกิจกรรมนักเรียนตามหลักสูตรแกนกลางกาศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  

  วัตถุประสงค์  
  1. เพ่ือส่งเสริมให้สอดคล้องกับการจัดกิจกรรมนักเรียนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น

พ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ 
  2. เพ่ือส่งเสริมให้ครูผู้รับผิดชอบการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนมีความรู้และความเข้าใจในการจัด

กิจกรรมมากยิ่งขึ้น 
  3. เพ่ือส่งเสริมให้การจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

  เป้าหมาย 
แผนที่กำหนด ผลการดำเนินงาน 

1.เป้าหมายเชิงผลผลิต (Output) 

1.1 ครูผู้รับผิดชอบการจัดกิจกรรมนักเรียนทั้ง 4 
กิจกรรมได้รับการฝึกอบรม/พัฒนา 

1.2 สถานศึกษาจัดกิจกรรมนักเรียนทั้ง 4 กิจกรรม
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

   

เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019  เป้าหมายเชิงผลิตในข้อ 1.1 จึง
ได้ปรับรูปแบบการพัฒนาเป็นการพัฒนาโดยบุคลากร
ใน สถาน ศึ กษ า  โดยการฝึ ก อบ รมท บ ท วน ใน
สถานศึกษา เป้าหมายข้อ 1.2 ทุกสถานศึกษาได้
ดำเนินการจัดกิจกรรมนักเรียนทั้ง 4 กิจกรรมตาม
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ครบทุก
สถานศึกษา ซึ่งดำเนินการภายใต้การควบคุมดูแลใน
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส       
โคโรนา (Covid-19) 

2.เป้าหมายเชิงผลลัพธ์ (Outcome) 

2.1 ครูผู้รับผิดชอบการจัดกิจกรรมนักเรียนรู้และ
เข้าใจหลักการในการจัดกิจกรรมที่ชัดเจนยิ่งขึ้น 

 

การดำเนินการโดยยึดพ้ืนที่เป็นฐานทำให้ครู
ผู้รับผิดชอบการจัดกิจกรรมนักเรียนรู้เกิดเข้าใจ



๘๕ 

 

รายงานผลการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศกึษามัธยมศกึษาสุโขทัย 

2.2 สถานศึกษาจัดกิจกรรมนักเรียนทั้ง 4 กิจกรรม
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

หลักการในการจัดกิจกรรมที่ชัดเจนยิ่งขึ้น 

ทุกสถานศึกษาในสังกัดมีการจัดกิจกรรมนักเรียนทั้ง 
4 กิจกรรมเป็นไปตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

  สรุปผลการดำเนินงาน 

  เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  จึงได้บูรณาการและ
ปรับรูปแบบการพัฒนาเป็นการพัฒนาโดยบุคลากรในสถานศึกษา โดยให้มีการฝึกอบรมพัฒนาทบทวนการจัดการ
เรียนการสอนภายในสถานศึกษา ทั้งนี้ ภายในสถานศึกษาได้มีการดำเนินการจัดกิจกรรมนักเรียนทั้ง  4 กิจกรรม
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานครบทุกสถานศึกษา ภายใต้การควบคุมดูแลในสถานการณ์การแพร่
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (Covid-19) 

 
(10) โครงการ ส่งเสริม ยกย่อง เชิดชูเกียรติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำปี พ.ศ.2564 

 วัตถุประสงค์ 
 1. เพ่ือยกย่องเชิดชูเกียรติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่มีความประพฤติดีและ

ปฏิบัติตนตามมาตรฐานและจรรยาบรรณวิชาชีพและมีผลงานดีเด่นเป็นที่ประจักษ์                                     
            2. เพ่ือสร้างขวัญกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ในวิชาชีพ 
            3. เพ่ือเป็นแบบอย่างท่ีดี เสริมสร้างความศรัทธาและความเชื่อมั่นในการประกอบวิชาชีพ 
            4. เพ่ือให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้ตั้งมั่นการปฏิบัติราชการด้วยความ

อุตสาหะ เป็นประโยชน์ต่อสาธารณชน 
              5. เพ่ือให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับบำเหน็จความดีในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ   

  เป้าหมาย 
แผนที่กำหนด ผลการดำเนินงาน 

1.เป้าหมายเชิงผลผลิต (Output) 
1) ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้างประจำ 
ที่มีความประพฤติดีและปฏิบัติตนตามมาตรฐานและ
จรรยาบรรณวิชาชีพ ได้รับการยกย่อง เชิดชูเกียรติ 
2) ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้างประจำ 
ที่มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์และมีผลงานดีเด่นเป็นที่
ประจักษ์ ได้รับการยกย่อง เชิดชูเกียรติ 

ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่มีความคิด
ริเริ่มสร้างสรรค์และมีผลงานดีเด่นเป็นที่ประจักษ์ให้
ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ เพื่อรับรางวัลยกย่องเด
ชูเกียรติ จากกิจกรรมที่ดำเนินการโดยสำนักงานเขต
พ้ืนที่การาและโดยการสนับสนุนจากสำนักงานเขต
พ้ืนที่ 

แผนที่กำหนด ผลการดำเนินงาน 

2.เป้าหมายเชิงผลลัพธ์ (Outcome) 
ผู้บริหาร ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา        มี
ความภาคภูมิใจ เกิดขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงาน สูง
ผลต่อการยกระดับคุณภาพการศึกษาของผู้เรียนให้สูงขึ้น 

ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่ได้รับการ
ยกย่องเดชูเกียรติเกิดความภาคภูมิใจ มีขวัญกำลังใจ
ในการปฏิบัติหน้าที่  เกิดการพัฒนางานในการ
ปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงขึ้น  



๘๖ 
 

รายงานผลการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศกึษามัธยมศกึษาสุโขทัย 

 
 
 
 
 
(11) โครงการพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนและการคุ้มครองเด็กนักเรียนให้
ประสิทธิภาพ 
  วัตถุประสงค์   

 1. นักเรียนทุกคน ได้รับการคุ้มครองดูแลและช่วยเหลือให้เข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ
และได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ 

 2. เด็กพิการเรียนรวม เด็กด้อยโอกาส เด็กที่มีความสามารถ ได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ 
ตามความถนัดและความสนใจ 

 3. นักเรียนทุกคนที่ประสบปัญหาต่างๆ ได้รับการคุ้มครอง ดูแลและช่วยเหลือให้รอดปลอดภัย
อย่างทั่วถึงทันเวลา นักเรียนมีภูมิคุ้มกัน มีทักษะในการแก้ไขปัญหาต่างๆ และสามารถศึกษาต่อจนจบหลักสูตร
การศึกษาภาคบังคับและการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ไม่หลุดออกจากระบบการศึกษา 
  4. สถานศึกษาในสังกัดทุกแห่งมีระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่มีประสิทธิภาพ โดยเน้นการ
ดูแลช่วยเหลือเด็กนักเรียนอย่างรอบด้าน  

  เป้าหมาย 

แผนที่กำหนด ผลการดำเนินงาน 

1.เป้าหมายเชิงผลผลิต (Output) 
1.1 จำนวนเด็กพิการเรียนรวม เด็กด้อยโอกาส ได้รับ

การดูแลช่วยเหลือ และส่งเสริมให้ได้รับการศึกษา
เต็มตามศักยภาพ 
 
 

1.2 จำนวนเด็กที่มีความสามารถพิเศษ ได้รับการดูแล
ช่วยเหลือและส่งเสริมให้ได้รับการศึกษาเต็มตาม
ศักยภาพ 

1.3 จำนวนนักเรียนที่หลุดออกจากระบบการศึกษา
ภาคบังคับลดลง 

1.4 สถานศึกษาท่ีมีผลการประเมินตามมาตรฐาน
ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 

 
-เด็กพิการเรียนรวมได้รับการดูแลช่วยเหลือทุกคน 
นักเรียนทุกคนมี แผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล 
หรือ IEP ครบ100% 
-เด็กด้อยโอกาส ได้รับการดูแลช่วยเหลือ และส่งเสริม
ให้ได้รับการศึกษาเต็มตามศักยภาพ ร้อยละ 98.44 
-จำนวนเด็กที่มีความสามารถพิเศษ ได้รับการดูแล
ช่วยเหลือและส่งเสริมให้ได้รับการศึกษาเต็มตาม
ศักยภาพ ร้อยละ 96.83 
-นักเรียนหลุดออกจากระบบการศึกษาภาคบังคับ
ลดลง (นักเรียนออกกลางคัน เป็น 0) 
-สถานศึกษาดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
ทุกแห่ง มีผลการประเมินระดับดีขึ้นไป 6 แห่ง 

2.เป้าหมายเชิงผลลัพธ์ (Outcome) 

2.1 ผู้เรียนทุกคนได้รับโอกาสการเข้าถึงบริการทาง
การศึกษาท่ีมีคุณภาพ เด็กพิการ เด็กด้อยโอกาส 
เด็กท่ีมีความสามารถพิเศษ และเด็กที่มีความ

 

-ผู้เรียนทุกคนได้รับโอกาสการเข้าถึงบริการทาง
การศึกษาท่ีมีคุณภาพ เด็กพิการ เด็กด้อยโอกาส  
เด็กท่ีมีความสามารถพิเศษ และเด็กที่มีความต้องการ

นโยบายที่ 4 สร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพมีมาตรฐาน และ

ลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา 



๘๗ 

 

รายงานผลการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศกึษามัธยมศกึษาสุโขทัย 

ต้องการจำเป็นพิเศษ ได้รับการพัฒนาเต็มตาม
ศักยภาพ ไม่หลุดออกจากระบบการศึกษา 
ภาคบังคับ 
 

2.2 ผู้เรียนทุกคนได้รับการส่งเสริมและพัฒนา  ให้มี
ทักษะวิชาการ ทักษะวิชาชีพ ทักษะชีวิตได้รับ
การสร้างภูมิคุ้มกันความเสี่ยงในการดำเนินชีวิต
ทั้งปัจจุบันและอนาคต 
 

2.3 สถานศึกษาทุกแห่งมีระบบการดูแลช่วยเหลือ
และคุ้มครองเด็กนักเรียนที่มีประสิทธิภาพ 

จำเป็นพิเศษ ได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ  
ไม่หลุดออกจากระบบการศึกษาภาคบังคับ 

 

ผู้เรียนทุกคนได้รับการส่งเสริมและพัฒนา  ให้มีทักษะ
วิชาการ ทักษะวิชาชีพ ทักษะชีวิตได้รับการสร้าง
ภูมิคุ้มกันความเสี่ยงในการดำเนินชีวิตทั้งปัจจุบันและ
อนาคต 

 
สถานศึกษาทุกแห่งมีระบบการดูแลช่วยเหลือและ
คุ้มครองเด็กนักเรียนที่มีประสิทธิภาพ ผ่านโครงการ
สถานศึกษาปลอดภัย นัยวิถี SPM 38 และโครงการ
สถานศึกษาปลอดภัยของทุกโรงเรียน 

   

สรุปผลการดำเนินงาน 

 นักเรียนร้อยละ 90 ขึ้นไป ได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ ได้รับการคุ้มครอง ดูแลช่วยเหลือ 
ให้รอดปลอดภัยจากปัญหาต่าง ๆ ได้อย่างทั่วถึงและทันเวลา จำนวนนักเรียนออกกลางคันเป็น 0 และลดลง จากปี
การศึกษาท่ีผ่านมา นักเรียนที่ประสบปัญหาได้รับการคุ้มครองช่วยเหลือและสามารถศึกษาต่อจนจบการศึกษาภาค
บังคับและการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษามีความรู้ความเข้าใจ 
ในแนวทางการดำเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนและการคุ้มครองเด็กนักเรียนและสามารถคุ้มครอง
ช่วยเหลือได้อย่างมีประสิทธิภาพ สถานศึกษาทุกแห่งมีระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่เข้มแข็งและดำเนินการ
อย่างต่อเนื่อง  
 
 
 
 
(12) การประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา (BIG DATA) และการ
บริหารจัดการ การรักษาความปลอดภัยในระบบเครือข่ายของสถานศึกษา 

  วัตถุประสงค์ 
  1. เพ่ือให้บุคลากรในสถานศึกษาที่รับผิดชอบในการจัดทำข้อมูลสารสนเทศ มีความรู้ ความ
เข้าใจ และมีทักษะในการใช้โปรแกรมประยุกต์ในการจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศในสถานศึกษา 
  2. เพ่ือให้สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย และสถานศึกษาในสังกัดมีระบบข้อมูล
สารสนเทศที่เป็นปัจจุบัน ถูกต้อง และสามารถเรียกใช้ได้ตลอดเวลา  
                 3. เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการนำสารสนเทศไปใช้พัฒนาคุณภาพการศึกษา 

นโยบายที่ 6 เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการ 



๘๘ 
 

รายงานผลการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศกึษามัธยมศกึษาสุโขทัย 

   4. ส่งเสริมสนับสนุนให้ทุกโรงเรียนสามารถใช้ระบบ VDO Conference ในการประชุมกับ     
สพม.สุโขทัย 
                 5. กลุ่มทุกกลุ่มของ สพม.สุโขทัย จัดทำข้อมูลสารสนเทศของกลุ่มเพ่ือรวบรวมเป็นภาพรวมของ  
สพม.สุโขทัย 
                6. ครู ได้รับการพัฒนาในการบริหารจัดการและการจัดทำระบบรักษาความปลอดภัยในระบบ
เครือข่ายของสถานศึกษา   

  เป้าหมาย 

แผนที่กำหนด ผลการดำเนินงาน 

1. ครูหรือผู้รับผิดชอบในการจัดทำข้อมูลสารสนเทศ
ในสถานศึกษาในสังกัด จำนวน 94 คน ได้รับการ
พัฒนาทางระบบ VDO Conference 

สถานศึกษาในสังกัดทุกแห่ง ได้รับความรู้ และสามารถดำเนินการ
กรอกข้อมูลในระบบ DMC (Data Management Center)  
ภายในระยะเวลาที่กำหนด คือ 25 มิถุนายน  2564  

2.พัฒนาปรับปรุงระบบการอบรมOnline ของครูและ
บุคลากรทางการศึกษา E-Learning  สำหรับปรับชื่อ
สำนักงาน จาก สพม.38 เป็น สพม.สุโขทัย 

ครูได้รับการพัฒนาด้วยระบบ Online  

3.การดูแลระบบเครือข่าย Internet ของสพม.สุโขทัย 
ให้สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

บุคลากร สพม.สุโขทัย สามารถใช้งานผ่านระบบเครือข่าย 
Internet อย่างมีประสิทธิภาพ 

   

ผลสำเร็จที่ได้รับจากกิจกรรมการดำเนินงาน 

ตัวช้ีวัดความสำเร็จ แผนกำหนดไว้ ผลการดำเนินงาน 

1.ระดับความสำเร็จของ
สถานศึกษาท่ีดำเนินการจัดทำ
ข้อมูลนักเรียนรายบุคคลใน
ระบบ DMC  

สถานศึกษาดำเนินการกรอกข้อมูลในระบบ 
DMC ครบทุกโรงเรียน  

สถานศึกษาได้รับการจัดสรร
งบประมาณเงินอุดหนุนรายหัวเพ่ือ
พัฒนาคุณภาพการศึกษา 

2.ระดับความสำเร็จของการ
ประชุม VDO Conference 

ประชุมชี้แจง นโยบาย การติดตามการเบิกจ่าย
งบประมาณ และข้อราชการต่าง ๆ ของแต่ละ
กลุ่มภารกิจของ สพม.38 ให้กับสถานศึกษาใน
สังกัดทราบและดำเนินการตามนโยบาย  

สถานศึกษา ได้รับทราบข้อราชการ 
ของกลุ่มต่าง ๆ พร้อมทั้งนำไปสู่
การปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง สะดวก
ต่อการรับชม ไม่ต้องเดินทางมา
ประชุมที่ สพม.38 สามารถรับชม
ได้ที่โรงเรียน 

3.ระดับความสำเร็จของการ
อบรมเชิงปฏิบัติการการบริหาร
จัดการและการรักษาความ
ปลอดภัยในระบบเครือข่ายของ

อบรมเชิงปฏิบัติการให้กับครูโรงเรียนจังหวัดตาก
วันที่ 14-15 กันยายน 2563 /16-17 
กันยายน 2563 อบรมให้ครูจังหวัดสุโขทัย  
เพ่ือให้มีความรู้ความสามารถในการบริหาร

- ค รู ไ ด้ รั บ ก า ร อ บ ร ม เชิ ง
ปฏิบัติการฯ สามารถนำความรู้ไป
ประยุกต์ใช้กับการทำงานในภารกิจ
ของโรงเรียนได้อย่างดี 



๘๙ 
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สถานศึกษา จัดการในระบบเครือข่ายในสถานศึกษา ได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ  โดยนำคู่มือขึ้นเว็บไซต์ E-
Learning พร้อมทั้งให้จัดทำแบบทดสอบก่อน 
และหลังการอบรม จัดทำแบบประเมินความพึง
พอใจในการอบรม 

 
(13) โครงการเสริมสร้าง พัฒนา และบริหารจัดการสู่องค์กรต้นแบบแห่งความเป็นเลิศ 
  วัตถุประสงค์   
    1. เพ่ือให้สร้างความตระหนักให้บุคลากรเห็นความสำคัญขององค์กร การมีส่วนร่วม 
เป็นเจ้าขององค์กร และการมีส่วนร่วมในการดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ 
  2. เพ่ือสร้างความรู้ ความเข้าใจในการปฏิบัติราชการ การประเมินส่วนราชการตามมาตรการ
ปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ตามมาตรฐานสำนักงาน และตัวชี้วัดตามแผนการปฏิบัติราชการ  
ซึ่งจะนำไปสู่การบริหารจัดการที่เป็นเลิศ 
     3. เพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของบุคลากรในสังกัด และรวบรวมแนวปฏิบัติที่ดี (Best Practice) ใน
การพัฒนาระบบบริหารงานภายในองค์กร และการบูรณาการการจัดการความรู้สู่การพัฒนางานที่ปฏิบัติจริง  

           เป้าหมาย 
แผนที่กำหนด ผลการดำเนินงาน 

1.เป้าหมายเชิงผลผลิต (Output) 
  สร้างความตระหนักเห็นความสำคัญขององค์กร  
การมีส่วนร่วมเป็นเจ้าขององค์กร และการมีส่วนร่วม 
ในการดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ 

 
- บุคลากรมีความตระหนักเห็นความสำคัญของ     
  องค์กร มีส่วนร่วมเป็นเจ้าขององค์กร และมี 
   ส่วนรว่มในการดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ 

2.เป้าหมายเชิงผลลัพธ์ (Outcome) 

 

- บุคลากรมีความตระหนักเห็นความสำคัญของ 
องค์กร  มีส่วนร่วมเป็นเจ้าขององค์กร และมีส่วนร่วมใน
การดำเนินงานอย่างมี  ประสิทธิภาพ 
- ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัดมีความรู้ ความเข้าใจในการปฏิบัติ
ราชการ การประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุง
ประสิทธิภาพ ในการปฏิบัติราชการตามมาตรฐาน
สำนักงาน และตัวชี้วัดตามแผนการปฏิบัติราชการ  
- บุคลากรในสังกัดได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และทุกกลุ่ม ได้
รวบรวมแนวปฏิบัติที่ดี (Best Practice) ในการพัฒนา
ระบบบริหารงานภายในองค์กร และการบูรณาการ การ
จัดการความรู้สู่การพัฒนางานที่ปฏิบัติจริง  
 

2.เป้าหมายเชิงผลลัพธ์ (Outcome)  (ต่อ) 

 

- สพม.สุโขทัย มีผลการประเมินส่วนราชการตามมาตรการ
ปรับปรุงประสิทธิภาพ ในการปฏิบัติราชการตามมาตรฐาน



๙๐ 
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สำนักงาน และตัวชี้วัดตามแผน 
การปฏิบัติราชการสูงขึ้นกว่าปีที่ผ่านมา และสามารถขยาย
ผลการพัฒนาองค์กร ยกระดับให้เป็นสำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษาต้นแบบได้ 

  สรุปผลการดำเนินงาน 

  บุคลากรในสังกัด เกิดการมีส่วนร่วมในการดำเนินงาน และผู้รับผิดชอบตัวชี้วัดมีความรู้ ความ
เข้าใจในการปฏิบัติราชการ การประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพ ในการปฏิบัติราชการ
ตามมาตรฐานสำนักงาน และตัวชี้วัดตามแผนการปฏิบัติราชการ รวมทั้ง ได้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และทุกกลุ่ม
งานได้รวบรวมแนวปฏิบัติที่ดี (Best Practice) ในการพัฒนาระบบบริหารงานภายในองค์กร และการบูรณาการ
การจัดการความรู้สู่การพัฒนางานที่ปฏิบัติจริง  
 
(14) โครงการจัดทำแผนอัตรากำลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลของสถานศึกษา 

 วัตถุประสงค์   
       1. เพ่ือสร้างรูปแบบการวางแผนอัตรากำลังคนสำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ของโรงเรียนให้สอดคล้องกับภารกิจ/เป้าหมาย  และแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงในอนาคต  เกิดประสิทธิภาพและ
เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการยกระดับคุณภาพการศึกษา 

       2. เพ่ือวางแผนอัตรากำลังให้สอดคล้องกับความต้องการของสถานศึกษาและหน่วยงานทางการ
ศึกษา ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ในด้านปริมาณและความสามารถปฏิบัติงานตามภารกิจ  มีข้าราชการครูตรงตาม
มาตรฐานวิชาเอกตามที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานกำหนดเป็นไปตามเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ. กำหนด 
และมีการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กอย่างมีคุณภาพ 

  เป้าหมาย 
แผนที่กำหนด ผลการดำเนินงาน 

1.เป้าหมายเชิงผลผลิต (Output) 

 1) สถานศึกษาทั้ง 27 แห่ง มีแผนอัตรากำลัง 
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 2) สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย 
มีข้อมูลสารสนเทศและแผนอัตรากำลังข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา เพ่ือการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลของสถานศึกษา สามารถนำข้อมูล
ไปใช้เพื่อบริหารจัดการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ   

 

 1) สถานศึกษาทั้ง  27 แห่ง มีแผนอัตรากำลังข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา 
 2) สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย 

มีข้อมูลสารสนเทศและแผนอัตรากำลังข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา ที่ผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการ
ศึกษาธิการจังหวัดสุโขทัย เพื่อนำข้อมูลไปใช้เพื่อบริหารจัด
การศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ  สอดคล้องกับความต้องการ 
จำเป็น ขาดแคลนของสถานศึกษาและเป็นไปตามเกณฑ์ที่ ก.ค.
ศ.กำหนด 

 



๙๑ 

 

รายงานผลการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศกึษามัธยมศกึษาสุโขทัย 

แผนที่กำหนด ผลการดำเนินงาน 

2.เป้าหมายเชิงผลลัพธ์ (Outcome) 

1) มีการวางแผนอัตรากำลังข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษาให้เหมาะสม
สอดคล้องกับการจัดการศึกษา   

 2) มีการบริหารอัตรากำลังพนักงานราชการ และ
ลูกจ้างชั่วคราว อย่างมีระบบ เหมาะสม  

 

 

1) มีการวางแผนอัตรากำลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาในสถานศึกษาให้เหมาะสมสอดคล้องกับการจัดการศึกษา  
มีข้าราชการครู    ตรงตามมาตรฐานวิชาเอกตามที่สำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานกำหนด เป็นไปตามเกณฑ์ท่ี 
ก.ค.ศ. กำหนด  และมีการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก
อย่างมีคุณภาพ 

2) มีการบริหารอัตรากำลังพนักงานราชการ และลูกจ้าง
ชั่วคราว อย่างมีระบบ เหมาะสม มีความคล่องตัวในการบริหาร
จัดการเกิดประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อการ
ยกระดับคุณภาพการศึกษา 

  สรุปผลการดำเนินงาน 

  1. สถานศึกษาท้ัง  27 แห่ง มีแผนอัตรากำลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
     2. สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัยมีข้อมูลสารสนเทศและแผนอัตรากำลัง 
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่ผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสุโขทัย เพ่ือนำ
ข้อมูลไปใช้เพ่ือบริหารจัดการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับความต้องการ จำเป็น ขาดแคลนของ
สถานศึกษาและเป็นไปตามเกณฑ์ท่ี ก.ค.ศ.กำหนด 
  3. สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัยจัดทำคู่มือ/แนวทางในการจัดทำแผน
อัตรากำลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพ่ือให้สถานศึกษาในสังกัดและใช้เป็นแนวทางในการวางแผน
อัตรากำลังของสถานศึกษา 
  4. สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัยจัดประชุมคณะกรรมการบริหารอัตรากำลัง
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ฯ เพ่ือพิจารณาจัดสรรอัตรานักศึกษาทุน จำนวน 11 วิชาเอก  12 
อัตรา เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2564   
 

(15) โครงการ ประชุมเชิงปฏิบัติการวิเคราะห์และตรวจสอบความถูกต้องแบบรายงานผู้สำเร็จการศึกษาตาม
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ปพ.3) 

  วัตถุประสงค์   
      1. เพ่ือสร้างความรู้ความเข้าใจ และความตระหนักในการจัดทำ จัดเก็บ แบบรายงานผู้สำเร็จ

การศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (ปพ.3) 
      2. เพ่ือวิเคราะห์และตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลในแบบรายงานผู้สำเร็จการศึกษาระดับ

มัธยมศึกษาตอนต้น และระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (ปพ.3) 
ที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานทักท้วงให้แก้ไขระหว่างปีการศึกษา 2559-2562 

  



๙๒ 
 

รายงานผลการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศกึษามัธยมศกึษาสุโขทัย 

เป้าหมาย 
แบบรายงานผู้สำเร็จการศึกษา (ปพ.3) ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและระดับมัธยมศึกษาตอน

ปลาย ปีการศึกษา 2559-2562 ของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย จำนวน 
27 โรงเรียน 

      ผลผลิตเชิงปริมาณ 
                 1.แบบรายงานผู้สำเร็จการศึกษา (ปพ.3) ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลายของโรงเรียนในสังกัดจำนวน 27 โรงเรียน 
                 2. นายทะเบียนและผู้รับผิดชอบด้านการจัดทำเอกสารหลักฐานการศึกษามีความรู้ความ
เข้าใจในการจัดทำแบบรายงานผู้สำเร็จการศึกษา (ปพ.3) 
        ผลผลิตเชิงคุณภาพ 
                         1. แบบรายงานผู้สำเร็จการศึกษา (ปพ.3) มีความถูกต้องสามารถจัดกิจกรรมเป็น
หลักฐานอ้างอิงได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
         2. นายทะเบียนและผู้รับผิดชอบด้านการจัดทำเอกสารหลักฐานการศึกษาสามารถจัดทำ
แบบรายงานผู้สำเร็จการศึกษา (ปพ.3) ถูกต้องตามแนวปฏิบัติการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ตามหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 และระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ 

สรุปผลในภาพรวม 
1. จุดเด่นของโครงการ/กิจกรรม 
 1.1. นายทะเบียน และครูผู้รับผิดชอบการรายงานข้อมูลผู้จบการศึกษา ได้รับการ

พัฒนาการใช้เทคโนโลยีในการรายงานผู้สำเร็จการศึกษา สามารถรายงานข้อมูลผู้สำเร็จการศึกษาในรูปแบบ ปพ.3 
ออนไลน์  

 1.2. การจัดเก็บแบบรายงานผู้สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2563 ได้รับการจัดเก็บใน
รูปแบบเอกสารอิเล็กทรอนิก และรูปแบบเอกสารที่ได้รับการรับรองและได้รับการควบคุมเอกสารรูปแบบบาร์โค้ด 
ลายน้ำ เพื่อป้องกันการแก้ไขข้อมูล 

2. จุดที่ควรพัฒนาของโครงการ/กิจการ 
  - ไม่มี – 
3. ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนาโครงการ/กิจกรรม ครั้งต่อไป  

         3.1 ปัญหาจากการเปลี่ยนแปลงผู้รับผิดชอบ และนายทะเบียนของโรงเรียนใหม่ ไม่ได้
รับการถ่ายทอด และการส่งมอบงานจากนายทะเบียนคนเดิม  ทำให้การรายงานข้อมูลไม่ครบถ้วน 
         3.2 ปัญหาด้านเอกสารหลักฐานทางทะเบียนราษฎรของนักเรียนที่เป็นข้อมูลสำคัญ 
เช่น กรณีนักเรียนไม่มีเลขประจำตัวประชาชน  นักเรียนนามสกุลไม่ตรงกับบิดา/มารดา นักเรียนไม่มีชื่อสกุล ไม่ได้
รับการตรวจสอบจากโรงเรียน  โรงเรียนไม่ได้รวบรวมหลักฐานไว้  เป็นต้น 
 
 
 
 
 
 



๙๓ 

 

รายงานผลการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศกึษามัธยมศกึษาสุโขทัย 

(16) โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษาและสำนักงานเขต
พื้นที่การศึกษา (โครงการโรงเรียนสุจริต) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
  วัตถุประสงค์ 
             1. เพ่ือปลูกฝังให้นักเรียน ครู ผู้บริหาร และบุคลากรทางการศึกษาทุกคน มีพฤติกรรมร่วมต้านการ
ทุจริตในวงกว้าง ทั้งในระดับสถานศึกษา สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และชุมชน  
              2. เพื่อยกระดับธรรมาภิบาลในการบริหารการจัดการของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและ
สถานศึกษาในสังกัด 
            3. เพ่ือพัฒนานวัตกรรมป้องกันและยับยั้งการทุจริตเชิงรุกสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและ
สถานศึกษาในสังกัดให้เข้มแข็งและมีประสิทธิภาพ 
   

เป้าหมาย 
แผนที่กำหนด ผลการดำเนินงาน 

1.เป้าหมายเชิงผลผลิต (Output) 
1.ร้อยละ 50 ของเด็กและเยาวชนไทยมีพฤติกรรมที่
ยึดมั่นความซื่อสัตย์สุจริต 
2.ร้อยละ 50 บุคลากรในสังกัดท่ีมีวัฒนธรรม ค่านิยม
สุจริต มีทัศนคติและพฤติกรรมในการต่อต้านการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบ 
 3.ร้อยละ 85 ขึ้นไป ของหน่วยงานที่ผ่านเกณฑ์การ
ประเมิน ITA 

 
สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนด้านการ
ป้องกันการทุจริต สร้างความตระหนักรู้ในการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตให้นักเรียน  
ครูและผู้บริหาร มีทัศนคติและค่านิยมร่วมต้านทุจริตในวง
กว้าง ทั้งในระดับสถานศึกษา ระดับหน่วยงาน และระดับ
ชุมชน. 

2.เป้าหมายเชิงผลลัพธ์ (Outcome) 
1. เด็กและเยาวชนไทยมีพฤติกรรมที่ยึดม่ันความ
ซื่อสัตย์สุจริต 
2.บุคลากรในสังกัดมีวัฒนธรรม ค่านิยมสุจริต  
มีทัศนคติและพฤติกรรมในการต่อต้านการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ 
3.หน่วยงานผ่านเกณฑ์การประเมิน ITA 

 
1.นักเรียน ครู ผู้บริหาร และบุคลากรทางการศึกษาทุกคน มี
ทัศนคติและค่านิยมไม่ยอมรับการทุจริตทำงาน ด้วยความ
โปร่งใส  ตรวจสอบได้ 
๒.สถานศึกษาและสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาที่รับการ
ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน 
(Integrity and Transparency Assessment: ITA) มีการ
ปรับปรุงหรือพัฒนาในเรื่องคุณธรรมและความโปร่งใสใน
การดำเนินงาน อีกท้ังมีการยกระดับความโปร่งใสในการ
ดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง 
3.สถานศึกษาในสังกัดและสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา มี
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนด้านการป้องกันการทุจริต 
สร้างความตระหนักรู้ในการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตให้นักเรียน ครูและผู้บริหารมีทัศนคติและค่านิยม ร่วม
ต้านทุจริตในวงกว้าง ทั้งในระดับสถานศึกษา ระดับ
หน่วยงาน และระดับชุมชน 
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รายงานผลการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศกึษามัธยมศกึษาสุโขทัย 

  สรุปผลการดำเนินงาน 

  1.การเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและสร้างความตระหนักรู้ให้กับนักเรียน ครู ผู้บริหารและ
บุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนสุจริต เพ่ือปรับฐานคิดทุกช่วงวัย และร่วมสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต  
(โรงเรียนสุจริต)ได้จัดประชุมครูผู้รับผิดชอบโรงเรียนสุจริตในระบบ line Meet (โรงเรียนในสังกัดจังหวัดสุโขทัย
และจังหวัดตาก)ในการขับเคลื่อนโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมภิบาลในสถานศึกษา (กิจกรรม
โรงเรียนสุจริต) โรงเรียนในสังกัด 47 โรงเรียน - กิจกรรมบริษัทสร้างการดี  - กิจกรรม ป.ป.ช.สพฐ.น้อย 
-  กิจกรรมถอดบทเรียนการดำเนินงานโร งเรียนสุจริต (Best Practice) สำหรับผู้บริหารและคณะครู   
-  การดำเนินงานสื่อสร้างสรรค์ต้านทุจริต  -  ทบทวนหลักสูตร/รูปแบบการดำเนินงานในสถานศึกษา  
และกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้สู่การขับเคลื่อนอย่างต่อเนื่อง  โดยให้โรงเรียนจัดกิจกรรมส่งผลการดำเนินงานมายัง
สำนักงานเขตพ้ืนทีการศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย เพ่ือประเมินสรุปผลการดำเนินงาน 
  2.การเสริมสร้างธรรมาภิบาล ในสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาเขตพ้ืนที่การศึกษา(สำนักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาสุจริต) 

 -   การประชุมเตรียมความพร้อมการตอบแบบสำรวจหลักฐานเชิงประจักษ์ประจำปี 2564 
 -   การประชุมชี้แจงให้ปฏิบัติตามแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสฯ 
 -   ส่งเสริมกิจกรรมทำความดี เพ่ือสาธารณะแบ่งปัน ลดความเห็นแก่ตัว โดยยึดหลัก
พอเพียง มีวินัย สุจริต จิตสาธารณะ บุคลากรในสังกัดเข้าร่วมกิจกรรมวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา และวันสำคัญ
ของพระมหากษัตริย์และจัดทำกิจกรรมจิตอาสา เนื่องในวันสำคัญต่าง ๆ  

 -  สร้างสื่อประชาสัมพันธ์แนวสร้างสรรค์เพ่ือให้เข้าถึงได้ง่าย น่าสนใจ และกระตุ้นให้
ประชาชน รู้สึกร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการต่อต้านการทุจริต มีการจัดการเรียนรู้ออนไลน์ของสำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามั ธยมศึกษาสุ โขทั ย  เรื่องการแยกแยะผลประโยชน์ ส่ วนตน และผลประโยชน์ ส่ วนรวม  
มีการประสัมพันธ์ กิจกรรมการดำเนินงานของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา เป็นคลิปวีดิโอ 
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ส่วนที่ 4   
สรุปผลการดำเนินงาน  

 
  

  ปี พ.ศ.2563 - 2564 เกิดสถาณการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
(Coronavirus Diseases 2019 : COVID-2019) ในวงกว้างทั่วโลก โดยเมื่อวันที่ 30 มกราคม พ.ศ.2563 
องค์การอนามัยโลก ได้ประเมินสถานการณ์ และประกาศให้โรค COVID-19 เป็นภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข
ระหว่างประเทศ (Public Health Emergency of International Concern) โดยแนะนำให้ทุกประเทศเร่งรัด
เฝ้าระวังและป้องกันความเสี่ยงจากเชื้อ COVID- 19 และจังหวัดสุโขทัย และจังหวัดตาก ได้มีมาตรการเร่งด่วน
ในการเฝ้า   ระวัง ป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Coronavirus Diseases 2019 : 
COVID-2019) ให้งดการเรียนการสอน หรือปรับวิธีการเรียนการสอนเป็นทางออนไลน์ งดกิจกรรมทีมีการ
เคลื่อนย้ายคนข้ามจังหวัดของหน่วยงานที่มีคนจำนวนมาก รวมทั้งงดกิจกรรมรวมคน ชุมนุม จำนวนมากที่มี
ความเสี่ยงสูงต่อการแพร่ระบาดของโรค (COVID-19) ในห้วงเวลาที่มีการระบาดหนักของโรคดังกล่าว ทำให้
หน่วยงานไม่สามารถดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

  จากผลการดำเนินงานด้านการสนับสนุนการจัดการศึกษา โดยภาพรวมของสำนักงานเขต  
พ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาจังหวัดสุโขทัย มีบริบทพ้ืนที่ และปัจจัยอันหลากหลายที่ส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพ
การจัดการศึกษา ประกอบกับกนโยบายสู่ความสำเร็จของฝ่ายบริหาร รวมถึงการกำกับติดตามการตรวจสอบผล
การดำเนินงานและปรับปรุงการปฏิบัติงานตามสถานการณ์ เพ่ือให้เกิดผลสำเร็จตามเป้าหมายอยู่เป็นระยะ  
ทำให้ผลการดำเนินงานและผลการประเมินของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษาเป็นที่พึงพอใจ 
โดยสรุปผลการดำเนินงาน ดังนี้ 
 
 1. ผลการปฏิบัติราชการ 
 
  1.1 ผลการปฏิบัติราชการตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
   การดำเนินการตามแผนปฏิบัติการ พ.ศ.2564 ของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษาสุโขทัย ได้ดำเนินขับเคลื่อนโครงการตามนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
ครบถ้วนทั้ง 6 นโยบาย และนโยบายเร่งด่วน ได้แก่ 1) นโยบายจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคง 2) นโยบาย
พัฒนาคุณภาพผู้เรียน 3) นโยบายพัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษา 4) นโยบายสร้างโอกาสในการเข้าถึง
บริการการศึกษาที่มีคุณภาพ มีมาตรฐาน และลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา 5) นโยบายจัดการศึกษาเพ่ือ
พัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และ 6) นโยบายเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา 

   ทั้งนี้ การดำเนินงานด้านการส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาของสำนักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ได้ปรับเปลี่ยนตามสถานการณ์การแพร่ระบาด
ของเชื้อโรคไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID – 2019) โดยปรับเปลี่ยนตามมาตรการที่ ศบค.จังหวัดประกาศ  
ซึ่งตามประกาศดังกาล่าวทำให้สถานศึกษาในสังกัดปรับเปลี่ยนวิธีการเรียน การสอนตามมาตรการที่ ศบค.
จังหวัดประกาศให้ดำเนินการ และสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย 

สรุปผลการดำเนินงาน 
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ได้จัดการเรียนการสอนออนไลน์ เพ่ือให้เด็กนักเรียนได้รับการศึกษาระหว่างปิดเพ่ือควบคุมการแพร่ระบาดของ
โรค จากสถานการณ์ดังกล่าวทำให้แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ของสำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย ต้องปรับแผนการดำเนินการให้สอดคล้องกับสถานการณ์ 

   ผลจากการดำเนินการปรับแผนปฏิบัติการให้สอดคล้องกับสถานการณ์การแพร่
ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID – 2019)  และปัจจัยอันหลากหลาย ประกอบกับนโยบายที่มุ่ง
สู่ความสำเร็จของฝ่ายบริหาร ส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพการดำเนินงานของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษาสุโขทัย ประสบผลสำเร็จตามเป้าหมาย โดยสรุปผลการดำเนินงาน 

 1.2 ผลการติดตาม ประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของสำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษา ตามตัวชี้วัดแผนปฏิบัติราชการของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

 การดำเนินการติดตาม ประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานของ
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาตามตัวชี้วัดแผนปฏิบัติราชการของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 จำนวน 10 ตัวชี้วัด โดยรายงานข้อมูลทางระบบอิเล็กทอรนิกส์ (e-MES) ซึ่ง
ผลการดำเนินงานฯได้แจ้งผลของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38 (เดิม) โดยมีผลการ
ดำเนินงานดังนี้  

 - กลยุทธ์/ตัวชี้วัด ที่มีผลการประเมินบรรลุค่าเป้าหมาย จำนวน 8 ตัวชี้วัด 
 - กลยุทธ์/ตัวชี้วัด ที่มีผลการประเมินไม่บรรลุค่าเป้าหมาย จำนวน 1 ตัวชี้วัด 

 

1.3 ผลการติดตาม ประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของสำนักงานเขต
พื้นที่การศึกษา ตามมาตรฐานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

  การดำเนินงานติดตามและประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
ของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ตามมาตรฐานสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ประจำปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2564 จำนวน 3 มาตรฐาน 17 ประเด็นการพิจารณา สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย 
ได้คะแนนรวมของภาพรวม อยู่ระดับคุณภาพ ดีเยี่ยม 

1.4 ผลการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 
(KRS) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ได้ดำเนินการตรวจสอบและรับรองผล
การดำเนินงานผลการประเมินตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการของสำนกังาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาและสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา ประจำปีงบประมาณ  
พ.ศ.2564 สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย มีผลคะแนนการประเมินตัวชี้วัดตามมาตรการ
ปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 รวม 4.65299 คะแนน คิดเป็น
ร้อยละ 93.06 อยู่ในระดับคุณภาพ 
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1.5 ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษา (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 

  การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพ้ืนที่
ก า ร ศึ ก ษ าอ อ น ไล น์  ( Integrity and Transparency Assessment Online : ITA Online) ป ระจ ำปี
งบประมาณ พ.ศ.2563 ของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย ได้คะแนนรวม 94.26 คะแนน 
ระดับ A ผลการประเมิน ผ่านการประเมิน ซึ่งเป็นไปตามค่าเป้าหมายและตัวชี้วัด แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์
ชาติประเด็น การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

 
 2. ผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
  2.1 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (O-NET) ปีการศึกษา 2564 โรงเรียนสังกัด
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีค่าเฉลี่ยสูงกว่าระดับประเทศ 3 วิชา 
คือ ภาษาไทย คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีค่าเฉลี่ยสูงกว่าระดับประเทศ ทุกวิชา 
  2.2 ผลการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (O-NET) ปี
การศึกษา 2563 และปีการศึกษา 2564 ค่าสถิติพ้ืนฐานภาพรวม สำหรับเขตพ้ืนที่การศึกษา สำนักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย พบว่า วิชาวิทยาศาสตร์มีผลการพัฒนาสูงกว่าระดับประเทศ (+1.5 
คะแนน) 
   
 3. ผลการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา 
  ผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ปีการศึกษา 2564 ในภาพรวมทุกโรงเรียนใน
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย จำนวน 27 โรงเรียน 
 

มาตรฐาน ระดับคุณภาพ 

มาตรฐานที ่1  คุณภาพของผู้เรียน 3 ดี 
มาตรฐานที่ 2  กระบวนการบริหารจัดการ 4 ดีเลิศ 
มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอน 
ทีเ่น้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 

3 ดี 

 
  การพัฒนาคุณภาพการศึกษา ตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย ตามระบบประกันคุณภาพ มีผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา 
จำนวน 3 มาตรฐาน เฉลี่ยในภาพรวม ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา อยู่ในระดบั 3  ระดับคุณภาพ  ด ี
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ภาคผนวก ก 

ประมวลภาพกิจกรรม/ข่าว/การดำเนินงาน 

ประจำปี 2564 
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