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สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
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คำนำ
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำสุโขทัย เขต 1 มีภำรกิจในกำรจัดและส่งเสริมกำรศึกษำ
ขั้นพื้นฐำน ขับเคลื่อนนโยบำยที่เกี่ยวข้องกับกำรจัดกำรศึกษำสู่กำรปฏิบัติอย่ำงมีประสิทธิภำพเป็นไปตำม
มำตรฐำนกำรศึกษำ สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำสุโขทัย เขต 1 จึงได้จัดทำแผนพัฒนำกำรศึกษำ
ขั้ น พื้ น ฐำน พ.ศ. 2565 (ฉบั บ ปรั บ ปรุ ง ) ขึ้ น เพื่ อ ใช้ เ ป็ น กรอบทิ ศ ทำงในกำรด ำเนิ น งำนและขั บ เคลื่ อ น
กำรบริ ห ำรจั ด กำรศึ ก ษำ เพื่ อ ให้ บ รรลุ เ ป้ ำ หมำยที่ ก ำหนดไว้ อ ย่ ำ งมี ป ระสิ ท ธิ ภ ำพและประสิ ทธิ ผ ล
เชื่อมโยงสอดคล้องกับยุทธศำสตร์ชำติ พ.ศ. 2561 - 2580 แผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ แผนพัฒนำ
เศรษฐกิจ และสั งคมแห่ งชำติ ฉบั บ ที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) แผนกำรปฏิรูปประเทศด้ำนกำรศึ ก ษำ)
แผนกำรศึ ก ษำแห่ ง ชำติ พ.ศ. 2560 - 2579 แผนปฏิ บั ติ ร ำชกำร ระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 - 2565)
กระทรวงศึกษำธิกำร แผนปฏิบัติรำชกำรระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 - 2565) สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำ
ขั้นพื้นฐำน และนโยบำยสำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน โดยมีสำรระสำคัญ ดังนี้ วิสัยทัศน์
พันธกิจ เป้ำประสงค์ จุดเน้น กลยุทธ์ และตัวชี้วัดควำมสำเร็จ
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำสุโขทัย เขต 1 หวังเป็นอย่ำงยิ่งว่ำ แผนพัฒนำกำรศึกษำ
ขั้น พื้น ฐำน พ.ศ. 2565 (ฉบั บ ปรั บ ปรุ ง) ฉบับนี้ จะเป็น กรอบแนวทำงในกำรจัดกำรศึกษำของส ำนักงำน
เขตพื้ น ที่ ก ำรศึ ก ษำ และสถำนศึ ก ษำในสั ง กั ด ให้ เ ป็ น ไปในทิ ศ ทางเดี ย วกั น โดยมุ่ ง สู่ เ ป้ ำ หมำยสู ง สุ ด คื อ
กำรพั ฒ นำให้ ผู้ เ รี ย นได้ รั บ โอกำสทำงกำรศึ ก ษำอย่ ำ งทั่ ว ถึ ง เท่ ำ เที ย ม และมี คุ ณ ภำพ ทั้ ง นี้ ขอขอบคุ ณ
คณะกรรมกำรและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในกำรดำเนินกำรจัดทำแผนพัฒนำกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน พ.ศ. 2565
(ฉบั บ ปรั บ ปรุ ง ) ทุ ก ท่ ำ นที่ ไ ด้ ร่ ว มจั ด ท ำแผนพั ฒ นำกำรศึ ก ษำขั้ น พื้ น ฐำน พ.ศ. 2565 (ฉบั บ ปรั บ ปรุ ง )
จนสำเร็จลุล่วงไปด้วยดี
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำสุโขทัย เขต 1
พฤศจิกำยน 2564
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ส่วนที่ 1
สภาพการจัดการศึกษา
ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ การศึ กษาประถมศึ กษาสุ โขทั ย เขต 1 จัด ตั้งขึ้ นตามประกาศกระทรวงศึ กษาธิการ
เรื่องการกาหนดเขตพื้นที่การศึกษา ลงวันที่ 7 กรกฎาคม พ.ศ. 2546 ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ปรับปรุง
แก้ไขการกาหนดเขตพื้น ที่การศึกษา และกาหนดเขตพื้นที่การศึก ษาเพิ่มเติม พ.ศ. 2550 ลงวันที่ 9 กุมภาพันธ์
พ.ศ. 2550 และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ปรับปรุงแก้ไขการกาหนดเขตพื้นที่การศึกษา และกาหนดเขต
พื้นที่การศึกษาเพิ่มเติม พ.ศ. 2551 ลงวันที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2551 มาตรา 5 และมาตรา 37 แห่งพระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติม โดย พระราชบัญญัติการศึกษาแห่ งชาติ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553
มาตรา 8 และมาตรา 33 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546
ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2553 กาหนดให้มี
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา และสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา โดยให้สานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษา มีภ ารกิจในการจัดและส่ งเสริมการศึกษาขั้นพื้นฐานในเขตพื้นที่การศึกษาให้ มีคุณ ภาพ
ตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ดังนั้น สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1 จึงได้จัดทาแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พ.ศ. 2565 ขึ้น เพื่อใช้เป็นกรอบแนวทางปฏิบัติในการดาเนินงานพัฒนาคุณภาพการศึกษา และสามารถขับเคลื่อน
นโยบายที่เกี่ยวกับการจัดการศึกษา สู่การปฏิบัติอย่างมีประสิทธิ ภาพ เกิดประสิทธิผลสูงสุดต่อการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา และเป็นเครื่องมือสาคัญในการกาหนดกรอบแนวทางการขับเคลื่อนนโยบายการดาเนินงานของสานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษาในสังกัดต่อไป
อานาจหน้าที่ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1 เป็นหน่วยงานภายใต้การกากับดูแลของสานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ รับผิดชอบดูแลสถานศึกษา 4 อาเภอ ได้แก่ อาเภอเมือง
สุโขทัย อาเภอกงไกรลาศ อาเภอคีรีมาศและอาเภอบ้านด่านลานหอย มีสถานศึกษาภาครัฐในกากับดูแลจานวน 127 แห่ง
1 สาขา สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1 มีอานาจหน้าที่ ดังนี้
1. จัดทานโยบาย แผนพัฒ นา และมาตรฐานการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษาให้ สอดคล้ องกับนโยบาย
มาตรฐานการศึกษา แผนการศึกษา แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐานและความต้องการของท้องถิ่น
2. วิเคราะห์การจัดตั้งงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปของสถานศึกษาและหน่วยงานในเขตพื้นที่การศึกษาและ
แจ้งการจัดสรรงบประมาณที่ได้รับให้หน่วยงานข้างต้นรับทราบ รวมทั้งกากับ ตรวจสอบ ติดตามการใช้
จ่ายงบประมาณของหน่วยงานดังกล่าวด้วย
3. ประสาน ส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาหลักสูตรร่วมกับสถานศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา
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4. กากับ ดูแล ติดตามและประเมินผลสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในเขตพื้นที่การศึกษา
5. ศึกษา วิเคราะห์ วิจัยและรวบรวมข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา
6. ประสานการระดมทรัพยากรด้านต่าง ๆ รวมทั้งทรัพยากรบุคคล เพื่อส่งเสริม สนับสนุนการจัดและการ
พัฒนาการศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา
7. จัดระบบการประกันคุณภาพการศึกษา และประเมินผลสถานศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา
8. ประสานส่งเสริม สนับสนุน การจัดการศึกษาของสถานศึกษาเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมทั้ง
บุคคล องค์กรชุมชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และสถาบันอื่นที่จัดรูปแบบ
ที่หลากหลายในเขตพื้นที่การศึกษา
9. ดาเนินการประสาน ส่งเสริม สนับสนุนการวิจัย และพัฒนาการศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา
10. ประสานส่งเสริม การดาเนินงานของคณะอนุกรรมการ และคณะทางานด้านการศึกษา
11. ประสานการปฏิบั ติราชการทั่วไปกับองค์กรหรือหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในฐานะสานักงานผู้แทนกระทรวงศึกษาธิการในเขตพื้นที่การศึกษา
12. ปฏิบัติห น้าที่อื่น เกี่ยวกับกิจกรรมภายในเขตพื้นที่การศึกษาที่มิได้ระบุให้เป็นหน้าที่ของหน่วยงานใด
โดยเฉพาะหรือปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้มอบหมาย
โดยแบ่ งส่ ว นราชการภายในส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษาสุ โ ขทั ย เขต 1 ตามประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ ประกอบด้วย 9 กลุ่ม 1 หน่วย ดังนี้
1. กลุ่มอานวยการ
2. กลุ่มนโยบายและแผน
3. กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
4. กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
5. กลุ่มบริหารงานบุคคล
6. กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
7. กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา
8. กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
9. กลุ่มกฎหมายและคดี
10. หน่วยตรวจสอบภายใน
ข้อมูลทั่วไปของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ส านั กงานเขตพื้ น ที่ก ารศึ กษาประถมศึ กษาสุ โขทัย เขต 1 มีพื้ นที่ รับผิ ด ชอบการจัดการศึกษาขั้น พื้ นฐาน
จานวน 4 อาเภอ ได้แก่ อาเภอเมืองสุโขทัย อาเภอกงไกรลาศ อาเภอคีรีมาศ และอาเภอบ้านด่านลานหอย มีหมู่บ้าน
จานวน 378 หมู่บ้าน มีตาบล จานวน 38 ตาบล มีองค์การบริหารส่วนตาบล จานวน 33 แห่ง มีเทศบาลตาบล จานวน
8 แห่งและเทศบาลเมือง จานวน 1 แห่ง มีอาณาเขตดังนี้
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พื้นที่ทั้งหมด
ทิศเหนือ
ทิศใต้
ทิศตะวันออก
ทิศตะวันตก

2,623.86 ตารางกิโลเมตร
ติดต่อกับอาเภอศรีสาโรงและอาเภอทุ่งเสลี่ยม จังหวัดสุโขทัย
ติดต่อกับอาเภอพรานกระต่าย จังหวัดกาแพงเพชร
ติดต่อกับอาเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก
ติดต่อกับอาเภอเมืองตาก จังหวัดตาก

แผนที่แสดงเขตบริการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1

สถานที่ตั้ง
ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษาสุ โ ขทั ย เขต 1 ตั้ ง อยู่ เลขที่ 37 หมู่ ที่ 1 ถนนจรดวิ ถี ถ่ อ ง
อาเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย รหัสไปรษณีย์ 64000
การติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์ 0-5561-6180-2, 0 – 5561 – 2138, โทรสาร 0 – 5561 - 3460
E-Mail : webmaster@sukhothai1.go.th เว็บไซต์ www.sukhothai1.go.th
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6
โครงสร้ำงกำรบริหำรจัดกำรศึกษำ สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำสุโขทัย เขต 1
คณะกรรมกำรศึกษำธิกำรจังหวัด
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
ประถมศึกษำสุโขทัย เขต 1
หน่วยตรวจสอบภำยใน

กลุ่ม
อำนวยกำร

กลุ่มนโยบำย
และแผน

กลุ่มกฎหมำย
และคดี

กลุ่มบริหำรงำน
บุคคล

กลุ่มนิเทศ ติดตำมและ
ประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ

กลุ่มส่งเสริมกำรศึกษำ
ทำงไกลเทคโนโลยี
สำรสนเทศและกำรสื่อสำร

กลุ่มบริหำรงำนกำรเงิน
และสินทรัพย์

กลุ่มส่งเสริมกำรจัด
กำรศึกษำ

กลุ่มพัฒนำครูและ
บุคลำกร
ทำงกำรศึกษำ

ศูนย์ประถมศึกษำ
อำเภอเมือง

ศูนย์ประถมศึกษำ
อำเภอกงไกรลำศ

ศูนย์ประถมศึกษำ
อำเภอคีรมี ำศ

เครือข่ายโรงเรียนลุ่มน้ายม
เครือข่ายโรงเรียนบ้านสวน
ศรีธานี

เครือข่ายโรงเรียนสองฝั่งยม
สามัคคี

คณะกรรมกำร
ติดตำม ตรวจสอบ ประเมินผล
และนิเทศกำรศึกษำ

ศูนย์ประถมศึกษำ
อำเภอบ้ำนด่ำนลำน

หอย

เครือข่ายโรงเรียนพระแม่ย่า

เครือข่ายโรงเรียนเมืองหน้าด่าน

เครือข่ายโรงเรียนเพชรคีรี

เครือข่ายโรงเรียนวังเจ้าราม

เครือข่ายโรงเรียนสิงหวัฒน์
เครือข่ายโรงเรียนสายรุ้ง

เครือข่ายโรงเรียนรามค้าแหง

เครือข่ายโรงเรียนอรุโณทัย

สถำนศึกษำ
คณะกรรมกำรสถำนศึกษำขั้นพื้นฐำน
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ผูอ้ ำนวยกำรและรองผูอ้ ำนวยกำรสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำ
สุ โขทัย เขต 1
กลุ่มอานวยการ

กลุ่มนโยบายและแผน

กลุ่มบริหารงานบุคคล

-งานสารบรรณ
-งานช่วยอานวยการ
-งานอาคารสถานที่ สิ่งแวดล้อม และ
ยานพาหนะ
-งานการควบคุมภายใน และพัฒนา
องค์กร
-งานประชาสัมพันธ์ เผยแพร่กิจการ
ผลงาน และบริการข้อมูลข่าวสาร
-งานประสานการดาเนินงานระหว่าง
หน่วยงานภายในและภายนอก สพป.
-งานการเลือกตั้งและสรรหากรรมการ
และอนุกรรมการ
- งานประสาน ส่งเสริมการจัด
สวัสดิการและสวัสดิภาพ
-หน้าที่อนื่ ที่เกี่ยวข้องกับกิจการ
ภายใน สพป..ที่มิใช้งานส่วนราชการ
โดยเฉพาะ
-งานสนับสนุนการปฏิบัติงานของ
หน่วยงานอื่นหรือที่ได้รับมอบหมาย

-งานนโยบายและแผนพัฒนา
-งานจัดตั้งงบประมาณเงินอุดหนุน
ทั่วไป
- งานตรวจสอบ ติดตาม ประเมิน และ
รายงานผล
-งานการจัดตั้ง ยุบ รวม เลิก และโอน
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
-งานสนับสนุนการปฏิบัติงานของ
หน่วยงานอื่นหรือที่ได้รับมอบหมาย

-งานวางแผนอัตรากาลังและกาหนด
ตาแหน่ง
-งานส่งเสริม สนับสนุนการมีหรือ
เลื่อนวิทยฐานะ
-งานข้อมูลเกี่ยวกับการสรรหา บรรจุ
และแต่งตั้ง ย้าย โอน และการลาออก
จากราชการของข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา
-งานการประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน การเลื่อนเงินเดือน การ
มอบหมายหน้าที่ให้ปฏิบัติของ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา
-งานข้อมูลเกี่ยวกับบาเหน็จความชอบ
และทะเบียนประวัติ
-งานข้อมูลระบบจ่ายตรงเงินเดือนและ
ค่าจ้างประจา
-งานการออกหนังสือรับรองต่าง ๆ การ
ออกบัตรประจาตัว และการขอ
อนุญาตต่าง ๆ
-งานดาเนินงานวินัย อุทธรณ์ ร้อง
ทุกข์ และการดาเนินคดีของรัฐ
-งานสนับสนุนการปฏิบัติงานของ
หน่วยงานที่ได้รับมอบหมาย

กลุ่มบริหารงานการเงินและ
สินทรัพย์
-งานบริหารการเงิน
-งานบริหารงานบัญชี
-งานบริหารงานพัสดุ
-งานบริหารสินทรัพย์
- ให้คาปรึกษาสถานศึกษาเกี่ยวกับ
การดาเนินงานบริหารการเงิน งาน
บัญชี งานพัสดุ และงานบริหาร
สินทรัพย์
-งานสนับสนุนการปฏิบัติงานของ
หน่วยงานอื่นหรืองานที่ได้รับ
มอบหมาย

หน่วยตรวจสอบภายใน
-งานตรวจสอบการเงิน การบัญชี และ
ตรวจสอบระบบการดูแลทรัพย์สิน
-งานตรวจสอบการดาเนินงานหรือ
กระบวนการปฏิบัติงาน เปรียบเทียบกับ
ผลผลิตหรือเป้าหมายที่กาหนด
-งานการประเมินการบริหารความเสี่ยง
- ดาเนินการอื่นเกี่ยวกับการตรวจสอบ
ภายในตามที่กฎหมายกาหนด
-งานสนับสนุนการปฏิบัติงานของ
หน่วยงานอื่นหรืองานที่ได้รับมอบหมาย

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
-งานส่งเสริม สนับสนุน และดาเนินงาน
เกี่ยวกับศาสตร์พระราชา
-งานส่งเสริมการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานใน
รูปแบบการศึกษาในระบบ การศึกษานอก
ระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย
-งานข้อมูลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของ
บุคคล ครอบครัว องค์กร ชุมชน องค์กร
วิชาชีพ สถาบันศาสนา สถาน
ประกอบการ และสถาบันสังคมอื่น
-งานประสานและส่งเสริมองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นให้สามารถจัดการศึกษา
สอดคล้องกับนโยบาย และมาตรฐาน
การศึกษา
-ส่งเสริมการจัดการศึกษาสาหรับผู้พิการ
ผู้ด้อยโอกาส และผู้มีความสามารถพิเศษ
-งาน ส่งเสริมงานการแนะแนว สุขภาพ
อนามัย กีฬา และนันทนาการ ลูกเสือ ยุว
กาชาด เนตรนารี ผู้บาเพ็ญประโยชน์
นักศึกษาวิชาทหาร ประชาธิปไตย วินัย
นักเรียน การพิทักษ์สิทธิเด็กและเยาวชน
และงานกิจการนักเรียนอื่น
-งานการระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา
-งานการป้องกันและแก้ไขปัญหาการใช้สาร
เสพติด และส่งเสริมป้องกันแก้ไขและ
คุ้มครองความประพฤตินักเรียนและ
นักศึกษา รวมทั้งระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน
-งานดาเนินงานวิเทศสัมพันธ์
-งานประสาน ส่งเสริมการศึกษากับการ
ศาสนาและการวัฒนธรรม
-งานส่งเสริมแหล่งการเรียนรู้ สิ่งแวดล้อม
ทางการศึกษา และภูมิปัญญาท้องถิ่น
-งานประสานและส่งเสริมสถานศึกษาให้มี
บทบาทในการสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
-งานสนับสนุนการปฏิบัติงานของ
หน่วยงานอื่นหรืองานที่ได้รับมอบหมาย

กลุ่มส่งเสริมการศึกษา
ทางไกลเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร
-งานส่งเสริมการจัดการศึกษาทางไกล
-งานระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อการ
บริหารและการจัดการศึกษา
-งานปฏิบัติงานระบบคอมพิวเตอร์
และเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร
-งาน ส่งเสริม สนับสนุน และ
ดาเนินงานบริการเทคโนโลยี
สารสนเทศ
-งานสนับสนุนการปฏิบัติงานของ
หน่วยงานอื่นหรืองานที่ได้รับ
มอบหมาย

กลุ่มกฎหมายและคดี

-งานส่งเสริมสนับสนุน พัฒนาการมีวินัยและรักษาวินัย -งานดาเนินการสืบสวนเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน -งาน
ดาเนินการสอบสวนเกี่ยวกับวินัยและการตรวจพิจารณาวินัย -งานดาเนินการเกี่ยวกับการอุทธรณ์และการพิจารณา
อุทธรณ์ -งานดาเนินการเกี่ยวกับการร้องทุกข์และการพิจารณาร้องทุกข์ -งานดาเนินการเกี่ยวกับความรับผิดทาง
ละเมิดของเจ้าหน้าที่ -งานดาเนินการเกี่ยวกับงานคดีปกครอง คดีแพ่ง คดีอาญา และคดีอื่น ๆ ของรัฐ -งาน
ดาเนินการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ -งานศึกษา วิเคราะห์ วิจัยจัด ทาข้อมูลและติดตาม
ประเมินผลเพื่อพัฒนางานกฎหมายและงานคดีของรัฐ -ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของ
หน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย

กลุ่มพัฒนาครูและ
บุคลากรทางการศึกษา
-งานฝึกอบรมการพัฒนาก่อนแต่งตั้ง
-ฝึกอบรมพัฒนาเพื่อเพิ่มศักยภาพการ
ปฏิบัติงาน
-งานพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาให้เป็นไป ตามมาตรฐาน
วิชาชีพและจรรยาบรรณ
-งานส่งเสริม สนับสนุน และยกย่อง
เชิดชูเกียรติข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา
-งานการลาศึกษาต่อ ฝึกอบรม หรือ
ปฏิบัติการวิจัยภายในประเทศหรือ
ต่างประเทศ
-งานเสริมสร้างระบบเครือข่ายการ
พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
-งานสนับสนุนการปฏิบัติงานของ
หน่วยงานอื่นทีเ่ กี่ยวข้อง หรือที่ได้รับ
มอบหมาย

กลุ่มนิเทศติดตาม และ
ประเมินผลการจัด
การศึกษาการศึกษา
-งาน ส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนา
หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน
หลักสูตรการศึกษาระดับก่อน
ประถมศึกษา และหลักสูตรการศึกษา
พิเศษ
-งานพัฒนาหลักสูตรการสอนและ
กระบวนการเรียนรู้ของผู้เรียน
-งาน ส่งเสริม ติดตาม ตรวจสอบ และ
ประเมินเกี่ยวกับการวัดและการ
ประเมินผลการศึกษา
-งาน พัฒนา ส่งเสริม มาตรฐาน
การศึกษาและการประกันคุณภาพ
การศึกษา รวมทั้งประเมิน ติดตาม
และตรวจสอบคุณภาพการศึกษา
-งาน นิเทศ ติดตาม และประเมินผล
การจัดการศึกษา
-งานพัฒนาสื่อนวัตกรรมการนิเทศทาง
การศึกษา
-งานเลขานุการคณะกรรมการติดตาม
ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศ
การศึกษาของเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษา
-งานสนับสนุนการปฏิบัติงานของ
หน่วยงานอื่นหรืองานที่ได้รับ
มอบหมาย
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คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา (ก.ต.ป.น.)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

นางกัลยา มาลัย
นายสุภัค พวงขจร
นางสมใจ สุจรติ
นางญาณินท์ จิตตุรงค์อาภรณ์
นายกิตติพงศ์ พิพัฒน์ศิวพงศ์
นายสุรพล อังศิริจินดา
นายพรชัย ใบไม้
นายวิลาศ ส่งให้
น.ส.มะลิ ตุ้มบุตร

10. นางสาวบุญยืน กันจิตร

ผอ.สพป.สุโขทัย เขต 1
ประธานคณะกรรมการ
กรรมการผู้แทนผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของรัฐ
กรรมการ
กรรมการผู้แทนผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของเอกชน
กรรมการ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านวิจัยและประเมินผล
กรรมการ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านการบริหารการศึกษา
กรรมการ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านการศึกษาปฐมวัย
กรรมการ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กรรมการ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม
กรรมการ
ผู้อานวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม
กรรมการและเลขานุการ
และประเมินผลการจัดการศึกษา
ศึกษานิเทศก์ชานาญการ
กรรมการและผู้ชว่ ยเลขานุการ

ตารางที่ 1 ศูนย์ประถมศึกษาอาเภอ
อาเภอ

ที่ตั้งศูนย์

1. เมืองสุโขทัย
2. กงไกรลาศ
3. คีรีมาศ
4. บ้านด่านลานหอย

โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย
โรงเรียนวัดหางตลาด
โรงเรียนบ้านขุนนาวัง
โรงเรียนอนุบาลบ้านด่านลานหอย

ประธานศูนย์
ประถมศึกษาอาเภอ
นายอนุวัฒน์ สุวรรณมาตย์
นายประกิจ ศรีนวล
นายชูชาติ ขาวป้อม
นายโสรส รอดประดิษฐ์

ตารางที่ 2 กลุ่มเครือข่ายโรงเรียน
เครือข่ายโรงเรียน
อาเภอเมือง
1. กลุ่มเครือข่ายโรงเรียนลุ่มน้ายม
2. กลุ่มเครือข่ายโรงเรียนบ้านสวนศรีธานี
3. กลุ่มเครือข่ายโรงเรียนรามคาแหง
อาเภอกงไกรลาศ
4. กลุ่มเครือข่ายโรงเรียนสองฝั่งยมสามัคคี
5. กลุ่มเครือข่ายโรงเรียนสิงหวัฒน์
6. กลุ่มเครือข่ายโรงเรียนอรุโณทัย
อาเภอคีรีมาศ
7. กลุ่มเครือข่ายโรงเรียนพระแม่ย่า

จานวน
โรงเรียน
ในกลุ่ม

ประธานเครือข่าย

ที่ตั้งกลุ่ม

11
11
12

นายสมชาย ป้อมแก้ว
นายมานพ เจริญโห้
นางอุไรวรรณ โพธิ์นาค

โรงเรียนบ้านสนามบิน(ประชาศึกษา)

12
13
14

นายเกษม อบเชย
นายอลงกรณ์ หงษ์ผ้วย
นายสุระพล เจ๊กอยู่

โรงเรียนบ้านกง(ราษฎร์อุทิศ)
โรงเรียนวัดคุ้งยาง
โรงเรียนบ้านหนองบัว

9

นายนพดล อินทร์ลับ

โรงเรียนอนุบาลคีรีมาศวัดบึง

โรงเรียนวัดคูหาสุวรรณ(วันครู2504)
โรงเรียนบ้านเมืองเก่า “ศรีอินทราทิตย์”
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จานวน
โรงเรียน
ในกลุ่ม

เครือข่ายโรงเรียน
8. กลุ่มเครือข่ายโรงเรียนเพชรคีรี
9. กลุ่มเครือข่ายโรงเรียนสายรุ้ง
อาเภอบ้านด่านลานหอย
10. กลุ่มเครือข่ายโรงเรียนเมืองหน้าด่าน
11. กลุ่มเครือข่ายโรงเรียนวังเจ้าราม

ประธานเครือข่าย

ที่ตั้งกลุ่ม

12
11

นายสมพงษ์ ขันอินทร์
นายรัฐพล โพธิ์แก้ว

โรงเรียนบ้านบ้านหนองกระดิ่ง
โรงเรียนศรีคีรีมาศวิทยา

13
11

นายวีระพันธ์ พรมมี
นายทองทศ ศรีนรา

โรงเรียนอนุบาลบ้านด่านลานหอย
โรงเรียนบ้านลานกระบือ

ข้อมูลพื้นฐานทางการศึกษา
ตารางที่ 3 จานวนสถานศึกษาในสังกัดจาแนกรายอาเภอ (ข้อมูล ณ วันที่ 25 มิถุนายน 2564)
สถานศึกษาสังกัด สพป .สท.1
อาเภอ

ประถม

25 ร.ร.
1 สาขา
30
24
16
95 ร.ร.
1 สาขา

เมืองสุโขทัย
กงไกรลาศ
คีรีมาศ
บ้านด่านลานหอย

รวม

ม.ต้น

6
9
8
8
31

รวม

รร.
ขนาดเล็ก

31 รร.
1 สาขา
39
32
24
126 ร.ร.
1 สาขา

21 ร.ร.
1 สาขา
25
18
9
73 ร.ร.
1 สาขา

ร.ร.ขนาด
ร.ร.ขนาดกลาง ร.ร.ขนาดใหญ่
ใหญ่
พิเศษ

7

2

1

14
14
14

1

-

49

3

1

ตารางที่ 4 ข้อมูลการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กตามแผนการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก
ปีการศึกษา 2564 จาแนกรายอาเภอ (ข้อมูล ณ วันที่ 25 มิถุนายน 2564)
อาเภอ
เมืองสุโขทัย
กงไกรลาศ
คีรีมาศ
บ้านด่านลานหอย
รวม

จานวนโรงเรียน
ทั้งหมด
31 โรงเรียน 1 สาขา
39
32
24
126 โรงเรียน 1 สาขา

การจัดการศึกษา
โรงเรียนหลัก
โรงเรียนเรียนรวม
27
5
36
3
32
23
1
118
9

แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2565 สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1

10
ตารางที่ 5 จานวนโรงเรียนขนาดเล็กในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1
แยกรายศูนย์ประถมศึกษาอาเภอ (ข้อมูล ณ วันที่ 25 มิถุนายน 2564)
ที่

ศูนย์ประถมศึกษา
อาเภอ

1 เมืองสุโขทัย
2 กงไกรลาศ
3 คีรีมาศ
4 บ้านด่านลานหอย
รวม

โรงเรียนขนาดเล็กจาแนกตามจานวนนักเรียน
นักเรียน
0-20 คน

นักเรียน
21-40 คน

นักเรียน
41-60 คน

นักเรียน
61-80 คน

นักเรียน
81-100 คน

นักเรียน
101-120 คน

4 ร.ร.
1 สาขา
2
0
1
7 ร.ร.
1 สาขา

2

5

3

5

2

2
0
0
4

11
3
2
21

4
5
2
14

4
7
3
19

2
3
1
8

รวม
21 ร.ร.
1 สาขา
25
18
9
73 ร.ร.
1 สาขา

ตารางที่ 6 จานวนผู้เรียนจาแนกตามระดับที่จัดการเรียนการสอน (ข้อมูล ณ วันที่ 25 มิถุนายน 2564)
ระดับชั้น
อนุบาลปีที่ 1
อนุบาลปีที่ 2
อนุบาลปีที่ 3
รวมก่อนประถมศึกษา
ประถมศึกษาปีที่ 1
ประถมศึกษาปีที่ 2
ประถมศึกษาปีที่ 3
ประถมศึกษาปีที่ 4
ประถมศึกษาปีที่ 5
ประถมศึกษาปีที่ 6
รวมประถมศึกษา
มัธยมศึกษาปีที่ 1
มัธยมศึกษาปีที่ 2
มัธยมศึกษาปีที่ 3
รวมมัธยมศึกษาตอนต้น
รวมทั้งสิ้น

ชาย

จานวนนักเรียน
หญิง

รวม

จานวน
ห้อง

34
841
893
1,768
1,070
1,097
1,231
1,294
1,157
1,250
7,099
399
371
371
1,141
10,008

43
809
800
1,652
953
1,039
1,149
1,133
1,131
1,148
6,553
258
298
292
848
9,053

77
1,650
1,693
3,420
2,023
2,136
2,380
2,427
2,288
2,398
13,652
657
669
663
1,989
19,061

7
129
128
264
136
137
139
140
138
142
832
34
34
34
102
1,198

แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2565 สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1

อัตราส่วน
นักเรียน
ต่อห้อง
11 : 1
13 : 1
14 : 1
13 : 1
15 : 1
16 : 1
18 : 1
18 : 1
17 : 1
17 : 1
17 : 1
20 : 1
20 : 1
20 : 1
20 : 1
16 : 1

11
ตารางที่ 7 จานวนโรงเรียน ครู นักเรียน และห้องเรียน ในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย
เขต 1 จาแนกรายศูนย์ประถมศึกษาอาเภอ (ข้อมูล ณ วันที่ 25 มิถุนายน 2564)
ที่
1

ศูนย์ประถมศึกษา
อาเภอ
เมืองสุโขทัย

2 กงไกรลาศ
3 คีรีมาศ
4 บ้านด่านลานหอย
รวม

สถาน
ศึกษา
31 ร.ร.
1 สาขา
39
32
24
126 ร.ร.
1 สาขา

300

ชาย
3,202

นักเรียน
หญิง
2,987

257
246
241
1,044

2,242
2,180
2,384
10,008

1,941
1,912
2,213
9,053

ครู

ครู:นร.

รวม
6,189

ห้อง
เรียน
332

4,183
4,092
4,597
19,061

321
284
261
1,198

1:14
1:15
1:18
1:16

1:19

ตารางที่ 8 แสดงอัตราส่วนผู้เรียนระดับก่อนประถมศึกษา ประถมศึกษา มัธยมศึกษา ที่เข้าเรียนในสังกัด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1 ปีการศึกษา 2564 ต่อประชากรวัยเรียน
จาแนกตามกลุ่มอายุ
ที่
รายการ
ร้อยละ
1 อัตราส่วนผู้เรียนระดับก่อนประถมศึกษาต่อประชากรกลุ่มอายุ 3-5 ปี
45.29
2 อัตราส่วนผู้เรียนระดับประถมศึกษาต่อประชากรกลุ่มอายุ 6-11 ปี
73.81
3 อัตราส่วนผู้เรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นต่อประชากรกลุ่มอายุ 12-14 ปี
20.21
ตารางที่ 9 แสดงจานวนนักเรียนจบการศึกษา ปีการศึกษา 2563 ศึกษาต่อและประกอบอาชีพ
รายการ
นักเรียนจบการศึกษา ปีการศึกษา 2563
- ศึกษาต่อ
- ประกอบอาชีพ
ร้อยละการเรียนต่อ

ระดับการศึกษา
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ชาย
หญิง
รวม
ชาย
หญิง
รวม
1,238
1,089 2,327
340
270
610
1,238
1,089 2,327
324
266
590
16
4
20
ชั้น ม.1
100
ชั้น ม.4
97.75
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ตารางที่ 10 แสดงข้อมูลการเรียนต่อระดับมัธยมศึกษาตอนปลายและ/หรือสายอาชีพ ปีการศึกษา 2559-2563
ปี
นักเรียน
นักเรียน
การ
จบ ม.3
ศึกษาต่อ
ศึกษา
2559
577
544
2560
557
514
2561
607
583
2562
623
609
2563
610
590
อัตราการเรียนต่อเปรียบเทียบกับ
ปีการศึกษา 2562 กับปี 2563

เรียนต่อระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย และ/หรือสายอาขีพ
ร้อยละ
94.28
92.28
96.05
97.75
96.72
-1.03

สายสามัญ

ร้อยละ

สายอาชีพ

ร้อยละ

130
176
334
237
249

23.90
34.24
57.29
38.92
42.20

414
338
249
372
341

76.10
65.76
42.71
61.08
57.80

ตารางที่ 11 แสดงร้อยละของนักเรียนออกกลางคันปีการศึกษา 2563
รายการ
ร้อยละของนักเรียนออกกลางคัน
ร้อยละของนักเรียนประถมศึกษาออกกลางคัน
ร้อยละของนักเรียนมัธยมศึกษาออกกลางคัน

นักเรียนต้นปี
15,943
13,874
2,069

นักเรียนออกกลางคัน
4
1
3

ร้อยละ
0.03
0.01
0.14

ตารางที่ 12 แสดงผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ และการประเมินภายใต้สถานการณ์โควิด
ประจาปีงบประมาณ 2564 โดย สมศ.

รายการ
ระดับปฐมวัย
มาตรฐานที่ 1
มาตรฐานที่ 2
มาตรฐานที่ 3
ระดับขั้นพื้นฐาน
มาตรฐานที่ 1
มาตรฐานที่ 2
มาตรฐานที่ 3

โรงเรียน
โรงเรียน ที่เข้ารับ
ในสังกัด การ ร้อยละ
ดีเยี่ยม
(แห่ง) ประเมิน
(แห่ง)

ผลการประเมิน
ดีมาก

ร้อย
ละ

ดี

ร้อยละ พอใช้

ร้อย
ละ

ปรับปรุง

127
127
127

41
41
41

32.28
32.28
32.28

-

-

-

40 97.56
41 100
39 95.12

1
2

2.44
4.88

-

127
127
127

41
41
41

32.28
32.28
32.28

-

-

-

41 100
41 100
40 97.56

1

2.44

-

แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2565 สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1
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ตารางที่ 13 แสดงผลการพัฒนาคุณภาพภายในของสถานศึกษาจากการประเมินของสถานศึกษา จาแนกตามระดับ
การศึกษา

รายการ

ระดับปฐมวัย
มาตรฐานที่ 1
มาตรฐานที่ 2
มาตรฐานที่ 3
ระดับขั้นพื้นฐาน
มาตรฐานที่ 1
มาตรฐานที่ 2
มาตรฐานที่ 3

โรงเรีย
โรงเรีย
นที่เข้า
นใน
รับการ ร้อยละ
สังกัด
ประเมิน
(แห่ง)
(แห่ง)

ผลการประเมิน
ยอด
เยี่ยม

ร้อยละ ดีเลิศ

ร้อยละ

ดี

ปาน กาลัง
กลาง พัฒนา

ร้อยละ

ร้อยละ

127
127
127

120
120
120

94.48
94.48
94.48

64
42
42

53.33
35
35

49 40.83 6
5
67 55.83 10 8.33
65 54.16 11 9.17

-

1
1
2

0.83
0.83
1.67

127
127
127

120
120
120

94.48
94.48
94.48

65
35
39

54.16
29.17
32.50

44 36.67 11 9.17
70 58.33 15 12.50
62 51.67 19 15.83

-

-

-

ตารางที่ 14 แสดงจานวนบุคลากรปฏิบัติงานในสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1
ที่
1
2
3
4

ตาแหน่ง/สายงาน
ผอ.สพป.สุโขทัย เขต 1
รอง ผอ.สพป.สุโขทัย เขต 1
บุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(1)(ศึกษานิเทศก์)

บุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค. (2)
รวม

ชาย

หญิง
1
1
11
30
43

1
3
3
7

รวม
1
2
14
33
50

หมายเหตุ

* ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2564
ตารางที่ 15 แสดงจานวนข้อมูลพนักงานราชการ ลูกจ้างประจา และลูกจ้างชั่วคราว ที่ปฏิบัติงานในสานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1
ที่
1
2
3

โครงสร้างการบริหาร
พนักงานราชการ
ลูกจ้างประจา
ลูกจ้างชัว่ คราว
รวม

ชาย
4
5
9

จานวนบุคลากร
หญิง
1
6
7

* ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2565 สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1

รวม
1
4
11
16

14
ตารางที่ 16 จานวนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาปฏิบัติหน้าที่ในสถานศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1
ตาแหน่ง
ข้าราชการครูปฏิบัติหน้าที่ในสถานศึกษา
* ผู้อานวยการโรงเรียน
* รองผู้อานวยการโรงเรียน
* ข้าราชการครู
* พนักงานราชการ
* ลูกจ้างประจา
* ลูกจ้างรายเดือนนักการภารโรง (จากโครงการคืนครูฯ)
* ลูกจ้างชั่วคราว (งบ สพฐ.) ดังนี้
- ครูธุรการ
จานวน 128 คน
- ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ
จานวน 74 คน
- ครูวิกฤต
จานวน 10 คน
- ครูวิทย์-คณิต
จานวน 11 คน

จานวน (คน)
88
12
1,044
42
44
42
223

ข้อมูลศึกษานิเทศก์ประจาอาเภอ
อาเภอเมืองสุโขทัย
1. นางสิรธญา แก้วเนย
2. นางณัฐพัชร์ ด่านจิระมนตรี
3. นางศรัญญารัตน์ พรมลา
อาเภอคีรีมาศ
1. นางสมปอง ราษี
2. นายปิ่นศิลป์ชัย นุ้ยเงิน
3. นางสาวบุญยืน กันจิตร

1.
2.
3.
4.
1.
2.
3.

อาเภอกงไกรลาศ
นางสาววีณา แสนโกศิก
นายไกรสร พรมลา
นายไมตรี นาคประสิทธิ์
นางสาวจันทวรรณ ทองคา
อาเภอบ้านด่านลานหอย
นางบารุงรัตน์ เจนนาวิน
นางประพรศิลป์ ชมนก
นางสาวศรุชา นาคทรัพย์

เครือข่ายความร่วมมือในการจัดการศึกษาอย่างเป็นทางการ
1. เครือข่ายความร่วมมือด้านการรณรงค์ส่งเสริมการสวมหมวกนิรภัย 100% ระหว่างสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1 กับจังหวัดสุโขทัย และสานักงานขนส่งจังหวัดสุโขทัย
2. เครื อข่ ายความร่ ว มมื อเพื่ อการคุ้มครอง พิ ทั กษ์ สิ ทธิและป้ องกันแก้ ไขปั ญหาความรุนแรงต่อเด็ ก สตรี และ
ความรุนแรงในครอบครั วในพื้ นที่จั งหวัดสุ โขทัย ระหว่างส านักงานเขตพื้นที่ การศึกษาประถมศึกษาสุ โขทัย เขต 1
กั บ จั งหวั ดสุ โขทั ย ส านั กงานอั ย การจั งหวั ดสุ โขทั ย ส านั กงานอั ยการคดี เยาวชนและครอบครั ว จั งหวั ด สุ โขทั ย
แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2565 สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1
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กองบังคับการตารวจภูธรจังหวัดสุโขทัย สานักงานสาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย สานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคง
ของมนุษย์จังหวัดสุโขทัย สานักงานส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดสุโขทัย สานักงานวัฒนธรรมจังหวัดสุโขทัย
สานักงานจัดหางานจังหวัดสุโขทัย สานักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสุโขทัย สถานพินิจและคุ้มครองเด็ก
จังหวัดสุโขทัย สถาบันการพลศึกษาสุโขทัย วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย วิทยาลัยสารพัดช่าง
สุโขทัย บ้านพักและครอบครัวจังหวัดสุโขทัย และศูนย์พัฒนาสังคมหน่วยที่ 64 จังหวัดสุโขทัย
3. เครือข่ายความร่วมมือในการเสริมสร้างโอกาสด้านอาชีพให้กับเด็กนักเรียน ระหว่างสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1 กับวิทยาลัยสารพัดช่างสุโขทัย และบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสุโขทัย
4. เครื อ ข่ า ยความร่ ว มมื อ เพิ่ ม โอกาสให้ เด็ ก และเยาวชนที่ ยั ง ไม่ ได้ รั บ การศึ ก ษา หรื อ ออกกลางคั น หรื อ
พลาดโอกาส เด็กที่มีภาระและความจาเป็นอื่นๆ ได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระหว่างสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1 กับสานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดสุโขทัย
5. เครือข่ายความร่วมมือสนับสนุนทุนการศึกษา ระหว่างสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1
กับชมรมธนาคารจังหวัดสุโขทัย สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม สโมสรไลออนส์สุโขทัยธานี
เครือข่ายความร่วมมือในการจัดการศึกษาอย่างไม่เป็นทางการ
กลุ่ม line
Line : กลุ่มผู้บริหารสถานศึกษา
Line : กลุ่มผอ.สพป./รอง ผอ.สพป./ผอ.กลุ่ม/
Line : กลุ่มเจ้าหน้าที่ สพป.สุโขทัย เขต 1
Line : กลุ่ม Pr/วิชาการ สพป.สุโขทัย เขต 1
Line : ธุรการ สพป.สท.1
Line : กลุ่ม ICC ST1
Line : กลุ่มชมรมครูคณิตศาสตร์
Line : กลุ่มชมรมครูภาษาอังกฤษ
Line : กลุ่ม PLC ครูผู้ช่วย
Line : กลุ่มระบบบัญชีพื้นฐาน สพป.สท.1
Line : กลุ่ม Schoolmiss
Line : กลุ่ม DMC
Line : กลุ่ม Tepe&trainning skt1
Line : กลุ่ม ร.ร.ประชารัฐ สพป.สุโขทัย เขต 1
เพจ Facebook
- เพจ สพป.สุโขทัย เขต 1
- เพจ ชมรมครูคณิตศาสตร์

- เพจ ชมรมครูภาษาอังกฤษ
- เพจ DMC

แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2565 สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1
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ผลการจัดการศึกษา ปีการศึกษา 2563
ผลการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ปีการศึกษา 2563
ผลการประเมินระดับเขตพื้นที่
1. ผลการประเมิน ในภาพรวม ความสามารถด้านคณิ ตศาสตร์ และความสามารถด้านภาษาไทยของ
นั ก เรี ย นชั้ น ประถมศึ ก ษาปี ที่ 3 ปี ก ารศึ ก ษา 2563 พบว่ า ในภาพรวมอยู่ ในระดั บ ดี มี ค ะแนนเฉลี่ ย ร้ อ ยละ
เท่ากับ 52.32 โดยความสามารถด้านภาษาไทย มีผลคะแนนเฉลี่ยร้อยละสูงสุด (54.57) และความสามารถด้าน
คณิตศาสตร์ (50.07) ตามลาดับ
2. ผลการเปรีย บเทีย บคะแนนเฉลี่ ยร้อยละระดับ เขตพื้น ที่การศึกษาระดับ สพฐ. และระดับประเทศ
ของผลการประเมิน คุณภาพผู้เรีย น (NT) นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2563 โดยภาพรวมพบว่า
คะแนนเฉลี่ยร้อยละระดับเขตพื้นที่การศึกษาเท่ากับ 52.32 คะแนนเฉลี่ยร้อยละระดับ สพฐ. เท่ากับ 44.53 และ
ระดับประเทศ เท่ากับ 43.97 ซึ่งพบว่า คะแนนเฉลี่ยร้อยละระดับเขตพื้นที่การศึกษาสูงกว่าระดับ สพฐ. (+7.79)
และสูงกว่าระดับประเทศ (+8.35) เมื่อพิจารณา เป็นรายด้าน พบว่า
2.1 ความสามารถด้ า นคณิ ต ศาสตร์ ค ะแนนเฉลี่ ย ร้ อ ยละระดั บ เขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษามี ค่ า สู ง กว่ า
ระดับสพฐ. (+8.77) และสูงกว่าระดับประเทศ (+9.60)
2.2 ความสามารถด้ า นภาษาไทย คะแนนเฉลี่ ย ร้ อ ยละระดั บ เขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษามี ค่ า สู ง กว่ า
ระดับ สพฐ. (+6.81) และสูงกว่าระดับประเทศ (+7.11)
3. ผลการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ในระดับเขตพื้นที่ ปีการศึกษา 2563 มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 52.32
เมื่อเปรีย บเทีย บกับ ปี การศึกษา 2562 พบว่า ปีการศึกษา 2563 มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละสู งขึ้น (+6.85) และเมื่อ
พิจารณาเป็นรายด้านพบว่า
3.1 ด้านคณิตศาสตร์คะแนนเฉลี่ยร้อยละระดับเขตพื้นที่ ปีการศึกษาใน 2563 มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ
สูงกว่าปีการศึกษา 2562 (+4.01)
3.2 ด้านภาษาไทย คะแนนเฉลี่ยร้อยละระดับเขตพื้นที่ ปีการศึกษาใน 2563 มีคะแนนเฉลี่ย ร้อยละ
สูงกว่าปีการศึกษา 2562 (+9.7)
ตารางที่ 17 ผลค่าคะแนนร้อยละผลการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (NT)
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2563 เปรียบเทียบระดับเขตพื้นทีก่ ารศึกษาและระดับประเทศ
รายด้าน (ด้านที่ประเมิน)

แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2565 สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1
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ตารางที่ 18 ผลการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปี ระดับเขตพื้นที่การศึกษาเปรียบเทียบ
ปีการศึกษา 2562 และปีการศึกษา 2563

แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2565 สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1
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ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
ตารางที่ 19 เปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
ปีการศึกษา 2563 ระดับประเทศกับระดับเขตพื้นที่การศึกษา

แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2565 สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1

19

ตารางที่ 20 เปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
ปีการศึกษา 2563 ระดับ สพฐ. กับระดับเขตพื้นที่การศึกษา

แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2565 สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1
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ตารางที่ 21 เปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
ระดับเขตพื้นที่การศึกษาระหว่างปีการศึกษา 2562 กับปีการศึกษา 2563

แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2565 สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1
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แผนภูมิแสดงการเปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
ระหว่างปีการศึกษา 2562 กับปีการศึกษา 2563
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ผลต่าง
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เมื่อเปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
ระหว่ า งปี ก ารศึ ก ษา 2562 กั บ ปี ก ารศึ ก ษา 2563 ในภาพรวม 4 กลุ่ ม สาระการเรี ย นรู้ พบว่ า คะแนนเฉลี่ ย
ปีการศึกษา 2563 (̅X=41.84) สูงกว่าปีการศึกษา 2562 (̅X=37.14) คะแนนเฉลี่ย +4.70 คิดเป็นร้อยละ +12.65
เมื่ อ จ าแนกรายกลุ่ ม สาระการเรี ย นรู้ พบว่ า กลุ่ ม สาระการเรี ยนรู้ ภ าษาต่ า งประเทศ (ภาษาอั ง กฤษ)
ปี ก ารศึ ก ษา 2563 มี ค ะแนนเฉลี่ ย ( X̅=40.94) สู ง กว่ า ปี ก ารศึ ก ษา 2562 (X̅=31.70) คะแนนเฉลี่ ย +9.24
คิด เป็ น ร้ อ ยละ +29.15 กลุ่ ม สาระการเรี ย นรู้ภ าษาไทย ปี ก ารศึ ก ษา 2563 มี ค ะแนนเฉลี่ ย (̅X=57.31) สู งกว่ า
ปีการศึกษา 2562 (̅X=44.61) คะแนนเฉลี่ ย +12.70 คิดเป็นร้อยละ +28.47 กลุ่ มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
ปี ก ารศึ ก ษา 2563 มี ค ะแนนเฉลี่ ย ( ̅X=38.90) สู ง กว่ า ปี ก ารศึ ก ษา 2562 (̅X=34.54) คะแนนเฉลี่ ย +4.36
คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ +12.62 และกลุ่ ม สาระการเรี ย นรู้ค ณิ ต ศาสตร์ ปี ก ารศึ ก ษา 2563 มี ค ะแนนเฉลี่ ย X̅=30.20)
ต่ากว่าปีการศึกษา 2562 (̅X=33.69) คะแนนเฉลี่ย -3.49 คิดเป็นร้อยละ -10.36 ตามลาดับ
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ตารางที่ 22 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
ระดับเขตการศึกษา เปรียบเทียบย้อนหลัง 3 ปีการศึกษา ( 2561 -2563)
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ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ตารางที่ 23 เปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2563
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ระดับประเทศกับระดับเขตพื้นที่การศึกษา
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ตารางที่ 24 เปรียบเทียบผลกรทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2563
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ระดับ สพฐ. กับเขตพื้นที่การศึกษา

แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2565 สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1
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ตารางที่ 25 เปรียบเทียบผลกรทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2563
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ระหว่างปีการศึกษา 2562 กับปีการศึกษา 2563

แผนภูมิเปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
ระหว่างปีการศึกษา 2562 กับปีการศึกษา 2563
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เมื่อเปรียบเทีย บผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ระหว่ างปี การศึ ก ษา 2562 กั บ ปี การศึ ก ษา 2563 ในภาพรวม 4 กลุ่ ม สาระการเรีย นรู้ พบว่า คะแนนเฉลี่ ย
ปี การศึ กษา 2563 (X̅=31.35) ต่่ ากว่ าปี ก ารศึก ษา 2562 (X̅=32.60) คะแนนเฉลี่ ย -1.25 คิ ดเป็ น ร้อยละ
-3.83 เมื่ อ จ่ า แนกรายกลุ่ ม สาระการเรี ย นรู้ พบว่ า กลุ่ ม สาระการเรี ย นรู้ ภ าษาไทย ปี ก ารศึ ก ษา 2563
มีคะแนนเฉลี่ย (X̅=50.60) ต่่ากว่าปีการศึกษา 2562 (X̅=51.03) คะแนนเฉลี่ย -0.43 คิดเป็นร้อยละ -0.84
กลุ่ ม สาระการเรี ย นรู้ ภ าษาต่ า งประเทศ (ภาษาอั ง กฤษ) ปี ก ารศึ ก ษา 2563 มี ค ะแนนเฉลี่ ย ( X̅=27.09)
ต่่ า กว่ า ปี ก ารศึ ก ษา 2562 (̅X=27.50) คะแนนเฉลี่ ย -0.41 คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ -1.49 กลุ่ ม สาระการเรี ย นรู้
แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2565 สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1
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วิ ท ยาศาสตร์ ปี ก ารศึ ก ษา 2563 มี ค ะแนนเฉลี่ ย ( X̅=27.30) ต่่ า กว่ า ปี ก ารศึ ก ษา 2562 ( X̅=28.88)
คะแนนเฉลี่ ย -1.58 คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ -5.47 และ กลุ่ ม สาระการเรี ย นรู้ ค ณิ ต ศาสตร์ ปี ก ารศึ ก ษา 2563
มี ค ะแนนเฉลี่ ย ( X̅=20.39) ต่่ า กว่ า ปี ก ารศึ ก ษา 2562 (X̅=23.00) คะแนนเฉลี่ ย -2.61 คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ
-11.35 ตามล่าดับ
ตารางที่ 26 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2563 ชั้นมัธยมศึกปีที่ 3
ระดับเขตพื้นที่การศึกษาเปรียบเทียบย้อนหลัง 3 ปีการศึกษา (2560 – 2563)
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ผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563
ตารางที่ 27 ผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563
เปรียบเทียบระดับประเทศกับระดับเขตพื้นที่การศึกษา

ตารางที่ 28 ผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563
เปรียบเทียบระดับ สพฐ. กับระดับเขตพื้นที่การศึกษา

แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2565 สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1
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ตารางที่ 29 ผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563
เปรียบเทียบระหว่างปีการศึกษา 2562 กับ ปีการศึกษา 2563

แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2565 สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1
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ส่วนที่ 2
กรอบแนวคิดในการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา
และความสอดคล้องของแผน 3 ระดับ
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 มาตรา 10 กาหนดให้การจัดการศึกษา “ต้องจัดให้บุคคลมีสิทธิ
และโอกาสเสมอกันในการรับการศึกษาขั้นพื้นฐานไม่น้อยกว่าสิบสองปีที่รัฐต้องจัดให้อย่างทั่วถึง และมีคุณภาพโดยไม่เก็บ
ค่าใช้จ่าย” และรัฐธรรมนู ญ แห่ งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 มาตรา 54 กาหนดให้ “รัฐต้องดาเนินการให้
เด็ก ทุ กคนได้ รั บ การศึก ษาเป็ น เวลา 12 ปี ตั้ งแต่ ก่อ นวัยเรีย นจนจบการศึ กษาภาคบั งคับ อย่างมี คุณ ภาพโดยไม่ เก็ บ
ค่าใช้จ่าย” โดยคาสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 28/2559 เรื่อง การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน 15 ปี โดยไม่
เก็บค่าใช้จ่าย กาหนดให้ “การศึกษาขั้นพื้นฐาน 15 ปี” หมายความว่า การศึกษาตั้งแต่ก่อนระดับประถมศึกษา (อนุบาล)
(ถ้ามี ) ระดั บ ประถมศึ กษา จนถึ งมั ธยมศึ กษาปี ที่ 6 หรือ ระดั บ ประกาศนี ยบั ตรวิช าชีพ (ปวช.3) หรือ เที ยบเท่ าและ
ให้หมายความรวมถึงการศึกษาพิเศษและการศึกษาสงเคราะห์ด้วย
เพื่อเป็ น การจัดและส่ งเสริมการศึกษาขั้นพื้ นฐานในสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาให้มีคุณ ภาพตามมาตรฐาน
การศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน และขั บ เคลื่ อ นนโยบายที่ เกี่ ย วข้ อ งกั บ การจั ด การศึ ก ษาสู่ ก ารปฏิ บั ติ อ ย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ
และเกิ ด ประโยชน์ สู ง สุ ด ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษาสุ โ ขทั ย เขต 1 จึ ง ได้ มี ก ารจั ด ท าแผนและ
การดาเนินการพัฒนาการจัดการศึกษาให้สอดคล้องตามนโยบายของรัฐบาล และแผนระดับชาติ ทั้ง 3 ระดับ

กรอบแนวคิด
1. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560
เป็นกฎหมายสูงสุดในการปกครองประเทศ โดยได้ระบุมาตรที่ต้องนาไปใช้บังคับในการจัดการศึกษา การ
ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษา และการเข้ารับบริการการศึกษาของประชาชน ดังนี้
1.1 รัฐต้องดาเนินการให้เด็กทุกคนได้รับการศึกษาเป็นเวลาสิบสองปี ตั้งแต่ก่อนวัยเรียนจนจบการศึกษาภาค
บังคับอย่างมีคุณภาพโดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย
1.2 รัฐต้องดาเนินการให้ เด็กเล็กได้รับการดูแลและพัฒ นาก่อนเข้ารับการศึกษา เพื่อพัฒ นาร่างกาย จิตใจ
วินัย อารมณ์ สังคม และสติปัญญาให้สมกับวัย โดยส่งเสริมและสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและภาคเอกชน
เข้ามามีส่วนร่วมในการดาเนินการ
1.3 รัฐต้องดาเนินการให้ประชาชนได้รับการศึกษาตามความต้องการในระบบต่างๆ รวมทั้งส่งเสริมให้มีการ
เรียนรู้ตลอดชีวิต และจัดให้มีการร่วมมือระหว่างรัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และภาคเอกชนในการจัดการศึกษาทุก
ระดับ โดยรัฐมีหน้าที่ดาเนินการ กากับ ส่งเสริมและสนับสนุนให้การจัดการศึกษาดังกล่าวมีคุณภาพและได้มาตรฐานสากล
1.4 การศึกษาทั้งปวงต้องมุ่งมั่นพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดี มีวินัย ภูมใจในชาติ สามารถเชี่ยวชาญได้ตามความ
ถนัดของตน และมีความรับผิดชอบต่อครอบครัว ชุมชน สังคม และประเทศชาติ
1.5 ในการดาเนินการให้เด็กเล็กได้รับการดูแลและพัฒนา หรือให้ประชาชนได้รับการศึกษา รัฐต้องดาเนินการ
ให้ผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์ได้รับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตามความถนัดของตน
แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2565 สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1

30
1.6 ให้จัดตั้งกองทุนเพื่อใช้ในการช่วยเหลือผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์ เพื่อลดความเหลื่อมล้าในการศึกษา และ
เพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพและประสิทธิภาพครู
1.7 ให้ดาเนินการปฏิรูปประเทศในด้านการศึกษา ดังต่อไปนี้
1.7.1 ดาเนิ น การให้ เด็กเล็ กได้รับการดูแลและพัฒ นาก่อนเข้ารับการศึกษา เพื่อให้ เด็กเล็ กได้รับการ
พัฒนาร่างกาย จิตใจ วินัย อารมณ์ สังคม และสติปัญญาให้สมกับวัยโดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย
1.7.2 ดาเนินการตรากฎหมาย เพื่อจัดตั้งกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษาตามวัตถุประสงค์ ข้อ1.6
1.7.3 ให้ มีกลไกและระบบการผลิ ต คัดกรอง และพั ฒ นาผู้ป ระกอบวิชาชีพ ครูและอาจารย์ให้ ได้ผู้ มี
จิตวิญญาณแห่งความเป็นครู มีความรู้ความสามารถอย่างแท้จริง ได้รับค่า ตอบแทนที่เหมาะสมกับความสามารถและ
ประสิทธิภาพในการสอน รวมทั้ง มีกลไกลสร้างระบบคุณธรรมในการบริหารงานบุคคลของผู้ประกอบวิชาชีพครู
1.7.4 ปรั บ ปรุ ง การจั ด การเรี ย นการสอนทุ ก ระดั บ เพื่ อ ให้ ผู้ เรี ย นสามารถเรี ย นได้ ต ามความถนั ด
และปรับปรุงโครงสร้างของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อบรรลุเป้าหมายดังกล่าว โดยให้สอดคล้องกันทั้งในระดับชาติและ
ระดับพื้นที่
พระบรมราโชบายด้านการศึกษาของในหลวงรัชกาลที่ 10
 การศึกษาต้องมุ่งสร้างพื้นฐานให้แก่ผู้เรียน 4 ด้าน
1. มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง
1. มีความรู้ความเข้าใจต่อบ้านเมือง
2. ยึดมั่นในศาสนา
3. มั่นคงในสถาบันพระมหากษัตริย์
4. มีความเอื้ออาทรต่อครอบครัวและ
ชุมชนของตน

2. มีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคง – มีคุณธรรม
1. รู้จักแยกแยะสิ่งที่ผิด-ชอบ/ ชั่ว-ดี
2. ปฏิบัติแต่สิ่งที่ชอบ – สิง่ ที่ดีงาม
3. ปฏิเสธสิ่งที่ผิด สิ่งที่ชั่ว
4. ช่วยกันสร้างคนดีให้แก่บ้านเมือง

3. มีงานทา มีอาชีพ
1. การเลี้ยงดูลูกหลานในครอบครัว หรือ
การฝึกฝนอบรมในสถานศึกษาต้องมุ่งให้เด็ก
และเยาวชนรักงาน สู้งาน ทาจนงานสาเร็จ
2. การฝึกฝนอบรมทั้งในหลักสูตรและนอก
หลักสูตรต้องมีจุดมุ่งหมายให้ผู้เรียนทางาน
เป็นและมีงานทาในที่สุด
3. ต้องสนับสนุนผู้สาเร็จหลักสูตรมีอาชีพ
มีงานทาจนสามารถเลี้ยงตัวเองและครอบครัว

4. เป็นพลเมืองดี
1. การเป็นพลเมืองดี เป็นหน้าที่ของทุกคน
2. ครอบครั ว -สถานศึ ก ษาและสถาน
ประกอบการต้องส่งเสริมให้ทุกคนมีโอกาสทา
หน้าที่เป็นพลเมืองดี
3. การเป็นพลเมืองดี
“เห็ น อะไรที่ จ ะท าเพื่ อ บ้ า นเมื อ งได้
ก็ต้องทา”
เช่ น งานอาสาสมั ค ร งานบ าเพ็ ญ
ประโยชน์ งานสาธารณกุศลให้ทาด้วยความมี
น้าใจ และความเอื้ออาทร
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2. ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580)
ยุทธศาสตร์ชาติ เป็นเป้าหมายการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนตามหลักธรรมาภิบาล และเป็นกรอบในการ
จัดทาแผนต่างๆ โดยมีวิสัยทัศน์ คือ “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนา
ตามหลั ก ปรั ช ญาของเศรษฐกิ จ พอเพี ย ง” โดยการประเมิ น ผลการพั ฒ นาตามยุ ท ธศาสตร์ ช าติ พ.ศ. 2561-2580
ประกอบด้ว ย ความอยู่ ดี มีสุ ข ของคนไทยและสั งคมไทย ขี ด ความสามารถในการแข่ งขั น การพั ฒ นาเศรษฐกิ จและ
การพั ฒ นารายได้ การพั ฒ นาทรั พ ยากรมนุ ษ ย์ ข องประเทศ ความเท่ า เที ย มและความเสมอภาคของสั ง คม
ความหลากหลายทางชีว ภาพ คุ ณ ภาพสิ่ งแวดล้ อมและความยั่งยืน ของทรัพ ยากรธรรมชาติ และประสิ ท ธิภ าพการ
บริห ารจัดการและการเข้าถึงการให้บ ริการของภาครัฐ การพัฒ นาประเทศในช่วงเวลาของยุทธศาสตร์ชาติ จะมุ่งเน้น
การสร้างสมดุลระหว่างการพัฒ นาความมั่น คง เศรษฐกิจ สังคม และสิ่ งแวดล้ อม โดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่ วน
ในรูปแบบ “ประชารัฐ” ซึ่งยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศทั้ง 6 ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย 1. ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง
2. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
4. ยุทธศาสตร์การสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 5. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิต
ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 6. ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุล และพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี พ.ศ. 2561 - 2580


ด้านความมั่นคง
ประเทศชาติมั่นคง
ประชาชนมีสุข

ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี
พ.ศ. 2561 - 2580
"ประเทศมีความมั่นคง มั่งคั่ง
ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว
ด้วยการพัฒนาตามปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง"


ด้านการสร้างความสามารถ
ในการแข่งขัน
ยกระดับคุณภาพในหลากหลาย
มิติ เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจอย่าง
ต่อเนื่อง


ด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
พัฒนาคนในทุกมิติและทุกช่วงวัย
ให้เป็นคนดี เก่ง และมีคุณภาพ


ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพ
ชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
เติบโตสมดุล ยั่งยืน ทั้งเศรษฐกิจ
สิ่งแวดล้อม และคุณภาพ


ด้านการสร้างโอกาสและ
ความเสมอภาคทางสังคม
สร้างความเป็นธรรม ลดความ
เหลื่อมล้าในทุกมิติ


ด้านการปรับสมดุลและพัฒนา
ระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
ภาครัฐของประชาชน เพื่อประชาชน
และประโยชน์ส่วนรวม
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3. แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561 - 2580)
แผนแม่บ ทภายใต้ยุ ทธศาสตร์ช าติ เป็น แผนแม่บทเพื่อบรรลุเป้าหมายตามที่ กาหนดไว้ในยุทธศาสตร์ช าติ
ซึ่งแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติเป็นแผนที่จัดทาไว้เพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ โดยจะมีผลผูกพัน
ต่อหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องจะต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามนั้น รวมทั้งการจัดทางบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ
จะต้องสอดคล้องกับ แผนแม่บ ทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ซึ่งประเด็นแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ มี 23 ประเด็น
ประกอบด้วย 1) ความมั่นคง 2) การต่างประเทศ 3) การพัฒ นาการเกษตร 4) อุตสาหกรรมและบริการแห่ งอนาคต
5) การท่ อ งเที่ ย ว 6) การพั ฒ นาพื้ น ที่ และเมื อ งน่ า อยู่ อั จ ฉริ ย ะ 7) โครงสร้ า งพื้ น ฐานระบบโลจิ ส ติ ก ส์ แ ละดิ จิ ทั ล
8) ผู้ประกอบการและวิสาหกิจ ขนาดกลาง และขนาดย่อมยุคใหม่ 9) เขตเศรษฐกิจพิเศษ 10) การปรับเปลี่ยนค่านิยมและ
วัฒนธรรม 11) การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 12) การพัฒนาการเรียนรู้ 13) การสร้างให้คนไทยมีสุขภาวะที่ดี
14) ศั ก ยภาพการกี ฬ า 15) พลั งทางสั งคม 16) เศรษฐกิ จ ฐานราก 17) ความเสมอภาคและหลั ก ประกั น ทางสั งคม
18) การเติ บ โตอย่ างยั่ งยื น 19) การบริห ารจั ดการน้ าทั้ งระบบ 20) การบริการประชาชนและประสิ ท ธิภ าพภาครัฐ
21) การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 22) กฎหมายและกระบวนการยุติธ รรม และ 23) การวิจัยและพัฒ นา
นวัตกรรม
4. แผนการปฏิรูปประเทศ
แผนการปฏิรู ป ประเทศ จั ดทาขึ้น เพื่อกาหนดกลไก วิธีการ และขั้นตอนการปฏิรูป ประเทศ ในด้านต่าง ๆ
โดยการปฏิรูปประเทศต้องดาเนินการเพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญ ประกอบด้วย ประเทศชาติมี
ความสงบเรียบร้อย มีความสามัคคี สังคมมีความสงบสุข เป็นธรรม และมีโอกาส อันทัดเทียมกัน เพื่อขจัดความเหลื่อมล้า
มีคุณ ภาพชีวิตที่ดี และมีส่วนร่วมในการพัฒ นาประเทศ ทั้งนี้ การปฏิรูปประเทศต้องสอดคล้องและเป็นไปในทิศทาง
เดียวกันกับยุทธศาสตร์ชาติ ซึ่งแผนการปฏิรูปประเทศ ประกอบด้วย 12 ด้าน ได้แก่ 1) ด้านการเมือง 2) ด้านการบริหาร
ราชการแผ่ น ดิน 3) ด้านกฎหมาย 4) ด้ านกระบวนการยุติ ธรรม 5) ด้ านเศรษฐกิจ 6) ด้านทรัพ ยากรธรรมชาติและ
สิ่ งแวดล้ อ ม 7) ด้ านสาธารณสุ ข 8) ด้ านสื่ อ สารมวลชนและเทคโนโลยี ส ารสนเทศ 9) ด้ านสั งคม 10) ด้านพลั งงาน
11) ด้านการป้องกัน และปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 12) ด้านการศึกษา โดยแผนการปฏิรูปประเทศ
ด้านการศึกษา มีแผนงานเพื่อการปฏิรูป 7 เรื่อง ได้แก่ 1) การปฏิรูประบบการศึกษาและการเรียนรู้โดยรวมของประเทศ
โดยพระราชบั ญ ญั ติ ก ารศึ ก ษาแห่ ง ชาติ ฉ บั บ ใหม่ แ ละกฎหมายที่ เกี่ ย วข้ อ ง 2) การปฏิ รู ป การพั ฒ นาเด็ ก เล็ ก และ
เด็กกอนวัยเรียน 3) การปฏิรูปเพื่อลดความเหลื่อมล้าทางการศึกษา 4) การปฏิรูปกลไกและระบบการผลิต คัดกรอง และ
พั ฒ นาผู ป ระกอบวิช าชี พ ครู และอาจารย 5) การปฏิ รูป การจั ด การเรีย นการสอนเพื่ อ ตอบสนองการเปลี่ ย นแปลง
ในศตวรรษที่ ๒๑ 6) การปรับโครงสรางของหนวยงานในระบบการศึกษา เพื่อบรรลุเปาหมายในการปรับปรุงการจัด
การเรียนการสอนและยกระดับคุณภาพของการจัดการศึกษา 7) การปฏิรูปการศึกษาและการเรี ยนรูโดยการพลิกโฉม
ดวยระบบดิจิทัล
5. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564)
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) ได้กาหนดวัตถุประสงค์ และเป้าหมาย
รวมทั้งยุ ท ธศาสตร์ การพัฒ นา 10 ยุ ท ธศาสตร์ โดยมี 6 ยุทธศาสตร์ ตามกรอบยุท ธศาสตร์ช าติ พ.ศ. 2561 – 2580
และอีก 4 ยุทธศาสตร์เพิ่มเติม คือ 1) การเสริมสร้างและพัฒ นาศักยภาพทุนมนุษย์ 2) การสร้างความเป็นธรรมและ
ลดความเหลื่อมล้าในสังคม 3) การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขัน ได้อย่างยั่งยืน 4) การเติบโตที่เป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน 5) การเสริมสร้างความมั่นคงแห่งชาติเพื่อการพัฒนาประเทศสู่ความมั่งคั่งและยั่งยืน
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6) การบริห ารจั ดการในภาครั ฐ การป้ องกัน การทุ จริต ประพฤติมิช อบและธรรมาภิบ าลในสังคมไทย 7) การพั ฒ นา
โครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ 8) การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัยและนวัตกรรม 9) การพัฒนาภาคเมือง
และพื้นที่เศรษฐกิจ และ 10) ความร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อการพัฒนา
6. แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 - 2579
เป็นแผนยุทธศาสตร์ด้านการศึกษาระยะยาว โดยมุ่งจัดการศึกษาให้คนไทยทุกคนสามารถ เข้าถึง โอกาสและ
ความเสมอภาคในการศึกษาที่มีคุณ ภาพ พัฒ นาระบบการบริห ารจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภ าพ พัฒ นากาลังคนให้ มี
สมรรถนะในการทางานที่สอดคล้องกับความต้องการของตลาดงาน และการพัฒนาประเทศ เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
กับการจัดการศึกษาได้นาไปเป็นกรอบและแนวทางการพัฒนาการศึกษา และการเรียนรู้สาหรับพลเมืองทุกช่วงวัยตั้งแต่
แรกเกิดจนตลอดชีวิต ภายใต้บริบทเศรษฐกิจและสังคมของประเทศและของโลกที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมและความคิด
สร้างสรรค์ รวมทั้งความเป็นพลวัตร เพื่อให้ประเทศไทยสามารถก้าวข้ามกับดักประเทศที่ มีรายได้ปานกลางไปสู่ประเทศ
ที่พัฒนาแล้ว ซึ่งภายใต้กรอบแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 - 2579 ได้กาหนดสาระสาคัญสาหรับบรรลุเป้าหมาย
ของการพัฒนาการศึกษาใน 5 ประการ ได้แก่ การเข้าถึงโอกาสทางการศึกษา (Access) ความเท่าเทียมทางการศึกษา
(Equity) คุณ ภาพการศึ กษา (Quality) ประสิ ท ธิภ าพ (Efficiency) และตอบโจทย์บ ริบทเปลี่ ยนแปลง (Relevancy)
ในระยะ 20 ปีข้างหน้า และมียุทธศาสตร์ 6 ประการ คือ 1) การจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ
2) การผลิ ต และพั ฒ นาก าลั ง คน การวิ จั ย และนวั ต กรรม เพื่ อ สร้ า งขี ด ความสามารถในการแข่ ง ขั น ของประเทศ
3) การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัย และการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 4) การสร้างโอกาส ความเสมอภาค และความ
เท่ า เที ย มทางการศึ ก ษา 5) การจั ด การศึ ก ษาเพื่ อ สร้ างเสริ ม คุ ณ ภาพชี วิต ที่ เป็ น มิ ต รกั บ สิ่ งแวดล้ อ ม 6) การพั ฒ นา
ประสิทธิภ าพของระบบบริห ารจัดการศึกษา และแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ช าติได้กาหนดประเด็นการพัฒ นาไว้
23 ประเด็น มีประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาโดยเฉพาะ คือ ประเด็นที่ 11 การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต และ
ประเด็นที่ 12 การพัฒนาการเรียนรู้
7. นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ (พ.ศ. 2562 - 2565)
นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ (พ.ศ. 2562 - 2565) เป็นนโยบายและแผนหลักของชาติ
ที่เป็นกรอบหรือทิศทางการดาเนินการป้องกัน แจ้งเตือน แก้ไข หรือระงับยับยั้งภัยคุกคาม เพื่อธารงไว้ซึ่งความมั่นคง
แห่ งชาติ โดยกาหนดให้ คณะรัฐ มนตรี ห รือหน่ วยงานของรัฐ ใช้ เป็ นกรอบแนวทางหรือด าเนิ น การตามอานาจหน้ าที่
ในการจัดทาแผนการบริหารราชการแผ่นดิน แผนนิติบัญญัติ การกาหนดยุทธศาสตร์หรือแผนด้านความมั่นคงเฉพาะเรื่อง
แผนเตรียมพร้อมแห่งชาติ แผนบริหารวิกฤตการณ์ที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงแห่งชาติหรือกาหนดแผนงานหรือโครงการ
ที่เกี่ยวกับนโยบายและแผนระดับชาติ ว่าด้วย ความมั่นคงแห่งชาติ หรือการปฏิบัติราชการอื่นใดให้สอดคล้องกับนโยบาย
และแผนระดั บ ชาติ ว่ า ด้ ว ยความมั่ น คงแห่ ง ชาติ ซึ่ ง มี แ ผนระดั บ ชาติ ว่ า ด้ ว ยความมั่ น คงแห่ ง ชาติ 19 แผน ได้ แ ก่
1) การเสริมสร้างความมั่นคงของมนุษย์ 2) การข่าวกรองและการประเมินสถานการณ์ด้านความมั่นคง 3) การเสริมสร้าง
ความมั่นคงของสถาบั น หลั กของชาติภ ายใต้การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
4) การพัฒนาระบบการเตรียมความพร้อมแห่งชาติ 5) การพัฒนาศักยภาพการป้องกันประเทศ 6) การสร้างความสามัคคี
ปรองดอง 7) การป้องกันและแก้ไขปัญหาความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ 8) การบริหารจัดการผู้หลบหนีเข้าเมือง
9) การป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ 10) การป้องกันและปราบปรามยาเสพติ ด 11) การเสริมสร้างความมั่นคง
ของชาติจากภัยทุจริต 12) การรักษาความมั่นคงพื้นที่ชายแดน 13) การรักษาความมั่นคงทางทะเล 14) การป้องกันและ
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แก้ ปั ญ หาภั ย คุ ก คามข้ า มชาติ 15) การป้ อ งกั น และแก้ ไขปั ญ หาความมั่ น คงทางไซเบอร์ 16) การรั ก ษาดุ ล ยภาพ
สภาวะแวดล้อมระหว่างประเทศ 17) การรักษาความมั่นคงทางพลังงาน 18) การรักษาความมั่นคงด้านอาหารและน้า
19) การรักษาความมั่นคงด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
8. นโยบายรัฐบาล (พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา)
คาแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรี (พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี) แถลงต่อรัฐสภา วันพฤหัสบดี
ที่ 25 กรกฎาคม 2562 โดยรัฐบาลได้กาหนดนโยบายในการบริหารราชการแผ่นดิน จาแนก เป็นนโยบายหลัก 12 ด้าน
และนโยบายเร่งด่วน 12 เรื่อง ซึ่งนโยบายหลัก 12 ด้าน ประกอบด้วย 1) การปกป้อง และเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์
2) การสร้างความมั่นคงและความปลอดภัยของประเทศและความสงบสุข ของประเทศ 3) การทานุบารุงศาสนา ศิลปะ
และวัฒนธรรม 4) การสร้างบทบาทของไทยในเวทีโลก 5) การพัฒนาเศรษฐกิจและความสามารถในการแข่งขันของไทย
6) การพั ฒ นาพื้ น ที่ เศรษฐกิ จ และการกระจาย ความเจริญ สู่ ภู มิ ภ าค 7) การพั ฒ นาสร้างความเข้ มแข็ งจากฐานราก
8) การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ และการพัฒ นาศักยภาพของคนไทยทุกช่วงวัย 9) การพัฒ นาระบบสาธารณสุขและ
หลั กประกั น ทางสั งคม 10) การฟื้ น ฟู ทรั พ ยากรธรรมชาติ และการรักษาสิ่ งแวดล้ อ มเพื่ อ สร้างการเติบ โตอย่างยั่งยื น
11) การปฏิรูปการบริหารจัดการภาครัฐ 12) การป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ และกระบวนการ
ยุติธรรม และนโยบายเร่งด่วน 12 เรื่อง ได้แก่ 1) การแก้ไขปัญหาในการดารงชีวิตของประชาชน 2) การปรับปรุงระบบ
สวัส ดิ การและพัฒ นาคุณ ภาพชีวิตของประชาชน 3) มาตรการเศรษฐกิจเพื่ อรองรับ ความผั น ผวนของเศรษฐกิจโลก
4) การให้ความช่วยเหลือเกษตรกรและพัฒนานวัตกรรม 5) การยกระดับศักยภาพของแรงงาน 6) การวางรากฐานระบบ
เศรษฐกิจ ของประเทศสู่ อนาคต 7) การเตรีย มคนไทยสู่ ศตวรรษที่ 21 8) การแก้ไขปั ญ หาทุ จริตและประพฤติมิช อบ
ในวงราชการทั้งฝ่ ายการเมืองและฝ่ ายราชการประจา 9) การแก้ไขปัญ หา ยาเสพติดและสร้างความสงบสุ ขในพื้น ที่
ชายแดนภาคใต้ 10) การพัฒ นาระบบการให้บริการประชาชน 11) การจัดเตรียมมาตรการรองรับภัยแล้งและอุทกภัย
12) การสนับสนุนให้มีการศึกษา การรับฟังความเห็น ของประชาชน และการดาเนินการเพื่อแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ
9. แผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 - 2565) ของกระทรวงศึกษาธิการ
กระทรวงศึกษาธิการ ได้จัดทาแผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 - 2565) ที่สอดคล้อง เชื่อมโยงกับ
ยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2561 - 2580 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนการปฏิรูปประเทศ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) นโยบายและแผนระดับชาติ ว่าด้วยความมั่นคง เพื่อให้ทุกส่วนราชการ
ในสั งกัดกระทรวงศึกษาธิการ ใช้เป็ น กรอบแนวทางในการจัดทาแผนปฏิบัติราชการ ซึ่งมีส าระส าคัญ 5 เรื่อง ได้แก่
1) การจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ 2) การผลิตและพัฒนากาลังคน การวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 3) การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัยและการสร้างสังคมแห่งการ
เรียนรู้ 4) การสร้างโอกาสความเสมอภาค และความเท่าเทียมทางการศึกษา และ 5) การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบ
บริหารจัดการศึกษา
10. แผนปฏิบัติราชการะยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 - 2565) ของสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ตามที่กาหนดไว้ในพระราชกฤษฎีกา ว่าด้วย พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จึงได้
จัดทาแผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 - 2565) ที่สอดคล้องเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561 - 2580)
แผนแม่ บ ทภายใต้ ยุ ท ธศาสตร์ ช าติ แผนการปฏิ รู ป ประเทศ แผนพั ฒ นาเศรษฐกิ จ และสั ง คมแห่ ง ชาติ ฉบั บ ที่ 12
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(พ.ศ. 2560 - 2564) นโยบายและแผนระดับชาติ ว่าด้วย ความมั่นคง และแผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 2565) ของกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อให้ทุก ส่วนราชการในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ใช้เป็นกรอบแนวทางในการจัดทา
แผนปฏิบัติการ แผนพัฒ นา การศึกษาขั้นพื้นฐาน และแผนอื่น ๆ ในปี พ.ศ. 2563 ถึง 2565 ซึ่งมีสาระสาคัญ 6 เรื่อง
ได้แก่ 1) การจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ 2) การจัดการศึกษาเพื่อเพิ่มความสามารถในการ
แข่งขัน ของประเทศ 3) การพัฒ นาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 4) การสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการ
การศึกษาที่มีคุณ ภาพ มีมาตรฐานและลดความเหลื่อมล้าทางการศึกษา 5) การจัดการศึกษาเพื่อพัฒ นาคุณภาพชีวิต
ที่เป็ น มิตรกับ สิ่ งแวดล้ อม และ 6) การปรับ สมดุลและพัฒ นาระบบการบริห ารจัดการศึกษา โดยมีเป้าหมาย ตัวชี้วัด
แนวทางการพัฒนา แผนงาน/โครงการสาคัญในแผนปฏิบัติราชการแต่ละเรื่องดังกล่าว
11. นโยบายการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2565
กระทรวงศึกษาธิการ ตระหนักถึงความสาคัญของยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒ นาและเสริมสร้างศักยภาพ
ทรั พ ยากรมนุ ษ ย์ โดยเฉพาะแผนแม่ บ ทภายใต้ ยุ ท ธศาสตร์ ช าติ ประเด็ น การพั ฒ นาศั ก ยภาพคน ตลอดช่ ว งชี วิ ต
การสร้ างสภาพแวดล้ อ มที่ เอื้อ ต่อ การพั ฒ นาและเสริม สร้างศั กยภาพมนุ ษ ย์ การพั ฒ นาเด็ ก ตั้ งแต่ช่ ว งการตั้ งครรภ์
จนถึงปฐมวัย การพัฒ นาช่วงวัยเรียน/วัยรุ่น การพัฒนาและยกระดับศักยภาพวัยแรงงาน รวมถึงการส่งเสริมศักยภาพ
วัยผู้สูงอายุ ประเด็นการพั ฒ นาการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 และพหุปัญหาของมนุษย์
ที่หลากลาย และประเด็นอื่นที่เกี่ยวข้อง จึงกาหนดนโยบายการจัดการศึกษา ของกระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ
พ.ศ. 2564 - 2565 ดังนี้
1. การปรับปรุงหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ให้ทันสมัย และทันการเปลี่ยนแปลงของโลก ในศตวรรษที่ 21
โดยมุ่งพัฒนาผู้เรียนทุกระดับการศึกษาให้มีความรู้ ทักษะและคุณลักษณะที่เหมาะสมกับบริบทสังคมไทย
2. การพัฒนาคุณ ภาพและประสิทธิภาพครูและอาจารย์ในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานและอาชีวศึกษา
ให้มีสมรรถนะทางภาษาและดิจิ ทัล เพื่อให้ ครูและอาจารย์ได้รับการพัฒ นาให้ มีส มรรถนะทั้งด้านการจัดการเรียนรู้
ด้ ว ยภาษาและดิ จิ ทั ล สามารถปรั บ วิ ธี ก ารเรี ย นการสอนและการใช้ สื่ อ ทั น สมั ย และมี ค วามรับ ผิ ด ชอบต่ อ ผลลั พ ธ์
ทางการศึกษาที่เกิดกับผู้เรียน
3. การปฏิ รู ป การเรี ย นรู้ ด้ ว ยดิ จิ ทั ล ผ่ า นแพลตฟอร์ ม การเรี ย นรู้ ด้ ว ยดิ จิ ทั ล แห่ ง ชาติ (NDLP) และ
การส่งเสริมการฝึกทักษะดิ จิทัลในชีวิตประจาวัน เพื่อให้มีหน่วยงานรับผิดชอบพัฒ นาแพลตฟอร์ม การเรียนรู้ด้วย
ดิจิ ทัล แห่ งชาติ ที่ ส ามารถน าไปใช้ในกระบวนการจัดการเรียนรู้ที่ ทัน สมัยและเข้าถึงแหล่ งเรียนรู้ ได้อย่างกว้างขวาง
ผ่านระบบออนไลน์ และการน าฐานข้อมูล กลางทางการศึกษามาใช้ประโยชน์ในการพัฒ นาประสิ ทธิภ าพการบริห าร
และการจัดการศึกษา
4. การพั ฒ นาประสิท ธิ ภ าพการบริ ห ารและการจัด การศึ กษา โดยการส่งเสริ มสนั บสนุ น สถานศึกษา
ให้ มี ค วามเป็ น อิ ส ระและคล่ อ งตั ว การกระจายอ านาจการบริ ห ารและการจั ด การศึ กษาโดยใช้ จั งหวั ด เป็ น ฐาน
โดยอาศัย อานาจตามกฎหมายการศึกษาแห่ งชาติที่ ได้รับการปรับปรุงเพื่อกาหนดให้ มีระบบบริห ารและการจัดการ
รวมถึงการจั ดโครงสร้างหน่ ว ยงานให้ เอื้อต่อการจัดการเรียนการสอนให้ มีคุ ณ ภาพ สถานศึกษาให้ มีความเป็ นอิส ระ
และคล่องตัว การบริหารและการจัดการศึกษาโดยใช้จังหวัดเป็นฐาน มีระบบการบริหารงานบุคคลโดยยึดหลัก ธรรมาภิบาล
5. การปรับระบบการประเมินผลการศึกษาและการประกันคุณ ภาพ พร้อมจัดทดสอบวัดความรู้ และ
ทักษะที่จาเป็นในการศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาทั้งสายวิชาการและสายวิชาชีพ เพื่อให้ระบบการประเมินผล การศึกษา
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ทุกระดับ และระบบการประกัน คุณ ภาพการศึ กษา ได้ รับ การปรับปรุงให้ ทั น สมัย ตอบสนองผลลั พ ธ์ ทางการศึก ษา
ได้อย่างเหมาะสม
6. การจั ด สรรและการกระจายทรั พ ยากรให้ ทั่ ว ถึ ง ทุ ก กลุ่ ม เป้ า หมาย รวมถึ ง การระดมทรั พ ยากร
ทางการศึ ก ษาจากความร่ ว มมื อ ทุ ก ภาคส่ ว น เพื่ อ ให้ ก ารจั ด สรรทรั พ ยากรทางการศึ ก ษามี ค วามเป็ น ธรรมและ
สร้ า งโอกาสให้ ก ลุ่ ม เป้ า หมายได้ เข้ า ถึ ง การศึ ก ษาที่ มี คุ ณ ภาพทั ด เที ย มกลุ่ ม อื่ น ๆ กระจายทรั พ ยากรทั้ งบุ ค ลากร
ทางการศึกษา งบประมาณ และสื่อเทคโนโลยีได้อย่างทั่วถึง
7. การน ากรอบคุ ณ วุ ฒิ แ ห่ ง ชาติ (NQF) และกรอบคุ ณ วุ ฒิ อ้ า งอิ ง อาเซี ย น (AQRF) สู่ ก ารปฏิ บั ติ
เป็นการผลิตและการพัฒนากาลังคนเพื่อการพัฒนาประเทศ โดยใช้กรอบคุณวุฒิแห่งชาติ เชื่อมโยงระบบการศึกษา และ
การอาชีพ โดยใช้กลไกการเทียบโอนประสบการณ์ด้วยธนาคารหน่วยกิตและการจัดทามาตรฐานอาชีพในสาขาที่สามารถ
อ้างอิงอาเซียนได้
8. การพัฒนาเด็กปฐมวัยให้ได้รับการดูแลและพัฒนาก่อนเข้ารับการศึกษาเพื่อพัฒนาร่างกาย จิตใจวินัย
อารมณ์ สั ง คม และสติ ปั ญ ญาให้ ส มกั บ วั ย เพื่ อ เป็ น การขั บ เคลื่ อ นแผนบู ร ณาการการพั ฒ นาเด็ ก ปฐมวั ย ตาม
พระราชบัญญัติการพัฒนาเด็กปฐมวัย พ.ศ. 2562 สู่การปฏิบัติเป็นรูปธรรม โดยหน่วยงานที่เ กี่ยวข้อง นาไปเป็นกรอบใน
การจัดทาแผนปฏิบัติการเพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัย และมีการติดตามความก้าวหน้าเป็นระยะ
9. การศึ กษาเพื่ ออาชีพ และสร้ า งขี ดความสามารถในการแข่งขัน ของประเทศ เพื่ อให้ ผู้ จบการศึ กษา
ระดั บ ปริ ญ ญาและอาชี ว ศึ ก ษา มี อ าชี พ และรายได้ ที่ เหมาะสมกั บ การด ารงชี พ และคุ ณ ภาพชี วิต ที่ ดี มี ส่ ว นช่ ว ยเพิ่ ม
ขีดความสามารถในการแข่งขันในเวทีโลกได้
10. การพลิ ก โฉมระบบการศึ ก ษาไทยด้ ว ยการน านวั ต กรรมและเทคโนโลยี ที่ ทั น สมั ย มาใช้ ใ นการ
จัดการศึกษาทุกระดับการศึกษา เพื่อให้สถาบันการศึกษาทุกแห่งนานวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ทันสมัย มาใช้ในการ
จัดการศึกษาผ่านระบบดิจิทัล
11. การเพิ่มโอกาสและการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพของกลุ่มผู้ด้อยโอกาสทางการศึกษา และผู้เรียน
ที่มี ค วามต้ อ งการจ าเป็ น พิ เศษ เพื่ อเป็ น การเพิ่ ม โอกาสและการเข้าถึงการศึก ษาที่ มี คุณ ภาพของกลุ่ ม ผู้ ด้ อยโอกาส
ทางการศึกษา และผู้เรียนที่มีความต้องการจาเป็นพิเศษ
12. การจัดการศึกษาในระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัย โดยยึดหลักการเรียนรู้ตลอดชีวิต และการมี
ส่วนร่วมของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เพื่อเพิ่มโอกาสและการเข้าถึงการศึกษาที่มี คุณภาพของกลุ่มผู้ด้อยโอกาสทางการศึกษา
และผู้เรียนที่มีความต้องการจาเป็นพิเศษ
นโยบายระยะเร่งด่วน (Quick Win)
1. ความปลอดภัยของผู้เรียน โดยจัดให้มีรูปแบบ วิธีการ หรือกระบวนการในการดูแลช่วยเหลือนักเรียน
เพื่อให้ ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ มีความสุข และได้รับการปกป้องคุ้มครองความปลอดภัยทั้งด้านร่างกาย
และจิ ต ใจ รวมถึ ง การสร้ า งทั ก ษะให้ ผู้ เรี ย นมี ค วามสามารถในการดู แ ลตนเองจากภั ยอั น ตรายต่ า ง ๆ ท่ า มกลาง
สภาพแวดล้อมทางสังคม
2. หลักสูตรฐานสมรรถนะ มุ่งเน้นการจัดการเรียนรู้ที่หลากหลายโดยยึดความสามารถของผู้เรียนเป็นหลัก
และพัฒนาผู้เรียนให้เกิดสมรรถนะที่ต้องการ
3. ฐานข้อมูล Big Data มุ่งพัฒนาการจัดเก็บข้อมูลอย่างเป็นระบบและไม่ซ้าซ้ อน เพื่อให้ได้ข้อมูลภาพรวม
การศึกษาของประเทศที่มีความครบถ้วน สมบูรณ์ ถูกต้องเป็นปัจจุบัน และสามารถนามาใช้ประโยชน์ ได้อย่างแท้จริง
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4. ขั บ เคลื่ อนศู น ย์ ค วามเป็ น เลิ ศ ทางการอาชี วศึ ก ษา (Excellent Center) สนั บ สนุ น การด าเนิ น งาน
ของศูน ย์ความเป็น เลิศทางการอาชีวศึกษา (Excellent Center) ตามความเลิศของแต่ละสถานศึกษาและตามบริบท
ของพื้ น ที่ ส อดคล้ อ งกั บ ความต้ อ งการของประเทศทั้ ง ในปั จ จุ บั น และอนาคต ตลอดจนมี ก ารจั ด การเรี ย นการสอน
ด้วยเครื่องมือที่ทันสมัย สอดคล้องกับเทคโนโลยีปัจจุบัน
5. พัฒนาทักษะทางอาชีพ ส่งเสริมการจัดการศึกษาที่เน้นพัฒนาทักษะอาชีพของผู้เรียน เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต
สร้างอาชีพและรายได้ที่เหมาะสม และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
6. การศึกษาตลอดชีวิต การจัดการเรียนรู้ตลอดชีวิตสาหรับประชาชนทุกช่วงวัยให้มีคุณภาพและมาตรฐาน
ประซาชนในแต่ละช่วงวัยได้รับการศึกษาตามความต้องการอย่างมีมาตรฐาน เหมาะสมและเต็มตามศักยภาพ ตั้งแต่วัยเด็ก
จนถึงวัยชรา และพัฒนาหลักสูตรที่เหมาะสมเพื่อเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่สังคมผู้สูงวัย
7. การจัดการศึกษาสาหรับผู้ที่มีความต้องการจาเป็นพิเศษ ส่งเสริมการจัดการศึกษาให้ผู้ที่มีความต้องการ
จาเป็นพิเศษได้รับการพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพสามารถดารงชีวิตในสังคมอย่างมีเกียรติ ศักดิ์ศรี เท่าเทียมกับผู้อื่นในสังคม
สามารถช่วยเหลือตนเองและมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศ
12. นโยบายของ สพฐ. ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 -2565
ตามแผนแม่ บ ทภายใต้ ยุ ท ธศาสตร์ ช าติ (พ.ศ.2561 - 2580) และแผนปฏิ รู ป ประเทศด้ า นการศึ ก ษา
กาหนดให้มีการพัฒนาเด็กตั้งแต่ระดับปฐมวัยให้มีสมรรถนะและคุณลักษณะที่ดี สมวัยทุกด้านโดยการปฏิรูปกระบวนการ
เรีย นรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 ตระหนักถึงพหุ ปัญญาของมนุ ษย์ที่ห ลากหลาย มีเป้าหมาย
ให้ผู้เรียนทุกกลุ่มวัยได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน มีทักษะที่จาเป็นของโลกอนาคต สามารถแก้ปัญหา ปรับตัว
สื่อสาร และทางานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิผล มีวินัย มีนิสัยใฝ่เรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต รวมทั้งเป็นพลเมือง
ที่รู้สิทธิและหน้าที่ มีความรับผิดชอบและมีจิตสาธารณะ
สานั กงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้ นฐาน มุ่งมั่นในการพัฒ นาการศึกษาขั้นพื้น ฐานให้ เป็น “การศึกษา
ขั้นพื้น ฐานวิถีใหม่ วิถีคุณ ภาพ” มุ่งเน้น ความปลอดภัยในสถานศึกษา ส่ งเสริมโอกาสทางการศึกษาที่มีคุณภาพอย่าง
เท่าเทียม และบริหารจัดการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ จึงกาหนดนโยบายสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2564 - 2565 ดังนี้
1. ด้านความปลอดภัย
พัฒ นาระบบและกลไกในการดูแลความปลอดภัยให้ กับผู้เรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษาและ
สถานศึกษา จากภัยพิบั ติและภัยคุกคามทุกรูปแบบ รวมถึงการจัดสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการมีสุขภาวะที่ดี สามารถ
ปรับตัวต่อโรคอุบัติใหม่และโรคอุบัติซ้า
2. ด้านโอกาส
2.1 สนับ สนุน ให้ เด็กปฐมวัยได้เข้าเรียนทุกคน มีพัฒ นาการที่ดี ทั้งทางร่างกาย จิตใจ วินัย อารมณ์
สังคม และสติปัญญา ให้สมกับวัย
2.2 ดาเนินการ ให้ เด็กและเยาวชนได้รับการศึกษาจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน อย่างมีคุณ ภาพ ตาม
มาตรฐาน วางรากฐานการศึกษาเพื่ ออาชีพ สามารถวิเคราะห์ ตนเองเพื่อการศึกษาต่อ และประกอบอาชีพ ตรงตาม
ศักยภาพและความถนัดของตนเอง รวมทั้งส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนที่มีความสามารถพิเศษสู่ความเป็นเลิศ เพื่อเพิ่มขีด
ความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
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2.3 พัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือเด็กและเยาวชนที่อยู่ในการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อป้องกันไม่ให้ออกจาก
ระบบการศึกษา รวมทั้งช่วยเหลือเด็กตกหล่นและเด็กออกกลางคันให้ได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างเท่าเทียมกัน
2.4 ส่งเสริมให้ เด็กพิการและผู้ด้อยโอกาส ให้ได้รับโอกาสทางการศึกษาที่มีคุณภาพ มีทักษะในการ
ดาเนินชีวิต มีพื้นฐานในการประกอบอาชีพ พึ่งตนเองได้อย่างมีศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง
3. ด้านคุณภาพ
3.1 ส่ งเสริ ม การจั ด การศึก ษาให้ ผู้ เรีย นมี ค วามรู้ มี ทั ก ษะการเรีย นรู้แ ละทั ก ษะที่ จาเป็ น ของโลกใน
ศตวรรษที่ 21 อย่ า งครบถ้ ว น เป็ น คนดี มี วิ นั ย มี ค วามรั ก ในสถาบั น หลั ก ของชาติ ยึ ด มั่ น การปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง
3.2 พั ฒ นาผู้ เรี ย นให้ มี ส มรรถนะและทั ก ษะด้ า นการอ่ า น คณิ ต ศาสตร์ การคิ ด ขั้ น สู ง นวั ต กรรม
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีดิจิทัล และภาษาต่างประเทศ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน และการเลือกศึกษาต่อ
เพื่อการมีงานทา
3.3 ปรับหลักสูตรเป็นหลักสูตรฐานสมรรถนะ ที่เน้นการพัฒนาสมรรถนะหลักที่ จาเป็นในแต่ละระดับ
จัดกระบวนการเรี ย นรู้แ บบลงมือ ปฏิ บั ติจ ริง รวมทั้ งส่ งเสริมการจัดการเรียนรู้ที่ ส ร้างสมดุล ทุ กด้ าน ส่ งเสริม การจั ด
การศึกษาเพื่อพัฒนาพหุปัญญา พัฒนาระบบการวัดและประเมินผลผู้เรียนทุกระดับ
3.4 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้เป็นครูยุคใหม่ มีศัก ยภาพในการจัดการเรียนการสอนตาม
หลักสูตรฐานสมรรถนะ มีทักษะในการปฏิบัติหน้าที่ได้ดี มีความรู้ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล มีการพัฒนา
ตนเองทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งมีจิตวิญญาณความเป็นครู
4. ด้านประสิทธิภาพ
4.1 พั ฒ นาระบบบริ ห ารจั ด การโดยใช้ พื้ น ที่ เ ป็ น ฐาน มี น วัต กรรมเป็ น กลไกหลั ก ในการขั บ เคลื่ อ น
บนฐานข้อมูลสารสนเทศที่ถูกต้อง ทันสมัย และการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน
4.2 พัฒ นาโรงเรี ย นมัธ ยมดีสี่ มุ มเมือง โรงเรียนคุณ ภาพของชุมชน โรงเรียนขนาดเล็ กและโรงเรีย น
ที่สามารถดารงอยู่ได้อย่างมีคุณภาพ (Stand Alone) ให้มีคุณภาพอย่างยั่งยืน สอดคล้องกับบริบทของพื้นที่
4.3 บริห ารจั ดการโรงเรีย นขยายโอกาสทางการศึกษา ที่มีจานวนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3
น้อยกว่า 20 คน ให้ได้รับการศึกษาอย่างมีคุณภาพ สอดคล้องกับนโยบายโรงเรียนคุณภาพของชุมชน
4.4 ส่งเสริมการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพในสถานศึกษาที่มีวัตถุประสงค์เฉพาะ และสถานศึกษาที่ตั้ง
ในพื้นที่ลักษณะพิเศษ
4.5 สนับสนุนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาให้เป็นต้นแบบการพัฒนานวัตกรรมการศึกษาและการเพิ่มความ
คล่องตัวในการบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
4.6 เพิ่มประสิทธิภาพการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการศึกษาขั้นพื้นฐาน
13. แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2564- 2565
การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นรากฐานในการพัฒนาประเทศให้ผู้เรียนมีโอกาสได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
อย่างทั่วถึง และมีคุณภาพตามมาตรฐาน มีทักษะที่จาเป็น สามารถแก้ปัญหา ปรับตัว สื่อสาร และทางานร่วมกับผู้อื่นได้
อย่างมีประสิทธิผล มีวินัย มีนิสัยใฝ่การเรียนรู้ และเป็นพลเมืองที่รู้สิทธิและหน้าที่ มีความรับผิดชอบ มีจิตสาธารณะ
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มีความรักและความภาคภูมิใจในความเป็นไทย สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จึงได้กาหนดทิศทางในการ
พัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 – 2565 ดังนี้
กลยุทธ์ที่ 1 ส่งเสริมการจัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีความปลอดภัยจากภัยทุกรูปแบบ
ตัวชี้วัด
1. ร้ อยละของผู้ เรี ย นที่ เข้าร่ ว มกิ จกรรมที่ ส่ งเสริมสนั บสนุ นในการ สร้างภู มิคุ้ มกั นพร้อ มรับ มือ การ
เปลี่ยนแปลงและภัยคุกคาม แบบใหม่ ทุกรูปแบบ
2. ร้อยละของสถานศึกษาในเขตพื้นที่พิเศษได้รับการพัฒนา การจัดการศึกษาตามบริบท
กลยุทธ์ที่ 2 สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาให้กับประชากรวัยเรียนทุกคน
ตัวชี้วัด
1. อัตราการเข้าเรียนสุทธิระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
2. จานวนผู้เรียนที่เป็นผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาสเข้าถึงบริการ ทางการศึกษา และพัฒนาสมรรถภาพหรือ
บริการทางการศึกษา ที่เหมาะสม ตามความจาเป็น
3. ร้อยละของผู้เรียนที่ได้รับเงินอุดหนุนปัจจัยพื้นฐานสาหรับ นักเรียนยากจน
กลยุทธ์ที่ 3 ยกระดับคุณภาพการศึกษาให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21
ตัวชี้วัด
1. ร้อยละของผู้เรียนได้รับการพัฒนาให้มีสมรรถนะ และทักษะ ที่จาเป็นในศตวรรษที่ 21
2. ร้อยละของผู้เรียนปฐมวัยมีพัฒนาการด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม และสติปัญญา
3. ร้อยละของผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ระดับดีขึ้นไป
4. ะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)
5. ร้อยละของครูสอนภาษาอังกฤษในระดับชั้นประถมศึกษา และมัธยมศึกษา ได้รับการพัฒ นาและ
ยกระดับความรู้ ภาษาอังกฤษโดยใช้ระดับการพัฒนาทางด้านภาษา (CEFR) ตามเกณฑ์ที่กาหนด
6. ร้อยละของสถานศึกษาที่สอนในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ได้รับการเตรียมความพร้อม (ด้านการอ่าน
คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์) ในการประเมินระดับนานาชาติตามโครงการ PISA
7. ร้อยละของสถานศึกษาที่สามารถจัดการเรียนการสอนตามพหุปัญญา
8. ร้อยละของนักเรียนที่ได้รับการคัดกรองเพื่อพัฒนาพหุปัญญารายบุคคล
9. จานวนสถานศึกษาที่ได้รับการส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนา ความสามารถด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์
กลยุทธ์ที่ 4 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา
ตัวชี้วัด
1. ร้อยละของหน่วยงานและสถานศึกษามีระบบบริหารจัดการ ที่เป็นดิจิทัล
2. สัดส่วนของเวลาที่ครูใช้เพื่อการเรียนการสอน และงานที่เกี่ยวข้อง กับการเรียนการสอนต่องานอื่น ๆ
3. ร้อยละของสถานศึกษาในพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา ในเขตพื้นที่ พิเศษ และเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
ได้รับการพัฒนา ประสิทธิภาพการจัดการศึกษาตามบริบทพื้นที่
4. ร้อยละของหน่วยงานที่ผ่านเกณฑ์การประเมิน ITA
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13. ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดสุโขทัย พ.ศ. 2561- 2565
วิสัยทัศน์
“เมืองมรดกโลกเลิ ศล้ า เมืองเศรษฐกิจสร้างสรรค์และนวัตกรรม เมืองแห่ งอารยธรรมและความสุ ข
อย่างยั่งยืน”
พันธกิจ
1. เพิ่มศักยภาพโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่ง โลจิสติกส์ และเชื่อมโยงระหว่างจังหวัดและภูมิภาค
2. ยกระดับเศรษฐกิจ อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวสู่สากล โดยมุ่งเน้นการท่องเที่ยวเชิงมรดกโลกและ
วัฒนธรรม
3. เพิ่มขีดความสามารถด้านการค้า การลงทุน การแข่งขันด้านการเกษตรโดยใช้นวัตกรรมเพื่อแปรรูป
ในการสร้างมูลค่าเพิ่ม เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เพื่อเป็นฐานเศรษฐกิจสร้างสรรค์
4. อนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อสนับสนุนการพัฒนาอย่างยั่งยืน
5. พัฒนาคุณภาพชีวิตของทุกช่วงวัยให้ดีขึ้น
เป้าประสงค์รวม
1. จานวนคนจนลดลงและมีการกระจายรายได้ที่เหมาะสม
ตัวชี้วัด
1. ร้อยละอัตราการขยายตัวเพิ่มขึ้นของเศรษฐกิจจังหวัดสุโขทัย
2. ร้อยละการเพิ่มขึ้นของจานวนนักท่องเที่ยว
3. ร้อยละการเพิ่มขึ้นของค่าใช้จ่ายในการท่องเที่ยว
4. สัดส่วนคนจนลดลงในจังหวัดสุโขทัย
2. พัฒนาคุณภาพชีวิตของคนทุกช่วงวัย
ตัวชี้วัด
1. ร้อยละของการว่างงานลดลง
2. ร้ อ ยละของตาบลที่ เพิ่ ม ขึ้น ที่ มี ระบบการส่ งเสริมสุ ขภาพดูแ ลเด็ กปฐมวัย ผู้ สู งอายุ ในระยะยาว
ในชุมชน
3. สัดส่วนที่เพิ่มขึ้นของแพทย์ต่อจานวนประชากร
3. ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ให้คืนความอุดมสมบูรณ์ สร้างความสมดุลแก่ระบบนิเวศ เพื่อ
รองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
ตัวชี้วัด
1. การเพิ่มขึ้นของจานวนพื้นที่ป่าไม้
2. สัดส่วนเพิ่มขึ้นของพื้นที่ชลประทาน/พื้นที่รับประโยชน์
3. ร้อยละของขยะมูลฝอยที่ได้รับการกาจัดอย่างถูกต้อง
4. ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
ตัวชี้วัด
1. ร้อยละของคดีอาชญากรรมลดลง
2. ร้อยละของคดียาเสพติดลดลง
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3. ร้อยละของผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุลดลง
4. ร้อยละความสาเร็จของการพัฒนาระบบเตรียมความพร้อมรับภัยพิบัติและสาธารณภัย
5. พัฒนาระบบการบริหาร การบริการภาครัฐที่มีประสิทธิภาพ ทันสมัย โปร่งใส ตรวจสอบได้
ตัวชี้วัด
1.จานวนการพัฒนานวัตกรรมในการบริหารจัดการระบบงานของจังหวัด
2. จานวนการทางานด้านบู รณาการในด้านต่าง ๆ ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม การอานวย
ความสะดวกแก่ประชาชน
3. ร้อยละความสาเร็จในการจัดทาและดาเนินโครงการของจังหวัดตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี
ประเด็นยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาเศรษฐกิจ การท่องเที่ยวให้มีมาตรฐาน ยกระดับคุณภาพและการบริการ และผลิตภัณฑ์
สร้างสรรค์มูลสูง
ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒ นาประสิทธิภาพสร้างมูลค่าเพิ่มผลผลิตภาคการเกษตร อาหารแปรรูปและอุตสาหกรรม
สร้างสรรค์
ยุทธศาสตร์ที่ 3 น้อมนาศาสตร์พระราชา พัฒนาคนและคุณภาพชีวิตสู่สังคมเป็นสุขอย่างยั่งยืน
ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบการบริหารจัดการน้า การฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ยุ ท ธศาสตร์ ที่ 5 เสริ ม สร้ า งความมั่ น คง ปลอดภั ย ในทรั พ ย์ สิ น และขยายความร่ ว มมื อ ความสั ม พั น ธ์ กั บ
ต่างประเทศ
ยุทธศาสตร์ที่ 6 พัฒนานวัตกรรมระบบบริหารจัดการภาครัฐ เพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการอย่างมีธรรมาภิบาล
เป้าหมายในการพัฒนา
1. จานวนคนจนลดลงและมีการกระจายรายได้ที่เหมาะสม
2. พัฒนาคุณภาพชีวิตของทุกช่วงวัย
3. อนุรักษ์ ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ให้คืนความอุดมสมบูรณ์ สร้างความสมดุลให้กับระบบนิเวศ
เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
4. ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
5.พัฒนาระบบการบริหาร การบริการภาครัฐที่มีประสิทธิภาพ ทันสมัย โปร่งใส ตรวจสอบได้
แนวทางการพัฒนาของแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์ที่ 1
1. จานวนคนจนลดลงและมีการกระจายรายได้ที่เหมาะสม
2. พัฒนากลุ่มท่องเที่ยวเชิงมรดกโลกเชิงวัฒนธรรม
3. พัฒนาเศรษฐกิจให้มีความเติบโตอย่างยั่งยืนและสร้างสรรค์
4. พัฒนากลุ่มท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ
5. ยกระดับการท่องเที่ยวคุณภาพกลุ่มเป้าหมายเฉพาะท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ท่องเที่ยวพานักระยะยาว ท่องเที่ยว
แบบพักผ่อน
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ยุทธศาสตร์ที่ 2
1. พัฒนาเกษตรปลอดภัย เกษตรอินทรีย์ โดยลดการใช้สารเคมี ใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
2. ยกระดับอุตสาหกรรมแปรรูปโดยนานวัตกรรมและเทคโนโลยีมาใช้ตลอดสายการผลิต สร้างผลิตภัณฑ์ใหม่
ตอบสนองต่อตลาด
ยุทธศาสตร์ที่ 3
1. พัฒนาระบบการเรียนรู้ตลอดชีวิต
2. ส่งเสริมวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น
3. ส่งเสริมให้ประชาชนตระหนักในจริยธรรมจิตสาธารณะ
4. การเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ
5. พัฒนาคุณภาพการศึกษา สาธารณสุข
ยุทธศาสตร์ที่ 4
1. ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้คืนความอุดมสมบูรณ์ สร้างความสมดุลแก่ระบบนิเวศ เพื่อรองรับ
การเปลี่ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศ
2. พัฒนาระบบการจัดการน้าเพื่อแก้ปัญหาน้าท่วม/ภัยแล้ง
3. ส่งเสริมและพัฒนาเทคโนโลยีการอนุรักษ์และพลังงานทดแทน
ยุทธศาสตร์ที่ 5
1. ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิต ทรัพย์สิน และมีการพัฒนาระบบอานวยความเป็นธรรม
2. การขยายความร่วมมือกับเมือง จังหวัด มณฑล ในประเทศศักยภาพ
ยุทธศาสตร์ที่ 6
1. ภาครัฐมีการบริหารจัดการอย่างมีธรรมาภิบาล เพื่อลดความเหลื่อมล้าของประชาชนในการเข้าถึงบริการของ
ภาครัฐ
2. พัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐที่ทันสมัย ทั้งพัฒนาคน (เจ้าหน้าที่รัฐ เครื่องมือ เทคโนโลยี และระบบ
ฐานข้อมูลกลาง (Big data)
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ความสอดคล้องกับแผนทั้ง 3 ระดับ
ตามทีม่ ติคณะรัฐมนตรี ได้ให้ความเห็นชอบจาแนกแผนออกเป็น 3 ระดับ ดังนี้
แผนระดั บ ที่ 1 ยุ ท ธศาสตร์ ช าติ เป็ น เป้ า หมายการพั ฒ นาประเทศ ใช้ เป็ น กรอบในการจั ด ท าแผนต่ า ง ๆ
ให้สอดคล้องและบูรณาการกัน
แผนระดับที่ 2 ได้แก่ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนปฏิรูปประเทศ
และแผนความมั่นคง
แผนระดับที่ 3 ได้แก่ แผนที่จัดทาขึ้นเพื่อสนับสนุนการดาเนินงานของแผนระดับที่ 1 และ 2 ให้บรรลุเป้าหมาย
ที่กาหนดไว้ หรือขึ้นตามที่กฎหมายกาหนด จัดขึ้นตามพันธกรณีหรืออนุสัญญาระหว่างประเทศ

แผนระดับ 1 (ยุทธศาสตร์ชาติ)
1. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
1.1 เป้าหมาย : คนไทยเป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพ พร้อมสาหรับวิถีชีวิตในศตวรรษที่ 21
1.2 ประเด็นยุทธศาสตร์ : การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21
1.3 การบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ
ส านั กงานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษาสุ โขทั ย เขต 1 มี แ ผนการพั ฒ นาและเสริม สร้างศั ก ยภาพผู้ เรีย น
ที่ ห ลากหลายในระดั บ ต่ า ง ๆ ตั้ ง แต่ ร ะดั บ ก่ อ นประถมศึ ก ษา จนถึ ง ระดั บ มั ธ ยมศึ ก ษาตอนปลาย ผู้ เรี ย นพิ ก าร
ผู้เรียนด้อยโอกาส ผู้เรียนที่มีความสามารถพิเศษ โดยขับเคลื่อนการพัฒนาการศึกษา หลักสูตรกระบวนการเรียนการสอน
การวัด และประเมิ น ผล การพั ฒ นาการเรี ย นการสอนภาษาต่ างประเทศ และเสริ ม สร้ างศั ก ยภาพครู การยกระดั บ
สถานศึกษาให้ สามารถจัดการเรียนรู้แก่ผู้ เรียนได้อย่างเต็มศัก ยภาพ ทั้งความรู้ด้านวิช าการ ทักษะอาชีพ ทักษะชีวิต
และคุณลักษณะที่พึงประสงค์
2. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม
2.1 เป้าหมาย : สร้างความเป็นธรรม และลดความเหลื่อมล้าในทุกมิติ
2.2 ประเด็นยุทธศาสตร์ : การลดความเหลื่อมล้า สร้างความเป็นธรรมในทุกมิติ
2.3 การบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1 มีการสร้างความเสมอภาค และลดความเหลื่อมล้าในการ
เข้าถึงบริการทางการศึกษา โดยมีการจั ดสรรงบประมาณอุดหนุนให้ กับนักเรียนทุกคนอย่างเพียงพอ และเหมาะสม
จัดให้มีการส่งเสริมพัฒ นาระบบดูแลช่วยเหลือและคุ้มครองนักเรียนในระดับเขตพื้นที่ มีการพัฒ นาสื่อและเทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อการศึกษา โดยการส่งเสริมการจัดการศึกษาด้านเทคโนโลยีทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) และเทคโนโลยี
ทางไกลผ่ า นเทคโนโลยี ส ารสนเทศ (DLIT) เพื่ อ สร้ า งความเป็ น ธรรมในการเข้ า ถึ ง บริ ก ารทางการศึ ก ษา ส าหรั บ
ผู้มีรายได้น้อยและกลุ่มผู้ด้อยโอกาส
3. ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง
3.1 เป้าหมาย : บ้านเมืองมีความมั่นคงในทุกมิติและทุกระดับ
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3.2 ประเด็นยุทธศาสตร์ : การป้องกันและการแก้ไขปัญหาที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง
3.3 การบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ
ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษาสุ โขทั ย เขต 1 มี แ ผนการป้ อ งกั น และแก้ ไขปั ญ หายาเสพติ ด ใน
สถานศึกษาเพื่อสร้างภูมิคุ้มกัน และเป็นการป้องกันยาเสพติดในกลุ่มเด็กและเยาวชนมิให้เป็นผู้เสพรายใหม่ การพัฒนา
กระบวนการระบบติดตาม ดูแลช่วยเหลือกลุ่มเด็กและเยาวชนที่มีปัญหายาเสพติด สร้างและพัฒนาระบบรองรับสนับสนุน
การคื น เด็ ก ดี สู่ สั งคม เสริ ม สร้ างมาตรฐานในการป้ อ งกั น และแก้ ไขปั ญ หาในกลุ่ ม เป้ า หมาย ส่ งผลให้ ป ระเทศไทย
เกิดความมั่นคง
4. ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
6.1 เป้าหมาย :
(1) ภาครั ฐ มี วั ฒ นธรรมการท างานที่ มุ่ งผลสั ม ฤทธิ์ แ ละผลประโยชน์ ส่ ว นรวม ตอบสนองความต้ อ งการของ
ประชาชนได้อย่างสะดวก รวดเร็ว โปร่งใส
(2) ภาครัฐมีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ
6.2 ประเด็นยุทธศาสตร์ :
(1) ภาครัฐที่ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง ตอบสนองความต้องการ และให้บริการอย่างสะดวก รวดเร็ว โปร่งใส
(2) บุคลากรภาครัฐเป็นคนดีและคนเก่ง ยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม มีจิตสานึก มีความสามารถสูง มุ่งมั่น และ
เป็นมืออาชีพ
(3) ภาครัฐมีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ
6.3 การบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ :
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1 มุ่งส่งเสริมให้บุคลากรในสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
และโรงเรีย นในสังกัด สร้างวัฒ นธรรมการทางานที่มุ่งผลสั มฤทธิ์ในการปฏิบัติงาน มีคุณ ธรรม จริยธรรม มีจิตส านึก
มี ค วามโปร่ ง ใส ปลอดการทุ จ ริ ต และประพฤติ มิ ช อบ ปรั บ ตั ว ให้ พ ร้ อ มต่ อ การเปลี่ ย นแปลงในศตวรรษที่ 21
และมีการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบ าล เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการ ให้ผู้รับบริการเกิดความ
สะดวก รวดเร็ว และพึงพอใจ
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แผนระดับที่ 2
1) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561-2580)
1.1 ประเด็นการพัฒนาการเรียนรู้
1.1.1 เป้าหมายระดับประเด็น
เป้าหมายที่ 1 คนไทยมีการศึกษาที่มีมาตรฐานสากลเพิ่มขึ้น มีทักษะที่จาเป็นของโลกศตวรรษที่ 21
สามารถแก้ไขปัญหา ปรับตัว สื่อสาร และทางานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิผลเพิ่มขึ้น มีนิสัยใฝ่เรียนรู้อย่างต่อเนื่อง
ตลอดชีวิต
เป้าหมายที่ 2 คนไทยได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพตามความถนัดและความสามารถของพหุปัญญาดีขึ้น
การบรรลุเป้าหมาย
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1 มีการพัฒนาหลักสูตรกระบวนการเรียนการสอน
การวัดและประเมินผลให้ ผู้เรียนทุกระดับและทุกกลุ่ม ให้ได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพ มีมาตรฐาน เกิดการเรียนรู้
ตลอดชี วิ ต พร้ อ มทั้ ง มี ทั ก ษะและศั ก ยภาพในการประกอบอาชี พ ที่ ส อดคล้ อ งกั บ ความต้ อ งการของประเทศ
การพัฒ นาคุณ ภาพการจั ดการศึกษาให้ เหมาะสมกับ บริบทของพื้นที่ที่ ห ลากหลาย และสั งคมที่เปลี่ ยนแปลงไป
รวมถึงการพัฒนาศักยภาพครูให้มีความพร้อมในการจัดการเรียนการสอน สอดรับกับทักษะที่จาเป็นในศตวรรษที่ 21
1.1.2 แผนย่อยการปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21
แนวทางการพั ฒนา การพัฒนาหลั กสู ตร การวัด การประเมินผล การพัฒ นาครู การพั ฒนาโรงเรียนให้ มี
คุณภาพ
เป้าหมายของแผนย่อย คนไทยมีการศึกษาที่มีมาตรฐานสากลเพิ่มขึ้น มีทักษะที่จาเป็นของโลกศตวรรษที่ 21
สามารถแก้ไขปัญหา ปรับตัว สื่อสาร และทางานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิผลเพิ่มขึ้น มีนิสัยใฝ่เรียนรู้อย่างต่อเนื่อง
ตลอดชีวิต
การบรรลุเป้าหมาย
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1 มีการพัฒนาหลักสูตรกระบวนการเรียนการสอน
การวัดและประเมินผลให้ ผู้เรียนทุกระดับและทุกกลุ่ม ให้ได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพ มีมาตรฐาน เกิดการเรียนรู้
ตลอดชี วิ ต พร้ อ มทั้ ง มี ทั ก ษะและศั ก ยภาพในการประกอบอาชี พ ที่ ส อดคล้ อ งกั บ ความต้ อ งการของประเทศ
การพัฒ นาคุณ ภาพการจั ดการศึกษาให้ เหมาะสมกับ บริบทของพื้นที่ที่ ห ลากหลาย และสั งคมที่เปลี่ ยนแปลงไป
รวมถึงการพัฒนาศักยภาพครูให้มีความพร้อมในการจัดการเรียนการสอน สอดรับกับทักษะที่จาเป็นในศตวรรษที่ 21
การยกระดับโรงเรียนคุณภาพประจาตาบล เพื่อสร้างโอกาสให้นักเรียนได้เข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพ ให้โรงเรียนมี
ความพร้อมในการบริหารจัดการ การจัดการเรียนรู้ที่มีคุณภาพ มีสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการส่งเสริมการเรียนรู้
เพื่อผลิตผู้เรียนที่มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับของผู้ปกครอง และชุมชน
1.1.3 แผนย่อยการตระหนักถึงพหุปัญญาของมนุษย์ที่หลากหลาย
แนวทางการพั ฒ นา การพัฒ นาหลั กสู ตร การวัด การประเมินผล การพั ฒ นาครู การพัฒ นาคุณ ภาพ
การศึกษา
เป้าหมายของแผนย่อย ประเทศไทยมีระบบข้อมูลเพื่อการส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพตามพหุปัญญา
เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาและการส่งต่อการพัฒนาให้เต็มตามศักยภาพเพิ่มขึ้น
แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2565 สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1

46
การบรรลุเป้าหมาย
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1 มีการพัฒนาหลักสูตรกระบวนการเรียนการสอน
การวัดและประเมินผลให้ ผู้เรียนทุกระดับและทุกกลุ่ม ให้ ได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพและมีมาตรฐาน เกิดการเรียนรู้
ตลอดชีวิต พร้อมทั้งมีทักษะและศักยภาพในการประกอบอาชีพที่สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ การขับเคลื่อน
การพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาให้เหมาะสมกับบริบทของพื้นที่ที่หลากหลาย รวมถึงแนวโน้มของสังคมที่เปลี่ยนแปลง
ไป และสอดคล้องกับการพัฒนาของประเทศ การพัฒ นาคุณภาพการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศ การพัฒ นาและ
เสริมสร้างศักยภาพครูให้มีความพร้อมในการจัดการเรียนการสอน สอดรับกับทักษะที่จาเป็นในศตวรรษที่ 21 รวมถึง
การส่งเสริมให้มีการจัดการศึกษาให้กับนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ
1.2 ประเด็นการพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต
1.2.1 เป้าหมายระดับประเด็น
เป้าหมาย คนไทยทุกช่วงวัยมีคุณภาพเพิ่มขึ้น ได้รับการพัฒนาอย่างสมดุล ทั้งด้านร่างกาย สติปัญญา และ
คุณธรรม จริยธรรม เป็นผู้ที่มีความรู้และทักษะในศตวรรษที่ 21 รักการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต
การบรรลุเป้าหมาย สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1 มีการพัฒ นาผู้เรียนตั้งแต่
ระดับก่อนประถมศึกษา จนถึงมัธยมศึกษาตอนปลาย
1.2.2 แผนย่อยการพัฒนาเด็กตั้งแต่ช่วงตั้งครรภ์จนถึงปฐมวัย
แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาในระดับก่อนประถมศึกษาที่มีคุณภาพ
เป้าหมายของแผนย่อย เด็กเกิดอย่างมีคุณภาพ มีพัฒนาการสมวัย สามารถเข้าถึงบริการที่มีคุณภาพมากขึ้น
การบรรลุเป้าหมาย
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1 มีการสนับสนุนการยกระดับ คุณภาพการจัด
การศึกษาก่อนประถมศึกษาในพื้นที่ และการดาเนินโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย
1.2.3 แผนย่อยการพัฒนาช่วงวัยเรียน/วัยรุ่น
แนวทางการพัฒนา การส่งเสริมการจัดการศึกษาให้กับนักเรียนระดับการศึกษาภาคบังคับและมัธยมศึกษา
ตอนปลาย
เป้าหมายของแผนย่อย วัยเรียน/วัยรุ่น มีความรู้และทักษะในศตวรรษที่ 21 ครบถ้วน รู้จักคิด วิเคราะห์
รักการเรียนรู้ มีสานึกพลเมือง มีความกล้าหาญทางจริยธรรม มีความสามารถในการแก้ ไขปัญหา ปรับตัว สื่อสาร และ
ทางานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิผลตลอดชีวิตดีขึ้น
การบรรลุเป้าหมาย
ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษาสุ โ ขทั ย เขต 1 มี ก ารส่ งเสริ ม พั ฒ นาหลั ก สู ต รกระบวนการเรีย นรู้ ที่
หลากหลาย เอื้ อ ต่ อ การเรี ย นรู้ ต ลอดชี วิ ต การพั ฒ นาสื่ อ การเรี ย นรู้ ในการจั ด การศึ ก ษา การจ้ า งครู วิ ท ยาศาสตร์
คณิ ต ศาสตร์ ในโรงเรี ย นระดั บ ประถมศึ ก ษา โรงเรีย นขยายโอกาสที่ ป ระสบปั ญ หาขาดแคลนครูวิ ท ยาศาสตร์แ ละ
คณิ ต ศาสตร์ การส่ งเสริ ม นิ สั ย รั ก การอ่ า น การพั ฒ นาระบบการประเมิ น และประกั น คุ ณ ภาพภายในสถานศึ ก ษา
การขั บ เคลื่ อ นงานแนะแนวในสถานศึ ก ษา และเสริ ม สร้ า งสมรรถนะผู้ เรี ย นเพื่ อ การศึ ก ษาต่ อ และการมี ง านท า
การขับเคลื่อนการดาเนินงานของนักจิตวิทยาประจาเขตพื้นที่การศึกษา การขับเคลื่อนการดูแลช่วยเหลือและคุ้มครอง
เด็กนักเรียน รวมถึงการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษาในสังกัด
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1.3 ประเด็นความเสมอภาคและหลักประกันทางสังคม
1.3.1 เป้าหมายระดับประเด็น
เป้าหมาย คนไทยทุกคนได้รับการคุ้มครองและมีหลักประกันทางสังคมเพิ่มขึ้น
การบรรลุเป้าหมาย สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1 มีระบบให้ความช่วยเหลือ
ผู้เรียนกลุ่มเป้าหมายที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ
1.3.2 แผนย่อยมาตรการแบบเจาะจงกลุ่มเป้าหมายเพื่อแก้ปัญหาเฉพาะกลุ่ม
แนวทางการพัฒนา จัดให้มีระบบสนับสนุนผู้เรียน โดยเฉพาะผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ
เป้าหมายของแผนย่อย มีระบบกลไกให้ความช่วยเหลือกลุ่มเป้าหมายที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษได้
ครอบคลุมมากยิ่งขึ้น
การบรรลุเป้าหมาย
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1 มีระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนและคุ้มครอง
ผู้เรียน จัดสรรค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างเพียงพอ และเหมะสม
ส่งเสริมให้นักเรียนกลุ่มเป้าหมายได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ รวมถึงการส่งเสริมการจัดการศึกษา
ด้านเทคโนโลยีทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) และเทคโนโลยีทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT)
1.4 ประเด็นความมั่นคง
1.4.1 เป้าหมายระดับประเด็น
เป้าหมาย ประเทศชาติมีความมั่นคงในทุกมิติ และทุกระดับเพิ่มขึ้น
การบรรลุเป้าหมาย สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1 ส่งเสริมการจัดการศึกษาให้เกิด
ความสมานฉัน ท์ อยู่ร่วมกันอย่างสัน ติสุข ป้ องกันเด็กและเยาวชนจากยาเสพติด และแก้ไขปัญหาช่วยเหลือเด็กที่ติด
ยาเสพติดให้กลับตัวและกลับคืนสู่สังคม
1.4.2 แผนย่อยการป้องกันและแก้ไขปัญหาที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง
แนวทางการพัฒ นา สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุ โขทัย เขต 1 พัฒ นาการจัดการศึกษาให้
สอดคล้องกับ วิถีชีวิต วัฒ นธรรม และบริบ ทของพื้ นที่ ให้ รู้รักสามัคคี มีความสมานฉันท์และอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุ ข
ส่งเสริมการสร้างภูมิคุ้มกันในการป้องกันยาเสพติดในกลุ่มเด็กและเยาวชน มีการพัฒนาระบบติดตาม ดูแล ช่วยเหลือ
กลุ่มเด็กและเยาวชนที่มีปัญหายาเสพติด สนับสนุนการคืนเด็กดีสู่สังคม
เป้าหมายของแผนย่อย
1. ภาคใต้มีความสงบสุขร่มเย็น
2. ปัญหาความมั่นคงที่มีอยู่ในปัจจุบัน ได้รับการแก้ไขจนไม่ส่งผลกระทบต่อการบริหารและพัฒนาประเทศ
การบรรลุเป้าหมาย
สานั กงานเขตพื้น ที่ การศึกษาประถมศึกษาสุ โขทัย เขต 1 มีการพัฒ นาการจัดการศึกษาให้ ส อดคล้ องกับ
วิถีชีวิต วัฒ นธรรม และบริบ ทของพื้นที่ ให้ รู้รักสามัคคี มีความสมานฉันท์และอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข และแผนการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ในสถานศึกษา เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันป้องกันยาเสพติดในกลุ่มเด็กและเยาวชนที่มีปัญหา
ยาเสพติด สนับสนุนการคืนเด็กดีสู่สังคม เสริมสร้างมาตรฐานในการป้องกันและแก้ไขปัญหาในกลุ่มเป้าหมาย ซึ่งส่งผลให้
ประเทศไทยมีความมั่นคง
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1.5 ประเด็นการปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม
1.5.1 เป้าหมายระดับประเด็น
เป้าหมาย คนไทยมีคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมที่ดีงามและมีความรัก และความภูมิใจในความเป็นไทย
มากขึ้น นาหลักของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดารงชีวิต สังคมไทย มีความสุขและเป็นที่ยอมรับของนานา
ประเทศมากขึ้น
การบรรลุเป้าหมาย สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1 ส่งเสริมให้นักเรียน ครู
ผู้บริหาร และบุคลากรทางการศึกษาตระหนักรู้ เข้าใจ และมีกระบวนการคิดอย่างมีเหตุผล ซึมซับคุณค่าแห่งคุณธรรม
ความดีอย่างเป็นธรรมชาติ สร้างความรู้สึกผิดชอบชั่วดี มีความภูมิใจในการทาความดี สร้างเครือข่ายชุมชน องค์กรแห่ง
คุณธรรม
1.5.2 แผนย่อยการปลูกฝังคุณ ธรรม จริยธรรม ค่านิยมและการเสริมสร้างจิตสาธารณะ และการเป็น
พลเมืองที่ดี
แนวทางการพัฒนา สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1 ส่งเสริมให้มีการปลูกฝัง
คุณ ธรรม จริยธรรม ค่านิ ย ม และการเสริมสร้างจิตสาธารณะ และการเป็นพลเมืองที่ดี แก่ผู้ เรียน ครู ผู้บริห าร และ
บุคลากรทางการศึกษา
เป้าหมายของแผนย่อย คนไทยเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ มีความพร้อมในทุกมิติตามมาตรฐานและสมดุลทั้ง
ด้านสติปัญญา คุณธรรม จริยธรรม มีจิตวิญญาณที่ดี เข้าใจในการปฏิบัติตนปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมดีขึ้น
การบรรลุเป้าหมาย
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1 มีแผนการส่งเสริมให้นักเรียน ครู ผู้บริหาร
และบุคลากรทางการศึกษา ตระหนักรู้ เข้าใจ และมีกระบวนการคิดอย่างมีเหตุผล ซึมซับคุณค่าแห่งคุณธรรมความดี
อย่างเป็นธรรมชาติ สร้างความรู้สึกผิดชอบชั่วดี มีความภูมิใจในการทาความดี สร้างเครือข่ายชุมชน องค์กรแห่งคุณธรรม
1.6 ประเด็นการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ
1.6.1 เป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บท
เป้าหมาย ประเทศไทยปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ
การบรรลุเป้าหมาย สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1 ส่งเสริมและสนับสนุน
จัดการเรียนรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรมและพฤติกรรมซื่อสัตย์สุจริต
1.6.2 แผนย่อยการป้องกันการทุจริตและการประพฤติมิชอบ
แนวทางการพัฒนา สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1 ส่งเสริมให้มีการปลูกฝัง
วัฒนธรรมและพฤติกรรมซื่อสัตย์สุจริต
เป้าหมายของแผนย่อย ประชาชนมีวัฒนธรรมและพฤติกรรมซื่อสัตย์สุจริต
การบรรลุเป้าหมาย
สานั กงานเขตพื้น ที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1 มีการพัฒ นาเทคนิคการการเรียนการสอน
เกี่ ย วกั บ การป้ อ งกั น และปราบปรามการทุ จ ริ ต ส าหรั บ นั ก เรี ย น และพั ฒ นาผู้ น าเยาชนต่ อ ต้ า นการทุ จ ริ ต
การสร้ า งเครื อ ข่ า ยและการมี ส่ ว นร่ ว มในการต่ อ ต้ า นการทุ จ ริ ต พั ฒ นาผู้ บ ริ ห าร ครู และบุ ค ลากรทางการศึ ก ษา
ให้มีการบริหารงานโดยยึดหลักธรรมาภิบาล มีความซื่อสัตย์สุจริต และป้องกันการทุจริตทุกรูปแบบ
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2) แผนปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา
2.1 เรื่องการปฏิรูปการพัฒนาเด็กเล็กและเด็กก่อนวัยเรียน
2.1.1 ประเด็น การพัฒนาระบบดูแล พัฒนา และการจัดการเรียนรู้ เพื่อให้เด็กปฐมวัย ได้รับการพัฒนา ร่างกาย
จิตใจ วินัย อารมณ์ สังคม และสติปัญญาให้สมวัย
2.1.2 กิจกรรมและเป้าหมายกิจกรรม การสนับสนุนการยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาก่อนประถมศึกษา
ในพื้นที่ การดาเนินโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย การจัดการศึกษาให้นักเรียนในระดับก่อนประถมศึกษา
2.2 เรื่องการปฏิรูปเพื่อลดความเหลื่อมล้าทางการศึกษา
2.2.1 ประเด็น
1) การจัดการศึกษาสาหรับคนพิการ บุคคลที่มีความสามารถพิเศษ และบุคคลที่มีความต้องการจาเป็นพิเศษ
2) การดาเนินการเพื่อลดความเหลื่อมล้าทางการศึกษา
3) การยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาในพื้นที่ห่างไกล หรือสถานศึกษาที่ต้องมีการยกระดับคุณภาพ
อย่างเร่งด่วน
2.2.2 กิจกรรม
1) การจัดการศึกษาสาหรับเด็กด้อยโอกาส เพื่อให้เด็กด้อยโอกาสได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพ
2) การจัดสรรค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน
3) การส่งเสริมการจัดการศึกษาด้านเทคโนโลยีทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) และเทคโนโลยีทางไกลผ่าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT)
2.2.3 เป้าหมายกิจกรรม จัดการศึกษาให้นักเรียนในระดับก่อนประถมศึกษา จนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน
2.3 เรื่องการปฏิรูปกลไกและระบบการผลิต คัดกรอง และพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพครู และอาจารย์
2.3.1 ประเด็นการพัฒนาวิชาชีพครู
2.3.2 กิจ กรรมและเป้ าหมายกิจ กรรม การพัฒ นาคุณ ภาพการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศ พัฒ นาและ
เสริมสร้างศักยภาพครู เพื่อพัฒ นาศักยภาพครูให้ มีความพร้อมในการจัดการเรียนการสอนสอดรับกับทักษะที่จาเป็น
ในศตวรรษที่ 21
2.4 เรื่องการปฏิรูปการจัดการเรียนการสอนเพื่อตอบสนองการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21
2.4.1 ประเด็น
1) การปรับหลักสูตร พร้อมกระบวนการจัดการเรียนการสอน และการประเมินเพื่อพัฒ นาการเรียนรู้
เป็นหลักสูตรฐานสมรรถนะ
2) ระบบการประกัน การประเมิน และการรับรองคุณภาพการศึกษา
3) ระบบความปลอดภัย และระบบสวัสดิภาพของผู้เรียน
4) การจัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม
2.4.2 กิจกรรมและเป้าหมายกิจกรรม
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1) การพัฒนาหลักสูตรกระบวนการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล เพื่อให้ผู้เรียนและประชาชน
ได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพและมีมาตรฐาน เกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิต พร้อมทั้งมีทักษะและศักยภาพในการประกอบอาชีพ
ที่สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ
2) การขั บ เคลื่ อ นการพั ฒ นาการศึ ก ษาที่ ยั่ ง ยื น การพั ฒ นาคุ ณ ภาพสถานศึ ก ษาโรงเรี ย นคุ ณ ภาพ
ประจาตาบล การจ้างครูคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ในโรงเรียนประถมศึกษาและโรงเรียนขยายโอกาส เพื่อพัฒนาคุณภาพ
การจัดการศึกษาให้เหมาะสมกับบริบทของพื้นที่ และแนวโน้มของสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป
3) การป้องกันและการแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา เพื่อสร้างภูมิคุ้มกั นป้องกันยาเสพติดในกลุ่ม
เด็กและเยาวชนมิให้เป็นผู้เสพรายใหม่ พัฒนากระบวนการระบบติดตาม ดูแล ช่วยเหลือกลุ่มเด็กและเยาวชนที่มีปัญหายา
เสพติด สนับสนุนการคนเด็กดีสู่สังคม เสริมสร้างมาตรฐานในการป้องกันและแก้ไขปัญหาในกลุ่มเป้าหมาย
4) การเสริมสร้างระเบียบวินัย คุ ณธรรม จริยธรรม เพื่อให้นักเรียน ครู ผู้บริหาร และบุคลากรทางการ
ศึกษา ตระหนั กรู้ เข้าใจ และมีกระบวนการคิดอย่างมีเหตุผล ซึมซับคุณ ค่าแห่ งคุณ ธรรมความดีอย่างเป็ นธรรมชาติ
สร้างความรู้สึกผิดชอบชั่วดี ภูมิใจในการทาความดี และสร้างเครือข่ายชุมชนองค์กรแห่งคุณธรรม
2.5 เรื่องการปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู้โดยผลิกโฉมด้วยระบบดิจิทัล
2.5.1 ประเด็น การปฏิรูปการเรียนรู้ด้วยดิจิทัลผ่านแพลตฟอร์มการเรียนรู้ด้วยระบบดิจิทัลแห่งชาติ
2.5.2 กิจกรรมและเป้าหมายกิจกรรม การพัฒนาสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา เพื่อส่งเสริมการจัด
การศึกษาด้านเทคโนโลยีทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) และเทคโนโลยีทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT)
3) แผนการปฏิรูปด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
3.1 เรื่องการป้องกันและการเฝ้าระวัง
3.1.1 ประเด็น เร่งสร้างการรับรู้และจิตสานึกของประชาชนในการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ โดย
ความร่วมมือระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม
3.2 กิจกรรมและเป้าหมายกิจกรรม การพัฒนาเทคนิคการการเรียนการสอนเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตสาหรับนักเรียน และพัฒนาผู้นาเยาชนต่อต้านการทุจริต การสร้างเครือข่ายและการมีส่วนร่วมในการต่อต้านการ
ทุจริตของผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา
4) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12
4.1 วัตถุประสงค์
1) เพื่อวางรากฐานให้คนไทยเป็นคนที่สมบูรณ์ มีคุณธรรมจริยธรรม มีระเบียบวินัย ค่านิยมที่ดี มีจิตสาธารณะ
และมีความสุ ข โดยมีสุ ขภาวะและสุ ขภาพที่ ดี ครอบครัว อบอุ่น ตลอดจนเป็นคนเก่งที่มีทั กษะความรู้ความสามารถ
และพัฒนาตนเองได้ต่อเนื่องตลอดชีวิต
2) เพื่อให้คนไทยมีความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคม ได้รับความเป็นธรรมในการเช้าถึงทรัพยากรและบริการ
ทางสังคมที่มีคุณภาพ ผู้ด้อยโอกาสได้รับการพัฒนาศักยภาพ รวมทั้งชุมชนมีความเข้มแข็ง พึ่งพาตนเองได้
3) เพื่อให้ เศรษฐกิจเข้มแข็ง แข่งขัน ได้ มีเสถียรภาพ และมีความยั่งยืน สร้างความเข้มแข็งของฐานการผลิ ต
และบริ ก ารเดิ มและขยายฐานใหม่ โดยการใช้น วัต กรรมที่ เข้ มข้ น มากขึ้ น สร้างความเข้ ม แข็ งของเศรษฐกิจ ฐานราก
และสร้างความมั่นคงทางพลังงาน อาหารและน้า
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4) เพื่อรักษาฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและคุณภาพสิ่งแวดล้อมให้สามารถสนับสนุนการเจริญเติบโตที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อมและการมีคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน
5) เพื่อให้การบริหารราชการแผ่นดินมีประสิทธิภาพ โปร่งใส ทันสมัยและมีการทางานเชิงบูรณาการของภาคี
การพัฒนา
4.2 ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์
4.2.1 เป้าหมายระดับยุทธศาสตร์ที่
1) คนไทยส่วนใหญ่มีทัศนคติและพฤติกรรมตามบรรทัดฐานที่ดีของสังคมเพิ่มขึ้น
2) คนในสังคมไทยทุกช่วงวัยมีทักษะ ความรู้และความสามารถเพิ่มขึ้น
3) คนไทยได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพสูงตามมาตรฐานสากลและสามารถเรียนรู้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง
4.2.2 แนวทางการพัฒนา
1) ปรับเปลี่ยนค่านิยมคนไทยให้มีคุณธรรม จริยธรรม มีวินัย จิตสาธารณะ และพฤติกรรมที่พึงประสงค์
โดยส่ งเสริ มให้ มีการปลู กฝั งคุ ณ ธรรม จริ ย ธรรม ค่านิยม และการเสริม สร้างจิตสาธารณะ และการเป็น พลเมืองที่ ดี
แก่ผู้เรียนและบุคลกรที่เกี่ยวข้อง
2) พั ฒ นาศั ก ยภาพคนให้ มี ค วามรู้ และความสามารถในการด ารงชี วิ ต อย่ า งมี คุ ณ ค่ า โดยสนั บ สนุ น
การยกระดับคุณภาพการจั ดการศึกษาก่อนประถมศึกษาในพื้นที่ การดาเนินโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ส่งเสริม
การพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ที่หลากหลายเอื้อต่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต การพัฒ นาสื่อการเรียนรู้ในการ
จัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน การจ้างครูวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ในโรงเรียนประถมศึกษา โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา
โรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดกลางและเล็ก ที่ประสบปัญหาขาดแคลนครูวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ การส่งเสริมนิสัย
รักการอ่าน การพัฒนาระบบการประเมินและการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา การขับเคลื่อนงานแนะแนว
ในสถานศึกษา เสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียนเพื่อการศึกษาต่อและการมีงานทา ขับเคลื่อนการดาเนินงานของนักจิตวิทยา
โรงเรียนประจาเขตพื้นที่การศึกษา การขับเคลื่อนการดูแลช่วยเหลือและคุ้มครองเด็กนักเรียน การขับเคลื่อนหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา
3) ยกระดั บ คุ ณ ภาพการศึ ก ษาและการเรี ย นรู้ ต ลอดชี วิ ต โดยการพั ฒ นาคุ ณ ภาพการเรี ย นการสอน
ภาษาต่างประเทศและพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพครู ส่งเสริมให้มีการจัดการศึกษาให้กับนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ
4.3 ยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้าในสังคม
4.4.1 เป้าหมายระดับยุทธศาสตร์ที่
1) ลดปัญหาความเหลื่อมล้าด้านรายได้ของกลุ่มคนที่มีฐานะทางเศรษฐกิจและสังคมที่แตกต่างกัน และ
แก้ไขปัญหาความยากจน
2) เพิ่มโอกาสการเข้าถึงบริการพื้นฐานทางสังคมของภาครัฐ
4.4.2 แนวทางการพัฒนา
1) เพิ่ ม โอกาสให้ กั บ กลุ่ ม เป้ า หมายประชากรร้ อ ยละ 40 ที่ มี ร ายได้ ต่ าสุ ด ให้ ส ามารถเข้ า ถึ ง บริ ก าร
ที่มีคุณภาพของรัฐ และมีอาชีพ โดยส่งเสริมให้มีการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบ
การศึกษาขั้น พื้นฐาน 5 รายการ ได้แก่ ค่าจั ดการเรียนการสอน ค่าหนังสือเรียน ค่าอุปกรณ์ การเรียน ค่าเครื่องแบบ
นักเรียน และค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
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2) ขยายโอกาสการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพให้แก่เด็กและเยาวชนที่ด้อยโอกาสทางการศึกษาอย่าง
ต่ อ เนื่ อ งโดยไม่ ถูก จ ากั ด ศั ก ยภาพจากสภาพครอบครัว พื้ น ที่ แ ละสภาพร่างกาย โดยส่ งเสริม การจัด การศึ ก ษาด้ า น
เทคโนโลยีทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) และเทคโนโลยีทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) การสร้างโอกาสและ
ลดความเหลื่อมล้าทางการศึกษาในระดับพื้นที่พิเศษ โรงเรียนพื้นที่สูงในถิ่นทุรกันดาร โรงเรียนพื้นที่เกาะแก่ง
4.4 ยุทธศาสตร์ที่ 4 การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
4.4.1 เป้าหมายระดับยุทธศาสตร์ที่ 4 เพิ่มประสิทธิภาพการลดก๊าซเรือนกระจกและขีดความสามารถในการ
ปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
4.4.2 แนวทางการพัฒนาที่ 1 สนับสนุนการลดก๊าซเรือนกระจกและเพิ่มขีดความสามารถในการปรับตัวต่อการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เพิ่มการสร้างความรู้ความเข้าใจ ความตระหนักและการมีส่วนร่วมของประชาชน และ
ภาคส่ วนต่าง ๆ ในการรับ มือการเปลี่ ย นแปลงสภาพภู มิอากาศ พั ฒ นาหลักสู ตรสิ่ งแวดล้อมตั้ งแต่ระดับปฐมวัยและ
หลักสูตรเศรษฐกิจพอเพียง
4.5 ยุท ธศาสตร์ที่ 6 การบริห ารจั ด การในภาครั ฐ การป้ องกัน การทุ จริ ต ประพฤติ มิช อบและธรรมาภิ บาลใน
สังคมไทย
4.5.1 เป้าหมายระดับยุทธศาสตร์ที่ 3 เพิ่มคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริตให้สูงขึ้น
4.5.2 แนวทางการพัฒนาที่ 1 ป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบปลูกฝังให้คนไทยไม่โกง
5) นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ
5.1 นโยบายความมั่นคงแห่งชาติที่ 8 เสริมสร้างความเข้มแข็งและภูมิคุ้มกันความมั่นคงภายใน
5.1.1 แผนระดับ ชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่ งชาติ รองรับนโยบายที่ 10 ประเด็นการป้องกันและปราบปราม
ยาเสพติด
5.1.2 เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ การแพร่ระบาดของยาเสพติดในสังคมไทยลดลง
5.1.3 ตัวชี้วัด ระดับความสาเร็จในการป้องกันการแก้ไขปัญหายาเสพติด
5.1.4 กลยุทธ์ รณรงค์ให้เด็ก เยาวชน ผู้ใช้แรงงาน และประชาชนกลุ่มเสี่ยง ตระหนักรู้ถึงโทษของยาเสพติด
เพื่อป้องกันการเสพยา โดยอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วน
5.2 นโยบายความมั่นคงแห่งชาติที่ 9 เสริมสร้างความมั่นคงของชาติจากภัยการทุจริต
5.2.1 แผนระดั บ ชาติว่าด้ วยความมั่น คงแห่ งชาติ รองรับ นโยบายที่ 11 ประเด็ น การเสริม สร้างความมั่ น คง
ของชาติจากภัยการทุจริต
5.2.2 เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ หน่วยงานภาครัฐมีระบบป้องกันและแก้ไขการทุจริตและประชาชนไม่เพิกเฉยต่อ
การทุจริตของหน่วยงานภาครัฐ
5.2.3 ตัวชี้วัด ดัชนีการรับรู้การทุจริตของประเทศไทย
5.2.4 กลยุทธ์ รณรงค์ให้ความรู้แก่ทุกภาคส่วนถึงภัยทุจริต เพื่อสร้างค่านิยมต่อต้าน และปฏิเสธการทุจริต
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แผนระดับที่ 3
1. แผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 – 2565) ของกระทรวงศึกษาธิการ
1.1 เรื่องที่ 1 การจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ
1.2 เรื่องที่ 2 การผลิตและพัฒนากาลังคน การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน
ของประเทศ
1.3 เรื่องที่ 3 การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัยและการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
1.4 เรื่องที่ 4 การสร้างโอกาสความเสมอภาคและความเท่าเทียมทางการศึกษา
1.5 เรื่องที่ 5 การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา
2. นโยบายของสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564-2565
2.1 ด้านความปลอดภัย
2.2 ด้านโอกาส
2.3 ด้านคุณภาพ
2.4 ด้านประสิทธิภาพ

การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทางการศึกษา (SWOT Analysis)
สานั กงานเขตพื้น ที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1 ได้ดาเนินการวิเคราะห์ สภาพแวดล้อมภายในและ
ภายนอกขององค์กร โดยมีผลการวิเคราะห์ ดังนี้
ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก
1. ด้านโอกาส
1.1 มี วัฒ นธรรมขนบธรรมเนี ย มและประเพณี ภู มิปัญ ญาที่ดีงามเป็น เอกลั กษณ์ ป ระจาถิ่นที่ห ลากหลาย
สามารถเป็นแบบอย่างได้
1.2 ผู้ปกครองให้ความสาคัญต่อบุตรหลานในการเข้าโรงเรียนที่มีคุณภาพ ทาให้สถานศึกษาต้องเร่งพัฒนา
คุณภาพ
1.3 ประชาชน ผู้เกี่ยวข้อง องค์กรภายนอก ให้ความสาคัญและให้ความร่วมมือต่อการจัดการศึกษา
1.4 มีกฎหมาย พรบ.การศึกษา นโยบาย ที่ชัดเจนเป็นรูปธรรมซึ่งเอื้อต่อการพัฒนาการจัดการศึกษา
1.5 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานทางการศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชน มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา
1.6 มีค่านิยมทางด้านเศรษฐกิจที่ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
1.7 องค์กรทั้งภาครัฐและเอกชน ชุมชน ให้ความร่วมมือช่วยเหลือในการจัดการศึกษา
1.8 มี เ ทคโนโลยี ที่ ทั น สมั ย รวดเร็ ว เอื้ อ ต่ อ การท างานสามารถน ามาใช้ ป ระโยชน์ ด้ า นการศึ ก ษา
การบริหารงาน การสื่อสารมากขึ้น
2. ด้านอุปสรรค
2.1 วัฒ นธรรมและค่านิ ย มของผู้ ป กครอง มี การส่ งบุต รหลานเข้าไปเรียนในเมืองมากขึ้น ทาให้ โรงเรีย น
ในท้องถิ่นมีนักเรียนลดลง
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2.2 วัฒนธรรมตะวันตกเข้ามาจึงทาให้ค่านิยมเปลี่ยนไปตามกระแสของสังคมและวัฒนธรรมต่างชาติ ส่งผลให้
เยาวชนไทยละเลยวัฒนธรรมประเพณีไทย สนใจวัตถุนิยมและบริโภคนิยมเพิ่มมากขึ้น
2.3 เด็กจากครอบครัวที่ผู้ปกครองมีอาชีพที่ต้องย้ายถิ่นที่อยู่อาศัยบ่อยๆ ทาให้การเรียนขาดความต่อเนื่อง
ส่งผลคุณภาพทางการศึกษาของเด็กนักเรียน
2.4 มีการเปลี่ยนแปลงด้านการบริหารจัดการ ทาให้นโยบายเปลี่ยนแปลงไปตามรัฐบาล
2.5 การเมืองท้องถิ่นยังไม่เข้าใจถึงบทบาทหน้าที่ ที่ต้องเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา
2.6 กฎหมาย และระเบียบของหน่วยงานอื่น ไม่เอื้อต่อการสนับสนุนงบประมาณให้กับสถานศึกษา
2.7 คนว่างงาน ทาให้เกิดความยากจน มีภาระหนี้สินเพิ่มมากขึ้น
2.8 การระดมทรัพยากรทางการศึกษาทาได้น้อยไม่เพียงพอต่อการพัฒนา
2.9 ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี ส่งผลให้ผู้เรียนขาดคุณธรรม จริยธรรม และส่งผลให้นักเรียนเลียนแบบ
พฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ เนื่องจากไม่มีข้อจากัดในการเรียนรู้
2.10 การส่งเสริม สนับสนุน การวิจัย คิดค้นนวัตกรรมทางการศึกษา เพื่อนาไปพัฒนา คุณภาพการศึกษา
ยังทาได้น้อย
2.11 การแพร่ระบาดของโรคอุบัติใหม่ ทาให้การพัฒ นาการศึกษาขาดความต่อเนื่อง และส่งผลกระทบถึง
ความปลอดภัยของนักเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษาที่ปฏิบัติงาน
ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน
1. ปัจจัยที่เป็นจุดแข็ง
1.1 การกาหนดนโยบายที่มาจากการมีส่วนร่วมของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง
1.2 มีการจัดตั้งกลุ่มเครือข่ายโรงเรียนและศูนย์ประถมศึกษาอาเภอ
1.3 มีสถานศึกษาให้บริการประชาชนวัยเรียน ครอบคลุมทุกกลุม่ เป้าหมาย
1.4 สถานศึกษาจัดให้ผู้เรียนได้รับการเรียนรู้ด้วยวิธีการที่หลากหลาย โดยเน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
1.5 มีการจัดทาหลักสูตรสถานศึกษาที่สอดคล้องกับบริบทและความต้องการของท้องถิ่น
1.6 มีการประเมินคุณภาพผู้เรียนจากภายในองค์กรและภายนอกองค์กรอย่างต่อเนื่อง
1.7 บุคลากรมีศักยภาพ มีความรู้ ความสามารถและประสบการณ์
1.8 บุคลากรได้รับการพัฒนาศักยภาพอย่างต่อเนื่อง
1.9 มีระบบการบริหารติดตามด้านการเงินที่มีประสิทธิภาพ
1.10 การเบิกจ่ายเงินถูกต้องตามระเบียบ รวดเร็ว มีประสิทธิภาพ และตรวจสอบได้
1.11 ได้รับการสนับสนุนงบประมาณและทรัพยากร จากชุมชนและหน่วยงานอื่น ๆ
2. ปัจจัยที่เป็นจุดอ่อน
2.1 นโยบายถูกกาหนดมาจากส่วนกลาง ทาให้โครงการ/กิจกรรม ยังไม่เป็นไปตามสภาพปัญหาที่แท้จริงและ
ความต้องการของท้องถิ่น
2.2 ขาดการประสานงานด้านนโยบายและการประชาสัมพันธ์
2.3 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนต่ากว่ามาตรฐานบางกลุ่มสาระ
2.4 นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษยังไม่ได้รับการสนับสนุนเท่าที่ควร
2.5 คุณภาพผู้เรียนในด้านของคุณธรรม จริยธรรมลดลง
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2.6 โรงเรียนขนาดเล็กประสบปัญหาขาดแคลนครู ทาให้ครูไม่ครบชั้นเรียน
2.7 บุคลกรปฏิบัติงานไม่ตรงกับความรู้ ความสามารถของตนเอง
2.8 นโยบายการบริหารงานบุคคลยังไม่กระจายอานาจสู่สถานศึกษาอย่างแท้จริง
2.9 บุคลากรมีปัญหาหนี้สินทาให้ไม่มีขวัญกาลังใจในการปฏิบัติงาน
2.10 โรงเรียนขาดความรู้ความเข้าใจด้านการเงิน ทาให้ดาเนินการเบิกจ่ายล่าช้า และเบิกจ่ายผิดวัตถุประสงค์
2.11 โรงเรียนขนาดเล็กมีสื่อ วัสดุ อุปกรณ์ไม่เพียงพอ ล้าสมัยและไม่มีคุณภาพ

แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2565 สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1

56

ส่วนที่ 3
ทิศทางการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
สานั กงานเขตพื้น ที่ การศึกษาประถมศึกษาสุ โขทัย เขต 1 มีอานาจหน้ าที่ในการบริห ารจัดการศึกษา และ
ส่งเสริมสนับสนุน การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานให้ประชากรวันเรียนอย่างทั่วถึง และมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา
ขั้น พื้ น ฐาน สานั กงานเขตพื้ น ที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทั ย เขต 1 จึงได้กาหนดกรอบทิศทางการพัฒ นาคุณ ภาพ
การศึกษาขั้น พื้นฐานไว้ในแผนพัฒ นาการศึกษาขั้น พื้นฐาน ระยะ 4 ปี พ.ศ. 2565 ซึ่งสอดคล้ องกับแผนทั้ง 3 ระดับ
ดั งนี้ ยุ ท ธศาสตร์ ช าติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580) แผนแม่ บ ทภายใต้ ยุ ท ธศาสตร์ ช าติ แผนปฏิ รู ป ประเทศ
ด้านการศึกษา แผนพัฒ นาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) นโยบายและแผนระดับชาติ
ว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ (พ.ศ. 2562-2565) แผนปฏิบัติราชการ 3 ปี ของกระทรวงศึกษาธิการ (พ.ศ. 2563-2565)
แผนปฏิบั ติราชการ 3 ปี ของส านั กงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้ นฐาน (พ.ศ. 2563-2565) และนโยบายอื่น ๆ
ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา

ค่านิยม
ยิ้มแย้มแจ่มใส เต็มใจบริการ

วิสัยทัศน์
เป็นองค์กรคุณภาพ มุ่งพัฒนาการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ

พันธกิจ
1.
2.
3.
4.

พัฒนาผู้เรียนให้มีความสามารถทางด้านวิชาการ ทักษะชีวิต ทักษะอาชีพ คุณธรรม จริยธรรม และมีจิตอาสา
สร้างโอกาส ความเสมอภาค ลดความเหลื่อมล้า ให้ผู้เรียนทุกคน อย่างทั่วถึงและเท่าเทียม
พัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาให้มีความก้าวหน้าตามมาตรฐานวิชาชีพ
พัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษา เน้นจิตอาสา พัฒนาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน และจัดการศึกษาโดยใช้เทคโนโลยี
ดิจิทัล (Digital Technology)

เป้าหมาย
1. ผู้เรียนมีสมรรถนะสาคัญตามหลักสูตร มีทักษะการเรียนรู้ ในศตวรรษที่ 21 (3R8C) มีทักษะการเรียนรู้เชื่อมโยง
สู่อาชีพ การมีงานทาตามความสามารถและความถนัด มีคุณธรรม จริยธรรม และมีจิตสาธารณะ
2. ผู้เรียนได้รับสิทธิและโอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐานเท่าเทียมกัน ศึกษาต่อระดับที่สูงขึ้น มีความรู้ทักษะพื้นฐาน
ในการประกอบอาชีพให้เหมาะสมกับวัย
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3. ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา มีผลงานเชิงประจักษ์ ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ เพื่อสร้างขวัญ
และกาลังใจในการทางาน
4. พัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษา เน้นจิตอาสา พัฒนาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน และจัดการศึกษาโดยใช้เทคโนโลยี
ดิจิทัล (Digital Technology) เป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการและจัดการเรียนการสอน
5. พัฒนาบุคลากรในสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาให้ทางานแบบบูรณาการ มีความสามัคคี มีวินัย มีส่วนร่วมในการ
ทางาน มีคุณธรรม จริยธรรม และมีจิตอาสา
6. สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1 และโรงเรียนทุกแห่ง สามารถบริหารจัดการศึกษา
ได้อย่างมีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล
7. สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1 และโรงเรียนทุกแห่ง มีการบริหารจัดการเชิงบูรณาการ
มีการกากับ ติดตาม ประเมินผล มีระบบข้อมูลสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพ และการรายงานผลอย่างเป็นระบบ

กลยุทธ์
กลยุทธ์ที่ 1 จัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของมนุษย์และของชาติ
กลยุทธ์ที่ 2 จัดการศึกษาเพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพผู้เรียน ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา
กลยุทธ์ที่ 4 สร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ มีมาตรฐานและลดความเหลื่อมล้าทางการศึกษา
กลยุทธ์ที่ 5 จัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
กลยุทธ์ที่ 6 ปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา

จุดเน้น

สร้าง...สรรค์
เทคโนโลยีอย่างมี
ประสิทธิภาพ


สร้าง...ค่านิยม
คุณความดี


สร้าง...คุณภาพ
การศึกษา

4 สร้าง
การพัฒนาสู่มิติ
การศึกษาอย่าง
ยั่งยืน


สร้าง...จิตอาสา
พัฒนาสังคม
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4 สร้างการพัฒนาสู่มิติการศึกษาอย่างยั่งยืน
 สร้าง...คุณภาพการศึกษา
- คุณภาพเขตพื้นที่การศึกษา
- คุณภาพผู้เรียน
- คุณภาพครู ผู้บริหารและบุคลากร
- คุณภาพโรงเรียน
 สร้าง...ค่านิยมคุณความดี
- คุณธรรม นาความรู้

 สร้าง...จิตอาสาพัฒนาสังคม
- เราทาความดีเพื่อชาติ ศาสนา
พระมหากษัตริย์

 สร้าง...สรรค์เทคโนโลยีอย่างมี
ประสิทธิภาพ
- ถูกต้อง
- รวดเร็ว
- ปลอดภัย

ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย
กลยุทธ์ที่ 1 จัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของมนุษย์และของชาติ
ที่

ตัวชี้วัด

1

ร้ อ ยละของโรงเรี ย นที่ น้ อ มน าพระบรมราโชบายด้ านการศึ ก ษาของ
พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ
พระวชิ ร เกล้ า เจ้ า อยู่ หั ว และหลั ก ปรั ช ญาของเศรษฐกิ จ พอเพี ย ง
ไปพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามที่กาหนดได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
ร้ อ ย ล ะขอ งผู้ เรี ย น ที่ มี พ ฤ ติ ก รรม ที่ แ ส ด งอ อก ถึ งค วาม รั ก ใน
สถาบั น ช าติ ยึ ด มั่ น การป กค รองระบ อบ ป ระช า ธิ ป ไตยอั น มี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
ร้ อ ยละของผู้ เรี ย นที่ มี พ ฤติ ก รรมที่ แ สดงออกถึ งการมี ทั ศ นคติ ที่ ดี ต่ อ
บ้ า นเมื อ ง มี ห ลั ก คิ ด ที่ ถู ก ต้ อ งเป็ น พลเมื อ งดี ข องชาติ มี คุ ณ ธรรม
จริยธรรม มีค่านิยมที่พึงประสงค์ มีคุณธรรม อัตลักษณ์ มีจิตสาธารณะ
มีจิตอาสา รับผิ ดชอบต่อ ครอบครัว ผู้อื่น และสังคมโดยรวม ซื่อสั ตย์
สุจริต มัธยัสถ์ อดออม โอบอ้อมอารี มีวินัย และรักษาศีลธรรม
ร้ อ ยละของผู้ เรี ย นที่ เข้ า ร่ ว มกิ จ กรรม มี ค วามรู้ ความเข้ า ใจ และมี
ความพร้ อมสามารถรั บ มื อกับ ภั ย คุกคามทุ กรูปแบบที่ มี ผลกระทบต่ อ
ความมั่นคง เช่น ภัยจากยาเสพติด ความรุนแรง การคุกคามในชีวิตและ
ทรัพย์สิน การค้ามนุษย์ อาชญากรรมไซเบอร์ และภัยพิบัติต่าง ๆ

2

3

4

ค่าเป้าหมาย (ร้อยละ)
ปี 2565
100

100

100

100
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ที่

ตัวชี้วัด

5

ร้อยละของโรงเรียนที่จัดบรรยากาศสิ่งแวดล้อม และกิจกรรมการเรียนรู้
ให้ผู้เรียนแสดงออกถึง ความรักในสถาบันชาติ ยึดมั่นการปกครองระบอบ
ประชาธิป ไตยอัน มีพระมหากษัตริย์ ทรงเป็นประมุขมีทัศนคติที่ดีต่อ
บ้ า นเมื อ ง มี ห ลั ก คิ ด ที่ ถู ก ต้ อ งเป็ น พลเมื อ งดี ข องชาติ มี คุ ณ ธรรม
จริยธรรม

ค่าเป้าหมาย (ร้อยละ)
ปี 2565
100

กลยุทธ์ที่ 2 จัดการศึกษาเพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
ที่

ตัวชี้วัด

1

ร้ อ ยละของผู้ เรี ย นมี ค วามสามารถด้ า นวิ ช าการ และมี ทั ก ษะความรู้
ที่สอดคล้องกับทักษะที่จาเป็นในศตวรรษที่ 21
ร้อยละของผู้เรียนที่มีศักยภาพได้รับ โอกาสเข้าสู่ เวทีการแข่งขันระดับ
นานาชาติ
ร้ อ ยละของโรงเรี ย นที่ ส อนในระดั บ มั ธ ยมศึ ก ษาตอนต้ น ได้ รั บ การ
เตรียมความพร้อม (ด้านการอ่าน คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์) ในการ
ประเมินระดับนานาชาติตามโครงการ PISA
ร้อยละของโรงเรียนที่สามารถจัดการเรียนการสอนตามพหุปัญญา
ร้อยละของโรงเรียนที่ได้รับการส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนความสามารถ
ด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์

2
3

4
5

ค่าเป้าหมาย (ร้อยละ)
ปี 2565
80
20
80

10
80

กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพผู้เรียน ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา
ที่

ตัวชี้วัด

1

ร้อ ยละของผู้ เรี ย นทุ ก ระดั บ มี ส มรรถนะส าคัญ ตามหลั กสู ตร มี ทั กษะ
การเรียนรู้ ในศตวรรษที่ 21 (3R8C)
ร้ อยละของผู้ เรี ย นชั้น ประถมศึ ก ษาปี ที่ 3 ที่ มี ค ะแนนผลการทดสอบ
ความสามารถพื้นฐานระดับชาติ (NT) ผ่านเกณฑ์ที่กาหนด
ร้อยละคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน
(O-NET) ไม่น้อยกว่า 41.33 หรือเพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา
ร้อยละของผู้เรียนที่จบการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 3 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีทักษะการเรียนรู้ที่เชื่อมโยงสู่อาชีพและ
การมีงานทา ตามความถนัด และความต้องการของตนเอง มีทักษะอาชีพ

2
3
4

ค่าเป้าหมาย (ร้อยละ)
ปี 2565
80
50
41.33/เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา
70
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ที่

5

6
7
8

9
10
11
12

13
14
15

ตัวชี้วัด
ที่ส อดคล้องกับ ความต้องการของประเทศ วางแผนชีวิต และวางแผน
ทางการเงินที่เหมาะสมและนาไปปฏิบัติได้
ร้ อ ยละของผู้ เรี ย นทุ ก คนมี ทั ก ษะพื้ น ฐานในการด ารงชี วิ ต สามารถ
ด ารงชี วิ ต อยู่ ใ นสั ง คม ได้ อ ย่ า งมี ค วามสุ ข มี ค วามยื ด หยุ่ น ทางด้ า น
ความคิด สามารถทางานร่วมกับผู้อื่นได้ ภายใต้สังคมที่เป็นพหุวัฒนธรรม
ร้อยละของผู้เรียนทุกคนมีศักยภาพในการจัดการสุขภาวะของตนเองให้มี
สุขภาวะที่ดี สามารถดารงชีวิตอย่างมีความสุขทั้งด้านร่างกายและจิตใจ
ร้ อ ยละของผู้ เรี ย นผ่ า นการประเมิ น คุ ณ ลั ก ษณะอั น พึ ง ประสงค์ ต าม
หลักสูตร ระดับดีขึ้นไป
ร้อ ยละของผู้ เรีย นได้ รั บ การพั ฒ นาให้ มี ค วามรู้ สมรรถนะหรือทั กษะ
อาชีพในด้านต่าง ๆ เพื่อการประกอบอาชีพ การดารงชีวิตอยู่ร่วมกันใน
สังคมอย่างสอดคล้องตามสภาพความต้องการและบริบทของแต่ละพื้นที่
ร้อยละของครู มีการเปลี่ ยนบทบาทจาก “ครูผู้ ส อน” เป็ น “Coach”
ผู้ให้คาปรึกษา ข้อเสนอแนะการเรียนรู้หรือผู้อานวยการการเรียนรู้
ร้อยละของโรงเรียนที่มีการเสริมสร้างขวัญและกาลังใจให้กับข้าราชการ
ครู ผู้บริหาร และบุคลากรทางการศึกษา
ร้อยละของครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการส่งเสริมและพัฒ นา
ตามมาตรฐานวิชาชีพ ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมในการดารงชีวิต
ร้ อ ยละของครู ผู้ ส อนภาษาอั ง กฤษในระดั บ ชั้ น ประถมศึ ก ษาและ
มัธยมศึกษา ได้รับ การพัฒ นาและยกระดับความรู้ภาษาอังกฤษโดยใช้
ระดับการพัฒนาทางภาษา (CEFR) ตามเกณฑ์ที่กาหนด
ร้อยละของผู้เรียนปฐมวัยมีพัฒนาการด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม
และสติปัญญา
จานวนโรงเรียนที่มีผลงานวิจัยและสื่อนวัตกรรมที่สามารถนาไปใช้ในการ
พัฒนาการเรียนการสอน
ร้อยละของนักเรียนที่ได้รับการคัดกรองเพื่อพัฒนาพหุปัญญารายบุคคล

ค่าเป้าหมาย (ร้อยละ)
ปี 2565

80

80
90
80

50
100
50
90

80
10
โรงเรียน
10

กลยุทธ์ที่ 4 สร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ มีมาตรฐานและลดความเหลื่อมล้าทางการศึกษา
ที่

ตัวชี้วัด

1 ร้ อ ยละของผู้ เรี ย นทุ ก คนสามารถเข้ า เรี ย นในสถานศึ ก ษาที่ มี คุ ณ ภาพ
เป็นมาตรฐาน
2 ร้อยละของผู้เรียนได้รับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ค่าเป้าหมาย (ร้อยละ)
ปี 2565
85
100
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61
ที่

ตัวชี้วัด

3 ร้ อ ยละของผู้ เรี ย นได้ รั บ การส่ ง เสริ ม สนั บ สนุ น ให้ ใช้ อุ ป กรณ์ ดิ จิ ทั ล
(Digital Device) เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการเรียนรู้อย่างเหมาะสม
4 ร้ อ ยละของครู ไ ด้ รั บ การส่ ง เสริ ม สนั บ สนุ น ให้ ใ ช้ เทคโนโลยี ดิ จิ ทั ล
(Digital Device) เพื่ อ ใช้ เป็ น เครื่ อ งมื อ ในการจั ด กิ จ กรรมการเรี ย นรู้
ให้แก่ผู้เรียน
5 ร้อยละของโรงเรียน น าเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) มาใช้เป็น
เครื่องมือในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
6 ร้ อ ยละของโรงเรี ย นมี ร ะบบการดู แ ลช่ ว ยเหลื อ และคุ้ ม ครองผู้ เรี ย น
และการแนะแนวที่มีประสิทธิภาพ
7 ร้อ ยละของโรงเรี ย นมี ร ะบบฐานข้ อมู ล ประชากรวัยเรียนและสามารถ
นามาใช้ในการวางแผนจัดการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
8 ร้ อ ยละของผู้ เรี ย นที่ เป็ น ผู้ พิ ก าร และผู้ ด้ อ ยโอกาส ได้ รั บ การบริ ก าร
ด้านการศึกษาขั้นพื้นฐานที่มีคุณภาพ และเหมาะสม ตรงตามความต้องการ
สอดคล้องกับบริบทของพื้นที่
9 ร้อยละอัตราการเข้าเรียนสุทธิระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
10 ร้อยละของผู้เรียนที่ได้รับเงินอุดหนุนปัจจัยพื้นฐานสาหรับนักเรียนยากจน

ค่าเป้าหมาย (ร้อยละ)
ปี 2565
70
75

85
80
100
100

70
40

กลยุทธ์ที่ 5 จัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
ที่

ตัวชี้วัด

1 ร้อยละของโรงเรียนในสังกัดมีนโยบายและจัดกิจกรรมให้ความรู้ที่ถูกต้อง
และสร้ า งจิ ต ส านึ ก ด้ า นการผลิ ต และบริ โ ภคที่ เป็ น มิ ต รกั บ สิ่ งแวดล้ อ ม
น าไปปฏิ บั ติ ใช้ ที่ บ้ า นและชุ ม ชน เช่ น การส่ งเสริ ม อาชี พ ที่ เป็ น มิ ต รกั บ
สิ่งแวดล้อม ฯลฯ
2 ร้ อ ยละของโรงเรี ย นมี ก ารน าขยะมาใช้ ป ระโยชน์ ในรู ป ผลิ ต ภั ณ ฑ์ แ ละ
พลังงานเพื่อลดปริมาณขยะ และมี การส่งเสริมการคัดแยกขยะในชุมชน
เพื่อลดปริมาณคาร์บอนที่โรงเรียนและชุมชน
3 ร้อยละของโรงเรีย นมีการบูรณาการเรื่องการจัดการขยะแบบมีส่วนร่วม
และการน าขยะมาใช้ ป ระโยชน์ ร วมทั้ ง สอดแทรกในสาระการเรี ย นรู้
ที่เกี่ยวข้อง
4 ร้ อ ยละของผู้ เรี ย นเรี ย นรู้ จ ากแหล่ งเรี ย นรู้ มี ก ารขยายผลแหล่ งเรี ย นรู้
ผู้ เรี ย น โรงเรี ย น ชุม ชน เรี ย นรู้ ด้ านการลดใช้พ ลั งงาน การจั ดการขยะ
และอนุ รั ก ษ์ สิ่ ง แวดล้ อ มเพื่ อ เป็ น แหล่ ง เรี ย นรู้ และตั ว อย่ า งรู ป แบบ

ค่าเป้าหมาย (ร้อยละ)
ปี 2565
100

90

90

90

แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2565 สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1

62
ที่

ตัวชี้วัด

ค่าเป้าหมาย (ร้อยละ)
ปี 2565

ผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
5 ร้อยละของครู และผู้เรียนสามารถนาสื่อนวัตกรรมที่ผ่านกระบวนการคิด
มาประยุ ก ต์ ใ ช้ ใ นโรงเรี ย นการจั ด การเรี ย นรู้ และประยุ ก ต์ ใ ช้ ใ น
ชีวิตประจาวันและชุมชน

75

กลยุทธ์ที่ 6 ปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา
ที่

ตัวชี้วัด

1 ร้อ ยละของโรงเรี ย นได้ รั บ การกระจายอ านาจการบริห ารจั ด การศึ กษา
อย่างเป็นอิสระ
2 ร้อยละของสานั กงานเขตพื้น ที่การศึกษาและโรงเรียน ได้รับการพัฒ นา
ให้เป็นหน่วยงานที่มีความสะอาด ยืดหยุ่น คล่องตัวสูง พร้อมที่จะปรับตัว
ให้ ทัน ต่อการเปลี่ ยนแปลงของสั งคมเป็ นหน่วยงานที่มีห น้าที่ส นับสนุน
ส่ งเสริ ม ตรวจสอบ ติ ด ตาม เพื่ อ ให้ ส ถานศึ ก ษาสามารถจั ด การศึ ก ษา
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3 ร้ อ ยละของส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาและโรงเรี ย น น านวั ต กรรม
และเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) มาใช้ในการบริหารจัดการ
และตัดสินใจทั้งระบบ
4 ร้อยละของโรงเรียนมีความโปร่งใส ปลอดการทุจริต และประพฤติมิชอบ
บริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
5 ร้ อ ยละของส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา ที่ ผ่ า นเกณฑ์ ก ารประเมิ น
คุ ณ ธรรมและความโปร่ ง ใส ในการด าเนิ น งานของหน่ ว ยงานภาครั ฐ
(Integrity & Transparency Assessment : ITA) ค่าคะแนนไม่น้อยกว่า
85 คะแนน
6 ร้ อ ยละของโรงเรี ย นคุ ณ ภาพประจ าต าบล ที่ ผ่ า นเกณฑ์ ก ารประเมิ น
คุ ณ ธรรมและความโปร่ ง ใส ในการด าเนิ น งานของหน่ ว ยงานภาครั ฐ
(Integrity & Transparency Assessment : ITA) ค่าคะแนนไม่น้อยกว่า
85 คะแนน
7 ร้อยละของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและโรงเรียน มีระบบฐานข้อมูล
สารสนเทศวิชาการ ผู้เรียน ครู บุคลากรทางการศึกษา และสถานศึกษา
8 ร้อยละของโรงเรียนมีข้อมูลผู้เรียนรายบุคคลที่สามารถเชื่อมโยงกับข้อมูล
ต่าง ๆ นาไปสู่การวิเคราะห์เพื่อวางแผน การจัดการเรียนรู้สู่ผู้เรียนได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ (Big Data Technology)

ค่าเป้าหมาย (ร้อยละ)
ปี 2565
100
90

80

85
100

50

100
100

แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2565 สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1

63
ที่

ตัวชี้วัด

9 ร้ อ ยละของส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา และโรงเรี ย นมี แ พลตฟอร์ ม
ดิจิทัล (Digital Platform) เพื่อสนับสนุนภารกิจด้านบริหารจัดการศึกษา
10 ร้อยละของโรงเรียน มีระบบข้อมูลสารสนเทศที่สามารถใช้ในการวางแผน
การจัดการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ
11 จานวนร้อยละของโรงเรีย น มีผ ลการประเมินตนเองในแต่ล ะมาตรฐาน
ตามระบบการประกันคุณภาพอยู่ในระดับดีขึ้นไป
12 ร้อยละของส านั กงานเขตพื้น ที่ การศึกษาและโรงเรียน มีการตรวจสอบ
ภายในอย่างเป็นระบบ
13 ร้ อ ยละของส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาและโรงเรี ย น มี ก ารจั ด ท า
แผนพัฒนาการศึกษา และแผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ
14 ร้อยละของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและโรงเรียน มีการจัดทารายงาน
ผลการดาเนินงานประจาปีงบประมาณ
15 ร้อยละของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและโรงเรียน มีการจัดระบบและ
ควบคุมการบริหารการเงิน บัญชี และพัสดุ
16 ร้อยละของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและโรงเรียน มีการนิเทศ ติดตาม
ประเมินผลการจัดการศึกษาอย่างเป็นระบบ
17 ร้อยละของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและโรงเรียน ที่ได้รับการส่งเสริม
การจัดการศึกษาและสนับสนุนทรัพยากรในการบริหารจัดการ

ค่าเป้าหมาย (ร้อยละ)
ปี 2565
80
100
80
100
100
100
100
100
100

แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2565 สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1

หน ้าที่ 64

ส่วนที่ 4
ความเชื่อมโยงกับนโยบายและกลยุทธ์ของสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ตารางรายละเอียดแผนพัฒนาการศึกษา พ.ศ. 2565 ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1
นโยบายที่ 1 ด้านความปลอดภัย
กลยุทธ์ที่ 1 ส่งเสริมการจัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีความปลอดภัยจากภัยทุกรูปแบบ

กลยุทธ์
กลยุทธ์ที่ 1 การจัดการศึกษาเพือ่ ความมั่นคงของมนุษย์และของชาติ

กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพผู้เรียน ผู้บริหาร ครู และบุคลารกทางการศึกษา

ตัวชี้วัด

ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด
หน่วยนับ
2565

3.ร้อยละของผู้เรียนที่มีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงการมีทัศนคติที่ดีต่อบ้านเมือง มีหลักคิดที่ถูกต้องเป็น
พลเมืองดีของชาติ มีคุณธรรม จริยธรรม มีค่านิยมที่พึงประสงค์ มีคุณธรรม อัตลักษณ์ มีจิตสาธารณะ
มีจิตอาสา รับผิดชอบต่อครอบครัว ผู้อื่น และสังคมโดยรวม ซื่อสัตย์ สุจริต มัธยัสถ์ อดออมโอบอ้อม
อารี มีวนิ ัย และรักษาศีลธรรม

ร้อยละ

100

4.ร้อยละของผู้เรียนที่เข้าร่วมกิจกรรม มีความรู้ ความเข้าใจ และมีความพร้อมสามารถรับมือกับภัย
คุกคามทุกรูปแบบที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง เช่น ภัยจากยาเสพติด ความรุนแรง การคุกคามใน
ชีวติ และทรัพย์สิน การค้ามนุษย์ อาชญากรรมไซเบอร์ และภัยพิบัติต่าง ๆ

ร้อยละ

100

6.ร้อยละของผู้เรียนทุกคนมีศักยภาพในการจัดการสุขภาวะของตนเองให้มีสุขภาวะที่ดี สามารถ
ดารงชีวติ อย่างมีความสุขทั้งด้านร่างกายและจิตใจ

ร้อยละ

80

หน ้าที่ 65

ส่วนที่ 4
ความเชื่อมโยงกับนโยบายและกลยุทธ์ของสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ตารางรายละเอียดแผนพัฒนาการศึกษา พ.ศ. 2565 ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1
นโยบายที่ 2 ด้านโอกาส
กลยุทธ์ที่ 2 สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาให้กับประชากรวัยเรียนทุกคน

กลยุทธ์

ตัวชี้วัด

กลยุทธ์ที่ 4 สร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ มีมาตรฐานและลดความ 1.ร้อยละของผู้เรียนทุกคนสามารถเข้าเรียนในสถานศึกษาที่มีคุณภาพเป็นมาตรฐาน
เหลื่อมล้าทางการศึกษา

ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด
หน่วยนับ
2565
ร้อยละ

85

ร้อยละ
ร้อยละ

100
70

4.ร้อยละของครูได้รบั การส่งเสริม สนับสนุน ให้ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล(Digital Device) เพื่อใช้เป็น
เครื่องมือในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียน

ร้อยละ

75

5.ร้อยละของโรงเรียน นาเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) มาใช้เป็นเครื่องมือในการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
6.ร้อยละของโรงเรียนมีระบบการดูแลช่วยเหลือและคุ้มครองผู้เรียน และการแนะแนวที่มีประสิทธิภาพ

ร้อยละ

85

ร้อยละ
ร้อยละ

80
100

8.ร้อยละของผู้เรียนที่เป็นผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส ได้รบั การบริการด้านการศึกษาขั้นพื้นฐานที่มี
คุณภาพ และเหมาะสม ตรงตามความต้องการ สอดคล้องกับบริบทของพื้นที่

ร้อยละ

100

9.ร้อยละอัตราการเข้าเรียนสุทธิระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
10.ร้อยละของผู้เรียนที่ได้รบั เงินอุดหนุนปัจจัยพื้นฐานสาหรับนักเรียนยากจน

ร้อยละ
ร้อยละ

70
40

2.ร้อยละของผู้เรียนได้รบั การสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
3.ร้อยละของผู้เรียนได้รบั การส่งเสริม สนับสนุน ให้ใช้อุปกรณ์ดิจิทัล (Digital Device) เพื่อใช้เป็น
เครื่องมือในการเรียนรู้อย่างเหมาะสม

7.ร้อยละของโรงเรียนมีระบบฐานข้อมูลประชากรวัยเรียนและสามารถนามาใช้ในการวางแผนจัดการ
เรียนรู้ให้แก่ผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

หน ้าที่ 66

ส่วนที่ 4
ความเชื่อมโยงกับนโยบายและกลยุทธ์ของสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ตารางรายละเอียดแผนพัฒนาการศึกษา พ.ศ. 2565 ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1
นโยบายที่ 3 ด้านคุณภาพ
กลยุทธ์ที่ 3 ยกระดับคุณภาพการศึกษาให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21

กลยุทธ์
กลยุทธ์ที่ 1 การจัดการศึกษาเพือ่ ความมั่นคงของมนุษย์และของชาติ

กลยุทธ์ที่ 2 จัดการศึกษาเพือ่ เพิม่ ความสามารถในการแข่งขันของประเทศ

กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพผู้เรียน ผู้บริหาร ครู และบุคลารกทางการศึกษา

ตัวชี้วัด

ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด
หน่วยนับ
2565

1.ร้อยละของโรงเรียนที่น้อมนาพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทร
รามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ไปพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามที่กาหนดได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ร้อยละ

100

2.ร้อยละของผู้เรียนที่มีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงความรักในสถาบันชาติ ยึดมั่นการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
5.ร้อยละของโรงเรียนที่จัดบรรยากาศสิ่งแวดล้อม และกิจกรรมการเรียนรู้ให้ผู้เรียนแสดงออกถึง ความ
รักในสถาบันชาติ ยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขมี
ทัศนคติที่ดีต่อบ้านเมือง มีหลักคิดที่ถูกต้อง เป็นพลเมืองดีของชาติ มีคุณธรรม จริยธรรม

ร้อยละ

100

ร้อยละ

100

1.ร้อยละของผู้เรียนมีความสามารถด้านวิชาการ และมีทักษะความรู้ที่สอดคล้องกับทักษะที่จาเป็นใน
ศตวรรษที่ 21

ร้อยละ

80

2.ร้อยละของผู้เรียนที่มีศักยภาพได้รบั โอกาสเข้าสู่เวทีการแข่งขันระดับนานาชาติ
3.ร้อยละของโรงเรียนที่สอนในระดับมัธยมศึกษาตอนต้นได้รบั การเตรียมความพร้อม (ด้านการอ่าน
คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์) ในการประเมินระดับนานาชาติตามโครงการ PISA

ร้อยละ
ร้อยละ

20
80

4.ร้อยละของโรงเรียนที่สามารถจัดการเรียนการสอนตามพหุปัญญา
5.ร้อยละของโรงเรียนที่ได้รบั การส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาความสามารถด้านวิทยาศาสตร์
คณิตศาสตร์

ร้อยละ
ร้อยละ

10
80

1.ร้อยละของผู้เรียนทุกระดับมีสมรรถนะสาคัญตามหลักสูตร มีทักษะการเรียนรู้ ในศตวรรษที่ 21
(3R8C)
2.ร้อยละของผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ที่มีคะแนนผลการทดสอบความสามารถพื้นฐานระดับชาติ
(NT) ผ่านเกณฑ์ที่กาหนด

ร้อยละ

80

ร้อยละ

50

หน ้าที่ 67

ส่วนที่ 4
ความเชื่อมโยงกับนโยบายและกลยุทธ์ของสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ตารางรายละเอียดแผนพัฒนาการศึกษา พ.ศ. 2565 ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1
นโยบายที่ 3 ด้านคุณภาพ
กลยุทธ์ที่ 3 ยกระดับคุณภาพการศึกษาให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21

กลยุทธ์
กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพผู้เรียน ผู้บริหาร ครู และบุคลารกทางการศึกษา

ตัวชี้วัด

ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด
หน่วยนับ
2565

3.ร้อยละคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ไม่น้อยกว่า 41.33
หรือเพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา

ร้อยละคะแนนเฉลี่ย

41.33/เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา

4.ร้อยละของผู้เรียนที่จบการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 6
มีทักษะการเรียนรู้ที่เชื่อมโยงสู่อาชีพและการมีงานทา ตามความถนัด และความต้องการของตนเอง
มีทักษะอาชีพที่สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ วางแผนชีวติ และวางแผนทางการเงินที่
เหมาะสมและนาไปปฏิบัติได้

ร้อยละ

70

5.ร้อยละของผู้เรียนทุกคนมีทักษะพื้นฐานในการดารงชีวติ สามารถดารงชีวติ อยู่ในสังคมได้อย่างมี
ความสุข มีความยืดหยุ่นทางด้านความคิด สามารถทางานร่วมกับผู้อื่นได้ ภายใต้สังคมที่เป็นพหุ
วัฒนธรรม
7.ร้อยละของผู้เรียนผ่านการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตร ระดับดีขึ้นไป
8.ร้อยละของผู้เรียนได้รบั การพัฒนาให้มีความรู้ สมรรถนะหรือทักษะอาชีพในด้านต่าง ๆ เพื่อการ
ประกอบอาชีพ การดารงชีวติ อยู่รว่ มกันในสังคมอย่างสอดคล้องตามสภาพความต้องการและบริบท
ของแต่ละพื้นที่

ร้อยละ

80

ร้อยละ
ร้อยละ

80
80

9.ร้อยละของครู มีการเปลี่ยนบทบาทจาก “ครูผู้สอน” เป็น “Coach” ผู้ให้คาปรึกษา ข้อเสนอแนะ
การเรียนรู้หรือผู้อานวยการการเรียนรู้

ร้อยละ

50

11.ร้อยละของครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รบั การส่งเสริมและพัฒนาตามมาตรฐานวิชาชีพ
ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมในการดารงชีวติ

ร้อยละ

50

12.ร้อยละของครูผู้สอนภาษาอังกฤษในระดับชั้นประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ได้รบั การพัฒนาและ
ยกระดับความรู้ภาษาอังกฤษโดยใช้ระดับการพัฒนาทางภาษา (CEFR) ตามเกณฑ์ที่กาหนด

ร้อยละ

90

13.ร้อยละของผู้เรียนปฐมวัยมีพัฒนาการด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม และสติปัญญา
15.ร้อยละของนักเรียนที่ได้รบั การคัดกรองเพื่อพัฒนาพหุปัญญารายบุคคล

ร้อยละ
ร้อยละ

80
10

หน ้าที่ 68

ส่วนที่ 4
ความเชื่อมโยงกับนโยบายและกลยุทธ์ของสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ตารางรายละเอียดแผนพัฒนาการศึกษา พ.ศ. 2565 ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1
นโยบายที่ 3 ด้านคุณภาพ
กลยุทธ์ที่ 3 ยกระดับคุณภาพการศึกษาให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21

กลยุทธ์
กลยุทธ์ที่ 4 การจัดการศึกษาเพือ่ พัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

ตัวชี้วัด

ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด
หน่วยนับ
2565

4.ร้อยละของผู้เรียนเรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้ มีการขยายผลแหล่งเรียนรู้ ผู้เรียน โรงเรียน ชุมชน เรียนรู้
ด้านการลดใช้พลังงาน การจัดการขยะและอนุรกั ษ์สิ่งแวดล้อมเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ และตัวอย่าง
รูปแบบผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

ร้อยละ

90

5.ร้อยละของครู และผู้เรียนสามารถนาสื่อนวัตกรรมที่ผ่านกระบวนการคิดมาประยุกต์ใช้ในโรงเรียน
การจัดการเรียนรู้ และประยุกต์ใช้ในชีวติ ประจาวันและชุมชน

ร้อยละ

75

หน ้าที่ 69

ส่วนที่ 4
ความเชื่อมโยงกับนโยบายและกลยุทธ์ของสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ตารางรายละเอียดแผนพัฒนาการศึกษา พ.ศ. 2565 ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1
นโยบายที่ 4 ด้านประสิทธิภาพ
กลยุทธ์ที่ 4 เพิม่ ประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา

กลยุทธ์
กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพผู้เรียน ผู้บริหาร ครู และบุคลารกทางการศึกษา

กลยุทธ์ที่ 5 การจัดการศึกษาเพือ่ พัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

กลยุทธ์ที่ 6 ปรับสมดุลการพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา

ตัวชี้วัด

ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด
หน่วยนับ
2565

10.ร้อยละของโรงเรียนที่มีการเสริมสร้างขวัญและกาลังใจให้กับข้าราชการครู ผู้บริหาร และบุคลากร
ทางการศึกษา

ร้อยละ

100

14.จานวนโรงเรียนที่มีผลงานวิจัยและสื่อนวัตกรรมที่สามารถนาไปใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอน
1.ร้อยละของโรงเรียนในสังกัดมีนโยบายและจัดกิจกรรมให้ความรู้ที่ถูกต้องและสร้างจิตสานึกด้านการ
ผลิตและบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมนาไปปฏิบัติใช้ที่บ้านและชุมชน เช่น การส่งเสริมอาชีพที่
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ฯลฯ

โรงเรียน
ร้อยละ

10
100

2.ร้อยละของโรงเรียนมีการนาขยะมาใช้ประโยชน์ในรูปผลิตภัณฑ์และพลังงานเพื่อลดปริมาณขยะ
และมีการส่งเสริมการคัดแยกขยะในชุมชนเพื่อลดปริมาณคาร์บอนที่โรงเรียนและชุมชน

ร้อยละ

90

3.ร้อยละของโรงเรียนมีการบูรณาการเรื่องการจัดการขยะแบบมีส่วนร่วมและการนาขยะมาใช้
ประโยชน์รวมทั้งสอดแทรกในสาระการเรียนรู้ที่เกี่ยวข้อง

ร้อยละ

90

1.ร้อยละของโรงเรียนได้รบั การกระจายอานาจการบริหารจัดการศึกษาอย่างเป็นอิสระ
2.ร้อยละของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและโรงเรียน ได้รบั การพัฒนาให้เป็นหน่วยงานที่มีความ
สะอาด ยืดหยุ่น คล่องตัวสูง พร้อมที่จะปรับตัวให้ทัน ต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคม เป็นหน่วยงานที่
มีหน้าที่สนับสนุน ส่งเสริม ตรวจสอบ ติดตาม เพื่อให้สถานศึกษาสามารถจัดการศึกษาได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ

ร้อยละ
ร้อยละ

100
90

3.ร้อยละของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา และโรงเรียนนานวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital
Technology) มาใช้ในการบริหารจัดการและตัดสินใจทั้งระบบ

ร้อยละ

80

4.ร้อยละของโรงเรียนมีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ บริหารจัดการตามหลักธรร
มาภิบาล

ร้อยละ

85

หน ้าที่ 70

ส่วนที่ 4
ความเชื่อมโยงกับนโยบายและกลยุทธ์ของสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ตารางรายละเอียดแผนพัฒนาการศึกษา พ.ศ. 2565 ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1
นโยบายที่ 4 ด้านประสิทธิภาพ
กลยุทธ์ที่ 4 เพิม่ ประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา

กลยุทธ์
กลยุทธ์ที่ 6 ปรับสมดุลการพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา

ตัวชี้วัด

ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด
หน่วยนับ
2565

5.ร้อยละของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ที่ผ่านเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ใน
การดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment : ITA) ค่าคะแนน
ไม่น้อยกว่า 85 คะแนน

ร้อยละ

100

6.ร้อยละของโรงเรียนคุณภาพประจาตาบล ที่ผ่านเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ใน
การดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment : ITA) ค่าคะแนน
ไม่น้อยกว่า 85 คะแนน
7.ร้อยละของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและโรงเรียน มีระบบฐานข้อมูลสารสนเทศวิชาการ ผู้เรียน
ครู บุคลากรทางการศึกษา และสถานศึกษา

ร้อยละ

50

ร้อยละ

100

8.ร้อยละของโรงเรียนมีข้อมูลผู้เรียนรายบุคคลที่สามารถเชื่อมโยงกับข้อมูลต่าง ๆ นาไปสู่การวิเคราะห์
เพื่อวางแผนการจัดการเรียนรู้สู่ผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ (Big Data Technology)

ร้อยละ

100

9.ร้อยละของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและโรงเรียน มีแพลตฟอร์ม ดิจิทัล (Digital Platform)
เพื่อสนับสนุนภารกิจด้านบริหารจัดการศึกษา

ร้อยละ

80

10.ร้อยละของโรงเรียน มีระบบข้อมูลสารสนเทศที่สามารถใช้ในการวางแผนการจัดการศึกษาได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ

ร้อยละ

100

11.จานวนร้อยละของโรงเรียน มีผลการประเมินตนเองในแต่ละมาตรฐานตามระบบการประกัน
คุณภาพอยู่ในระดับดีขึ้นไป

ร้อยละ

80

12.ร้อยละของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและโรงเรียน มีการตรวจสอบภายในอย่างเป็นระบบ

ร้อยละ

100

13.ร้อยละของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและโรงเรียน มีการจัดทาแผนพัฒนาการศึกษาและ
แผนปฏิบัติการ ประจาปีงบประมาณ

ร้อยละ

100

14.ร้อยละของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและโรงเรียน มีการจัดทารายงานผลการดาเนินงาน
ประจาปีงบประมาณ

ร้อยละ

100
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ส่วนที่ 4
ความเชื่อมโยงกับนโยบายและกลยุทธ์ของสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ตารางรายละเอียดแผนพัฒนาการศึกษา พ.ศ. 2565 ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1
นโยบายที่ 4 ด้านประสิทธิภาพ
กลยุทธ์ที่ 4 เพิม่ ประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา

กลยุทธ์
กลยุทธ์ที่ 6 ปรับสมดุลการพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา

ตัวชี้วัด
15.ร้อยละของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและโรงเรียน มีการจัดระบบและควบคุมการบริหาร
การเงิน บัญชี และพัสดุ

ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด
หน่วยนับ
2565
ร้อยละ

16.ร้อยละของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและโรงเรียน มีการนิเทศ ติดตาม ประเมินผลการจัด
การศึกษาอย่างเป็นระบบ
17.ร้อยละของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและโรงเรียน ที่ได้รบั การส่งเสริมการจัดการศึกษาและ
สนับสนุนทรัพยากร ในการบริหารจัดการ

100
100

ร้อยละ

100
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ส่วนที่ 5
การบริหารแผนสู่การปฏิบัติ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1 ได้จัดทาแผนพัฒนาการศึกษาขึ้นพื้นฐาน ระยะ
4 ปี พ.ศ. 2565-2568 ขึ้น เพื่อ ให้ ผู้ ที่เกี่ย วข้องใช้ เป็น กรอบแนวทางในการพั ฒ นา การจัดทาแผนปฏิบัติการ
ประจ าปี และเป็ น เครื่ องมื อในการปฏิ บั ติงานให้ เกิดผลอย่างเป็น รูป ธรรม สอดคล้ องกั บนโยบายของรัฐ บาล
ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนการศึกษาแห่งชาติ
พ.ศ. 2560 – 2579 แผนปฏิรูป ประเทศด้านการศึกษา แผนปฏิบั ติราชการระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 – 2565)
กระทรวงศึกษาธิการ นโยบายสานั กงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน แผนพัฒ นาจังหวัดสุ โขทัย และ
นโยบายสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1 ดังนั้น กระบวนการในการนาแผนสู่การปฏิบัติ
จะต้ องท าให้ ห น่ ว ยงานที่ เกี่ย วข้ อ งยอมรั บ ในแนวทาง แผนงาน/โครงการ และพร้อ มที่ จ ะน าแนวทางนั้ น ไป
ดาเนินการอย่างเหมาะสม โดยมีการระดมทรัพยากร แสวงหาการสนับสนุน และให้ผู้ที่เกี่ยวข้องมีความรู้สึกเป็น
เจ้าของและมีส่วนร่วมในการนาแผนไปสู่การปฏิบัติ
แนวทางการดาเนินงานสู่ความสาเร็จ และกระบวนการนาแผนสู่การปฏิบัติ
1. การด าเนิ น การชี้ แ จง เผยแพร่ /ประชาสั ม พั น ธ์ และสร้างความรู้ ความเข้ าใจในสาระส าคั ญ ของ
แผนพัฒ นาการศึกษาขั้นพื้น ฐาน ระยะ 4 ปี พ.ศ. 2565-2568 ให้ เจ้าหน้ าที่และบุคลากรสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาและสถานศึกษาในสังกัดทุกระดับได้รับทราบข้อมูล และมีส่วนร่วมในการสนับสนุนการดาเนินงาน
สามารถนาแผนสู่การปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิ
2. ผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดมีความเข้าใจ ให้ความสาคัญ ร่วมผลักดันการดาเนินงานตามแผนพัฒนา
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ใช้เป็นกรอบในการดาเนินงานและบริหารสถานศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ
3. สถานศึกษาและกลุ่มต่าง ๆ มีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนแผนพัฒ นาการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระยะ 4 ปี
พ.ศ. 2565-2568 ตามพันธกิจที่ได้รับมอบหมาย รวมถึงการแสวงหา การประสานงานเครือข่ายความร่ วมมือกับ
หน่วยงานภายนอก องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน และภาคประชาสังคมในการพัฒนาการศึกษา
4. พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาให้มีความถูกต้องและเป็นปัจจุบัน สามารถให้บริการได้
ตรงกับความต้องการและทันต่อการเปลี่ยนแปลง
5. ประสานงานหน่วยงานในส่วนกลาง และจังหวัดสนับสนุนงบประมาณและทรัพยากรอย่างเพียงพอต่อ
การปฏิบัติงานตามแผนแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระยะ 4 ปี พ.ศ. 2565-2568
6. พัฒนาศักยภาพของบุคลากรทุ กระดับให้มีความรู้ ความสามารถในการปฏิบัติงานด้วยเทคนิคใหม่ ๆ
รวมถึงการสร้างขวัญและกาลังใจด้วยการยกย่องชมเชย ให้รางวัล เมื่อสามารถดาเนินการได้ประสบผลสาเร็จ
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7. พัฒ นาระบบการกากับ ติดตาม และประเมินผลที่มุ่งเน้นการประเมินเพื่อการพัฒ นาและปรับปรุง
การดาเนินงาน โดยมีการพัฒนาตัวชี้วัดผลสาเร็จการดาเนินงาน ทั้งในด้านปริมาณ คุณภาพ ระยะเวลาในการ
ประเมินและแนวทางในการเก็บรวบรวมข้อมูล
การติดตาม ประเมินผล และรายงานผล
การกากับ ติดตาม ตรวจสอบความก้าวหน้าของการดาเนินโครงการตามแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ระยะ 4 ปี พ.ศ. 2565-2568 เป็นการหาข้อสรุปเกี่ยวกับการดาเนินงานว่า ผลที่ได้เป็นอย่างไร มีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลเป็นไปตามเป้าหมายที่กาหนดไว้หรือไม่ การประเมินในขั้นตอนนี้จะทาให้ทราบถึงความสาเร็จและ
ความล้มเหลวของการปฏิบัติงาน โดยจะนามาใช้ในการตัดสินใจสาหรับการดาเนิน งานใหม่ รวมถึงการนาไปใช้ใน
ปรั บ ปรุ งโครงการที่ มี ลั ก ษณะเดี ย วกั น หรื อ ใกล้ เคี ย งกั น ทั้ งนี้ การติ ดตาม และประเมิ น ผล จะพิ จารณาจาก
วัตถุประสงค์ของโครงการว่าผลการดาเนินงานสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของโครงการและกิจกรรมที่ระบุไว้หรือไม่
หากไม่บรรลุตามวัตถุประสงค์หรือไม่เป็ นไปตามวัตถุประสงค์ สาเหตุ ปัญหา อุปสรรค เกิดจากอะไร เพื่อจะได้
นามาปรับปรุงแก้ไขโครงการหรือกิจกรรมที่จะดาเนินการในอนาคตให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ต่อไป
ประเด็นที่นามาพิจารณาในการติดตาม ประเมินผล เมื่อสิ้นระยะเวลาของแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน
4 ปี พ.ศ. 2565-2568
1. การติดตามและประเมินผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณเมื่อเทียบกับเป้าหมาย
เป็ น การติดตามและประเมิน ผลเกี่ย วกับ ปัจจัยน าเข้า (Input) หรือการใช้ ทรัพยากรต่ างๆ ในการ
ดาเนินโครงการตามแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน ว่าเป็นไปตามที่กาหนดไว้ในโครงการหรือกิจกรรมมากน้อย
เพียงใด
2. การติดตามและประเมินผลการดาเนินงานตามแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน
เป็นการติดตามและประเมินผล กระบวนการ (Process) ในการปฏิบัติงานตามแผนงานหรือโครงการ
ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดาเนินงานตามแนวทางการพัฒนาในแต่ละกลยุทธ์ รวมถึงการสรุปปัญหาและอุปสรรค
ในกระบวนการทางาน
3. การติดตามและประเมินผลสัมฤทธิ์ของการดาเนินโครงการ
เป็นการติดตามและประเมินผล ผลผลิต (Output) ที่ได้จากการดาเนินโครงการเมื่อเทียบกับเป้าหมาย
ที่กาหนดไว้ในแผนพัฒ นาการศึกษาขั้น พื้น ฐาน การประเมินในขั้นตอนนี้เป็นการประเมินผลการปฏิ บัติงานว่า
สามารถด าเนิ น งานตามโครงการและกิ จ กรรมที่ ก าหนดไว้ ได้ ต ามแผน เมื่ อ เที ย บกั บ เป้ า หมายหรื อ ไม่ ทั้ ง นี้
ใช้เป้าหมายและตัวชี้วัดที่ได้ กาหนดเป็นเครื่องมือที่จะนาไปติดตามและประเมินผลโดยเทียบกับผลที่เกิดขึ้นจริง
ภายใต้งบประมาณที่ได้รับ
4. การติดตามและประเมินผลลัพธ์ของการดาเนินโครงการ
เป็นการติดตามและประเมินผลลัพธ์ (Outcome) ของโครงการ หรือเป็นการประเมินผลประโยชน์ที่
เกิดขึ้นจากโครงการว่า นักเรียนและครูได้รับประโยชน์จากการดาเนินงานที่กาหนดไว้ในแต่ละโครงการ/กิจกรรม
หรือไม่
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ภาคผนวก
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