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รายงาน

ผลการดาเนินงาน

ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2564

สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำสุโขทัย เขต 1
สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน

คำนำ
รายงานผลการดาเนินงานประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของสานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1 จัดทาขึ้นเพื่อสรุปผลการดาเนินงานตาม
บทบาทหน้าที่ในการส่งเสริมและการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อให้ประชากรวัยเรียน
ได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ ตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน
โดยใช้กลยุทธ์ จุดเน้น เป้าหมาย ตัวชี้วัด ที่สนองต่อ ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนแม่บท
ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคม นโยบายรัฐบาล นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ นโยบายสานักงาน คณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน และจังหวัดสุโขทัย ให้บรรลุตามวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์
กลยุ ท ธ์ แ ละแนวทางการพั ฒ นาคุ ณ ภาพการศึ ก ษาส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา
ประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1 ตามแผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และ
เพื่อเป็นการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลการดาเนินงานของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1 แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและสาธารณชนทั่วไป
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1 ขอขอบคุณทุกฝ่าย
ที่ มี ส่ ว นร่ ว มในการให้ ข้ อ มู ล และให้ ค วามช่ ว ยเหลื อ ในการจั ด ท ารายงานผล
การดาเนินงานฉบับนี้ เพื่อสะท้ อนผลการดาเนินงานให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายนาไปวางแผน
พัฒนาการศึกษาในปีต่อไป
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บทนำ
ควำมสำคัญและควำมเป็นมำ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1 จัดตั้งขึ้นตามประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ เรื่องการกาหนดเขตพื้นที่การศึกษา ลงวันที่ 7 กรกฎาคม พ.ศ.2546
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ปรับปรุงแก้ไขการกาหนดเขตพื้นที่การศึกษา และ
กาหนดเขตพื้นที่การศึกษาเพิ่มเติม พ.ศ.2550 ลงวันที่ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2550 และ
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่ อง ปรับปรุงแก้ไขการกาหนดเขตพื้นที่การศึกษา และ
กาหนดเขตพื้นที่การศึกษาเพิ่มเติม พ.ศ.2551 ลงวันที่ 18 มกราคม พ.ศ.2551 มาตรา 5
และมาตรา 37 แห่ ง พระราชบัญญั ติการศึกษาแห่ งชาติ พ.ศ.2542 ซึ่ ง แก้ไ ขเพิ่มเติม
โดยพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2553 มาตรา 8 และมาตรา 33
วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546
ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ(ฉบับที่ 21)
พ.ศ.2553 ก าหนดให้ มี ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษา และส านั กงาน
เขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษามั ธ ยมศึ ก ษา โดยให้ ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึกษา
มีภารกิจในการบริหารและจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานในเขตพื้นที่การศึกษาให้มีคุณภาพ
ตามมาตรฐานการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐานและสอดคล้ อ งกั บ นโยบายของส านั ก งาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและกระทรวงศึกษาธิการ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1 เป็นหน่วยงานภายใต้
การกากับดูแลของสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
รับผิดชอบดูแลสถานศึกษา 4 อาเภอ ได้แก่ อาเภอเมืองสุโขทัย อาเภอกงไกรลาศ อาเภอ
คีรีมาศและอาเภอบ้านด่านลานหอย มีสถานศึกษาภาครัฐในกากับดูแลจานวน 126 แห่ง
1 สาขา สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1 มีอานาจหน้าที่ ดังนี้
1. จัดทานโยบาย แผนพัฒนา และมาตรฐานการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษา
ให้สอดคล้องกับนโยบาย มาตรฐานการศึกษา แผนการศึกษา แผนพัฒนาการศึกษา
ขั้นพื้นฐานและความต้องการของท้องถิ่น
2. วิเคราะห์การจัดตั้งงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปของสถานศึกษาและ
หน่วยงานในเขตพื้นที่การศึกษาและแจ้งการจัดสรรงบประมาณที่ได้รับให้ หน่วยงาน
ข้างต้นรับทราบ รวมทั้งกากับ ตรวจสอบ ติดตามการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงาน
ดังกล่าวด้วย
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3. ประสาน ส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาหลักสูตรร่วมกับสถานศึกษาในเขต
พื้นที่การศึกษา
4. กากับ ดูแล ติดตามและประเมินผลสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและในเขต
พื้นที่การศึกษา
5. ศึกษา วิเคราะห์ วิจัยและรวบรวมข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษาในเขต
พื้นที่การศึกษา
6. ประสานการระดมทรัพยากรด้านต่าง ๆ รวมทั้งทรัพยากรบุคคล เพื่อส่งเสริม
สนับสนุนการจัดและการพัฒนาการศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา
7. จัดระบบการประกันคุณภาพการศึกษา และประเมินผลสถานศึกษาในเขต
พื้นที่การศึกษา
8. ประสานส่งเสริม สนับสนุน การจัดการศึกษาของสถานศึกษาเอกชน องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น รวมทั้งบุคคล องค์กรชุมชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถาน
ประกอบการ และสถาบันอื่นที่จัดรูปแบบที่หลากหลายในเขตพื้นที่การศึกษา
9. ดาเนินการประสาน ส่งเสริม สนับสนุนการวิจัย และพัฒนาการศึกษาในเขต
พื้นที่การศึกษา
10. ประสานส่งเสริม การดาเนินงานของคณะอนุกรรมการ และคณะทางาน
ด้านการศึกษา
11. ประสานการปฏิบัติราชการทั่วไปกับองค์กรหรือหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐ
ภาคเอกชน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในฐานะสานักงานผู้แทนกระทรวงศึกษาธิการ
ในเขตพื้นที่การศึกษา
12. ปฏิบัติหน้าที่อื่นเกี่ยวกับกิจกรรมภายในเขตพื้นที่การศึกษาที่มิได้ระบุให้
เป็นหน้าที่ของหน่วยงานใดโดยเฉพาะหรือปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้มอบหมาย
การด าเนินงานตามบทบาทหน้าที่และกรอบภารกิจ ของสานักงานเขตพื้นที่
การศึ ก ษาประถมศึ ก ษาสุ โ ขทั ย เขต 1 ส าหรั บ ปี ง บประมาณ พ.ศ. 2564 มี ผ ล
การปฏิบัติงาน ตามนโยบายของสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และ
นโยบายของรัฐบาล การรายงานผลการดาเนินงานเป็นกระบวนงานที่สะท้อนถึงความ
พยายามและความสาเร็จในการปฏิบัติงานของหน่วยงานตามภารกิจสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึ กษาสุโ ขทัย เขต 1 จึงกาหนดให้มีการรายงานผลการดาเนิน งาน
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ขึ้น
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วัตถุประสงค์ของรำยงำน
1. เพื่อรวบรวมและวิเคราะห์ ข้อมูลผลการดาเนินงานการจัดการศึกษาของ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1
2. เพื่ อรายงานผลการด าเนิ น งานการจั ด การศึกษาของส านั กงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1
ขอบเขตของรำยงำน
รายงานผลการดาเนินงานในครั้งนี้เป็นการรายงานผลการดาเนินงานประจาปี
งบประมาณ พ.ศ.2564 ของสานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1
ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รบั
1. สถานศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนาข้อมูลผลการดาเนินงานไปใช้ในการ
พัฒนาการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
2. สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1 นาข้อมูลผลการ
ดาเนินงานไปใช้ในการพัฒนา กาหนดนโยบาย และแนวทางปฏิบัติงานในปีต่อไป
ข้อมูลพื้นฐำน
สถำนที่ตั้ง
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1 ตั้งอยู่เลขที่ 37
หมู่ที่ 1 ถนนจรดวิถีถ่อง อาเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย รหัสไปรษณีย์ 64000
กำรติดต่อ
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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พื้นที่และอำณำเขต
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1 มีพื้นที่รับผิดชอบการ
จัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน จานวน 4 อาเภอ ได้แก่ อาเภอเมืองสุโขทัย อาเภอกงไกรลาศ
อาเภอคีรีมาศ และอาเภอบ้านด่านลานหอย มีหมู่บ้าน 378 หมู่บ้าน มีตาบล 38 ตาบล
มีองค์การบริหารส่วนตาบล 33 แห่ง มีเทศบาลตาบล 8 แห่ง และเทศบาลเมือง 1 แห่ง
มีอาณาเขตดังนี้
พื้นที่ทั้งหมด 2,623.86 ตารางกิโลเมตร
ทิศเหนือ
ติดต่อกับอาเภอศรีสาโรงและอาเภอทุ่งเสลี่ยม
จังหวัดสุโขทัย
ทิศใต้
ติดต่อกับอาเภอพรานกระต่าย จังหวัดกาแพงเพชร
ทิศตะวันออก ติดต่อกับอาเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก
ทิศตะวันตก ติดต่อกับอาเภอเมืองตาก จังหวัดตาก

แผนที่แสดงเขตบริการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1
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อำนำจหน้ำที่ของสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำสุโขทัย เขต 1
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เป็นหน่วยงานที่อยู่ภายใต้การกากับ
ดูแลของสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ภารกิจสาคัญ คือ เป็นหน่วย
กากับ สนับสนุน ส่งเสริม และประสานการจัดการศึกษาของสถานศึกษา หน่วยงาน
องค์ ก ร และบุ ค คลต่ า ง ๆ ที่ จั ด การศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน ให้ เ ป็ น ไปตามนโยบาย และ
ได้มาตรฐานการศึกษา จึงเป็นเสมือนหน่วยอานวยความสะดวกให้กับสถานศึกษา และ
หน่ ว ยจั ด การศึ ก ษาอื่ น ให้ ส ามารถจั ด การศึ ก ษาได้ อ ย่ า งคล่ อ งตั ว มี ค วามเป็ น อิ ส ระ
สามารถให้บริการทางการศึกษาได้อย่างทั่วถึงมีคุณภาพและเป็นธรรม
ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา มี อ านาจหน้ า ที่ ตามมา ตรา 37 แห่ ง
พระราชบัญญัติ ระเบียบบริหารกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 ให้มีสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาเพื่อทาหน้าที่ในการดาเนินการให้เป็นไปตามอานาจหน้าที่ของคณะกรรมการ
ตามที่กาหนดไว้ใน มาตรา 36 และให้มีอานาจหน้าที่เกี่ยวกับการศึกษาตามที่กาหนดไว้
ในกฎหมายนี้ หรือกฎหมายอื่น และมีอานาจหน้าที่ ดังนี้
1. อานาจหน้าที่ในการบริหารและจัดการศึกษา และพัฒนาสาระของหลักสูตร
การศึ ก ษาให้ ส อดคล้ อ งกั บ หลั ก สู ต รแกนกลางการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐานของส านั ก งาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
2. อ านาจหน้ า ที่ ใ นการพั ฒ นางานด้ า นวิ ช าการ และจั ด ให้ มี ร ะบบประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษา ร่วมกับสถานศึกษา
3. รั บ ผิ ด ชอบในการพิ จ ารณาแบ่ ง ส่ ว นราชการภายในสถานศึ ก ษาของ
สถานศึกษาและสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
4. ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่กฎหมายกาหนด
โดยมีผู้อานวยการเป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการ และรับผิด ชอบในการปฏิบัติ
ราชการของสานักงานให้ เป็นไปตามนโยบาย แนวทาง และแผนปฏิบัติ ราชการของ
กระทรวงศึกษาธิการ
ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ กฎกระทรวงกาหนดหลักเกณฑ์
การแบ่ ง ส่ ว นราชการภายในส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา พ.ศ. 2546 ประกาศ
กระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร เรื่ อ ง แบ่ ง ส่ ว นราชการภายในส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึกษา
พ.ศ. 2560 และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง แบ่งส่วนราชการภายในสานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษา ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2561 ให้เขตพื้นที่การศึกษามีอานาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้
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1. จัดทานโยบาย แผนพัฒนา และมาตรฐานการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษา
ให้สอดคล้องกับนโยบาย มาตรฐานการศึกษา แผนการศึกษา แผนพัฒนาการศึกษา
ขั้นพื้นฐานและความต้องการของท้องถิ่น
2. วิ เ คราะห์ ก ารจั ด ตั้ ง งบประมาณเงิ น อุ ด หนุ น ทั่ ว ไปของสถานศึ ก ษาและ
หน่วยงานในเขตพื้นที่การศึกษาและแจ้งการจัดสรรงบประมาณที่ได้รับให้ หน่วยงาน
ข้างต้นรับทราบ รวมทั้งกากับ ตรวจสอบ ติดตามการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงาน
ดังกล่าว
3. ประสาน ส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาหลักสูตรร่วมกับสถานศึกษาในเขต
พื้นที่การศึกษา
4. กากับ ดูแล ติดตามและประเมินผลสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและเขตพื้ น ที่
การศึกษา
5. ศึกษา วิเคราะห์ วิจัยและรวบรวมข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษาในเขต
พื้นที่การศึกษา
6. ประสานการระดมทรัพยากรด้านต่าง ๆ รวมทั้งทรัพยากรบุคคล เพื่อส่งเสริม
สนับสนุนการจัดและการพัฒนาการศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา
7. จัดระบบการประกันคุณภาพการศึกษา และประเมินผลสถานศึกษาในเขต
พื้นที่การศึกษา
8. ประสานส่งเสริม สนับสนุน การจัดการศึกษาของสถานศึกษาเอกชน องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น รวมทั้งบุคคล องค์กรชุมชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถาน
ประกอบการ และสถาบันอื่นที่จัดการศึกษารูปแบบที่หลากหลายในเขตพื้นที่การศึกษา
9. ดาเนินการประสาน ส่งเสริม สนับสนุนการวิจัย และพัฒนาการศึกษาในเขต
พื้นที่การศึกษา
10. ประสาน ส่งเสริม การดาเนินงานของคณะกรรมการคณะอนุกรรมการ และ
คณะทางานด้านการศึกษา
11. ประสานการปฏิบัติราชการทั่วไปกับองค์กรหรือหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐ
ภาคเอกชน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในฐานะสานักงานผู้แทนกระทรวงศึกษาธิการ
ในเขตพื้นที่การศึกษา
12. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
หรือที่ได้รับมอบหมาย
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โดยแบ่งส่วนราชการภายในสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย
เขต 1 ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ 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

10

11

คณะกรรมกำรติดตำม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศกำรศึกษำ (ก.ต.ป.น.)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

นายจรณเดช บุปผาชาติ
นายสุภัค พวงขจร
นางสมใจ สุจริต
นางญาณินท์ จิตตุรงค์อาภรณ์
นายกิตติพงศ์ พิพัฒน์ศิวพงศ์
นายสุรพล อังศิริจินดา
นายพรชัย ใบไม้
นายวิลาศ ส่งให้
น.ส.มะลิ ตุ้มบุตร

10. น.ส.บุญยืน กันจิตร

ผอ.สพป.สุโขทัย เขต 1
ประธานคณะกรรมการ
กรรมการผู้แทนผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของรัฐ กรรมการ
กรรมการผู้แทนผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของเอกชน กรรมการ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการ
ผู้อานวยการกลุ่มนิเทศติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา กรรมการ
และเลขานุการ
ศึกษานิเทศก์
กรรมการและ
ผู้ช่วยเลขานุการ

ตำรำงที่ 1 ศูนย์ประถมศึกษำอำเภอ
อาเภอ
1. เมืองสุโขทัย
2. กงไกรลาศ
3. คีรีมาศ
4. บ้านด่านลานหอย

ที่ตั้งศูนย์
โรงเรียนวัดคูหาสุวรรณ(วันครู 2504)
โรงเรียนบ้านกง(ราษฏร์อุทิศ)
โรงเรียนอนุบาลคีรีมาศ(วัดบึง)
โรงเรียนบ้านวังลึก

หัวหน้าศูนย์
ประถมศึกษาอาเภอ
นายอนุวัฒน์ สุวรรณมาตย์
นายประกิจ สีนวล
นายชูชาติ ขาวป้อม
นายโสรส รอดประดิษฐ์

ตำรำงที่ 2 กลุ่มเครือข่ำยโรงเรียน
เครือข่ายโรงเรียน
อำเภอเมือง
1. กลุ่มเครือข่ายโรงเรียน
ลุ่มน้ายม
2. กลุ่มเครือข่ายโรงเรียน
บ้านสวนศรีธานี

จานวน
โรงเรียน
ในกลุ่ม

ประธานเครือข่าย
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นายสมชาย ป้อมแก้ว

11

นายมานพ เจริญโห้

ที่ตั้งกลุ่ม
โรงเรียนบ้านสนามบิน
(ประชาศึกษา)
โรงเรียนวัดตาลเตี้ย
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เครือข่ายโรงเรียน
3. กลุ่มเครือข่ายโรงเรียน
รามคาแหง
อำเภอกงไกรลำศ
4. กลุ่มเครือข่ายโรงเรียน
สองฝั่งยมสามัคคี
5. กลุ่มเครือข่ายโรงเรียน
สิงหวัฒน์
6. กลุ่มเครือข่ายโรงเรียน
อรุโณทัย
อำเภอคีรีมำศ
7. กลุ่มเครือข่ายโรงเรียน
พระแม่ย่า
8. กลุ่มเครือข่ายโรงเรียน
เพชรคีรี
9. กลุ่มเครือข่ายโรงเรียน
สายรุ้ง
อำเภอบ้ำนด่ำนลำนหอย
10. กลุ่มเครือข่าย
โรงเรียนเมืองหน้าด่าน
11. กลุ่มเครือข่าย
โรงเรียนวังเจ้าราม

จานวน
โรงเรียน
ประธานเครือข่าย
ในกลุ่ม
12
นางอุไรวรรณ โพธิ์นาค

ที่ตั้งกลุ่ม
โรงเรียนบ้านเมืองเก่า
“ศรีอินทราทิตย์”

12

นายเกษม อบเชย

โรงเรียนวัดท่าฉนวน

13

นายอลงกรณ์ หงษ์ผ้วย

โรงเรียนวัดคุ้งยาง

14

นายสุรพล เจ๊กอยู่

โรงเรียนบ้านหนองบัว

9

นายนพดล อินทร์ลับ

โรงเรียนบ้านขุนนาวัง

12

นายสมพงษ์ ขันอินทร์

โรงเรียนบ้านคลองน้าเย็น

11

นายรัฐพล โพธิ์แก้ว

โรงเรียนศรีคีรีมาศวิทยา

13

นายวีระพันธ์ พรมมี

โรงเรียนบ้านด่าน

11

นายทองทศ ศรีนรา

โรงเรียนบ้านตลิ่งชัน

13

ข้อมูลพื้นฐำนทำงกำรศึกษำ
ตำรำงที่ 3 แสดงจานวนโรงเรียน ครู นักเรียน และห้องเรียน ในสังกัดสานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1 จาแนกรายศูนย์ประถมศึกษาอาเภอ
ข้อมูล ณ วันที่ 25 มิถุนายน 2564
ที่

ศูนย์ประถมศึกษำ
อำเภอ

1 เมืองสุโขทัย
2 กงไกรลาศ
3 คีรีมาศ
4 บ้านด่านลานหอย
รวม

สถำน
ศึกษำ
31 ร.ร.
1 สาขา
39
32
24
126
ร.ร.
1 สำขำ

315

ชาย
3,202

นักเรียน
หญิง
2,987

269
261
251
1,096

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

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

ครู

รวม
6,189

ห้อง
เรียน
332

ครู:
นร.
1:20

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

321
284
261
1,198

1:16
1:16
1:19
1:18

ตำรำงที่ 4 แสดงจานวนโรงเรียนในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
สุโขทัย เขต 1 จาแนกตามระดับที่เปิดสอน แยกรายศูนย์ประถมศึกษาอาเภอ
ข้อมูล ณ วันที่ 25 มิถุนายน 2564
ศูนย์ประถมศึกษำ
ที่
อำเภอ
1 เมืองสุโขทัย
2 กงไกรลาศ
3 คีรีมาศ
4 บ้านด่านลานหอย
รวม

โรงเรียน
หลัก

ระดับที่เปิดสอน

สำขำ

27

5

36
32
23
118

3
1
9

ก่อน
ประถม
ศึกษำ

ก่อน
ประถมศึกษำประถมศึกษำ

มัธยมศึกษำ
ตอนต้น

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

6
9
8
8
31

รวม
31 ร.ร.
1 สาขา
39
32
24
126 ร.ร.
1 สำขำ
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ตำรำงที่ 5 แสดงจานวนโรงเรียนในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
สุโขทัย เขต 1 จาแนกขนาดโรงเรียน 7 ขนาดตามจานวนนักเรียน จาแนกศูนย์
ประถมศึกษาอาเภอ ข้อมูล ณ วันที่ 25 มิถุนายน 2564
ที่

ศูนย์
ประถมศึกษำ
อำเภอ

1

เมืองสุโขทัย

2
3
4

กงไกรลาศ
คีรีมาศ
บ้านด่านลาน
หอย

1
(นร.0120
คน)
21 ร.ร.
1 สาขา
25
18
9
73 ร.ร.
1 สำขำ

รวม

ขนำดโรงเรียน
4
5
(นร.
(นร.
301500499
1499
คน)
คน)
2
1

2
(นร
121 200
คน)
3

3
(นร.
201300
คน)
4

8
8
10

6
5
0

0
1
4

0
0
1

29

15

7

2

6
(นร.
15002499
คน)

7
(นร.
2500
คนขึ้น
ไป)

รวม

31 ร.ร.
1 สำขำ
39
32
24
126
ร.ร. 1
สำขำ

ตำรำงที่ 6 แสดงจานวนโรงเรียนในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
สุโขทัย เขต 1 จาแนกขนาดโรงเรียน เล็ก กลาง ใหญ่ ใหญ่พิเศษ ตามจานวนนักเรียน
จาแนกศูนย์ประถมศึกษาอาเภอ ข้อมูล ณ วันที่ 25 มิถุนายน 2564
ขนำดโรงเรียน
ที่

ศูนย์ประถมศึกษำ
อำเภอ

1 เมืองสุโขทัย
2 กงไกรลาศ
3 คีรีมาศ
4 บ้านด่านลานหอย
รวม

เล็ก
กลำง
(นร.0-120 (นร. 121คน)
499 คน)
21 ร.ร. 1
7
สาขา
25
14
18
14
9
14
73 ร.ร.
49
1 สำขำ

ใหญ่
(นร. 5001,499 คน)

ใหญ่พิเศษ
(นร. 1500
คนขึ้นไป)

2

1

1
3

1

รวม
31 ร.ร.
1 สาขา
39
32
24
126 ร.ร.
1 สำขำ
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ตำรำงที่ 7 แสดงจานวนโรงเรียนขนาดเล็กในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1 จาแนกตามจานวนนักเรียน จาแนกศูนย์ประถมศึกษาอาเภอ
ข้อมูล ณ วันที่ 25 มิถุนายน 2564
ที่

ศูนย์
ประถมศึกษำ
อำเภอ

นักเรียน
0-20
คน
4

โรงเรียนขนำดเล็กจำแนกตำมจำนวนนักเรียน
นักเรียน นักเรียน นักเรียน นักเรียน
21-40
41-60
61-80 81-100
คน
คน
คน
คน
1
6
3
5

1

เมืองสุโขทัย

2
3
4

กงไกรลาศ
คีรีมาศ

2

2

บ้านด่านลานหอย

1
7

3

รวม

11
3
2
22

4
5
2
14

4
7
3
19

นักเรียน
101-120
คน
2
2
3
1
8

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

ตำรำงที่ 8 แสดงจานวนนักเรียนจาแนกตามชั้น เพศ และจานวนห้องเรียนในสังกัด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1 ข้อมูล ณ วันที่ 25 มิถุนายน 2564
ระดับชั้น
อนุบาลปีที่ 1
อนุบาลปีที่ 2
อนุบาลปีที่ 3
รวมก่อนประถมศึกษำ
ประถมศึกษาปีที่ 1
ประถมศึกษาปีที่ 2
ประถมศึกษาปีที่ 3
ประถมศึกษาปีที่ 4
ประถมศึกษาปีที่ 5
ประถมศึกษาปีที่ 6
รวมประถมศึกษำ
มัธยมศึกษาปีที่ 1
มัธยมศึกษาปีที่ 2
มัธยมศึกษาปีที่ 3
รวมมัธยมศึกษำตอนต้น
รวมทั้งสิ้น

จานวนนักเรียน
ชาย
หญิง
รวม
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

จานวน อัตราส่วน
ห้อง นักเรียนต่อ
ห้อง

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

11 : 1
13 : 1
13 : 1
13 : 1
15 : 1
15 : 1
17 : 1
18 : 1
17 : 1
17 : 1
16 : 1
20 : 1
19 : 1
19 : 1
19 : 1
16 : 1
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ตำรำงที่ 9 แสดงอัตราส่วนผู้เรียนระดับก่อนประถมศึกษา ประถมศึกษา มัธยมศึกษา
ที่เข้าเรียนในสังกัด สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1
ปีการศึกษา 2564 ต่อประชากรวัยเรียน จาแนกตามกลุ่มอายุ
ที่
รายการ
ร้อยละ
1 อัตราส่วนผู้เรียนระดับก่อนประถมศึกษาต่อประชากรกลุม่ อายุ 3-5 ปี
45.29
2 อัตราส่วนผู้เรียนระดับประถมศึกษาต่อประชากรกลุ่มอายุ 6-11 ปี
73.81
3 อัตราส่วนผู้เรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นต่อประชากรกลุ่มอายุ 12-14 ปี 20.21

ตำรำงที่ 10 แสดงร้อยละของนักเรียนออกกลางคันปีการศึกษา 2563
รายการ

นักเรียนต้นปี

นักเรียนออก
กลางคัน

ร้อยละ

ร้อยละของนักเรียนออกกลางคัน
ร้อยละของนักเรียนประถมศึกษาออกกลางคัน
ร้อยละของนักเรียนมัธยมศึกษาออกกลางคัน

15,943
13,874
2,069

4
1
3

0.03
0.01
0.14

ตำรำงที่ 11 แสดงจานวนนักเรียนจบการศึกษา ปีการศึกษา 2563 ศึกษาต่อและ
ประกอบอาชีพ
รำยกำร
นักเรียนจบการศึกษา ปีการศึกษา 2562
- ศึกษาต่อ
- ประกอบอาชีพ
ร้อยละกำรเรียนต่อ

ระดับกำรศึกษำ
ชั้นประถมศึกษำปีที่ 6
ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3
ชำย หญิง รวม ชำย หญิง รวม
1,238
1,238

1,089
1,089

ชั้น ม.1

2,327
2,327

100

340
324
16

270
266
4

ชั้น ม.4

610
590
20

96.72
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ตำรำงที่ 12 แสดงข้อมูลการเรียนต่อระดับมัธยมศึกษาตอนปลายและ/หรือสายอาชีพ
ปีการศึกษา 2557-2563
ปี
กำร
ศึกษำ
2557
2558
2559
2560
2561
2562

นักเรียน
จบ ม.3

นักเรียน
ศึกษำต่อ

ร้อยละ

608
620
577
557
607
623

564
578
544
514
583
609

92.76
93.23
94.28
92.28
96.05
97.75

610

590

96.72

อัตรำกำรเรียนต่อเปรียบเทียบ
กับปีกำรศึกษำ 2561

-1.03

2563

เรียนต่อระดับมัธยมศึกษำตอนปลำย และ/หรือ
สำยอำขีพ
สำยสำมัญ ร้อยละ สำยอำชีพ ร้อยละ
303
53.72
261
46.28
248
42.91
330
57.09
130
23.90
414
76.10
176
34.24
338
65.76
334
57.29
249
42.71
237
38.92
372
61.08
42.20

249

57.80

341

ร้อยละ
2.44

2

4.88

1

2.44

127

41

32.28

40

มฐ.2

127

41

32.28

41

100

มฐ.3

127

41

32.28

39

95.12

มฐ.1

127

41

32.28

41

100

มฐ.2

127

41

32.28

41

100

มฐ.3

127

41

32.28

40

97.56

ระดับขั้นพื้นฐำน

ร้อยละ

พอใช้
1

มฐ.1

ระดับปฐมวัย

ต้องปรับปรุง

ร้อยละ
97.56

ดี

ร้อยละ

ดีมำก

ร้อยละ

ดีเยี่ยม

ผลกำรประเมิน

ร้อยละ

จำนวนโรงเรียนที่เข้ำรับกำรประเมิน

จำนวนโรงเรียนทั้งหมด

รำยกำรมำตรฐำน

ตำรำงที่ 13 แสดงผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม โดย สมศ.
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ต้องปรับปรุง

ร้อยละ

49

40.83

6

5.00

1

0.83

มฐ.2

127

120

94.48

42

35.00

67

55.83

10

8.33

1

0.83

มฐ.3

127

120

94.48

42

35.00

65

54.16

11

9.17

2

1.67

11

9.17

ร้อยละ

53.33

พอใช้

64

ร้อยละ

94.48

ดีมำก

120

ร้อยละ

127

ดีเยี่ยม

มฐ.1

ร้อยละ

ร้อยละ

ผลกำรประเมิน

ดี

จำนวนโรงเรียนที่เข้ำรับกำรประเมิน

จำนวนโรงเรียนทั้งหมด

รำยกำรมำตรฐำน

ตำรำงที่ 14 แสดงผลการพัฒนาคุณภาพภายในของสถานศึกษาจากการประเมินของ
สถานศึกษาจาแนกตามระดับการศึกษา

ระดับปฐมวัย

มฐ.1

127

120

64.48

65

ระดับขั้นพื้นฐำน
54.16 44 36.67

มฐ.2

127

120

94.48

35

29.17

70

58.33

15

12.50

มฐ.3

127

120

94.48

39

32.50

62

51.67
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15.83

ตำรำงที่ 15 จำนวนข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำในสังกัดสำนักงำนเขตพื้นที่
กำรศึกษำประถมศึกษำสุโขทัย เขต 1
บุคลำกร
ข้ำรำชกำรปฏิบัติหน้ำที่ในสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
* ผอ.สพป.
* รอง ผอ.สพป.
* ศึกษานิเทศก์
* บุคลากรทางการศึกษา 38 ค (2)
* พนักงานราชการ
* ลูกจ้างประจา
* ลูกจ้างชั่วคราว

จำนวน (คน)
1
4
14
34
2
5
10
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บุคลำกร
ข้ำรำชกำรครูปฏิบัติหน้ำที่ในสถำนศึกษำ
* ผู้อานวยการโรงเรียน
* รองผู้อานวยการโรงเรียน
* ข้าราชการครู
* ครูผู้ช่วย
* พนักงานราชการ
* ลูกจ้างประจา
* ลูกจ้างรายเดือนนักการภารโรง (จากโครงการคืนครูฯ)
* ลูกจ้างชั่วคราว (งบ สพฐ.)
ดังนี้
- ครูธุรการ
- ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ
- ครูวิกฤต
- ครูวิทย์-คณิต

จำนวน (คน)
77
12
727
245
41
32
42
223

จานวน 126 คน
จานวน 74 คน
จานวน 10 คน
จานวน 11 คน

ตำรำงที่ 16 ข้อมูลศึกษำนิเทศก์ประจำอำเภอ
อำเภอเมืองสุโขทัย
1. นางสิรธญา แก้วเนย
2. นางณัฐพัชร์ ด่านจิระมนตรี
3. นางศรัญญารัตน์ พรมลา
อำเภอคีรีมำศ
1. นางสมปอง ราษี
2. นายปิ่นศิลป์ชัย นุ้ยเงิน
3. นางสาวบุญยืน กันจิตร

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

อำเภอกงไกรลำศ
นางสาววีณา แสนโกศิก
นางสาวจันทวรรณ ทองคา
นายไกรสร พรมลา
นายไมตรี นาคประสิทธิ์
อำเภอบ้ำนด่ำนลำนหอย
นางสาวพิชญาพา นาคทรัพย์
นางบารุงรัตน์ เจนนาวิน
นางประพรศิลป์ ชมนก
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ตำรำงที่ 17 ข้อมูลกลุ่มเครือข่ำยโรงเรียนในสังกัด
อำเภอเมืองสุโขทัย
กลุ่มเครือข่ำยโรงเรียนลุ่มน้ำยม
1. โรงเรียนบ้านสนามบิน (ประชาศึกษา)
2. โรงเรียนบ้านกล้วย
3 .โรงเรียนบ้านขวาง (น้อมประชานุกูล)
4. โรงเรียนบ้านเพชรไฝ
5. โรงเรียนบ้านบางคลอง (ราษฎร์อุทิศ)
6. โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย
7. โรงเรียนบ้านปากแคว
8. โรงเรียนบ้านบางคลอง (สามัคคีประชาคาร)
9. โรงเรียนวัดปากพระ
10. โรงเรียนบ้านหนองพยอม
11. โรงเรียนบ้านยางซ้าย (พรหมมาประชาสรรค์)

อำเภอกงไกรลำศ
กลุ่มเครือข่ำยโรงเรียนสองฝั่งยมสำมัคคี
1. โรงเรียนบ้านประดู่เฒ่า
2. โรงเรียนบ้านกง (ราษฎร์อุทิศ)
3. โรงเรียนวัดสงฆาราม
4. โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง
5. โรงเรียนบ้านหนองสามพญา
6. โรงเรียนบ้านหนองบัว (จิตพินิจประชาสรรค์)
7. โรงเรียนวัดท่าฉนวน
8. โรงเรียนวัดหางตลาด
9. โรงเรียนบ้านน้าเรื่อง
10. โรงเรียนอนุบาลกงไกรลาศ (บ้านกร่าง2465)
11. โรงเรียนบ้านหนองตูม
12. โรงเรียนบ้านเกาะนอก (ประชานุเคราะห์)

กลุ่มเครือข่ำยโรงเรียนบ้ำนสวนศรีธำนี
1. โรงเรียนวัดยางเอน
2. โรงเรียนวัดตาลเตี้ย
3. โรงเรียนวัดคูหาสุวรรณ (วันครู2504)
4. โรงเรียนวัดจันทร์ (ลอมราษฎร์บารุง)
5. โรงเรียนบ้านคลองปลายนา (สาขาบ้านไผ่ขวาง)
6. โรงเรียนบ้านเหมืองตามุก
7. โรงเรียนวัดฤทธิ์ (คาหมื่นปทุมานุสรณ์)
8. โรงเรียนบ้านสวนเหนือ (ประชาบารุง 303)
9. โรงเรียนวัดคุ้งยางใหญ่
10. โรงเรียนบ้านคลองปลายนา
11. โรงเรียนศรีมหาโพธิ์ (ประชาสรรค์)

กลุ่มเครือข่ำยโรงเรียนสิงหวัฒน์
1. โรงเรียนวัดปรักรัก
2. โรงเรียนวัดกกแรต
3. โรงเรียนบ้านคลองตะเข้
4. โรงเรียนวัดคุ้งยาง
5. โรงเรียนบ้านโป่งแค
6. โรงเรียนวัดโบสถ์
7. โรงเรียนบ้านดงเดือย
8. โรงเรียนบ้านโพธิห์ อม
9. โรงเรียนวัดดงยาง
10. โรงเรียนบ้านยางแดน
11. โรงเรียนบ้านดอนสาโรง
12. โรงเรียนบ้านใหม่สุขเกษม
13. โรงเรียนบ้านใหม่โพธิ์ทอง
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อำเภอเมืองสุโขทัย
กลุ่มเครือข่ำยโรงเรียนรำมคำแหง
1. โรงเรียนบ้านเมืองเก่า"ศรีอินทราทิตย์"
2. โรงเรียนวัดเชตุพน
3. โรงเรียนบ้านมนต์คีรี
4 .โรงเรียนบ้านปากคลอง
5. โรงเรียนบ้านวังตะคร้อ (ธนาคารกรุงเทพฯ 5)
6. โรงเรียนบ้านวังวน
7. โรงเรียนอนุบาลเมืองสุโขทัย
8. โรงเรียนบ้านวังทองแดง
9 .โรงเรียนบ้านสานัก
10. โรงเรียนบ้านไสยาศน์ (ราษฏร์บูรณะ)
11. โรงเรียนวัดหนองตาโชติ

อำเภอกงไกรลำศ
กลุ่มเครือข่ำยโรงเรียนอรุโณทัย
1. โรงเรียนวัดศรีเมือง
2. โรงเรียนบ้านป่าสัก
3. โรงเรียนวัดดอนสักมิตรภาพที่ 231
4. โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม
5. โรงเรียนบ้านหนองมะเกลือ
6. โรงเรียนวัดเสาหิน
7. โรงเรียนบ้านวังขวัญ
8. โรงเรียนบ้านหนองบัว
9. โรงเรียนบ้านหนองเสาเถียร
10. โรงเรียนบ้านป่ามะม่วง
11. โรงเรียนบ้านข่อยสองนาง
12. โรงเรียนวัดทุ่ง
13. โรงเรียนวัดเต่าทอง
14. โรงเรียนวัดใหม่ไทยบารุง

อำเภอคีรีมำศ
กลุ่มเครือข่ำยโรงเรียนพระแม่ย่ำ
1. โรงเรียนอนุบาลคีรีมาศ(วัดบึง)
2. โรงเรียนบ้านนาเชิงคีรี
3. โรงเรียนบ้านขุนนาวัง
4. โรงเรียนบ้านโว้งบ่อ
5. โรงเรียนบ้านน้าลาด
6. โรงเรียนบ้านเนินยาง
7. โรงเรียนบ้านนากาหลง
8. โรงเรียนบ้านป้อมประชานุกูล
9. โรงเรียนบ้านนาสระลอย

อำเภอบ้ำนด่ำนลำนหอย
กลุ่มเครือข่ำยโรงเรียนเมืองหน้ำด่ำน
1. โรงเรียนบ้านด่าน
2. โรงเรียนบ้านวังแดด
3. โรงเรียนบ้านหนองจัง
4. โรงเรียนอนุบาลบ้านด่านลานหอย
5. โรงเรียนเชิงคีรี (สุวิชานวรวุฒิ)
6. โรงเรียนบ้านหนองเฒ่า
7. โรงเรียนบ้านวังโคนเปือย
8. โรงเรียนบ้านวังไทร
9. โรงเรียนบ้านปากคลองร่วม
10. โรงเรียนหนองหญ้าปล้อง (กม.78)
11. โรงเรียนบ้านหนองจิกตีนเนิน
12. โรงเรียนบ้านหนองไม้กอง
13. โรงเรียนบ้านวังตะคร้อ
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อำเภอคีรีมำศ
กลุ่มเครือข่ำยโรงเรียนเพชรคีรี
1. โรงเรียนบ้านปากคลองเรือ(โพธิ์โตนด)
2. โรงเรียนบ้านยางแหลม
3. โรงเรียนบ้านเนินประดู่
4. โรงเรียนวัดหนองกก
5. โรงเรียนบ้านวังกร่าง
6. โรงเรียนบ้านยางเมือง
7. โรงเรียนบ้านคลองน้าเย็น
8. โรงเรียนบ้านสามพวง (สามัคคีพิทยา)
9. โรงเรียนบ้านตะเข้ขานสามัคคีวิทยา
10. โรงเรียนบ้านหนองกระดิ่ง
11. โรงเรียนบ้านลาคลองยาง
12. โรงเรียนบ้านเนินพะยอม
กลุ่มเครือข่ำยโรงเรียนสำยรุ้ง
1. โรงเรียนบ้านเขาทองผางับ
2. โรงเรียนบ้านน้าพุ
3. โรงเรียนบ้านลานเอื้อง
4. โรงเรียนมหาตมาคานธีอนุสรณ์ (น้าตกสายรุ้ง)
5. โรงเรียนบ้านหนองตลับ
6. โรงเรียนศรีคีรีมาศวิทยา
7. โรงเรียนบ้านใหม่เจริญผล
8. โรงเรียนหนองบัวเขาดิน
9. โรงเรียนวัดมุจลินทาราม
10. โรงเรียนสามัคคีวิทยา (สหกรณ์อุปถัมภ์)
11. โรงเรียนบ้านบึงหญ้า

อำเภอบ้ำนด่ำนลำนหอย
กลุ่มเครือข่ำยโรงเรียนวังเจ้ำรำม
1. โรงเรียนบ้านตลิ่งชัน
2. โรงเรียนบ้านวังหาด
3. โรงเรียนบ้านคลองไผ่งาม
4. โรงเรียนบ้านวังหิน
5. โรงเรียนบ้านลานกระบือ
6. โรงเรียนบ้านวังน้าขาว
7. โรงเรียนบ้านห้วยไคร้
8. โรงเรียนบ้านลานทอง
9. โรงเรียนบ้านวังลึก
10. โรงเรียนบ้านหนองสองตอน
11. โรงเรียนบ้านหนองตม
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ตำรำงที่ 18 รำยชื่อโรงเรียนในฝัน 3 รุ่น
โรงเรียนในฝัน
รุ่นที่ 1

จานวน 8 โรงเรียน

โรงเรียน
โรงเรียนบ้านกง (ราษฎร์อุทิศ)
โรงเรียนวัดคุ้งยางใหญ่

อำเภอ
กงไกรลาศ
เมืองสุโขทัย

รุ่นที่ 2

โรงเรียนบ้านยางเมือง
โรงเรียนอนุบาลบ้านด่านลานหอย

คีรีมาศ
บ้านด่านลานหอย

รุ่นที่ 3

โรงเรียนวัดปากพระ
โรงเรียนวัดคุ้งยาง
โรงเรียนบ้านขุนนาวัง
โรงเรียนบ้านห้วยไคร้

เมืองสุโขทัย
เมืองสุโขทัย
คีรีมาศ
บ้านด่านลานหอย

ตำรำงที่ 19 รำยชื่อโรงเรียนคุณภำพประจำตำบล
อำเภอเมืองสุโขทัย
1. โรงเรียนวัดคูหาสุวรรณ (วันครู2504)
2. โรงเรียนวัดคุ้งยางใหญ่
3. โรงเรียนบ้านเมืองเก่า
"ศรีอินทราทิตย์"
4. โรงเรียนบ้านยางซ้าย
(พรหมมาประชาสรรค์)
5 .โรงเรียนบ้านสนามบิน (ประชาศึกษา)
6. โรงเรียศรีมหาโพธิ์ (ประชาสรรค์)
7. โรงเรียนบ้านปากแคว
8. โรงเรียนวัดตาลเตี้ย
9. โรงเรียนวัดปากพระ
10. โรงเรียนบ้านวังทองแดง

จานวน 38 โรงเรียน

อำเภอกงไกรลำศ
1. โรงเรียนวัดกกแรต
2. โรงเรียนบ้านกง (ราษฎร์อุทิศ)
3. โรงเรียนวัดดอนสักมิตรภาพที่ 231
4. โรงเรียนวัดโบสถ์
5. โรงเรียนบ้านหนองมะเกลือ
6. โรงเรียนบ้านดงเดือย
7. โรงเรียนวัดหางตลาด
8. โรงเรียนอนุาลกงไกรลาศ
(บ้านกร่าง2465)
9. โรงเรียนบ้านใหม่สุขเกษม
10. โรงเรียนวัดเต่าทอง
11. โรงเรียนบ้านเกาะนอก
(ประชานุเคราะห์)
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อำเภอคีรีมำศ
1. โรงเรียนบ้านเนินประดู่
2. โรงเรียนบ้านยางเมือง
3. โรงเรียนอนุบาลคีรมี าศ (วัดบึง)
4. โรงเรียนบ้านขุนนาวัง
5. โรงเรียนบ้านน้าพุ
6. โรงเรียนบ้านป้อมประชานุกลู
7. โรงเรียนศรีคีรมี าศวิทยา
8. โรงเรียนบ้านสามพวง (สามัคคีพิทยา)
9. โรงเรียนบ้านหนองกระดิ่ง
10. โรงเรียนบ้านบึงหญ้า

อำเภอบ้ำนด่ำนลำนหอย
1. โรงเรียนบ้านตลิ่งชัน
2. โรงเรียนบ้านด่าน
3. โรงเรียนอนุบาลบ้านด่านลานหอย
4. โรงเรียนบ้านปากคลองร่วม
5. โรงเรียนบ้านวังน้าขาว
6. โรงเรียนบ้านวังลึก
7. โรงเรียนหนองหญ้าปล้อง (กม.78)

โรงเรียนต้นแบบ
โรงเรียนศูนย์ปฐมวัยต้นแบบ
1. โรงเรียนอนุบาลเมืองสุโขทัย
2. โรงเรียนอนุบาลกงไกรลาศ
(บ้านกร่าง 2465)
3. โรงเรียนอนุบาลบ้านด่านลานหอย
4. โรงเรียนอนุบาลคีรมี าศ (วัดบึง)

โรงเรียนศูนย์ปฐมวัยต้นแบบเครือข่ำย
1. โรงเรียนศรีมหาโพธิ์ (ประชาสรรค์)
2. โรงเรียนบ้านขุนนาวัง
3. โรงเรียนบ้านห้วยไคร้
4. โรงเรียนบ้านกง (ราษฎร์อุทิศ)

โรงเรียนต้นแบบควรจัดประสบกำรณ์โดย
ผ่ำนสื่อ Montessori
1. โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย
2. โรงเรียนบ้านไสยาศน์ (ราษฎร์บูรณะ)

โรงเรียนต้นแบบกำรจัดประสบกำรณ์โดย
ใช้แนวคิดไฮสโคป High Scope
1. โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย
2. โรงเรียนอนุบาลคีรมี าศ (วัดบึง)

โรงเรียนต้นแบบสนำมเด็กเล่นตำมรอย
พระยุคลบำท
1. โรงเรียนวัดคุ้งยาง
2 .โรงเรียนบ้านสนามบิน (ประชาศึกษา)

25

โรงเรียนประชำรัฐ
อำเภอเมืองสุโขทัย
1. โรงเรียนวัดคุ้งยางใหญ่
2. โรงเรียนบ้านเมืองเก่า "ศรีอินทราทิตย์"
3. โรงเรียนบ้านสนามบิน (ประชาศึกษา)
4. โรงเรียนวัดจันทร์ (ลอมราษฎร์บารุง)
5. โรงเรียนบ้านกล้วย

อำเภอคีรีมำศ
1. โรงเรียนอนุบาลคีรีมาศ (วัดบึง)
2. โรงเรียนบ้านขุนนาวัง
3. โรงเรียนบ้านป้อมประชานุกูล
4. โรงเรียนบ้านสามพวง (สามัคคีพิทยา)

จานวน 22 โรงเรียน
อำเภอกงไกรลำศ
1. โรงเรียนวัดกกแรต
2. โรงเรียนวัดโบสถ์
3. โรงเรียนบ้านดงเดือย
4. โรงเรียนบ้านใหม่สุขเกษม
5. โรงเรียนวัดเต่าทอง
6. โรงเรียนบ้านประดู่เฒ่า
7. โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง
8. โรงเรียนบ้านป่าสัก
9. โรงเรียนบ้านหนองบัว (จิตพินิจประชาสรรค์)
10. โรงเรียนวัดทุ่ง
11. โรงเรียนวัดคุ้งยาง

อำเภอบ้ำนด่ำนลำนหอย
1. โรงเรียนบ้านปากคลองร่วม
2. โรงเรียนบ้านวังลึก
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โรงเรียนขนำดเล็ก (ข้อมูล ณ วันที่ 25 มิถุนายน 2564)
อำเภอเมืองสุโขทัย
1. โรงเรียนบ้านขวาง (น้อมประชานุกูล)
2. โรงเรียนวัดยางเอน
3. โรงเรียนบ้านเหมืองตามุก
4. โรงเรียนบ้านหนองพยอม
5. โรงเรียนบ้านสานัก
6. โรงเรียนบ้านมนต์คีรี
7. โรงเรียนบ้านสวนเหนือ (ประชาบารุง 303)
8. โรงเรียนบ้านคลองปลายนา
9. โรงเรียนวัดเชตุพน
10. โรงเรียนวัดหนองตาโชติ
11. โรงเรียนวัดฤทธิ์(คาหมื่นปทุมานุสสรณ์)
12. โรงเรียนบ้านบางคลอง (ราษฎร์อุทิศ)
13. โรงเรียนบ้านปากคลอง
14. โรงเรียนอนุบาลเมืองสุโขทัย
15. โรงเรียนบ้านปากแคว
16. โรงเรียนบ้านวังตะคร้อ(ธนาคารกรุงเทพฯ 5)
17. โรงเรียนบ้านวังวน
18. โรงเรียนบ้านยางซ้าย
(พรหมมาประชาสรรค์)
19. โรงเรียนบ้านไสยาศน์ (ราษฎร์บูรณะ)
20. โรงเรียนวัดตาลเตี้ย
21. โรงเรียนบ้านบางคลอง
(สามัคคีประชาคาร)
22. โรงเรียนบ้านคลองปลายนา
(สาขาบ้านไผ่ขวาง)

จานวน 73 โรงเรียน 1 สาขา
อำเภอกงไกรลำศ

1. โรงเรียนบ้านโพธิ์หอม
2. โรงเรียนบ้านข่อยสองนาง
3. โรงเรียนวัดศรีเมือง
4. โรงเรียนบ้านป่ามะม่วง
5. โรงเรียนบ้านยางแดน
6. โรงเรียนวัดสงฆาราม
7. โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง
8. โรงเรียนวัดเสาหิน
9. โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม
10. โรงเรียนบ้านใหม่โพธิ์ทอง
11. โรงเรียนวัดใหม่ไทยบารุง
12. โรงเรียนบ้านประดู่เฒ่า
13. โรงเรียนบ้านหนองสามพญา
14. โรงเรียนบ้านป่าสัก
15. โรงเรียนวัดดอนสักมิตรภาพที่ 231
16. โรงเรียนวัดดงยาง
17. โรงเรียนวัดทุ่ง
18. โรงเรียนวัดเต่าทอง
19. โรงเรียนบ้านหนองบัว
20. โรงเรียนบ้านหนองเสาเถียร
21. โรงเรียนบ้านดอนสาโรง
22. โรงเรียนอนุบาลกงไกรลาศ
(บ้านกร่าง 2465)
23. โรงเรียนวัดปรักรัก
24. โรงเรียนบ้านคลองตะเข้
25. โรงเรียนบ้านโป่งแค
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อำเภอคีรีมำศ
1. โรงเรียนบ้านเนินยาง
2. โรงเรียนบ้านยางแหลม
3. โรงเรียนบ้านคลองน้าเย็น
4. โรงเรียนบ้านโว้งบ่อ
5. โรงเรียนบ้านน้าลาด
6. โรงเรียนมหาตมาคานธีอนุสรณ์
(น้าตกสายรุ้ง)
7. โรงเรียนบ้านเนินพยอม
8. โรงเรียนสามัคคีวิทยา (สหกรณ์อุปถัมภ์)
9. โรงเรียนวัดหนองกก
10. โรงเรียนบ้านเขาทองผางับ
11. โรงเรียนบ้านลานเอื้อง
12. โรงเรียนบ้านนากาหลง
13. โรงเรียนบ้านป้อมประชานุกูล
14. โรงเรียนบ้านนาสระลอย
15. โรงเรียนบ้านลาคลองยาง
16. โรงเรียนบ้านปากคลองเรือ (โพธิ์โตนด)
17. โรงเรียนบ้านหนองตลับ
18. โรงเรียนหนองบัวเขาดิน

อำเภอบ้ำนด่ำนลำนหอย
1. โรงเรียนบ้านหนองสองตอน
2. โรงเรียนบ้านลานทอง
3. โรงเรียนบ้านหนองตม
4. โรงเรียนบ้านคลองไผ่งาม
5. โรงเรียนบ้านหนองไม้กอง
6. โรงเรียนบ้านวังแดด
7. โรงเรียนบ้านวังหิน
8. โรงเรียนหนองหญ้าปล้อง (กม.78)
9. โรงเรียนบ้านหนองจิกตีนเนิน
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ผลกำรจัดกำรศึกษำ ปีกำรศึกษำ 2563
ตำรำงที่ 1 แสดงค่ำคะแนนร้อยละผลกำรประเมินคุณภำพผู้เรียน (NT)
ชั้นประถมศึกษำปีที่ 3 ปีกำรศึกษำ 2563 จำแนกรำยด้ำนที่ทดสอบ
เปรียบเทียบ ระดับเขตพื้นที่กำรศึกษำกับระดับประเทศ และ
เปรียบเทียบกับปีกำรศึกษำ 2562

ควำมสำมำรถด้ำน

คณิตศาสตร์
ภาษาไทย
เฉลี่ยรวมทั้ง 2 ด้ำน

คะแนนร้อยละผลกำรประเมินคุณภำพผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษำปีที่ 3
ปีกำรศึกษำ
เปรียบเทียบระดับ
ปีกำรศึกษำ 2563
2562
เขตพื้นที่กำรศึกษำ
ปีกำรศึกษำ 2563
ระดับเขตพื้นที่
ระดับ
กับปีกำรศึกษำ
กำรศึกษำกับ
ระดับ
เขต
ระดับ
2562
ระดับประเทศ
ประเท พื้นที่
เขตพื้นที่
ศ
กำรศึก สูงกว่ำ/ ผลต่ำง
กำรศึกษำ
สูงกว่ำ/ ผลต่ำง
ษำ
ต่ำกว่ำ ร้อยละ
ต่ำกว่ำ ร้อยละ
40.47 50.07
สูงกว่า
+9.60
46.06
สูงกว่า
+4.01
47.46 54.57
สูงกว่า
+7.11
44.87
สูงกว่า
+9.70
43.97 52.32 สูงกว่ำ
+8.35
45.47
สูงกว่ำ
+6.85

แผนภูมิผลผลกำรประเมินคุณภำพผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษำปีที่ 3
ปีกำรศึกษำ 2563 จำแนกรำยด้ำนที่ทดสอบ เปรียบเทียบระดับเขตและระดับประเทศ
60
50
40
30
20
10
0

ระดับประเศ
ระดับเขตพื้นที่กำรศึกษำ
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แผนภูมิผลผลกำรประเมินคุณภำพผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษำปีที่ 3
ปีกำรศึกษำ 2563 จำแนกรำยด้ำนที่ทดสอบ เปรียบเทียบกับปีกำรศึกษำ 2562
60
50
40
30
20
10
0

ปีกำรศึกษำ 2562
ปีกำรศึกษำ 2563
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ตำรำงที่ 2

แสดงค่ำคะแนนร้อยละผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติ
ขั้นพื้นฐำน (O-NET) ชั้นประถมศึกษำปีที่ 6 ปีกำรศึกษำ 2563 จำแนกรำย
กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ เปรียบเทียบระดับเขตพื้นที่กำรศึกษำกับระดับประเทศ
และเปรียบเทียบกับปีกำรศึกษำ 2562

กลุ่มสาระการเรียนรู้

ภาษาไทย
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
ภาษาต่างประเทศ
(ภาษาอังกฤษ)
เฉลี่ยรวมทั้ง 4 กลุ่ม
สำระกำรเรียนรู้

คะแนนร้อยละผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขนั้ พื้นฐาน (O-NET)
ปี
ปีการศึกษา 2563
การศึกษา เปรียบเทียบระดับเขต
2562
พื้นทีก่ ารศึกษา ปี
การศึกษา 2563 กับปี
เปรียบเทียบระดับ
การศึกษา 2562
เขตพื้นทีก่ ารศึกษา
กับระดับประเทศ
ระดับ
ระดับ
ระดับ
เขตพื้นที่
เขตพื้นที่
สูง
ประเทศ
สูง
การศึกษา
ผลต่าง การศึกษา กว่า/
ผลต่าง
กว่า/
ร้อย
ต่า คะแนนเฉลี่ย
ต่ากว่า
กว่า
56.20
57.31
สูงกว่า +1.11
48.61
สูง
+8.70
กว่า
29.99
30.20
สูงกว่า +0.21
33.69
ต่า
-3.49
กว่า
38.78
38.90
สูงกว่า +0.12
34.54
สูง
+4.36
กว่า
43.55
40.94
ต่ากว่า -2.61
31.70
สูง
+9.24
กว่า
42.13
41.84
ต่ำ
-0.29
37.14
สูง
+4.70
กว่ำ
กว่ำ
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แผนภูมิผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติขั้นพืน้ ฐำน (O-NET)
ชั้นประถมศึกษำปีที่ 6 ปีกำรศึกษำ 2563 จำแนกรำยกลุ่มสำระกำรเรียนรู้
เปรียบเทียบระดับเขตพื้นที่กำรศึกษำกับระดับประเทศ
50
45
40
35
30
25
20
15
10
5
0

ระดับประเทศ
ระดับเขตพื้นที่กำรศึกษำ
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แผนภูมิผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติขั้นพืน้ ฐำน (O-NET)
ชั้นประถมศึกษำปีที่ 6 ปีกำรศึกษำ 2563 จำแนกรำยกลุ่มสำระกำรเรียนรู้
เปรียบเทียบ กับปีกำรศึกษำ 2562
60
50
40
30
20
10
0

ปีกำรศึกษำ 2562
ปีกำรศึกษำ 2563

ตำรำงที่ 3

แสดงค่ำคะแนนร้อยละผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติ
ขั้นพื้นฐำน (O-NET) ชัน้ ประถมศึกษำปีที่ 6 ปีกำรศึกษำ 2563
เปรียบเทียบระหว่ำงระดับ สพฐ. กับระดับเขตพื้นที่กำรศึกษำ
ระดับเขต สูงกว่า/
ระดับ สพฐ.
พื้นที่
ต่ากว่า
กลุ่มสำระกำรเรียนรู้
คะแนนเฉลีย่ คะแนนเฉลีย่
57.31
ภาษาไทย
54.96
สูงกว่า
30.20
คณิตศาสตร์
28.59
สูงกว่า
38.90
วิทยาศาสตร์
37.64
สูงกว่า
40.94
ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)
38.87
สูงกว่า
เฉลี่ยรวมทั้ง 4 กลุ่มสำระกำรเรียนรู้
40.02
41.84
สูงกว่ำ

ผล
ต่าง
-2.35
+1.61
+1.26
+2.07
+1.82
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แผนภูมิแสดงกำรเปรียบเทียบผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติขั้นพื้นฐำน (O-NET)
ชั้นประถมศึกษำปีที่ 6 ปีกำรศึกษำ 2563 ระหว่ำงระดับ สพฐ. กับระดับเขตพื้นที่กำรศึกษำ
60
40
20
ระดับ สพฐ.
0

ระดับเขตพื้นที่กำรศึกษำ
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ตำรำงที่ 4

แสดงค่ำคะแนนร้อยละผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติ
ขั้นพื้นฐำน (O-NET) ชัน้ ประถมศึกษำปีที่ 6 ระดับเขตพื้นที่กำรศึกษำ
ย้อนหลัง 3 ปีกำรศึกษำ (2560 – 2563)

กลุ่มสำระกำรเรียนรู้
ภาษาไทย
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
ภาษาต่างประเทศ(ภาษาอังกฤษ)
เฉลี่ยรวมทั้ง 4 กลุ่มสำระกำรเรียนรู้

ปีกำรศึกษำ
2560
45.29
35.55
38.13
32.73
37.93

ปีกำรศึกษำ

ปีกำรศึกษำ

ปีกำรศึกษำ

2561

2562

2563

55.20

48.61
33.69
34.54
31.70
37.14

57.31
30.2
38.9
40.94
41.84

37.46
38.30
35.48
41.61

แผนภูมิผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติขั้นพื้นฐำน (O-NET)
ผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติขั้นพื้นฐำน (O-NET) ชั้นประถมศึกษำปีที่ 6
ระดับเขตพื้นที่กำรศึกษำ ย้อนหลัง 3 ปีกำรศึกษำ (2560 – 2563)
60
50
40
30
20
10
0

ปีกำรศึกษำ 2560

ปีกำรศึกษำ 2561

ปีกำรศึกษำ 2562

ปีกำรศึกษำ 2563
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ตำรำงที่ 5

แสดงค่ำคะแนนร้อยละผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติ
ขั้นพื้นฐำน (O-NET) ระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3 ปีกำรศึกษำ 2563
จำแนกรำยกลุม่ สำระกำรเรียนรู้ เปรียบเทียบระดับเขตพื้นที่กำรศึกษำ
กับระดับประเทศ และเปรียบเทียบกับปีกำรศึกษำ 2562

กลุ่มสาระการ
เรียนรู้

ภาษาไทย
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
ภาษาต่างประเทศ
(ภาษาอังกฤษ)
เฉลี่ยรวมทั้ง 4
กลุ่มสำระกำร
เรียนรู้

คะแนนร้อยละผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)
ปี
เปรียบเทียบระดับ
ปีการศึกษา 2563
การศึกษา
เขตพื้นที่การศึกษา
2562
ปีการศึกษา 2563
เปรียบเทียบระดับ
กับปีการศึกษา
เขตพื้นที่การศึกษา
2562
ระดับ
ระดับ
กับระดับประเทศ
ระดับ
เขตพื้นที่
เขตพื้นที่
ประเทศ
สูง
การศึกษา
ผลต่าง การศึกษา สูงกว่า/ ผลต่าง
กว่า/
ร้อยละ
ต่ากว่า ร้อยละ
ต่ากว่า
54.29
50.60 ต่ากว่า -3.69
51.03
ต่ากว่า
-0.43
25.46
20.39 ต่ากว่า -5.07
23.00 ต่ากว่า
-2.61
29.89
27.30 ต่ากว่า -2.59
28.88 ต่ากว่า
-1.58
34.38
27.09 ต่ากว่า -7.29
27.50 ต่ากว่า
-0.41
36.01

31.35

ต่ำ
กว่ำ

-4.66

32.60

ต่ำกว่ำ

-1.25
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แผนภูมิผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติขั้นพืน้ ฐำน (O-NET)
ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3 ปีกำรศึกษำ 2563 จำแนกรำยกลุ่มสำระกำรเรียนรู้
เปรียบเทียบระดับเขตพื้นที่กำรศึกษำกับระดับประเทศ
60
50
40
30
20
10
0

ระดับประเทศ
ระดับเขตพื้นที่กำรศึกษำ

แผนภูมิผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติขั้นพืน้ ฐำน (O-NET)
ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3 ปีกำรศึกษำ 2563 จำแนกรำยกลุ่มสำระกำรเรียนรู้
เปรียบเทียบกับปีกำรศึกษำ 2562
60
50
40
30
20
10
0

ปีกำรศึกษำ 2562
ปีกำรศึกำ 2563
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ตำรำงที่ 6

แสดงค่ำคะแนนร้อยละผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติ
ขั้นพื้นฐำน (O-NET) ระดับชัน้ มัธยมศึกษำปีที่ 3 ปีกำรศึกษำ 2563
เปรียบเทียบระหว่ำง ระดับ สพฐ. กับระดับเขตพื้นที่กำรศึกษำ

กลุ่มสำระกำรเรียนรู้
ภาษาไทย
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
ภาษาต่างประเทศ(ภาษาอังกฤษ)
เฉลี่ยรวมทั้ง 4 กลุ่มสำระกำรเรียนรู้

ระดับ สพฐ.
คะแนนเฉลี่ย
55.18
25.82
30.17
34.14
36.33

ระดับเขตพื้นที่
คะแนนเฉลี่ย
50.60
20.39
27.30
27.09
31.35

สูงกว่ำ /
ต่ำกว่ำ
ต่ากว่า
ต่ากว่า
ต่ากว่า
ต่ากว่า
ต่ำกว่ำ

ผลต่ำง
-4.58
-5.43
-2.87
-7.05
-4.98

แผนภูมิแสดงกำรเปรียบเทียบผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติขั้นพื้นฐำน (O-NET)
ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3 ปีกำรศึกษำ 2562 ระหว่ำงระดับ สพฐ. กับระดับเขตพื้นที่กำรศึกษำ
60
50
40
30
20
10
0

ตำรำงที่ 7

ระดับ สพฐ.
ระดับเขตพื้นที่กำรศึกษำ

แสดงค่ำคะแนนร้อยละผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติ
ขั้นพื้นฐำน (O-NET) ระดับชัน้ มัธยมศึกษำปีที่ 3 ระดับเขตพื้นที่กำรศึกษำ
ย้อนหลัง 3 ปีกำรศึกษำ (2560 – 2563)

กลุ่มสำระกำรเรียนรู้
ภาษาไทย
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
ภาษาต่างประเทศ(ภาษาอังกฤษ)
เฉลี่ยรวมทั้ง 4 กลุ่มสำระกำรเรียนรู้

ปีกำรศึกษำ
2560
45.91
23.11
30.73
27.47
31.81

ปีกำรศึกษำ

ปีกำรศึกษำ

2561

2562

50.16
26.16
33.52
25.86
33.93

51.03
23.00
28.88
27.50
32.60

ปีกำรศึกษำ
2563
50.60
20.39
27.30
27.09
31.35
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แผนภูมิผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติขั้นพื้นฐำน (O-NET)
ผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติขั้นพื้นฐำน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3
ระดับเขตพื้นที่กำรศึกษำ ย้อนหลัง 3 ปีกำรศึกษำ (2560 – 2563)
60
50
40
30
20
10
0

ปีกำรศึกษำ 2560

ปีกำรศึกษำ 2561

ปีกำรศึกษำ 2562

ปีกำรศึกษำ 2563
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ตำรำงที่ 8

แสดงค่ำคะแนนร้อยละผลกำรประเมินควำมสำมำรถด้ำนกำรอ่ำน
(กำรอ่ำนออกเสียงและกำรอ่ำนรูเ้ รื่อง) ของผู้เรียน ชั้นประถมศึกษำปีที่ 1
ปีกำรศึกษำ 2563 เปรียบเทียบระดับเขตพื้นที่กำรศึกษำกับ
ระดับประเทศและเปรียบเทียบกับปีกำรศึกษำ 2562
คะแนนร้อยละผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผูเ้ รียน
ปีการศึกษา
2562

ปีการศึกษา 2563
ระดับ
ประเทศ

ระดับ
เขตพื้นที่
การศึกษา

การอ่านออกเสียง

74.14

83.63

เปรียบเทียบระดับเขต
พื้นทีก่ ารศึกษากับ
ระดับประเทศ
สูงกว่า/ ผลต่าง
ต่ากว่า
ร้อยละ
สูงกว่า
+ 9.49

การอ่านรู้เรื่อง
เฉลี่ยรวมทั้ง 2 ด้ำน

71.86

83.89

สูงกว่า

73.02

83.76

สูงกว่ำ

ความสามารถด้าน

ระดับ
เขตพื้นที่
การศึกษา

เปรียบเทียบระดับเขต
พื้นทีก่ ารศึกษา ปี
การศึกษา 2563 กับปี
การศึกษา 2562

72.53

สูงกว่า/
ต่ากว่า
สูงกว่า

ผลต่าง
ร้อยละ
+ 11.10

+ 12.03

74.60

สูงกว่า

+ 9.29

+ 10.74

73.57

สูงกว่ำ

+ 10.19

แผนภูมิผลกำรประเมินควำมสำมำรถด้ำนกำรอ่ำน (กำรอ่ำนออกเสียงและกำรอ่ำนรู้เรื่อง)
ของผู้เรียน ชั้นประถมศึกษำปีที่ 1 ปีกำรศึกษำ 2563 เปรียบเทียบระดับเขตพื้นที่กำรศึกษำ
กับระดับประเทศ
85
80
75
70
65

ระดับประเทศ
ระดับเขตพื้นที่กำรศึกษำ
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แผนภูมิผลกำรประเมินควำมสำมำรถด้ำนกำรอ่ำน (กำรอ่ำนออกเสียงและกำรอ่ำนรู้เรื่อง)
ของผู้เรียน ชั้นประถมศึกษำปีที่ 1 ปีกำรศึกษำ 2563 เปรียบเทียบกับปีกำรศึกษำ 2562
85.00
80.00
75.00
70.00

ปีกำรศึกษำ 2562

65.00

ปีกำรศึกษำ 2563

ตำรำงที่ 9

แสดงค่ำคะแนนร้อยละผลกำรประเมินควำมสำมำรถด้ำนกำรอ่ำน
(กำรอ่ำนออกเสียงและกำรอ่ำนรูเ้ รื่อง) ของผู้เรียน ชั้นประถมศึกษำปีที่ 1
ปีกำรศึกษำ 2563 เปรียบเทียบระดับ สพฐ. กับ ระดับเขตพื้นที่กำรศึกษำ

ควำมสำมำรถด้ำน
การอ่านออกเสียง
การอ่านรู้เรื่อง
เฉลี่ยรวมทั้ง 2 ด้ำน

ระดับ สพฐ.
คะแนนเฉลี่ย
74.13
72.23
73.20

ระดับเขตพื้นที่
คะแนนเฉลี่ย
83.63
83.89
83.76

สูงกว่ำ /
ต่ำกว่ำ
สูงกว่า
สูงกว่า
สูงกว่ำ

ผลต่ำง
+9.50
+11.66
+10.56

แผนภูมิผลกำรประเมินควำมสำมำรถด้ำนกำรอ่ำน (กำรอ่ำนออกเสียงและกำรอ่ำนรู้เรื่อง)
ของผู้เรียน ชั้นประถมศึกษำปีที่ 1 ปีกำรศึกษำ 2563 เปรียบเทียบระดับ สพฐ. กับ
ระดับเขตพื้นที่กำรศึกษำ
85.00
80.00
75.00

ระดับ สพฐ.

70.00

ระดับเขตพื้นที่กำรศึกษำ

65.00
กำรอ่ำนออกเสียง กำรอ่ำนรู้เรื่อง

เฉลี่ยรวม 2
สมรรถนะ
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เครือข่ำยควำมร่วมมือในกำรจัดกำรศึกษำอย่ำงเป็นทำงกำร
1. เครือข่ายความร่วมมื อด้านการรณรงค์ส่ งเสริมการสวมหมวกนิรภัย 100% ระหว่าง
ส านั กงานเขตพื้ นที่ การศึ กษาประถมศึ กษาสุ โขทั ย เขต 1 กั บจั งหวั ดสุ โขทั ย และ
สานักงานขนส่งจังหวัดสุโขทัย
2. เครื อข่ ายความร่ วมื อเพื่ อการคุ้ ม ครอง พิ ทั กษ์ สิ ทธิ และป้ องกั นแก้ ไ ขปั ญ หาความ
รุ นแรงต่ อเด็ ก สตรี และความรุ นแรงในครอบครั วในพื้ นที่ จั งหวั ดสุ โขทั ย ระหว่ าง
ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษาสุ โ ขทั ย เขต 1 กั บ จั ง หวั ด สุ โ ขทั ย
ส านั กงานอั ยการจั งหวั ดสุโขทั ย ส านั กงานอั ยการคดี เยาวชนและครอบครัวจังหวัด
สุ โ ขทั ย กองบั ง คั บ การต ารวจภู ธ รจั ง หวั ด สุ โ ขทั ย ส านั กงานสาธารณสุ ข จั ง หวั ด
สุโขทัย สานักงานพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุโขทัย สานักงาน
ส่งเสริมการปกครองส่วนท้ องถิ่นจังหวัดสุโขทั ย สานักงานวัฒนธรรมจั งหวั ดสุ โขทั ย
ส านั ก งานจั ด หาางานจั ง หวั ด สุ โ ขทั ย ส านั ก งานสวั ส ดิ ก ารและคุ้ ม ครองแรงงาน
จั ง หวั ด สุ โ ขทั ย สถานพิ นิ จ และคุ้ ม ครองเด็ กจั งหวั ด สุ โ ขทั ย สถาบั น การพลศึ กษา
สุ โขทั ย วิ ทยาลั ยเทคนิ คสุ โขทั ย วิ ทยาลั ยอาชี วศึ กษาสุ โขทั ย วิ ทยาลั ยสารพั ดช่ าง
สุ โ ขทั ย บ้ า นพั กและครอบครั ว จั ง หวั ด สุ โ ขทั ย และศู น ย์ พั ฒ นาสั ง คมหน่ ว ยที่ 64
จังหวัดสุโขทัย
3. เครื อ ข่ า ยความร่ ว มมื อ ในการเสริ ม สร้ า งโอกาสด้ า นอาชี พ ให้ กั บ เด็ ก นั กเรี ย น
ระหว่ า งส านั กงานเขตพื้ น ที่ การศึ ก ษาประถมศึ ก ษาสุ โ ขทั ย เขต 1 กั บ วิ ท ยาลั ย
สารพัดช่างสุโขทัย และบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสุโขทัย
4. เครื อข่ ายความร่ วมมื อเพิ่ มโอกาสให้ เด็ กและเยาวชนที่ ยั งไม่ ได้ รั บการศึ กษา หรื อ
ออกกลางคัน หรือพลาด โอกาส เด็กที่มีภารและความจาเป็น อื่น ๆ ได้รับการศึกษา
ขั้ น พื้ น ฐาน ระหว่ า งส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษาสุ โขทั ย เขต 1
กั บ ส านั ก งานส่ ง เสริ ม การศึ ก ษานอกระบบและการศึ ก ษาตามอั ธ ยาศั ย จั ง หวั ด
สุโขทัย
5. เครือข่ายความร่วมมือสนับสนุนทุนการศึกษา ระหว่างสานักงานเขตพื้ นที่การศึกษา
ประถมศึ ก ษาสุ โ ขทั ย เขต 1 กั บ ชมรมธนาคารจั ง หวั ด สุ โ ขทั ย สมาคมศิ ษ ย์ เ ก่ า
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม สโมสรไลออนส์สุโขทัยธานี
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เครือข่ำยควำมร่วมมือในกำรจัดกำรศึกษำอย่ำงไม่เป็นทำงกำร
กลุ่ม line
Line : กลุม่ ผู้บริหารสถานศึกษา
Line : กลุม่ เจ้าหน้าที่ สพป.สุโขทัย เขต 1
Line : ธุรการ สพป.สท.1
Line : กลุม่ ชมรมครูคณิตศาสตร์
Line : กลุม่ PLC ครูผู้ช่วย
Line : กลุม่ Schoolmiss
Line : กลุม่ Tepe&trainning skt1

เพจ Facebook
- เพจ สพป.สุโขทัย เขต 1
- เพจ ชมรมครูคณิตศาสตร์

Line : กลุม่ ผอ.สพป./รอง ผอ.สพป./ผอ.กลุ่ม
Line : กลุม่ Pr/วิชาการ สพป.สุโขทัย เขต 1
Line : กลุม่ ICC ST1
Line : กลุม่ ชมรมครูภาษาอังกฤษ
Line : กลุม่ ระบบบัญชีพื้นฐาน สพป.สท.1
Line : กลุม่ DMC
Line : กลุ่ม ร.ร.ประชารัฐ สพป.สุโขทัย เขต 1

- เพจ ชมรมครูภาษาอังกฤษ
- เพจ DMC
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บทที่ 2
ทิศทำงกำรพัฒนำกำรศึกษำ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1 มีอานาจหน้าที่ในการ
บริหารและการจัดการศึกษาและส่งเสริมสนับสนุน การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ให้ประชากรวัยเรียนอย่างทัว่ ถึงและมีคุณภาพ ตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1 จึงได้กาหนดกรอบ
ทิศทางในการพัฒนาการศึกษา ตามเป้าหมาย แนวทางที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ
ระยะ 20 ปี ( พ.ศ.2561 -2580) แผนพั ฒ นาเศรษฐกิจและสัง คมแห่ ง ชาติ ฉบั บ ที่ 12
(พ.ศ.2560-2564) แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2560 - 2579 นโยบายรัฐบาล นโยบาย
ความมั่นคงแห่งชาติ พ.ศ.2558 - 2564 แผนพัฒนาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ
ฉบั บ ที่ 12 (พ.ศ.2560-2564) จุ ด เน้ น การจั ด การศึ ก ษาของกระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร
สนองตอบนโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์
ของสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดสุโขทัย
พ.ศ.2561 - 2564 และนโยบายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2564 ดังต่อไปนี้
วิสัยทัศน์
เป็นองค์กรคุณภำพ มุ่งพัฒนำกำรศึกษำสู่ควำมเป็นเลิศ

พันธกิจ

1. พั ฒ นาผู้ เรีย นให้มีความสามารถทางด้ า นวิ ช าการ ทั กษะชีวิ ต ทั กษะอาชีพ
คุณธรรม จริยธรรม และมีจิตอาสา
2. สร้างโอกาส ความเสมอภาค ลดความเหลื่อมล้า ให้ผู้เรียนทุกคน อย่างทั่วถึง
และเท่าเทียม
3. พัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาให้มีความก้าวหน้าตามมาตรฐาน
วิชาชีพ
4. พัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษา เน้นจิตอาสา พัฒนาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
และจัดการศึกษาโดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology)
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ค่ำนิยมองค์กร
“ยิ้มแย้มแจ่มใส เต็มใจบริการ”
เป้ำประสงค์
1. ผู้เรียนมีสมรรถนะสาคัญตามหลักสูตร มีทักษะการเรียนรู้ ในศตวรรษที่ 21
(3R8C) มีทักษะการเรียนรู้เชื่อมโยงสู่อาชีพ การมีงานทาตามความสามารถและความ
ถนัด มีคุณธรรม จริยธรรม และมีจิตสาธารณะ
2. ผู้เรียนได้รับสิทธิและโอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐานเท่าเทียมกัน ศึกษาต่อ
ระดับที่สูงขึ้น มีความรู้ทักษะพื้นฐานในการประกอบอาชีพให้เหมาะสมกับวัย
3. ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา มีผลงานเชิงประจักษ์ ได้รับการยก
ย่องเชิดชูเกียรติ เพื่อสร้างขวัญและกาลังใจในการทางาน
4. พัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษา เน้นจิตอาสา พัฒนาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
และจัดการศึกษาโดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology)
5. พั ฒ นาบุ คลากรในส านั กงานเขตพื้ น ที่ การศึ กษาให้ ท างานแบบบู รณาการ
มีความสามัคคี มีวินัย มีส่วนร่วมในการทางาน มีคุณธรรม จริยธรรม และมีจิตอาสา
กลยุทธ์
จากวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
สุโขทัย เขต 1 จึงกาหนดกลยุทธ์ ดังต่อไปนี้
กลยุทธ์ที่ 1 จัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของมนุษย์และของชาติ
กลยุทธ์ที่ 2 จัดการศึกษาเพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพผู้เรียน ผู้บริหาร ครู และบุคลากร
ทางการศึกษา
กลยุทธ์ที่ 4 สร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ มีมาตรฐานและ
ลดความเหลื่อมล้าทางการศึกษา
กลยุทธ์ที่ 5 จัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
กลยุทธ์ที่ 6 ปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา

45

จุดเน้นด้ำนนักเรียน
1. ประชากรวัยเรียนทุกคนได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างทั่วถึ ง เท่าเทียมและมี
อัตราการออกกลางคันลดลง
2. นั กเรีย นทุ กคน มี พ ฤติ กรรมที่ แสดงออกถึง ความรักในสถาบัน หลั กของชาติ
ยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
3. นักเรียนทุกคนมีสมรรถนะสาคัญตามหลักสูตร มีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษ
ที่ 21 (3R8C)
4. นั ก เรี ย นมี ทั ก ษะความรู้ด้ า นดิ จิ ทั ล (Digital Literacy) เพื่ อ ใช้ เ ป็ น เครื่ องมื อ
ในการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
5. นั ก เรี ย นชั้ น ประถมศึ ก ษาปี ที่ 6 และมั ธ ยมศึ ก ษาปี ที่ 3 มี ทั ก ษะการเรีย นรู้
ที่ เชื่ อมโยงสู่ อาชีพ และการมี งานท า ตามความถนัด และความต้องการของ
ตนเอง มีทักษะอาชีพที่สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ วางแผนชีวิต
และวางแผนทางการเงินที่เหมาะสมและนาไปปฏิบัติได้
6. เด็กปฐมวัยทุกคนได้รับการเตรียมความพร้อมทั้ง 4 ด้าน และมีพัฒนาการอยู่ใน
ระดับดีขึ้นไป
7. นักเรียนผ่านเกณฑ์การประเมินความสามารถด้านการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการ
สื่อสาร
8. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 อ่านออก เขียนได้ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 - 6
อ่านคล่อง เขียนคล่อง
9. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 มีผลการทดสอบคะแนน ความสามารถพื้นฐาน
ระดั บ ชาติ (NT) ด้ า นภาษา ด้ า นคานวณ และด้ า นเหตุ ผล ตั้ ง แต่ ร้อยละ 50
ขึ้นไป เพิ่มขึ้นจากปีการศึกษาที่ผ่านมา
10. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีคะแนนสอบ O-NET
ตั้งแต่ร้อยละ 50 ขึ้นไป ในแต่ละกลุ่มสาระ เพิ่มขึ้นจากปีการศึกษาที่ผ่านมา
11. นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีความสามารถด้านการใช้ภาษาอังกฤษอยู่
ในระดับ A1
12. นั ก เรี ย นที่ มี ค วามต้ อ งการจ าเป็ น พิ เ ศษ (พิ ก าร ผู้ ด้ อ ยโอกาส และผู้ มี
ความสามารถพิเศษ) ได้รับการส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาเต็มตามศักยภาพ
ด้วยรูปแบบที่เหมาะสมตามศักยภาพของแต่ละบุคคล
13. นักเรียนมีจิตสานึกความตระหนักและมีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงคุณภาพชีวิต
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
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จุดเน้นด้ำนครู
1. ผู้บริหาร ครู และบุคลากร ทางการศึกษามีสมรรถนะตามมาตรฐานวิชาชีพมี
คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณในวิชาชีพ
2. ครูและบุคลากรทางการศึกษาเข้ารับการพัฒนาผ่านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารที่ทันสมัย
3. ครูและครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคนพัฒนาตนเองผ่านเทคโนโลยีดิจิทั ล
(Digital Tecnology) อย่างน้อยคนละ 1 หลักสูตร/ปี
4. ครู จั ด ท าแผนพั ฒ นาตนเองในรู ป แบบชุ ม ชนแห่ ง การเรี ย นรู้ ท างวิ ช าชี พ
(Professional Learning Community : PLC)
5. ครูเปลี่ ย นบทบาท “ครูผู้ ส อน เป็ น “Coach” ผู้ ให้ คาปรึกษา ข้อเสนอแนะ
การเรียนรู้หรือผู้อานวยการการเรียนรู้
6. ครู แ ละบุ ค ลากรทางการศึ ก ษา มี ค วามรู้ ทั ก ษะด้ า นการรู้ ดิ จิ ทั ล ( Digital
Literacy) การสอนดิ จิ ทั ล (Digital Pedagogy) ทั ก ษะสื่ อ สารภาษาอั ง กฤษ
ทักษะสื่อสารภาษาที่ 3 สอดคล้องกับภารกิจและหน้าที่ของตน
7. ครูมีความรู้ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม
(DLTV) และเทคโนโลยีการศึกษาทางไกล ผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT)
เป็นเครื่องมือในการจัดการเรียนรู้ให้แก่นักเรียน
8. ครูมีความชานาญในการสอนภาษาอังกฤษ และภาษาคอมพิวเตอร์ (Coding)
จุดเน้นด้ำนประสิทธิภำพกำรบริหำรจัดกำร
1. สถานศึ ก ษาในสั ง กั ด ทุ ก แห่ ง มี ก ารจั ด การศึ ก ษาเพื่ อ ให้ นั ก เรี ย นมี ค วามรั ก
ในสถาบั น หลั ก ของชาติ ยึ ด มั่ น การปกครองระบอบประชาธิ ป ไตยอั น มี
พระมหากษัตริย์ ทรงเป็นประมุข และต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น
2. สถานศึ ก ษาในสั ง กั ด ทุ ก แห่ ง มี ห ลั ก สู ต รกระบวนการเรี ย นรู้ ก ารสร้ า งเสริ ม
คุณภาพชีวิต ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
3. สถานศึกษาในสังกัดทุกแห่งมีเครือข่ายความร่วมมือ กับภาคส่วนต่างๆ ในการ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม อย่างน้อย 1 เครือข่ายขึ้นไป
4. สถานศึกษาในสังกัดทุกแห่งที่มีผลการประเมินภายนอกในระดับดีขึ้นไป
5. สถานศึกษาในสังกัดทุกแห่ง มีหลักสูตรทักษะอาชีพ อย่างน้อย 1 หลักสูตร
6. สถานศึกษาในสังกัดทุกแห่ง มีระบบดูแลช่วยเหลือและคุ้มครองนักเรียนและ
การแนะแนวที่มีประสิทธิภาพ
7. สถานศึกษาในสังกัดทุกแห่ง จัดการเรียนรู้ตามแนวทาง สะเต็มศึกษา (STEM
Education) มีนวัตกรรม เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม สอดคล้องกับประเทศไทย 4.0
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8. สถานศึกษาในสังกัดทุกแห่ง จัดการเรียนการสอนเพื่อเพิ่มทักษะการคิดแบบมี

เหตุ ผ ลและเป็ น ขั้ น ตอน (Coding) ให้ กั บ นั ก เรี ย นระดั บ ประถมศึ ก ษาและ
มัธยมศึกษาตอนต้น
9. สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1 มีผลการประเมินตาม
มาตรฐานสานักงานอยู่ในระดับดีเยี่ยม
10. โรงเรียนคุณภาพประจาตาบล และสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
สุโขทัย เขต 1 มีผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของ
ห น่ ว ย ง า น ภ า ค รั ฐ ( ITA : Integrity & Transparency Assessment)
ในระดับ A
11. สถานศึกษาในสั ง กัด ทุกแห่ง ใช้เทคโนโลยี การศึกษาทางไกลผ่า นดาวเทียม
(DLTV) และเทคโนโลยีการศึกษาทางไกล ผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT)
เป็นเครื่องมือในการจัดการเรียนรู้ให้แก่นักเรียน เพื่อพัฒนาคุณภาพนักเรียนให้
มีประสิทธิภาพ
12. สถานศึกษาในสังกัดทุกแห่ง มีข้อมูลนักเรียนรายบุคคลที่สามารถเชื่อมโยงกับ
ข้อมูลต่าง ๆ นาไปสู่การวิเคราะห์ เพื่อวางแผนการจัดการเรียนรู้สู่นักเรียนได้
อย่างมีประสิทธิภาพ ( Big Data Technology)
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บทที่ 3
ผลกำรดำเนินงำน
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1 ได้ดาเนินการพัฒนา
คุ ณ ภาพการศึ ก ษาตามนโยบาย กลยุ ท ธ์ จุ ด เน้ น และกรอบทิ ศ ทางในการพั ฒ นา
การศึ กษา ส านั กงานเขตพื้ น ที่ ก ารศึกษาประถมศึกษาสุ โ ขทั ย เขต 1 ภายใต้ โ มเดล
“4 สร้างการพัฒนาสู่มิติการศึกษาอย่างยั่งยืน” ประกอบด้วย 1. สร้างคุณภาพการศึกษา
2. สร้างจิตอาสาพัฒนาสังคม 3. สร้างค่านิยมคุณความดี 4. สร้างสรรค์เทคโนโลยีอย่างมี
ประสิทธิภาพ โดยใช้แผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เป็นเครื่องมือ
ในการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
มีผลการดาเนินงาน ดังนี้
ผลกำรใช้จ่ำยงบประมำณในปีงบประมำณ พ.ศ.2564 สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาสุโขทัยเขต 1 ได้รับอนุมัติจัดสรรงบประมาณสาหรับบริหารจัดการและ
พั ฒ นาคุ ณ ภาพการศึก ษาส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาและสถานศึ ก ษาในสั ง กัด ใน
ภาพรวมสามารถบริหารจัดการและเบิกจ่ายงบประมาณได้ร้อยละ 99.64 ดังตาราง
รำยกำร
งบประมำณที่
ผลกำรใช้จ่ำย
งบประมำณ
ได้รับ
งบบุคลากร
11,589,700.- 11,156,753.94
งบดาเนินงาน
45,589,709.- 45,401,160.44
งบลงทุน
30,581,485.- 30,577,267.16
งบเงินอุดหนุน 86,731,327.86,715,913.งบรายจ่ายอื่น
2,746,855.2,745,785.15
รวมทั้งสิ้น 177,239,076.- 176,596,879.69

คงเหลือ
432,946.06
188,548.56
4,217.84
15,414.1,069.85
642,196.31

คิดเป็น
ร้อยละ
96.26
99.59
99.99
99.98
99.96
99.64
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ผลกำรดำเนินกำรโครงกำร
กลยุทธ์ที่ 1 จัดกำรศึกษำเพื่อควำมมั่นคงของมนุษย์และของชำติ
ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษาสุ โ ขทั ย เขต 1 ได้ ด าเนิ น การ
จั ด กิ จ กรรมโครงการพั ฒ นาคุ ณ ภาพการศึ ก ษา เพื่ อ ให้ ผู้ เ รี ย นทุ ก คน มี พ ฤติ ก รรม
ที่แสดงออกถึงความรักในสถาบันหลักของชาติ ยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตย
อั น มี พ ระมหากษั ต ริย์ ท รงเป็ น ประมุ ข มี ทั ศนคติ ที่ ดี ต่ อบ้ า นเมื อง มี หลั กคิด ที่ ถูกต้ อง
เป็นพลเมืองดีของชาติ มีคุณธรรม จริยธรรม มีค่ านิยมที่พึงประสงค์ มีจิตสาธารณะ
มี จิ ต อาสา รับ ผิ ด ชอบต่ อครอบครัว ผู้ อื่น และสั ง คมโดยรวม ซื่ อสั ต ย์ สุ จ ริต มั ธ ยั สถ์
อดออม โอบอ้อมอารี มีวินัย และรักษาศีลธรรม มีความรู้ ความเข้าใจ และมีความพร้อม
รับมือกับภัยคุกคามทุกรูปแบบ เช่น ภัยจากยาเสพติด ความรุน แรง การคุกคามในชีวิต
และทรัพย์สิน การค้ามนุษย์ อาชญากรรมไซเบอร์ และภัยพิบัติต่างๆ ดังนี้
โครงกำรพัฒนำและกำรวัดประเมินผลคุณลักษณะอันพึงประสงค์ กำรอ่ำน
คิดวิเครำะห์ และเขียน ตำมหลักสูตรแกนกลำงกำรศึกษำขั้นฐำน พุทธศักรำช 2551
วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ครูผู้สอนมีความตระหนักถึงความสาคัญ ของการพัฒนาคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ และการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน
2. เพื่อให้ครูผู้สอนสามารถพัฒนา วัดประเมินผลคุณลักษระอันพึงประสงค์ การอ่าน
คิดวิเคราะห์ และเขียน ตลอดจนนาข้อมูลไปใช้อย่างมีประสิทธิภาพ
กิจกรรม
1. จัดทาแนวดาเนินการพัฒนาและประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
2. จัดทาแนวดาเนินการพัฒนาและประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ตามหลักสูตร

แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
ผลกำรดำเนินงำน
1. ร้อยละ 100 ของครูผู้สอนที่มีความตระหนัก มีความรู้ ความสามารถในการพัฒนา
และประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน อีกทั้งนาข้อมูลไปใช้พัฒนาผู้เรียนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
2. ร้อยละ 100 ของนักเรียนมีผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ การอ่าน คิด
วิเคราะห์ และเขียน ในระดับดีขึ้นไป
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3. ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษาสุ โ ขทั ย เขต 1 มี ผ ลการติ ด ตาม
ประเมินผล การบริหารและจัดการศึกษาขึ้นพื้นฐานของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาตาม
ตัวชี้วัดแผนปฏิบัติราชการ และตามมาตรฐานสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ในระดับ
ดีขึ้นไป
งบประมาณ - บาท
ผลสัมฤทธิ์กำรดำเนินงำน : บรรลุตามค่าเป้าหมาย
ปัญหำ/อุปสรรค์ แนวทำงแก้ไข/ข้อเสนอแนะ –
โครงกำร ขยำยผลกำรพัฒนำกำรจัดกำรเรียนรู้ทั้งระบบสู่กำรยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทำงกำรเรียนและกำรเตรียมผู้เรียนให้สอดคล้องกับศตวรรษที่ 21
วัตถุประสงค์
1.เพื่อสนับสนุนครูให้เกิดการพัฒนา แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ปรับบทบาทของตัวเองจากผู้
สนอเป็นโค้ช (Coach) และเผยแพร่เทคนิค/วิธีการจัดการเรียนรู้และนวัตกรรมในการ
ยกระดับคุณภาพการจัดการเรียนรู้ในระดับชั้นเรียนที่สอดคล้องกับทักษะแห่งศตวรรษที่
21 ตรงตามความต้องการและบริบทของสถานศึกษา
2. เพื่ อ ส่ ง เสริ ม ผู้ บ ริ ห ารสถานศึ ก ษาให้ มี ก ารแลกเปลี่ ย นเรี ย นรู้ ก ารบริ ห ารจั ด
การศึกษา (PLC) ในการยกระดับคุณภาพการจัดการเรียนที่รู้ที่สอดคล้องกับทักษะแห่ง
ศตวรรษที่ 21
3. เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะจาเป็นของโลกศตวรรษที่ 21 สามารถคิดวิเคราะห์ คิด
สร้างสรรค์ คิดแก้ปัญหา ปรับตัว สื่อสาร และทางานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ
กิจกรรม
1. จั ด กิ จ กรรมแลกเปลี่ ย นเรี ย นรู้ ก ารบริ ห ารจั ด การศึ ก ษา (PLC) ของผู้ บ ริ ห าร
สถานศึกษาในสังกัดในการยกระดับคุณภาพการจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับทักษะแห่ง
ศตวรรษที่ 21
2. พัฒนาศักยภาพครูด้านการจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับศตวรรษที่ 21 โดยจัด
กิจกรรม PLC ภายในโรงเรียน
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ผลกำรดำเนินงำน
1. ร้อยละ 100 ของโรงเรียนในสังกัด มีการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ทั้งระบบสู่การ
ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและเตรียมผู้เรียนให้สอดคล้องกัลศตวรรษที่ 21
2. ร้อยละ 100 ของผู้ บ ริหารสถานศึกษามีการแลกเปลี่ย นเรีย นรู้ (PLC) ในการ
ยกระดับคุณภาพการจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับทักษะศตวรรษที่ 21
3. ร้อยละ 100 ของครูผู้สอนในโรงเรียนมีการเปลี่ยนบทบาทของผู้สอน เป็น Coach
และพัฒนาศักยภาพด้านการจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับทักษะแห่งศตวรรษที่ 21
งบประมำณ – บาท
ผลสัมฤทธิ์กำรดำเนินงำน : บรรลุตามค่าเป้าหมาย ร้อยละ 100
ปัญหำ/อุปสรรค์ แนวทำงแก้ไข/ข้อเสนอแนะ -

กลยุทธ์ที่ 2 จัดกำรศึกษำเพื่อเพิ่มควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของประเทศ
ส านั กงานเขตพื้ น ที่ การศึกษาประถมศึก ษาสุ โ ขทั ย เขต 1 ได้ ด าเนิ น การจั ด
กิจกรรมโครงการพัฒนาคุณ ภาพการศึกษา ตามนโยบาย 4 สร้ า งการพั ฒ นาสู่มิติ
การศึกษาอย่างยั่งยืน เพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนสู่มาตรฐาน ดังนี้
โครงกำร ลูกพ่อขุนรำม คิดเลขคล่องทั้งห้องเรียน
วัตถุประสงค์
1. เพื่อประเมินความสามารถด้านการคิดคานวณนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 6
2. เพื่อกระตุ้นและสร้างขวัญกาลังใจในการจัดการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ของ
ครูผู้สอน และส่งเสริม สนับสนุนการใช้สื่อการสอนคณิตศาสตร์
3. เพื่อติดตามการจัดการเรียนการสอนของครูผู้สอนคณิตศาสตร์
4. เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติครูผู้สอนคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 6
5. เพื่อส่งเสริมการใช้สื่อการสอนคณิตศาสตร์
6. เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติครูผู้สอน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 6
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กิจกรรม
1. จัดทาคู่มือการนิเทศ และเกณฑ์การประเมินคิดเลขคล่องทั้งห้องเรียน
2. ประเมิน “คิดเลขคล่อง ทั้งห้องเรียน”
3. ยกย่องเชิดชูเกียรติครูผูสอนและห้องเรียนที่มีผลการประเมินคิดเลขคล่องผ่าน
เกณฑ์การประเมินทั้งห้องเรียน
ผลกำรดำเนินงำน
1. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1- 6 ในสังกัด สพป.สท.1 จานวน 13,888 คน ได้
แสดงความสามารถด้านทักษะการคิดคานวณ ให้เป็นที่ปรากฏเป็นการสร้างชื่อเสียงให้แก่
ตนเองและโรงเรียน
2. นั กเรีย นชั้ น ประถมศึกษาปี ที่ 1- 6 ในสั ง กัด สพป.สท.1 จ านวน 13,888 คน
มีพัฒนาการด้านทักษะการคิดคานวณ ตามความพร้อมและเต็มศักยภาพ
3. ครู และบุคลากรทางการศึกษา จานวน 842 คน มีความตระหนักในความสาคัญ
ของการส่งเสริมทักษะด้านการคิดคานวณให้กับผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง
4. นั กเรีย นชั้ น ประถมศึกษาปี ที่ 1 - 6 ทุ กคนผ่ า นเกณฑ์การประเมิ น คิด เลขเป็น
คิดเลขคล่องอยู่ในระดับดีขึ้นไป
5. ร้อยละ 80 ของครูผู้สอนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 6 ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ
งบประมำณ 26,260 บาท
ผลสัมฤทธิ์กำรดำเนินงำน : บรรลุตามค่าเป้าหมาย
ปัญหำ/อุปสรรค์ แนวทำงแก้ไข/ข้อเสนอแนะ –
โครงกำร ลูกพ่อขุนรำมลำยมืองำม อ่ำนคล่อง เขียนคล่อง ทั้งห้องเรียน
วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้ครูและนักเรียน มีความตระหนักในความสาคัญของการอ่าน การเขียน
และส่งเสริมการคัดลายมืออย่างต่อเนื่อง
2 . เ พื่ อ ใ ห้ นั ก เ รี ย น ฝึ ก แ ล ะ พั ฒ น า ทั ก ษ ะ ก า ร คั ด ล า ย มื อ ต า ม แ บ บ
กระทรวงศึกษาธิการและการอ่า นคล่ อง เขีย นคล่ องตามความพร้ อ มอย่ า งเต็ ม
ศักยภาพ
3. เพื่ อ เปิ ด โอกาสให้ นั ก เรี ย นได้ แ สดงความสามารถด้ า นการคั ด ลายมื อ
ให้เป็นที่ปรากฏเป็นการสร้างชื่อเสียงให้แก่ตนเองและโรงเรียน
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4. เพื่ อ ยกย่ อ งเชิ ด ชู เ กี ย รติ ค รู ผู้ ส อน ชั้ น ประถมศึ ก ษาปี ที่ 1 -6 และ
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3
กิจกรรม
1. จัดทาแนวดาเนินการและเกณฑ์การประเมินกิจกรรมอ่านคล่องเขียนคล่อง
ลายมืองามทั้งห้องเรียน
2. ประเมินการอ่านคล่องเขียนคล่องทั้งห้องเรียน
3. ยกย่ อ งเชิ ด ชู เ กี ย รติ ค รู ผู้ ส อน ห้ อ งเรี ย น และโรงเรี ย นระดั บ เหรี ย ญทอง
เหรียญเงิน และเหรียญทองแดง
4. นิ เ ทศติ ด ตามการด าเนิ น กิ จ กรรมอ่ า นคล่ อ งเขี ย นคล่ อ งลายมื อ งามของ
โรงเรียนในสังกัด
ผลกำรดำเนินงำน
1. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1- 6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3 ทุกคนในสังกัด
สพป.สท.1 จานวน 15,951 คน แสดงทักษะการคัดลายมือตามแบบกระทรวงศึกษาธิการ
และความสามารถการอ่านคล่อง เขียนคล่อง ให้เป็นที่ปรากฏเป็นการสร้างชื่อเสียงให้แก่
ตนเองและโรงเรียน
2. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1- 6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3 ทุกคนในสังกัด
ส พ ป . ส ท . 1 จ า น ว น 1 5 ,9 5 1 ค น พั ฒ น า ทั ก ษ ะ ก า ร คั ด ล า ย มื อต า ม แ บ บ
กระทรวงศึกษาธิการ และการอ่าน การเขียนตามความพร้อมและเต็มศักยภาพ
3. ครู และบุคลากรทางการศึกษา จานวน 945 คน ส่งเสริมทักษะการคัดลายมือตาม
แบบกระทรวงศึกษาธิการ และการอ่านคล่อง เขียนคล่องอย่างต่อเนื่อง
4. ครูผู้สอนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ได้รับการยกย่อง
เชิดชูเกียรติ
5. โรงเรียนในสังกัด สพป.สท.1 ทุกโรงเรียน ดาเนินการตามแนวดาเนินการและ
เกณฑ์การประเมินกิจกรรม “ลายมืองาม อ่านคล่อง เขียนคล่องทั้งห้องเรียน”
งบประมำณ 29,100 บำท
ผลสัมฤทธิ์กำรดำเนินงำน : บรรลุตามค่าเป้าหมาย
ปัญหำ/อุปสรรค์
1. สถานศึกษาไม่กาหนดนโยบาย แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาในโรงเรียน หรือ
โครงการ ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในกลุ่มสาระวิชาภาษาไทย อย่างชัดเจนและ
ปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ เกิดการพัฒนาต่อผู้เรียนได้มากที่สุด
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2. สถานศึกษาไม่มีการดาเนินการพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนในโรงเรียนที่มี
พฤติกรรมขาดเรียนติดต่ อกัน เป็นระยะเวลานาน เพื่อแก้ไขปัญหาการขาดเรีย นของ
นักเรียนซึ่งส่งผลต่อการพัฒนาทักษะความสามารถของนักเรียน
3. ครู ผู้ ส อนไม่ วิ เ คราะห์ ผู้ เ รี ย นเป็ น รายบุ ค คล เพื่ อ วางแผนการพั ฒ นาผู้ เ รี ย น
ดาเนินการซ่อมเสริมในส่วนที่นักเรียนยังขาดทักษะในด้านนั้นๆ
แนวทำงแก้ไข/ข้อเสนอแนะ
1. สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาควรส่งเสริม สนับสนุน ให้ความรู้ในการจัดการเรียน
การสอน กลุ่มสาระภาษาไทย การสอนอ่านแจกลูกสะกดคา และการคัดลายมืองามให้กบั
ครูผู้สอนภาษาไทยนักเรียนระดับประถม ศึกษา และมัธยมศึกษาอย่างต่อเนื่องและทั่วถึง
มีการกากับติดตามอย่างต่อเนื่องเพื่อแก้ไขปัญหาและพัฒนาร่วมกับโรงเรียน ให้สามารถ
พัฒนาการอ่านเขียนร่วมกันอย่างเป็นรูปธรรมมากขึ้น
2. สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาส่งเสริม สนับสนุน การสร้างสื่ อและนวัตกรรมเพื่อ
ยกระดับ ผลสัมฤทธิ์ทางการอ่านและการเขียน การคัดลายมือให้แก่ครูผู้สอนในสังกัด
เพื่อช่วยให้ครูมีสื่อสนับสนุนการสอนที่หลากหลาย สอดคล้องกับการพัฒนาผู้เรียนในแต่
ละระดับชั้น ส่งเสริมให้ครูผู้สอนได้รับการฝึกอบรม ให้ความรู้เกี่ยวกับการสอนอ่านและ
เขียน
3. สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาควรมีการติดตามและประเมินผลการพัฒนาคุณภาพ
การอ่าน และเขียนและการคัดลายมืออย่างจริงจัง และต่อเนื่อง เพื่อกระตุ้นให้ทุกฝ่าย
เห็นความสาคัญต่อการพัฒนาการอ่านการเขียนและการคัดลายมือแก่ผู้เรียน
4. สถานศึกษามีกาหนดนโยบาย แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาในโรงเรียน หรือ
โครงการ ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในกลุ่มสาระวิชาภาษาไทย อย่างชัดเจนและ
ปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ เกิดการพัฒนาต่อผู้เรียนได้มากที่สุด
5. สถานศึกษามีการดาเนินการพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ในโรงเรียนที่มี
พฤติกรรมขาดเรี ยนติดต่ อกัน เป็นระยะเวลานาน เพื่อแก้ไขปัญหาการขาดเรีย นของ
นักเรียนซึ่งส่งผลต่อการพัฒนาทักษะความสามารถของนักเรียน
6. ครูผู้สอนควรมีการวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคล เพื่อวางแผนการพัฒนาผู้เรียน
ดาเนินการซ่อมเสริมในส่วนที่นักเรียนยังขาดทักษะในด้านนั้นๆ
7. ครูผู้สอนควรมีการพัฒนาสื่อและนวัตกรรมทางการศึกษาที่ส่งเสริมการอ่านการ
เขียนและการคัดลายมือให้กับนักเรียนในทุกระดับชั้น มีการใช้สื่อในการจัดการเรียนการ
สอนอย่างเหมาะสม
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8. ครูผู้สอนมีการวิเคราะห์ผู้เรียนรายบุคคลอย่างจริงจังและต่อเนื่อง เพื่อนาผลการ
วิเคราะห์ไปใช้เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้เหมาะสมกับความสามารถเฉพาะบุคคลเพื่อสอดคล้อง
ต่อการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ เพื่อให้สามารถแก้ไขปัญหาได้อย่าง
เหมาะสม และตรงจุดมากยิ่งขึ้น
โครงกำร รักษ์ภำษำไทย เนื่องในวันภำษำไทยแห่งชำติ ปี 2564
วัตถุประสงค์
1. เพื่อพัฒนา ส่งเสริม ทักษะสมรรถนะความสามารถของผู้เรียนด้านภาษาไทย
2. เพื่อเผยแพร่ผลงานและกิจกรรมด้านภาษาไทย เนื่องในวันภาษาไทย ปี 2564
3. เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติ ครูผู้สอน ศึกษานิเทศก์ด้านภาษาไทย นักเรียน โรงเรียน
และผู้ส่งเสริมพัฒนาการเรียนการสอนภาษาไทยที่ประสบผลสาเร็จ ประจาปี 2564
กิจกรรม
1. จัดกิจกรรมการเข่งขันทักษาภาษาไทยนักเรียนระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา
ตอนต้น ระดับเขตพื้นที่การศึกษา เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ
2. ส่งเสริมความสามารถด้านภาษาไทยของนักเรียนชั้นประถมศึกษาและมัธยมศึกษา
ตอนต้น
ผลกำรดำเนินงำน
1. ร้อยละ 100 ของครูผู้สอนภาษาไทยและศึกษานิเทศก์ มีความตระหนักในคุณค่า
ของกิจกรรมการพัฒนาคุณภาพ การเรียนการสอนภาษาไทย
2. ร้อยละ 100 ของนักเรียน มีความรู้ ความเข้าใจ ถึงคุณค่าและความสาคัญของ
ภาษาไทย และมีนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนต้น
งบประมำณ 34,780 บาท
ผลสัมฤทธิ์กำรดำเนินงำน : บรรลุตามค่าเป้าหมาย
ปัญหำ/อุปสรรค์ แนวทำงแก้ไข/ข้อเสนอแนะ –
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กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพผู้เรียน ผู้บริหำร ครู และบุคลำกรทำงกำร
ศึกษำ
ส านั กงานเขตพื้ น ที่ การศึกษาประถมศึก ษาสุ โ ขทั ย เขต 1 ได้ ด าเนิ น การจั ด
กิ จ กรรมโครงการพั ฒ นาคุ ณ ภาพการศึ ก ษา ตามนโยบาย 4 สร้ า งการพั ฒ นาสู่ มิ ติ
การศึกษาอย่างยั่งยืน เพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนสู่มาตรฐาน พัฒนาผู้บริหาร ครูและ
บุคลากรทางการศึกษาในสังกัดให้มี ความรู้และทักษะในการปฏิบัติงานอย่างมืออาชีพ
ดังนี้
โครงกำรปฐมนิเทศข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ตำแหน่งครูผู้ช่วยและ
กำรเสริมสร้ำงวินัย คุณธรรม จริยธรรม จรรยำบรรณวิชำชีพครู/พัฒนำอย่ำงเข้ม
วัตถุประสงค์
1. เพื่ อพั ฒ นาให้ ครูผู้ ช่ ว ยให้ มี ความรู้ ความประพฤติ และคุณ ลั กษณะเหมาะสม
ในหน้าที่ความรับผิดชอบตามมาตรฐานตาแหน่งที่ ก.ค.ศ. กาหนด สามารถนาความรู้
ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบตั ิงานเพื่อยกระดับคุณภาพ การศึกษาและการเป็นครูทดี่ ี
และสามารถนาองค์ความรู้ที่ได้รับไปสู่การจัดการเรียนรู้เพื่อยกระดับคุณภาพของผู้เรียน
และเสริมสร้างวินัย คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพครูของข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา ตาแหน่งครูผู้ช่วย ให้ตระหนักในการรักษาวินัย เป็นผู้มีคุณธรรม
จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพครู
ผลกำรดำเนินงำน
1. จัดประชุมครูผู้ช่วย สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1
จ านวน 70 คน ระยะเวลา 2 วั น ให้ มี ค วามรู้ ความสามารถ ทั ก ษะ เจตคติ และ
บุคลิกลักษณะของครูผู้ช่วย ด้านการปฏิบัติงานในวิชาชีพครู ได้อย่างมีประสิทธิภาพและ
เป็นครูที่ดี สามารถนาองค์ความรู้ ที่ได้รับไปสู่การจัดการเรียนรู้เพื่อยกระดับคุณภาพของ
ผู้เรียน
2. ร้อยละ 100 ของครูผู้ช่วยที่เข้าร่วมประชุมมีทัศนคติที่ดีต่อองค์กร มีความตระหนัก
ต่อภาระหน้าที่ มีจิตสานึกในด้านจริยธรรม มีความรับผิดชอบต่อสังคมส่วนรวม สามารถ
เป็นแบบอย่างที่ดีแก่นักเรียนในสถานศึกษา และสามารถนาองค์ความรู้ ประสบการณ์ที่
ได้รับไปสู่การจัดการเรียนการสอน เพื่อยกระดับคุณภาพของผู้เรียน
งบประมำณ 99,100 บาท
ผลสัมฤทธิ์กำรดำเนินงำน : บรรลุตามค่าเป้าหมาย (ค่าเป้าหมาย ร้อยละ 100)
ปัญหำ/อุปสรรค์ - แนวทำงแก้ไข/ข้อเสนอแนะ –
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โครงกำร กำรประเมินคุณภำพผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษำปีที่ 3 ปีกำรศึกษำ 2563
วัตถุประสงค์
1.เพื่อประเมินความสามารถด้านภาษาไทย และความสามารถด้านคณิตศาสตร์ ตาม
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ของผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปี
ที่ 3 ทุกคน ของโรงเรียนในสังกัด ปีการศึกษา 2563
2.เพื่ อ น าผลการประเมิ น คุณ ภาพผู้ เ รี ย นให้ ผู้ เ กี่ ย วข้ อ งน าไปใช้ ป ระโยชน์ ใ นการ
วางแผนดาเนินการพัฒนาและส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนและพัฒนานักเรียน
กิจกรรม
1. วางแผนเตรีย มการจดการประเมิ น คุณ ภาพผู้ เรีย น ชี้ แจงการจั ด การประเมิ น
คุณภาพผู้เรียน
2. ประเมินคุณภาพผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
3. ตรวจแบบทดสอบเขียนตอบ
4. สรุปรายงาน
5. ยกย่องเชิดชูเกียรติครูผู้สอนและนักเรียนที่มีผลการประเมินสูงกว่าระดับประเทศ
ผลกำรดำเนินงำน
1. สพป.สุโขทัย เขต 1 วางแผนเตรียมการจัดการประเมินคุณภาพผู้เรียน ดังนี้ 1)
เผยแพร่แผนผังแบบทดสอบ (Test Bluepint) 2) สถานศึกษานาเข้าข้อมูลนักเรียนที่มี
สิ ท ธิ์ ส อบ ผ่ า นระบบ NT Access 8 – 15 ธค. 63 3) น าเข้ า ตรวจสอบ/แก้ ไ ขข้ อมู ล
พื้นฐานของโรงเรียน ในระบบ NT Access (http//nt.obec.go.th) ระหว่างวันที่ 4-8
ม.ค.64
2. สพป. สุโขทัย เขต 1การประชุมชี้แจงการจัดการประเมินคุณภาพผู้เรีย น ดังนี้ 1.
ประชุ ม ชี้แจงคณะกรรมการจัด การสอบระดั บศูน ย์สอบและสนามสอบ เกี่ย วกับการ
บริหารจัดการสอบ 4 อาเภอ ระหว่างวันที่ 22-23 มี.ค.64 ณ ห้องประชุมพระราชพฤฒา
จารย์ สพป.สท.1
3. สพป.สุโขทัย เขต 1 ดาเนินการประเมินคุณภาพผู้เรียนผู้เรียนชั้นประถมศึกษา
ปีที่ 3 ของทุกโรงเรียนในสังกัด สพป.สุโขทัย เขต 1 เมื่อวันที่ 24 มี.ค.64 ณ สนามสอบ
โรงเรียนในสังกัด สพป.สท.1
4. สพป.สุโขทัย เขต 1 ดาเนินการการตรวจแบบทดสอบเขียนตอบของผู้เรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 3 ทุกโรงเรียนในสังกัด สพป.สุโขทัย เขต 1 เมื่อวันที่ 25 มี.ค.64 ณ
ห้องประชุมพระราชพฤฒาจารย์สพป.สท.1

58

5. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ของโรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียน รวมนักเรียน
ทั้ ง สิ้ น จ านวน 2,368 คน ได้ รั บ การทดสอบความสามารถด้ า นภาษาไทย และ
ความสามารถด้านคณิตศาสตร์
6. ครูผู้สอน โรงเรียน สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1 และ
ผู้เกี่ยวข้องมีข้อมูลไปใช้ในการวางแผนพัฒนาและส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนและ
พัฒนานักเรียน
7. ร้อยละ 100 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 สังกัด สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1 ได้รับการทดสอบความสามารถด้านภาษาไทย ความสามารถ
ด้านคณิตศาสตร์ และมีผลการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ภาพรวมระดับเขตพื้นที่
คะแนนเฉลี่ยรวมร้อยละ 52.32 มีผลการประเมินความสามารถด้านภาษาไทย คะแนน
เฉลี่ยร้อยละ 54.57 ความสามารถด้านคณิตศาสตร์ คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 50.07
8. จ านวนร้ อ ยละของนั ก เรี ย นชั้ น ประถมศึ ก ษาปี ที่ 3 มี ผ ลการทดสอบคะแนน
ความสามารถพื้นฐานระดับชาติ (NT) ด้านภาษาไทย และด้านคณิตศาสตร์ ตั้งแต่ร้อย 50
ขึ้นไป ไม่เพิ่มขึ้นจากปีการศึกษาที่ผ่านมา
9. ร้อยละ 100 ของครูผู้ ส อนส านั กงานเขตพื้ นที่ การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย
เขต 1 และผู้ เ กี่ ย วข้ อ งมี ข้ อ มู ล ไปใช้ ใ นการวางแผนด าเนิ น การพั ฒ นาและส่ ง เสริ ม
การจัดการเรียนการสอนและพัฒนานักเรียน
งบประมำณ 70,195 บาท
ผลสัมฤทธิ์กำรดำเนินงำน : บรรลุตามค่าเป้าหมาย เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา
ปั ญ หำ/อุป สรรค์ : กรรมการระดั บ สนามสอบไม่ป ฏิบัติต ามคู่มือการประเมิ นฯแนว
ทำงแก้ไข/ข้อเสนอแนะ : สร้างความตระหนักในการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการระดับ
สนามสอบให้เป็นไปอย่างเคร่งครัด
โครงกำร กำรประเมินควำมสำมำรถด้ำนกำรอ่ำนของผู้เรียนชั้นประถมศึกษำปีที่ 1
(RT:Reading Test) ปีกำรศึกษำ 2563
วัตถุประสงค์
1.เพื่ อ ประเมิ น ความสามารถด้ า นการอ่ า นของนั ก เรี ย นชั้ น ประถมศึ ก ษาปี ที่ 1
ปีการศึกษา 2563
2. เพื่อนาผลการประเมินให้ผู้เกี่ยวข้องนาไปใช้ประโยชน์ในการวางแผนดาเนินการ
พัฒนาและส่งเสริมในด้านการอ่านของนักเรียน
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กิจกรรม
1. ประชุมชี้แจงการจัดประเมินความสามารถในการอ่านของผู้เรียน RT
2. ประเมินความสามารถในการอ่านของผู้เรียน RT ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
ผลกำรดำเนินงำน
1. สพป.สุโขทัย เขต 1 ประชุมทางไกลผ่านระบบ VDO Conference การประเมิน
ความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (RT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563
คณะกรรมการคุมสอบและบันทึกคะแนน ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติด
เชื้อไวรัสโคโรนา 2019
2. สพป.สุโขทัย เขต 1 ดาเนินการประเมินตามตารางประเมิน และคู่มือการประเมิน
และมีคณะกรรมการตรวจเยี่ยม นิเทศ ติดตามการประเมินทุกสนามสอบ จานวน 118
สนามสอบ
3. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ได้รับการพัฒนาความสามารถด้านการอ่านและมี
นิสัยรักการอ่าน
4. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ของโรงเรียนในสังกัดทุกแห่ง ได้รับการประเมิน
ความสามารถด้านการอ่าน และการพัฒนาความสามารถด้านการอ่าน มีนิสัยรักการอ่าน
มีผลการประเมินความสามารถด้ านอ่านของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ระดับเขต
พื้นที่การศึกษา ค่าคะแนนเฉลี่ยรวมร้อยละ 83.76 ซึ่งสูงกว่าระดับประเทศ (คะแนน
เฉลี่ยร้อยละ 73.02) มีผลต่าง 10.74 โดยมีค่าคะแนนเฉลี่ยร้อยละด้านการอ่านออกเสียง
ระดับเขตพื้นที่ร้อยละ 83.63 (ระดับประเทศคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 74.14) ค่าคะแนน
เฉลี่ยร้อยละด้านการอ่านรู้เรื่องระดับเขตพื้นที่ร้อยละ 83.89 (ระดับประเทศคะแนน
เฉลี่ยร้อยละ 71.86) และสูงกว่าปีที่ผ่านมา มีผลต่าง 10.19
5. ครูผู้สอน โรงเรียน สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1 และ
ผู้ เกี่ย วข้อง มี ข้อมู ล ความสามารถด้ า นการอ่ า นของนั กเรีย น ชั้ น ประถมศึกษาปี ที่ 1
ปีการศึกษา 2563 สามารถนาผลการประเมินความสามารถ ด้านการอ่านของผู้เรียน
ไปวางแผนพัฒนาผู้เรียน และส่งเสริมการอ่านออกเขียนได้ของนักเรียนชั้นประถมศึกษา
ปีที่ 1 เพื่อแก้ไขและพัฒนาการอ่านของผู้เรียนเป็นรายบุคคลในระดับชั้นประถมศึกษา
ปีที่ 2 ในปีการศึกษา 2564
งบประมำณ 43,955 บาท
ผลสัมฤทธิ์กำรดำเนินงำน : บรรลุตามค่าเป้าหมาย (เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา)
ปัญหำ/อุปสรรค์ แนวทำงแก้ไข/ข้อเสนอแนะ -
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โครงกำร กำรประเมินพัฒนำกำรเด็กปฐมวัย โรงเรียนในสังกัดสำนักงำนเขตพื้นที่
กำรศึกษำประถมศึกษำสุโขทัย เขต 1 ปีกำรศึกษำ 2563
วัตถุประสงค์
1. เพื่อประเมินพัฒนาการด้านร่างกาย อารมณ์-จิตใจ สังคม และสติปัญญานักเรียนที่
จบหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย ปีการศึกษา 2563
2. เพื่อให้สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึษาสุโขทัย เขต 1 มีข้อมูลสารสนเทศ
ในการวางแผน และพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัย
กิจกรรม
1. ประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัยที่จบหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560
ปีการศึกษา 2563 โรงเรียนประจาจังหวัด โรงเรียนอนุบาลประจาเขตพื้นที่ โรงเรียนศูนย์
เด็กปฐมวัยต้อนแบบ และโรงเรียนที่เปิดสอนระดับปฐมวัย รวมทั้งสิ้น 12 โรงเรียน
ผลกำรดำเนินงำน
1. ประชุมชี้แจงแนวทางของคณะกรรมการการประเมินพัฒนาการของเด็กปฐมวัย
ที่ จ บหลั ก สู ต รการศึ ก ษาปฐมวั ย พุ ท ธศั ก ราช 2560 ปี ก ารศึ ก ษา 2563 จ านวน
12 โรงเรียนตามกลุ่มเป้าหมาย และแต่ละโรงเรียน สุ่มเด็กโรงเรียนละ 6 คน ปรากฏว่า
พัฒนาการของเด็กปฐมวัยดังกล่าว อยู่ในระดับ ดี (3) ทุกคน คิดเป็นร้อยละ 100
งบประมำณ 4,800 บาท
ผลสัมฤทธิ์กำรดำเนินงำน : บรรลุตามค่าเป้าหมาย ร้อยละ 100
ปัญหำ/อุปสรรค์ แนวทำงแก้ไข/ข้อเสนอแนะ โครงกำร ยกระดั บ ผลสั ม ฤทธิ์ ท ำงกำรเรี ย นของส ำนั ก งำนเขตพื้ น ที่ ก ำรศึ ก ษำ
ประถมศึกษำสุโขทัย เขต 1
วัตถุประสงค์
1. เพื่อเตรียมความพร้อมนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ในการ
สอบ O-NET นั ก เรี ย นชั้ น ประถมศึ ก ษาปี ที่ 3 ในการสอบ NT และนั ก เรี ย นชั้ น
ประถมศึกษาปีที่ 1 ในการสอบ RT ปีการศึกษา 2563
2. เพื่อให้โรงเรียนนาผลการทดสอบไปใช้ในการปรับปรุงแก้ไขและพัฒนาคุณภาพ
นักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 3
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กิจกรรม
1. จัดทาคู่มือแนวทางการจัดสอบและแบบทดสอบ
2. นิเทศติดตามการจัดสอบ
ผลกำรดำเนินงำน
1. กลุ่มนิเทศของ สพป. สุโขทัย เขต 1 ได้ดาเนินการจัดทาไฟล์คู่มือการจัดสอบและ
แบบทดสอบ พร้อมเฉลย ให้แก่โรงเรียน ในช่วงเดือนธันวาคม 2563 โดยให้โรงเรียน
ดาเนินการกาหนดปฏิทินการจัดสอบตามเหมาะสมและแต่งตั้งคณะกรรมการ ตามบริบท
ของโรงเรียน
งบประมำณ 800 บาท
ผลสั ม ฤทธิ์ ก ำรด ำเนินกำร ครูผู้ ส อนมี ผ ลการทดสอบ PreO-NETPreNTและ PreRT
น าไปใช้ ในการปรับ ปรุง แก้ไ ขและพั ฒ นาคุณ ภาพนั กเรีย นชั้ น ประถมศึกษาปี ที่ 1ชั้ น
ประถมศึกษาปีที่ 3 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ก่อนการทดสอบ
ระดั บ ชาติ แ ละการประเมิ น คุ ณ ภาพผู้ เ รี ย น (NT) นั ก เรี ย นมี คุ ณ ภาพตามมาตรฐาน
หลั กสู ต รแกนกลางการศึ กษาขั้น พื้ น ฐาน มี ทั กษะที่ จ าเป็ น ของโลกศตวรรษที่ 21 มี
ความสามารถในการแก้ไขปัญหา การปรับตั ว การสื่อสาร และการทางานร่วมกับผู้อื่นได้
อย่างมีประสิทธิภาพ มีนิสัยใฝ่เรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต
ปัญหำ/อุปสรรค์
แนวทำงแก้ไข/ข้อเสนอแนะ
โครงกำร นิเทศติดตำมและประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำเพื่อพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ
วัตถุประสงค์
1.เพื่อนิเทศ กากับ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษาของสถานศึกษาในสังกัด
2.เพื่ อ ยกระดั บ คุ ณ ภาพการศึ ก ษาและขั บ เคลื่ อ นตามนโยบายของส านั ก งาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและกระทรวงศึกษาธิการ ด้วยกระบวนการนิเทศ
3.เพื่อเป็นขวัญ กาลังใจในการปฏิบัติงานของครูและผู้บริหาร
กิจกรรม
1. จัดทาแผนนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
2. ลงพื้นที่ปฏิบัติการนิเทศการศึกษา ตามรูปแบบการนิเทศ โดยเน้นการนิเทศในชั้นเรียน
นิเทศห้องเรียน และนิเทศงานพัฒนาคุณภาพการศึกษา
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ผลกำรดำเนินงำน
1. สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1 มีแผนนิเทศ ติดตามและ
ประเมินผลการจัดการศึกษาผสานความร่วมมือเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา
2. สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1 มีคู่มือแนวทางการพัฒนา
คุ ณ ภาพครูสู่ ห้องเรีย นคุณ ภาพ ระดั บ การศึกษาปฐมวั ย ระดั บ การศึกษาขั้น พื้ นฐาน
(ประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนต้น) ประจาปีการศึกษา 2564 และเป็นเครื่องมือใน
การกาหนดแนวทางการนิเทศให้ความช่วยเหลือตามสภาพปัญหาและความจาเป็นในการ
ขับเคลื่อนนโยบายของสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และหน่วยงานต้น
สังกัดสู่การปฏิบัติของสถานศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ
3. โรงเรียนในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัยเขต 1 มีระบบ
การบริ ห ารจั ด การศึ ก ษาที่ มี คุ ณ ภาพ ทั น ต่ อ การเปลี่ ย นแปลงสามารถขั บ เคลื่ อ นสู่
ความสาเร็จ ตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ สานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน นโยบายสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
4. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สามารถบริหารจัดการศึกษา จัดการ
เรียนการสอน และยกระดับคุณภาพการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ
5. นักเรียนได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพและมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น
งบประมำณ 206,080 บาท
ผลสัมฤทธิ์กำรดำเนินกำร :
1.ร้อยละ 80 ของสถานศึกษาในสังกัดสามารถพัฒนาคุณภาพการศึกษาได้อย่างเป็น
ระบบและมีคุณภาพตามมาตรฐาน
2.ร้อยละ 80 ของสถานศึกษา/ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสามารถ
บริหารจัดการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3.ร้อยละ 80 ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สามารถบริหารจัดการ
จัดการเรียนการสอนและยกระดับคุณภาพการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ปัญหำ/อุปสรรค์ แนวทำงแก้ไข/ข้อเสนอแนะ -
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โครงกำร เชิดชูเกียรติครู ประจำปี พ.ศ. 2564
วัตถุประสงค์
1. เพื่อดาเนินการสรรหาครูตามโครงการต่าง ๆ ทีต่ ้นสังกัดและหน่วยงานต่าง ๆ
จัดขึ้น
2. เพื่อพัฒนาศักยภาพให้กับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
3. เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีความมุ่งมัน่
ตั้งใจในการปฏิบัติหน้าที่ในการพัฒนาผู้เรียน มีผลงานดีเด่นเป็นที่ประจักษ์ ผ่านกิจกรรม
การคัดเลือกรางวัลต่าง ๆ และกิจกรรมวันเกียรติยศครู
4. เพื่อสร้างขวัญและกาลังใจ ยกย่องเชิดชูเกียรติ ให้แก่ข้าราชการครู บุคลากร
ทางการศึกษา
กิจกรรม
1. ประชาสัมพันธ์และสรรหา/คัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา/
ประกาศผล
2. จัดกิจกรรมยกย่องเชิดชูเกียรติครูและบุคลากรทางการศึกษา
ผลกำรดำเนินงำน
1. สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1 ดาเนินการประชาสัมพันธ์
การสรรหาคั ด เลื อก และด าเนิ น การสรรหาคัด เลื อกข้า ราชการครูและบุ คลากรทาง
การศึกษาในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1 เสร็จสิ้นไป
แล้ว จานวน 9 รางวัล
2. ดาเนินการจัดกิจกรรมวันเกียรติยศครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดที่ได้รับ
รางวัลดีเด่น ประจาปี 2564 ทั้ง 9 รางวัล ได้แก่ 1. รางวัลครูดีในดวงใจ 2. รางวัล OBEC
AWARDS 3. รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี 4. รางวัลข้าราชการพลเรือนดีเด่น 5. รางวัล
คนดีศรีสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา 6. รางวัลคุรุสดุดี 7. รางวัลคุรุสภา 8. รางวัลพระ
พฤหัสบดี 9. รางวัลครูดี สกสค.
งบประมำณ 86,730 บาท
ผลสัมฤทธิ์กำรดำเนินงำน :
1. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และลูกจ้างที่ได้รับการยกย่องเชิ ด ชู
เกียรติ มีความภาคภูมิใจและเห็นคุณค่าในวิชาชีพของตนเอง มีความสุขในการปฏิบัติงาน
เป็นไปตามค่าเป้าหมายที่ร้อยละ 100 ทั้ง 9 รางวัลที่ดาเนินการสรรหา
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2. ข้าราชการครูบุคลากรทางการศึกษาที่ได้ร่วมโครงการสรรหาคัดเลื อกรับ มอบ
รางวัลเชิดชูเกียรติเข้าร่วมรับรางวัลในวันเกียรติยศประจาปี 2564 ที่หน่วยงานจัดขึ้น
ได้รับรางวัล จานวน 9 รางวัล
ปัญหำ/อุปสรรค์ แนวทำงแก้ไข/ข้อเสนอแนะ –
โครงกำร สุข เกษียณ
วัตถุประสงค์
1. เพื่ อ ให้ ผู้ รั บ การอบรมได้ รั บ ความรู้ เ กี่ ย วกั บ พระราชบั ญ ญั ติ บ าเหน็ จ บ านาญ
ข้าราชการ พ.ศ.2494 และพระราชบัญญัติกองทุนบาเหน็จบานาญข้าราชการ พ.ศ.2539
2. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ในด้านต่าง ๆ
เมื่อเกษียณอายุราชการ ได้อย่างถูกต้อง
ผลกำรดำเนินงำน
1. จั ด อบรมเชิ ง ปฏิ บั ติ ก ารข้ า ราชการครู แ ละบุ ค ลากรทางการศึ ก ษาที่ เ กษี ย ณ
อายุราชการในปี พ.ศ.2563 จานวน 109 คน และเจ้าหน้าทีผู้ดาเนินการ จานวน 10 คน
รวมทั้งสิ้น 119 คน
2. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่เกษียณอายุราชการในปี พ.ศ.2564
มี ค วามรู้ ค วามเข้ า ใจ เกี่ ย วกั บ พระราชบั ญ ญั ติ บ าเหน็ จ บ านาญ สิ ท ธิ ป ระโยชน์
หลังเกษียณอายุราชการที่ตนพึงได้ตลอดจนสามารถติดต่อขอรับบริการจากหน่วยงาน
ต้นสังกัดได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และมีความพึงพอใจ
3. ร้อยละ 100 ของข้าราชการครูและบุคลากรทางศึกษาเกษียณอายุ ปี พ.ศ.2564
ได้รับเงินบานาญ เงินบาเหน็จรายเดือนและเงินบาเหน็จดารงชีพในเดือนตุลาคม 2564
4. ร้อยละ 100 ของข้าราชการครูและบุคลากรทางศึกษาเกษียณอายุ ปี พ.ศ.2564
มีความรู้ความเข้าใจในสิทธิประโยชน์ที่ได้รับ
5. ร้อยละ 100 ของข้าราชการครูและบุคลากรทางศึกษาเกษีย ณอายุ ปี พ.ศ.2564
ได้รับเงินภายในเวลาที่กาหนด
6. ร้อยละ 100 ความพึ ง พอใจของผู้รับการอบรมฯมี ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
บาเหน็จบานาญและสิทธิประโยชน์ที่ได้รับ
งบงประมำณ 30,170 บาท
ผลสัมฤทธิ์กำรดำเนินงำน : บรรลุตามค่าเป้าหมาย (ค่าเป้าหมาย ร้อยละ 100)
ปัญหำ/อุปสรรค์ แนวทำงแก้ไข/ข้อเสนอแนะ -
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โครงกำร กำรเสนอขอพระรำชทำนเครื่องรำชอิสริยำภรณ์ และเหรียญจักรพรรดิมำลำ
ให้แก่ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ
วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้ตระหนักถึงความจงรักภักดีต่อ
สถาบันพระมหากษัตริย์ และเกิดความรักความสามัคคี
2. เพื่ อยกย่ องเชิ ด ชู เกีย รติ แก่ข้า ราชการครูและบุ คลากรทางการศึกษาในสั ง กั ด
ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษาสุ โ ขทั ย เขต 1 ที่ ไ ด้ รั บ พระ ราชทาน
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ และเหรียญจักรพรรดิมาลา ประจาปี 2561-2564
3. เพื่อเป็นการส่งเสริม สนับสนุน ให้ข้าราชการครูยึ ดถือเป็นแบบอย่างและเป็ น
แนวทางในการปฏิบัติตน และปฏิบัติหน้าที่
กิจกรรม
1. ประชุมคณะทางานตรวจสอบคุณสมบัติผู้เสนอขอเครื่องราชฯ
2. ประชุมคณะกรรมการการพิจารณาคุณสมบัติผู้เสนอขอพระราชทานเครื่องราชฯ
3. ประสานและตรวจสอบการรับเครื่องราชฯ จากสานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน
4. พิจารณาจัดสรรเครื่องราชฯ ตามเกณฑ์ ให้กับผู้เสนอขอ และแจ้งผู้เกี่ยวข้องทราบ
5. จัดพิธีมอบเครื่องราชอิสริยาภรณ์ให้แก่ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ผลกำรดำเนินงำน
1. ประชุ ม คณะกรรมการตรวจสอบคุ ณ สมบั ติ ผู้ เ สนอขอพระราชทาน
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ฯ จานวน 10 ราย จานวน 1 ครั้ง ข้าราชการครูและบุคลากรทาง
การศึกษาที่เสนอขอเครื่องราชอิสริยาภรณ์ มีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ได้รับการ
จัดสรรเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญจักพรรดิมาลา
2 . ป ร ะ ชุ ม ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร พิ จ า ร ณ า คุ ณ ส ม บั ติ ผู้ เส นอข อพ ร ะ ร า ชทาน
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ฯ จานวน 10 ราย จานวน 1 ครั้ง
3. ผู้เสนอขอเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นต่ากว่าสายสะพายและเหรียญจัก รพรรดิมาลา
ประจ าปี 2561- 2564 จ านวนทั้ ง หมด 541 คน และได้ รั บ พระราชทาน
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ จานวน 371 คน คิดเป็นร้อยละ 69 แต่เนื่องด้วย สถานการณ์แพร่
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 2019) จึงทาให้ สพฐ. ไม่สามารถ
ดาเนินการจ่ายเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้ นต่ากว่าสายสะพายให้กับ สพท.ได้ จึงทาให้ไม่ได้
ดาเนินการกิจกรรมการพิจารณาจัดสรรเครื่องราชอิสริยาภรณ์ และกิจกรรมการจัดทาพิธี
มอบเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ให้แก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
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งบประมำณ 34,390 บาท
ผลสัมฤทธิ์กำรดำเนินงำน : บรรลุตามวัตถุประสงค์
ปัญหำ/อุปสรรค์ แนวทำงแก้ไข/ข้อเสนอแนะ โครงกำร พัฒนำขีดสมรรถนะผู้ตรวจสอบภำยในสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
ประถมศึกำสุโขทัย เขต 1
วัตถุประสงค์
1. เพื่อพัฒนาและยกระดับวิชาชีพผู้ตรวจสอบภายใน สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1 ให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการและวิธีการของงาน
ตรวจสอบภายในสู่มาตรฐานสากล
2.เพื่อให้ผู้ตรวจสอบภายใน สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1
สามารถน าความรู้ ที่ ไ ด้ รั บ ไปปรั บ ใช้ ห รื อ ประยุ ก ต์ ใ ช้ ใ นการปฏิ บั ติ ง านได้ อ ย่ า งมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล
3.เพื่ อ เสริ ม สร้ า งคุ ณ ภาพให้ กั บ ระบบการตรวจสอบภายใน ส านั ก งานเขตพื้ น ที่
การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1 เพื่อการเป็นที่ปรึกษาในการเพิ่มประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลการปฏิบัติงานและการบริหารงานภาครัฐ
กิจกรรม
บุ ค ลากรหน่ ว ยตรวจสอบเข้า รับ การพั ฒ นาศักยภาพและแลกเปลี่ ย นเรี ย นร้ ต าม
หลักสูตรที่กรมบัญชีกลางและหน่วยงานราชการกาหนด
ผลกำรดำเนินงำน
บุคลากรหน่วยตรวจสอบภายใน สพป.สุโขทัย เขต 1 ได้ดาเนินการสารวจโครงการที่
กรมบัญชีกลางหรือหน่วยงานภาครัฐจัดทาเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้ตรวจสอบภายในแล้ว
ไม่มีหน่วยงานได้จัดหลักสูตรพัฒนา ประกอบกรัปสถานการการแพร่ระบาดของโรคติด
เชื้อไวรัส 2019 บุคลการหน่วยตรวจสอบภายในจึงไม่ได้เข้ารับการอบรม
ผลสัมฤทธิ์กำรดำเนินงำน : เนื่องจากสถานการการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส
2019 และยังไม่มีหน่วยงานใดจัดหลักสูตรพัฒนาศักยภาพผู้ตรวจสอบภายใน บุคลากร
หน่วยตรวจสอบภายในจึงไม่ได้เข้ารับการอบรม
ปัญหำ/อุปสรรค์ แนวทำงแก้ไข/ข้อเสนอแนะ -
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โครงกำร ประชุมกำรพิจำรณำบำเหน็จควำมชอบข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำร
ศึกษำ ประจำปี พ.ศ. 2564
วัตถุประสงค์
เพื่อให้การดาเนินการพิจารณาบาเหน็จความชอบของข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา เป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ และบังเกิดผลดีแก่ทางราชการ
กิจกรรม
ประชุมคณะกรรมการพิจารณาการเลื่อนขั้นเงินเดือน
ผลกำรดำเนินงำน
1. จัดประชุมคณะกรรมการบริหารวงเงิน คณะกรรมการพิจารณาเลื่อนเงินเดือน
ระดับเขตพื้นที่การศึกษา คณะกรรมการพิจารณาเลื่อนเงินเดือน บุคลากรทางการศึกษา
ตามมาตรา 38 ค.(2)
2. ดาเนินการประชุมพิจารณาบาเหน็จความชอบของข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1 ครั้งที่ 2
(1 ตุลาคม 2563) ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพิจารณาบาเหน็จ
ความชอบร้อยละ 100
2. ดาเนินการพิจารณาบาเหน็จความชอบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาใน
สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1 โดยถือตามหลักเกณฑ์การ
พิจารณาบาเหน็จความชอบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยเคร่งครัดคานึง
ความถูกต้อง เป็นธรรม โปร่งใส ร่วมถึงประโยชน์สูงสุดที่ทางราชการจะได้รับ
3. ร้ อ ยละ 100 ของข้ า ราชการครู แ ละบุ ค ลากรทางการศึ ก ษาสั ง กั ด ส านั กงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1 ได้รับการพิจารณาบาเหน็จความชอบ
เป็นไปด้วยความถูกต้องทันกับกาหนดการของ สพฐ.
งบประมำณ 15,150 บาท
ผลสัมฤทธิ์กำรดำเนินงำน : บรรลุตามค่าเป้าหมาย (ค่าเป้าหมาย ร้อยละ 100)
ปัญหำ/อุปสรรค์ แนวทำงแก้ไข/ข้อเสนอแนะ -
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โครงกำร พัฒนำระบบบริหำรงำนบุคคล
วัตถุประสงค์
1. สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1 มีมาตรการในการเกลี่ย
อัตรากาลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาจากสถานศึกษาที่มีอัตรากาลังเกิน
เกณฑ์ ไปยังสถานศึกษาที่มีอัตรากาลังต่ากว่าเกณฑ์ตามที่ ก.ค.ศ.กาหนดให้สอดคล้องกับ
นโยบายสภาพบริบทของเขตพื้นที่การศึกษา
2. สถานศึกษาได้รับจัดสรรอัตราทดแทนที่ตรงตามวิชาเอกที่ขาดแคลน
3. สถานศึกษาได้รับจัดสรรพนักงานราชการและลูกจ้างชั่วคราวสอดคล้องกับความ
ต้องการ และเป็นไปตามเงื่อนไขของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกาหนด
4. เพื่อเสริมสร้างขวัญกาลังใจและบรรเทาปัญหา ให้ความช่วยเหลือข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษาที่ได้รับผลกระทบจากการปฏิบัติงานและปฏิบัติตนด้วยความ
รวดเร็ว
กิจกรรม
1. เกลี่ยอัตรากาลังข้าราชการครูละบุคลากรทางการศึกษา พนักงานราชการและ
ลูกจ้างชั่วคราว
2. ย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตาแหน่งครู และผู้บริหาสถานศึกษา
3. ดาเนินภารกิจศูนย์เฉพาะกิจช่วยเหลือข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
(ฉก.คศ.) โดยให้สถานศึกษาจัดทามาตรการป้องกันภัยของข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา นักเรียนและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง สังกัด สพฐ.
ผลกำรดำเนินงำน
1. สถานศึกษาที่มีอัตราว่าง ได้รับย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ดังนี้
- ตาแหน่งผู้อานวยสถานศึกษา จานวน ๗ โรงเรียน - ตาแหน่งครู จานวน ๗ โรงเรียน
2. สถานศึกษาที่มีอัตราว่าง ได้รับย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ดังนี้
- ตาแหน่งผู้อานวยสถานศึกษา จานวน ๗ โรงเรียน - ตาแหน่งครู จานวน ๗ โรงเรียน
3. ดาเนินการจัดการประชุมเกลี่ยอัตรากาลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ที่สานักงานคณะกรรมการการศึกษาจัดสรรคืนอัตราข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาที่เกษียณอายุราชการ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จานวน 104 อัตรา คณะ
กรรมการฯ จานวน 10 คน ประชุม จานวน 1 ครั้ง
4. ส านั กงานเขตพื้ น ที่ การศึกษาประถมศึกษาสุ โ ขทั ย เขต 1 ด าเนิ น การบริหาร
อั ต รากาลั ง และด าเนิน การสรรหาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ดั ง นี้ 1.
ดาเนินการประชุมคณะทางานประเมินผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติงานในหน้าที่/คุณภาพ
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การปฏิบัติงาน (ข้อ 3) (20 คะแนน) จานวน 9 คน ประชุม จานวน 1 ครั้ง 2. ดาเนินการ
ประชุมคณะทางานประเมินความสามารถในการบริหารจัดการศึกษา (ข้อ 1.3) (15
คะแนน) จานวน 9 คน ประชุม จานวน 1 ครั้ง 3. ดาเนินการประชุมคณะทางานประเมิน
วิสัยทัศน์ในการบริหารจัดการศึกษา (ข้อ 4) (15 คะแนน) จานวน 8 คน 4. ประชุม
จานวน 1 ครั้ง และคณะทางานประเมินการพัฒนาคนเองและพัฒนาวิชาชีพ (ข้อ 5) (10
คะแนน) จานวน 9 คน ประชุม จานวน 1 ครั้ง และผลการพิจารณาการย้ายข้าราชการ
ครูและบุคลากรทางการศึกษา ตาแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา จานวน 15 ราย ตามคาสั่ง
สานักงานศึกษาธิการจังหวัดสุโขทัย ที่ 295/2564 สั่ง ณ วันที่ 28 กันยายน พ.ศ. 2564
งบประมำณ 10,600 บาท
ผลสัมฤทธิ์กำรดำเนินงำน : สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1
สามารถด าเนินการย้ ายข้า ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่ ง ผู้บ ริหาร
สถานศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1 จานวน 15
ราย 15 โรงเรียน ดังนี้ 1. โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย อ.เมืองสุโขทัย 2 โรงเรียนวัดคูหา
สุวรรณ(วันครู 2504) อ.เมืองสุโขทัย 3. โรงเรียนวัดปากพระ อ.เมืองสุโขทัย 4. โรงเรียน
วัดคุ้งยางใหญ่ อ.เมืองสุโขทัย 5. โรงเรียนบ้านเกาะนอก(ประชานุเคราะห์) อ.กงไกรลาศ
6. โรงเรียนบ้านกง(ราษฎร์อุทิศ) อ.กงไกรลาศ 7. โรงเรียนบ้านวังขวัญ อ.กงไกรลาศ 8.
โรงเรียนบ้านดงเดือย อ.กงไกรลาศ 9. โรงเรียนวัดโบสถ์ อ.กงไกรลาศ 10. โรงเรียนบ้าน
น้าพุ อ. คีรีมาศ 11. โรงเรียนบ้านสามพวง(สามัคคีพิทยา) อ.คีรีมาศ 12. โรงเรียนบ้านนา
สระลอย อ.คีรีมาศ 13. โรงเรียนบ้านปากคลองร่วม อ.บ้านด่านลานหอย 14. โรงเรียน
บ้านวังลึก อ.บ้านด่านลานหอย 15. โรงเรียนบ้านวังน้าขาว อ.บ้านด่านลานหอ
ปัญหำ/อุปสรรค์ แนวทำงแก้ไข/ข้อเสนอแนะ โครงกำร ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและจรรยำบรรณวิชำชีพ
วัตถุประสงค์
1. เพื่ อพั ฒ นาข้า ราชการครูและบุ คลากรทางการศึ กษาให้ มี ความรู้ ความเข้า ใจ
เกี่ยวกับการประพฤติตนและการปฏิบัติงานด้วยคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณ
วิชาชีพครู
2. เพื่อส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพครูให้กับข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษาในการเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน และพัฒนาคุณภาพ
การเรียนการสอน
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3. เพื่อส่งเสริมให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา มีความรู้ ความเข้าใจ และ
ยึดมั่นในหลักคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิ ชาชีพครู และสามารถนามาปรับใช้
ในชีวิตประจาวันและขยายผลในสถานศึกษา
ผลกำรดำเนินงำน
1. ประชุมสัมมนาข้าราชการครูและบุคลการทางการศึกษาในสังกัดสานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทีย เขต 1 จานวน 500 คน ระยะเวลา 1 วัน
2. ข้าราชการครูและบุคลการทางการศึกษามีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการประ
พฤตติ ต นและการปฏิ บั ติ ง านด้ ว ยคุ ณ ธรรม จริ ย ธรรมและจรรยาบรรณวิ ช าชี พ ครู
ปฏิ บั ติ ง านได้ อย่างมีประสิทธิ ภาพ และสามารถพัฒนาคุณ ภาพการเรียนการสอนให้
เพิ่มขึ้น
งบประมำณ 175,880 บาท
ผลสัมฤทธิ์กำรดำเนินงำน : บรรลุตามค่าเป้าหมาย (ค่าเป้าหมาย ร้อยละ 100)
ปัญหำ/อุปสรรค์ แนวทำงแก้ไข/ข้อเสนอแนะ -
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กลยุทธ์ที่ 4 สร้ำงโอกำสในกำรเข้ำถึงบริกำรกำรศึกษำที่มีคุณภำพ มีมำตรฐำนและลด
ควำมเหลื่อมล้ำทำงกำรศึกษำ
ส านั กงานเขตพื้ น ที่ การศึกษาประถมศึก ษาสุ โ ขทั ย เขต 1 ได้ ด าเนิ น การจั ด
กิจกรรมโครงการขับเคลื่อนนโนบายสู่การปฏิบัติ ตามนโยบาย 4 สร้างการพัฒนาสู่มิติ
การศึกษาอย่างยั่งยืน เพื่อให้นักเรียนในสังกัดได้รับโอกาสในการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ
และมีทักษะจาเป็นในศตวรรษที่ 21 ดังนี้
โครงกำรรับนักเรียนปีกำรศึกษำ 2564
วัตถุประสงค์
1. เพื่ อ ประชาสั ม พั น ธ์ ก ารรั บ เด็ ก เข้ า เรี ย นในสถานศึ ก ษา ปี ก ารศึ ก ษา 2563
ให้ผู้ปกครอง นักเรียน ประชาชน ได้ทราบอย่างทั่วถึง
2. เพื่อจัดทาข้อมูลสามะโนประชากรวัยเรียนเด็กที่มีอายุถึงเกณฑ์การศึกษาภาค
บังคับ ตามพระราช บัญญัติการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. 2545 เข้าเรีย นในปีการศึกษา
2565
3. เพื่อประชาสัมพันธ์ให้เด็กที่จบชั้น ป.6 เข้าเรียนต่อชั้น ม.1 ปีการศึกษา 2564 ได้
ครบ 100%
4. เพื่อติดตามนักเรียนออกกลางคันให้กลับเข้าเรียนต่อจนจบการศึกษาภาคบังคับ
กิจกรรม
1. ประชาสัมพันธ์การรับนักเรียน
2. ติดตามนักเรียนที่มีแนวโน้มออกกลางคันและนักเรียนออกกลางคันโรงเรียนใน
สังกัดให้กลับเข้าเรียนในระบบและนอกระบบ
ผลกำรดำเนินงำน
1. สพป. สุโขทัย เขต 1 ดาเนินการประชาสัมพันธ์การรับนักเรียนเรียบร้อยแล้ว คิด
เป็นร้อยละ 100 และยังดาเนินการแต่งตั้ง คณะกรรมการรับนักเรียนและจัดประชุ ม
ร่วมกับคณะกรรมการดังกล่าว เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2564 ณ ห้อง VDO Conference
สพป. สุโขทัย เขต 1 นอกจากนี้ได้ดาเนิน การประกาศแนวปฏิบัติ การรับนักเรีย นให้
สาธารณชนทราบ และแจ้งโรงเรียนสามะโนประชากรวัยเรียนเรียบร้อยแล้ว
2. สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1 ดาเนินการติดตามโดยให้
โรงเรียนประสานผู้ปกครองของนักเรียน จึงได้นักเรียนกลับมาเรียนในระบบแล้ว จานวน
1 ราย อีก 3 ราย ดาเนินการส่งต่อให้ กศน. ใกล้บ้าน มีดังนี้ - นางสาวศิริภัสสร ครุฑปอย
โรงเรียนบ้านสามพวง (สามัคคีพิทยา) ได้แนะนาให้ไปเรียนต่อที่ กศน. - ด.ช. อดิศักดิ์
จันทะวงษ์ และ ด.ช. ธีรภัทร ไกรทอง โรงเรียนวัดมุจลินทาราม ได้ติดตามและแนะนาให้
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ไปเรียนต่อ ก.ศ.น. - ด.ช. ภานุพงศ์ อินอยู่ โรงเรียนวัดมุจลินทาราม ได้ติดตามและให้
คาปรึกษาด้านการเรียน ขณะนี้นักเรียนได้กลับมาเรียนแล้ว
งบประมำณ 11,000 บาท
ผลสัมฤทธิ์กำรดำเนินงำน : บรรลุตามค่าเป้าหมาย (ค่าเป้าหมาย ร้อยละ 100)
ปัญหำ/อุปสรรค์ แนวทำงแก้ไข/ข้อเสนอแนะ –

กลยุทธ์ที่ 5 จัดกำรศึกษำเพื่อพัฒนำคุณภำพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
ส านั กงานเขตพื้ น ที่ การศึกษาประถมศึก ษาสุ โ ขทั ย เขต 1 ได้ ด าเนิ น การจั ด
กิจกรรมโครงการ ตามนโยบาย 4 สร้างการพัฒนาสู่มิติการศึกษาอย่างยั่งยืน เพื่อส่งเสริม
สนับสนุนการ สร้างจิตสานึกรักษ์สิ่งแวดล้อม มีคุณธรรม จริยธรรม และน้อมนาแนวคิด
ตามหลั กปรัช ญาเศรษฐกิจ พอเพี ย งสู่ การปฏิบั ติ ในการด าเนิ น ชี วิ ต ให้ กับ ผู้ เรีย นและ
บุคลากรทางการศึกษา ดังนี้
โครงกำร สร้ำงจิตสำนึกและควำมรู้ในกำรผลิตและบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
วัตถุประสงค์
1. เพื่อผู้เรียนมีจิตสานึกและความรู้ในการผลิตและบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
2. เพื่อให้ผู้เรียนมีจิตสานึกและตระหนักถึงความสาคัญของการลดปริมาณขยะและ
มีพฤติกรรมแสดงออกถึงการดาเนินชีวิตเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
3. เพื่อให้สถานศึกษาจัดสภาพแวดล้อมที่สอดคล้องกับ มาตรฐานสิ่งแวดล้อม สังคม
และเศรษฐกิจเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
4. เพื่ อให้ ส ถานศึกษาบริหารจั ดการขยะ และปลูกฝั งวิ นัย การทิ้ ง ขยะให้ ถูกต้อง
แก่นักเรียน และบุคลากรในสถานศึกษา
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ผลกำรดำเนินงำน
1. สถานศึ ก ษาจั ด สภาพแวดล้ อ มที่ ส อดคล้ อ งกั บ มาตรฐานสิ่ ง แวดล้ อ ม สั ง คม
เศรษฐกิจเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน สามารถบริหารจัดการขยะและปลูกฝังวินัยการคัดแยก
ขยะ ส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ตามโครงการสร้างจิตสานักและ
ความรู้ในการผลิ ต และบริโ ภคที่ เป็ น มิ ต รกับ สิ่ ง แวดล้ อมให้ แก่นั ก เรีย นและบุ ค ลากร
ในสถานศึกษา
2. ผู้เรียนทุกคนมีจิตสานึกและความรู้ในการผลิตและบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
ตระหนักถึงความสาคัญของการลดปริมาณขยะและมีพฤติกรรมแสดงออกถึงการดาเนิน
ชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
งบประมำณ - บาท
ผลสัมฤทธิ์กำรดำเนินงำน : บรรลุตามค่าเป้าหมาย (ค่าเป้าหมาย ร้อยละ 100)
ปัญหำ/อุปสรรค์ แนวทำงแก้ไข/ข้อเสนอแนะ -

74

กลยุทธ์ที่ 6 ปรับสมดุลและพัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำรศึกษำ
ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษาสุ โ ขทั ย เขต 1 ได้ ด าเนิ น การ
จัดกิจกรรมโครงการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการศึกษา ตามนโยบาย 4 สร้างการ
พัฒนาสู่มิติการศึกษาอย่างยั่งยืน เพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนสู่มาตรฐาน พัฒนาผู้บริหาร
ครูและบุคลากรทางการศึกษาในสัง กัด ให้มี ความรู้และทักษะในการปฏิบั ติงานอย่ า ง
มืออาชีพ พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษาตามหลักธรรมาภิบาลและการ
มีส่วนร่วม ได้แก่
โครงกำร จัดทำแผนปฏิบัติกำรประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564
วัตถุประสงค์
เพื่อจัดทาแผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ของสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1 ใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการศึกษาและ
การพั ฒ นาคุ ณ ภาพการศึกษาของสานักงานเขตพื้ นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย
เขต 1 ให้สอดคล้องกับความต้องการของพื้นที่และนโยบายของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
และขับเคลื่อนนโยบายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสู่การปฏิบัติ
กิจกรรม
1. ประชุมคณะทางานจัดทาแผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2564
2. จัดแผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ให้บุคลากรและสถานศึกษาใช้
เป็นกรอบทิศทางในการขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติ
3. ติดตามการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2564
ผลกำรดำเนินงำน
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1 มีกรอบทิศทางการ
พั ฒ นาการศึ กษาขั้นพื้ นฐาน ปี ง บประมาณ พ.ศ.2564 ให้ บุ คลากร และสถานศึกษา
ใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการศึกษาให้สอดคล้องกับความต้องการของพื้นที่และ
นโยบายของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยการมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
และบุ ค ลการทางการศึ ก ษา และผู้ มี ส่ ว นเกี่ ย วข้ อ ง ร่ ว มกั น ก าหนดตั ว ชี้ วั ด ของการ
ดาเนินงานและกาหนดเป้าหมายของแต่ละตัวชี้วัดเพื่อวัดความสาเร็จของการดาเนินงาน
มีการกาหนดระยะเวลาในการดาเนินการ และมีการสรุปผลการดาเนินงานตามแผน
ประจาปี ให้กับหน่วยงานในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุ โ ขทั ย
เขต 1 ได้มีกรอบทิศทางในการบริหารจัดการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพเกิดคุณภาพ
ต่อผู้เรียน และสามารถสร้างโอกาสทางการเรียนรู้ให้กับผู้เรียนทุกระดับ ทุกประเภท
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ผลสัมฤทธิ์กำรดำเนินงำน : บรรลุตามค่าเป้าหมาย (ค่าเป้าหมาย สพป.สุโขทัย เขต 1
มี ก รอบทิ ศ ทางในการพั ฒ นาการคุ ณ ภาพการจั ด การศึ ก ษา และขั บ เคลื่ อ นโยบาย
สู่การปฏิบัติ)
งบประมำณ 55,240 บาท
ปัญหำ/อุปสรรค์ ในการดาเนินงานสพป.สุโขทัย เขต 1 มีงบประมาณไม่เพียงพอต่อการ
การดาเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการประจาปี ส่งผลให้บางโครงการไม่สามารถ
ดาเนินการตามแผนได้
แนวทำงแก้ไข/ข้อเสนอแนะ พิจารณาให้ดาเนินกิจกรรมโครงการที่มีความจาเป็น
เร่งด่วน ตามโยบายกระทรวงศึกษาธิการ สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
นโยบายจังหวัด กลุ่มจังหวัด และนโยบายสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
สุโขทัย เขต 1 ก่อน และบูรณาการกิจกรรมโครงการที่มีกิจกรรมคล้ายกัน เป้าหมาย
เดียวกัน เข้าด้วยกัน
โคงกำรจัดทำแผนพัฒนำกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน
วัตถุประสงค์
เพื่อจัดทาแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กิจกรรม
จัดประชุมคณะทางานทาแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน
ผลกำรดำเนินงำน
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1 และสถานศึกษาในสังกัด
มีแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน ฉบับปรับปรุง 2565 ใช้เป็นกรอบทิศทางการในการ
บริหารจัดการศึกษา ให้มีประสิทธิภาพเกิดคุณภาพต่อผู้เรียนและสามารถสร้างโอกาส
ทางการเรียนรู้ให้กับผู้เรียนทุกระดับให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์
งบประมำณ 30,000 บาท
ผลสัมฤทธิ์กำรดำเนินงำน บรรลุตามเป้าหมาย
ปัญหำ/อุปสรรค์ –
แนวทำงแก้ไข/ข้อเสนอแนะ -
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โครงกำร ส่งเสริม สนับสนุนแผนปฏิบัติกำรตรวจสอบภำยใน ประจำปีงบประมำณ
พ.ศ. 2564
วัตถุประสงค์
1.เพื่ อ พิ สู จ น์ ก ารปฏิบั ติ ง านของสถานศึ ก ษาในสั ง กั ด ว่ า ถู ก ต้ อ ง และเป็ น ไปตาม
กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และมติคณะรัฐมนตรี รวมทั้งมีระบบควบคุมภายในที่รัดกุม
สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กาหนด
2.เพื่อติดตามและประเมินผลการดาเนินงานของสถานศึกษาในสังกัด พร้อมทั้งให้
คาปรึกษาที่เพิ่มคุณค่าในการปฏิบัติงาน ตลอดจนให้ข้อเสนอแนะ หรือแนวทางในการ
ปรับปรุงแก้ไขในการปฏิบัติงานด้านต่าง ๆ ให้มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และประหยัด
3. เพื่อติดตามความสามารถในการใช้จ่ายค่าสาธารณูปโภคของส่วนราชการตาม
มาตรการแก้ไขปัญหาหนี้ค่าสาธารณูปโภคค้างชาระของส่วนราชการ
กิจกรรม
1. ศึกษาวิเคราะห์แผนการตรวจสอบภายในประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของ
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน/ประเมินความเสี่ยงของโรงเรี ยนในสังกัด
เพื่ อ จั ด ท าแผนปฏิ บั ติ ก ารตรวจสอบภายในประจ าปี ง บประมาณ พ.ศ. 2564 ของ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1
2. ตรวจสอบการใช้จ่ายค่าสาธารณูปโภคของส่วนราชการ (ตามนโยบายรัฐบาล) การ
ดาเนินงานเงินอุดหนุนที่ได้รับจากองค์การบริหารส่วนท้องถิ่นเพื่ อจัดโครงการอาหาร
กลางวัน การดาเนินงานเงินรายได้สถานศึกษา การจัดซื้อจัดจ้างตามพระราชบัญญัติการ
จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วย
การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐพ.ศ. 2560 และกฎกระทรวงที่เกี่ยวข้อง
พร้อมทั้งสรุปผลการตรวจสอบ
3. จัดทารายงานผลการตรวจสอบเสนอสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
(รอบ 6 เดือน)
4. ตรวจสอบการดาเนินงานโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่
ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐานกิจกรรมสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา
ขั้น พื้ น ฐานงบเงิ น อุ ด หนุ น พร้อมทั้ ง สรุป ผลการตรวจสอบและจั ดท ารายงานผลการ
ตรวจสอบเสนอสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
5. ประสานงานกับสานักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัด สานักงานตรวจเงินภูมิภาค
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจน
งานตามนโยบายที่ได้รับมอบหมายจากสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
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ผลกำรดำเนินงำน
1. หน่วยตรวจสอบภายใน สพป.สุโขทัย เขต 1 สามารถตรวจสอบและรายงานการใช้
จ่ายค่าสาธารณูปโภค ในไตรมาส 2 ของสถานศึกษาในสังกัด จานวน 127 แห่ง และของ
สพป.สุโขทัย เขต 1
2. ตรวจสอบการดาเนินงานเงินอุดหนุนที่ได้รับจากองค์การบริหารส่วนท้องถิ่นเพื่อ
จัดโครงการอาหารกลางวัน พร้อมทั้งสรุปผลการตรวจสอบ สถานศึกษา จานวน 5 แห่ง
3. ตรวจสอบการดาเนินงานเงินรายได้สถานศึกษาพร้อมทั้งสรุปผลการตรวจสอบ
สถานศึกษา จานวน 5 แห่ง
4. ตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้างตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 สรุปผลการตรวจสอบ สถานศึกษา จานวน 8 แห่ง
5. ตรวจสอบการดาเนินงานโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่
ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐานกิจกรรมสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน งบเงินอุดหนุน สถานศึกษา จานวน ๕ แห่งพร้อมทั้งสรุปผลการตรวจสอบ
และจัดทารายงานผลการตรวจสอบเสนอ สพฐ.
6. ให้คาปรึกษาแนะนาการปฏิบัติงานแก่สถานศึกษาในสังกัดและเจ้าหน้าที่ สพป.
สุโขทัย เขต 1
งบประมำณ 67,580 บาท
ผลสัมฤทธิ์กำรดำเนินงำน : บรรลุตามค่าเป้าหมาย
ปัญหำ/อุปสรรค์ : เนื่องจากอยู่ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา
2019 ทาให้ต้องมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการตรวจสอบอยู่ตลอดเวลา
แนวทำงแก้ ไ ข/ข้ อ เสนอแนะ จั ด ท าคู่ มื อ และแผนส่ ง ให้ โ รงเรี ย นเป็ น แนวทางการ
ดาเนินงาน
โครงกำร พัฒนำประสิทธิภำพกำรบริหำรจัดกำรศึกษำของ สพป.สุโขทัย เขต 1
วัตถุประสงค์
1. เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจการบริหารจัดการศึกษาภายใต้สถานการณ์การแพร่
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ให้แก้ผุ้บริหารสถานศึกษา ครูผู้สอน และ
บุคลากรทางการศึกษา
2. เพื่ อยกระดั บ คุณ ภาพการปฏิบั ติ ง านของผู้ บ ริหารสถานศึกษา ครูผู้ ส อน และ
บุคลากรทางการศึกษา ในสังกัด สพป.สุโขทัย เขต 1
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กิจกรรม
1. ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา เพื่อมอบ
นโยบายการบริหารจัดการศึกษาภายในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนา และพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพสูงสุด
2. พัฒนาครูผู้สอนภาษาไทยให้มีเทคนิคกระบวนการสอนภาษาไทยให้กับนักเรียน
อย่างถูกต้อง
3. พั ฒ นาครูผู้ ส อนภาษาไทย คณิ ต ศาสตร์ และวิ ท ยาศาสตร์ ระดั บ มั ธ ยมศึกษา
ตอนต้น ให้ความเข้าใจเกี่ยวกับเทคนิควิธีการพัฒนาสมรรถนะการอ่านขั้นสูง
4. พัฒนาศักยภาพครูธุรการโรงเรียน
5. พัฒนาศักยภาพครูแนะแนว
ผลกำรดำเนินงำน
1. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการมอบนโยบายการบริหารจัดการศึกษาภายใต้สถานการณ์การ
แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ให้กับผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครู และ
บุคลากรทางการศึกษา จานวน 221 คน
2. จัดประชุมพัฒนาศักยภาพภาพการปฏิบัติงานให้กับผุ้บริหารสถานศึกศึกษา ข้าราชการ
ครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนในสังกัด 118 โรงเรียน จานวน 148 คน นักการภารโรง
92 คน ให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้เต็มตามศักยภาพ
3. จัดทาคู่มือขับเคลื่อนนโยบายพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนภาษาไทยให้กับ
ครูผู้สอนภาษาไทยทุกโรงเรียนในสังกัด ใช้ เป็นแนวทางการในการพัฒนาการเรียนการ
สอนภาษาไทย
4. พัฒนาครูผู้สอนภาษาไทย คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
ให้ความเข้าใจเกี่ยวกับเทคนิควิธีการพัฒนาสมรรถนะการอ่านขั้นสูง ระยะเวลา 2 วัน
5. จัดประชุมพัฒนาศักยภาพภาพการปฏิบัติงานให้กับธุรการโรงเรียน จานวน 121
คน ให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้เต็มตามศักยภาพ
6. พัฒนาครูแนะแนวโรงเรียนในสังกัด สพป.สุโขทัย เขต จานวน 134 คน ให้มีความรู้
ความเข้าใจในการจัดกิจกรรมแนะแนวให้กับนักเรียนเพื่อเตรียมความพร้อมสู่โลกของงาน
และกลไรสู่ความสาเร็จ
งบประมำณ 317,960 บาท
ผลสัมฤทธิ์กำรดำเนินงำน :
1. ผู้บริหาร ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาที่เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ
มีความรู้ ความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวทางการบริหารงาน
เพื่อส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอนของสถานศึกษาภายใต้สถานการณ์
การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
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2. ร้อยละ 100 ของครูผู้สอนที่เข้ารับการพัฒนามีเทคนิคกระบวนการสอนภาษาไทย
สามารถใช้เป็นแนวทางการเรียนวิชาภาษาไทยและวิชาอื่นๆ ของนักเรียน
3. ร้ อ ยละ 100 ของครู ผู้ ส อนภาษาไทย คณิ ต ศศาสตร์ วิ ท ยาศาสตร์ ระดั บ
มัธยมศึกษาตอนต้น ที่เข้ารับการพัฒนามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเทคนิควิธีการพัฒนา
สมรรถนะการอ่านขั้นสูง
4. ร้อยละ 100 ของครูแนะแนวที่เข้ารับการพัฒนามีความรู้ความเข้าใจในการจัด
กิจกรรมแนะแนวให้กับนักเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
5. ร้อยละ 100 ของครูธุรการ สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ปัญหำ/อุปสรรค์ แนวทำงแก้ไข/ข้อเสนอแนะ โครงกำร ประชำสัมพันธ์ภำพลักษณ์องค์กร
วัตถุประสงค์
1.เพื่อประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร และการดาเนินงานตามภารกิจของสานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1 และสถานศึกษาในสังกัด ผ่านสื่อต่างๆ เช่น
รายการวิทยุ หนังสือพิมพ์ส่วนกลาง หนังสือพิมพ์ท้องถิ่น สื่อโซเชียล เป็นต้น
2.เพื่อร่วมถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ รัชกาลที่ 10 สมเด็จพระนาง
เจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา
พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี (ในรัชกาลที่ 10) ในหนังสือพิมพ์ท้องถิ่น เป็นการ
แสดงออกถึงความจงรักภักดี
3.เพื่อพัฒนาบุคลากรในระบบเครือข่ายประชาสัมพันธ์ทุกโรงเรียน ให้สามารถส่งข่าว
และเผยแพร่ทางหนังสือพิมพ์ท้องถิ่น หนังสือพิมพ์ส่วนกลาง สถานีวิทยุ และสื่อโซเชียล
เพื่อเผยแพร่ข่าวสารกิจกรรมของโรงเรียนได้อย่างถูกต้อง สะดวก และรวดเร็ว
4.เพื่อประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร และภาพกิจกรรมของสานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1 และโรงเรียนในสังกัด ให้สานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาอื่น ๆ ได้รับทราบอย่างทั่วถึง
5.เผยแพร่นโยบายการบริหารงานของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
สุโขทัย เขต 1 ให้ผู้บริหาร ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา และผู้มาติดต่อราชการ
ได้รับทราบ เพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้แก่องค์กร
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กิจกรรม
1. ผลิตรายการ “เสมาปริทรรศน์ ” ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
จังหวัดสุโขทัย FM 93.75 MHz
2. ประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์องค์กร โดยจัดซื้อหนังสือพิมพ์รายวัน ร่วมลงนามถวาย
พระพรพระบาทสมเด็ จ พระเจ้ า อยู่ หั ว ฯ รั ช กาลที่ 10 สมเด็ จ พระนางเจ้ า สิ ริ กิ ติ์
พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพัชรสุธา
พิมลลักษณ พระบรมราชินี (ในรัชกาลที่ 10) จัดทาวารสารข่าว จัดทาป้ายประชาสัมพันธ์
นโยบายการบริหารงานของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1
จัดทามาสคอตประจาสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1 จัดทา
สติ กเกอร์ม าสคอตประจ าส านั กงานเขตพื้ น ที่การศึกษาประถมศึกษาสุ โขทั ย เขต 1
จัดทาสแตนดี้ไดคัต มาสคอตประจาสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย
เขต 1
ผลกำรดำเนินงำน
1. ดาเนินรายการ “เสมาปริทรรศน์” ทางสถานีวิทยุ สวท.สุโขทัย ทุกวันศุกร์ตลอดปี
จานวนทั้งสิ้น 52 ครั้ง
2. จัดทาวารสารประชาสัมพันธ์ จานวน 12 ครั้ง จัดทาป้ายประชาสัมพันธ์นโยบาย
การบริหารงานของ สพป.สุโขทัย เขต 1 จานวน 2 ป้าย เพื่อให้ข้าราชการสานักงานและ
ผู้ติดต่อราชการ ได้ติดตามข่าวสารได้อย่างต่อเนื่อง
3. ร่วมลงนามถวายพระพรใน นสพ.ท้องถิ่น ปีละ 3 ครั้งๆละ 2 ฉบับ เพื่ อแสดงออก
ถึงความจงรักภักดี
4. ผู้อานวยการสถานศึกษา บุคลากรทางการศึกษา หน่วยงานราชการอื่น ผู้ปกครอง
ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง และประชาชนทั่วไป มีความรู้ความเข้าใจ มีทัศนคติที่ดีต่อสานักงาน
เขตพื้นที่
5. กิจกรรม ผลงานของหน่วยงานสามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย ได้รับการเผยแพร่ทาง
สื่อต่างๆ หลายแขนง ทั้ง นสพ. วิทยุ โทรทัศน์ ทาให้ประชาชนรู้จัก เกิดความเข้าใจที่
ตรงกันเกิดความสัมพันธ์ที่ดี
6. ูอ
ผ้ านวยการสถานศึกษาบุคลากรทางการศึกษา หน่วยงานราชการอื่น ูปกครองผ้
ผ้
ู
มีส่วนเกี่ยวข้อง และประชาชนทั่วไป มีความรู้ความเข้าใจ มีทัศนคติ ที่ดีต่อสานักงานเขต
พื้นที่การศึกษา และสามารถขับเคลื่อนนโยบายด้านการศึกษาของ สพป.สุโขทัย เขต 1
7. ร้อยละ 70 ของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องรับรู้ข่าวสารที่ถูกต้องและทั่วถึง
งบประมำณ 87,900 บาท
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ผลสัมฤทธิ์กำรดำเนินงำน : บรรลุตามวัตถุประสงค์
ปัญหำ/อุปสรรค์ : เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา
2019 (COVID-19) จาเป็นต้องปฏิบัติตามมาตรการลดการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา
2019 ทาให้บางกิจกรรมไม่สามารถดาเนินการได้
แนวทำงแก้ไข/ข้อเสนอแนะ โครงกำร สำนักงำนสะอำด บรรยำกำศสดใส ใส่ใจบริกำร ประสำนงำนรัฐ
วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้สถานที่ทางานน่าอยู่ น่าทางาน มีความร่มรื่น บรรยายกาศเป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม
2. เพื่อการดูแล รักษา อาคารสานักงานฯ ให้พร้อมในการบริการ
3. เพื่อการมีส่วนร่วมกับหน่วยงานทั้งภาครัฐ และเอกชนในจังหวัดสุโขทัย
4. เพื่อส่งเสริมและสร้างความสามัคคีของบุคลากรในองค์กร
5. เพื่อปรับปรุงกระบวน การให้บริการอย่างประสิทธิภาพ สนองต่อความต้องการ
ของผู้รับบริการ
ผลกำรดำเนินงำน
1. จัดภูมิทัศน์บริเวณโดยรอบสานักงาน และในห้องทางานให้มีบรรยากาศ ที่เอื้อต่อ
การปฏิ บั ติ ง านของบุคลากรในสั งกัด อาคารสถานที่ ได้ รับ การดู แล เอาใจใส่ พร้อม
ให้บริการ และผ่านการประเมินจากหน่วยงานภายนอกและผ่านการประเมินตามเกณฑ์
มาตรฐาน
2. ร้อยละ 90 ของผู้รับบริการมีความพึงพอใจในการให้บริการอยู่ในระดับดีขึ้นไป
3. อาคาร สถานที่ ได้ รั บ การปรั บ ปรุ ง ซ่ อ มแซมให้ ส ะอาด ร่ ม รื่ น ผ่ า นเกณฑ์
การประเมินจากบุคคลภายนอก
4. บุคลากรในสังกัด มีพฤติกรรมการลด กรคัดแยกขยะมูลฝอยและการใช้วัสดุที่เป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อม อย่างเป็นรูปธรรม
งบประมำณ 180,000 บาท
ผลสัมฤทธิ์กำรดำเนินงำน : บรรลุตามค่าเป้าหมาย (ค่าเป้าหมาย ร้อยละ 80)
ปัญหำ/อุปสรรค์ แนวทำงแก้ไข/ข้อเสนอแนะ -
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โครงกำร กำรประชุมเชิงปฏิบตั ิกำรเพื่อพัฒนำประสิทธิภำพกำรบริหำรจัดกำรสำหรับ
ผู้บริหำรและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ
วัตถุประสงค์
1. เพื่ อ ให้ ผู้ บ ริ ห ารการศึ ก ษา ผู้ บ ริ ห ารสถานศึ ก ษาในสั ง กั ด ผู้ อ านวยการกลุ่ ม
ศึกษานิเทศก์ ได้รับทราบนโยบายในการจัดการศึกษา และนานโยบายสู่การปฏิบัติได้
อย่างมีประสิทธิภาพ
2. เพื่อให้ผู้บริหารสถานศึกษาและบุคลากรในสังกัดทราบเป้าหมายการดาเนินการ
ร่วมกันในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนในสังกัด
3. เพื่อให้ผู้บริหารสถานศึกษาและบุ คลากรในสัง กัดได้มีโ อกาสแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นซึ่งกันและกัน และเป็นการพัฒนาองค์กรที่ดีต่อไป
กิจกรรม
1. จัดประชุมผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดและผู้เกี่ยวข้อง
2. จัดประชุมข้าราชการครูและบุคลการทางการศึกษาสัญจร 4 อาเภอ
3. จัดประชุมหัวหน้าศูนย์ประถมศึกษาอาเภอและประธานกลุ่มเครือข่ายโรงเรียน
4. ประชุมเจ้าหน้าที่ สพป.สุโขทัย เขต 1
ผลกำรดำเนินงำน
1. จัดประชุมผู้บริหารและบุคลากรทางการศึกษาจานวน 2 ครั้ง
2. จั ด ประชุ ม หั ว หน้ า ศูน ย์ ป ระถมศึกษาอาเภอ/ประธานกลุ่ ม เครื อข่า ยโรงเรี ย น
จานวน 1 ครั้ง
3. จัดประชุมทีมบริหารเขตพื้นที่ และเจ้าหน้าที่จานวน 12 ครั้ง
4. ร้อยละ 100 ของผู้บริหาร หัวหน้าศูนย์ ประธานกลุ่มเครือข่ายโรงเรียน ทีมบริหาร
เจ้าหน้าที่ในสังกัด ได้รับทราบนโยบายในการจัดการศึกษา และนานโยบายสู่การปฏิบัติ
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ลดปัญหาและขั้นตอนการปฏิบัติงาน พร้อมทั้งนาไปปฏิบัติได้
อย่างถูกต้องเป็นไปในทิศทางเดียวกัน
5. ผู้ บ ริหารการศึกษา ผู้ บ ริหารการศึกษาข้าราชการมี ทัศนคติ ต่อการปฏิบัติงาน
ในทางที่ดี สร้างเสริมความสามัคคี
งบประมำณ 145,000 บาท
ปัญหำ/อุปสรรค
1. กลุ่มเป้าหมายไม่สามารถเข้าร่วมประชุมเพื่อรับทราบนโยบายได้ทุกครั้ง
2. ไม่สามารถดาเนินการประชุมตามระยะเวลาที่กาหนดไว้
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แนวทำงแก้ไข/ข้อเสนอแนะ
1. กาหนดนโยบายหรือทาข้อตกลงกับกลุ่มเป้าหมายไม่ให้ส่งตัวแทนเข้าประชุมถ้าไม่
มีเหตุจาเป็น
2. ทาปฏิทินกาหนดการประชุม
โครงกำร ประชุมเพื่อเพิ่มประสิทธิภำพในกำรบริหำรงบประมำณ ประจำปี 2564
วัตถุประสงค์
1. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงบประมาณประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
2. เพื่ อกากับ เร่ง รัด ติ ด ตามการปฏิบั ติราชการ และการเบิ กจ่ ายงบประมาณให้
เป็นไปตามกรอบระยะเวลา เป้าหมาย และแผนการใช้จ่ายงบประมาณ และระยะเวลาที่
กาหนด
3. เพื่อให้ข้าราชการและบุคลากรในสังกัดได้ตระหนักถึงความสาคัญของการใช้จ่าย
งบประมาณเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
กิจกรรม
1. ประชุมกากับ เร่งรัด ติดตาม การปฏิบัติราชการ และการเบิกจ่ายงบประมาณ ให้
เป็นไปตามกรอบระยะเวลา เป้าหมาย และแผน การใช้จ่ายงบประมาณที่กาหนด จานวน
3 ครั้ง
2. รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจาปี พ.ศ.2564 ของสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1
ผลกำรดำเนินงำน
1. สพป.สุโขทัย เขต 1 ดาเนินการจัดประชุมกากับติดตามการปฏิบัติการเบิกจ่าย
งบประมาณให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กาหนด
2. สพป. สุโขทัย เขต 1 สามารถดาเนินการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 ได้เกินเป้าหมายที่กาหนดไว้ ดังนี้
1. งบดาเนินงาน ร้อยละ 97.92
2. งบเงินอุดหนุน ร้อยละ 99.98
3. งบลงทุน ร้อยละ 66
4. งบรายจ่ายอื่น ร้อยละ 98.15
สพป. สุโขทัย เขต 1 ดาเนินการเสนอรายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบเรียบร้อยแล้ว
งบประมำณ 33,120 บาท
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ผลสัมฤทธิ์กำรดำเนินกำร : สพป. สุโขทัย เขต 1 สามารถเบิกจ่ายงบประมาณได้ตาม
กรอบระยะเวลา และสามารถเบิกจ่ายได้เกินเป้าหมายที่กาหนด
ปั ญ หำ/อุ ป สรรค์ : สถานการณ์ การแพร่ระบาดของโรคติ ด เชื้ อไวรัส โคโรนา 2019
(COVID-19) ท าให้ การจั ด กิจ กรรมประชุม กากับ ติ ด ตามการปฏิบั ติ ราชการแลการ
เบิ กจ่ า ยงบประมาณให้ กับ ข้า ราชการและบุ คลากรในส านั กงานเขตพื้ น ที่ การศึ ก ษา
ประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1 ไม่ครบตามจานวนที่ตั้งไว้
แนวทำงแก้ไข/ข้อเสนอแนะ โครงกำร ประชุมสัมมนำทำงวิชำกำรนำเสนอผลงำนและจัดแสดงนิทรรศกำรตำม
นโยบำยของกระทรวงศึกษำธิกำร
วัตถุประสงค์
1. เพื่อสรุปผลการดาเนินงานการบริหารและการจัดการศึกษาของสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1
2. เพื่ อ สร้ า งความรู้ ค วามเข้ า ใจการด าเนิ น งานขั บ เคลื่ อ นคุ ณ ภาพและส่ ง เสริ ม
สนับสนุนบุคลากรของสานักงานเขตพื้น ที่การศึกษาประถมศึกษาสุโ ขทั ย เขต 1 ให้ มี
วัฒนธรรมในการปฏิบัติงานร่วมกัน
กิจกรรม
- จัดประชุมสัมมนาทางวิชาการ จานวน 200 คน และจัดแสดงนิทรรศการนาเสนอผล
การดาเนินงาน
ผลกำรดำเนินงำน
ผู้บริหารสถานศึกษาและครู ในสังกัด สพป.สุโขทัย เขต 1 จานวน 200 คน ได้ร่วม
ประชุ ม สั ม มนาทางวิ ช าการและจั ด นิ ท รรศผลการด าเนิ น งานตามนโยบายของ
กระทรวงศึกษาธิการ และผลการจัดการเรียนรู้ที่เป็น Best Practice เพื่อนาเสนอและ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างโรงเรียนในสังกัด สพป.สุโขทัย เขต 1
งบประมำณ 46,530 บาท
ผลสัมฤทธิ์กำรดำเนินกำร บรรลุตามค่าเป้าหมาย
ปัญหำ/อุปสรรค์ : ผู้บริหารและครู ขาดแรงจูงใจในการ นาผลการดาเนินงานและวิธีการ
ปฏิบัติที่เป็นเลิศไปต่อยอดให้งานมีประสิทธิภาพมากยู่งขึ้น
แนวทำงแก้ไข/ข้อเสนอแนะ : สร้างขวัญกาลังใจให้ผู้บริหารและครู ในการสร้างผลงาน
และวิธีการปฏิบัติที่เป็นเลิศให้กับครู โดยการยกย่องเชิดชูเกียรติ
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โครงกำร 5 ส สุขสันต์ วันร่วมใจ
วัตถุประสงค์
1. เพื่อสร้างบรรยากาศและสิ่งแวดล้อมในสถานที่ทางานให้ดีขึ้น
2. เพื่อให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการปรับปรุงงานและสถานที่ทางาน
3. เพื่อให้สถานที่ทางานสะอาด และเป็นระเบียบเรียบร้อย
4. เพื่อให้บุคลากรสามารถปฏิบัติงานได้อย่างสะดวกรวดเร็ว และประหยัดทรัพยากร
กิจกรรม
1. จัดประชุมบุคลากร สพป.สุโขทัย เขต 1 จานวน 71 คน เพื่อสร้างความรู้ ความ
เข้าใจในนโยบายการดาเนินงานและขั้นตอนการดาเนินกิจกรรม 5 ส สุขสันต์ วันร่วมใจ
กาหนดพื้นที่และมอบหมายความรับผิดชอบในการดาเนินงาน
2. จัดกิจกรรม Big Cleaning Day
ผลกำรดำเนินงำน
บุคลากรในสังกัด สพป.สุโขทัย เขต 1 ทุกคน มีส่วนร่วมในการดาเนินกิจกรรม 5 ส
สุขสันต์ วันร่วมใจ สพป.สุโขทัย เขต 1 มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย สะอาด สวยงาม
ทั้งการจัดสานักงาน เอกสารและสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการปฏิบัติงานของบุคลากร
ในการพัฒนางานให้ได้มาตรฐาน ผู้รับบริการมีความพึงพอใจ
งบประมำณ 7,100 บาท
ผลสัมฤทธิ์กำรดำเนินกำร : บรรลุตามค่าเป้าหมาย
ปัญหำ/อุปสรรค์ : สพป.สุโขทัย เขต 1 มีอุปกรณ์ในการดาเนินกิจกรรม 5 ส. ให้กับ
บุคลากรได้ไม่ครบทุกคน
แนวทำงแก้ไข/ข้อเสนอแนะ : ขอความร่วมมือให้บุคลากรจัดเตรียมอุปกรณ์ในการทา
ความสะอาดมาในวันจัดกิจกรรม
โครงกำร กำรบริหำรจัดกำรสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำสู่ควำมเป็นเลิศ
วัตถุประสงค์
เพื่อให้สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา สามารถบริหารจัดการตามภารกิจได้มาตรฐาน
มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพเกิด ประสิท ธิ ผ ลตามเป้ าหมาย ผู้ รับ ลริการพึ ง พอใจและมี การพัฒนา
สู่ความเป็นเลิศ
ผลกำรดำเนินงำน
1. ประชุมชี้แจงแนวทางการดาเนินงานตามมาตรฐานสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
และการรายงานผลการประเมินส่วนราชการตามมาตรฐานปรับปรุงประสิทธิภาพในการ
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ปฏิบัติราชการ(มาตรา 44 ) ประกอบด้วย ผอ.สพป.สุโขทัย เขต 1 ผอ.กลุ่ม / ผอ.หน่วย
ตรวจสอบภายใน, ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด จานวน 42 คน ระยะเวลา 1 วัน ผู้รับผิดชอบ
ตัวชี้วัดตามมาตรฐานสานักงานและตัวชี้วัดการปฏิบัติราชการตามคารับรองมีความรู้
ความเข้าใจในการจัดการทารายงานผลการดาเนินงาน
2. ประชุ ม คณะกรรมการตรวจสอบข้ อ มู ล ระดั บ ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา
เพื่ อตรวจสอบเอกสารหลั กฐาน จ านวน 25 คน จ านวน 3 ครั้ง ส านั กงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1 มีข้อมูลและสารสนเทศประกอบการบริหารและ
การจัดการศึกษา เกิดการขับเคลื่อนการปฏิ บัติงานอย่างเป็นกระบวนการมีขั้นตอนและ
ระยะเวลาในการทางานที่ชัดเจนเป็นรูปธรรม สามารถบริหารและจัดการจัดการศึกษา
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพเป็นที่ยอมรับของผู้รับบริการ และผู้รับบริการและผู้มีส่วน
เกี่ยวข้องมีความพึงพอใจในการส่งเสริมการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานอยู่ในระดับดีมาก
3. สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1 มีผลการประเมินคุณภาพ
ตามเกณฑ์มาตรฐานสานักงานและผลการปฏิบัติราชการตามคารับรองอยู่ในระดับดีมาก
ผลสัมฤทธิ์กำรดำเนินงำน : บรรลุตามค่าเป้าหมาย (ค่าเป้าหมาย ร้อยละ 100)
ปัญหำ/อุปสรรค์ แนวทำงแก้ไข/ข้อเสนอแนะ โครงกำร กำรกำกับ ติดตำม และประเมินผล กำรจัดกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน
วัตถุประสงค์
1. เพื่ อ ก ากั บ ติ ด ตามและประเมิ น ผลการจั ด การศึ ก ษาของ ส านั ก งานเขตพื้ น ที่
การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1 และสถานศึกษาในสังกัด ให้เป็นไปตามนโยบาย
ของกระทรวงศึกษาธิการ ของสานักงานคณะกรรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน นโยบาย
เร่งด่วน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
2. เพื่ อ น าผลการด าเนิ น การจั ด การศึ ก ษา ของส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา
ประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1 และสถานศึกษาไปเป็นแนวทางในการพัฒนา เพื่อจัดทา
แผนปฏิบัติการ 5 ปี และแผนปฏิบัติการประจาปีของสถานศึกษา ในปีงบประมาณต่อไป
กิจกรรม
1. ประชุมเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับการตรวจราชการประชุมนาเสนอผลงานตาม
นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ และ สพฐ.
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2. จัดทาข้อมูลการติดตามผลดาเนินงานตามยุทธศาสตร์ ตัวชี้วัด ตามแบบติดตาม
ประเมิ น ผลการบริ ห ารและจั ด การศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐานของส านั ก งานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2564
ผลกำรดำเนินงำน
1. สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1 ดาเนินการจัดการประชุม
เพื่อเตรียมความพร้อมการรับนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการและนโยบายต่างๆ ที่
เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษา จานวน 2 ครั้ง ครั้งและ 1 วัน โดยมีผู้เข้าร่วมประชุม
จานวน 67 คน คิดเป็นร้อยละ 100 ยังขาดการประชุมอีก 2 ครั้ง และยังไม่ได้ดาเนินการ
จัดการประชุมบุคลากรทางการศึกษา จานวน 30 คน ในการนาเสนอผลงานตามนโยบาย
กระทรวงศึกษาธิการ จานวน 5 ครั้ง
2. ติดตามผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2563
ตามตัวชี้วัดของสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
3. จัดทาข้อมูลการติดตามผลดาเนินงานตามยุทธศาสตร์ ตัวชี้วัด ตามแบบติดตาม
ประเมิ น ผลการบริ ห ารและจั ด การศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐานของส านั ก งานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2564
งบประมำณ 106,000 บาท
ผลสั ม ฤทธิ์ ก ำรด ำเนิ นงำน : บรรลุ ต ามค่า เป้ า หมาย ส านั กงานเขตพื้ น ที่ การศึกษา
ประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1 สามารถกากับ ติดตามผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติ
ราชการประจาปี และรายงานผลการกากับติดตามผลการปฏิบัติ การราชการได้ ต าม
ระยะเวลาที่กาหนด
ปัญหำ/อุปสรรค์ แนวทำงแก้ไข/ข้อเสนอแนะ –
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บทที่ 4
สรุปผลกำรดำเนินงำนและข้อเสนอแนะ
การด าเนิ น งานพั ฒ นาคุ ณ ภาพการจั ด การศึ ก ษาของส านั ก งานเขตพื้ น ที่
การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1 ดาเนินการโดยใช้กลยุทธ์ จุดเน้นตามแผนปฏิบัติ
การประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เป็นกรอบแนวทางในการดาเนินงานและขับเคลื่อน
การบริหารจัดการศึกษาเพื่อให้นักเรียนได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างทั่วถึง และมี
คุณภาพอย่างเท่าเทียมกัน ซึ่งดาเนินการภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติด
เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สรุปผลการดาเนินการ 4 ด้าน ได้ดังนี้
1. ด้ำนควำมปลอดภัย
1. โรงเรียนในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1 มีระบบ
ดูแลช่วยเหลือและคุ้มครองนักเรียน และการแนะแนวที่มีประสิทธิภาพ ร้อยละ 100
มีโรงเรียนที่สามารถเป็นแบบอย่างได้ ได้แก่ โรงเรียนบ้านหนองไม้กอง
2. โรงเรียนในสังกัดสามารถจัดการเรียนการสอนให้ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจ และ
มีความพร้อมในการรับมือกับภัยคุกคามทุกรูปแบบ ร้อยละ 100
2. ด้ำนโอกำส
สถานศึ ก ษาในสั ง กั ด ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษาสุ โ ขทั ย เขต 1
สามารถดาเนินการเพื่อโอกาสผู้เรียนเข้าถึงการศึกษาขั้นพื้นฐาน ดังนี้
1. จั ด ให้ ผู้ เรีย นทุ กคนเข้าเรีย นในสถานศึกษาที่ มี คุณภาพเป็นมาตรฐานเสมอกัน
ในระดับชั้นประถมศึกษา และระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ร้อยละ 100
2. จั ด ให้ ผู้ เรีย นที่ จ บการศึกษาชั้ น ประถมศึกษาปี ที่ 6 และชั้ น มั ธ ยมศึกษาปี ที่ 3
มีทักษะการเรียนรู้ด้านวิชาการ ด้านทักษะอาชีพ และด้านทักษะชีวิตที่เชื่อมโยงสู่อาชีพ
และการมี ง านท า ในระดั บ ชั้ น ประถมศึ ก ษาปี ที่ 6 และระดั บ ชั้ น มั ธ ยมศึ ก ษาปี ที่ 3
ร้อยละ 100
3. ผู้ เ รี ย นทุ ก คนได้ รั บ จั ด สรรงบประมาณอุ ด หนุ น อย่ า งเพี ย งพอ และเหมาะสม
สอดคล้องกับสภาพข้อเท็จจริง โดยคานึงถึงความจาเป็นตามสภาพพื้นที่ภูมิศาสตร์ สภาพ
ทางเศรษฐกิจ และที่ตั้งของสถานศึกษา และความต้องการจาเป็นพิเศษสาหรับผู้พิการ
4. เด็ ก ปฐมวั ย ได้ รั บ การพั ฒ นาทั้ ง ด้ า นร่ า งกาย จิ ต ใจ วิ นั ย อารมณ์ สั ง คม และ
สติ ปั ญ ญา และมี พั ฒ นาการด้ า นร่ า งกาย อารมณ์ – จิ ต ใ สั ง คม และสติ ปั ญ ญา
ร้อยละ 100
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5. จัดการศึกษาให้กับเด็กพิการ ได้รับการพัฒนาด้วยกระบวนการให้บริการช่วยเหลือ
และได้รับการสนับสนุนสิ่งอานวยความสะดวก สื่อ บริการ และความช่วยเหลืออื่นใดทาง
การศึกษา เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการเรียนรู้อย่างเหมาะสม เพียงพอ ร้อยละ 100
3. ด้ำนคุณภำพ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1 ส่งเสริมการจัดการศึกษาให้
ผู้เรียนมีความรู้ มีทักษะการเรียนรู้และทักษะที่จาเป็น ของโลกในศตวรรษที่ 21 อย่าง
ครบถ้วน เป็นคนดี มีวินัย มีความรักในสถาบันหลั กของชาติ ยึดมั่นการปกครอง ใน
ระบอบประชาธิ ป ไตยอั น มี พ ระมหากษั ต ริ ย์ ท รงเป็ น ประมุ ข มี ทั ศ นคติ ที่ ถู ก ต้ อ งต่ อ
บ้านเมือง พัฒนาผู้เรียนให้มีสมรรถนะและทักษะด้านการอ่าน คณิตศาสตร์ การคิดขั้นสูง
นวั ต กรรม วิ ท ยาศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี ดิ จิ ทั ล และภาษาต่ า งประเทศ เพื่ อ เพิ่ ม ขี ด
ความสามารถในการแข่งขัน และการเลือกศึกษาต่อ เพื่อการมีงานทา จัดการเรียนการ
สอนตามหลั ก สู ต รที่ เ น้ น การพั ฒ นาสมรรถนะหลั ก ที่ จ าเป็ น ในแต่ ล ะระดั บ จั ด
กระบวนการเรียนรู้แบบลงมือปฏิบัติจริง รวมทั้งส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ที่สร้างสมดุล
ทุ ก ด้ า น ส่ ง เสริ ม การจั ด การศึ ก ษาเพื่ อ พั ฒ นาพหุ ปั ญ ญา พั ฒ นาระบบการวั ด และ
ประเมินผลผู้เรียนทุกระดับ พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้เป็นครูยุคใหม่ มี
ศักยภาพในการจัดการเรียนการสอน ตามหลักสูตรฐานสมรรถนะ มีทักษะในการปฏิบัติ
หน้าที่ได้ดี มีความรู้ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล มีการพัฒนาตนเองทาง
วิชาชีพอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งมีจิตวิญญาณความเป็นครู
ผลกำรดำเนินกำรด้ำนคุณภำพกำรศึกษำของสำนักงำนเขตพืน้ ที่กำรศึกษำ
ประถมศึกษำสุโขทัย เขต 1 ดังนี้
1. ผลกำรประเมินคุณภำพผู้เรียน (NT) ระดับชั้นประถมศึกษำปีที่ 3
ปีกำรศึกษำ 2563
นั ก เรี ย นระดั บ ชั้ น ประถมศึ ก ษาปี ที่ 3 ในสั ง กั ด ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา
ประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1 เข้ารับการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) จานวน 2 ด้าน คือ
ความสามารถด้ า นคณิ ต ศาสตร์ และความสามารถด้ า นภาษาไทย มี คะแนนผลการ
ประเมินคุณภาพผู้เรียนเฉลี่ยรวม ดังตาราง

90

ตำรำงแสดงคะแนนเฉลี่ยของผลกำรประเมินคุณภำพผู้เรียน (NT) ของประเทศ ของ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน และของสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
ประถมศึกษำสุโขทัย เขต 1 ระดับชั้นประถมศึกษำปีที่ 3 ปีกำรศึกษำ 2563
ควำมสำมำรถด้ำน

คะแนนเฉลี่ย
ระดับประเทศ

คะแนน
เฉลี่ยระดับ
สพฐ.

คณิตศาสตร์
ภาษาไทย
รวมความสามารถทั้ง
2 ด้าน

41.30
47.76
44.53

40.47
47.46
43.97

คะแนนเฉลี่ยระดับ สพป.สท.1

ปีกำรศึกษำ
2563

ปีกำรศึกษำ
2562

50.07
54.57
52.32

46.06
44.87
45.47

จากตาราง พบว่า นักเรียนในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย
เขต 1 มีคะแนนผลการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ดังนี้
1. ผลการประเมินในภาพรวม ความสามารถด้านคณิตศาสตร์ และความสามารถด้าน
ภาษาไทยของ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2563 พบว่า ในภาพรวมอยู่
ในระดับดี มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละเท่ากับ 52.32 โดยความสามารถด้านภาษาไทย มีผล
คะแนนเฉลี่ยร้อยละสูงสุด (54.57) และความสามารถด้านคณิตศาสตร์(50.07) ตามลาดับ
2. ผลการเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยร้อยละระดับเขตพื้นที่การศึกษา ระดับ สพฐ.และ
ระดับประเทศ ของผลการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปี
การศึกษา 2563 โดยภาพรวม พบว่า คะแนนเฉลี่ยร้อยละระดับเขตพื้นที่ การศึกษา
เท่ากับ 52.32 คะแนนเฉลี่ยร้อยละระดับ สพฐ. เท่ากับ 44.53 และระดับประเทศ เท่ากับ
43.97 ซึ่งพบว่า คะแนน เฉลี่ยร้อยละระดับเขตพื้นที่การศึกษาสูงกว่าระดับ สพฐ. (+
7.79) และสูงกว่าระดับประเทศ (+8.35) เมื่อพิจารณา เป็นรายด้าน พบว่า
2.1 ความสามารถด้านคณิตศาสตร์คะแนนเฉลี่ยร้อยละระดับเขตพื้นที่การศึกษามีค่า
สูงกว่า ระดับสพฐ. (+8.77) และสูงกว่าระดับประเทศ (+9.60)
2.2 ความสามารถด้านภาษาไทย คะแนนเฉลี่ยร้อยละระดับเขตพื้ นที่การศึกษามีค่า
สูงกว่า ระดับ สพฐ. (+6.81) และสูงกว่าระดับประเทศ (+7.11)
3. ผลการประเมิ น คุณ ภาพผู้ เรีย น (NT) ในระดั บ เขตพื้ น ที่ ปี การศึกษา 2563 มี
คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 52.32 เมื่อเปรียบเทียบกับปีการศึกษา 2562 พบว่า ปีการศึกษา
2563 มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละสูงขึ้น (+6.85) และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า
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3.1 ด้านคณิตศาสตร์คะแนนเฉลี่ยร้อยละระดับเขตพื้นที่ ปีการศึกษาใน 2563 มี
คะแนนเฉลี่ยร้อยละ สูงกว่าปีการศึกษา 2562 (+4.01)
3.2 ด้านภาษาไทย คะแนนเฉลี่ยร้อยละระดับเขตพื้นที่ ปีการศึกษา 2563 มีคะแนน
เฉลี่ย ร้อยละ สูงกว่าปีการศึกษา 2562 (+9.7)
2. ผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติขั้นพื้นฐำน (O-NET)
ระดับชั้นประถมศึกษำปีที่ 6 ปีกำรศึกษำ 2563
นั ก เรี ย นระดั บ ชั้ น ประถมศึ ก ษาปี ที่ 6 ในสั ง กั ด ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา
ประถมศึ กษาสุ โ ขทั ย เขต 1 เข้า รับ การทดสอบทางการศึกษาระดั บ ชาติ ขั้น พื้ นฐาน
(O-NET) จานวน 4 วิชา คือ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์
มีคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน เฉลี่ยรวม ดังตาราง
ตำรำงแสดงคะแนนเฉลี่ยของผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติขั้นพื้นฐำน
(O-NET) ของประเทศ ของสำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน และของ
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำสุโขทัย เขต 1 ระดับชั้นประถมศึกษำปีที่ 6
ปีกำรศึกษำ 2563
ควำมสำมำรถด้ำน

ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
เฉลี่ยรวม

คะแนนเฉลี่ย
ระดับประเทศ

คะแนน
เฉลี่ยระดับ
สพฐ.

56.20
43.55
29.99
38.78
42.13

54.96
38.87
28.59
37.64
40.02

คะแนนเฉลี่ยระดับ สพป.สท.1

ปีกำรศึกษำ
2563

ปีกำรศึกษำ
2562

57.31
40.94
30.20
38.90
41.84

44.61
31.70
33.69
34.54
37.14

จากตาราง พบว่า ปีการศึกษา 2563 นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ในสังกัด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1 สมัครใจเข้ารับการทดสอบทาง
การศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) จานวน 1,479 คน ทดสอบจานวน 4 กลุ่มสาระ
การเรียนรู้ คือ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ พบว่า นักเรียนมี
คะแนนเฉลี่ยรวมต่ากว่าค่าเฉลี่ยระดับประเทศ 0.29 แต่เมื่อพิจารณารายกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ พบว่า มีคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าระดับประเทศ จานวน 3 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ได้แก่
ภาษาไทย คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ตามลาดับ ยกเว้นกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ
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(ภาษาอั ง กฤษ) มี ค ะแนนเฉลี่ ย ต่ ากว่ า ระดั บ ประเทศ 2.61 และเมื่ อเปรีย บเที ย บกับ
ปีการศึกษาที่ผ่านมา พบว่า นักเรี ยนมีคะแนนเฉลี่ยรวมสูงกว่าปีการศึกษา 2562 4.70
เมื่อพิจารณารายกลุ่มสาระการเรียนรู้ พบว่า มีคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าปีการศึกษา 2562
ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้
3. ผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติขั้นพื้นฐำน (O-NET)
ระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3
นั ก เรี ย นระดั บ ชั้ น มั ธ ยมศึ ก ษาปี ที่ 3 ในสั ง กั ด ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา
ประถมศึ กษาสุ โ ขทั ย เขต 1 เข้า รับ การทดสอบทางการศึกษาระดั บ ชาติ ขั้น พื้ นฐาน
(O-NET) จานวน 4 วิชา คือ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์
มีคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน เฉลี่ยรวม ดังตาราง
ตำรำงแสดงคะแนนเฉลี่ ยของผลกำรทดสอบทำงกำรศึก ษำระดั บชำติขั้ นพื้นฐำน
(O-NET) ของประเทศ ของสำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน และของ
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำสุโขทัย เขต 1 ระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3
ปีกำรศึกษำ 2563
ควำมสำมำรถด้ำน

ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
เฉลี่ยรวม

คะแนนเฉลี่ย
ระดับประเทศ

คะแนน
เฉลี่ยระดับ
สพฐ.

54.29
34.38
25.46
29.89
36.01

55.18
34.14
25.82
30.17
36.33

คะแนนเฉลี่ยระดับ สพป.สท.1

ปีกำรศึกษำ
2563

ปีกำรศึกษำ
2562

50.60
27.09
20.39
27.30
31.35

51.03
27.50
23.00
28.88
32.60

จากตาราง พบว่ า นั ก เรี ย นชั้ น ประถมศึ ก ษาปี ที่ 3 ในสั ง กั ด ส านั ก งานเขตพื้ น ที่
การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1 สมัครใจเข้ารับการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ
ขั้น พื้ น ฐาน (O-NET) จ านวน 259 คน ทดสอบจ านวน 4 กลุ่ ม สาระการเรี ย นรู้ คือ
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ พบว่า นักเรียนมีคะแนนเฉลี่ย
รวมต่ากว่าค่าเฉลี่ยระดับประเทศ 4.66 เมื่อพิจารณารายกลุ่มสาระการเรียนรู้ พบว่า มี
คะแนนเฉลี่ยต่ากว่าระดับประเทศทุ กลุ่มสาระการเรียนรู้ และเมื่อเปรียบเทียบกับ ปี
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การศึกษาที่ผ่านมา พบว่า นักเรียนมีคะแนนเฉลี่ยรวมต่ากว่าปีการศึกษา 2562 1.25 เมื่อ
พิจารณารายกลุ่มสาระการเรียนรู้ พบว่า มีคะแนนเฉลี่ยต่ากว่าปีการศึกษา 2562
4. ผลกำรประเมินควำมสำมำรถด้ำนกำรอ่ำนออกของผู้เรียน ชั้นประถมศึกษำปีที่ 1
ปีกำรศึกษำ 2563
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1 ให้นักเรียนชั้นประถมศึกษา
ปีที่ 1 จานวน 2,148 คน เข้ารับการประเมินความสามารถด้านการอ่านออกของผู้เรียน
โดยดาเนินการประเมินความสามารถ จานวน 2 ด้าน คือ ด้านการอ่านออกเสียง และ
ด้านการอ่านรู้เรื่อง มีค่าคะแนนเฉลี่ยรวมผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านออก
ของผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ดังตาราง
ตาราง แสดงค่าคะแนนร้อยละผลการประเมินความสามารถด้านการอ่าน (การอ่านออก
เสี ย งและการอ่ า นรู้เรื่องของผู้ เรีย น ชั้ น ประถมศึกษาปี ที่ 1 ปี การศึกษา 2563 ของ
ประเทศ ของสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และของสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1
ผลกำรประเมินควำมสำมำรถด้ำนกำรอ่ำนออก (กำรอ่ำนออกเสียงและกำรอ่ำนรู้เรื่อง)
ของผู้เรียน ชั้นประถมศึกษำปีที่ 1
คะแนนร้อยละผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน
ปี
เปรียบเทียบระดับ
ปีการศึกษา 2563
การศึกษา
เขตพื้นที่การศึกษา
2562
ปีการศึกษา 2563
เปรี
ย
บเที
ย
บระดั
บ
ความสามารถด้าน
กับปีการศึกษา
เขตพื้นที่การศึกษา
2562
ระดับ
ระดับ
กับระดับประเทศ
ระดับ
เขตพื้นที่
เขตพื้นที่
ประเทศ
สูง
สูง
การศึกษา
ผลต่าง การศึกษา
ผลต่าง
กว่า/
กว่า/
ร้อยละ
ร้อยละ
ต่ากว่า
ต่ากว่า
การอ่านออกเสียง
74.14
83.63 สูงกว่า + 9.49
72.53 สูงกว่า + 11.10
การอ่านรู้เรื่อง
เฉลี่ยรวม 2 ด้ำน

71.86

83.89

สูงกว่า

+ 12.03

74.60

สูงกว่า

+ 9.29

73.02

83.76

สูงกว่ำ

+ 10.74

73.57

สูงกว่ำ

+ 10.19
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จากตารางพบว่ า นั ก เรี ย นมี ค่ า คะแนนเฉลี่ ย รวมสู ง กว่ า ระดั บ ประเทศ 10.74
เมื่ อพิ จ ารณารายด้ า น พบว่ า มี คะแนนเฉลี่ ย สู ง กว่ า ระดั บ ประเทศ ทั้ ง 2 ด้ า น และ
เมื่ อเปรีย บเที ย บกับ ปี การศึกษาที่ ผ่ า นมา พบว่ า นั กเรีย นมี คะแนนเฉลี่ ย รวมสู ง กว่ า
ปี ก ารศึ ก ษา 2562 10.19 เมื่ อ พิ จ ารณาแต่ ล ะด้ า น พบว่ า มี ค ะแนนเฉลี่ ย นสู ง กว่ า
ปีการศึกษา 2562 ทั้ง 2 ด้าน
4. ด้ำนประสิทธิภำพ
ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษาสุ โ ขทั ย เขต 1 มี ผ ลการด าเนิ น งาน
ด้านประสิทธิภาพ ดังนี้
4.1 ส่ ง เสริ ม ให้ ส ถานศึ ก ษาน าเทคโนโลยี ดิ จิ ทั ล (Digital Technology) มาใช้
เป็ น เครื่ อ งมื อ ในการจั ด กิ จ กรรมการเรี ย นรู้ ใ ห้ แ ก่ ผู้ เ รี ย นได้ อ ย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ
ในสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ร้อยละ 100
4.2 ส่งเสริมสนับสนุนให้สถานศึกษา สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา และสานักงาน
ส่วนกลางนานวัตกรรม และเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) มาใช้ในการบริหาร
จัดการและตัดสินใจ ทั้งระบบ ร้อยละ 100
4.3 ส่งเสริมให้สถานศึกษา หน่วยงานในสังกัด ทุกระดับ ผ่านการประเมินคุณธรรม
และความโปร่งใส ในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency
Assessment : ITA) ร้อยละ 98.38
4.4 ส่งเสริมสนับสนุนให้สถานศึกษา สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ในสังกัดทุกแห่ง
มี ร ะบบข้ อ มู ล สารสนเทศที่ ส ามารถใช้ ใ นการวางแผนการจั ด การศึ ก ษาได้ อ ย่ า งมี
ประสิทธิภาพ ร้อยละ 100
4.5 การบริหารจัดการด้านงบประมาณสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
สุโขทัย เขต 1 สามารถดาเนินการเบิ กจ่ายงบประมาณ ปี พ.ศ.2564 ได้ร้อยละ 99.64
แสดงดังตาราง
รำยกำร
งบประมำณ
งบบุคลากร
งบดาเนินงาน
งบลงทุน
งบเงินอุดหนุน
งบรายจ่ายอื่น
รวมทั้งสิ้น

งบประมำณที่
ได้รับ
11,589,700.45,589,709
30,581,485.86,731,327.2,746,855.177,239,076.-

ผลกำรใช้จ่ำย

คงเหลือ

11,156,753.94
45,401,160.44
30,577,267.16
86,715,913.2,745,785.15
176,596,879.69

432,946.06
188,548.56
4,217.84
15,414.1,069.85
642,196.31

คิดเป็น
ร้อยละ
96.26
99.59
99.99
99.98
99.96
99.64
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ข้อเสนอแนะ
1. ครูผู้สอนควรจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในรูปแบบที่หลากหลายเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรี ย น โดยการพั ฒ นาคุ ณ ภาพและมาตรฐานหลั ก สู ต ร การวิ จั ย เพื่ อ พั ฒ นา
นวัตกรรมการจัดการศึกษา
2. ปรับเปลี่ยนกิจกรรมการเรียนรู ภาษาอังกฤษใหกับนักเรียนและบุคลากร ให้เกิด
ความสนใจใฝ่เรียนรู้
3. โรงเรียนควรสนับสนุนให้ครูผู้สอนนาระบบเทคโนโลยี สารสนเทศทางการศึกษา
และการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพส่งเสริมสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษา
ทุกห้องเรียนให้มีประสิทธิภาพ
4. โรงเรี ย นขนาดเล็ ก ที่ มี ค รู ไ ม่ ค รบชั้ น ไม่ ค รบวิ ช าเอกควรน าระบบเทคโนโลยี
การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม มาสนับสนุนการเรียนรู้ เพื่อให้นักเรียนได้รับโอกาสทาง
การศึกษาที่มีคุณภาพอย่างเท่าเทียมและเสมอภาค
5. พิ จ ารณาให้ ด าเนิ น กิ จ กรรมโครงการที่ มี ค วามจ าเป็ น เร่ ง ด่ ว น ตามโยบาย
กระทรวงศึกษาธิการ สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน นโยบายจังหวัด กลุ่ม
จังหวัด และนโยบายสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1 ก่อน และ
บูรณาการกิจกรรมโครงการที่มีกิจกรรมคล้ายกัน เป้าหมายเดียวกัน เข้าด้วยกัน
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คณะผู้จดั ทำ
ที่ปรึกษำ
ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1
รองผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1
ผู้อานวยการกลุ่มทุกกลุ่ม
ผู้อานวยการหน่วยตรวจสอบภายใน
คณะทางาน
นางรจนา พ่วงพี
นางเสาวลพ เดาวเรส
น.ส.ชนิตสิรี ธิบดี
น.ส.กิตยา พึ่งพุ่มแก้ว
น.ส.อรอนงค์ อินอุดออน
น.ส.ธัญชนก เหมมูล
นายอนันต์ชัย เมฆพัฒน์

ผู้อานวยการกลุ่มนโยบายและแผน
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชานาญการพิเศษ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ปฏิบัติการ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ปฏิบัติการ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ปฏิบัติการ
ครูอัตราจ้าง
พนักงานพิมพ์ดีด
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สร้ำง...สรรค์
เทคโนโลยีอย่ำงมี
ประสิทธิภำพ


สร้ำง...คุณภำพ
กำรศึกษำ
4 สร้ำง
กำรพัฒนำสู่มิติ
กำรศึกษำอย่ำง
ยั่งยืน


สร้ำง...ค่ำนิยม
คุณควำมดี


สร้ำง...จิตอำสำ
พัฒนำสังคม

