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ค าน า 
Editor & TALK 
       รายงานผลการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ   
พ . ศ . 2561  ฉบับนี้  ส านั ก ง าน เขต พ้ืนที่ ก า รศึ กษา
ประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 จัดท าขึ้นเ พ่ือสรุปผล       
การด าเนินงานตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ 
นโยบายของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
และแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561        
ในรอบปีที่ผ่านมา  และเพ่ือเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ให้
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและสาธารณชนทั่วไปได้รับทราบ อีก
ทั้งน าข้อมูลที่ได้ไปใช้ในวางแผนพัฒนา ปรับปรุง การ
ด าเนินงานการจัดการศึกษาต่อไป 
       ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ 
เขต 1 ขอขอบคุณผู้มีส่วนร่วมในการให้ข้อมูลและสนับสนุน
ในการจัดท าเอกสารฉบับนี้  และหวังเป็นอย่างยิ่ งว่ า 
รายงานผลการด าเนินงานฉบับนี้ จะเป็นประโยชน์ต่อ
หน่วยงานในสังกัด บุคลากรที่เก่ียวข้อง และหน่วยงานอ่ืนๆ 
ในการน าไปใช้เป็นแนวทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้
มีประสิทธิภาพต่อไป 
 
                               ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
                               ประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 
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ส่วนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐาน 
 

สภาพการจัดการศึกษา 
 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ 
เขต 1 เป็นส่วนราชการที่ต้องจัดท าแผนปฏิบัติราชการ
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.  2561 เ พ่ือแสดงให้ เห็นถึ ง
ความสัมพันธ์เชื่อมโยงระหว่างประเด็นยุทธศาสตร์ ของ
กระทรวงศึกษาธิการ เป้าหมายหลักและนโยบายของส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  ยุทธศาสตร์การพัฒนา
จังหวัดแบบบูรณาการ   เพ่ือให้ประชาชนได้มีโอกาสใน
การศึกษา เรียนรู้ พัฒนาตนเองตลอดชีวิตและเ พ่ือก าหนด
แนวทางการปฏิบัติราชการ  รวมทั้งจัดล าดับความส าคัญของ
แผนงาน/โครงการให้เป็นไปตามนโยบายและแนวทางการ
ปฏิบัติราชการ รวมทั้งการก ากับ เร่งรัด ติดตาม  และ
ประเมินผลการปฏิบัติการของส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐานต่อไป 
 
พื้นที่เขตบริการ จ านวน 4 อ าเภอ สถานศึกษา 88 แห่ง 
 
 
 
 
 
 
 

อ านาจหน้าที่ 
 ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่  
เขต 1  มีหน้าที่ด าเนินการให้เป็นไปตามอ านาจหน้าที่ของ
คณะกรรมการเขตพื้ นที่ การศึกษา ตามมาตรา  38 แห่ ง
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และมาตรา 37 
แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ 
พ.ศ. 2546  และมีอ านาจหน้าที่ ดังนี้ 
1. วิเคราะห์นโยบาย  ของกระทรวงศึกษาธิการ ส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และน าไปจัดท ายุทธศาสตร์ 
กลยุทธ์ ของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ 
เขต 1  ให้เหมาะสมกับปัญหา ความต้องการ และแนวทางการ
พัฒนาของจังหวัด สู่การปฏิบัติในระดับสถานศึกษา 
2. วิ เคราะห์การจัดตั้ งงบประมาณเงินอุดหนุนทั่ ว ไปของ
สถานศึกษาและหน่วยงานในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
และแจ้งจัดสรรงบประมาณที่ได้รับให้หน่วยงานข้างต้นรับทราบ
รวมทั้งก ากับ ตรวจสอบ ติดตามการใช้จ่ายงบประมาณของ
หน่วยงานดังกล่าว 
3. ประสาน ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาหลักสูตรร่วมกับ
สถานศึกษา  
4. ก ากับ ติดตามและประเมินผลสถานศึกษาในสังกัดส านักงาน       
เขตพื้นที่การศึกษาศึกษาวิเคราะห์ วิจัย และรวบรวมข้อมูล
สารสนเทศด้านการศึกษาในส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
5. ด าเนินการจัดตั้ง ยุบ รวมหรือเลิกสถานศึกษาขั้นพื้นฐานใน
สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาโดยความเห็นชอบของ
คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ 
6. พิจารณาแบ่งส่วนราชการของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและของ
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่ก าหนดในกฎกระทรวง 
7. พัฒนางานวิชาการ  จัดระบบประกันคุณภาพการศึกษาและ
ประเมินผลสถานศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา 
8. ประสานการระดมทรัพยากรด้านต่างๆ รวมทั้งทรัพยากรบุคคล
เพื่อส่งเสริม สนับสนุน การจัดและพัฒนาการศึกษาในเขตพื้นที่
การศึกษา 
9. ประสาน  ส่งเสริม  สนับสนุนการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
เอกชน องค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น รวมทั้งบุคคล องค์กร – 
ชุมชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และ 
สถาบันอื่นที่จัดการศึกษาในรูปแบบหลากหลายในเขตพื้นที่
การศึกษา 
10. ประสานการปฏิบัติงานราชการทั่วไปกับองค์กรหรือหน่วยงาน
ต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
   

อ าเภอเมืองเชียงใหม ่

อ าเภอดอยสะเกด็ 

อ าเภอสันก าแพง 

อ าเภอแม่ออน 
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วิสัยทัศน์  “ภายในปี 2563  ส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาให้มคีวามเสมอภาค มีคุณภาพได้มาตรฐานสากล และผู้เรียนมีทักษะ
ตามแนวทางจัดการเรียนรู้ในศตวรรษ ที่ 21” 

พันธกิจ 
 1. เพิ่มโอกาสให้ประชากรในวัยเรียนได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพมาตรฐาน     ในระดับสากล  และส่งเสริมการ
เรียนรู้ในศตวรรษ ที่ 21 
 2. ส่งเสริมให้ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษาและผู้เรยีนทุกคน มีคุณธรรม จริยธรรม สืบสานพระราชปณิธาน พระบรม
ราโชบายด้านการศึกษา และปฏิบัติตามค่านิยมหลักคนไทย 12 ประการ 

 3. เสริมสร้างจิตส านึกให้บุคลากรของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา สถานศึกษา ให้มีความรักความสามัคคี มีจิตส านึกในการ
รักษาทรัพยากรสิ่งแวดล้อม ศิลปวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่น เป็นเจ้าบ้านท่ีดีในฐานะเมืองท่องเที่ยวระดับโลก 

 4. ส่งเสริมความเข้มแข็งของเครือข่ายการศึกษาทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน  บูรณาการและประสานงาน
ร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆในการพัฒนาการศึกษา 
 

เป้าประสงค์ 
 1. นักเรียนระดับปฐมวัย ประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนต้น มีพัฒนาการตามวัย และมีสุขภาวะที่ ดี มีคุณธรรมและ
คุณภาพตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 2. ประชากรวัยเรียนทุกคนเข้าถึงและได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างทั่วถึง และมีคุณภาพ  ตามรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2560 
 3. ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา ร่วมพัฒนาผู้เรียนไปสู่การพัฒนาตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการและ
การศึกษาในศตวรรษที่ 21 (3Rs,8Cs) มีระบบแผนการติดตามการบริหารงบประมาณที่เข้มแข็ง พัฒนากิจกรรมและนวัตกรรมทาง
การศึกษาให้ผู้เรียนก้าวไปสู่การแข่งขันในอนาคต 
 4. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคนได้รับการพัฒนาและมีสมรรถนะตรงสายงาน ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มีวัฒนธรรมการท างานร่วมกัน น าไปสู่ความมั่นคง มั่งคั่งและยั่งยืน 
 5. ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา ก าหนดจุดเน้นการบริการเชิงบูรณาการกับเครือข่ายการศึกษาและความร่วมมือจาก
หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน สร้างระบบธรรมาภิบาล ส่งเสริมความซื่อสัตย์สุจริต และเป็นแบบอย่างท่ีดีแก่สถานศึกษา 
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ยุทธศาสตร์ที่ 1 จัดการศึกษาเพื่อความมั่งคง 
ก ล ยุ ท ธ์ ที่  1  ส่ ง เ ส ริ ม ก า ร ป ก ค ร อ ง ร ะ บ อ บ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข 
1.1 น้อมน าศาสตร์พระราชาและพระบรมราโชบาย 
ประยุกต์ใช้ในกระบวนการบริหารและการจัดการ
เรียนรู้ในระดับเขตพื้นที่และสถานศึกษา 
1.2 ส่ง เสริมค่านิยมที่ดี ในการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ เป็นประมุข        
ผ่านกระบวนการกิจกรรมนักเรียนสู่การศึกษาเพื่อ
พัฒนาความเป็นพลเมือง (Civic Education)  
1.3 สร้างความรู้ความเข้าใจ ความภาคภูมิใจ ใน
สถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์  
1.4 ส่งเสริมค่านิยมหลัก 12 ประการ กิจกรรมลูกเสือ 
ยุวกาชาด เนตรนารี เพื่อสร้างวินัย   ความรับผิดชอบ   
และจิตสาธารณะ ให้แก่ผู้เรียนอย่างเป็นรูปธรรม 
กลยุทธ์ที่ 2  การพัฒนาการศึกษาตามบริบทของ
พื้นที่ 
2.1 ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา ก ากับ 
เร่งรัด ปฏิบัติการตามนโยบายและตัวชี้วัด ของ
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และ
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ 
เขต 1  
2.2 เสริมสร้างความเข้าใจและวิธีการป้องกันเกี่ยวกับ
ภัยคุกคามที่เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาผู้เรียน ได้แก่ 
ภัยจากยาเสพติด ภัยจากเทคโนโลยี ภัยจากความเชื่อ
ที่ไม่ถูกต้องเหมาะสม ภัยจากการทะเลาะวิวาท 
อาชญากรรมรวมไปถึงภัยจากธรรมชาติต่างๆ 
2.3 ส่งเสริมการศึกษาในโครงการพระราชด าริ 
โครงการการศึกษาบนพื้นที่สูง โครงการโรงเรียน    
ขนาดเล็ก และโครงการพื้นที่ที่เป็นแหล่งท่องเที่ยว
ของเมือง โดยความร่วมมือของหน่วยงานภาครัฐ 
เอกชน และสถาบันศาสนา สมาคม และมูลนิธิต่างๆ 

ยุทธศาสตร์ที่ 2  การพัฒนาคุณภาพผู้เรียน และ
ส่งเสริมการศึกษาเพื่อสร้างขีดความสามารถในการ
แข่งขัน 
กลยุทธ์ที่  3  ปรับปรุงหลักสูตร การวัดผล และ
ประเมินผลให้มีความยืดหยุ่นและเอื้อต่อการพัฒนา
ผู้เรียน 
3.1 ปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาทุกระดับ ให้
สอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัด เกณฑ์การ
จบการศึกษาและการบริหารจัดการหลักสูตร ฉบับ
ปรับปรุง พ.ศ. 2560 
3.2 ส่งเสริมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
และภาษาอาเซียนอย่างน้อย 1 ภาษา เพื่อให้ผู้เรียน
สามารถแสดงออกทักษะด้านภาษาและการเป็น    
เจ้าบ้านที่ดีได้ 
3.3 ปรับปรุงกระบวนการวัดผลและประเมินผลทุก
ระดับ ให้มีความหลากหลาย เพื่อให้ผู้เรียนสามารถ
แสดงทักษะในด้านต่างๆให้เต็มตามศักยภาพของ
ตนเอง 
3.4 ยกระดับการประเมินระดับชาติ (O-net) และ
ระดับนานาชาติ (PISA) ของสถานศึกษา  
3.5 ส่งเสริมการเรียนรู้ เพื่อการพัฒนานวัตกรรม 
Thailand 4.0 เช่น STEM Education การวิจัยเพื่อ
พัฒนาการเรียนรู้ การวิจัยเพื่อพัฒนาการบริหาร
การศึกษา การพัฒนาเทคโนโลยี สื่อการเรียนรู้และ
เน้นวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practices) ทั้งระดับ
เขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา 
กลยุทธ์ที่ 4  พัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้ของ
สถานศึกษา 
4.1 ส่ง เสริมสุขภาวะของผู้ เ รียนระดับปฐมวัย 
ประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น 
4.2 พัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 
21 (3Rs,8Cs)  

ยุทธศาสตร์ที่ 3  ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาครู
และบุคลากรทางการศึกษา 
กลยุทธ์ที่ 5 การส่งเสริมพัฒนาข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา 
5.1 วางแผนอัตราก าลังข้าราชการครูและบุคลากร
ทา งก า ร ศึ กษ า ทุ ก ต า แ หน่ ง  เ พื่ อ ร อ ง รั บก า ร
เปลี่ยนแปลง ระยะ 5-10 ปี 
5.2 พัฒนาระบบบริหารงานบุคคลของส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษาให้ได้มาตรฐานและบริการได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
5.3 พัฒนาครูและบุคลากรโดยใช้เทคโนโลยีและ
ระบบการพัฒนาที่ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน พัฒนาให้น าไปใช้ได้จริง เช่ น TEPE 
Online (Teachers and Education , Personals 
Enhancement Base on Mission and 
Functional Areas as Majors) ชุมชนแห่งการเรียนรู้
ทางวิชาชีพ (PLC) Active Learning, BBL, PBL  
การอบรมพัฒนาครู ตามหลักสูตรของสถาบัน        
คุรุพัฒนา  ฯลฯ  
5.4 ส่งเสริมการผลิต พัฒนา จัดหาสื่อการเรียนการ
สอน เทคโนโลยี นวัตกรรม แหล่งเรียนรู้ต่างๆ ทั้ง
ภายในและภายนอกห้องเรียนให้ผู้เรียน เรียนรู้ได้เต็ม
ศักยภาพ 
5.5 ส่งเสริมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ศึกษาเรียนรู้และพัฒนานวัตกรรมการศึกษา ทั้งใน
และต่างประเทศ เพื่อพัฒนาความรู้และประสบการณ์
สามารถน าไปใช้ประโยชน์อย่างแท้จริง 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 4  ขยายโอกาสการเข้าถึงบริการทาง
การศึกษาและการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
กลยุทธ์ที่ 6 การสร้างโอกาสทางการศึกษา 
6.1 พัฒนาระบบการรับนักเรียนให้ประชากรวัยเรียน
ทุกคน ทุกเพศ ทุกวัยเข้าถึงปริมาณทางการศึกษาให้
ง่าย สะดวก และมีความเสมอภาค 
6.2 พัฒนาความเข้มแข็งระบบการดูแลช่วยเหลือ
นั ก เ รี ย นแ ละร ะบบ กา ร คุ้ มครอ งนั ก เ รี ย น ใ น
สถานศึกษา 

4.3 ส่งเสริมกระบวนการคิด วิเคราะห์ สังเคราะห์ของ
ผู้เรียน 
4.4 ส่งเสริมการศึกษาเพื่อการมีงานท าและพัฒนา
ระบบแนะแนวการศึกษาอาชีพร่วมกับหน่วยงาน 
สถานศึกษาที่เกี่ยวข้อง 
4.5 การศึกษาส าหรับผู้เรียนที่มีความจ าเป็นพิเศษ    
(ผู้พิการ ด้อยโอกาส ความสามารถพิเศษ) 
4.6 ส่งเสริมการอ่านออกและเขียนได้ ตามเกณฑ์ที่ 
สพฐ.ก าหนด 

ยุทธศาสตร์ที่ 6  พัฒนาระบบบริหารจัดการและ
ส่งเสริมการมีส่วนร่วม 
กลยุทธ์ที่  8    พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มี
ประสิทธิภาพ 
8.1 พัฒนาระบบการวางแผน การน าแผนสู่การปฏิบัติ 
การติดตามตรวจสอบและประเมินผลตามนโยบาย 
ยุทธศาสตร์และตัวชี้วัดให้มีประสิทธิภาพ 
8.2 ส่งเสริมโครงการพิเศษ เพื่อพัฒนาการศึกษา 
ได้แก่ โรงเรียนประชารัฐ   (ดีใกล้บ้าน) โรงเรียน 

6.3 ส่งเสริม ดูแลเด็กพิการ ให้ได้รับการพัฒนา
สมรรถภาพทางกาย อารมณ์ สังคมและจิตใจ 
6.4 สร้างโอกาสส าหรับเด็กด้อยโอกาสทางการศึกษา
ทุกประเภทและช่วยเหลือเด็กยากจน โดยระดมสรรพ
ก าลังจากทุกภาคส่วน 
6.5 ส่ ง เสริม  สนับสนุน  การใช้ เทคโนโลยีทาง
การศึกษา เพื่ อแก้ปัญหาและส่ งเสริมคุณภาพ
การศึกษา ได้แก่ DLTV ,DLIT , แหล่งเรียนรู้ Online 
และเครือข่ายการศึกษา 
6.6 พัฒนาระบบ E-Office บน website และพัฒนา
ระบบปฏิบัติการของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษา เพื่อให้เป็น Digital Education Office 
ในอนาคต 

ยุทธศาสตร์ที่  5  จัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้าง
คุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
กลยุทธ์ที่ 7 การศึกษาเพื่อพัฒนาชีวิตและสิ่งแวดล้อม 
7.1 พัฒนาอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อมทางการ
ศึกษาให้รองรับการใช้งานของคนทุกกลุ่มในสังคม 
(มติที่ประชุม UNESCO เป้าหมายการศึกษาปี 2030) 
7.2 น าศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิต 
ผ่านหลักสูตรกระบวนการการจัดการเรียนรู้ กิจกรรม
ทางการศึกษา เพื่อพัฒนาตนเองและสิ่งแวดล้อม
รอบตัว (แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี)  
7.3 สร้างเครือข่ายในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมและส่งเสริมความเป็นพลโลกด้าน
สิ่งแวดล้อมกับกลุ่มสถานศึกษาในอาเซียน 

คุณธรรม โรงเรียน/ห้องเรียนส่งเสริมอาชีพอาชีพเพื่อ
ก า ร มี ง า น ท า , ห้ อ ง เ รี ย น กี ฬ า , ห้ อ ง เ รี ย น
ภาษาต่างประเทศ,งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน 
8.3 สร้างเครือข่ายและส่งเสริมการมีส่วนร่วมระดับ
เขตพื้นที่ ระดับสถานศึกษาเครือข่ายการศึกษาอ าเภอ 
ผู้ปกครองและชุมชน หน่วยสถาบันทางวิชาการ 
วิชาชีพ และสถานประกอบการ ให้มีส่วนร่วมในการ
พัฒนาการศึกษา 
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ระดับชั้น ปีการศึกษา 2560 ปีการศึกษา 2561 
นักเรียน ห้องเรียน ห้องเรียน:นักเรียน นักเรียน ห้องเรียน ห้องเรียน:นักเรียน 

อนุบาล 1 214 13 1:16 315 17 1:19 
อนุบาล 2 1,263 68 1:19 1,226 67 1:18 
อนุบาล 3 1,406 74 1:19 1,422 73 1:19 
รวมก่อนประถม 2,883 155 1:19 2,963 157 1:19 
ประถมศึกษาปีท่ี 1 2,674 122 1:22 2,744 118 1:23 
ประถมศึกษาปีท่ี 2 2,595 118 1:22 2,550 118 1:22 
ประถมศึกษาปีท่ี 3 2,520 118 1:21 2,564 118 1:22 
ประถมศึกษาปีท่ี 4 5,499 116 1:22 2,547 117 1:22 
ประถมศึกษาปีท่ี 5 2,510 116 1:22 2,503 117 1:22 
ประถมศึกษาปีท่ี 6 2,466 114 1:22 2,481 114 1:21 
รวมประถมศึกษา 15,264 704 1:22 15,389 701 1:22 
มัธยมศึกษาปีท่ี 1 771 35 1:22 888 34 1:26 
มัธยมศึกษาปีท่ี 2 746 35 1:21 734 34 1:22 
มัธยมศึกษาปีท่ี 3 693 35 1:20 710 34 1:21 
รวมมัธยมศึกษาตอนต้น 2,210 105 1:21 2,332 102 1:23 

รวมท้ังสิ้น (คน) 20,357 964 1:21 20,684 960 1:22 
 

         

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ข้อมูลจ านวนนักเรียน ปีการศึกษา 2560-2561 

ข้อมูลจ านวนโรงเรียน นักเรียน และคร ูจ าแนกตามอ าเภอ (10 มิถุนายน 2561)  

อ าเภอ โรงเรียน (แห่ง) นักเรียน ครู (คน) 
อ าเภอเมืองเชียงใหม่ 31 10,790 537 

อ าเภอดอยสะเก็ด 26 4,170 271 

อ าเภอสันก าแพง 22 4,444 237 

อ าเภอแม่ออน 9 1,280 83 

รวม 88 20,684 1,128 
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ส่วนที่ 2 ผลการด าเนินงาน 
ด้านนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ 
               เพื่อใหก้ารขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัตเิป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เกิดประสิทธิผล และบรรลุตามเป้าหมายของนโยบาย ใน
ปีงบประมาณ พ.ศ.2561  ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1  ได้ก าหนดเป็นนโยบายและแนวทางการด าเนินงาน เพื่อให้
กลุ่ม/หน่วย และสถานศึกษาในสังกัดน าไปขับเคลื่อนนโยบาย รวมทัง้สนับสนุนงบประมาณ และประสานความร่วมมือจากทุกภาคส่วนเป็น
เครือข่ายในการด าเนินงาน ผลการด าเนินงานมดีังนี้ 
นโยบายที่1  การยกระดับคุณภาพการศึกษา 
         ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 ได้ท าบันทึกข้อตกลง MOU  ระหวา่งส านักงานเขตพื้นท่ีฯ กับโรงเรียน  
โรงเรียนกับครผูู้สอน และครผูู้สอนกับนักเรียน   มีการเตรยีมความพร้อมก่อนสอบ O-NET มีการทดสอบ PRE O-NET โดยใช้ข้อทดสอบจาก 
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ส านักทดสอบทางการศึกษา   มีการขับเคลื่อนการสอบจาก Test Buleprint สู่ขั้นเรียน 
         ผลการด าเนินงาน  โรงเรียนในสังกัดได้มีผลสอบ ชั้น ป.6 สูงกว่าค่าเฉลี่ยระดับชาติ และสูงกวา่เกณฑ์มาตรฐานในปีการศึกษา 2560  
       ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ  (O-NET)  ปีการศึกษา  2560  เปรียบเทียบกับ ระดับประเทศ  ระดับสังกัด  และระดับเขต
พ้ืนที่การศึกษา ระดับชั้นประถมศึกษาปีท่ี  6    

 ผลการทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติขั้น พ้ืนฐาน (O-NET) 

 ภา
ษา

ไท
ย 

คณิ
ตศ

าส
ตร

์ 

วิท
ยา

ศา
สต

ร์ 

ภา
ษา

อัง
กฤ

ษ 

เฉ
ลี่ย

รว
ม 

4 
สา

ระ
 

ระดับประเทศ 45.29 32.73 35.55 38.13 37.93 
ระดับสังกัด 46.58 37.12 39.12 36.34 39.79 

ระดับเขตพื้นท่ี 49.57 38.49 39.93 40.21 42.05 

 คะแนนเฉลี่ยรวม 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้ของการทดสอบทางการศกึษา ระดับชาติ  (O-NET)  ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 ปีการศึกษา 
2560  ระดับประเทศ 37.93  ระดับสังกัด  เท่ากับ 39.79  และระดับเขตพื้นที่มีคะแนนเฉลีย่เท่ากับ 42.05 ซึ่งมี คะแนนเฉลี่ยสูงกว่าระดับสังกัด
และระดับประเทศ   
             ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ  (O-NET)  ชั้นมัธยมศกึษาปีที่ 3  ปีการศึกษา 2560 ระดับประเทศ   
ระดับสังกัดและระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 
  

ผลการทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติขั้น พ้ืนฐาน (O-NET) 

 ภา
ษา

ไท
ย 

คณิ
ตศ

าส
ตร

์ 

วิท
ยา

ศา
สต

ร์ 

ภา
ษา

อัง
กฤ

ษ 

เฉ
ลี่ย

รว
ม 

4 
สา

ระ
 

ระดับประเทศ 48.29 26.3 32.28 30.45 35.62 
ระดับสังกัด 48.77 26.55 32.47 30.14 35.93 

ระดับเขตพื้นท่ี 47.8 22.54 30.7 28.43 33.68 

คะแนนเฉลี่ยรวม 4 กลุ่มสาระการเรียนรู้ของการทดสอบทางการศึกษา ระดับชาติ  (O-NET)  ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3  ปีการศึกษา 
2560  ระดับประเทศ เท่ากับ  35.62  ระดับสังกัด  เท่ากับ 35.84  และระดับเขตพื้นที่มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 33.68 ซึ่งมี คะแนนเฉลี่ยต่ า
กว่าระดับสังกัดและระดับประเทศ   
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นโยบายที ่2 การจัดการศึกษาปฐมวัย 
         เด็กปฐมวัยมีผลการประเมินพัฒนาการด้านร่างกาย อารมณ์จิตใจ สังคม และ
สติปัญญา ตามมาตรฐานคุณลักษณะที่พึงประสงค์รายด้านในระดับดี ร้อยละ 88.42 
และสถานศึกษาในสังกัดที่จัดการเรียนการสอนระดับปฐมวัยสามารถจัดท าหลักสูตร
สถานศึกษาปฐมวัยสอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุ ทธศักราช 2560            
ร้อยละ 100  
 
         ข้อมูลเด็กปฐมวัยทีม่ีผลการประเมินพัฒนาการด้านร่างกาย อารมณจ์ิตใจ 
สังคม และสติปญัญา ตามมาตรฐานคุณลักษณะที่พึงประสงค์รายด้านในระดับดี   
ภาคเรยีนที่ 2/2560 ณ 31 มีนาคม 2561) 
 

ระดับช้ัน 

จ านวน 
นักเรียน
ทั้งหมด
(คน) 

ผู้เรียนระดับปฐมวัยที่มีผลการประเมินพัฒนาการในระดับดี  
จ าแนกรายด้าน (คน) 

ด้านร่างกาย 
ด้านอารมณ์

จิตใจ 
ด้านสังคม ด้านสติปัญญา 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

อนุบาล 1 230 207 90.00 207 90.00 211 91.73 193 83.91 

อนุบาล 2 1,272 1,181 92.84 1,187 93.31 1,180 92.76 1,106 86.94 

อนุบาล 3  1,392 1,295 93.03 1,314 94.39 1,312 94.25 1,260 90.51 

รวม 2,894 2,683 92.70 2,708 93.57 2,703 93.40 2,559 88.42 

 
 

โรงเรียนที่จัดการศึกษาปฐมวัย ต้นแบบ 
โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ : แนวทาง STEM 

  
 
โรงเรียนวัดป่าข่อยใต้ : สนามเด็กเล่นตามรอย  
พระยุคลบาท 

  
 
โรงเรียนบ้านร้องขี้เหล็ก : แนวมอนเตสซอรี 

   
 

นโยบายที่ 3 การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ          
          ในปีงบประมาณ 2561 มีครูในสังกัด เข้ารับการอบรมโครงการ Boot Camp จ านวน 47 คน  รวมจ านวนครูที่ผา่นการอบรม Boot 
Camp ในปีงบประมาณ 2560-2561 จ านวน 89 คน  โดยมี Master Trainer จ านวน 2 คน  

                                       
นโยบายที่ 4  การพัฒนาการคิดวิเคราะห์ และSTEM Education 
            สถานศึกษาในสังกัด เข้าร่วมโครงการ STEM 64 แห่ง  ครูที่ผ่านการอบรมโครงการฯ สามารถใช้สื่อ/นวัตกรรมโดยบริบทของ
โรงเรียนเป็นฐาน มีการจัดการเรยีนการสอนโดยพื้นที่ ชุมชน หลักการทางวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี น ามาออกแบบการเรียนรู้โดย
ใช้การสอนแบบโครงการ ปัญหาเป็นฐานและการสอนแบบเปิดและการศึกษาช้ันเรียน 
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นโยบายที่ 5 การเพิ่มสัดส่วนผู้เรียนสายอาชีพ 
         ข้อมูลจ านวนนักเรียนเรยีนต่อในปีการศึกษา 2561 ของนักเรียน
มัธยมศึกษาปีท่ี 3 ปีการศึกษา 2560  จ านวน 596 คน เรียนต่อสาย
สามัญ จ านวน 161 คน สายอาชีพ จ านวน 415 คน และเทียบเท่า 
จ านวน 20 คน  
 

 
การจัดประชุมครูแนะแนวของโรงเรียนในสังกัด 16 ธันวาคม 2560 

  
การท าเคร่ืองเงินตอกลาย : โรงเรียนบ้านแมปู่คา 

 
 

นโยบายที่ 7 การบริหารจัดการศึกษาโรงเรียนขนาดเล็ก 
     ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เชียงใหม่ เขต 1 
ได้จัดท าแผนยุทธศาสตร์การบริหารโรงเรียนขนาดเล็ก ประจ าปี
งบประมาณ 2561-2563 โดยมีตัวช้ีวัดส าคัญคือ การท าให้จ านวน
โรงเรียนขนาดเล็กในพื้นที่ลดลง น าไปสู่การพัฒนาคุณภาพของ
ผู้เรียนอย่างเหมาะสม ในปีการศึกษา 2560 มีโรงเรียนขนาดเล็ก 
39 แห่ง  และในปีการศึกษา 2561 มีโรงเรียนขนาดเล็ก จ านวน 
38 แห่ง (ลดลง 1 แห่ง) 
       ด าเนินการจัดประชุมเพื่อช้ีแจงการบริหารจัดการโรงเรียน
ขนาดเล็ก ที่มีนักเรียนต่ ากว่า 40 คน และรับฟังความคิดเห็นของ
คณะกรรมการสถานศึกษา ผู้ปกครองนักเรียน ชุมชน ผู้มีส่วน
เกี่ยวข้อง  ดังนี้ วันที่ 31 มกราคม 2561 ณ  โรงเรียนบ้านสันต้น
ม่ ว ง เหนือ  อ า เภอดอยสะ เก็ด , วันที่  6  กุมภาพันธ์  2561             
ณ  โรงเรียนบ้านม่วงโตน อ าเภอดอยสะเก็ด โรงเรียนบ้านแม่ปูคา 
อ าเภอสันก าแพง, วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2561 ณ โรงเรียนวัดบ้าน
โห้ง และโรงเรียนวัดแม่ผาแหน 
        จากการประชุมรับฟังความคิดเห็น โรงเรียน  2 โรงเรียน คือ
โรงเรียนบ้านปงป่าเอื้อง ขอควบรวมโรงเรียนบ้านแม่ปูคา และ
โรงเรียนบ้านม่วงโตน ขอเลิกสถานศึกษา ตั้งแต่ ภาคเรียนที่ 
1/2562 ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 
1 ได้ เสนอเรื่ องดั งกล่าว เข้าพิจารณาในวาระการประชุม
คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด และได้มีมติอนุมัติ ให้เลิก
โรงเรียนบ้านม่วงโตน และควบควมโรงเรียนบ้านแม่ปูคา และ
โรงเรียนบ้านปงป่าเอื้อง ในภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2562   

 
 

 
การจัดประชุมชี้แจงการบริหารจดัการโรงเรียนขนาดเล็ก และรับฟังความคิดเห็นของคณะกรรมการสถานศึกษา  
ผู้ปกครอง ชุมชน ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 
 

    
 
  

27% 

70% 

3% 

ข้อมูลการเรียนต่อ ปีการศึกษา 2561 

สายสามัญ 

สายอาชีพ 

เทียบเท่า 
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นโยบายที่ 8 การอ่านออกเขียนได้ 
จ านวนนักเรียนที่อ่านออกเขียนได้ และอ่านคล่องเขียนคล่อง        
ปีการศึกษา 2560 

ร.ร. 

อ่านออกเขียนได้ ปกีารศึกษา 
2560 

อ่านคล่อง เขียนคล่อง ปี
การศึกษา 2560 

นักเรียน 
ชั้น ป.1 
ทั้งหมด 

 

จ านวน
นักเรียน 
อ่านออก 
เขียนได้  

 

ร้อยละ 

จ านวน
นักเรียน 
ชั้น ป.2- 

ป.3 
ทั้งหมด 

จ านวน
นักเรียน
ที่อ่าน
คล่อง
เขียน
คล่อง  

ร้อยละ 

88 
แห่ง 

2,487 1,906 76.63 4,503 3,517 78.10 

     และ  ในปีการศึกษา 2561 
การประเมินการอ่านการเขยีนหนงัสือ ป.1 จ านวน  2,635 คน  
ผ่านการประเมินการอ่าน 2,440 คน การเขียน 2,416 คน    
การประเมินการอ่านการเขยีนหนงัสือ ป.2-3 จ านวน 4,545คน  
ผ่านการประเมินการอ่าน 4,384 คน  การเขียน 3,972 คน 
     และได้ด าเนินการจดัการอบรมเชิงปฏิบัติการครูภาษาไทยในสังกัด 
เพื่อจัดท าคู่มือการประเมินการอ่านการเขียน นักเรยีน ช้ัน ป.4 
ระหว่างวันท่ี 13-14 กันยายน 2561 

  
 

นโยบายที่ 9 การส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมในสถานศึกษา       
     ส่งเสริมให้สถานศึกษาได้มีการประเมินตนเอง ก าหนดจุดพัฒนา
ให้สอดคล้องกับสภาพบริบทของสถานศึกษา   และการนิเทศติดตาม
และประเมินผลการด าเนินของสถานศึกษาอย่างต่อเนื่อง ส่งเสริมให้
สถานศึกษาได้รับการพัฒนาโดยใช้กระบวนการนิเทศแบบบูรณาการ 
โดยความร่วมมือของศึกษานิเทศก์และรองผู้อ านวยการส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประจ าเครือข่าย ส่งเสริมให้สถานศึกษาได้มีการ
ประเมินตนเอง ก าหนดจุดพัฒนาให้สอดคล้องกับสภาพบริบทของ
สถานศึกษา พร้อมทั้งส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษามีส่วนร่วมกับ
หน่วยงานภายนอกในการจัดกิจกรรมที่สอดคล้องกับหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง  การใช้กระบวนการเรียนรู้และพัฒนาคุณธรรม 
จริยธรรมแบบมีส่วนร่วม 
      ในปีการศึกษา 2561 ด าเนินการประเมินสถานศึกษาพอเพียง 
เพื่อรับรองเป็นโรงเรียนต้นแบบ จ านวน 10 แห่ง 

 

นโยบายที่ 13 การพัฒนาครูทั้งระบบ  
    ในปี งบประมาณ  2561    มี ค รู สมั ค ร เ ข้ า รั บก ารพัฒนา         
จ านวน 821 คน  จากจ านวนครูทั้งหมด 1,008 คน คิดเป็น 81.44 

 
 

 
 
 

นโยบายที่ 14 การพัฒนาผู้เรียนและเยาวชนผ่าน
กระบวนการลูกเสือและยุวกาชาด 
     จัดกิจกรรมงานวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้าเนื่องในวันคล้าย
สวรรคตแห่งพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว พระผู้
พระราชทานก าหนดลูกเสือไทย ในวันที่ 25 พฤศจิกายน 2560 
     จัดกิจกรรมการประกวดระเบียบแถวระดับเขตพื้นที่การศึกษา ใน
วันที่ 5 มิถุนายน 2561 ณ สนามโรงเรียนบ้านสันก าแพง อ าเภอ      
สันก าแพง จังหวัดเชียงใหม่ ,จัดวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ
ประจ าปี 2561 , จัดประชุมคณะกรรมการลูกเสือเขตพื้นที่ เมื่อวันที่ 
11 มกราคม 2561  
     มอบเกียรติบัตรให้แก่ผู้บังคับบัญชาลูกเสือดีเด่น จ านวน 10 ราย 
เมื่อวันท่ี 23 มกราคม 2561   
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ผลการด าเนินงานด้านยุทธศาสตร ์
ยุทธศาสตร์ที่ 1 จัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคง 

โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมภิบาลในสถานศึกษา “ป้องกันการทุจริต” 
1) จัดประชุมเชิงปฏิบัติการถอดรหสัการด าเนินงาน “บริษัทสร้างการด”ี โรงเรียนสุจรติ ในวันท่ี 1 สิงหาคม 2561 โดยมีกิจกรรมดังนี ้

             โรงเรียนสจุริตต้นแบบ : โรงเรียนชุมชน-วัดท่าเดื่อ จัดนิทรรศการผลการด าเนินงานโรงเรียนสุจรติ และบริษัทสรา้งการดี 
             เครือข่ายโรงเรียนสจุรติ ร้อยละ 10   น าเสนอผลการด าเนินงานบริษัทสร้างการดี หลังจากได้รับเงินจัดสรรเพ่ือด าเนินการ  
             ปีการศึกษา 2560 โรงเรียนละ 2,000 บาท จ านวน 11 โรงเรียน เครือข่ายโรงเรียนสุจริต รอ้ยละ 20 ร่วมอภิปราย แลกเปลี่ยนเรียนรู้  

2) จัดประชุมอบรเชิงปฏิบัติการถอดรหัส“หลักสตูรตา้นทุจริตศึกษา”  
(Anti-Corruption Education)  ในวันที่ 2 สิงหาคม 2561 โดยมีกิจกรรมดังนี้ 

                 
  

                   
       3)    โรงเรียนสุจริตต้นแบบ จ านวน 64 แห่ง ผ่านการประเมินและความโปร่งใสของสถานศึกษา 

10 กรกฎาคม 2561 จัดประชุมช้ีแจงเกณฑ์การประเมิน ITA ให้โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม ่
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โครงการพัฒนาทักษะชีวิตผ่านกิจกรรมค่ายเสริมสร้างทักษะชีวิต ประจ าปี 2561  
                 มีเป้าหมายได้แกน่ักเรียนกลุม่เสี่ยง  จ านวน 100 คน จัดขึ้นในระหว่างวันท่ี 24-25 สิงหาคม 2561   ณ  ค่ายลูกเสือเหนือเกล้า 
ต าบลแมปู่คา อ าเภอสันก าแพง จังหวัดเชียงใหม่ 

 
 

กิจกรรมเฝ้าระวัง “ล้อมรั้ว ก่อนเลิฟ”  
                  ในเทศกาลวันวาเลนไทน์ 14 กุมภาพันธ์ 2561 โดยส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 และคณะ
พนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรยีนนักศึกษา (พสน.) ร่วมกันจัดขึ้น พร้อมปล่อยขบวนรถเพื่อเฝ้าระวังในการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
และคุ้มครองเยาวชนโดยมีคณะ พสน. ที่ผ่านการอบรมในอ าเภอเมืองเชียงใหม่ จากสถานศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ 50 คน จัดสายตรวจในพื้นที่
เสี่ยง ได้แก่ ร้านเกมส์ โต๊ะสนุกเกอร์ น้ าตก ห้างสรรพสินค้า และร้านจ าหน่ายสุรารอบๆ โรงเรียน เป็นต้น 
 

                      
กิจกรรมการประเมินสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ประจ าปี 2561 

 
 

การฝึกอบรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติด 
                       จัดอบรมลูกเสือ ต้านภัยยาเสพติด ระหว่างวันที่ 19-20 มิถุนายน 2561 ณ ค่ายลูกเสือเหนือเกล้า ต าบลแมปู่คา 
อ าเภอสันก าแพง จังหวัดเชียงใหม่ 
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ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนและส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อสร้างขีดความสามารถ 
                   ในการแข่งขัน 

โครงการส่งเสริมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน เพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันทักษะวิชาการงาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียนสู่เวทีระดับชาติ 
             ผลการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรยีน ครั้งท่ี 67 ประจ าปีการศึกษา 2560 ระดับชาติ ชนะเลิศ ล าดับที่ 1  จ านวน 2 รางวัล 
ได้แก ่
                   1.ช่ือกิจกรรมการแข่งขัน การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6   โรงเรียนที่ไดร้ับรางวัล  โรงเรียนวดัสวนดอก 
                   2.ช่ือกิจกรรมการแข่งขัน การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3  โรงเรียนทีไ่ด้รับรางวัล โรงเรียนบ้านโป่งน้อย 
             ด าเนินการจัดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครัง้ที่ 68 ระดับเขตพื้นท่ีการศึกษา 2561 ในเดือนกรกฎาคม 2561 

 

 
 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
โครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา  
             ไดส้่งเสริมสนับสนนุให้ข้าราชการครู เข้าร่วมโครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจรในปีงบประมาณ พ.ศ.2561  มีครูที่สมคัรเข้า
รับการพัฒนา 821 คน  สมัครเรียนหลักสตูร จ านวน 1,181 หลักสตูร  
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการบุคลากรในส านักงาน 
               จัดประชุมทีมบริหาร(สภากาแฟ) ทุกวันพุธ เพื่อรับฟังรายการพุธเช้าข่าวสพฐ.และประชุมขับเคลื่อนภารกิจภายในส านักงานฯ 
มีการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาเป็นประจ าทุกเดือน เพื่อให้กลุ่ม/หน่วย ได้แจ้งข้อราชการ และประชุมข้าราชการลูกจ้างเพื่อทบทวน
ภารกิจงาน ตดิตาม และประเมินผลงานตามยุทธศาสตร์ นโยบาย ทุกรอบไตรมาส  
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ยุทธศาสตร์ที่ 4  ขยายโอกาสทางการเข้าถึงบริการทางการศึกษาและการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
โครงการส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนางานระบบการดูแลช่วยเหลือและคุ้มครองนักเรียนในสถานศึกษา 
          ด าเนินการจัดประชุมระบบดูแลช่วยเหลือนักเรยีน ในวันที่ 7 พฤษภาคม 2561 
แนวทางการด าเนินงานการดูแลช่วยเหลือและคุ้มครองนักเรยีนและการแนะแนว เพื่อส่งเสริมพัฒนาคณุภาพการจัดการศึกษาลงสู่การปฏิบัติให้
สอดคล้องกับการจัดการเรยีนการสอนของครู เกิดประสิทธิภาพ ครอบคลุมภารกิจ 4 ด้าน ประกอบดว้ย 
1. ด้านพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรยีน  2. ดา้นการสร้างภมูิคุ้มกันทางสังคม  3. ด้านการพฒันาส่งเสริมความประพฤตินักเรียน 
4. ด้านการคุ้มครองและพิทักษ์สิทธิเด็ก 

 
             ให้ทุนการศึกษาเด็กด้อยโอกาสประจ าปีการศึกษา 2561 แก่นักเรียนในสังกัด ท่ีประสบปญัหาเดือดร้อนในด้านต่าง ๆ เช่น ยากจน 
ขาดแคลนทุนทรัพย์ และมีความจ าเป็นช่วยเหลือเป็นการเร่งด่วน จ านวน 55 โรงเรยีน ทุนละ 2,000 บาท 

     
           จดักิจกรรมมอบผา้หม่ต้านภยัหนาว ตามโครงการช่วยเหลือนักเรยีนที่ประสบภัยหนาว  ปี 2561 ให้นักเรียนในสังกัด 

 
ยุทธศาสตร์ที่ 5 จัดการศึกษาเพ่ือเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิง่แวดล้อม 
โครงการค่ายเยาวชนรักษ์พงไพร  โดยจัดกิจกรรมเข้าค่าย ในระหว่างปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560  
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ยุทธศาสตร์ที่ 6 พัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมการมีส่วนร่วม 
โครงการพัฒนาเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา ของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 
        ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 ได้จัดท าระเบียบส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
เชียงใหม่ เขต 1 ว่าด้วยเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561 โดยปรับปรุงจากปี พ.ศ. 2555 มีการก าหนดเครือข่าย
พัฒนาคุณภาพการศึกษา จ านวน 6 เครือข่าย และเครือข่ายวิชาการ จ านวน 21 เครือข่าย  
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การด าเนินงานขับเคลื่อน “เขตสุจริต” ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2561 
             ในปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 มีผลการประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ( ITA Online) อยู่ในระดับค่าคะแนน 94.02  (เป็นล าดับที่ 7 จาก 225 เขตพ้ืนที่
การศึกษา)  ซ่ึงมีพัฒนาการแบบก้าวกระโดด จากปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ซ่ึงมีระดับค่าคะแนนที่ 84.12   เป็นผลการด าเนินงานที่
ภาคภูมิใจของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 โดยการขับเคลื่อนกิจกรรมต่างๆ ดังนี้ 
 

         การประกาศเจตจ านงสุจรติ “ไม่ทนต่อการทุจริตทุกรูปแบบ” 
 ในวันท่ี 13 มิถุนายน 2561 ณ บริเวณหนา้เสาธง ศาลากลางจังหวัด
เชียงใหม่ 

 

      กิจกรรมปลูกป่า และบวชป่า เพ่ือเฉลิมพระเกียรตสิมเด็จพระนาง
เจ้าสริิกิติ์ พระบรมราชินีนาถในรชักาลที่ 9  ในวันท่ี 9 สิงหาคม 2561 
ณ หมู่บ้านป่าสักงาม อ าเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม ่

 

 
     จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “เขตสุจรติ ไม่คดิคอรร์ัปชั่น” เพื่อสร้าง
ความตะหนักเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าท่ีด้วยความซื่อสัตย์ สุจรติ ให้กับ
ข้าราชการและบุคลากรในสังกัด ในวันที่ 15 พฤษภาคม 2561 

 

    การประชุมเพื่อขับเคลื่อนเขตสุจริต โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสรุปผล
การวิเคราะห์พฤติกรรมผลประโยชน์ทับซ้อน ของ ข้าราชการและ
บุคลากร ในวันที่ 5 มิถุนายน 2561 
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ส่วนที่ 3  

ทิศทางในการจัดการศึกษา ปีงบประมาณ 2562 

                     ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต  1  มีนโยบายการด าเนินงาน 6 ด้าน ใน           
การขับเคลื่อนการจัดการศึกษาข้ันพื้นฐาน ดังนี้ 
นโยบายที่ 1 ด้านการจัดการศึกษาเพื่อความม่ันคง 
ประเด็นกลยุทธ์ที่ 1 จัดการศึกษาเพื่อความม่ันคง 

เป้าประสงค์ แนวทางการพัฒนา 
๑. ผู้เรียนมคีวามรักในสถาบันหลกั
ของชาติ และยึดมั่นการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตย 
อันมีพระมหากษตัริย์ทรงเป็น
ประมุข 
    

1.1 น้อมน าแนวพระราชด าริ สืบสานพระราชปณิธานและพระบรมราโชบายด้านการศึกษา และ 
“ศาสตร์พระราชา”มาใช้ในการจดักระบวนการเรยีนรู้อย่างยั่งยืน 
1.2 ปลูกฝังความรักในสถาบันหลกัของชาติ และยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษตัริย์ทรงเป็นประมุขและต่อต้านการทุจริตคอรร์ัปชั่น 
1.3 เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ผา่นหลักสูตร
และกระบวนการเรียนรู้ประวตัิศาสตร์ ความเป็นพลเมือง ภูมิปญัญา และวัฒนธรรมไทย 
1.4 ส่งเสริมใหผู้้เรียนมีความรู้ความเข้าใจและภาคภูมิใจเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ท้องถิ่น 

2. ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และ
ค่านิยมที่พึงประสงค์ 
    
 

2.1 น้อมน าหลักการทรงงานในหลวง ร.9 และพระบรมราโชบาย ร.10 มาบูรณาการในการจัดการ
เรียนรูต้ามหลักสูตร 
2.2 ส่งเสริม สนับสนุนการจัดกิจกรรมทั้งในและนอกห้องเรียนท่ีเอื้อต่อการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม 
คุณลักษณะอันพึงประสงค ์
2.3 ส่งเสริม สนับสนุนใหส้ถานศึกษาด าเนินการตามแนวทางโรงเรียนคุณธรรม โรงเรียนวิถีพุทธ 
สถานศึกษาพอเพียง ฯลฯ 

3. ผู้เรียนในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะ
กิจจังหวัดชายแดนภาคใต้และพื้นที่
พิเศษไดร้ับการศึกษาและเรียนรู ้
อย่างมีคุณภาพ  
 

3.1 พัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาในเขตพื้นท่ีพิเศษให้เหมาะสมตามบริบทของพื้นที่  
เช่น เขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้  
3.2 พัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาในพ้ืนท่ีพิเศษ (เขตระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก เมือง
ต้นแบบ “สามเหลี่ยมมั่นคง  
มั่งคั่ง ยั่งยืน” พื้นที่สูง พื้นที่ตามแนวตะเข็บชายแดน และพื้นท่ีเกาะแก่ง ชายฝั่งทะเล)   

4. ผู้เรียนมีความรูแ้ละทักษะ ในการ
ป้องกันจากภัยคุกคาม ในชีวิต
รูปแบบใหม ่

4.1 เสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจและป้องกันตัวเองได้ จากภัยคุกคาม เช่น อาชญากรรม และความ
รุนแรง ในรูปแบบต่างๆ สิ่งเสพติด ภัยพิบัติจากธรรมชาติ ภัยจากโรคอุบัติใหม่ ภัยจากไซเบอร์ ฯลฯ 
4.2 พัฒนาระบบ กลไก และมาตรการ ท่ีเข้มแข็งในการป้องกันและแก้ไขจากภัยคุกคาม 
ในรูปแบบใหม ่
4.3 บูรณาการการแก้ไขปญัหาและป้องกันจากภัยคุกคามกับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

 
นโยบายที่ 2 ด้านการส่งเสริมการจัดการศึกษาเพ่ือสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน 
ประเด็นกลยุทธ์ที่ 2  ส่งเสริมการจัดการศึกษาเพ่ือสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน 

เป้าประสงค์ แนวทางการพัฒนา 
1. ผู้เรียนมีคุณลักษณะและ
ศักยภาพที่จ าเป็นต่อการสร้างขีด
ความสามารถในการแข่งขันของ
ประเทศ มีทักษะอาชีพตามความ
ต้องการของตลาดงาน และการ
พัฒนาประเทศ 

1.1 ส่งเสริม สนับสนุนให้ครูและบคุลากรทางการศึกษาพัฒนาเครื่องมือการวัดและประเมินระดับชั้น
เรียน ท่ีสอดคล้องตามแนวทางการประเมินผลนักเรียนร่วมกับานาชาติ (PISA : Programme for 
International Student Assessment) ตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษาตอนปลายขึ้นไป 
1.2 ส่งเสริม สนับสนุนให้ครูและบคุลากรทางการศึกษาพัฒนาเครื่องมือเสรมิทักษะการคิดแก้ปัญหา
ตามแนวทางการประเมินผลนักเรยีนร่วมกับนานาชาติ (PISA : Programme for International 
Student Assessment) ตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษาตอนปลายขึ้นไป เช่น แบบฝึกหัดท้ายบท 
แบบฝึกเสริมทักษะ ฯลฯ 
1.3 ให้บรกิารเครื่องมือการวัดและประเมนิอิงสมรรถนะตามแนวทางการประเมินผลนักเรียนร่วมกับ
นานาชาติ (PISA : Programme for International Student Assessment) แก่สถานศึกษา ด้วย
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เป้าประสงค์ แนวทางการพัฒนา 
ระบบ Online-Testing 
1.4 ส่งเสริม สนับสนุนการจัดเวทีวิชาการการแข่งขันทักษะในระดับต่างๆ และการน าเสนอ
นวัตกรรมทางการศึกษาทั้งในและต่างประเทศ 

    
 

2.1 ส่งเสริม สนับสนุนใหส้ถานศึกษาจัดการเรียนรู้แก่ผู้เรียนตามความสนใจในทักษะอาชีพ 
ที่ตนเองถนัดเพื่อเตรยีมความพร้อมก่อนเข้าสู่ตลาดงาน และการพัฒนาประเทศ 
2.2 ส่งเสริมสนับสนุนการจดักิจกรรมแนะแนวเพื่อการศึกษาต่อและการประกอบอาชีพอย่างเข้มแข็ง
ต่อเนื่องและเป็นรูปธรรม 

2. ครูและบุคลากรทางการศึกษามี
บทบาทเป็นนักวิจัยและพัฒนา
นวัตกรรมทางการศึกษา  

3.1 ส่งเสริม สนับสนุน การท าวิจยัและพัฒนานวัตกรรมเพื่อการบรหิารจัดการศึกษาในหน่วยงานทุก
ระดับ 
3.2 ส่งเสริม สนับสนุนให้ครูและบคุลากรทางการศึกษา ศึกษา วิจัย เพื่อพัฒนาหลักสตูร 
กระบวนการเรียนรู้ การวัดและประเมินผล  
โดยเน้นใหม้ีการวิจัยในช้ันเรียน 
3.3 แสวงหาความร่วมมือกับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องกับการวิจัย 
3.4 จัดเวทีวิชาการ น าเสนอผลงาน และแลกเปลี่ยนเรียนรู ้

 
นโยบายที ่3 ด้านการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ประเด็นกลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาคุณภาพผู้เรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษา 

เป้าประสงค์ แนวทางการพัฒนา 
1. ผู้เรียนเป็นคนดี คนเก่ง  
มีคุณภาพ มีสมรรถนะ ทักษะ และ
คุณลักษณะทีส่ าคัญจ าเป็นใน
ศตวรรษที่ ๒๑  

ระดับปฐมวัย 
1.1 ส่งเสริมให้สถานศึกษาพัฒนาหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย ที่ส่งเสริมให้เด็กได้รับประสบการณ์การ
เรียนรู้อย่างมีความสุข 
1.2 ส่งเสริม สนับสนุน การจัดประสบการณ์เรียนรู้ที่สอดคล้องกับพัฒนาการของเด็กปฐมวัยในรูปแบบ
ที่หลากหลาย เช่น นวัตกรรมการสอนการสอนแบบมอนเตสเซอรี การสอนตามโครงการบ้าน
นักวิทยาศาสตร์น้อย ฯลฯ 
1.3 ส่งเสริมการจัดสภาพแวดล้อมทั้งในและนอกห้องเรียน ที่เอื้อต่อพัฒนาการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัย 
1.4 ส่งเสริมการสร้างความรู้ความเข้าใจแก่พ่อแม่ผู้ปกครองเกี่ยวกับการอบรมเลี้ยงดูเด็กปฐมวัยที่
ถูกต้องตามหลักจิตวิทยาพัฒนาการ 
1.5 ส่งเสริม สนับสนุน โรงเรียนต้นแบบปฐมวัย (โรงเรียนอนุบาลประจ าจังหวัด และโรงเรียนอนุบาล
ประจ าอ าเภอ) ให้เป็นแหล่งเรียนรู้และบริการทางวิชาการ 

 ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
2.1 พัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ความต้องการของผู้เรียน 
และบริบทของท้องถิ่น   
2.2 ส่งเสริมการจัดหลักสูตรทักษะอาชีพ ควบคู่ไปกับวิชาสามัญ เช่น ทวิศึกษา (Dual Education) 
หลักสตูรระยะสั้น 
2.3 ส่งเสริมการจัดการเรยีนรู้ที่ใหผู้้เรยีนไดเ้รียนรู้ผา่นกิจกรรมการปฏิบัติจริง (Active Learning) 
เน้นทักษะกระบวนการ ให้เกิดทักษะการคิดวเิคราะห์ คิดแก้ปญัหา และคิดสรา้งสรรค์ในทุกกลุ่ม
สาระการเรียนรู้ ท้ังในและนอกห้องเรียน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.4 สนับสนุนการผลิต จดัหาและใช้สื่อการเรียนการสอน เทคโนโลยี นวัตกรรม และสิ่งอ านวย
ความสะดวกท่ีหลากหลายรวมทั้งการพัฒนาห้องสมุดและแหล่งเรียนรู้ภายในสถานศึกษาในการ
จัดการเรียนรู้ได้ทั้งในห้องเรียน และนอกห้องเรียน เพื่อให้ผู้เรยีนไดเ้รียนรู้อย่างเต็มศักยภาพ 
2.5 พัฒนาระบบการวัดและประเมินผลในทุกระดับให้มคีวามหลากหลาย โดยมุ่งเน้นการใช้แบบ
สอบอัตนัย มาใช้ในการวัดและประเมินผล และน าผลการวัดและประเมินผลไปใช้ประโยชน์อย่าง
แท้จริง 
2.6 ส่งเสริมผู้ที่มีความสามารถพิเศษด้านศิลปะ ดนตรีและกีฬา โดยจัดเป็นห้องเรยีนเฉพาะด้าน มี
หลักสตูรและแผนการเรียนท่ีจะน าไปสู่ความเป็นเลิศในแตล่ะด้าน 
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เป้าประสงค์ แนวทางการพัฒนา 
 3.1 ส่งเสริมใหผู้้เรียนมีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี ๒๑ 

3.2 ส่งเสริมการจัดการเรียนรูเ้พื่อยกระดับผลสัมฤทธ์ิจากการทดสอบระดับชั้นเรียน ระดับ 
เขตพื้นท่ี และระดับชาติใหสู้งขึ้น 
3.3 ส่งเสริมสนับสนุนใหผู้้เรียนมีนสิัยรักการอ่าน และสามารถอา่นออกเขียนได ้ตามช่วงวัย 
3.4 ส่งเสริมใหผู้้เรียนได้เรยีนรู้เกดิทักษะการคิดวิเคราะห์ คิดแก้ปัญหา และคดิสร้างสรรค์ 
ในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู ้
3.5 ปลูกฝังทักษะกระบวนการวิทยาศาสตร์และจิตวิทยาศาสตร ์
3.6 ส่งเสริมการเรียนการสอนให้ผู้เรียนมีความมั่นใจในการสื่อสารภาษาอังกฤษ ภาษาประเทศคู่ค้า 
และภาษาอาเซียนอย่างน้อย ๑ ภาษา 
3.7 ส่งเสรมิการเรียนการสอนใหผู้้เรียนกลุ่มเป้าหมายโรงเรียนมาตรฐานสากลมีระดับความสามารถการ
ใช้ภาษาอังกฤษตามมาตรฐานความสามารถทางภาษาอังกฤษ (CEFR) โดยการประเมินกับสถาบัน
เจ้าของภาษา 
3.8 ส่งเสริมสถานศึกษาจดักิจกรรมส่งเสริมใหผู้้เรยีนมสีุขภาวะที่ดี 

2. ผู้เรียนท่ีมคีวามต้องการ จ าเป็น
พิเศษ ได้รับการพัฒนาเต็มตาม
ศักยภาพ 
 

4.1 ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาท่ีจัดการศึกษาส าหรับผู้เรียนท่ีมีความ
ต้องการจ าเป็นพิเศษใหม้ีคุณภาพตามมาตรฐาน 
4.2 ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาผู้เรยีนที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษ (ผู้พิการผูด้้อยโอกาส) ให้
เต็มตามศักยภาพด้วยรูปแบบที่เหมาะสม 

3. ครูและบุคลากรทางการศึกษา
เป็นผู้ที่มีคณุธรรม  
มีจิตวิญญาณความเป็นครู  
มีสมรรถนะสูง สอดคล้องกับการ
จัดการเรียนรู ้
ในศตวรรษที่ 21  

5.1 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้สามารถจัดการเรียนรู้ อย่างมีคุณภาพทั้งระบบ
เชื่อมโยงกับการเลื่อนวิทยะฐานะในรูปแบบ 
ที่หลากหลาย ดังน้ี พัฒนาครูรูปแบบครบวงจร ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional 
Learning Community : PLC การเรียนรู้ผา่นกิจกรรมการปฏิบัติจรงิ (Active Learning) การ
พัฒนาด้วยระบบ Online 
5.2 ส่งเสริมและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้มีทักษะสูส่ากล เช่น ทักษะการใช้
ภาษาอังกฤษในการสื่อสาร ทักษะการใช้เทคโนโลยี ฯลฯ 
5.3 ส่งเสริมการพัฒนาครูในสาขาวิชาที่ขาดแคลนให้สามารถจดัการเรียนรู้ใหผู้้เรียนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

 
นโยบายที่ 4 ด้านโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียม การเข้าถึงบริการทางการศึกษา 
ประเด็นกลยุทธ์ที่ 4 ขยายโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาอย่างมีคุณภาพ 

เป้าประสงค์ แนวทางการพัฒนา 
1. ประชากรวัยเรียนทุกคน 
ได้รับโอกาสเข้าถึงการศึกษา 
ที่มีคุณภาพ เสมอภาค  

1.1 จัดท าส ามะโนประชากรวัยเรยีนและพัฒนาระบบฐานข้อมลูประชากรก่อนวัยเรยีน และวัย
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ที่มีประสิทธิภาพ 
๑.2 ส่งเสริมประชากรวัยเรียนทุกคนให้ได้รับโอกาสในการเข้ารับบรกิารทางการศึกษาอย่างท่ัวถึง 
เสมอภาคและมีคณุภาพ โดยประสานความร่วมมือจากทุกภาคส่วน 
1.3 สร้างความเข้มแข็งของระบบดูแลช่วยเหลือนักเรยีน ท่ีเน้นการดูแลแบบเข้าใจ เขา้ถึงและ
พัฒนา 
1.4 ส่งเสริม สนับสนุน การพัฒนาระบบส่งเสรมิความประพฤตินักเรยีน ระบบคุ้มครองนักเรยีน 
และการสรา้งภูมิคุ้มกันทางสังคม 

 2.1 ศึกษาวิจัย ต้นทุนในการจัดการศึกษา ต้นทุนต่อหัว ที่แท้จริงและจ านวนนักเรยีนต่อ
สถานศึกษาตามความเหมาะสม 
๒.2 ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการจัดการศึกษาท่ีเหมาะสม ส าหรับเด็กด้อยโอกาส ที่ไม่อยู่
ในทะเบียนราษฎร เช่น เด็กไรส้ัญชาติ เด็กพลัดถิ่น เด็กต่างด้าว เด็กไทย ท่ีไม่มเีลขประจ าตัว
ประชาชน ฯลฯ 
๒.3 ส่งเสริมสนับสนุนการใช้เทคโนโลยีในการจัดการศึกษาให้ครอบคลุมทุกพ้ืนท่ีอย่างทั่วถึง เช่น 
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เป้าประสงค์ แนวทางการพัฒนา 
การพัฒนาคุณภาพการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยสีารสนเทศ (Distance learning 
information technology : DLIT) การพัฒนาคุณภาพการศึกษาดว้ยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกล
ผ่านดาวเทียม  (Distance Learning Television : DLTV) ฯลฯ 
2.4 ส่งเสริม สนับสนุนการใช้เทคโนโลยสี าหรับช่องทางการสื่อสารอย่างเป็นระบบประชุมผ่าน
จอภาพและระบบถ่ายท ารายการ เพื่อการเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ให้ครอบคลมุทุกพ้ืนท่ีอย่างทั่วถึง 
สะดวก รวดเร็ว 

 

นโยบายที่ 5 ด้านการจัดการศึกษาเพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
ประเด็นกลยุทธ์ที่ 5 จัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

เป้าประสงค์ แนวทางการพัฒนา 
1. ผู้เรียนมีจิตส านึก ในการด าเนิน
ชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และ
สามารถประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 

1.1 จัดท าและพัฒนาหลักสูตรที่สง่เสริม การสร้างจิตส านึก ความตระหนักและพฤติกรรม 
การเสริมสร้างคณุภาพชีวิตเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
1.2 ส่งเสริม สนับสนุนให้หน่วยงานและสถานศึกษา จัดบรรยากาศและสิ่งแวดล้อม ให้เอื้อต่อการ
ปฏิบัติงาน และการเรียนรู ้
1.3 ส่งเสริม สนับสนุนให้ ผู้เรยีนมจีิตส านึกรักษ์สิ่งแวดล้อม มีคณุธรรม จริยธรรม และน้อมน า
แนวคิดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏบิัติในการด าเนินชีวิต 
1.4 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาในการเสริมสรา้งคุณภาพชีวิต เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
และน าแนวคิดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติในการด าเนินชีวิต 
1.5 สร้างเครือข่ายความร่วมมือกบัทุกภาคส่วนในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
1.6 ส่งเสริม สนับสนุนให้หน่วยงานและสถานศึกษา ก้าวสู่มาตรฐานโรงเรียนมาตรฐานสิ่งแวดล้อม
ศึกษาเพื่อการพัฒนาท่ียั่งยืน (EESD : Environmental Education Sustainable 
Development) 
1.7. ส่งเสริม หน่วยงานทุกระดับ 
และสถานศึกษา มีการวิจยัและพัฒนา 
องค์ความรู้ นวัตกรรมที่เกี่ยวข้องกับการสร้างเสริมคณุภาพชีวิตที่เปน็มิตรกับสิ่งแวดล้อม 
1.8. ส่งเสริมใหผู้้เรียนน าองค์ความรู้ไปใช้เพื่อจัดการในเรื่องภยัธรรมชาติ ความมั่นคงทางอาหาร 
พลังงาน และการอนุรักษ์ทรัพยากร ธรรมชาต ิ

 

นโยบายที่ 6 ด้านการพัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 
ประเด็นกลยุทธ์ที่ 6 พัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 

เป้าประสงค์ แนวทางการพัฒนา 
1. หน่วยงานทุกระดับ  
มีระบบบริหารจัดการศึกษาที่มี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
เป็นไปตามหลักธรรมมาภบิาล 
    

1.1 พัฒนาระบบ Big Data เพื่อการบริหารจัดการข้อมลูสารสนเทศให้มีความเชื่อมโยงและบรูณา
การฐานข้อมูลร่วมกันกับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 
1.2 ส่งเสริมการบรหิารจดัการที่มุง่เน้นคุณธรรมและความโปร่งใสในการท างาน ตามหลักการ
ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA : Integrity & 
Transparency Assessment) 
1.3 พัฒนาระบบการวางแผน การน าแผนไปสู่การปฏิบัติ การก ากับ ติดตาม ตรวจสอบ และ
ประเมินผล เพื่อการบรหิารจดัการที่มีประสิทธิภาพ โดยยึดหลักธรรมาภิบาล 
1.4 เพิ่มประสิทธิภาพระบบ การบริหารงบประมาณ การจดัตั้ง จัดสรรงบประมาณและการติดตาม
การใช้จ่ายงบประมาณ 
1.5 สร้างความเข้มแข็ง และยกระดับคุณภาพสถานศึกษาตามบริบทของพื้นที่ เช่น โรงเรียนาตร
ฐานสากล โรงเรยีนนวัตกรรม (innovative School) โรงเรียนร่วมพัฒนา โรงเรียนประชารัฐ 
โรงเรียนคุณธรรม โรงเรียนห้องเรียนกีฬา ฯลฯ 
1.6 ส่งเสริมระบบประกันคณุภาพภายในของสถานศึกษาให้เข้มแข็ง 
1.7 ยกย่องเชิดชูเกียรติส านักงาน 
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เป้าประสงค์ แนวทางการพัฒนา 
เขตพื้นท่ีการศึกษา ส านักบริหารงานการศึกษาพิเศษ  สถานศึกษา และ 
องค์คณะบุคคลที่มีผลงานเชิงประจักษ์ 

2. หน่วยงานสร้างเครือข่ายความ
ร่วมมือและส่งเสรมิให ้
ทุกภาคส่วนของสังคมเข้ามา 
มีส่วนร่วมในการบริหาร 
จัดการศึกษา 
    
 

2.1 ส่งเสริมการบรหิารจดัการเขตพื้นที่การศึกษาโดยใช้พื้นที่เป็นฐาน (Area-based 
Management) รูปแบบการบริหารแบบกระจายอ านาจ “CLUSTERs” 
2.2 ส่งเสริม การมสี่วนร่วมจดัท าแผนบูรณาการจัดการศึกษา ในระดับพื้นท่ี 
2.3 สร้างความเข้มแข็งในการยกระดับคณุภาพการศึกษารูปแบบเครอืข่าย เช่น เครือข่ายส่งเสรมิ
ประสิทธิภาพการจดัการศึกษา ศนูย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ สหวิทยาเขต กลุ่มโรงเรียน ฯลฯ 
2.4 ส่งเสริม สนับสนุน ผู้ปกครอง ชุมชน สังคม และสาธารณชน ให้มีความรู้ ความเข้าใจ และ มี
สว่นร่วมรับผดิชอบในการบริหารจัดการศึกษา  
2.5 ส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนของสังคม 
เข้ามามสี่วนร่วมจดัและสนับสนุนทรัพยากรเพื่อการศึกษา 

3. ระบบบริหารงานบุคคลของครู
และบุคลากรทางการศึกษา 
มีความเป็นธรรม สร้างขวัญก าลังใจ 
และส่งเสรมิให้ปฏิบตัิงานไดเ้ต็มตาม
ศักยภาพ 

3.1 พัฒนาระบบการบริหารงานบคุคลให้มีประสิทธิภาพ โดยเชื่อมโยงกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องใน
การก าหนดแผนอัตราก าลัง การสรรหา การบรรจุ แต่งตั้ง การประเมินและการพัฒนา   
3.2 สรา้งแรงจูงใจให้ครูและบุคลากรทางการศึกษามีขวัญและก าลังใจในการท างาน 
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