
 

 

นโยบายและกลยุทธของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 1 
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 1 ไดกําหนดนโยบายประจําป

งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ - ๒๕๖๕ โดยยึดหลักของการพัฒนาที่ยั ่งยืน และการสรางความสามารถในการ
แขงขันของประเทศในอนาคต เปนแนวทางในการจัดการศึกษาจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสอดคลองกับ
ยุทธศาสตรชาติ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๘๐ แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐) แผน
ปฏิรูปประเทศดานการศึกษา แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๕) 
แผนการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๗๙ และสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มุงสู 
Thailand ๔.๐ กําหนดนโยบาย ดังนี้ 

นโยบายที่ ๑  การจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง 
              นโยบายที่ ๒ การจัดการศึกษาเพ่ือเพิ่มความสามารถในการแขงขัน 
  นโยบายที่ ๓ การพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย 
  นโยบายที่ ๔ การสรางโอกาสในการเขาถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ  

นโยบายที่ ๕ การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 
นโยบายที่ ๖ การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา 

                นโยบายที่ ๗ การใชบริบทของจังหวัดเชียงใหม เปนฐานการเรียนรูและตอยอดสูการพัฒนา  
                               องคกรแหงนวัตกรรม 
               กลยุทธการขับเคลื่อนนโยบาย 
            กลยุทธที่ ๑  ผูเรียนเปนพลเมืองดี มีทักษะชีวิตรูเทาทันสังคม 
  กลยุทธที่ ๒  พัฒนาผูเรียนสูความเปนเลิศ 

กลยุทธที่ ๓  พัฒนาผูเรียนใหมีทักษะการเรียนรูในศตวรรษที่ ๒๑ (3R 8C)  
               กลยุทธที่ ๔  สรางโอกาสใหกับผูเรียนเขาถึงการบริการการศึกษา 
               กลยุทธที่ ๕  พัฒนาคุณภาพชีวิตเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 

                กลยุทธที่ ๖  พัฒนาองคกรสูมาตรฐานและมีความทันสมัย 
               กลยุทธที่ ๗  พัฒนาสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา และสถานศึกษาใหเปนบุคคลและองคกร
แหงการเรียนรู กาวสูองคกรแหงนวัตกรรม 
 
 

มาตรการและแนวดําเนินการ 

นโยบายที่ ๑ การจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง 

ตัวช้ีวัด 
๑. รอยละของผู เรียนที ่มีพฤติกรรมที ่แสดงออกถึงความรักในสถาบันหลักของชาติ 

ยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข 
๒ . รอยละของผู เร ียนที ่ม ีพฤติกรรมที ่แสดงออกถึงการมีทัศนคติที ่ด ีต อบ าน เมือง  

มีหลักคิดที ่ถูกตองเปนพลเมืองดีของชาติ มีคุณธรรม จริยธรรม มีคานิยมที่พึงประสงค มีคุณธรรม 
อัตลักษณ มีจิตสาธารณะ มีจิตอาสา รับผิดชอบตอครอบครัว ผูอื่น และสังคมโดยรวม ซื่อสัตย สุจริต 
มัธยัสถ อดออม โอบออมอารี มีวินัย และรักษาศีลธรรม 



 

 

๓ . ร อยละขอ งผู เ ร ีย น ม ีค ว ามรู  ค ว าม เข า ใจ  และม ีค ว ามพ รอ มส ามารถ รับ ม ือ 
กับภัยคุกคามทุกรูปแบบที่มีผลกระทบตอความมั่นคง เชน ภัยจากยาเสพติด ความรุนแรง การคุกคาม
ในชีวิตและทรัพยสิน การคามนุษย อาชญากรรมไซเบอร และภัยพิบัติตาง ๆ เปนตน 

๔. รอยละของผูเรียนในเขตพื้นที่เฉพาะกลุมชาติพันธุ กลุมผูดอยโอกาส และกลุมที่อยู
ใน พื ้นที ่ห างไกลทุรกันดาร พื้นที ่ส ูง  ได ร ับการบริการดานการศึกษาขั ้นพื ้น ฐานที ่ม ีค ุณภาพ และ
เหมาะสมตรงตามความตองการ สอดคลองกับบริบทของพ้ืนที่ 

๕. จํานวนสถานศึกษาที่นอมนําพระบรมราโชบายดานการศึกษาของพระบาทสมเด็จ
พระปรเมนทรรามาธิบดีศร ีสินทร มหาวชิราลงกรณฯ พระวชิร เกลาเจาอยู ห ัว  และหลักปรัชญา 
ของเศรษฐกิจพอเพียง ไปพ ัฒนาผู เร ียนใหม ีค ุณล ักษณะอันพึงประสงคตามที ่กําหนดไดอยางมี
ประสิทธิภาพ 

๖ . จํานวนสถานศึกษาที ่จ ัดบ รรยากาศสิ ่งแวดล อม  และจัดกิจกรรมการเร ียน รู 
ใหผู เรียนแสดงออกถึงความรักในสถาบันหลักของชาติ ยึดมั ่นการปกครองระบอบประชาธิปไตย 
อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข มีทัศนคติที ่ดีต อบานเมือง มีหลักคิดที ่ถูกตอง เปนพลเมืองดี 
ของชาติ มีคุณธรรม จริยธรรม 
กลยุทธที่ ๑. ผูเรียนเปนพลเมืองดี มีทักษะชีวิตรูเทาทันสังคม 

๑.พัฒนาผูเรียนทุกคน ใหมีความรักในสถาบันหลักของชาติ ยึดมั่นในการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข และมีทัศนคติที่ดีตอบานเมือง 

  เปนการพัฒนาผู เรียนใหมีความรักในสถาบันหลักของชาติ ยึดมั่นในการปกครอง
ระบอบประชาธิป ไตยอันม ีพระมหากษ ัตร ิย ทรงเป นประมุข ม ีท ัศนคต ิที ่ด ีต อบ านเม ือง ม ีหลักค ิด 
ที ่ถูกตอง เปนพลเมืองดีของชาติ และพลเมืองโลกที ่ด ี ม ีคุณธรรม จริยธรรม มีคานิยมที ่พ ึงประสงค  
มีคุณธรรมอัตลักษณ มีจิตสาธารณะ มีจิตอาสา รับผิดชอบตอครอบครัว ชุมชน และสังคมและประเทศชาติ
ซื่อสัตย สุจริต มัธยัสถ อดออม โอบออมอารี มีวินัย และรักษาศีลธรรม 

  โดยมีแนวทางการดําเนินการ ดังนี้ 
  ๑.๑ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา สงเสริม สนับสนุน กํากับ ติดตาม และประเมิน

สถานศึกษาตามมาตรการที่กําหนด 
  ๑.๒ สถานศึกษา  

(๑) พัฒนาหลักสูตรของสถานศึกษา โดยนําพระบรมราโชบายดานการศึกษาของ
พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีส ินทร มหาวชิราลงกรณฯ พระวชิร เกล าเจาอยู ห ัว  
และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปบ ูรณาการจัดกิจกรรมการเรียนรู เ พื ่อพัฒนาผู เร ียนมี
คุณลักษณะอันพึงประสงคตามที่กําหนด 

(๒) จัดบรรยากาศสิ่งแวดลอม และจัดกิจกรรมการเรียนรูใหผูเรียนแสดงออกถึง
ความรักในสถาบันหลักของชาติ ย ึด มั ่นการปกครองระบอบประชาธิป ไตยอันมีพระมหากษัตร ิย 
ทรงเปนประมุข มีทัศนคติที่ดีตอบานเมือง มีหลักคิดที่ถูกตอง เปนพลเมืองดีของชาติ และพลเมืองโลก
ที ่ด ี มีคุณธรรม จริยธรรม มีคานิยมที ่พึงประสงค มีคุณธรรมอัตลักษณ มีจิตสาธารณะ มีจิตอาสา 
รับผิดชอบตอครอบครัว ชุมชน สังคม และประเทศชาติ ซื่อสัตย สุจริต มัธยัสถ อดออม โอบออมอารี 
มีวินัย และรักษาศีลธรรม 



 

 

๒ .  พ ัฒ น า ผู เ ร ีย น ม ีค ว า ม ให ม ีค ว า ม พ ร อ ม ส า ม า ร ถ ร ับ ม ือ ก ับ ภ ัย ค ุก ค า ม 
ทุกรูปแบบ ทุกระดับความรุนแรง ที่มีผลกระทบตอความม่ันคงของประเทศ 

  เป นมาตรการในการพัฒนาผู เรียนใหมีความรู  ความสามารถในการรับมือกับภ ัย
คุกคาม รูปแบบใหมทุกรูปแบบ ทุกระดับความรุนแรง เชน ภัยจากยาเสพติด ภัยจากความรุนแรง การ
คุกคามในชีวิตและทรัพยสิน การคามนุษย อาชญากรรมไซเบอร และภัยพิบัติตาง ๆ เปนตน ควบคูไปกับ
การปองกันและแกไขปญหาที่มีอยูในปจจุบัน และที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต  โดยมีแนวทางการดําเนินการ 
ดังนี้ 

  ๒.๑  สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา  สงเสริม สนับสนุน กํากับ ติดตาม และประเมิน
สถานศึกษาตามมาตรการที่กําหนด 

  ๒.๒ สถานศึกษา 
(๑) พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา และจัดกิจกรรมการเรียนรูใหผู เรียนมีความรู 

คว าม เข า ใจ เ กี ่ย วก ับภ ัยค ุกคามที ่ม ีผ ลกระทบตอความมั ่น คง  ภ ัยจากย า เสพต ิด  ความร ุนแร ง  
การคุกคามในชีว ิตและทรัพยส ิน  การคามนุษย อาชญากรรมไซเบอร ภ ัยพิบ ัติและภาวะฉุก เฉิน  
และภัยคุกคามรูปแบบใหม ตลอดจนรูจักวิธีการปองกัน และแกไขหากไดรับผลกระทบจากภัยดังกลาว 

(๒) มีมาตรการและแนวทางการปองกันยาเสพติดในสถานศึกษาและชุมชน 
(๓) จัดสภาพแวดลอมภายในสถานศึกษาใหมีความมั่นคงปลอดภัย 
(๔ ) ม ีระบบการดูแล ติดตาม และชวยเหลือผู เร ียน  ในการแกปญหาตาง ๆ  

ไดรับคําปรึกษาชี้แนะและความชวยเหลืออยางทันการณ ทันเวลา รวมทั้งการอบรมบมนิสัย 
     ๓. พัฒนาคุณภาพผูเรียนในโรงเรียนโครงการพระราชดําริ  

  เปนมาตรการการจัดการศึกษาใหแกผู เรียนที ่อยู ในเขตพื ้นที ่เฉพาะ กลุ มชาติพันธุ 
กลุมผู ดอยโอกาส และกลุมที่อยูในพื้นที่โครงการพระราชดําริ โรงเรียนกองทุน และโรงเรียนในพื้นที่ส ูง 
ไดรับการบริการดานการศึกษาขั้นพื้นฐานที่มีคุณภาพ โดยมีแนวทางการดําเนินการ ดังนี้ 

๓.๑ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
(๑) สนับสนุนงบประมาณในการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาพื้นที่สูงใน

ถิ่นทุรกันดาร และดูแลนักเรียนในหอพักนอนตามความจําเปนและเหมาะสมกับบริบท 
(๒ ) ของบประมาณ เพิ ่ม เต ิม ให สถานศึกษาในกลุ ม โรง เร ียน พื ้นที ่ส ูง  ในถิ ่น

ทุรกันดาร ใหจัดการเรียนรูที่มีคุณภาพ และเกิดจิตสํานึกรักในสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย 
(๓) สงเสริมพัฒนางานวิชาการของสถานศึกษา ใหมีผลการปฏิบัติที่ดี มีผลงาน

ปรากฏชัดเปนที่ยอมรับของผูปกครองและชุมชน 
๓.๒ สถานศึกษา 
(๑ ) พ ัฒ น าร ูป แบ บและว ิธ ีก ารจ ัดก าร เร ีย น รู  สื ่อ ก าร เร ีย น รู  และการว ัด 

และประเมินผลที่เหมาะสมสําหรับการพัฒนาศักยภาพสูงสุด ผูเรียนกลุมชาติพันธุ  กลุมผูดอยโอกาส 
และกลุมที่อยูในพ้ืนที่หางไกลทุรกันดาร 

(๒) พัฒนาครูใหมีทักษะการสอนภาษาไทยสําหรับเด็กที ่ไมไดใชภาษาไทยใน
ชีวิตประจําวัน 

(๓) สงเสริมการจัดการเรียนรูโดยใชชุมชนเปนฐาน ในการพัฒนาทักษะวิชาการ 
ทักษะชีวิต ทักษะอาชีพ และภาษาที่ ๓ ที่สอดคลองและเหมาะสมกับสังคมพหุวัฒนธรรม 



 

 

นโยบายที่ ๒  การจัดการศึกษาเพื่อเพิ่มความสามารถในการแขงขันของประเทศ 

ตัวช้ีวัด 
๑. จํานวนผูเรียนมีความเปนเลิศทางดานวิชาการ มีทักษะความรูที่สอดคลองกับทักษะ

ที่จําเปนในศตวรรษที่ ๒๑ (3R 8C) 
๒. ผูเรียนระดับมัธยมศึกษาผานการประเมินสมรรถนะที่จําเปนดานการรูเรื่องการอาน 

(Reading Literacy) ด านการรู เรื ่อ งคณิตศาสตร (Mathematical Literacy) และดานการรู เรื ่อ ง
วิทยาศาสตร (Scientific Literacy) ตามแนวทางการประเมิน PISA 

๓. รอยละของผูเรียนที่มีศักยภาพไดรับโอกาสเขาสูเวทีการแขงขันระดับนานาชาติ 

กลยุทธที่ ๒  พัฒนาผูเรียนสูความเปนเลิศ 

 พ ัฒ น าค ุณ ภ าพ ผู เร ีย น เต ็ม ต าม ศ ัก ย ภ าพ  นํ า ไป สู ค ว าม เป น เล ิศ ด า น ว ิช า ก า ร 
ตามความสามารถ ความสนใจ มีทักษะที ่จําเปนในศตวรรษที่ ๒๑ สรางขีดความสามารถในการแขงขัน 
ของประเทศ โดยมีแนวทางดําเนินการ ดังนี้ 

    ๒.๑ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
    (๑ ) ศ ึกษาวิเคราะห  วิจ ัยและพัฒนาเครื ่อ งมือวัดแวว และรวบรวมเครื ่องม ือ 

วัดแววจากหนวยงานตาง ๆ ที่เก่ียวของท้ังภาครัฐและเอกชน  
    (๒ ) ดําเน ินการวัดแววความถนัดทางการเรียนของนัก เรียนระดับมัธยมศึกษา

ตอนตนของโรงเรียนในเขตพื้นที ่การศึกษา จัดกิจกรรมแนะแนวใหผูเรียนคนหาตนเอง นําไปสูการ
พัฒนาผูเรียนใหมีความพรอมที่จะพัฒนาตอยอดไปสูความเปนเลิศดานทักษะอาชีพที่ตรงตามความ
ตองการและความถนัดของผูเรียน 

    (๓) สงเสริมสนับสนุนให สถานศึกษาจัดทําแผนงาน โครงการ และกิจกรรม เพิ่ม
ศักยภาพผูเรียนตามความถนัด ความสนใจ และความตองการพัฒนา ทั้งดานวิชาการ ดานอาชีพ และ
กิจกรรมเสริมหลักสูตร โดยภาคีเครือขายภายในและภายนอก 

    (๔ ) กํา ก ับ  ต ิด ต าม  แล ะ ให ค ว าม ช ว ย เห ล ือ ส ถ าน ศ ึกษ า  พ รอ ม ทั ้ง ร าย ง าน 
ผลการดําเนินงานตอ สพฐ.และหนวยงานที่เกี่ยวของ 
                  ๒.๒ สถานศึกษา  

(๑) ดําเนินการวัดแววผู เรียน และพัฒนาขีดความสามารถของผูเรียนตามศักยภาพ 
และความถน ัด  โดยจัดการ เรียน รู ผ านกิจกรรมการปฏิบ ัต ิจร ิง  (Active Learning) เช น  การจ ัด 
การเรียนรู ตามกระบวนการ ๕ ขั ้นตอนหรือบันได ๕ ขั ้น (Independent Study : IS) การเรียนรู 
เช ิงบ ูรณ าการแบบสหวิทยาการ  เช น  สะ เต ็มศ ึกษ า  (Science Technology Engineering and 
Mathematics Education : STEM Education) เปนตน โดยสงเสริมใหครูจัดกิจกรรมการเรียนรูเพื่อ
พัฒนาผูเรียนใหผูเรียนเรียนรูดวยตนเองผานระบบดิจิทัล (Digital Learning Platform) 

(๒ ) ปรับ เปลี ่ยนอัตล ักษณ ของสถานศึกษาให มุ ง เน นการจัดการเรียนรู ให ผู เร ียน 
มีความเปนเลิศทางวิชาการตามความถนัด ความสามารถ ความสนใจของผู เรียน และจัดกิจกรรม 
เพื่อพัฒนาสุขพลานามัย ใหเปนคนที่สมบูรณแข็งแรงทั้งรางกายและจิตใจ 

(๓)  สถานศึกษา พัฒนาหลักสูตรและการจัดกิจกรรมกระบวนการเรียนรูเพื่อพัฒนา
ผูเรียนใหมีความเปนเลิศทางวิชาการตามความสนใจ และความถนัดเต็มตามศักยภาพ 



 

 

(๔ )  ส ง เส ร ิม  ส น ับ ส น ุน  ให ค ร ูแ ล ะบ ุค ล าก รท า งก ารศ ึกษ า  ได ร ับ ก ารพ ัฒ น า 
เพื ่อปรับ เปลี ่ยนกระบวนการจ ัดการเรียนรู ให แก ผู เร ียน โดยเนนการจ ัดการเรียนรู ให แกผู เร ียน 
เปนรายบุคคลตามความตองการ และความถนัดของผูเรียน 

(๕ ) จ ัดก ิจกรรมการเรียนรู  ให ผู เร ียนมีความเป น เล ิศ ในทักษะสื ่อสารภาษาไทย 
ภาษาอังกฤษ และภาษาที่ ๓ เพิ่มเติมอยางนอย ๑ ภาษา 

(๖) ปรับเปลี่ยนวิธีการวัด ประเมิน ผลการเรียนของผูเรียน โดยมุงเนนการวัดประเมิน
ตามสมรรถนะรายบุคคล โดยการจัดใหมีการวัดประเมินจากสวนกลางในชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๓  

(๗) สรุปและรายงานผลการดําเนินงานตอสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและหนวยงานที่
เกี่ยวของ  

นโยบายที่ ๓  การพัฒนาและสรางเสริมศักยภาพของทรัพยากรมนุษย 
ตัวช้ีวัด 

๑ .  ผู เ ร ีย น ท ุก ร ะ ด ับ ม ีส ม ร ร ถ น ะ สํ า ค ัญ ต า ม ห ล ัก ส ูต ร  ม ีท ัก ษ ะ ก า ร เ ร ีย น รู 
ในศตวรรษที่ ๒๑ (3R8C)  

๒. รอยละของผูเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ ๓ ที่มีคะแนนผลการทดสอบความสามารถ
พ้ืนฐานระดับชาติ (NT) ผานเกณฑที่กําหนด 

๓. รอยละของผูเรียนที่มีคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-
NET) มากกวารอยละ ๕๐ ในแตละวิชาเพ่ิมขึ้นจากปการศึกษาที่ผานมา  

๔ . ร อยละผู เร ียนที ่จบ การศ ึกษ าชั ้นประถมศึกษ าป ที ่ ๖  ชั ้น ม ัธยมศ ึกษ าป ที ่ ๓  
ชั ้น ม ัธยมศ ึกษ าป ที ่ ๖  ม ีท ักษะการ เร ียน รู ที ่เชื ่อม โยงสู อ าช ีพ และการม ีงานทํา  ต ามความถน ัด  
และความตองการของตนเอง มีทักษะอาชีพที่สอดคลองกับความตองการของประเทศ วางแผนชีวิต
และวางแผนทางการเงินท่ีเหมาะสมและนําไปปฏิบัติได 

๕ . ผู เร ียนทุกคนมีท ักษะพื ้น ฐานในการดํารงช ีว ิต  สามารถดํารงช ีวิตอยู ในส ังคม 
ไดอยางมีความสุข มีความยืดหยุนทางดานความคิด สามารถทํางานรวมกับผูอื่นได ภายใตสังคมที่เปน
พหุวัฒนธรรม 

๖. ผูเรียนทุกคนมีศักยภาพในการจัดการสุขภาวะของตนเองใหมีสุขภาวะที่ดี สามารถ
ดํารงชีวิตอยางมีความสุขทั้งดานรางกายและจิตใจ 

๗ . ค ร ู ม ีก าร เป ลี ่ยน บ ท บ าท จาก  “ ค รูผู ส อน ”  เป น  “Coach”  ผู ให คําป ร ึกษ า
ขอเสนอแนะการเรียนรูหรือผูอํานวยการการเรียนรู 

 
กลยุทธท่ี ๓  พัฒนาผูเรียนใหมีทักษะการเรียนรูในศตวรรษท่ี ๒๑ (3R 8C)  
                  ๓.๑ พัฒนาหลักสูตรทุกระดับการศึกษา 

       เปนมาตรการสนับสนุนใหมีการพัฒนาหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย และหลักสูตร
แกนกลางใหเปนหลักสูตรเชิงสมรรถนะ สอดคลองกับทักษะที่จําเปนในศตวรรษที่ ๒๑ เอื้อตอการพัฒนา
สมรรถนะผู เรียนเปนรายบุคคลอยางเหมาะสมทุกดานทั ้งทางดานรางกาย จิตใจ อารมณ สังคม และ
สติปญญา มีทักษะสื่อสารภาษาไทย ภาษาที่ ๓  มีแนวทางดําเนินการ ดังนี้ 

    (๑) สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา 



 

 

(๑ ) สง เสริมให สถานศึกษาพัฒนาหลักสูตรทุกระดับ เพื ่อ ใหผู เร ียนไดรับการ
พัฒนา ๔ ดาน (รางกาย จิตใจ อารมณ และสติปญญา) สอดคลองกับทักษะที่จําเปนในศตวรรษที่ ๒๑ 

(๒) สงเสริมใหครูปรับเปลี ่ยนการจัดการเรียนรู  “ครูผู สอน” เปน “Coach” 
ผูอํานวยการการเรียนรู ผูใหคําปรึกษา ทางวิชาการกับครูอยางใกลชิด เรียนรูปญหาและแนวทางการ
แกไขรวมกัน เกิดประโยชนในการพัฒนาผูเรียน 
     (๒) สถานศึกษา พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา ใหเหมาะสมกับบริบทโรงเรียน
สอดคลองกับหลักสูตรแกนกลาง เนนการพัฒนาผูเรียนเปนรายบุคคล (หลักสูตรเชิงสมรรถนะ) สงเสริม
แนะนําใหครูปรับเปลี่ยนการจัดการเรียนรูใหตอบสนองตอความตองการของผูเรียน 

๓.๒. การพัฒนาศักยภาพ และคุณภาพของผูเรียน 
(๓.๒.๑) การพัฒนาศักยภาพและคุณภาพของผูเรียนระดับปฐมวัย 

    เด็กปฐมวัยไดรับการพัฒนาเหมาะสมกับวัยในทุกดาน ทั ้งทางดานรางกาย 
จิตใจ อารมณ สังคม และสติปญญา มีวินัย มีทักษะสื่อสารภาษาไทย และมีทักษะสื่อสารภาษาอังกฤษ  
(ฟง พูด) และทักษะดานดิจิทัล พรอมท่ีจะไดรับการพัฒนา โดยมีแนวทางดําเนินการ ดังนี้ 
        (๓.๒.๑.๑) สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา  
              (๑) จัดทําเครื่องมือประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัย และประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัย           
ในภาพรวมของเขตพื้นที่การศึกษา 
  (๒) สงเสริมสนับสนุนการดําเนินงานของ สถานศึกษาเพื่อประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัย  
และดํา เน ินการพัฒนาครูและบุคลากรปฐมวัย  รวมทั ้งผู ปกครอง ให มีความรู ความเข าใจการจ ัด
การศึกษาปฐมวัย 
              (๓) ศึกษา วิเคราะห วิจัย การจัดการศึกษาปฐมวัย ใหเกิดการพัฒนา 
  (๔) กํากับ ติดตาม และใหความชวยเหลือสถานศึกษา 
       (๓.๒.๑.๒) สถานศึกษา 
  (๑) จัดสภาพแวดลอมทั้งในและนอกหองเรียนใหเอื้อตอการพัฒนาการเรียนรู 
  (๒) จัดการเรียนรู สรางประสบการณ เนนการเรียนเปนเลน เรียนรูอยางมีความสุข 
               (๓) ปรับปรุงอาคารสถานที่ สิ่งอํานวยความสะดวก สนามเด็กเลนใหไดมาตรฐาน มีความ
ปลอดภัย สามารถจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียนไดอยางมีประสิทธิภาพ 
               (๔) จัดหาสื่อ เทคโนโลยี อุปกรณ ที่มีคุณภาพเหมาะสม มีมาตรฐาน และความปลอดภัย 
      (๕) สรางความรูความเขาใจแกผูปกครองในการจัดการศึกษาปฐมวัย เพื่อการมีสวนรวม
และการสนับสนุนการดําเนินงานของสถานศึกษา 
  ๓.๓ การพัฒนาศักยภาพ และคุณภาพผูเรียนระดับประถมศึกษา 

    ผูเรียนระดับประถมศึกษาไดรับการพัฒนาทางดานรางกาย จิตใจ อารมณ สังคม และ
สติปญญา มีวินัย มีทักษะที่จําเปนในศตวรรษที่ ๒๑ โดยมีแนวทางดําเนินการ ดังนี้ 

 
 

                   (๑)สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
                    (๑.๑) สงเสริม สนับสนุนใหสถานศึกษาจัดการศึกษาพัฒนาผูเรียนใหมีพัฒนาการที่
สมวัยในทุกดาน- เปนไปตามหลักสูตร  



 

 

 - มีทักษะการเรียนรูในศตวรรษที่ ๒๑ 
 - มีทักษะการเรียนรูที่เชื่อมโยงสูอาชีพและการมีงานทํา  
 - มีความรู และทักษะดานวิทยาศาสตร คณิตศาสตร เทคโนโลยีดิจิทัล นําไปสูการพัฒนา

นวัตกรรม 
 - มีทักษะทางดานภาษาไทย เพ่ือใชเปนเครื่องมือในการเรียนรู มีนิสัยรักการอาน มีทักษะ

สื่อสารภาษาอังกฤษ และภาษาที่ 3 
        (๑ .๒ ) จัดทําเครื ่องมือประเมินความสามารถพื้นฐานระดับชาติ (NT) น ักเรียนชั ้น
ประถมศึกษาปที่ ๓ และดําเนินการประเมิน รวมทั้งประสานการดําเนินงานเพื่อทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ ๖ วิเคราะหผลการประเมินเพื่อเปนฐาน
การพัฒนานักเรียนทุกระดับชั้น 
       (๑.๓)สงเสริม สนับสนุนใหสถานศึกษาจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียนเต็มตามศักยภาพ วาง
พ้ืนฐานการเรียนรูเพ่ือการวางแผนชีวิต และวางแผนทางการเงินที่เหมาะสมและนําไปปฏิบัติได 
       (๑.๔) สรางกลไกของระบบแนะแนวทางการศึกษาเพื่อสงเสริมกระบวนการเรียนรู
ตามสมรรถนะรายบุคคลและเตรียมความพรอมสูการประกอบสัมมาอาชีพ 
       (๑.๕) ดําเนินการติดตาม และตรวจสอบใหผูเรียนไดรับประทานอาหารอยางครบถวน
ถูกตองตามหลักโภชนาการ 
    (๑.๖) กํากับ ติดตาม และใหความชวยเหลือสถานศึกษาในการจัดการศึกษาภาพรวม 
รวมทั้งสรุปและรายงานผลการดําเนินงานตอ สพฐ.และหนวยงานที่เก่ียวของ   
  (๒) สถานศึกษา 
  (๒.๑) จัดการเรียนรูที่ใหผูเรียนไดเรียนรูผานกิจกรรมการปฏิบัติจริง (Active Learning) 
              (๒ .๒ ) จัดการเรียนรู อยางเปนระบบมุง เน นการใชฐานความรู  และระบบความคิดใน
ลักษณะสหวิทยาการ (STEAM Education) เชน 

   - ความรูทางวิทยาศาสตรและการตั้งคําถาม 
   - ความเขาใจและความสามารถในการใชเทคโนโลยี 
   - ความรูทางวิศวกรรม และการคิดเพื่อหาทางแกปญหา 
   - ความรูและทักษะในดานศิลปะ 
   - ความรูดานคณิตศาสตรและระบบคิดของเหตุผลและการหาความสัมพันธ 

  (๒.๓) จัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียนเต็มตามศักยภาพสอดคลองกับความสามารถ ความถนัด
และความสนใจ รวมถึงกิจกรรมการแนะแนวทั้งดานศึกษาตอ และดานอาชีพ เปนการวางพื้นฐานการ
เรียนรู การวางแผนชีวิต และวางแผนทางการเงินที่เหมาะสมและนําไปปฏิบัติได 
  (๒ .๔ ) จ ัดกิจกรรมการเรียนรู เพื ่อส ง เสริมสนับสนุนให ผู เร ียนมีท ักษะพื ้นฐานในการ
ดํารงชีวิต มีสุขภาวะที่ดี สามารถดํารงชีวิตอยางมีความสุข  
  (๒.๕) จัดกิจกรรมการเรียนรูและพัฒนาดานอารมณและสังคม (Social and Emotional 
Learning : SEL) 
  (๒.๖) จัดการเรียนการสอนเพื่อเพิ่มทักษะการคิดแบบมีเหตุผลและเปนขั้นตอน (Coding) 
และพ้ืนฐานการพัฒนาหุนยนต 
  ๓.๔ การพัฒนาศักยภาพ และคุณภาพผูเรียนระดับมัธยมศึกษา 



 

 

  (๑) สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา  
  (๑.๑) สงเสริม สนับสนุนใหสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา และสถานศึกษาจัดการศึกษา
เพื่อพัฒนาผู เรียนใหมีพัฒนาการที ่สมวัยในทุกดานทั ้งทางดานรางกาย จิตใจ อารมณ สังคม และ
สติปญญา มีความยืดหยุนทางดานความคิด สามารถทํางานรวมกับผู อื ่นได ภายใตสังคมที ่เปนพหุ
วัฒนธรรม ใหมีคุณลักษณะ 

- มีทักษะการเรียนรูในศตวรรษที่ ๒๑  
- มีทักษะทางดานภาษาไทย มีทักษะสื่อสารภาษาอังกฤษและภาษาที่ ๓  เพื่อใชเปนเครื่องมือใน

การประกอบอาชีพ   
- มีความรู และทักษะดานวิทยาศาสตรนําไปสูการพัฒนานวัตกรรม 
- มีความสามารถดานดิจิทัล (Digital) และใชดิจิทัลเปนเครื่องมือในการเรียนรู ไดอยางมี

ประสิทธิภาพ 
- มีทักษะทางดานภาษาไทย เพ่ือใชเปนเครื่องมือในการเรียนรู มีนิสัยรักการอาน มีทักษะสื่อสาร

ภาษาอังกฤษ และภาษาที่ ๓      
(๑.๒)  ประสานการดําเนินงานเพื่อทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้น

มัธยมศึกษาปที่ ๓ วิเคราะหผลการประเมินเพ่ือเปนฐานการพัฒนานักเรียนทุกระดับชั้น 
  (๑ .๓ ) ส ง เสร ิม  สน ับสน ุน   สถานศึกษาจ ัดกิจกรรมพัฒนาผู เร ียน เต็มตามศ ักยภาพ
สอดคลองกับความสามารถ ความถนัดและความสนใจ รวมถึงการวางพื ้นฐานการเรียนรู เพื ่อการ
วางแผนชีวิตและ วางแผนทางการเงินที่เหมาะสมและนําไปปฏิบัติได 
  (๑.๔) สรางกลไกของระบบแนะแนวทางการศึกษาเพื่อสงเสริมกระบวนการเรียนรูตาม
สมรรถนะรายบุคคลและเตรียมความพรอมสูการประกอบสัมมาอาชีพ 
  (๑.๕) จัดทําแผนงาน โครงการ และกิจกรรมเพิ่มศักยภาพผูเรียนที่มีความรูและทักษะดาน
วิทยาศาสตร เปนนักคิด นักปฏิบัติ นักประดิษฐ เปนนวัตกร นําไปสูการพัฒนานวัตกรรมในอนาคต 
รวมทั้งจัดกิจกรรมกีฬา การออกกําลังกาย และสนับสนุนใหผูเรียน มีศักยภาพในการจัดการสุขภาวะ
ของตนเองใหมีสุขภาวะที่ดี สามารถดํารงชีวิตอยางมีความสุขทั้งดานรางกายและจิตใจ 
  (๑.๖)  กํากับ ติดตาม และใหความชวยเหลือสถานศึกษา 
 

  (๒) สถานศึกษา    
  (๑) สงเสริมครูใหจัดการเรียนรูที่ใหผูเรียนไดเรียนรูผานกิจกรรมการปฏิบัติจริง (Active 
Learning) 
  (๒) สงเสริมครูใหจัดการเรียนรูตามกระบวนการ ๕ ขั้นตอน หรือบันได ๕ ขั้น 
(Independent Study : IS) 
  (๓) สงเสริม สนับสนุนครูใหจัดการเรียนรูอยางเปนระบบมุงเนนการใชฐานความรูและ
ระบบความคิดในลักษณะสหวิทยาการ (STEAM Education) เชน    
   - ความรูทางวิทยาศาสตรและการตั้งคําถาม 

 - ความเขาใจและความสามารถในการใชเทคโนโลยี 
 - ความรูทางวิศวกรรม และการคิดเพื่อหาทางแกปญหา 
 - ความรูและทักษะในดานศิลปะ 



 

 

 - ความรูดานคณิตศาสตรและระบบคิดของเหตุผลและการหาความสัมพันธ 
  (๔) จัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียนที่มีความรูและทักษะดานวิทยาศาสตร เปนนักคิด นักปฏิบัติ 
นักประดิษฐ เปนนวัตกร นําไปสูการพัฒนานวัตกรรมในอนาคตรวมทั้งจัดกิจกรรมกีฬา การออกกําลัง
กาย และสนับสนุนใหผูเรียน มีศักยภาพในการจัดการสุขภาวะของตนเองใหมีสุขภาวะที่ดี สามารถ
ดํารงชีวิตอยางมีความสุขทั้งดานรางกายและจิตใจ มีทักษะการวางแผนการศึกษาตอหรือการประกอบ
อาชีพไดตามความถนัด ความตองการ และความสนใจของตนเอง 
  (๕) สงเสริมการเรียนรูและพัฒนาดานอารมณและสังคม (Social and Emotional 
Learning : SEL)  

๓.๕ การพัฒนาคุณภาพครู และบุคลากรทางการศึกษา 
  การพ ัฒ นาค ุณภาพครู จ ึงต องดํา เน ินการตั ้งแต การผล ิต  และการพ ัฒ นาครู 

อยางตอเนื ่อง โดยสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื ้นฐานตองร วมมือกับสถาบันการผลิตครู  
ในการผลิต และพัฒนาครูใหเปนไปตามเปาประสงค มีการดึงดูด คัดสรร ผูมีความสามารถสูงใหเขามา 
เปนครูคุณภาพ มีระบบการพัฒนา ศักยภาพและสมรรถนะครูอยางตอเนื่องครอบคลุมทั้งเงินเดือน เสนทาง
สายอาชีพ การสนับสนุนสื่อการสอน และสรางเครือขายพัฒนาครูใหมีการแลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางกัน 
รวมถึงการพัฒนาครูที่มีความ เชี่ยวชาญดานการสอนมาเปนผูสรางครูรุนใหมอยางเปนระบบ และประเมิน
ครูจากการวัดผลงานการพัฒนาผูเรียนโดยตรง 

๓.๕.๑  การผลิตครูท่ีมีคุณภาพ 
    การผลิตครูที ่มีคุณภาพ เปนมาตรการการสรางความรวมมือกับสถาบัน 

การผล ิตคร ู ให ผ ล ิตคร ูที ่ม ีจ ิต ว ิญ ญ าณ ของความ เป น คร ู ม ีค วาม รู ค ว ามสามารถอย า งแท จ ร ิง  
และเปนตนแบบดานคุณธรรมและจริยธรรม โดยสรางความรวมมือกับสถาบันการผลิตครู วิเคราะหความ
ขาดแคลน ความตองการครูของสถานศึกษา 

 
 

๓.๕.๒  พัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษา 
    การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ตระหนักถึงความสําคัญในอาชีพ

และหนาที่ของตน โดยพัฒนาใหเปนครู เปนครูยุคใหม ปรับบทบาทจาก “ครูผูสอน” เปน “Coach” หรือ 
“ผู อํานวยการการเรียนรู” ปรับวิธีสอน ใหเด็กสามารถแสดงความคิดเห็น แลกเปลี ่ยนเรียนรู  และทํา
กิจกรรมในชั ้นเรียน ทําหนาที ่กระตุ นสรางแรงบันดาลใจ แนะนําวิธีเรียนรูและวิธีจัดระเบียบการสราง
ค วาม รู  อ อก แบ บ ก ิจ ก รรม  แล ะส ร า งน ว ัต ก ร รม ก าร เร ีย น รู ให ผู เร ีย น  ม ีบ ท บ าท เป น น ัก ว ิจ ัย 
พัฒนากระบวนการเรียนรูเพื่อผลสัมฤทธิ์ของผูเรียน 

   โดยมีแนวทางการดําเนินการ ดังนี้ 
(๑) สงเสริม สนับสนุนใหครู ศึกษาวิเคราะห ความตองการจําเปนในการพัฒนา

ตนเอง (Need Assessment) เพ่ือวางแผนการพัฒนาอยางเปนระบบและครบวงจร 
(๒ ) จ ัด ให ม ีห ล ัก ส ูต รและกรอบ แน วทาง ใน การพ ัฒ น าคร ู ที ่เชื ่อ ม โย งก ับ

ความกาวหนาในวิชาชีพ (Career Path) 



 

 

(๓) ประสานความรวมมือกับสถาบันการศึกษา สถาบันคุรุพัฒนา หรือหนวยงานอ่ืน ๆ 
สงเสริมการจัดทําหลักสูตรการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาใหตรงตามความตองการและความขาด
แคลน 

(๔) สงเสริมและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาในรูปแบบชุมชนแหงการเรียนรู
ทางวิชาชีพ (Professional Learning Community: PLC) 

(๕) สงเสริม และพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ใหมีความรูทักษะดาน
การรู ด ิจ ิท ัล  (Digital Literacy) การสอนดิจ ิท ัล  (Digital Pedagogy) ทักษะสื ่อสารภาษาอังกฤษ 
ทักษะสื่อสารภาษาที่ ๓ สอดคลองกับภารกิจและหนาที่ของตน 

(๖ )  ย ก ร ะ ด ับ ค ว า ม รู ภ า ษ า อ ัง ก ฤ ษ ข อ ง ค ร ูที ่ส อ น ภ า ษ า อ ัง ก ฤ ษ  
โดย ใช ระด ับ การพ ัฒ น าทางด าน ภ าษ า  (Common European Framework of Reference for 
Languages : CEFR) ตามเกณฑที่กําหนด 

(๗ ) สงเสริมและพัฒนาครูใหสามารถออกแบบการเรียนรู  การจัดการเรียนรูให
สอดคลองกับการวัดประเมินผลท่ีเนนทักษะการคิดขั้นสูง (Higher Order Thinking) ผานกิจกรรมการปฏิบัติ
จริง (Active Learning) 

(๘) สงเสริมและพัฒนาครูใหมีความรูและทักษะในการจัดการเรียนรูสําหรับ
ผูเรียนที่มีความแตกตาง (Differentiated Instruction) 

(๙)  สงเสริมและพัฒนาครูใหมีความรูและทักษะในการสรางเครื่องมือการวัด
และประเมินผลการเรียนรูดานทักษะการคิดขั้นสูง (Higher Order Thinking) 

(๑๐) สงเสริมและพัฒนาครู ใหมีความรูความสามารถจัดการเรียนรูในโรงเรียน
ขนาดเล็กไดอยางมีประสิทธิภาพ 

(๑๑) สงเสริมและพัฒนาครูในการจัดการเรียนรูสําหรับผูเรียนที่มีความตองการ
จําเปนพิเศษ ตามศักยภาพของผูเรียนแตละบุคคล และตามสภาพและประเภทของความพิการ 

(๑๒) สงเสริมสนับสนุนใหครูและบุคลากรทางการศึกษาพัฒนาตนเองผานระบบ 
Online และแบบ Face - to - Face Training 

(๑๓ ) นํา เทคโน โลย ีด ิจ ิท ัล  (Digital Technology) มา เป น เครื ่อ งม ือ ในการ
บริหารจัดการครูและบุคลากรทางการศึกษาทั ้งระบบ ตั ้งแตการจัดทําฐานขอมูลครูและบุคลากร
ทางการศึกษา จนถึงการพัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษา 

  ๓.๕.๓ ครูนําเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) มาใชสนับสนุนการเรียนรู
ใหแกผูเรียนทุกระดับการจัดการศึกษา 

   เปนมาตรการในการประยุกตใชเทคโนโลยีดิจิทัล ในการสงเสริมสนับสนุนใหผูเรียน
พัฒนาวิธีการเรียนรู ของตนเอง ตามความตองการ และความถนัด ของผู เร ียนสามารถสรางส ังคม
ฐานความรู (Knowledge - Based Society) ของตนเอง เพ่ือใหเกิดการเรียนรูอยางตอเนื่องตลอดชีวิต 

   โดยแนวทางการดําเนินการ ดังนี้ 
   ๓.๕.๓.1 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา 

 (๑) จัดหา พัฒนา ขอมูลองคความรู  สื่อ วิดีโอ และองคความรูประเภทตาง ๆ 
หนังสือแบบเรียนในรูปแบบของดิจิทัลเทคบุค (Digital Textbook) ตามเนื้อหาหลักสูตรที่กําหนด 



 

 

 (๒) พัฒนารูปแบบการเรียนรูผานระบบดิจิทัล (Digital Learning Platform) 
เพื่อตอบสนองตอการพัฒนาการเรียนรูของผูเรียนเปนรายบุคคล 

 (๓) สงเสริม สนับสนุนใหผูเรียนมีอุปกรณดิจิทัล (Digital device) เพื่อเปน
เครื่องมือในการเขาถึงองคความรู และการเรียนรูผานระบบดิจิทัล อยางเหมาะสมตามวัย 

 (๔) สงเสริม สนับสนุนใหสถานศึกษาจัดกิจกรรมการเรียนรูเพื่อพัฒนาผูเรียน
ใหผูเรียนเรียนรูดวยตนเองผานการเรียนรูผานระบบดิจิทัล  

    ๓.๕.๓.๒ สถานศึกษา 
 (๑) ประยุกตใชขอมูลองคความรู สื่อ วิดี โอ และองคความรูประเภทตาง ๆ  

หนังสือแบบเรียนในรูปแบบของดิจิทัลเทคบุค (Digital Textbook) ตามเนื้อหาหลักสูตรที่กําหนด 
 (๒ )  จ ัด ก า ร เ ร ีย น รู ผ า น ร ะ บ บ ด ิจ ิท ัล  ( Digital Learning Platform)  

เพื่อตอบสนองตอการพัฒนาการเรียนรูของผูเรียนเปนรายบุคคล 
 (๓ ) จัดกิจกรรมการเรียนรู เพื ่อพัฒนาผู เร ียน ให ผู เรียนเรียนรู ด วยตนเอง 

ผานการเรียนรูผานระบบดิจิทัล 
 
 
 

นโยบายที่ ๔  การสรางโอกาสในการเขาถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ มีมาตรฐาน และ
การลดความเหลื่อมล้ําทางการศึกษา  

ตัวช้ีวัด 
๑. ผูเรียนทุกคนสามารถเขาเรียนในสถานศึกษาที่มีคุณภาพเปนมาตรฐานเสมอกัน 
๒ . ผู เร ียนท ุกคนได ร ับจ ัดสรรงบประมาณอุดหนุนอย าง เพ ียงพอ  และเหมาะสม 

สอดคลองกับสภาพขอเท็จจริง โดยคํานึงถึงความจําเปนตามสภาพพื้นที่ภูมิศาสตร สภาพทางเศรษฐกิจ และ
ที่ตั้งของสถานศึกษา และความตองการจําเปนพิเศษสําหรับผูพิการ 

๓ . ผู เร ียนไดรับการสนับสนุน  วัสดุ อุปกรณ และอุปกรณดิจ ิทัล  (Digital Device)  
เพื่อใชเปนเครื่องมือในการเรียนรูอยางเหมาะสม เพียงพอ 

๔. ครูไดรับการสนับสนุน วัสดุ อุปกรณ และอุปกรณดิจิทัล (Digital Device) เพื่อใช
เปนเครื่องมือในการจัดกิจกรรมการเรียนรูใหแกผูเรียน 

๕. สถานศึกษาไดรับการพัฒนาใหมีมาตรฐานอยางเหมาะสมตามบริบท ดานประเภท 
ขนาด และพ้ืนท่ี 

๖. สถานศึกษานําเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) มาใชเปนเครื่องมือในการ
จัดกิจกรรมการเรียนรูใหแกผูเรียนไดอยางมีประสิทธิภาพ 

๗ . สถานศึกษามีระบบการดูแลชวยเหลือและคุ มครองนักเรียนและการแนะแนว 
ที่มีประสิทธิภาพ 

๘ . สถานศึกษาที ่ม ีระบบฐานขอมูลประชากรวัย เรียนและสามารถนํามาใชในการ
วางแผนจัดการเรียนรูใหแกผูเรียนไดอยางมีประสิทธิภาพ 

 



 

 

กลยุทธที่ ๔  สรางโอกาสใหกับผูเรียนเขาถึงการบริการการศึกษา 
๔.๑ สรางความรวมมือกับองคกรปกครองระดับทองถิ ่น  ภาคเอกชน หนวยงาน 

ที่เกี่ยวของในการจัดการศึกษาใหสอดคลองกับบริบทของพื้นที่ 
   (๑) สงเสริม สนับสนุนใหมีความรวมมือกับองคกรปกครองระดับทองถิ่น ภาคเอกชน 

หนวยงานที่เกี ่ยวของ  วางแผนการจัดการศึกษาใหสอดคลองเหมาะสมกับบริบทของพื้นที ่รับผิดชอบ
ตลอดจนการกํากับ ติดตาม และประเมินผล 

(๒ ) จ ัดทําฐานขอมูลประชากรวัย เร ียน  เพื ่อ เก ็บ รวบรวม  เชื ่อม โยงข อม ูล  
ศึกษา วิเคราะห เพื่อวางแผนการจัดบริการการเรียนรูใหแกผูเรียน 

(๓)  รวมมือกับองคกรปกครองระดับพื้นที่ ชุมชน ภาคเอกชน และทุกภาคสวน
บริหารจัดการทรัพยากรในชุมชนจัดอาหาร อาหารเสริม (นม) ใหผูเรียนอยางเพียงพอ มีคุณภาพ  

(๔)  รวมมือกับองคกรปกครองระดับพื ้นที ่ สนับสนุน ใหผู เร ียนที่อยู ห างไกล  
ไดเดินทางไปเรียนอยางปลอดภัยทั้งไปและกลับ 

๔.๒ . การยกระดับสถานศึกษาในสังกัดทุกระด ับและทุกประเภท ใหมีค ุณภาพ  
และมาตรฐานตามบริบทของพื้นที่ 

  โดยมีแนวทางการดําเนินการ ดังนี้ 
 (๑) จัดทํามาตรฐานสถานศึกษาใหมีคุณภาพในดานตาง ๆ เชน ๑) มาตรฐาน

ดานโครงสรางพื้นฐานและสิ่งอํานวยความสะดวก ๒) มาตรฐานดานครูและบุคลากรทางการศึกษา ๓) 
มาตรฐานดานระบบความปลอดภัยของสถานศึกษา ๔) มาตรฐานดานเทคโนโลยีดิจ ิทัล  Digital 
Technology เปนตน การกําหนดมาตรฐานสถานศึกษาดานตาง ๆ ดังกลาวใหพิจารณาตามบริบทของ
สภาพทางภูมิศาสตร ประเภท และขนาดของสถานศึกษา เปนสําคัญ 

(๒) สงเสริม สนับสนุน พัฒนา โรงเรียนขนาดเล็ก และสถานศึกษาประเภทอื่น 
ใหมีคุณภาพ และตามมาตรฐานที่กําหนด โดยเนน โรงเรียนขนาดเล็กในพื้นที่หางไกล และโรงเรียน
ขนาดเล็กตามโครงการพิเศษ  

(๓) สงเสริม สนับสนุน การติดตาม ตรวจสอบ ประเมินสถานศึกษาในทุกมิติ 
๔.๓ จัดสรรงบประมาณสนับสนุนผู เร ียนทุกกลุ ม  และสถานศึกษาทุกประเภท      

อยางเหมาะสม และเพียงพอ 
  เปนมาตรการเพื่อการลดความเหลื่อมล้ํา และสรางโอกาสใหผูเรียนเขาถึงการบริการ

การศึกษาที ่มีคุณภาพ โดยการจัดสรรงบประมาณแผนดินเพื ่อใหเด็กวัยเรียนทุกคนตั ้งแตระดับปฐมวัย 
ประถมศึกษา และมัธยมศึกษา อยางเพียงพอ และเหมาะสม สอดคลองกับสภาพขอเท็จจริง โดยคํานึงถึง
ความจําเปนตามสภาพพื้นที่ภูมิศาสตร สภาพทางเศรษฐกิจ และที่ตั้งของสถานศึกษา จัดหาทุนการศึกษา
เพิ่มเติม เพื่อชวยเหลือผูขาดแคลนทุนทรัพย จัดสรรงบประมาณและทรัพยากรทางการศึกษาอื่นเปนพิเศษ
ใหเหมาะสมสอดคลองกับความตองการจําเปนในการจัดการศึกษาสําหรับผูเรียนที่มีความตองการจําเปน
พิเศษ และจัดสรรงบประมาณเปนคาใชจายในการดําเนินการ และงบลงทุนใหสถานศึกษาอยางเหมาะสม 
และเพียงพอ  โดยมีแนวทางการดําเนินการ ดังนี้ 

 (๑) ศึกษา วิเคราะห ความเหมาะสมของงบประมาณในการสนับสนุนใหกับ
ผูเรียน และสถานศึกษา อยางเหมาะสม และเพียงพอ สอดคลองกับสถานภาพและพ้ืนที่ 



 

 

(๒) สงเสริม สนับสนุนใหสถานศึกษาจัดทําแผนงบประมาณการศึกษาอยางอิสระ 
โดยรับฟงความคิดเห็นของผูเกี่ยวของในพื้นที่ประกอบการจัดทําแผนงบประมาณกอนเสนอหนวยงาน
ตนสังกัด 

(๓) ประสานความรวมมือกับกองทุนความเสมอภาคทางการศึกษา เพื่อจัดสรร
งบประมาณใหเด็กวัยเรียนกลุมขาดแคลนทุนทรัพย เพื่อลดความเหลื่อมล้ําทางการศึกษา 

(๔) สนับสนุนกระบวนการจัดทําแผนงบประมาณ และติดตาม กํากับการใชจาย
งบประมาณของสถานศึกษาใหมีประสิทธิภาพและมีความโปรงใส 

๔.๔. การประยุกตใชเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) เปน เครื่องมือใน
การพัฒนาคุณภาพของผูเรียน 

  โดยมีแนวทางการดําเนินการ ดังนี้ 
   (๑) ส งเสริม สนับสนุนให สถานศึกษามีระบบโครงขายสื ่อสารโทรคมนาคมที ่มี

ประสิทธิภาพ และมีความปลอดภัยสูง 
(๒) สงเสริม สนับสนุน ใหสถานศึกษามีระบบคอมพิวเตอร และอุปกรณที่ใชเปน

เครื่องมือในการพัฒนาทักษะดานการรูดิจิทัล (Digital Literacy) แกผูเรียน 
(๓) สงเสริม สนับสนุน ใหสถานศึกษาปรับปรุงพัฒนาหองเรียนใหเปนหองเรียน

ที่ประยุกตใชเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) ในการจัดการเรียนรูแกผูเรียน 
(๔) สงเสริม สนับสนุนอุปกรณดิจิทัล (Digital Device) สําหรับผูเรียนทุกระดับ  

ตั้งแตระดับปฐมวัย ประถมศึกษา และมัธยมศึกษาอยางเหมาะสม เพื่อเปนเครื่องมือในการพัฒนา 
การเรียนรูของตนเองนําไปสูการสรางการเรียนรูอยางตอเนื่องตลอดชีวิต 

(๕ ) สงเสริม สนับสนุนอุปกรณดิจิทัล (Digital Device) และพัฒนาการสอน
ทักษะดิจิทัล (Digital Pedagogy) สําหรับครูอยางเหมาะสม เพื่อเปนเครื่องมือในการจัดกระบวนการ
เรียนรูเพื่อพัฒนาผูเรียนไดอยางมีประสิทธิภาพ 

(๖) สงเสริม สนับสนุน ใหสถานศึกษาใชเทคโนโลยีการเรียนการสอนทางไกล 
เพื่อพัฒนาคุณภาพผูเรียน (Distance Learning Technology: DLT) 
      ๔.๕ พัฒนาคุณภาพผูเรียนที่มีความตองการดูแลเปนพิเศษ 

     เปนการจัดการศึกษาและพัฒนาสมรรถภาพสําหรับเด็กพิการและเด็กดอยโอกาส ใน
รูปแบบที่หลากหลาย เหมาะสมกับบริบท และความตองการจําเปนพิเศษเฉพาะบุคคล 

โดยแนวทางการดําเนินการ 
          (๑)  สงเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษา รวมทั ้งการพัฒนาหลักสูตร และสื ่อการ

เรียนการสอนที่เหมาะสมสําหรับเด็กพิการและเด็กดอยโอกาสในรูปแบบที่หลากหลายเหมาะสมกับบริบท 
และความตองการจําเปนพิเศษเฉพาะบุคคล 

          (๒) ประสานขอรับการสนับสนุนทรัพยากร และงบประมาณดานการศึกษาอัตรากําลัง
ครูและบุคลากร การใหบริการเทคโนโลยี สิ่งอํานวยความสะดวก สื่อ บริการ และความชวยเหลืออ่ืนใดทาง
การศึกษาท่ีสอดคลองกับความตองการจําเปนพิเศษ  

          (๓) สนับสนุนการพัฒนาภาคีเครือขาย (Education Partnership) ใหทุกภาคสวนมี
สวนรวมในการจัดการศึกษาสําหรับเด็กพิการและเด็กดอยโอกาส 
 



 

 

 

นโยบายที่ ๕  ดานการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 

ตัวช้ีวัด 
๑. สถานศึกษาในสังกัดมีนโยบายและจัดกิจกรรมใหความรู ที่ถูกตองและสรางจิตสํานึก

ด า น ก า ร ผ ล ิต แ ล ะ บ ร ิโ ภ ค ที ่เ ป น ม ิต ร ก ับ สิ ่ง แ ว ด ล อ ม นํ า ไ ป ป ฏ ิบ ัต ิใ ช ที ่บ า น แ ล ะ ช ุม ช น  
เชน การสงเสริมอาชีพที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม การลดใชสารเคมีจากปุยและยาฆาแมลง ฯลฯ 

๒. สถานศึกษามีการนําขยะมาใชประโยชนในรูปผลิตภัณฑและพลังงานเพ่ือลดปริมาณขยะ 
และมีสงเสริมการคัดแยกขยะในชุมชนเพ่ือลดปริมาณคารบอนที่โรงเรียนและชุมชน 

๓. สถานศึกษามีการบูรณาการเรื่องการจัดการขยะแบบมีสวนรวมและการนําขยะ 
มาใชประโยชนรวมทั้งสอดแทรกในสาระการเรียนรูที่เก่ียวของ 

๔. นักเรียนเรียนรูจากแหลงเรียนรู มีการขยายผลแหลงเรียนรู  นักเรียน โรงเรียน 
ชุมชน เรียนรูดานการลดใชพลังงาน การจัดการขยะและอนุรักษสิ ่งแวดลอมเพื ่อเปนแหลงเรียนรู  
และตัวอยางรูปแบบผลิตภัณฑที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม เชน โรงงานอุตสาหกรรมสีเขียว ฯลฯ 

๕. นักเรียน สถานศึกษามีการเก็บขอมูลเปรียบเทียบการลดปริมาณคารบอนไดออกไซต ใน
กา รดํา เน ิน ก ิจ ก ร รม ป ระจํา ว ัน ใน ส ถาน ศ ึกษ าแล ะที ่บ าน  แล ะข อ ม ูล ขอ ง  Carbon Footprint  
ในรูปแบบ QR CODE และ Paper less  

๖. ครู มีความคิดสรางสรรค สามารถพัฒนาสื ่อ  นวัตกรรม และดําเน ินการจัดทํา
งานวิจัยดานการสรางสํานึกดานการผลิตและบริโภคที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอมได 

๗. ครู และนัก เรียนสามารถนําสื ่อนวัตกรรมที ่ผ านกระบวนการคิดมาประยุกตใช 
ใน โร ง เร ีย น ก ารจ ัด ก า ร เร ีย น รู  แ ล ะป ระย ุก ต ใ ช ใน ช ีว ิต ป ระจํา ว ัน แล ะช ุมช น ได ต าม แน วท าง  
Thailand ๔.๐ 

๘. สํานักงานเขตพื ้นที ่การศึกษา สถานศึกษามีการปรับปรุงและพัฒนาบุคลากร  
และสถานที่ใหเปนสํานักงานสีเขียวตนแบบมีนโยบายการจัดซื ้อจัดจางที ่เป นมิตรกับสิ ่งแวดลอม 
ที่เอื้อตอการเรียนรูของนักเรียนและชุมชน  
 
กลยุทธที่ ๕  พัฒนาคุณภาพชีวิตเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 

                 (๑) สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา 

๑.๑. สนับสนุน  ส งเสริม สถานศึกษาดานการบริหารจัดการสําน ักงานสีเขียวและ
สถานศึกษาท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม (Green office) 

๑ .๒  พ ัฒ น า  ย ก ร ะ ด ับ ส ถ าน ศ ึก ษ านํ า ร อ ง ข ย าย ผ ล  ส ง ส ถ า น ศ ึก ษ า ต น แ บ บ 
ดานการพัฒนา ดานการผลิต  และบริโภค ที ่เปนมิตรกับสิ ่งแวดลอมทั ้งระบบ เชน  การเลือกซื ้อ
ผลิตภัณฑเบอร ๕ และผลิตภัณฑที่มีฉลากและสัญลักษณเบอร ๕ เพื่อลดการใชทรัพยากรธรรมชาติ
และลดปริมาณขยะในสํานักงานและสถานศึกษา 

๑.๓ สงเสริมการพัฒนาสื ่อนวัตกรรม และบูรณาการสาระการเรียนรูและแผนการ
จัดการเรียนรูเรื่องการผลิตและบริโภคที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอมตอการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ  



 

 

๑.๔ ขยายผลผานระบบ DLTV สงเสริมความรูเรื่องการผลิตและบริโภคที่เปนมิตรกับ 
สิ ่งแวดล อมตอความปลอดภัย และสุขภาพที ่ด ีสู ส ังคมเมืองเชิงนิเวศและการจัดการมลพิษและ
สิ่งแวดลอมที่ดีและการเลือกผลิตภัณฑ บรรจุภัณฑท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอมและฉลากที่แสดงสัญลักษณ
ที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 

๑.๕ จัดทําระบบนิเทศ ติดตามผลการดําเนินงานในสถานศึกษาทั้งในระบบออนไลน
และนิเทศเชิงคุณภาพพัฒนาการกรอกขอมูลระบบการนิเทศติดตาม แลกเปลี ่ยนนํา เสนอผลงาน 
และมอบรางวัลเกียรติยศ ประชาสัมพันธและจัดพิมพ เว็บไซต ผลงานเพื่อเผยแพรและเปนตนแบบ 
สรุปผลรายงาน 

(๒) สถานศึกษา 
๒ .๑  พ ัฒ น านว ัตกรรม โดย ใช ก ระบวน การ  BBL/PLC และ  Decision – Making  

การนําขยะมาใชประโยชนในรูปแบบผลิตภัณฑและพลังงานและลดประมาณขยะ การบําบัดน้ําเสีย  
ลดการใชเผาและลดใชสารเคมี สูโรงเรียนปลอดภัยและเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 

๒ .๒  ขยายผลจากโรง เร ียนคารบอนต่ําสู ช ุมชน เช ิงน ิเวศและการจ ัดการมลพ ิษ 
และสิ ่งแวดลอมดี Green city ดานพลังงาน การจ ัดการขยะและน้ํา เส ีย  ช ุมชนผลิตและบริโภค 
ที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 

๒.๓ สงเสริม สนับสนุนและพัฒนาใหนักเรียน โรงเรียนไดศึกษา เรียนรูจากแหลงเรียนรู
โรงงานอุตสาหกรรม การผลิตที ่เปนมิตรกับสิ ่งแวดลอม ชุมชนเมืองนิเวศ และหนวยงานสงเสริม 
การบริโภคที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอมเพื่อนําความรูมาประยุกตใชและจัดทําโครงงานดานการอนุรักษ
สิ่งแวดลอม 

๒.๔ สงเสริมแนวทางการจัดการเรียนรูอาชีพที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอมในสถานศึกษา  
จัดคายเยาวชนวัยซนลดคารบอนเพื ่อโลก  ประกวดชุมชนตนแบบที่นําความรูจากโรงเรียนตอยอด 
สูชุมชนนิเวศ ปลอดขยะ ปลอดสารพิษเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม อยางนอย ๒,๐๐๐ ชุมชน 
 

นโยบายที่ ๖  การพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา  

ตัวช้ีวัด 
๑. สถานศึกษาไดรับการกระจายอํานาจการบริหารจัดการศึกษาอยางเปนอิสระ  
๒. สถานศึกษา สํานักงานเขตพื้นที ่การศึกษา ไดรับการพัฒนาใหเปนหนวยงานที ่มี

ความทันสมัย ยืดหยุน คลองตัวสูง พรอมที่จะปรับตัวใหทันตอการเปลี่ยนแปลงของโลกอยูตลอดเวลา 
เปนหนวยงานที่มีหนาที่สนับสนุน สงเสริม ตรวจสอบ ติดตาม เพื่อใหสถานศึกษาสามารถจัดการศึกษา
ไดอยางมีประสิทธิภาพครอบคลุมทุกตําบล 

๓. สถานศึกษา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา และสํานักงานสวนกลาง นํานวัตกรรม 
และเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) มาใชในการบริหารจัดการและตัดสินใจ ทั้งระบบ 

๔ . สถานศึกษา และหนวยงานในสังกัดทุกระดับมีความโปรงใส  ปลอดการทุจริต  
และประพฤติมิชอบ บริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 

๕. สถานศึกษา หนวยงานในสังกัด ทุกระดับ ผานการประเมินคุณธรรมและความโปรงใส
ในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment : ITA) 



 

 

๖. สถานศึกษาทุกแหงและหนวยงานในสังกัดมีระบบฐานขอมูลสารสนเทศวิชาการ 
ผูเรียน ครู บุคลากรทางการศึกษา สถานศึกษา หนวยงานในสังกัด 

๗. สถานศึกษาทุกแหงมีขอมูลผู เรียนรายบุคคลที ่สามารถเชื ่อมโยงกับขอมูลตาง ๆ 
นํา ไปสู ก ารวิเค ราะห เ พื ่อวางแผนการจ ัดการเร ียนรู สู ผู เร ียน ไดอย างมีประส ิทธิภ าพ  (Big Data 
Technology) 

๘. สถานศึกษา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา และสํานักงานสวนกลางมีแพลตฟอรม
ดิจิทัล (Digital Platform) เพ่ือสนับสนุนภารกิจดานบริหารจัดการศึกษา 

๙ . ส ถ าน ศ ึกษ าท ุกแ ห งม ีร ะบบ ข อม ูล ส ารส น เท ศที ่ส าม ารถ ใช ใน ก ารวา งแผ น 
การจัดการศึกษาไดอยางมีประสิทธิภาพ 
 
กลยุทธที่ ๖  พัฒนาองคกรสูมาตรฐานและมีความทันสมัย 

   ๖.๑ การกระจายอํานาจใหสถานศึกษา หรือกลุ มสถานศึกษามีความเปนอิสระ 
ในการบริหารและจัดการศึกษาครอบคล ุม ดานการบริหารวิชาการ ดานการบริหารงบประมาณ  
ดานการบริหารงานบุคคล และดานการบริหารงานทั่วไป   

  โดยมีแนวทางการดําเนินการ ดังนี้ 
  (๑)  สงเสริม สนับสนุน และพัฒนาสถานศึกษาหรือกลุมสถานศึกษาใหมีความเปน

อิสระในการบริหารจัดการศึกษา ครอบคลุม ดานการบริหารวิชาการ ดานการบริหารงบประมาณ ดานการ
บริหารงานบุคคล และดานการบริหารงานทั่วไป 

  (๒) สงเสริม สนับสนุนใหสถานศึกษา หรือกลุมสถานศึกษาจัดหาเจาหนาที่เพ่ือปฏิบัติ
หนาที่สนับสนุนงานดานธุรการ ดานการเงิน การบัญชีและพัสดุ และดานบริหารงานบุคคล เพื่อมิใหงาน
ดังกลาวเปนภาระที่เกินสมควรแกครู ผูปฏิบัติหนาที่การจัดการเรียนรูใหแกผูเรียน 

  (๓ ) ส ง เสร ิม สน ับสน ุน  ให โรงเร ียนขนาดเล ็ก  ให ม ีระบบการบริห ารจ ัดการที่
หลากหลาย เชน การบริหารจัดการแบบกลุมโรงเรียน การสอนแบบบูรณาการ คละชั้น เปนตน 

  (๔ )  นําผลการประกันค ุณภาพการศึกษามาใช ในการวางแผนการปฏิบ ัต ิการ
ตรวจสอบติดตามเพ่ือการปรับปรุงพัฒนาสถานศึกษาใหมีคุณภาพและเปนไปตามมาตรฐานการศึกษา 

  ๖.๒ พัฒนาสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา และสถานศึกษา ใหเปนหนวยงานมีความ
ทันสมัยอยางมีประสิทธิภาพ 

  เป นมาตรการในการเพิ ่มประสิทธ ิภาพการบริหารงานของสํานักงานทั ้งระด ับ
สํานักงานสวนกลาง และสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ใหเปนหนวยงานที่ทันสมัย พรอมที่จะปรับตัวใหทัน
ตอการเปลี ่ยนแปลงของโลกอยู ตลอดเวลา ม ีความโปรงใส ปลอดการท ุจร ิต และประพฤติม ิชอบ  
บริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล เปนหนวยงานที ่ม ีหนาที ่สน ับสนุน ส งเสริม ตรวจสอบ ติดตาม  
เพ่ือใหสถานศึกษาสามารถจัดการศึกษาไดอยางมีประสิทธิภาพ 

  โดยมีแนวทางการดําเนินการ ดังนี้ 
(๑) ศึกษา วิเคราะห ปรับปรุง และพัฒนาสํานักงานเขตพื้นที ่การศึกษา ใหเปน

หนวยงานที่ทันสมัย มีหนาที่ สนับสนุน กํากับ ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล สถานศึกษา เพื่อ
การบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ โดยยึดหลักธรรมาภิบาล 



 

 

(๒) สงเสริม สนับสนุน ใหสํานักงานเขตพื้นที ่การศึกษา ใชระบบการบริหาร
จัดการที ่มุ งเนนคุณธรรมและความโปรงใสในการทํางานตามหลักการประเมินคุณธรรมและความ
โปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment : ITA) 

(๓ ) ส ง เสริม สนับสนุน  ให สําน ักงานเขตพื้นที ่การศึกษานํานวัตกรรม และ
เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) มาใชในการบริหารงาน 

(๔ ) ส ง เส ร ิม ก ารบ ร ิห ารจ ัด ก าร เข ตพื ้น ที ่ก า รศ ึกษ า โดย ใช พื ้น ที ่เป น ฐ าน  
(Area-based Management) รูปแบบการบริหารแบบกระจายอํานาจ “CLUSTERs” 

(๕) สงเสริม การมีสวนรวม จัดทําแผนบูรณาการจัดการศึกษาในระดับพื้นที่ 
(๖ ) สรางความเขมแข็งในการยกระดับคุณภาพการศึกษารูปแบบ เครือขาย  

เชน เครือขายสงเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษา ศูนย พัฒนากลุมสาระการเรียนรู สหวิทยาเขต 
กลุมโรงเรียน ฯลฯ 

(๗) สงเสริมใหทุกภาคสวนของสังคมมีสวนรวมในการจัดการศึกษาแบบบูรณาการ 
ที่ตอบสนองความตองการของประชาชนและพ้ืนที่ 

(๘) สงเสริม สนับสนุน ผูปกครอง ชุมชน สังคม และสาธารณชน ใหมีความรู 
ความเขาใจ และมีสวนรวมรับผิดชอบ (Accountability) ในการบริหารจัดการศึกษา 

(๙ ) ส ง เสริม ให ท ุกภาคสวนของสังคมเขามามีส วนรวมสนับสนุนทรัพยากร 
เพื่อการศึกษา 

 
๖.๓ พัฒนานวัตกรรม เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) และระบบการ

ทํางานที่เปนดิจิทัลเขามาประยุกตใชอยางคุมคาและเกิดประโยชนสูงสุด 
  เป นมาตรการในการประย ุกต ใช เทคโนโลย ีด ิจ ิท ัล (Digital Technology) มาใช 

ในการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารอยางเปนระบบ นําไปสูการนําเทคโนโลยีการวิเคราะหขอมูลขนาดใหญ 
(Big Data Technology)  เพื่อเชื่อมโยงขอมูลดานตาง ๆ ตั้งแตขอมูลผูเรียน ขอมูลครู ขอมูลสถานศึกษา 
ขอมูลงบประมาณ และขอมูลอื ่น ๆ ที ่จําเป น มาวิเคราะหเพื ่อใหสถานศึกษาสามารถจัดการเรียนรู 
เพื ่อพ ัฒนาผู เร ียนเป นรายบ ุคคลตามสมรรถนะ และความถน ัด  และสามารถว ิเคราะห เป นข อม ูล 
ในการวางแผนการพ ัฒ นาทร ัพยากรมน ุษย ของป ระเทศ  นํา  Cloud Technology มาให บ ร ิก าร 
แกหนวยงานทุกระดับทั้งระดับ IaaS PaaS และ SaaS และพัฒนาแพลตฟอรมดิจิทัล (Digital Platform) 
ระบบบริหารงานสํานักงาน เชน ระบบแผนงานและงบประมาณ ระบบบัญชี ระบบพัสดุ ระบบสารบรรณ 
เปนตน เพื่อเจาหนาที่สามารถใชในการปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ เชื่องโยงกันทั้งองคกร 

  โดยมีแนวทางการดําเนินการ ดังนี้ 
(๑) ศึกษา วิเคราะห นํา Cloud  Technology มาใหบริการหนวยงานในสังกัด

ทุกระดับทั ้ง ในรูปแบบ Private Cloud Hybridge Cloud และ public Cloud ทั ้ง ในระดับ  IaaS 
Paas และ SaaS 

(๒) ศึกษา วิเคราะห นํา Big Data Technology มาใชในการเชื ่อมโยงขอมูล
ของนักเรียนในฐานขอมูลตาง ๆ เพื่อนํามาวิเคราะห คุณภาพของผูเรียนในมิติตาง ๆ 

(๓ ) พ ัฒ น าแ พล ต ฟ อร ม ด ิจ ิท ัล  (Digital Platform) เพื ่อ สน ับ ส น ุน ภ ารก ิจ 
ด านบริห ารจัดการศึกษาทั ้งระบบพรอมใหบร ิการ (Services) เชื ่อม โยงขอมูล  เพื ่อแลกเปลี ่ยน 



 

 

และบูรณาการขอมูลภาครัฐทั้งภายในและนอกสังกัดอีกทั้งยังเปนระบบกลางสําหรับใชในการพิสูจน
ยืนยันตัวตนเดียวและรองรับการทํางานรวมกับแพลตฟอรมดิจิทัลตาง ๆ 

(๔) พัฒนาแพลตฟอรมดิจิทัล (Digital Platform) ดานการเรียนรูของผู เรียน 
และบ ุคลากรทางการศ ึกษา  ดานการบริห ารงาน  เชื ่อม โยงถึงก ารพัฒนาครู เพื ่อ ให สอดคลอ ง 
กับความกาวหน าในอาชีพ  ตลอดจนพัฒนา ระบบขอมูลสารสน เทศของผู เร ียน เป นรายบุคคล 
ตั ้งแต ระด ับปฐมวัย  จนจบการศ ึกษาขั ้นพื ้น ฐ าน  ที ่ส ามารถเชื ่อม โย งก ับหน วย งานที ่เกี ่ย วข อง  
นําไปสูการพัฒนาฐานขอมูลประชากรดานการศึกษาของประเทศ 

 
นโยบายท่ี ๗  การใชบริบทของจังหวัดเชียงใหม เปนฐานการเรียนรูและตอยอดการพัฒนาองคกรแหง   
                นวัตกรรม 
ตัวช้ีวัด 

1. รอยละของบุคลากรระดับกลุมและระดับเขตพื้นที่การศึกษาที่เขารวมประชุมปฏิบัติการ 
PLC และพัฒนางานดวยนวัตกรรมการศึกษา 

2. รอยละของครุและผูบริหารในเครือขายพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่สรางนวัตกรรมในการ
บริหารสถานศึกษาและการจัดการเรียนรู 

3. สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 1 เปนสํานักงานสีเขียว และ
สํานักงานที่ใชเทคโนโลยีในการบริหารจัดการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

4. รอยละของบุคลากรในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ปฏิบัติตนตามคานิยมองคกร 
5. รอยละของสถานศึกษามีการพะฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนและการประกันคุณภาพ

การศึกษา 
6. รอยละของผูเรียนที่เปนนวัตกร 
 

กลยุทธที่ ๗  พัฒนาสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา และสถานศึกษาใหเปนบุคคลและองคกรแหงการ  
                เรียนรูกาวสูองคกรแหงนวัตกรรม 

๗.๑ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
(1) สงเสริมใหบุคลากรทุกคน ประกอบดวย ผูบริหาร บุคลากรทางการศึกษา 38 ค (1) (๒)     

ทุกคนพัฒนาตนเองใหมีความรู ความสามารถในภารกิจที่รับผิดชอบ ใชเทคโนโลยีในการปฏิบัติงานได
สะดวก รวดเร็ว มีประสิทธิภาพ  

(๒) พัฒนาผูอํานวยการกลุม  ศึกษานิเทศก และบุคลากรในสํานักงาน สามารถสรางผลงานใหมๆ
หรือนวัตกรรมทางการศึกษา ใหเกิดประโยชนตอการพัฒนาตน พัฒนางาน มีภาวะผูนํา มีทักษะในการ
นําเสนอผลงานที่ดีของตนเองและกลุม เปนบุคคลแหงการเรียนรู และกาวสูองคกรนวัตกรรมในอนาคต 

(๓) สงเสริม สนับสนุน การบริหารสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาในรูปแบบเครือขายพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาระดับอําเภอ การบริหาร Clusters (เชิงพื้นที่) การบูรณาการการจัดการเรียนรูกับชุมชนในพื้นที่ 
(Partnerships)และการมีสวนรวมในการบริหารการศึกษาแบบบูรณาการรวมกับหนวยงานอ่ืน ๆ ทั้งในดาน
โอกาสทางการศึกษา คุณภาพการศึกษา และประสิทธิภาพในการบริหารการศึกษา 



 

 

(3) สงเสริมการพัฒนาการบริหารสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา โดยใชเครื่องมือการประเมิน ITA 
การประเมินมาตรฐานสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา การติดตามประเมินผลตัวชี้วัดสํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื ้น ฐาน , Green Office การประเม ิน โครงการต าง  ๆ  ให ม ีความ เป น เอกภาพและมี
ประสิทธิภาพ 

(4) สงเสริมการนําเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) มาใชในการบริหารสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษา และใหบริการแกสถานศึกษา สามารถเชื่อมโยงขอมูลทุกดานของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
นํา Big Data ไปใชในการวางแผนพัฒนาการศึกษาไดทุกระดับการศึกษา 

(5) กําหนดจุดเนนการพัฒนาสํานักงานเขตพื้นที ่การศึกษาในแตละปงบประมาณรวมกัน และ
สงเสริมให มีการปฏ ิบ ัติตามคานิยมองคกรอย างเขมแข็ง โดยเฉพาะอยางยิ ่งด านความมีว ิน ัย ความ
รับผิดชอบ ตองานในหนาที่และภารกิจขององคกร 

๗.๒ สถานศึกษา 
(1) ยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของสถานศึกษา โดยการพัฒนาหลักสูตร การจัดการเรียนรู  

การบริหารงานวิชาการ ใหสอดคลองกับความเปลี่ยนแปลง นําไปสูการพัฒนาผูเรียนในศตวรรษที่ 21  

(3R 8C) มีคุณธรรมจริยธรรม ทัศนคติที่ถูกตอง คานิยมที่ดีงาม 

(2) ยกระดับคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ใหมีสวนรวมในการบริหาร/พัฒนาหลักสูตร 
และการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ใหสถานศึกษาเปนแหลงเรียนรูตลอดชีวิตของคนในชุมชน 

(3) สงเสริมการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ใหเกิดผลตอการพัฒนาคุณภาพของ
สถานศึกษาท้ังระบบ 
         (๔) สงเสริมการเรียนรูของครูทุกระดับ และปรับเปลี่ยนการพัฒนาครูจากผูสอน เปนผูอํานวยความ

สะดวกการเรียน เนนการสอนใหผูเรียนพัฒนาทักษะการคิด วิเคราะห คิดสรางสรรค ใหกับนักเรียนทุกคน

อยางเปนรูปธรรมทุกโรงเรียน 

       (๕) สงเสริมการพัฒนางานของผูบริหาร ครู นักเรียน ใหเปนบุคคลแหงการเรียนรู เปนนวัตกร ใช
นว ัตกรรม PLC, Active Learning, STEM, IS, English, Higher Order Thinking สร างสรรค ผลงาน 
ผูบริหาร ครู และนักเรียนใหเปนนวัตกรรมและกาวสูโรงเรียนนวัตกรรม (Thailand 4.0) 
 


