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ค ำน ำ 
  ด้วยกระทรวงศึกษาธิการและส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานก าหนดยุทธศาสตร์ 
เป้าหมาย ตัวชี้วัดที่จะพัฒนาการศึกษาของประเทศให้ก้าวหน้า สอดคล้องกับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม จึง
ก าหนดยุทธศาสตร์ 6 ยุทธศาสตร์ 6 นโยบาย ในการพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ให้ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาและสถานศึกษาใช้เป็นกรอบแนวทางในการพัฒนา ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 จึงได้วิเคราะห์ยุทธศาสตร์และนโยบายดังกล่าว ก าหนดตัวชี้วัดในแต่ละประเด็น
ยุทธศาสตร์ เพ่ือให้บุคลากรของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1     ได้ส่งเสริมพัฒนา
สถานศึกษา ตามตัวชี้วัดที่กระทรวงศึกษาธิการและส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานก าหนดเป็น
ส าคัญ 
     การจัดท าแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ครั้งนี้เป็นการจัดท าตามกรอบ
วงเงินที่ได้รับจัดสรร ทั้งนี้ การด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการฉบับนี้จะบรรลุผลตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ต้อง
ได้รับความร่วมมือจากผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา      รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาทุกท่าน คณะท างานที่ให้แนวคิด   ข้อชี้แนะและบุคลากรทุกคนที่ให้การสนับสนุนข้อมูลทางการศึกษา   
ข้อมูลประกอบอ่ืนๆร่วมกันผลักดันแผนสู่การปฏิบัติ เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพ  ประสิทธิผลสูงสุดต่อการพัฒนา
การศึกษา  ทั้งยังเป็นกรอบแนวทางในการติดตามและประเมินผลการด าเนินงานต่อไป 
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ส่วนที่ 1 
สภาพการจัดการศึกษา 

สภาพปัจจุบันของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศกึษาเชียงใหม่ เขต 1  
 ที่ตั้ง   

อาคารอ านวยการกลาง ชั้น 4   ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ ต าบลช้างเผือก อ าเภอเมืองเชียงใหม่ 
จังหวัดเชียงใหม่  50300    

สภาพภูมิศาสตร์ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 มีพ้ืนที่ความรับผิดชอบดูแลให้การสนับสนุน 

ส่งเสริมและให้บริการทางการศึกษาครอบคลุม 4 อ าเภอ มีเนื้อที่ประมาณ 1,463.83 ตารางกิโลเมตร ได้แก่ 
อ าเภอเมืองเชียงใหม่ อ าเภอดอยสะเก็ด อ าเภอสันก าแพง และอ าเภอแม่ออน มีอาณาเขตติดต่อกับอ าเภอ
ใกล้เคียง  ดังนี้ 

  
ตารางท่ี 1 แสดงอาณาเขตติดต่อส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 
 

ทิศ เขตติดต่อ 
  
ทิศเหนือ ติดต่อกับอ าเภอแม่ริม 
ทิศตะวันออก ติดต่อกับอ าเภอสันทราย อ าเภอสันก าแพง อ าเภอดอยสะเก็ด 
ทิศใต้ ติดต่อกับอ าเภอสารภี อ าเภอหางดง 
ทิศตะวันตก ติดต่อกับอ าเภอหางดง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

อ าเภอเมืองเชียงใหม ่

อ าเภอดอยสะเก็ด 

อ าเภอสันก าแพง 

อ าเภอแมอ่อน 
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อ านาจหน้าที่ของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 
     ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1  เป็นหน่วยงานที่อยู่ภายใต้        
การก ากับดูแลของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  มีหน้าที่ด าเนินการให้เป็นไปตามอ านาจหน้าที่   
ตามความในมาตรา 38 แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม มาตรา 37   
แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม และ        
ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การแบ่งส่วนราชการภายในส านักงานเข ตพ้ืนที่การศึกษา               
พ.ศ.2560 และฉบับที่ 2 พ.ศ.2561 ดังต่อไปนี้ 
  มาตรา 38 แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม ก าหนดให้
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา มีอ านาจหน้าที่ในการก ากับดูแล จัดตั้ง ยุบ รวม หรือเลิกสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานใน
เขตพ้ืนที่การศึกษา ประสาน ส่งเสริมและสนับสนุนสถานศึกษาเอกชนในเขตพ้ืนที่การศึกษา ประสานและ
ส่งเสริมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้สามารถจัดการศึกษาสอดคล้องกับนโยบายและมาตรฐานการศึกษา 
ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาของบุคคล ครอบครัว องค์กรชุมชน องค์กรเอกชน องค์กรวิชาชีพ สถาบัน
ศาสนา สถานประกอบการ และสถาบันสังคมอ่ืนที่จัดการศึกษาในรูปแบบที่หลากหลายในเขตพ้ืนที่การศึกษา 

มาตรา 37 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 และ
ที่แก้ไขเพ่ิมเติม ก าหนดให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามีอ านาจหน้าที่เกี่ ยวกับการศึกษา ตามที่ก าหนดไว้ใน 
กฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการหรือกฎหมายอื่น และมีอ านาจหน้าที่ดังนี้  

(1) อ านาจหน้าที่ในการบริหารและการจัดการศึกษา และพัฒนาสาระของหลักสูตรการศึกษา 
ให้สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  

(2) อ านาจหน้าที่ในการพัฒนางานด้านวิชาการและจัดให้มีระบบประกันคุณภาพภายใน 
สถานศึกษาร่วมกับสถานศึกษา  

(3) รับผิดชอบในการพิจารณาแบ่งส่วนราชการภายในสถานศึกษาของสถานศึกษา และ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 

ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่อง การแบ่งส่วนราชการภายในส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา พ.ศ.2560  และฉบับที่ 2 พ.ศ.2561   มีอ านาจหน้าที่ ดังนี้ 

1. จัดท านโยบาย แผนพัฒนาและมาตรฐานการศึกษาของเขตพ้ืนที่การศึกษาให้สอดคล้องกับ 
นโยบายมาตรฐานการศึกษา แผนการศึกษา แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและความต้องการของท้องถิ่น 

          2. วิเคราะห์จัดตั้งงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปของสถานศึกษา และหน่วยงานในเขตพ้ืนที่ 
การศึกษา และแจ้งจัดสรรงบประมาณที่ได้รับให้หน่วยงานข้างต้นรับทราบและก ากับ ตรวจสอบ ติดตาม        
การใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงานดังกล่าว 

3. ประสาน ส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาหลักสูตรร่วมกับสถานศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
4. ก ากับ ดูแล ติดตาม และประเมินผลสถานศึกษาข้ันพื้นฐานและในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
5. ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และรวบรวมข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษาในเขตพ้ืนทีก่ารศึกษา 
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6. ประสานการระดมทรัพยากรด้านต่าง ๆ รวมทั้งทรัพยากรบุคคล เพ่ือส่งเสริม สนับสนุน 
การจัดและพัฒนาการศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา 

7. จัดระบบการประกันคุณภาพการศึกษาและประเมินผลสถานศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
8. ประสาน ส่งเสริม สนับสนนุ การจัดการศึกษาของสถานศึกษาของเอกชน องค์กรปกครอง        

ส่วนท้องถิ่น รวมทั้งบุคคล องค์กรชุมชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และสถาบันอ่ืนที่
จัดรูปแบบที่หลากหลายในเขตพ้ืนที่การศึกษา 

9. ด าเนินการและประสาน ส่งเสริม สนับสนุนการวิจัยและพัฒนาการศึกษาในเขตพ้ืนที่ 
การศึกษา 

10.ประสาน ส่งเสริมการด าเนินงานของคณะอนุกรรมการ และคณะท างานด้านการศึกษา 
11.ประสานการปฏิบัติราชการทั่วไปกับองค์กร หน่วยงานภาครัฐ เอกชน และองค์กรปกครอง         

ส่วนท้องถิ่น ในฐานะส านักงานผู้แทนกระทรวงศึกษาธิการในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
                     12.ปฏิบัตหิน้าที่อื่นเกี่ยวกับกิจการภายในเขตพ้ืนที่การศึกษาที่มิได้ระบุให้เป็นหน้าที่ของผู้ใด 
โดยเฉพาะ หรือปฏิบัติงานอ่ืนตามท่ีมอบหมาย 

โดยให้แบ่งส่วนราชการภายในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ไว้ดังต่อไปนี้ 
   (1) กลุ่มอ านวยการ 
   (2) กลุ่มนโยบายและแผน 
   (3) กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
   (4) กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ 
   (5) กลุ่มบริหารงานบุคคล 
   (6) กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
   (7) กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
   (8) กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 
   (9) หน่วยตรวจสอบภายใน 
   (10) กลุ่มกฎหมายและคดี 

ให้ส่วนราชการภายในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามีอ านาจหน้าที่ดังต่อไปนี้              
(1) กลุ่มอ านวยการ มีอ านาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ 
 (ก) ปฏิบัติงานสารบรรณส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
 (ข) ด าเนินการเก่ียวกับงานช่วยอ านวยการ 
 (ค) ด าเนินการเก่ียวกับอาคารสถานที่ สิ่งแวดล้อม และยานพาหนะ 
 (ง) จัดระบบบริหารงาน การควบคุมภายใน และพัฒนาองค์กร 
 (จ) ประชาสัมพันธ์ เผยแพร่กิจการ ผลงาน และบริการข้อมูลข่าวสาร 
 (ฉ) ประสานการด าเนินงานระหว่างหน่วยงานภายในและภายนอกเขตพ้ืนที่การศึกษา 
 (ช) ด าเนินการเลือกตั้งและสรรหากรรมการและอนุกรรมการ 
 (ฌ) ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่เกี่ยวข้องกับกิจการภายในของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาที่ 
 มิใช่งาน ของส่วนราชการใดโดยเฉพาะ 
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 (ญ) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือ
ได้รับมอบหมาย 
(2) กลุ่มนโยบายและแผน มีอ านาจหน้าที่ดังต่อไปนี้   

    (ก) จัดท านโยบายและแผนพัฒนาการศึกษาให้สอดคล้องกับนโยบาย มาตรฐาน 
 การศึกษา  แผนการศึ กษา แผนพัฒนาการศึกษาขั้ น พ้ืนฐาน และความต้ องการของท้องถิ่ น  
    (ข) วิเคราะห์การจัดตั้งงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปของสถานศึกษาและแจ้งการ 
 จัดสรร งบประมาณ 

    (ค) ตรวจสอบ ติดตาม ประเมิน และรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณและผลการปฏิบัติ
ตามนโยบายและแผน 
    (ง) ด าเนินการวิเคราะห์ และจัดท าข้อมูลเกี่ยวกับการจัดตั้ง ยุบ รวม เลิก และโอน
สถานศึกษาข้ันพื้นฐานที่ได้รับมอบหมาย 

 
 (3) กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มีอ านาจหน้าที่

ดังต่อไปนี้ 
        (ก) ศึกษา วิเคราะห์ ด าเนินการ และส่งเสริมการจัดการศึกษาทางไกล 
        (ข) ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศเพ่ือการบริหารและการจัด
การศึกษา 
        (ค) ด าเนินงานสารสนเทศเพ่ือการบริหารและการจัดการศึกษา สารสนเทศ และการสื่อสาร
        (จ) ส่งเสริม สนับสนุน และด าเนินงานบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ 

      (ฉ) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้อง หรือที่
ได้รับมอบหมาย 

 
   (4) กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ มีอ านาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ 
    (ก) ด าเนินงานเกี่ยวกับงานบริหารการเงิน 
    (ข) ด าเนินงานเกี่ยวกับงานบริหารงานบัญชี 
    (ค) ด าเนินงานเกี่ยวกับงานบริหารงานพัสดุ 
    (ง) ด าเนินงานเกี่ยวกับงานบริหารสินทรัพย์ 
    (จ) ให้ค าปรึกษาสถานศึกษาเกี่ยวกับการด าเนินงานบริหารการเงิน งานบัญชี งาน 
 พัสดุ และงานบริหารสินทรัพย์ 
    (ฉ) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้อง หรือ 
 ที่ได้รับมอบหมาย 
   (5) กลุ่มบริหารงานบุคคล มีอ านาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ 
    (ก) วางแผนอัตราก าลังและก าหนดต าแหน่ง 
    (ข) ส่งเสริม สนับสนุนการมีหรือเลื่อนวิทยฐานะ 
    (ค) วิเคราะห์และจัดท าข้อมูลเกี่ยวกับการสรรหา บรรจุและแต่งตั้ง ย้าย โอน และ 
 การลาออกจากราชการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 



๕ 
 

    (ง) ศึกษา วิเคราะห์ และด าเนินการเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติงาน การ 
 เลื่อนเงินเดือน การมอบหมายหน้าที่ให้ปฏิบัติของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
    (จ) จัดท าข้อมูลเกี่ยวกับบ าเหน็จความชอบและทะเบียนประวัติ 
    (ฉ) จัดท าข้อมูลระบบจ่ายตรงเงินเดือนและค่าจ้างประจ า 
    (ช) ปฏิบัติการบริการและอ านวยความสะดวกในเรื่องการออกหนังสือรับรองต่าง ๆ 
 การออกบัตรประจ าตัว และการขออนุญาตต่าง ๆ 
    (ซ) ศึกษา วิเคราะห์ และจัดท าข้อมูลเพื่อด าเนินงานวินัย อุทธรณ์ ร้องทุกข์และ การ 
 ด าเนินคดีของรัฐ 
    (ฌ) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้อง 
 หรือที่ได้รับมอบหมาย 
   (6) กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา มีอ านาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ 
    (ก) ด าเนินงานฝึกอบรมการพัฒนาก่อนแต่งตั้ง 
    (ข) ด าเนินงานฝึกอบรมพัฒนาเพื่อเพ่ิมศักยภาพการปฏิบัติงาน 
    (ค) ด าเนินงานพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นไป ตาม 
 มาตรฐาน วิชาชีพและจรรยาบรรณ 
    (ง) ปฏิบัติงานส่งเสริม สนับสนุน และยกย่องเชิดชูเกียรติข้าราชการครูและบุคลากร 
 ทางการศึกษา 
    (จ) ด าเนินการเก่ียวกับการลาศึกษาต่อ ฝึกอบรม หรือปฏิบัติการวิจัยภายในประเทศ 
 หรือต่างประเทศ 
    (ฉ) ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และเสริมสร้างระบบเครือข่ายการพัฒนาครูและบุคลากร 
 ทางการศึกษา 
    (ช) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้อง หรือ 
ที่ได้รับมอบหมาย 
   (7) กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา มีอ านาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ 
    (ก) ประสาน ส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาหลักสูตรการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน หลักสูตร 
 การศึกษาระดับก่อนประถมศึกษา และหลักสูตรการศึกษาพิเศษ 
    (ข) ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย เพ่ือพัฒนาหลักสูตรการสอนและกระบวนการเรียนรู้ ของ 
 ผู้เรียน 
    (ค) วิจัย พัฒนา ส่งเสริม ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินเกี่ยวกับการวัดและ การ 
 ประเมินผลการศึกษา 
    (ง) วิจัย พัฒนา ส่งเสริม มาตรฐานการศึกษาและการประกันคุณภาพการศึกษา 
 รวมทั้งประเมิน ติดตาม และตรวจสอบคุณภาพการศึกษา 
    (จ) นิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา 
    (ฉ) ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และพัฒนาสื่อนวัตกรรมการนิเทศทางการศึกษา 
    (ช) ปฏิบัติงานเลขานุการคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศ 
 การศึกษา ของเขตพ้ืนที่การศึกษา 



๖ 
 

    (ซ) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง 
 หรือ ที่ได้รับมอบหมาย 

(8) กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา มีอ านาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ 
   (ก) ศึกษา วิเคราะห์ ส่งเสริม สนับสนุน และด าเนินงานเกี่ยวกับศาสตร์พระราชา 
   (ข) ส่งเสริมการจัดการศึกษาขัน้พ้ืนฐานในรูปแบบการศึกษาในระบบ  การศึกษานอกระบบและ

การศึกษาตามอัธยาศัย 
 (ค) ส่งเสริม สนับสนุน และด าเนินการเกี่ยวกับการจัดเตรียมข้อมูลการจัดการศึกษา 

ขั้นพ้ืนฐานของบุคคล ครอบครัว องค์กร ชุมชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และ
สถาบันสังคมอ่ืน 

 (ง) ประสานและส่งเสริมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้สามารถจัดการศึกษาสอดคล้อง 
 กับนโยบาย และมาตรฐานการศึกษา 

 (จ) ส่งเสริมการจัดการศึกษาส าหรับผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส และผู้มีความสามารถพิเศษ 
 (ฉ) ส่งเสริมงานการแนะแนว สุขภาพ อนามัย กีฬา และนันทนาการ ลูกเสือ ยุวกาชาด 

เนตรนารี ผู้บ าเพ็ญประโยชน์ นักศึกษาวิชาทหาร ประชาธิปไตย วินัยนักเรียน การพิทักษ์สิทธิเด็ก และ
เยาวชน และงานกิจการนักเรียนอื่น 

 (ช) ส่งเสริม สนับสนุนการระดมทรัพยากรเพ่ือการศึกษา 
 (ซ) ประสานการป้องกันและแก้ไขปัญหาการใช้สารเสพติด และส่งเสริมป้องกันแก้ไข 

และคุ้มครองความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา รวมทั้งระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
 (ฌ) ด าเนินงานวิเทศสัมพันธ์ 
 (ญ) ประสาน ส่งเสริมการศึกษากับการศาสนาและการวัฒนธรรม 
 (ฎ) ส่งเสริมแหล่งการเรียนรู้ สิ่งแวดล้อมทางการศึกษา และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 (ฏ) ประสานและส่งเสริมสถานศึกษาให้มีบทบาทในการสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
 (ฐ) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือ 

ที่ได้รับมอบหมาย 
  (9) หน่วยตรวจสอบภายใน ให้ปฏิบัติงานขึ้นตรงกับหัวหน้าส่วนราชการ และมีอ านาจ 

  (ก) ด าเนินงานเกี่ยวกับงานตรวจสอบการเงิน การบัญชี และตรวจสอบระบบการ 
 ดูแล ทรัพย์สิน 
  (ข) ด าเนินงานเกี่ยวกับงานตรวจสอบการด าเนินงานหรือกระบวนการปฏิบัติงาน 
 เปรียบเทียบกับผลผลิตหรือเป้าหมายที่ก าหนด 
  (ค) ด าเนินงานเกี่ยวกับการประเมินการบริหารความเสี่ยง 
  (ง) ด าเนินการอื่นเกี่ยวกับการตรวจสอบภายในตามที่กฎหมายก าหนด 
  (จ) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือ 
ที่ได้รับมอบหมาย 

(10) กลุ่มกฎหมายและคดี ให้ปฏิบัติงานขึ้นตรงกับผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่ 
การศึกษา และมีอ านาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ 
            (ก) ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนากรมีวินัยและรักษาวินัย 



๗ 
 

    (ข) ด าเนินการสืบสวนเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน 
    (ค) ด าเนินการสอบสวนเกี่ยวกับวินัยและการตรวจพิจารณาวินัย 
    (ง) ด าเนินการเกี่ยวกับการอุทธรณ์และการพิจารณาอุทธรณ์ 
    (จ) ด าเนินการเกี่ยวกับการร้องทุกข์และการพิจารณาร้องทุกข์ 
    (ฉ) ด าเนินการเก่ียวกับความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ 
    (ช) ด าเนินการเกี่ยวกับงานคดีปกครอง คดีแพ่ง คดีอาญา และคดีอ่ืน ๆ ของรัฐ 
    (ซ) ด าเนินการป้องกันและปราบปรามการทุจรติและประพฤติมิชอบ 
    (ฌ) ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย จัดท าข้อมูลและติดตามประเมินผลเพ่ือพัฒนางานกฎหมายและ
งานคดีของรัฐ 
    (ญ) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่
ได้รับมอบหมาย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๘ 
 

 
 
 

โครงสร้างการบริหารส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 

คณะกรรมการติดตาม
ตรวจสอบ ประเมินและ

นิเทศการศึกษา 

หน่วยตรวจสอบภายใน/
กลุ่มกฎหมายและคด ี

รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 

กลุ่มบริหารงานบุคคล กลุ่มอ านวยการ 

กลุ่มพัฒนาครูและ
บุคลากรทางการศึกษา 

กลุ่มนโยบายและแผน 

กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล
การจัดการศึกษา 

กลุ่มส่งเสริม 
การจัดการศึกษา 

ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 

กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ 

กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล 
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 



๙ 
 

ข้อมูลด้านการจัดการศึกษา 
 

 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1   มีเขตพ้ืนที่รับผิดชอบ  4 อ าเภอ  และใน 
ปีการศึกษา 2562  มีข้อมูลด้านการจัดการศึกษาดังนี้ 
          ตารางที่ 2    จ านวนสถานศึกษา นักเรียน ครู และห้องเรียน ปีการศึกษา 2562 

ที ่ อ าเภอ 
จ านวน

สถานศึกษา 
(แห่ง) 

จ านวนนักเรียน 
(คน) 

จ านวนครู 
(คน) 

จ านวนห้องเรียน
(ห้อง) 

1 เมืองเชียงใหม่ 31 10,804 537 407 
2 ดอยสะเก็ด 25 4,244 267 253 
3 สันก าแพง 22 4,675 237 219 
4 แม่ออน 9 1,313 83 75 

รวมทั้งสิ้น 87 21,036 1,124 954 

    ตารางท่ี 3   จ านวนโรงเรียนจ าแนกตามขนาดโรงเรียน ปีการศึกษา 2562 
ขนาดโรงเรียน อ.เมือง อ.ดอยสะเก็ด อ.สันก าแพง อ.แม่ออน รวม 

นักเรียน 1-120 คน 3 16 11 6 36 
นักเรียน 120-200 คน 8 2 7 - 17 
นักเรียน 201-300 คน 8 3 1 3 15 
นักเรียน 301-500 คน 7 2 1 - 10 
นักเรียน 501-1,499 คน 4 2 1 - 7 
นักเรียน 1,500-2,499 คน 1 - 1 - 2 

รวม 31 25 22 9 87 
 

 ตารางท่ี  4  จ านวนข้อมูลนักเรียนจ าแนกตามระดับที่จัดการศึกษา  ปีการศึกษา 2562 

ที ่ อ าเภอ 
ก่อนประถมศึกษา 

(คน) 
ประถมศึกษา 

(คน) 
มัธยมศึกษาตอนต้น 

(คน) 
รวม 

1 เมืองเชียงใหม่ 1,967 8,021 816 10,804 
2 ดอยสะเก็ด 462 2,862 920 4,244 
3 สันก าแพง 403 3,917 355 4,675 
4 แม่ออน 180 936 197 1,313 

รวมทั้งสิ้น 1,425 15,736 2,288 21,036 

 จากตารางข้อมูลการจัดการศึกษาส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1  สัดส่วน
ของ คร ู: นักเรียน เท่ากับ 1 : 22 ส่วนใหญ่มีครูพอดีเกณฑ์  โรงเรียนส่วนใหญ่เป็นโรงเรียนขนาดกลาง      
ขนาดเล็ก และขนาดใหญ่ ตามล าดับ  จ านวนนักเรียนกว่าครึ่งอยู่ในพ้ืนที่อ าเภอเมืองเชียงใหม่  



๑๐ 
 

 ตารางท่ี 5  จ านวนข้อมูลนักเรียนจ าแนกตามระดับชั้น ปีการศึกษา 2562  
ระดับชั้น จ านวนนักเรียน จ านวนห้องเรียน 

อนุบาลปีที่ 1 316 16 
อนุบาลปีที่ 2 1,271 73 
อนุบาลปีที่ 3 1,425 76 

รวมก่อนประถมศึกษา 3,012 165 
ประถมศึกษาปีที่ 1 2,989 121 
ประถมศึกษาปีที่ 2 2,646 119 
ประถมศึกษาปีที่ 3 2,559 118 
ประถมศึกษาปีที่ 4 2,536 115 
ประถมศึกษาปีที่ 5 2,498 115 
ประถมศึกษาปีที่ 6 2,508 115 
รวมประถมศึกษา 15,736 703 
มัธยมศึกษาปีที่ 1 807 35 
มัธยมศึกษาปีที่ 2 816 32 
มัธยมศึกษาปีที่ 3 665 31 

รวมมัธยมศึกษาตอนต้น 2,288 98 
รวมทั้งสิ้น 21,036 966 

 

ตารางท่ี 6 จ านวนบ้านเรียน ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 ปีการศึกษา 2562 
ที ่ อ าเภอ จ านวนบ้านเรียน(แห่ง) จ านวนนักเรียน(คน) 
1 เมืองเชียงใหม่ 19 23 
2 ดอยสะเก็ด 3 4 
3 สันก าแพง 9 12 
4 แม่ออน 1 1 

รวมทั้งสิ้น 32 40 
 

ตารางท่ี 7   จ านวนข้อมูลครูและบุคลากรทางการศึกษา ในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา 
เชียงใหม่ เขต 1  ปีงบประมาณ 2562 

ที ่ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 

จ านวน
(คน) 

1 
 
 
 

 

ข้าราชการที่ปฏิบัติงานในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 
1.1 ผู้อ านวยการ 
1.2 รองผู้อ านวยการ 
1.3 กลุ่มอ านวยการ 

 
1 
2 
8 



๑๑ 
 

 
ที ่ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จ านวน

(คน) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
2 
3 

1.4 กลุ่มบริหารงานบุคคล 
1.5 กลุ่มนโยบายและแผน 
1.6 กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ 
1.7 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 
1.8 กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา 
1.9 กลุ่มกฎหมายและคดี 
1.10กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
1.11กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากร 
1.12หน่วยตรวจสอบภายใน 
ลูกจ้างประจ า 
ลูกจ้างชั่วคราว/พนักงานราชการ 

5 
7 
5 
5 

15 
- 
2 
1 
3 
6 

13 
รวมทั้งสิ้น 73 

 

 ตารางท่ี  8  ข้อมูลผู้บริหาร/ข้าราชการครูและบุคลากรในสถานศึกษา ปีงบประมาณ 2562  
ที ่ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

ในสถานศึกษา 87 แห่ง 
จ านวน
(คน) 

1 
 
 
   
    
  2 
  3 
4 

ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
1.1 ผู้อ านวยการสถานศึกษา 
1.2 รองผู้อ านวยการสถานศึกษา 
1.3 คร ู
1.4 บุคลากรทางการศึกษา 
พนักงานราชการ(ครู) 
ลูกจ้างประจ า 
ลูกจ้างชั่วคราว 
4.1 ครูขั้นวิกฤต 
4.2 ครูวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ 
4.3 ครูผู้ทรงคุณค่า 
4.4 ครูธุรการ 
4.5 พ่ีเลี้ยงเด็กพิการ 
4.6 นักการภารโรง 

 
81 
7 

1,023 
1 

18 
52 

 
58 
18 
25 
87 
39 
35 

รวมทั้งสิ้น 1,444 

 จากตารางพบว่า ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1  มีพนักงานราชการและ
ลูกจ้างชั่วคราว  จ านวน 21.48  คน คิดเป็นร้อยละ 27.37 ของจ านวนครูทั้งหมด 



๑๒ 
 

ตารางท่ี  9  ข้อมูลครูตามวิชาเอก  ปีงบประมาณ 2562  
ที ่ ข้าราชการครู 

ในสถานศึกษา 87 แห่ง 
จ านวน 
(คน) 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 

วิชาเอกประถมศึกษา 
วิชาเอกปฐมวัย 
วิชาเอกภาษาไทย 
วิชาเอกคณิตศาสตร์ 
วิชาเอกภาษาอังกฤษ 
วิชาเอกสังคมศึกษา 
วิชาเอกวิทยาศาสตร์ 
อ่ืนๆ  

182 
79 

122 
74 

103 
49 
90 

324 
รวมทั้งสิ้น 1,023 

แผนภูมิที่ 1 แสดงจ านวนครูตามวิชาเอก ในปีงบประมาณ 2562 

                  

  มีข้อสังเกตว่า ครูเอกภาษาไทย และภาษาอังกฤษ  มีจ านวนเกิน 100 คน แต่ยังมีนักเรียนอ่าน
ไม่ออกเขียนไม่ได้ ในวิชาภาษาไทย และผลสัมฤทธิ์วิชาภาษาอังกฤษยังต่ ากว่าสาระอ่ืนๆ  
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ภาษาองักฤษ สงัคมศึกษา วิทยาศาสตร์ อ่ืนๆ 



๑๓ 
 

ผลการด าเนินงานที่ผ่านมา 
 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1  มีผลการด าเนินงานด้านคุณภาพการศึกษา 
ด้านโอกาสทางการศึกษา  และด้านประสิทธิภาพการบริหารจัดการ  สรุปเป็นรายด้าน ดังนี้ 
 

ด้านคุณภาพทางการศึกษา 
 ผลการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  ดังนี้ 

ตารางท่ี 10  ผลการทดสอบความสามารถพ้ืนฐานของผู้เรียนระดับชาติ (National Test : NT) 
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3  ปีการศึกษา 2560  และปีการศึกษา  2561  

ข้อมูลระดับ 
คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 

ด้านภาษา ด้านค านวณ ด้านเหตุผล รวมทั้ง 3 ด้าน 
2560 2561 2560 2561 2560 2561 2560 2561 

สพป. 
เชียงใหม่ เขต 1 

58.15 57.04 40.32 52.55 50.06 50.73 49.06 53.44 

สพฐ. 51.94 52.73 38.38 47.89 44.98 47.57 45.10 49.39 
ประเทศ 52.67 53.18 37.75 47.19 45.31 48.07 45.25 49.48 

 

 แผนภูมิที่ 2  แสดงค่าความแตกต่างค่าคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบความสามารถพ้ืนฐานของผู้เรียน
ระดับชาติ (National Test : NT) ระหว่างส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 กับ สพฐ. 
 

 
            แผนภูมิที่ 3  แสดงค่าความแตกต่างค่าคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบความสามารถพ้ืนฐานของผู้เรียน
ระดับชาติ (National Test : NT) ระหว่างส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 กับประเทศ  
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๑๔ 
 

 จากตารางแผนภูมิ พบว่า ผลการทดสอบความสามารถพ้ืนฐานของผู้เรียนระดับชาติ (National Test : 
NT) ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2560 -2561  นักเรียนมีผลการทดสอบปีการศึกษา 
2561  สูงกว่าปีการศึกษา  2560 เฉลี่ยร้อยละ 4   ทั้งในระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา  ระดับสพฐ. และ
ระดับประเทศ  และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1  มีค่าเฉลี่ยคะแนนสูงกว่า      
ร้อยละ 50 

ตารางท่ี 11  ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  
ปีการศึกษา 2560  และปีการศึกษา  2561  

 

ข้อมูลระดับ 
คะแนนเฉลี่ยร้อยละ (4 รายวิชา) 

ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ 
2560 2561 2560 2561 2560 2561 2560 2561 

สพป. 
เชียงใหม่ เขต 1 

49.57 59.64 39.93 42.67 40.21 42.02 38.49 42.89 

สพฐ. 36.17 54.61 35.55 35.65 38.13 38.83 32.73 35.47 
ประเทศ 37.30 55.90 37.12 37.50 39.12 39.93 36.34 39.24 

          แผนภูมิที่ 4  แสดงค่าความแตกต่างค่าคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน     
(O-NET) ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ระหว่างส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 กับ สพฐ. 

 
 

          แผนภูมิที่ 5  แสดงค่าความแตกต่างค่าคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน      
(O-NET) ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ระหว่างส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 กับ ประเทศ 
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๑๕ 
 

จากผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่  6             
ปีการศึกษา 2560-2561  พบว่า ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6    
ปีการศึกษา 2561 สูงกว่าปีการศึกษา 2560 เฉลี่ยร้อยละ 4   มีคะแนนสูงกว่าระดับ สพฐ.  และ
ระดับประเทศร้อยละ 1 แต่ทุกระดับยังมีค่าเฉลี่ยต่ ากว่าร้อยละ 50 

 
ตารางท่ี 12  ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  

ปีการศึกษา 2560  และปีการศึกษา  2561  
 

ข้อมูลระดับ 
คะแนนเฉลี่ยร้อยละ (4 รายวิชา) 

ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ 
2560 2561 2560 2561 2560 2561 2560 2561 

สพป. 
เชียงใหม่ เขต 1 

47.80 55.38 22.54 27.31 30.70 35.94 28.43 27.29 

สพฐ. 48.77 55.04 26.55 30.28 32.47 36.43 30.14 29.10 
ประเทศ 48.29 54.42 26.30 30.04 32.28 36.10 30.45 29.45 

 

          
 แผนภูมิที่ 6  แสดงค่าความแตกต่างค่าคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน     

(O-NET) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ระหว่างส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 กับ สพฐ. 
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๑๖ 
 

แผนภูมิที่ 7  แสดงค่าความแตกต่างค่าคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน  (O-NET) 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ระหว่างส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 กับ ประเทศ 
 

 
 จากผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3              
ปีการศึกษา 2560-2561  มีสาระภาษาอังกฤษลดลงเล็กน้อย หากเปรียบเทียบกับระดับ สพฐ. และ
ระดับประเทศแล้ว พบว่าสาระภาษาไทยเพ่ิมขึ้นเล็กน้อย แต่สาระวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และภาษาอังกฤษ 
ต่ ากว่าทุกกลุ่มสาระ 
 

ตารางท่ี 13  แสดงจ านวนผลการประเมินพัฒนาการด้านร่างกาย ด้านอารมณ์และจิตใจ ด้านสังคม 
และสติปัญญาของนักเรียนระดับปฐมวัย ปีการศึกษา 2561      ที่ผ่านเกณฑ์การประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัย 
ระดับ 3 ทุกด้าน 
 

ระดับ 

จ านวน
นักเรียน
ปฐมวัย 

จ านวนนักเรียนปกติท่ีผ่านเกณฑ์การประเมินพัฒนาการของเด็กปฐมวัย 
ระดับ 3 ทั้ง 4 ด้าน 

ด้านร่างกาย ร้อยละ ด้าน
อารมณ์

และจิตใจ 

ร้อยละ ด้านสังคม ร้อยละ ด้าน
สติปัญญา 

ร้อยละ 

อนุบาล 1 335 312 93.13 313 93.43 329 98.20 319 95.22 
อนุบาล 2 1,199 1,149 95.82 1,172 97.74 1,170 97.58 1,125 93.82 
อนุบาล 3 1,458 1,395 95.67 1,410 96.70 1,425 97.73 1,342 92.04 

รวม 2,992 2,856 95.45 2,895 96.75 2,924 97.72 2,786 93.11 
 

          จากตารางพบว่า แนวโน้มการพัฒนาการด้านร่างกาย ด้านอารมณ์และจิตใจ ด้านสังคมและสติปัญญา
ของนักเรียนปฐมวัย คะแนนเฉลี่ยลดต่ าลง 
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๑๗ 
 

ตารางท่ี 14  แสดงจ านวนผลการประเมิน คุณลักษณะอันพึงประสงค์ ตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 ของนักเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ 6 และมัธยมศึกษาปีที่ 3           
ปีการศึกษา 2561 

 
 

ระดับ 

 
จ านวนผู้เรียน 

 ทั้งหมด 

 
จ านวนผู้เรียน 
ที่จบหลักสูตร 

 
ผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

ผ่าน ระดับดี ระดับดีเยี่ยม 
ประถมศึกษาปีที่ 6 2,481 2,481 - 451 2,030 
มัธยมศึกษาปีที่ 3 710 710 - 121 589 

 
ตารางท่ี 15  แสดงจ านวนและร้อยละของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และมัธยมศึกษาปีที่ 3  ที่มี

ผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียน จ าแนกตามระดับคุณภาพ ระดับพอใช้ขึ้นไป ปีการศึกษา 2561  

ระดับชั้น 
จ านวน นักเรียน

ทั้งหมด 
ที่จบหลักสูตร 

จ านวนนักเรียนที่มีผลการประเมินการอ่าน คิด
วิเคราะห์และเขียน จ าแนกตามระดับคุณภาพ  

ระดับดีข้ึนไป 
ร้อยละ 

 
  

ผ่าน ดี ดีเยี่ยม 
ป.6 2,454 513 1,040 901 1,941 
ม.3 683 152 374 157 531 
รวม 3,137 665 1,414 1,058 2,472 

ร้อยละ 100 21.20 45.07 33.73 78.80 
 
ตารางท่ี 16  แสดงจ านวนและร้อยละของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 ที่มีผลการประเมินใน  

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ระดับพอใช้ขึ้นไป ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561  
 

ระดับชั้น 
จ านวนนักเรียน (คน) ผลการประเมิน 

ระดับพอใช้ขึ้นไป 
ทั้งหมด 

ที่เข้ารับ 
การประเมิน จ านวน ร้อยละ 

ป.1 2,714 2,714 2,289 84.34 
ป.2 2,510 2,510 2,184 87.01 
ป.3 2,509 2,509 2,081 82.94 
ป.4 2,477 2,477 1,850 74.69 
ป.5 2,464 2,464 1,945 78.94 
ป.6 2,440 2,440 1,927 78.98 
รวม 15,114 15,114 12,276 81.20 

 

 



๑๘ 
 

ตารางท่ี 17  แสดงจ านวนผลการประเมินการอ่านและการเขียนตามเกณฑ์ของส านักวิชาการและ
มาตรฐานการศึกษา   ของนักเรียนประถมศึกษาปีที่ 1-6 ปกีารศึกษา 2561 

ระดับชั้น จ านวนนักเรียนปกติที่เข้ารับ 
การประเมินจ าแนกแต่ละด้าน (คน) 

ผู้เรียนที่มีผลการประเมินตั้งแต่ระดับ
พอใช้ขึ้นไป 

จ านวน(คน) ร้อยละ 
ป.1 การอ่านออกเสียง 2,433 2,201 90.46 

การอ่านรู้เรื่อง 2,462 2,341 95.09 
การเขียนค า 2,350 2,031 86.43 
การเขียนเรื่อง 2,313 2,165 93.60 

ป.2 การอ่านออกเสียง 2,217 2,127 95.94 
การอ่านรู้เรื่อง 2,222 2,127 95.72 
การเขียนค า 2,198 1,847 82.03 
การเขียนเรื่อง 2,172 2,106 96.96 

ป.3 การอ่านออกเสียง 1,968 1,916 97.36 
การอ่านรู้เรื่อง 1,974 1,900 96.25 
การเขียนค า 1,863 1,403 75.31 
การเขียนเรื่อง 1,927 1,869 96.99 

ป.4 การอ่านออกเสียง 2,093 1,793 85.67 
การอ่านรู้เรื่อง 2,099 1,850 88.14 
การเขียนค า 2,097 2,018 96.23 
การเขียนเรื่อง 2,096 2,019 96.33 

 

ป.5 การอ่านออกเสียง 2,071 1,921 92.76 
การอ่านรู้เรื่อง 2,080 1,959 94.18 
การเขียนค า 2,088 2,011 96.31 
การเขียนเรื่อง 2,064 1,987 96..27 

ป.6 การอ่านออกเสียง 2,043 1,849 90.50 
การอ่านรู้เรื่อง 2,036 1,883 92.49 
การเขียนค า 2,051 1,989 96.98 
การเขียนเรื่อง 2,057 1,991 96.79 
รวม 50,964 47,303 92.81 

 

 
 
 
 
 

 



๑๙ 
 

 ตารางท่ี  18  แสดงจ านวนและร้อยละของนักเรียนระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ที่ผ่านเกณฑ์การวัดและ
ประเมินผลการเรียนรู้กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ(ภาษาอังกฤษ) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา  2561 
 

ระดับชั้น จ านวนนักเรียน(คน) จ านวนนักเรียนที่มีผลการประเมินระดับดีขึ้นไป 
 ทั้งหมด เข้ารับการประเมิน จ านวน ร้อยละ 
ประถมศึกษาปีที่ 1 2,740 2,740 1,506 55 
ประถมศึกษาปีที่ 2 2,515 2,515 1,360 54 
ประถมศึกษาปีที่ 3 2,522 2,522 1,013 40 
ประถมศึกษาปีที่ 4 2,495 2,495 1,090 44 
ประถมศึกษาปีที่ 5 2,487 2,487 1,168 47 
ประถมศึกษาปีที่ 6 2,454 2,454 1,117 46 
มัธยมศึกษาปีที่ 1 851 851 238 28 
มัธยมศึกษาปีที่ 2 680 680 183 27 
มัธยมศึกษาปีที่ 3 683 683 216 32 

รวม 17,427 17,427 7,891 45.28 
 

ตารางท่ี  19  แสดงผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR) ปีการศึกษา 2561 ระดับปฐมวัย 
จ าแนกตามระดับคุณภาพ 

จ านวนโรงเรียน ระดับคุณภาพ 
ยอดเยี่ยม ดีเลิศ ดี ปานกลาง ก าลังพัฒนา 

59 แห่ง 12 32 15 0 0 
 
ตารางท่ี  20  แสดงผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR) ปีการศึกษา 2561 ระดับข้ันพ้ืนฐาน

จ าแนกตามระดับคุณภาพ  
จ านวนโรงเรียน ระดับคุณภาพ 

ยอดเยี่ยม ดีเลิศ ดี ปานกลาง ก าลังพัฒนา 
86 แห่ง 7 48 31 0 0 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๐ 
 

ด้านโอกาสทางการศึกษา 
  

ตารางท่ี  21  ข้อมูลผลการรับนักเรียนเปรียบเทียบกับแผนการรับนักเรียน ประจ าปีการศึกษา 2562 
ระดับชั้น โรงเรียนที่

เปิดรับ
นักเรียน 

แผนการรับนักเรียน ผลการรับนักเรียน 
ห้องเรียน นักเรียน

(คน) 
ห้องเรียน ร้อยละ นักเรียน 

(คน) 
ร้อยละ 

อนุบาล 59 78 1,812 74 94.87 1,296 71.52 
ประถมศึกษาปีที่1 86 125 3,402 122 97.60 2,989 87.86 
มัธยมศึกษาปีที่ 1 27 38 1,177 35 92.10 807 68.56 
 

 ตารางท่ี  22  ข้อมูลนักเรียนที่จบการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2561  เรียนต่อชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 1 ในปีการศึกษา 2562 
รายการ จ านวน

นักเรียนท่ี
จบ ป.6 

จ านวนนักเรียนที่เรียนต่อ (คน) รวม 
สพฐ. เอกชน ปริยัติธรรม อปท. กศน. อื่นๆ รวม ร้อยละ 

88 
โรงเรียน 

2,435 2,049 237 43 20 24 62 2,435 100 
 

ตารางท่ี  23  ข้อมูลนักเรียนที่จบการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2561  เรียนต่อใน 
ปีการศึกษา 2562   

รายการ จ านวน
นักเรียน
ที่จบ ม.3 

จ านวนนักเรียนที่เรียนต่อ ปีการศึกษา 2562 (คน) ไม่เรียนต่อ 
(คน) สามัญ อาชีพ เทียบเท่า รวม ร้อยละ 

28
โรงเรียน 

670 179 439 34 652 97.31 18 

  
ตารางท่ี  24  แสดงข้อมูลการคัดกรองเด็กยากจนเด็กด้อยโอกาสที่ได้รับเงินอุดหนุนยากจน   

ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 ระดับประถมศึกษา 
จ านวน
โรงเรียน 

จ านวนนักเรียนยากจน(คน) นักเรียนที่ได้รับจัดสรรตามความยากจน(คน) 
ข้อมูล DMC ท าการคัดกรอง ยากจน ยากจนพิเศษ รวม 

80 แห่ง 6,164 5,949 2,073 1,804 3,877 
 
  ตารางท่ี  25  แสดงข้อมูลการคัดกรองเด็กยากจนเด็กด้อยโอกาสที่ได้รับเงินอุดหนุนยากจน   
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 ระดับมัธยมศึกษา 

จ านวน
โรงเรียน 

จ านวนนักเรียนยากจน(คน) นักเรียนที่ได้รับจัดสรรตามความยากจน(คน) 
ข้อมูล DMC ท าการคัดกรอง ยากจน ยากจนพิเศษ รวม 

27 แห่ง 1,493 1,441 468 506 974 
 



๒๑ 
 

ตารางท่ี  26 แสดงจ านวนและร้อยละของเด็กด้อยโอกาสที่ได้รับการดูแลช่วยเหลือ และส่งเสริมให้
ได้รับการศึกษาเต็มตามศักยภาพจ าแนกตามประเภทความด้อยโอกาส ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 

ประเภท 
เด็กด้อยโอกาส 

จ านวนทั้งหมด 
(คน) 

ได้รับการดูแลช่วยเหลือ 
จ านวน ร้อยละ 

1. เด็กท่ีถูกบังคับให้ขายแรงงานหรือแรงงานเด็ก - - - 
2. เด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศหรือโสเภณี - - - 
3. เด็กที่ถูกทอดทิ้งหรือก าพร้าเด็ก 38 38 100 
4. เด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน - - - 
5. เด็กเร่ร่อน - - - 
6. เด็กที่ได้รับผลจากโรคเอดส์ฯ - - - 
7. เด็กในชนกลุ่มน้อย 34 34 100 
8. เด็กที่ถูกท าร้ายทารุณ 1 - - 
9. เด็กยากจน (มากเป็นพิเศษ) 2,310 2,310 100 
10. เด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด - - - 

รวม 2,383 2,383 100 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๒ 
 

ด้านประสิทธิภาพการบริหารจัดการ 
    ตารางท่ี 27 ผลการติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ตามยุทธศาสตร์ของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (สพฐ.รับรอง) 

ยุทธศาสตร์/ตัวชี้วัด ระดับ
คะแนน 

ระดับ
คุณภาพ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 จัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคง 4 ดีเยี่ยม 
1 ร้อยละของนักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม คุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรและค่านิยมหลักของคน

ไทย 12 ประการ 
4 ดีเยี่ยม 

2 ร้อยละของสถานศึกษาน า “ศาสตร์พระราชา” มาใช้ในการจัดกระบวนการเรียนรู้ 4 ดีเยี่ยม 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนและส่งเสริมการจัดการศกึษาเพื่อสร้างขดีความสามารถในการแขง่ขัน 2.5 ดี 
3 ร้อยละของเด็กปฐมวัยมีพัฒนาการสมวัย 4 ดีเยี่ยม 
4 ร้อยละของสถานศึกษาปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาสอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัด เกณฑ์การ

จบการศึกษาและการบริหารจัดการหลักสูตร  ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560 
4 ดีเยี่ยม 

5 ร้อยละของผู้เรียนผ่านเกณฑ์การประเมินความสามารถด้านการใช้ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 1 พอใช้ 
6 ร้อยละของนักเรียนแต่ละระดับชั้นอ่านออกเขียนได้ตามเกณฑ์ที่ สพฐ.ก าหนด 1 พอใช้ 
7 ร้อยละของนักเรียนอ่านหนังสือตามเกณฑ์ที่ สพฐ.ก าหนด 4 ดีเยี่ยม 
8 ร้อยละของนักเรียนท่ีมีคะแนนการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (O-NET) มากกว่าร้อยละ 50 

เปรียบเทียบกับปีการศึกษาท่ีผ่านมา 
8.1ระดับชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 
8.2ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 

 
 

1 
1 

 
 

พอใช้ 
พอใช้ 

9 ร้อยละของสถานศึกษาท่ีสอนนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นได้รับการเตรียมพร้อมในการ
ประเมินระดับนานาชาติตามโครงการ PISA 

4 ดีเยี่ยม 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ส่งเสรมิ สนับสนนุการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 3.33 ดีเยี่ยม 
10 จ านวนครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาตามมาตรฐานวิชาชีพ 

10.1.ร้อยละของครูที่ได้รับการพัฒนาครูตามความต้องการของเขตพ้ืนท่ีการศึกษา(โครงการงการพัฒนา
ครูรูปแบบครบวงจร) 
10.2ระดับความส าเร็จของครูท่ีเข้ารับการพัฒนาครูภาษาอังกฤษในระดับภูมิภาค(Boot Camp) 

 
3 
 

4 

 
ดีมาก 

 
ดีเยี่ยม 

11 ร้อยละของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามีระบบการบริหารงานบุคคลท่ีมีประสิทธิภาพ 
11.1ระดับความส าเร็จของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาท่ีมีการใช้ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารงาน
บุคคล(HRMS) 

 
3 

 
ดีมาก 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ขยายโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศกึษาและการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 4 ดีเยี่ยม 
12 ร้อยละของประชากรวัยเรียนได้รับโอกาสในการเข้ารับการศึกษาภาคบังคับเพ่ิมขึ้น 4 ดีเยี่ยม 
13 ร้อยละของนักเรียนท่ีจบการศึกษาภาคบังคับได้รับโอกาสในการศึกษาต่อขั้นพ้ืนฐานเพิ่มขึ้น 4 ดีเยี่ยม 
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การจดัการศึกษาเพื่อเสรมิสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็นมติรกับสิ่งแวดล้อม 4 ดีเยี่ยม 
14 ร้อยละของผู้เรียนระดับการศึกษามีพฤติกรรมท่ีแสดงออกถึงความตระหนักในความส าคัญของการด าเนิน

ชีวิตท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม คุณธรรม จริยธรรมและการประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ในการด าเนินชีวิตเพิ่มขึ้น 

4 ดีเยี่ยม 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาระบบบรหิารจดัการและส่งเสริมให้ทกุภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจดัการศกึษา 4 ดีเยี่ยม 
15 อัตราออกกลางคันของผู้เรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานลดลง 4 ดีเยี่ยม 
16 ร้อยละของสถานศึกษาและหน่วยงานทุกระดับร่วมกันส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้ปกครอง ชุมชน สังคมฯลฯ มี

ส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
4 ดีเยี่ยม 

ตัวชี้วัดเพิ่มเติม ร้อยละของสถานศึกษามีการพัฒนาให้นักเรียนมีภาวะโภชนาการที่ดีตามแนวทางกรมอนามัย 1 พอใช้ 
คะแนนเฉลี่ยรวม 3.26 ดีเยี่ยม 



๒๓ 
 

ตารางท่ี 28 ผลการติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานของส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา ตามยุทธศาสตร์ของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 
(ประเมินตนเอง) 

ยุทธศาสตร์/ตัวชี้วัด ระดับ
คะแนน 

ระดับ
คุณภาพ 

นโยบายที่ 1 การจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคงของชาติ 5 ดีเยี่ยม 
1 ร้อยละของสถานศึกษาท่ีน้อมน าพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของในหลวงรัชกาลท่ี 10 และหลัก

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ไปพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามท่ีก าหนดได้อย่างมี 
ประสิทธิภาพ 

5 ดีเยี่ยม 

นโยบายที่ 2 พัฒนาคณุภาพผู้เรียน 4.33 ดีเยี่ยม 
2 รอ้ยละของผู้เรียนระดับปฐมวัย ได้รับการพัฒนาร่างกาย จิตใจ วินัย อารมณ์ สังคมและสติปัญญาและมี

ความพร้อมท่ีจะเข้ารับการศึกษาในระดับท่ีสูงขึ้น 
5 ดีเยี่ยม 

3 ร้อยละของผู้เรียนท่ีอ่านออก เขียนได้ คิดเลขเป็น และมีนิสัยรักการอ่าน 
3.1ร้อยละของผู้เรียนท่ีอ่านออก เขียนได้ คิดเลขเป็น 
3.2ร้อยละของผู้เรียนมีนิสัยรักการอ่าน 

 
3 
5 

 
ดี 

ดีเยี่ยม 
4 ร้อยละของผู้เรียนท่ีมีทักษะการคิดวิเคราะห์ 4 ดีมาก 
5 ร้อยละของผู้เรียนมีทักษะสื่อสารอังกฤษและสื่อสารภาษาท่ี 3 ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 2 พอใช้ 
6 ร้อยละของผู้เรียนท่ีมีคะแนนผลการทดสอบ O-NET มากกว่าร้อยละ 50 ขึ้นไปในแต่ละวิชาเพิ่มขึ้นจากปี

การศึกษาท่ีผ่านมา 
6.1 ระดับประถมศึกษาปีท่ี 6 
6.2 ระดับมัธยมศึกษาปีท่ี 3 

 
 

5 
5 

 
 

ดีเยี่ยม 
ดีเยี่ยม 

7 ร้อยละของสถานศึกษาจัดการเรียนรู้ท่ีให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ผ่านกิจกรรม การปฏิบัติจริง (Active Learning) 5 ดีเยี่ยม 
8 ร้อยละของสถานศึกษาท่ีจัดการเรียนรู้ และบรรยากาศสิ่งแวดล้อมท่ีเอื้อต่อการพัฒนาทักษะอาชีพตาม

ความถนัด 
5 ดีเยี่ยม 

นโยบายที่ 3 พัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา 5 ดีเยี่ยม 
9 ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาทุกประเภท ได้รับการพัฒนาให้มีศักยภาพในการปฏิบัติงานครบ

ตามความจ าเป็นในการจัดการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 

5 
 

ดีเยี่ยม 
นโยบายที่ 4 สร้างโอกาสในการเข้าถึงบรกิารการศึกษาท่ีมีคุณภาพ มีมาตรฐานและลดความเหลื่อม
ล้ าทางการศึกษา 

5 ดีเยี่ยม 

10 ร้อยละของเด็กวัยเรียนท่ีเข้ารับการศึกษาในแต่ละระดับการศึกษา 
12.1ระดับประถมศึกษา 
12.2ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 

 
5 
5 

 
ดีเยี่ยม 
ดีเยี่ยม 

11 ร้อยละของนักเรียนออกกลางคัน 
13.1ระดับประถมศึกษา 
13.2ระดับมัธยมศึกษา 

 
5 
5 

 
ดีเยี่ยม 
ดีเยี่ยม 

12 ร้อยละของสถานศึกษาท่ีผ่านมาประเมินมาตรฐานสถานศึกษาท่ีตามก าหนด 
14.1ระดับปฐมวัย 
14.2ระดับขั้นพื้นฐาน 

 
5 
5 

 
ดีเยี่ยม 
ดีเยี่ยม 

นโยบายที่ 5 เพิม่ประสิทธิภาพการบริหารจัดการ 5 ดีเยี่ยม 
13 ร้อยละของผู้เรียนท่ีอยู่ในโรงเรียนขนาดเล็กมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น 

15.1ระดับประถมศึกษาปีท่ี 6 
15.2ระดับมัธยมศึกษาปีท่ี 3 

 
5 
5 

 
ดีเยี่ยม 
ดีเยี่ยม 

คะแนนเฉลี่ยรวม 4.68 ดีเยี่ยม 



๒๔ 
 

ตารางท่ี 29 ผลการประเมินการบริหารและจัดการของส านักงานเขตพ้ืนที่ตามมาตรฐานส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา ปีงบประมาณ 2561  

มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้/ประเด็นการพิจารณา ระดับคุณภาพ 
มาตรฐานที่ 1  การบริหารจัดการองค์การสู่ความเป็นเลิศ  
ตัวบ่งท่ี 1       การบริหารจัดการที่ดี  
1.  ภาวะผู้น าของผู้บริหารในการน าองค์การไปสูเ่ป้าหมาย 
2.  การใช้ข้อมูลสารสนเทศในการบริหารและการจัดการศึกษาเพื่อพฒันาคุณภาพของส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษา 
3.  การใช้แผนเป็นเครื่องมือในการบริหารและการจดัการศึกษา 
4.  การสร้างหรือประยุกต์ใช้นวัตกรรม เทคโนโลยี รูปแบบในการบริหารและการจัดการศึกษา 
5.  การสื่อสาร การประชาสัมพันธ์ภายในและภายนอกส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา 
6.  การน าผลการด าเนินงานมาพฒันาการบริหารและการจดัการศกึษา 

          4 
          4 
        
          4 
          2 
          2 
          4 

สรุปตัวบ่งช้ีที่ 1 ดีเยี่ยม 
ตัวบ่งช้ีที่ 2  การพัฒนาสู่องค์การแห่งการเรียนรู ้  
1. การส่งเสริมให้บุคลากรทุกคนมคีวามกระตือรือร้น ค้นหาความรูม้คีวามคิดเชิงระบบ สามารถเรียนรู้
ก้าวทันการเปลีย่นแปลง 
2. การส่งเสริมให้เกดิการจดัการความรู้ KM และการสร้างชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ PLC 
3. การส่งเสริม สนับสนุน ให้มีแหล่งเรียนรู้ด้วยรูปแบบ และวิธีการที่หลากหลาย เพื่อให้บุคลากรมี
โอกาสได้เรียนรูต้ามบริบทของเขตพื้นท่ีการศึกษา 
4. การน าองค์ความรู้มาพัฒนาตนเอง พัฒนางาน และพัฒนาองค์การโดยใช้กระบวนการวิจัย 

4 
 

3 
3 
 

3 
สรุปตัวบ่งช้ีที่ 2 ดีมาก 

ตัวบ่งช้ีที่ 3 การกระจายอ านาจและการส่งเสริมการมสี่วนร่วมในการบริหาร และการจัดการศึกษา  
1.การกระจายอ านาจในการบริหารและการจัดการศึกษาภายในเขตพื้นที่การศึกษา 
2.การส่งเสริม ประสานเชื่อมโยงการท างานขององค์คณะบุคคลที่เกีย่วข้องกับส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษา ตามที่กฎหมายก าหนด 
3.การส่งเสริม สนบัสนุน การมีส่วนร่วมในการจดัการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ของบุคคล ครอบครัว เอกชน 
องค์กรชุมชน องค์กรเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถาน
ประกอบการ และสถาบันสังคมอืน่ 
4.การสร้าง พัฒนา และประสานเช่ือมโยงเครือข่ายความร่วมมือในการจัดการศึกษา 

3 
1 
 

3 
 
 

3 
สรุปตัวบ่งช้ีที่ 3 ด ี

สรุปภาพรวมมาตรฐานท่ี 1 ดีมาก 
มาตรฐานที่ 2 การบริหารและการจัดการศึกษาท่ีมีประสิทธิภาพ  
ตัวบ่งชี้ที่ 1 การบริหารงานด้านวิชาการ  
1.พัฒนากรอบหลักสตูรระดับท้องถิ่นที่สอดคล้องกับเป้าหมาย จดุเนน้ สาระท้องถิ่นและสอดคล้อง
แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2560-2579 
2.ส่งเสรมิการพัฒนาหลักสตูรสถานศึกษาให้สอดคล้องกับหลักสตูรการศึกษาปฐมวัย หลักสตูร
แกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน กรอบหลักสูตรระดับท้องถิ่นและความต้องการของสถานศึกษา 
3.การส่งเสริม สนบัสนุนสถานศึกษาให้จัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรยีนเป็นส าคัญ 
4.ส่งเสรมิ สนับสนุน ให้สถานศึกษามีการผลิต จดัหา และพัฒนาสือ่ เครื่องมือ อุปกรณ์ ในการเรียนรู้ที่
หลากหลายของผู้เรียนให้ทันต่อการเปลีย่นแปลง 

2 
 

2 
 

3 
4 

 



๒๕ 
 

มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้/ประเด็นการพิจารณา ระดับคุณภาพ 
5.ส่งเสรมิ สนับสนุนการวัดผล ประเมินผล และน าผลไปใช้ในการปรบัปรุงพัฒนาคุณภาพการจัด
การศึกษาของเขตพื้นท่ีการศึกษา 
6.พัฒนา ส่งเสริม สนับสนุน ก ากบั ดูแล ติดตาม และตรวจสอบคณุภาพการศึกษา ตามระบบการ
ประกันคณุภาพการศึกษา 
7.จัดท าวิจยั ส่งเสริมการวิจัย และน าผลการวิจัยไปใช้พัฒนางานวิชาการ 
8.ส่งเสรมิ สนับสนุนให้สถานศึกษาพัฒนาการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรยีนและระบบการดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน 
9.ประสาน ส่งเสริมให้บุคคล ครอบครัว เอกชน องค์กรชุมชน องค์กรเอกชน องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น องค์กรวิชาชีพ สถานบันศาสนา สถานประกอบการ และสถาบันสังคมอื่นมสี่วนร่วมในการจัด
การศึกษา รวมทั้งเป็นเครือข่ายและแหล่งเรียนรูเ้พื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

1 
 

4 
 

1 
3 
 

4 

สรุปตัวบ่งช้ีที่ 1 ดมีาก 
ตัวบ่งช้ีที่ 2  การบริหารงานด้านงบประมาณ  
1.การวางแผนการใช้งบประมาณอย่างเป็นระบบ สอดคล้องกับนโยบายปัญหาและความต้องการ 
2.การจดัระบบการบริหารการเงิน บัญชี และพัสดุ 
3.การควบคุมการใช้งบประมาณอย่างเป็นระบบ 
4.การตรวจสอบภายในอย่างเป็นระบบ 

2 
2 
3 
3 

สรุปตัวบ่งช้ีที่ 2 ด ี
ตัวบ่งช้ีที่ 3 การบริหารงานด้านการบริหารงานบุคคล  
1.วางแผนอัตราก าลังครูและบุคลากรทางการศึกษา สอดคล้องกับนโยบาย ปัญหา และความต้องการ 
2.การสรรหาและการบรรจุแต่งตั้งครูและบุคลากรทางการศึกษาอย่างถูกต้อง เป็นธรรม โปร่งใส และ
ตรวจสอบได ้
3.การพัฒนา ส่งเสรมิ ยกย่องเชิดชูเกียรติครูและบุคลากรทางการศกึษาสู่ความเป็นมืออาชีพ สอดคลอ้ง
กับปัญหาความต้องการจ าเป็น และส่งเสริมความก้าวหน้าในวิชาชีพของครูและบุคลากรทางการศึกษา 
4.การเสริมสร้างวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ 

3 
3 
 

3 
 

3 
สรุปตัวบ่งช้ีที่ 3 ดีมาก 

ตัวบ่งชี้ที่ 4 การบริหารงานด้านการบริหารทั่วไป  
1.การพัฒนาระบบและเครือข่ายขอ้มูลสารสนเทศ 
2.การจดัท าส ามะโนนักเรียนและการรับนักเรียน 
3.การดูแลอาคารสถานท่ี ระบบสาธารณูปโภคและสภาพแวดล้อม 
4.การพัฒนามาตรฐานการปฏิบัตงิาน 
5.การจดัวางระบบควบคุมภายในหน่วยงาน 
6.การจดัสวสัดิการ สวสัดิภาพครู และบุคลากรทางการศึกษา 
7.การระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา 

n/a 
n/a 
3 
3 
3 
4 
4 

สรุปตัวบ่งช้ีที่ 4 ด ี
ตัวบ่งช้ีที่ 5 การติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการจดัการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ  
การจัดระบบตดิตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนเิทศ การจัดการศกึษาภารกิจหลัก 4 ดา้น และการ
น านโยบายสู่การปฏิบัติ (ก.ต.ป.น.) 

1 

สรุปตัวบ่งช้ีที่ 5 พอใช้ 
สรุปภาพรวมมาตรฐานท่ี 2 

 
 



๒๖ 
 

มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้/ประเด็นการพิจารณา ระดับคุณภาพ 
มาตรฐานที่ 3 สัมฤทธิผลของการบริหารและการจัดการศกึษา  
ตัวบ่งชี้ที่ 1 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามีผลงานที่แสดงความส าเร็จและเป็นแบบอย่างได้  
ผลงานหรือผลการด าเนินงานของกลุ่ม/หน่วย ในส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาท่ีบรรลุเป้าหมาย ประสบ
ความส าเร็จ ตามภารกิจของแต่ละกลุ่ม ท้ังนี้เป็นผลงานท่ีเกิดจากการด าเนินงาน ภายในส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษา ท่ีเกิดประโยชน์ตอ่การศึกษาและสถานศึกษา เพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจดัการ ท้ัง
ภายในส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา และสถานศึกษาจนเกิดประสทิธิภาพเป็นที่ยอมรับและสามารถยึด
เป็นแบบอย่างได ้

3 

สรุปตัวบ่งช้ีที่ 1 ดมีาก 
ตัวบ่งช้ีที่ 2 สถานศึกษามีคณุภาพตามมาตรฐานการศึกษาปฐมวัยและการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
เพือ่การประกันคณุภาพการศึกษา 

 

1.ระดับการศึกษาปฐมวัย 
2.ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

n/a 
n/a 

สรุปตัวบ่งช้ีที่ 2 ปรับปรุง 
ตัวบ่งชี้ที่ 3 ผู้เรียนระดับปฐมวัย และระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มีคุณภาพตามหลักสูตร  
1.ผลการประเมินพัฒนาการของเด็กปฐมวัยเป็นไปตามมาตรฐานคณุลักษณะที่พึงประสงค์ตามหลักสตูร
การศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560  
2.ผลการทดสอบความสามารถพ้ืนฐานของผู้เรียนระดับชาติ NT 
3.ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติช้ันพ้ืนฐาน O-NET 
   ป.6 
   ม.3 
4.ผลการประเมินคณุลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พ.ศ. 2551 
   ป.6 
   ม.3 
5.ผลการประเมินความสามารถในการอ่าน การคิดวเิคราะห์ และการเขียนตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พ.ศ.2551 
   ป.6 
   ม.3 
6.ผลการประเมินสมรรถนะส าคัญในการเรียนรู้ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  
พ.ศ.2561 
   ป.6 
   ม.3 
7.ผลการประเมินสุขภาพกายและสุขภาพจิตของผูเ้รียนระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

4 
 

4 
 

1 
1 

 
4 
4 
 
 

n/a 
n/a 

 
 

n/a 
n/a 
4 

สรุปตัวบ่งช้ีที่ 3 ด ี
ตัวบ่งช้ีที่ 4 ประชากรวัยเรียนได้รบัสิทธิและโอกาสทางการศึกษาข้ันพ้ืนฐานเท่าเทียมกันศึกษาต่อใน
ระดับทีสู่งขึ้น หรือมีความรู้ทักษะพื้นฐานในการประกอบอาชีพ 

 

1.จ านวนประชากรวัยเรียนท่ีมีอายุถึงเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับไดเ้ข้าเรียนช้ัน ป.1 
2.อัตราการออกกลางคันลดลง 

4 
4 

 
 
 



๒๗ 
 

มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้/ประเด็นการพิจารณา ระดับคุณภาพ 
3.อัตราการศึกษาต่อในระดับทีสู่งขึ้นของผู้เรียนที่จบช้ัน ป.6-ม.3 
   ป.6 
   ม.3 
4.ผูเ้รียนระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานท่ีมีความต้องการพิเศษไดร้ับการดูแลช่วยเหลือและส่งเสริมใหไ้ดร้บั
การศึกษาเตม็ตามศักยภาพ 
  4.1เด็กพิการเรียนรวม 
  4.2เด็กด้อยโอกาส 
  4.3เด็กที่มีความสามารถพิเศษ 
5.ผูเ้รียนช้ัน ม.3 มีความรู้และทักษะพื้นฐานในการประกอบอาชีพ 
6.ผูเ้รียน ม.3 ท่ีจบหลักสตูร ได้ศกึษาต่อในสายอาชีพ 

 
4 
4 
 
 

n/a 
n/a 
n/a 
n/a 
2 

สรุปตัวบ่งช้ีที่ 4 ด ี
ตัวบ่งช้ีที่ 5 ข้าราชการครูและบุคลากรทางศึกษา พนักงานราชการ ลูกจ้างใน สพท./สถานศึกษา มี
ผลงานเชิงประจักษ์ตามเกณฑไ์ดร้บัการยกย่องเชิดชูเกียรต ิ

 

ผลงานดเีด่นท่ีประสบความส าเร็จเป็นที่ประจักษ์ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พนักงาน
ราชการ ลูกจ้าง ใน สพท. และสถานศึกษา เป็นผลงานท่ีไดร้ับรางวลัในระดบัชาติขึ้นไป โดยต้องเป็น
รางวัลที่ชนะเลศิที่ ก.ค.ศ.หรือหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องกับรางวัลนั้นๆ ให้การรับรองตามหลักเกณฑ์ และ
วิธีการที่ ก.ค.ศ.ก าหนด หรือรางวลัเทียบเคยีง และเป็นรางวัลในปีการศึกษาปัจจุบัน 

1 

สรุปตัวบ่งช้ีที่ 5 พอใช้ 
ตัวบ่งชี้ที่ 6 ผู้รับบริการและผู้มีสว่นได้ส่วนเสีย มีความพึงพอใจในการบริหารและการจัดการศึกษา
รวมท้ังการให้บริการ 

 

ผลการประเมินความพึงพอใจด้านการบริหารและการจดัการศึกษา รวมทั้งการให้บริการของ สพท.   
ตามกระบวนการการบริหารงานของกลุ่มใน สพท. โดยใช้แบบสอบถามเพื่อประเมินความคิดเห็นท่ีมีตอ่
การให้บริการครอบคลุมทุกภารกจิของกลุ่ม/หน่วย 

4 

สรุปตัวบ่งช้ีที่ 6 ดเียี่ยม 
สรุปภาพรวมมาตรฐานท่ี 3 ด ี

คะแนนรวมของภาพรวม (3 มาตรฐาน) ด ี
หมายเหตุ  : n/a หมายถึง รายงานไม่สมบูรณ์ ไม่สามารถประเมินผล ไม่รายงานข้อมูล 
 
 
 
 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 

ส่วนที่ 2   
ทิศทางการพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
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ส่วนที่ 2  
ทิศทางการพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

 การจัดท าแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. 2563 - 2565 ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 ได้น ากรอบแนวคิดและนโยบายที่เกี่ยวข้องมาเป็นแนวทางในการด าเนินงานดังนี้ 
 1.พระบรมราโชบายด้านการศึกษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพ
ยวรางกูร รัชกาลที่ 10 
 2. ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561- 2580)ฃ 
 3. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560 - 2564) 
 4. แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2561 - 2580  
 5. นโยบายรัฐบาลที่ได้แถลงต่อรฐัสภา เมื่อวันที่ 25 - 26 กรกฎาคม 2562   
   6. จุดเน้นนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ 2563 
 7. แผนพัฒนาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) 
 8. นโยบายส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2563 
 

1. พระบรมราโชบายด้านการศึกษาของ 
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่ 10 

 
การศึกษาต้องมุ่งสร้างพื้นฐานให้แก่ผู้เรียน ๔ ด้าน 
๑. มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง  
๒. มีพื้นฐานชีวิตที่ม่ันคง - มีคุณธรรม  
๓. มีงานท า - มีอาชีพ  
๔. เป็นพลเมืองที่ดี 
 
๑. มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง 
 ๑. ความรู้ความเข้าใจต่อชาติบ้านเมือง  
 ๒. ยึดมั่นในศาสนา  
 ๓. มั่นคงในสถาบันกษัตริย์ 
 ๔. มีความเอ้ืออาทรต่อครอบครัวและชุมชนของตน 
๒. มีพื้นฐานชีวิตที่ม่ันคง – มีคุณธรรม 
 ๑. รู้จักแยกแยะสิ่งที่ผิด - ชอบ / ชั่ว - ดี  
 ๒. ปฏิบัติแต่สิ่งที่ชอบ สิ่งที่ดีงาม  
 ๓. ปฏิเสธสิ่งที่ผิด สิ่งที่ชั่ว 
 4. ช่วยกันสร้างคนดีให้แก่บ้านเมือง 
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๓. มีงานท า - มีอาชีพ 
 ๑.การเลี้ยงดูลูกหลานในครอบครัว หรือการฝึกฝนอบรมในสถานศึกษาต้องมุ่งให้เด็ก และเยาวชน  
รักงาน สู้งาน ท าจนงานส าเร็จ  
 ๒. การฝึกฝนอบรมทั้งในหลักสูตร และนอกหลักสูตรต้องมีจุดมุ่งหมายให้ผู้เรียนท างานเป็นและมีงาน
ท าในที่สุด  
 ๓. ต้องสนับสนุนผู้ส าเร็จหลักสูตรมีอาชีพ มีงานท า จนสามารถเลี้ยงตนเอง และครอบครัว 
๔. เป็นพลเมืองที่ดี 
 ๑. การเป็นพลเมืองดี เป็นหน้าที่ของทุกคน  
 ๒. ครอบครัว-สถานศึกษาและสถานประกอบการต้องส่งเสริมให้ทุกคนมีโอกาสท าาหน้าที่เป็นพลเมืองดี  
 ๓. การเป็นพลเมืองดี คือ “เห็นอะไรที่จะท าเพ่ือบ้านเมืองได้ก็ต้องท า”เช่นงานอาสาสมัครงานบ าเพ็ญ
ประโยชน์ งานสาธารณกุศลให้ท าด้วยความมีน้ าใจ และความเอ้ืออาทร  

 
   2. ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561 - 2580) 
  
 ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ.2561 - 2580) เป็นยุทธศาสตร์ชาติฉบับแรกของประเทศไทย 
ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  ซึ่งจะต้องน าไปสู่การปฏิบัติเพ่ือให้ประเทศไทยบรรลุวิสัยทัศน์ 
“ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้วด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง”  เพ่ือความสุขของคนไทยทุกคน 

วิสัยทัศน์ 
 “ประเทศไทยมีความม่ันคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้วด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง” และเป็นคติพจน์ประจ าชาติว่า “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” 

เป้าหมาย 
1. ความม่ันคง 
 1.1 การมีความมั่นคงปลอดภัยจากภัยและการเปลี่ยนแปลงทั้งภายในประเทศและภายนอกประเทศ
และมีความมั่นคงในทุกมิติ ทั้งมิติเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และการเมือง 
 1.2 ประเทศมีความมั่นคงในเอกราชและอธิปไตย 
 1.3 สังคมมีความปรองดอง และความสามัคคี  ประชาชนมีความมั่นคงในชีวิต มีงานและรายได้ที่มั่นคง  
มีที่อยู่อาศัย และความปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สิน 
 1.4 มีความม่ันคงของอาหาร พลังงาน และน้ า 
 
2. ความม่ังคั่ง 
 2.1 ประเทศไทยมีการขยายตัวของเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง ยกระดับเป็นประเทศในกลุ่มรายได้สูง 
ความเหลื่อมล้ าของการพัฒนาลดลง ประชากรได้รับผลประโยชน์จากการพัฒนาอย่างเท่าเทียมกัน 
       2.2 เศรษฐกิจมีความสามารถในการแข่งขันสูง สร้างเศรษฐกิจและสังคมแห่งอนาคต และเป็นจุดส าคัญ 
ของการเชื่อมโยงในภูมิภาค ทั้งการคมนาคมขนส่ง การผลิต การค้าการลงทุน 
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 2.3 ความสมบูรณ์ในทุนที่จะสามารถสร้างการพัฒนาต่อเนื่อง อาทิ ทุนมนุษย์ ทุนทางปัญญา  
ทุนทางการเงิน และทุนอื่น ๆ 

3. ความย่ังยืน 
 3.1 การพัฒนาที่สามารถสร้างความเจริญด้านรายได้ และคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างต่อเนื่อง
โดยไม่ใช้ทรัพยากรธรรมชาติเกินพอดี ไม่สร้างมลภาวะต่อสิ่งแวดล้อม 
 3.2 มีการผลิตและการบริโภคเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และสอดคล้องกับกฎระเบียบของประชาคมโลก  
 3.3 คนมีความรับผิดชอบต่อสังคม มุ่งประโยชน์ส่วนรวมอย่างยั่งยืนทุกภาคส่วนในสังคมยึดถือและ  
ปฏิบัติตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

วัตถุประสงค์ 
 1. เพื่อสร้างความปรองดองสมานฉันท์ 
 2. เพื่อเพ่ิมการกระจายโอกาสและคุณภาพการให้บริการของรัฐอย่างทั่วถึง เท่าเทียม เป็นธรรม 
 3. เพื่อลดต้นทุนให้ภาคการผลิตและบริการ 
 4. เพื่อเพ่ิมมูลค่าสินค้าเกษตร อุตสาหกรรม และบริการด้วยนวัตกรรม 
 
  3. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) 
 
 ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ   ได้จัดท าแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ฉบับที ่12 (พ.ศ. 2560 - 2564)  ส าหรับใช้เป็นแผนพัฒนาประเทศไทยในระยะ 5 ปี ซึ่งเป็น
การแปลงยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี สู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม เพ่ือเตรียมความพร้อมและวางรากฐานใน
การยกระดับประเทศไทยให้เป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว มีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ด้วยการพัฒนาตามปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งการพัฒนาประเทศในระยะของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่  12 
(พ.ศ. 2560 - 2564) มีหลักการที่ส าคัญ คือ 
 1) ยึด“หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”เพ่ือให้เกิดบูรณาการการพัฒนาในทุกมิติอย่างสมเหตุสมผล 
มีความพอประมาณ และมีระบบภูมิคุ้มกันและการบริหารจัดการความเสี่ยงที่ดี ซึ่งเป็นเงื่อนไขที่จ าเป็นส าหรับ
การพัฒนาที่ยั่งยืนซึ่งมุ่งเน้นการพัฒนาคน มีความเป็นคนที่สมบูรณ์ สังคมไทยเป็นสังคมคุณภาพ มีที่ยืนและเปิด
โอกาสให้กับทุกคนในสังคมได้ด าเนินชีวิตที่ดีมีความสุข และอยู่ร่วมกันอย่างสมานฉันท์ 
 2) ยึด “คนเป็นศูนย์กลางการพัฒนา”มุ่งสร้างคุณภาพชีวิต และสุขภาวะที่ดี ส าหรับคนไทยพัฒนาคน
ให้มีความเป็นคนที่สมบูรณ์ มีวินัย ใฝ่รู้ มีความรู้ มีทักษะ มีความคิดสร้างสรรค์ มีทัศนคติที่ดีรับผิดชอบต่อสังคม 
มีจริยธรรมและคุณธรรม พัฒนาคนทุกช่วงวัยและเตรียมความพร้อมเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างมีคุณภาพ รวมถึง
การสร้างคนให้ใช้ประโยชน์และอยู่กับสิ่งแวดล้อมอย่างเกื้อกูล อนุรักษ์ ฟ้ืนฟูใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมอย่างเหมาะสม 
 3) ยึด “วิสัยทัศน์ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี” มาเป็นกรอบของวิสัยทัศน์ประเทศไทยใน
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 วิสัยทัศน์“ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืนเป็น
ประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”   หรือ เป็นคติพจน์ประจ าชาติว่า  
“มั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน” 
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 4) ยึด“เป้าหมายอนาคตประเทศไทย ปี 2579” ที่เป็นเป้าหมายในยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ20 ปี มา
เป็นกรอบในการก าหนดเป้าหมายที่จะบรรลุใน 5 ปีแรก และเป้าหมายในระดับย่อยลงมา ควบคู่กับกรอบ
เป้าหมายที่ยั่งยืน (SDGs) 
 5) ยึด “หลักการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจที่ลดความเหลื่อมล้ าและขับเคลื่อนการเจริญเติบโตจากการ
เพ่ิมผลิตภาพการผลิตบนฐานของการใช้ภูมิปัญญาและนวัตกรรม” 
 6) ยึด “หลักการน าไปสู่การปฏิบัติให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างจริงจังใน 5 ปีที่ต่อยอดไปสู่ผลสัมฤทธิ์ที่เป็น
เป้าหมายระยะยาว” 
 
วัตถุประสงค ์
 1. เพ่ือวางรากฐานให้คนไทยเป็นคนที่สมบูรณ์ มีคุณธรรมจริยธรรม มีระเบียบวินัยค่านิยมที่ดีมีจิต
สาธารณะ และมีความสุข โดยมีสุขภาวะและสุขภาพที่ดี ครอบครัวอบอุ่น    ตลอดจนเป็นคนเก่งที่มีทักษะ
ความรู้ความสามารถและพัฒนาตนเองได้ต่อเนื่องตลอดชีวิต 
 2. เพื่อให้คนไทยมีความม่ันคงทางเศรษฐกิจและสังคม ได้รับความเป็นธรรมในการเข้าถึงทรัพยากรและ
บริการทางสังคมที่มีคุณภาพ ผู้ด้อยโอกาสได้รับการพัฒนาศักยภาพ รวมทั้งชุมชนมีความเข้มแข็งพ่ึงพาตนเองได้ 
 3. เพื่อให้เศรษฐกิจเข้มแข็ง แข่งขันได้ มีเสถียรภาพ และมีความยั่งยืน สร้างความเข้มแข็งของฐานการ
ผลิตและบริการเดิมและขยายฐานใหม่โดยการใช้นวัตกรรมที่เข้มข้นมากขึ้น     สร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจ
ฐานราก และสร้างความมั่นคงทางพลังงาน อาหาร และน้ า 
 4. เพ่ือรักษาและฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและคุณภาพสิ่งแวดล้อมให้สามารถสนับสนุนการเติบโตที่
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและการมีคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน 
 5. เพ่ือให้การบริหารราชการแผ่นดินมีประสิทธิภาพ โปร่งใส ทันสมัย และมีการท างานเชิงบูรณาการ
ของภาคีการพัฒนา 
 6. เพ่ือให้มีการกระจายความเจริญไปสู่ภูมิภาคโดยการพัฒนาภาคและเมืองเพ่ือรองรับการพัฒนา
ยกระดับฐานการผลิตและบริการเดิมและขยายฐานการผลิตและบริการใหม่ 
 7. เพ่ือผลักดันให้ประเทศไทยมีความเชื่อมโยง (Connectivity) กับประเทศต่างๆ ทั้งในระดับอนุ
ภูมิภาค ภูมิภาค และนานาชาติได้อย่างสมบูรณ์และมีประสิทธิภาพ รวมทั้งให้ประเทศไทยมีบทบาทน าและ
สร้างสรรค์ในด้านการค้า การบริการ และการลงทุนภายใต้กรอบความร่วมมือต่างๆ ทั้งในระดับอนุภูมิภาค
ภูมิภาค และโลก 
 
เป้าหมายรวม เพ่ือให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ดังกล่าว ได้ก าหนดเป้าหมายรวมการพัฒนาของแผนพัฒนาฯ 
ฉบับที ่12 ประกอบด้วย 
 1. คนไทยมีคุณลักษณะเป็นคนไทยที่สมบูรณ์ มีวินัย มีทัศนคติและพฤติกรรมตามบรรทัดฐานที่ดีของ
สังคม   มีความเป็นพลเมืองตื่นรู้ มีความสามารถในการปรับตัวได้อย่างรู้เท่าทันสถานการณ์มีความรับผิดชอบ
และท าประโยชน์ต่อส่วนรวม มีสุขภาพกายและใจที่ดี มีความเจริญงอกงามทางจิตวิญญาณมีวิถีชีวิตที่พอเพียง 
และมีความเป็นไทย 
 2. ความเหลื่อมล้ าทางด้านรายได้และความยากจนลดลง เศรษฐกิจฐานรากมีความเข้มแข็งประชาชน
ทุกคนมีโอกาสในการเข้าถึงทรัพยากร  การประกอบอาชีพ  และบริการทางสังคมที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึงและ
เป็นธรรม 



๓๒ 

 

 3. ระบบเศรษฐกิจมีความเข้มแข็งและแข่งขันได้ โครงสร้างเศรษฐกิจปรับสู่เศรษฐกิจฐานบริการและ
ดิจิทัล มีผู้ประกอบการรุ่นใหม่และเป็นสังคมผู้ประกอบการ ผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดเล็กที่เข้มแข็ง
สามารถใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลในการสร้างสรรค์คุณค่าสินค้าและบริการมีระบบการผลิตและ
ให้บริการจากฐานรายได้เดิมที่มีมูลค่าเพ่ิมสูงขึ้น  และมีการลงทุนในการผลิตและบริการฐานความรู้ชั้นสูงใหม่ๆ 
ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและชุมชน  รวมทั้งกระจายฐานการผลิตและการให้บริการสู่ภูมิภาคเพ่ือลดความ
เหลื่อมล้ า โดยเศรษฐกิจไทยมีเสถียรภาพ 
 4. ทุนทางธรรมชาติและคุณภาพสิ่งแวดล้อมสามารถสนับสนุนการเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม มี
ความม่ันคงทางอาหาร พลังงาน และน้ า 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ ประกอบด้วย 10 ยุทธศาสตร์ ซึ่งเกี่ยวข้องกับส านักงานคณะกรรมการ  
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 6 ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 
 1. ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ ให้ความส าคัญกับการวางรากฐาน 
การพัฒนาคนให้มีความ สมบูรณ์ เริ่มตั้งแต่กลุ่มเด็กปฐมวัยที่ต้องพัฒนาให้มีสุขภาพกายและใจที่ดีมีทักษะทาง
สมอง ทักษะการเรียนรู้ และทักษะชีวิต เพื่อให้เติบโตอย่างมีคุณภาพ ควบคู่กับการพัฒนาคนไทยในทุกช่วงวัยให้
เป็นคนดี มีสุขภาวะที่ดี มีคุณธรรมจริยธรรม มีระเบียบวินัย มีจิตส านึกที่ดีต่อสังคมส่วนรวม มีทักษะความรู้ 
และความสามารถปรับตัวเท่าทันกับการเปลี่ยนแปลงรอบตัวที่รวดเร็ว บนพ้ืนฐานของการมีสถาบันทางสังคมที่
เข้มแข็งทั้งสถาบันครอบครัว สถาบันการศึกษา สถาบันศาสนา สถาบันชุมชน และภาคเอกชนที่ร่วมกันพัฒนา
ทุนมนุษย์ให้มีคุณภาพสูง อีกท้ังยังเป็นทุนทางสังคมส าคัญ ในการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ 

 1. วัตถุประสงค์ 
     1.1 เพ่ือปรับเปลี่ยนให้คนในสังคมไทยมีค่านิยมตามบรรทัดฐานที่ดีทางสังคม 
     1.2 เพ่ือเตรียมคนในสังคมไทยให้มีทักษะในการด ารงชีวิตส าหรับโลกศตวรรษท่ี 21 
 2. เป้าหมายและตัวชี้วัด 
     2.1 เป้าหมายการพัฒนา 
           2.1.1 คนไทยส่วนใหญ่มีทัศนคติและพฤติกรรมตามบรรทัดฐานที่ดีของสังคมเพ่ิมข้ึน 
           2.1.2 คนในสังคมไทยทุกช่วงวัยมีทักษะ ความรู้ และความสามารถเพ่ิมข้ึน 
           2.1.3 คนไทยได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพสูงตามมาตรฐานสากล และสามารถเรียนรู้ด้วย
ตนเองอย่างต่อเนื่อง 
     2.2 ตัวช้ีวัด 
           เป้าหมาย 1 คนไทยส่วนใหญ่มีทัศนคติและพฤติกรรมตามบรรทัดฐานที่ดีของสังคม 
            ตัวชี้วัด 1.1 ประชากรอายุ 13 ปีขึ้นไป มีกิจกรรมการปฏิบัติตนที่สะท้อนการมีคุณธรรม 
จริยธรรม เพ่ิมข้ึน 
           เป้าหมาย 2 คนในสังคมไทยทุกช่วงวัยมีทักษะ ความรู้ และความสามารถเพิ่มขึ้น 
            2.1 เด็กปฐมวัยมีพัฒนาการเต็มตามศักยภาพ 
            ตัวชี้วัด 1 เด็กมีพัฒนาการสมวัยไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 
  2.2 เด็กวัยเรียนและวัยรุ่นมีสติปัญญาและความฉลาดทางอารมณ์เพ่ิมข้ึน 
        ตัวชี้วัด 2 คะแนน IQ เฉลี่ยไม่ต่ ากว่าเกณฑ์มาตรฐาน 
                 ตัวชี้วัด 3 เด็กร้อยละ 70 มีคะแนน EQ ไม่ต่ ากว่าเกณฑ์มาตรฐาน 
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  เป้าหมาย 3 คนไทยมีการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล และมีความสามารถ 
เรียนรู้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง 
  ตัวชี้วัด 3.1 ผลคะแนนสอบ PISA ในแต่ละวิชาไม่ต่ ากว่า 500 
  ตัวชี้วัด 3.2 การใช้อินเทอร์เน็ตเพื่อการอ่านหาความรู้เพ่ิมขึ้น 
  ตัวชี้วัด 3.3 การอ่านของคนไทยเพ่ิมขึ้นเป็นร้อยละ 85 
 
3. แนวทางการพัฒนา 
 3.1 ปรับเปลี่ยนค่านิยมคนไทยให้มีคุณธรรม จริยธรรม มีวินัย จิตสาธารณะ และพฤติกรรมที่พึง
ประสงค์ 
       3.1.2 ส่งเสริมให้มีกิจกรรมการเรียนการสอนทั้งในและนอกห้องเรียนที่สอดแทรกคุณธรรม
จริยธรรม ความมีวินัย จิตสาธารณะ รวมทั้งเร่งสร้างสภาพแวดล้อมภายในและโดยรอบสถานศึกษาให้ปลอดจาก
อบายมุขอย่างจริงจัง 
 3.2 พัฒนาศักยภาพคนให้มีทักษะความรู้และความสามารถในการด ารงชีวิตอย่างมีคุณค่า 
       3.2.1 ส่งเสริมให้เด็กปฐมวัยมีการพัฒนาทักษะทางสมองและทักษะทางสังคมที่เหมาะสม 
       3.2.2 พัฒนาเด็กวัยเรียนและวัยรุ่นให้มีทักษะการคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบมีความคิด 
สร้างสรรค์ มีทักษะการท างานและการใช้ชีวิตที่พร้อมเข้าสู่การท างาน 
       1) ปรับกระบวนการเรียนรู้ที่ส่งเสริมให้เด็กมีการเรียนรู้จากการปฏิบัติจริงสอดคล้องกับ
พัฒนาการของสมองแต่ละช่วงวัย และเน้นพัฒนาทักษะพ้ืนฐานด้านวิทยาศาสตร์  เทคโนโลยี  ด้าน
วิศวกรรมศาสตร์ ด้านคณิตศาสตร์ ด้านศิลปะ และด้านภาษาต่างประเทศ 
       2) สนับสนุนให้เด็กเข้าร่วมกิจกรรมทั้งในและนอกห้องเรียนที่เอ้ือต่อการพัฒนาทักษะชีวิต
และทักษะการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง อาทิ การอ่าน การบ าเพ็ญประโยชน์ทางสังคม การดูแลสุขภาพ การท างาน
ร่วมกันเป็นกลุ่ม การวางแผนชีวิต 
       3) สร้างแรงจูงใจให้เด็กเข้าสู่การศึกษาในระบบทวิภาคีและสหกิจศึกษาที่มุ่งการฝึกทักษะ
อาชีพให้พร้อมเข้าสู่ตลาดงาน 
 
 3.3 ยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
       3.3.2 ปรับหลักสูตรการผลิตครูที่เน้นสมรรถนะ มีจิตวิญญาณความเป็นครู เป็นผู้แนะน า และ
สามารถกระตุ้นการเรียนรู้ของผู้เรียน สร้างมาตรการจูงใจให้ผู้มีศักยภาพสูงเข้ามาเป็นครูปรับระบบประเมิน
วิทยฐานะทางวิชาชีพให้เชื ่อมโยงกับพัฒนาการของผู้เรียน และสร้างเครือข่ายแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการ
จัดการเรียนการสอนที่เป็นการพัฒนาสมรรถนะของครูอย่างต่อเนื่อง 
       3.3.3 ส่งเสริมมาตรการสร้างแรงจูงใจให้สถานประกอบการขนาดกลางที่มีศักยภาพ เข้าร่วม
ระบบทวิภาคีหรือสหกิจศึกษา สร้างความรู้ความเข้าใจให้กับผู้ประกอบการ ครูฝึกหรือครูพี่เลี้ยงให้ร่วม
วางแผนการจัดการเรียนการสอน การฝึกปฏิบัติ และการติดตามประเมินผลผู้เรียน 
       3.3.6 จัดท าสื่อการเรียนรู้ที่เป็นสื่ออิเล็กทรอนิกส์และสามารถใช้งานผ่านระบบอุปกรณ์ สื่อสาร
เคลื่อนที่ให้คนทุกกลุ่มสามารถเข้าถึงได้ง่าย สะดวก ทั่วถึง ไม่จ ากัดเวลาและสถานที่ และใช้มาตรการทางภาษี
จูงใจให้ภาคเอกชนผลิตหนังสือ สื่อการอ่านและการเรียนรู้ที่มีคุณภาพและราคาถูก 
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       3.3.7 ปรับปรุงแหล่งเรียนรู้ในชุมชนให้เป็นแหล่งเรียนรู้เชิงสร้างสรรค์และมีชีวิต อาทิ พิพิธภัณฑ์ 
ห้องสมุด โบราณสถาน อุทยานประวัติศาสตร์ โรงเรียนผู้สูงอายุ รวมทั้งส่งเสริมให้มีระบบการจัดการความรู้ที่
เป็นภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 3.7 ผลักดันให้สถาบันทางสังคมมีส่วนร่วมพัฒนาประเทศอย่างเข้มแข็ง 
       3.7.3 ส่งเสริมสถาบันการศึกษาให้เป็นแหล่งบริการความรู้ทางวิชาการที่ทุกคนสามารถ เข้าถึงได้
รวมทั้งสนับสนุนให้มีการท าวิจัยร่วมกับชุมชนในการแก้ปัญหาและตอบโจทย์การพัฒนาในพ้ืนที่ 
 
 2. ยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างความเป็นธรรมลดความเหลื่อมล้ าในสังคม ให้ความส าคัญกับการ
ด าเนินการยกระดับคุณภาพบริการทางสังคมให้ทั่วถึงโดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านการศึกษา  และ สาธารณสุขรวมทั้ง
การปิดช่องว่างการคุ้มครองทางสังคมในประเทศไทยซึ่งเป็นการด าเนินงานต่อเนื่องจากที่ได้ขับเคลื่อนและ
ผลักดันในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 และมุ่งเน้นมากขึ้นในเรื่องการเพ่ิมทักษะแรงงานและการใช้นโยบาย
แรงงานที่สนับสนุนการเพิ่มผลิตภาพแรงงานและเสริมสร้างรายได้สูงขึ้น และการสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจและ
สังคมโดยเฉพาะอย่างยิ่งการสนับสนุนในเรื่องการสร้างอาชีพ รายได้ และให้ความช่วยเหลือที่เชื่อมโยง การเพ่ิม
ผลิตภาพส าหรับประชากรกลุ่มร้อยละ 40 รายได้ต่ าสุด ผู้ด้อยโอกาสสตรี และผู้สูงอายุ อาทิ การสนับสนุน
ธุรกิจขนาดเล็ก ขนาดกลาง และขนาดย่อม วิสาหกิจชุมชนและวิสาหกิจเพ่ือสังคม การพัฒนาองค์กรการเงิน 
ฐานรากและการเข้าถึงเงินทุนเพ่ือสร้างอาชีพ และการสนับสนุนการเข้าถึงปัจจัยการผลิตคุณภาพดีที่ราคาเป็น
ธรรม เป็นต้น และในขณะเดียวกันก็ต้องเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้งบประมาณเชิงพ้ืนที่และบูรณาการเพ่ือการลด
ความเหลื่อมล้ า 
 1. วัตถุประสงค์ 
     1.2 เพ่ือให้คนไทยทุกคนเข้าถึงบริการทางสังคม ที่มีคุณภาพได้อย่างทั่วถึง 
 2. เป้าหมายและตัวชี้วัด 
     เป้าหมายท่ี 2 เพิ่มโอกาสการเข้าถึงบริการพื้นฐานทางสังคมของภาครัฐ 
      ตัวชี้วัด 2.1 อัตราการเข้าเรียนสุทธิ (ที่ปรับปรุง) ในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเท่ากับร้อยละ  90 
โดยไม่มีความแตกต่างระหว่างกลุ่มนักเรียน/นักศึกษาที่ครอบครัวมีฐานะทางเศรษฐกิจสังคมและระหว่างพ้ืนที่ 
      ตัวชี้วัด 2.2 สัดส่วนนักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาทุกระดับชั้นผ่านเกณฑ์คะแนน ร้อยละ 
50 มีจ านวนเพิ่มขึ้น และความแตกต่างของคะแนนผลสัมฤทธิ์ระหว่างพ้ืนที่ และภูมิภาคลดลง 
 3. แนวทางการพัฒนา 
     3.1 การเพิ่มโอกาสให้กับกลุ่มเป้าหมายประชากรร้อยละ 40 ที่มีรายได้ต่ าสุดให้สามารถเข้าถึง
บริการที่มีคุณภาพของรัฐ และมีอาชีพ ทั้งในด้านการศึกษาในระดับที่สูงขึ้น การได้รับขยายการคุ้มครองทาง
สังคม (Social Protection) และสวัสดิการ (Welfare) ที่เหมาะสมอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม และการพัฒนา
ทักษะฝีมือเพ่ือประกอบอาชีพและยกระดับรายได้ โดย 
         3.1.1 ขยายโอกาสการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพให้แก่เด็กและเยาวชนที่ด้อยโอกาสทาง
การศึกษาอย่างต่อเนื่องโดยไม่ถูกจ ากัดศักยภาพจากสภาพครอบครัว พ้ืนที่ และสภาพร่างกายการดูแลนักเรียน
ยากจนที่อาศัยในพ้ืนที่ห่างไกลที่ครอบคลุมตั้งแต่การสร้างรายได้ของครัวเรือนการสนับสนุนค่าเดินทางไปยัง
สถานศึกษา การปรับปรุงระบบคัดกรองและการให้เงินอุดหนุนปัจจัยพ้ืนฐานนักเรียนยากจนของ สพฐ. ให้มี
ประสิทธิภาพมากขึ้น และการให้ทุนการศึกษาต่อระดับสูง เพ่ือป้องกันไม่ให้เด็กนักเรียนออกจากโรงเรียน
กลางคัน 
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 3.2 การกระจายการให้บริการภาครฐัทั้งด้านการศึกษา สาธารณสุข และสวัสดิการที่มีคุณภาพให้ 
ครอบคลุมและทั่วถึง 
       3.2.1 ส่งเสริมให้มีการกระจายการบริการด้านการศึกษาที่มีคุณภาพให้มีความเท่าเทียมกัน มากขึ้น
ระหว่างพ้ืนที่ โดย 1) ก าหนดมาตรการสร้างแรงจูงใจให้บุคลากรครูมีการกระจายตัวอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น 
ทั้งมาตรการที่เป็นตัวเงินและไม่ใช่ตัวเงิน อาทิ สวัสดิการบ้านพักครู เส้นทางความก้าวหน้าทางอาชีพที่ชัดเจน 
เพ่ิมโอกาสในการพัฒนาครู 2) สร้างระบบความรับผิดชอบ (Accountability)ของการจัดการศึกษา โดยน า
ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษามาประกอบการประเมินผลครูและโรงเรียน 3) ขยายการจัดการศึกษาทางไกลโดยใช้
โครงข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือช่วยเหลือโรงเรียนที่อยู่ห่างไกลและขาดแคลนครูผู้สอน 
      3.2.4 ส่งเสริมให้ประชากรกลุ่มต่างๆ โดยเฉพาะกลุ่มเด็ก เยาวชน สตรี ผู้พิการผู้สูงอายุ และ
ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม สามารถเข้าถึงบริการของรัฐ และโอกาสทางสังคมได้อย่างเท่าเทียมพร้อมทั้ง ส่งเสริม
บทบาทของกลุ่มข้างต้นในระดับการบริหารและการตัดสินใจทั้งในระดับชาติและระดับท้องถิ่นเพ่ือสนับสนุนการ
พัฒนาประเทศ 
 3. ยุทธศาสตร์ที่ 4 การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ประเด็นท้าทายที่
ต้องเร่งด าเนินการในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ได้แก่ การสร้างความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติและ
ยกระดับคุณภาพสิ่งแวดล้อม เพ่ือสนับสนุนการเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิตของประชาชน 
เร่งแก้ไขปัญหาวิกฤติสิ่งแวดล้อมเพ่ือลดมลพิษที่เกิดจากการผลิต และการบริโภคพัฒนาระบบบริหารจัดการที่
โปร่งใสเป็นธรรม ส่งเสริมการผลิตและการบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเป็นวงกว้างมากขึ้น ต้องเร่งเตรียม
ความพร้อมในลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและเพ่ิมขีดความสามารถในการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ รวมทั้งบริหารจัดการเพ่ือลดความเสี่ยงด้านภัยพิบัติทางธรรมชาติ 
 1. วัตถุประสงค์ 
     1.3 บริหารจัดการสิ่งแวดล้อม และลดมลพิษให้มีคุณภาพดีข้ึน 
 2. เป้าหมายและตัวชี้วัด 
     เป้าหมายที่ 3 สร้างคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่ดี ลดมลพิษ และลดผลกระทบต่อสุขภาพของ
ประชาชนและระบบนิเวศ โดยให้ความส าคัญเป็นล าดับแรกกับการจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย
ฟ้ืนฟูคุณภาพแหล่งน้ าส าคัญของประเทศ และแก้ไขปัญหาวิกฤตหมอกควัน 
     ตัวชี้วัด 3.1 สัดส่วนของขยะมูลฝอยชุมชนได้รับการจัดการอย่างถูกต้องและน าไปใช้ประโยชน์ ไม่น้อย
กว่าร้อยละ  75  สัดส่วน  ของเสียอันตรายชุมชนที่ได้รับการก าจัดอย่างถูกต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ  30และ
กากอุตสาหกรรมอันตรายทั้งหมดเข้าสู่ระบบการจัดการที่ถูกต้อง 
 
 3. แนวทางการพัฒนา 
     3.3 แก้ไขปัญหาวิกฤตสิ่งแวดล้อม ด้วยการเร่งรัดการควบคุมมลพิษทั้งทางอากาศขยะน้ าเสียและ
ของเสียอันตรายที่เกิดจากการผลิตและบริโภค สร้างเมืองที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมหรือเมืองสีเขียวเพ่ือสร้า ง
คุณภาพสิ่งแวดล้อมท่ีดีให้กับประชาชน โดยมีแนวทางด าเนินงาน ดังนี้ 
           3.3.1 เร่งรัดแก้ไขปัญหาการจัดการขยะตกค้างสะสมในพ้ืนที่วิกฤต ผลักดันกฎหมายและ
กลไกเพ่ือการคัดแยกขยะ สนับสนุนการแปรรูปเป็นพลังงาน ใช้มาตรการทางเศรษฐศาสตร์เพ่ือให้เกิดการลด
ปริมาณขยะ รวมทั้งสร้างวินัยคนในชาติเพ่ือการจัดการขยะอย่างยั่งยืน 
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 4. ยุทธศาสตร์ที่ 5 การเสริมสร้างความม่ันคงแห่งชาติเพื่อการพัฒนาประเทศสู่ความม่ังคั่งและ
ยั่งยืน ให้ความส าคัญต่อการฟ้ืนฟูพ้ืนฐานด้านความมั่นคงที่เป็นปัจจัยส าคัญต่อการพัฒนาทางเศรษฐกิจและ
สังคมของประเทศ โดยเฉพาะการอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างสันติ   ของผู้มีความเห็นต่างทางความคิดและ
อุดมการณ์บนพ้ืนฐานของการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขและการเตรียม 
การรับมือกับภัยคุกคามข้ามชาติซึ่งจะส่งผลกระทบอย่างมีนัยยะส าคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของ
ประเทศในระยะ 20 ปีข้างหน้า 

 1. วัตถุประสงค์ 
     1.1 เพ่ือปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์และเสริมสร้างความมั่นคงภายใน รวมทั้งป้องกันปัญหาภัย
คุกคามที่เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองของชาติ 
     1.2 เพ่ือสร้างความพร้อมและผนึกก าลังของทุกภาคส่วน ให้มีขีดความสามารถในการบริหาร 
จัดการด้านความมั่นคง และมีศักยภาพในการป้องกันและแก้ไขสถานการณ์ที่เกิดจากภัยคุกคามทั้งภัยทางทหาร
และภัยคุกคามอ่ืนๆ 
     1.3 เพ่ือเสริมสร้างความร่วมมือด้านความมั่นคงกับมิตรประเทศในการสนับสนุนการรักษาความ
สงบสุขและผลประโยชน์ของชาติ 

 2. เป้าหมายและตัวชี้วัด 
              เป้าหมายภาพรวมคือผลประโยชน์ของชาติว่าด้วยความม่ันคง ม่ังคั่ง ยั่งยืนเป้าหมายที่  1 
ปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ให้เป็นสถาบันหลักของประเทศ 
      ตัวชี้วัด 1.1 จ านวนกิจกรรมเทิดพระเกียรติและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์เพิ่มข้ึน 
      ตัวชี้วัด 1.2 จ านวนกิจกรรมที่มีความเกี่ยวข้องกับโครงการพระราชด าริเพิ่มขึ้น 
      เป้าหมายที่ 3 ประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินมี
โอกาสในการศึกษาและการประกอบอาชีพที่สร้างรายได้เพิ่มขึ้น 
ตัวชี้วัด 3.2 รายได้ครัวเรือนเฉลี่ยต่อคนและจ านวนปีการศึกษาเฉลี่ยในพ้ืนที่3 จังหวัดชายแดนภาคใต้เพ่ิมข้ึน 
      เป้าหมายที่ 4 ประเทศไทยมีความสัมพันธ์และความร่วมมือด้านความม่ันคงในกลุ่มประเทศ 
สมาชิกอาเซียน มิตรประเทศ และนานาประเทศในการป้องกันภัยคุกคามในรูปแบบต่างๆ ควบคู่ไปกับการ
รักษาผลประโยชน์ของชาติ 
      ตัวชี้วัด 4.4 จ านวนคดีที่เก่ียวข้องกับยาเสพติดลดลง 

 3. แนวทางการพัฒนา 
     3.1 การรักษาความม่ันคงภายใน เพื่อให้เกิดความสงบในสังคมและธ ารงไว้ซึ่งสถาบันหลักของชาติ 
           3.1.1 สร้างจิตส านึกของคนในชาติให้มีความหวงแหน และธ ารงรักษาสถาบันชาติศาสนา 
พระมหากษัตริย์ โดยปลูกฝังและสร้างความตระหนักถึงความส าคัญ พร้อมทั้งก าหนดมาตรการเพ่ือป้องกันการ
กระท าท่ีมีแนวโน้มที่จะส่งผลกระทบต่อสถาบันหลักของชาติ 
           3.1.2 เสริมสร้างความปรองดองของคนในชาติและมีกลไกในการตรวจสอบและพัฒนาภาค
การเมือง โดยปลูกฝังค่านิยมและเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจของการอยู่ร่วมกันบนพ้ืนฐานความแตกต่างทาง
ความคิดและอุดมการณ์ทางการเมือง ภายใต้สิทธิและหน้าที่ตามระบอบประชาธิปไตยและค านึงถึงความมั่นคง
และผลประโยชน์ของชาติอย่างแท้จริง 
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           3.1.3 ป้องกันและแก้ไขปัญหาความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยกระบวนการสันติสุข
แนวทางสันติวิธี และกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในพ้ืนที่ บนพ้ืนฐานความแตกต่างทางอัตลักษณ์และ
ชาติพันธุ์ เพ่ือขจัดความขัดแย้ง ลดความรุนแรงตามแนวทาง “เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา”พร้อมทั้งสร้างโอกาสใน
การพัฒนาเศรษฐกิจและความเป็นธรรมทางสังคมในพ้ืนที่ 
 3.2 การพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพการป้องกันประเทศ เพื่อเตรียมความพร้อมในการรับมือภัย
คุกคามทั้งการทหารและภัยคุกคามอ่ืนๆ 
       3.2.7 ด าเนินบทบาทเชิงรุกและใช้กรอบความร่วมมือระหว่างประเทศทั้งระดับภูมิภาคและพหุ
ภาคี เพ่ือปกป้องและรักษาผลประโยชน์ของไทย ตลอดจนเสริมสร้างขีดความสามารถแลกเปลี่ยนและเรียนรู้
แนวปฏิบัติที่เป็นเลิศและร่วมมือในการรับมือกับภัยคุกคามด้านความม่ันคงระหว่างประเทศ อาทิ ปัญหายาเสพ 
ติด การก่อการร้าย การโยกย้ายถิ่นฐาน การลักลอบเข้าเมือง การค้ามนุษย์ความมั่นคงด้าน ไซเบอร์ ภัยพิบัติ 
โรคระบาดโรคติดต่อร้ายแรง โรคอุบัติใหม่ โรคอุบัติซ้ า และสถานการณ์ฉุกเฉินทางสาธารณสุขอ่ืนๆ 
 
 5. ยุทธศาสตร์ที่ 6 การบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบและธรรมาภิบาล
ในสังคมไทย เป็นช่วงเวลาส าคัญที่ต้องเร่งปฏิรูป การบริหารจัดการภาครัฐให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างจริงจัง เพ่ือให้
เป็นปัจจัยสนับสนุนส าคัญท่ีจะช่วยส่งเสริมการพัฒนาประเทศในทุกด้านให้ประสบผลส าเร็จบรรลุเป้าหมาย ทั้ง
การบริหารจัดการภาครัฐให้โปร่งใส มีประสิทธิภาพ รับผิดชอบ ตรวจสอบได้อย่างเป็นธรรม และประชาชนมี
ส่วนร่วม มีการกระจายอ านาจ และแบ่งภารกิจรับผิดชอบที่เหมาะสมระหว่างส่วนกลาง ภูมิภาค และท้องถิ่น 
และวางพ้ืนฐานเพื่อให้บรรลุตามกรอบเป้าหมายอนาคตในปี  2579 

 1. วัตถุประสงค์ 
     1.1 เพ่ือให้ภาครัฐมีขนาดเล็ก มีการบริหารจัดการที่ดี และได้มาตรฐานสากล 
     1.3 เพ่ือลดปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบของประเทศ 
     1.4 เพ่ือพัฒนาระบบและกระบวนการทางกฎหมายให้สามารถอ านวยความสะดวกด้วยความ
รวดเร็วและเป็นธรรมแก่ประชาชน 
 
 2. เป้าหมายและตัวชี้วัด 
     เป้าหมายที่ 3 เพิ่มคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริตให้สูงข้ึน 
     ตัวชี้วัด 3.1 ระดับคะแนนของดัชนีการรับรู้การทุจริตสูงกว่าร้อยละ 50 เมื่อสิ้นสุดแผนฉบับที่ 12 
 3. แนวทางการพัฒนา 
     3.1 ปรับปรุงโครงสร้างหน่วยงาน บทบาท ภารกิจ และคุณภาพบุคลากรภาครัฐ ให้มีความโปร่งใส 
ทันสมัย คล่องตัว มีขนาดที่เหมาะสม เกิดความคุ้มค่า 
           3.1.1 ก าหนดภารกิจ ขอบเขตอ านาจหน้าที่ของราชการบริหารส่วนกลางส่วนภูมิภาค และ
ท้องถิ่นให้ชัดเจนและไม่ซ้ าซ้อน 
     3.5 ป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
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 3.5.1 ปลูกฝังให้คนไทยไม่โกง 
          1) ส่งเสริม สนับสนุนให้ทุกภาคส่วนมุ่งสร้างจิตส านึกในการรักษาประโยชน์สาธารณะ ทัศนคติ
เชิงบวก รวมทั้งคุณธรรม จริยธรรม และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงให้กับทุกกลุ่มในสังคม ผ่านกลไก
ครอบครัว สถาบันการศึกษา สถาบันศาสนา สื่อมวลชน และเครือข่ายทางสังคม ควบคู่กับการปลูกฝังจิตส านึก
ความซื่อสัตย์สุจริต ค่านิยมที่ถูกต้อง สร้างความตระหนักถึงภัยร้ายแรงของการทุจริตและการรู้เท่าทันการทุจริต
ของสังคมไทย โดยอาศัยกลไกทางสังคมเป็นมาตรการในการลงโทษผู้กระท าผิดหรือผู้กระท าการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ 
          2) พัฒนากลไกและระบบการด าเนินงานที่ท าให้เจ้าหน้าที่ของรัฐและผู้ด ารงต าแหน่งทาง
การเมืองปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมและมาตรฐานจริยธรรมอย่างเคร่งครัด โดยการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้
ประชาชน ภาคเอกชน และสื่อมวลชนมีส่วนร่วมในการเฝ้าระวังพฤติกรรมของข้าราชการและผู้ด ารงต าแหน่ง
ทางการเมืองในการใช้ต าแหน่งหน้าที่ในทางมิชอบ และก าหนดขั้นตอนการลงโทษผู้ไม่ปฏิบัติตามหรือฝ่าฝืน
ประมวลจริยธรรมตามความร้ายแรงแห่งการกระท าอย่างจริงจัง 
          7) พัฒนาสร้างเครือข่ายและคุ้มครองการแจ้งเบาะแสการทุจริตและประพฤติมิชอบในกลุ่ม
ประชาชน 
 3.5.2 ป้องกันการทุจริต 
          3) เร่งรัดหน่วยงานภาครัฐให้มีการด าเนินงานในการก าหนดมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหา
การทุจริตและประพฤตมิชอบอย่างเคร่งครัด โดยติดตามผลการด าเนินงานตามมาตรการป้องกันและแก้ไข
ปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบของทุกหน่วยงานของรัฐอย่างต่อเนื่อง 
          4) เสริมสร้างศักยภาพและความเข้มแข็งให้แก่ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตให้สามารถเป็น
หน่วยงานหลักของภาครัฐในการเฝ้าระวัง ป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบที่บูรณาการการ
ท างานร่วมกันอย่างมีกลยุทธ์ 
 
 6. ยุทธศาสตร์ที่ 8 การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม 
ให้ความส าคัญกับการใช้องค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์  ผลงานวิจัยและพัฒนา ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี
นวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์อย่างเข้มข้นทั้งในภาคธุรกิจ ภาครัฐ และภาคประชาสังคม รวมทั้งให้
ความส าคัญกับการพัฒนาสภาวะแวดล้อมหรือปัจจัยพ้ืนฐานที่เอ้ืออ านวยทั้งการลงทุนด้านการวิจัยและพัฒนา 
การพัฒนาบุคลากรวิจัย โครงสร้างพ้ืนฐานทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และการบริหารจัดการเพ่ือช่วย
ขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศให้ก้าวสู่เป้าหมายดังกล่าว 
 
    1. วัตถุประสงค์ 
        1.1 เพ่ือสร้างความเข้มแข็งและยกระดับความสามารถด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีขั้น
ก้าวหน้า ให้สนับสนุนการสร้างมูลค่าของสาขาการผลิตและบริการเป้าหมาย 
 2. เป้าหมายและตัวชี้วัด 
     เป้าหมายที่ 1 เพิ่มความเข้มแข็งด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศ 
     ตัวชี้วัด 1.3 สัดส่วนการลงทุนวิจัยและพัฒนาในอุตสาหกรรมยุทธศาสตร์และเป้าหมายของประเทศ 
: งานวิจัยพื้นฐานเพ่ือสร้าง/สะสมองค์ความรู้: ระบบโครงสร้างพื้นฐาน บุคลากรและระบบมาตรฐานตัวชี้วัด 1.4 
จ านวนบุคลากรด้านการวิจัยและพัฒนาเพิ่มเป็น 25 คนต่อประชากร 10,000 คน 
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 3. แนวทางการพัฒนา 
     3.1 เร่งส่งเสริมการลงทุนวิจัยและพัฒนาและผลักดันสู่การใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์และเชิงสังคม 
           3.1.3 ลงทุนวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางสังคมเพ่ือลดความเหลื่อมล้ าและ
ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน อาทิ เทคโนโลยีการศึกษา เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเทคโนโลยี
เพ่ือผู้พิการ เทคโนโลยีเพ่ือผู้สูงอายุ เทคโนโลยีทางการแพทย์ (ยาและวัคซีน) โดยอาศัยกลไกการด าเนินงาน
อย่างเป็นเครือข่ายระหว่างสถาบันการศึกษา สถาบันการวิจัย ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชนหรือชุมชน 
     3.3 พัฒนาสภาวะแวดล้อมของการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม 
           3.3.1 ด้านบุคลากรวิจัย 
  1) เร่งการผลิตบุคลากรสายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีคุณภาพและสอดคล้องกับความ
ต้องการโดยเฉพาะในสาขา STEM (วิทยาศาสตร์ (Science : S) เทคโนโลยี (Technology :T) วิศวกรรมศาสตร์ 
(Engineer : E) และคณิตศาสตร์ (Mathematics : M)  
  2) เร่งสร้างนักวิจัยมืออาชีพ 
  3) พัฒนาศักยภาพนักวิจัยให้มีทั้งความรู้และความเข้าใจในเทคโนโลยี 
 

4. แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 - 2579 
  

ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษาได้จัดท า แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560-2579 เพ่ือใช้เป็น
แผนยุทธศาสตร์ระยะยาวส าหรับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาของประเทศ ได้น าไปใช้เป็นกรอบและแนว
ทางการพัฒนาการศึกษาและเรียนรู้ส าหรับพลเมืองทุกช่วงวัยตั้งแต่แรกเกิดจนตลอดชีวิต โดยจุดมุ่งหมายที่
ส าคัญของแผน คือ การมุ่งเน้นการประกันโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาและการศึกษาเพ่ือการมีงาน
ท าและสร้างงานได้ ภายใต้บริบทเศรษฐกิจและสังคมของประเทศและของโลกที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมและ
ความคิดสร้างสรรค์ รวมทั้งความเป็นพลวัตร เพ่ือให้ประเทศไทยสามารถ ก้าวข้ามกับดักประเทศที่มีรายได้ปาน
กลาง ไปสู่ประเทศที่พัฒนาแล้ว ซึ่งภายใต้กรอบแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560-2579 ได้ก าหนด
สาระส าคัญส าหรับบรรลุเป้าหมายของการพัฒนาการศึกษาใน 5 ประการ ได้แก่ การเข้าถึงโอกาสทางการ 
ศึกษา (Access) ความเท่าเทียมทางการศึกษา (Equity) คุณภาพการศึกษา (Quality) ประสิทธิภาพ
(Efficiency) และตอบโจทย์บริบทที่เปลี่ยนแปลง (Relevancy) ในระยะ 15 ปีข้างหน้า ดังนี้ 
 วิสัยทัศน์ : คนไทยทุกคนได้รับการศึกษาและเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ ด ารงชีวิตอย่างเป็นสุข
สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และเปลี่ยนแปลงของโลกศตวรรษที่ 21 
 วัตถุประสงค์ 
 1. เพื่อพัฒนาระบบและกระบวนการจัดการศึกษาท่ีมีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ 
 2. เพ่ือพัฒนาคนไทยให้เป็นพลเมืองดี มีคุณลักษณะ ทักษะและสมรรถนะที่สอดคล้องกับบทบัญญัติ
ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ และยุทธศาสตร์ชาติ 
 3. เพ่ือพัฒนาสังคมไทยให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ และคุณธรรมจริยธรรม รู้จักสามัคคี และร่วมมือ
ผนึกก าลังมุ่งสู่การพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 4. เพ่ือน าประเทศไทยก้าวข้ามกับดักประเทศที่มีรายได้ปานกลาง และความเหลื่อมล้ าภายในประเทศ
ลดลง 
 



๔๐ 

 

 ยุทธศาสตร์ 
 1. การจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ 
 2. การผลิตและพัฒนาก าลังคน การวิจัย และนวัตกรรม เพ่ือสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของ
ประเทศ 
 3. การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัย และการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
 4. การสร้างโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียมทางการศึกษา 
 5. การจัดการศึกษาเพ่ือสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
 6. การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา 
  
 ปัจจัยและเงื่อนไขความส าเร็จ 
 การด าเนินการตามวัตถุประสงค์ เป้าหมายของแต่ละยุทธศาสตร์ตามที่ก าหนดไว้ในแผนการศึกษา
แห่งชาติจะประสบผลส าเร็จตามที่ระบุไว้ในแต่ละยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาหน่วยงานทั้งระดับนโยบาย
และระดับปฏิบัติการ ทั้งในส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค จังหวัด เขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษาต้องยึดถือเป็น
แนวทางในการด าเนินงาน และมีการทบทวน ปรับปรุงมาตรการ เป้าหมายความส าเร็จให้ทันต่อการ
เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในแต่ละพ้ืนที่เพ่ือการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนในทุกช่วงวัยต้องด าเนินการ ดังนี้ 
 1. การสร้างการรับรู้ ความเข้าใจและการยอมรับจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและประชาสังคมในการ
สนับสนุนส่งเสริมการพัฒนาการศึกษาในลักษณะต่างๆ อย่างกว้างขวาง มุ่งเน้นที่การจัดระบบการศึกษาที่มี
ประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้ และมุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนในทุกระดับ 
 2. การสร้างความเข้าใจในเป้าหมายและยุทธศาสตร์การด าเนินงานของแผนฯ ของผู้ปฏิบัติทุก
หน่วยงานทุกระดับ เพ่ือให้การขับเคลื่อนแผนฯ ไปสู่การปฏิบัติ มีการบริหารจัดการและการเชื่อมโยง
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาให้บรรลุเป้าหมายและวิสัยทัศน์ของการจัดการศึกษามีคณะกรรมการก ากับ
ดูแลแต่ละยุทธศาสตร์ให้เกิดการน าไปปฏิบัติ โดยมีระบบงบประมาณเป็นกลไกสนับสนุนให้บรรลุผลอย่างเป็น
รูปธรรม 
 3. การปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ของการจัดการศึกษา จากการเป็นผู้จัดการศึกษาโดยรัฐมาเป็นการจัด
การศึกษาโดยทุกภาคส่วนของสังคม ที่มุ่งการจัดการศึกษาเพ่ือความเท่าเทียมและทั่วถึง ( Inclusive 
Education) ตลอดจนการส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตส าหรับทุกคน ซึ่งสอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่
ยั่งยืน (Sustainable Development Goals) 
 4. การจัดให้แผนการศึกษาแห่งชาติเป็นเสมือนแผนงบประมาณด้านการจัดการศึกษาของรัฐ ระบบการ
จัดสรรงบประมาณประจ าปีให้ยึดแผนงาน โครงการและเป้าหมายการพัฒนาที่ก าหนดไว้ในยุทธศาสตร์และแนว
ทางการพัฒนาของแผนฯ เป็นหลักในการพิจารณา เพ่ือให้การด าเนินงานพัฒนาการศึกษาเป็นไปในทิศทางและ
เป้าหมายการพัฒนาผู้เรียนแต่ละช่วงวัย และการพัฒนาก าลังคนตามความต้องการของตลาดงานและประเทศ 
เพ่ือการจัดการศึกษาบรรลุผลตามยุทธศาสตร์ ตัวชี้วัดในช่วงเวลาที่ก าหนด 
 5. การปรับระบบการบริหารจัดการภาครัฐให้เกิดประสิทธิภาพ โดยปรับโครงสร้างการบริหารงานให้มี
ความชัดเจนในด้านบทบาท หน้าที่และการกระจายอ านาจและการตัดสินใจจากส่วนกลางสู่ระดับภูมิภาคและ
สถานศึกษา รวมทั้งการปรับระบบการบริหารจัดการ และการบริหารงานบุคคลในแต่ละระดับให้ส่งเสริม 
สนับสนุนการจัดการศึกษาในสถานศึกษาให้เป็นไปอย่างมีคุณภาพ ผู้เรียนได้รับบริการการศึกษาที่มีมาตรฐาน
อย่างเสมอภาคและเท่าเทียม 



๔๑ 

 

 6. การสร้างระบบข้อมูลและสารสนเทศที่บูรณาการและเชื่อมโยงกับระบบการประกันคุณภาพภายใน
และการประเมินคุณภาพภายนอกผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และการรายงานต่อสาธารณชนจะเป็นกลไก
ในการสร้างการรับรู้ของผู้จัดการศึกษาและผู้เรียน เพ่ือการปรับประสิทธิภาพการบริหารจัดการ และความ
รับผิดชอบต่อผู้เรียน ผ่านระบบการก ากับ ตรวจสอบ ติดตามและประเมินผล 
 7. การปฏิรูประบบทรัพยากรและการเงินเพ่ือการศึกษา เพ่ือให้รัฐสามารถใช้เครื่องมือทางการเงินใน
การก ากับการด าเนินงานของสถานศึกษาให้เป็นไปตามแผนการศึกษาแห่งชาติและนโยบายรัฐบาล 
 
 

      5. นโยบายรัฐบาล (พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี) 
 
 ค าแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรี ที่จะแถลงต่อรัฐสภา โดยพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี 
ตามมาตรา 162 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ในวันที่ 25 กรกฎาคม 2562  โดยมีนโยบายที่
เกี่ยวข้องกับภารกิจส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ดังนี้ 

๘. การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้และการพัฒนาศักยภาพของคนไทยทุกช่วงวัย 

๘.๑ ส่งเสริมการพัฒนาเด็กปฐมวัย 
      ๘.๑.๑ จัดให้มีระบบพัฒนาเด็กแรกเกิดอย่างต่อเนื่องจนถึงเด็กวัยเรียนให้มีโอกาสพัฒนาตามศักยภาพ 
เพ่ือสร้างคนไทยที่มีพัฒนาการเต็มตามศักยภาพผ่านครอบครัวที่อบอุ่นในทุกรูปแบบครอบครัว เพ่ือส่งต่อการ
พัฒนาเด็กไทยให้มีคุณภาพสู่การพัฒนาในระยะถัดไปบนฐานการให้ความช่วยเหลือที่ค านึงถึงศักยภาพของ
ครอบครัวและพ้ืนที่ เตรียมความพร้อมการเป็นพ่อแม่ ความรู้เรื่องโภชนาการและสุขภาพการอบรมเลี้ยงดู การ
ส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยผ่านการให้บริการสาธารณะที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะการยกระดับคุณภาพสถาน
พัฒนาเด็กปฐมวัยทั่วประเทศให้ได้มาตรฐาน และพัฒนาศักยภาพของบุคลากรทางการศึกษาและผู้ดูแลเด็ก
ปฐมวัยให้สามารถจัดการศึกษาได้อย่างมีคุณภาพ 

      ๘.๑.๒ ส่งเสริมการพัฒนาเด็กปฐมวัย โดยค านึงถึงพหุปัญญาที่หลากหลายของเด็กแต่ละคนให้ได้รับการ
ส่งเสริมและพัฒนาอย่างเต็มตามศักยภาพ ผ่านการออกแบบการจัดการเรียนรู้ที่เชื่อมโยงกับระบบโรงเรียนปกติ
ที่เป็นระบบและมีทิศทางท่ีชัดเจน 
 
๘.๒ พัฒนาบัณฑิตพันธุ์ใหม่       
      ๘.๒.๑ ปรับรูปแบบการเรียนรู้และการสอนเพื่อพัฒนาทักษะและอาชีพของคนทุกช่วงวัยส าหรับ
ศตวรรษที่ ๒๑ โดยปรับโครงสร้างหลักสูตรการศึกษาให้ทันสมัย มีการน าเทคโนโลยีและการเรียนรู้ผ่าน
ประสบการณ์จริงเข้ามามีส่วนในการจัดการเรียนการสอน และปรับระบบดึงดูด การคัดเลือก การผลิตและ
พัฒนาครู ที่น าไปสู่การมีครูสมรรถนะสูงเป็นครูยุคใหม่ที่สามารถออกแบบและจัดระบบการสร้างความรู้ สร้าง



๔๒ 

 

วินัย กระตุ้น และสร้างแรงบันดาลใจ เปิดโลกทัศน์มุมมองของเด็กและครูด้วยการสอนในเชิงแสดงความคิดเห็น
ให้มากขึ้นควบคู่กับหลักการทางวิชาการ 

      ๘.๒.๒ จัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการท างานเพื่อพัฒนาสมรรถนะของผู้เรียนทั้งในส่วนฐานความรู้
และระบบความคิดในลักษณะสหวิทยาการ และตรงกับความต้องการของประเทศในอนาคต และเป็นผู้เรียนที่
สามารถปฏิบัติได้จริงและสามารถก ากับการเรียนรู้ของตนเองได้ รวมถึงมีทักษะด้านภาษาอังกฤษและภาษาที่
สามที่สามารถสื่อสารและแสวงหาความรู้ได้ มีความพร้อมทั้งทักษะความรู้ ทักษะอาชีพ และทักษะชีวิตก่อนเข้า
สู่ตลาดแรงงาน 

๘.๓ พัฒนาอาชีวะ พัฒนาคุณภาพวิชาชีพ และพัฒนาแรงงานรองรับอุตสาหกรรม ๔.๐ โดยการจัดระบบ
และกลไกความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่ชัดเจนเป็นระบบในการพัฒนาก าลังคนที่มีทักษะ
ขั้นสูงให้สามารถน าความรู้และทักษะมาใช้ในการแก้ไขปัญหา รวมถึงการสร้างและพัฒนานวัตกรรม ซึ่งต้อง
ครอบคลุมการพัฒนาก าลังคนที่อยู่ในอุตสาหกรรมแล้ว ก าลังคนที่ก าลังจะเข้าสู่อุตสาหกรรม และเตรียมการ
ส าหรับผลิตก าลังคนในสาขาที่ขาดแคลน เพ่ือรองรับอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีในอนาคต รวมทั้งเร่งรัดและ
ขยายผลระบบคุณวุฒิวิชาชีพ การยกระดับฝีมือแรงงานในกลุ่มอุตสาหกรรมที่มีศักยภาพและอุตสาหกรรมที่ใช้
แรงงานเข้มข้น 

๘.๔ ดึงดูดคนเก่งจากทั่วโลกเข้ามาร่วมท างานกับคนไทย และส่งเสริมผู้มีความสามารถสูง สนับสนุนให้ธุรกิจ
ชั้นน าในประเทศดึงดูดบุคคลที่มีความสามารถระดับสูงจากทั่วโลกโดยเฉพาะคนไทย เพ่ือกลับมาเป็นผู้น าการ
เปลี่ยนแปลงและถ่ายทอดประสบการณ์ความรู้ ความเชี่ยวชาญให้แก่บุคลากรในองค์กร ซึ่งจะช่วยกระตุ้นให้เกิด
การสร้างธุรกิจ ผลิตภัณฑ์และนวัตกรรมใหม่ ๆ ให้กับประเทศ โดยในระยะแรกให้ความส าคัญกับการดึงดูด
นักวิจัยผู้เชี่ยวชาญจากต่างประเทศมาร่วมวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีชั้นแนวหน้าในสาขาอุตสาหกรรมเป้าหมาย
รวมทั้งมีพ้ืนที่ให้กลุ่มผู้มีความสามารถพิเศษที่มีศักยภาพสูงได้ท างานร่วมกัน หรือร่วมกับเครือข่ายอ่ืน ๆ เพ่ือ
สร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมใหม่ ๆ ให้กับประเทศ 

๘.๕ วิจัยและพัฒนานวัตกรรมที่ตอบโจทย์การพัฒนาประเทศ 
       ๘.๕.๑ ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมเพื่อขจัดความเหลื่อมล  าและความยากจน ยกระดับ
คุณภาพชีวิตของประชาชน โดยมุ่งเน้นการพัฒนานวัตกรรมเชิงสังคมและนวัตกรรมในเชิงพ้ืนที่ที่สามารถช่วย
แก้ปัญหาความเหลื่อมล้ า สร้างโอกาสส าหรับผู้ด้อยโอกาส และยกระดับคุณภาพชีวิตผู้สูงวัยควบคู่ไปกับการ
พัฒนาทุนมนุษย์ให้พร้อมส าหรับโลกยุคดิจิทัลและอุตสาหกรรม ๔.๐ ตามความเหมาะสมได้อย่างเป็นรูปธรรม 
โดยระยะแรกจะให้ความส าคัญกับการส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาด้านสุขภาพของประชาชนอย่างครบวงจร ทั้ง
ระบบยา วัคซีน เวชภัณฑ์ และเทคโนโลยีที่ทันสมัย 



๔๓ 

 

       ๘.๕.๒ ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีขั นสูง เพ่ือสร้าง
ความได้เปรียบในการแข่งขัน สามารถตอบสนองต่อความเปลี่ยนแปลง และสร้างความเป็นเลิศของประเทศใน
อนาคต โดยมุ่งเน้นการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมเพ่ือน ามาใช้ให้เกิดประโยชน์ในเชิงธุรกิจ ก าหนดวาระการวิจัย
แห่งชาติ ส่งเสริมความร่วมมือและการเป็นหุ้นส่วนของทุกฝ่ายทั้งภาครัฐ ภาคการศึกษา ชุมชน และภาคเอกชน
ในทุ กส าข าการผลิ ตและบริ ก า ร  ส ร้ า งสภาพแวดล้ อมและองค์ ป ระกอบของระบบวิ จั ย แล ะ 
การพัฒนานวัตกรรมให้ เข้มแข็ง รวมทั้ งบูรณาการการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมกับการน าไปใช้  
ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ 

       ๘.๕.๓ สร้างเครือข่ายการท าวิจัยระหว่างภาคส่วนต่าง ๆ ปฏิรูปและบูรณาการระบบการเรียนการสอน
กับระบบงานวิจัยและพัฒนา ให้เอ้ือต่อการเพ่ิมศักยภาพด้านนวัตกรรมของประเทศ เพ่ือสนับสนุนการสร้าง
ความเข้มแข็งของธุรกิจไทยทุกระดับในเวทีการค้าโลก ส่งเสริมกระบวนการการท างานของภาครัฐและภาคเอกชน
ในการวิจัยและพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี นวัตกรรมให้เป็นระบบเปิด และมีการบูรณาการการท างานกัน
อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งเชื่อมโยงระบบการศึกษากับภาคปฏิบัติจริงในภาคธุรกิจ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง  
การสร้างนักวิจัยมืออาชีพและนวัตกรที่สามารถสร้างมูลค่าเพ่ิมและยกระดับงานวิจัย สู่การเพ่ิมศักยภาพด้าน
เทคโนโลยีและนวัตกรรมของประเทศ 

๘.๖ ส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาทักษะทุกช่วงวัย                                                 
      ๘.๖.๑ มุ่งเน้นการพัฒนาโรงเรียนควบคู่กับการพัฒนาครู เพ่ิมประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการศึกษาใน
ทุกระดับบนพ้ืนฐานการสนับสนุนที่ค านึงถึงความจ าเป็นและศักยภาพของสถาบันการศึกษาแต่ละแห่ง พร้อมทั้ง
จัดให้มีมาตรฐานขั้นต่ าของโรงเรียนในทุกระดับ และสร้างระบบวัดผลโรงเรียนและครูที่สะท้อนความรับผิดชอบ
ต่อผลลัพธ์ที่เกิดกับผู้เรียน คืนครูให้นักเรียนโดยลดภาระงานที่ไม่จ าเป็น รวมถึงจัดให้มีระบบฐานข้อมูล 
เพ่ือการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ โดยการเชื่อมโยงหรือส่งต่อข้อมูลครอบครัวและผู้เรียนระหว่างหน่วยงานต่าง ๆ 
ตั้งแต่แรกเกิดจนถึงการพัฒนาตลอดช่วงชีวิต ตลอดจนพัฒนาช่องทางให้ภาคเอกชนมีส่วนร่วมในการจัด
การศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต      
      ๘.๖.๒ พัฒนาแพลตฟอร์มการเรียนรู้ผ่านระบบดิจิทัล พร้อมทั้งส่งเสริมให้มีการน าเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสร้างสรรค์ที่เหมาะสมมาใช้ในการเรียนการสอนออนไลน์แบบเปิดที่หลากหลาย เพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้
ด้วยตนเองตามความสนใจและเหมาะสมกับช่วงวัย ตลอดจนพัฒนาแหล่งเรียนรู้และอุทยานการเรียนรู้ส าหรับ
เยาวชนที่เชื่อมโยงเทคโนโลยีกับวิถีชีวิต และส่งเสริมการเรียนการสอนที่เหมาะสมส าหรับผู้ที่เข้าสู่สังคมสูงวัย    
      ๘.๖.๓ ลดความเหลื่อมล  าทางการศึกษา โดยบูรณ าการการด าเนินงานระหว่างหน่วยจัดการศึกษากับ
กองทุนเพ่ือความเสมอภาคทางการศึกษา มุ่งเน้นกลุ่มเด็กด้อยโอกาสและกลุ่มเด็กนอกระบบการศึกษา 
ปรับเปลี่ยนการจัดสรรงบประมาณให้สอดคล้องกับความจ าเป็นของผู้เรียนและลักษณะพ้ืนที่ของสถานศึกษา 
จัดระบบโรงเรียนพ่ีเลี้ยงจับคู่ระหว่างโรงเรียนขนาดใหญ่ที่มีคุณภาพการศึกษาดีกับโรงเรียนขนาดเล็กเพ่ือ



๔๔ 

 

ยกระดับคุณภาพการศึกษา และการส่งเสริมให้ภาคเอกชน ชุมชนในพ้ืนที่เข้ามามีส่วนร่วมในการออกแบบ
การศึกษาในพ้ืนที่ สนับสนุนเด็กที่มีความสามารถแต่ไม่มีทุนทรัพย์เป็นกรณีพิเศษ ตลอดจนแก้ไขปัญหาหนี้สิน
ทางการศึกษา โดยการปรับโครงสร้างหนี้กองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา และทบทวนรูปแบบการให้กู้ยืมเพ่ือ
การศึกษาที่เหมาะสม 
      ๘.๖.๔ พัฒนาทักษะอาชีพทุกช่วงวัย โดยก าหนดระบบที่เอ้ือต่อการพัฒนาทักษะและเพ่ิมประสิทธิภาพ
ของทุกช่วงวัย อาทิ การพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษาให้เชื่อมโยงกับระบบคุณวุฒิวิชาชีพ โดยมีกลไกการ
วัดและประเมินผลเพ่ือเทียบโอนความรู้และประสบการณ์หน่วยการเรียนที่ชัดเจน ส่งเสริมเยาวชนที่มีศักยภาพ
ด้านกีฬาให้สามารถพัฒนาไปสู่นักกีฬาอาชีพ การก าหนดมาตรฐานฝีมือแรงงาน การจัดให้มีระบบที่สามารถ
รองรับความต้องการพัฒนาปรับปรุงทักษะอาชีพของทุกช่วงวัย เพ่ือรองรับการเปลี่ยนสายอาชีพให้ตรงกับความ
ต้องการของตลาดแรงงานที่อาจจะเปลี่ยนไปตามแนวโน้มความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีในอนาคต 
      ๘.๖.๕ ส่งเสริมหลักคิดที่ถูกต้อง โดยสอดแทรกการปลูกฝังวินัยและอุดมการณ์ที่ถูกต้องของคนในชาติ 
หลักคิดที่ถูกต้องด้านคุณธรรม จริยธรรม การมีจิตสาธารณะการเคารพกฎหมาย และกติกาของสังคมเข้าไปใน
ทุกสาระวิชาและในทุกกิจกรรม ควบคู่ไปกับการส่งเสริมกลไกสร้างความเข้มแข็งของสถาบันครอบครัวในทุกมิติ
อย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ ปรับสภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษาให้เอ้ือต่อการมี
คุณธรรมจริยธรรม และจิตสาธารณะ รวมทั้งลงโทษผู้ละเมิดบรรทัดฐานที่ดีทางสังคม ตลอดจนส่งเสริมให้เกิด
การมีส่วนร่วมของประชาชนในการขับเคลื่อนประเทศ 
๘.๗ จัดท าระบบปริญญาชุมชนและการจัดอบรมหลักสูตรระยะสั น เน้นออกแบบหลักสูตรระยะสั้นตามความ
สนใจ พัฒนาทักษะต่าง ๆ ที่ใช้ในการด ารงชีวิตประจ าวันและทักษะอาชีพของคนทุกช่วงวัยใน พ้ืนที่และชุมชน
เป็นหลัก พร้อมทั้งศึกษาแนวทางการพัฒนาเป็นรูปแบบธนาคารหน่วยกิต ซึ่งเป็นการเรียนเก็บหน่วยกิตของวิชา
เรียนเพ่ือให้ผู้เรียนสามารถเรียนข้ามสาขาวิชาและข้ามสถาบันการศึกษา หรือท างานไปพร้อมกัน หรือเลือก
เรียนเฉพาะหลักสูตรที่สนใจ เพื่อสร้างโอกาสของคนไทยทุกช่วงวัยและทุกระดับสามารถพัฒนาตนเองทั้งในด้าน
การศึกษาและการด ารงชีวิต 
                  

6. จุดเน้นนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ 

นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ลงนามในประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง นโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
  เพ่ือให้การด าเนินการจัดการศึกษาและการบริหารจัดการการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ 
ในปีงบประมาณ พ.ศ.2563 มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ เป้าหมายของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์
ชาติ วัตถุประสงค์ของแผนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา และนโยบายของรัฐบาล โดยเฉพาะนโยบาย
เร่งด่วนเรื่องการเตรียมคนสู่ศตวรรษท่ี 21   
                      อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 8 และมาตรา 12 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหาร
ราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการจึงประกาศนโยบายและจุดเน้น
ของกระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ดังนี้  



๔๕ 

 

หลักการ 
1. ให้ความส าคัญกับประเด็นคุณภาพและประสิทธิภาพในทุกมิติ ทั้งผู้เรียน ครู และบุคลากร 

ทางการศึกษา ข้าราชการพลเรือน และผู้บริหารทุกระดับ ตลอดจนสถานศึกษาทุกระดับทุกประเภท และเป็น
การศึกษาตลอดชีวิต 
  2. บูรณาการการท างานร่วมกันระหว่างส่วนราชการหลัก องค์การมหาชนในก ากับของ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ให้มีความคล่องตัว รวมทั้งหน่วยงานสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ในพ้ืนที่
ภูมิภาคให้สามารถปฏิบัติงานร่วมกันได้ เพ่ือด าเนินการปฏิรูปการศึกษาร่วมกับภาครัฐ ภาคเอกชนและภาค
ประชาชนตามนโยบายประชารัฐ 
 

ระดับก่อนอนุบาล 
                 เน้นประสานงานกับส่วนราชการ และชุมชน ในการเตรียมความพร้อมผู้เรียน ทั้งด้านสุขภาพ
และโภชนาการ และจัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่เชื่อมโยงกับระบบโรงเรียนปกติ 

ระดับอนุบาล 
        เน้นสร้างความร่วมมือกับพ่อแม ่ผู้ปกครอง และชุมชน เพ่ือออกแบบกิจกรรมการพัฒนาทักษะ
ที่ส าคัญด้านต่าง ๆ เช่น ทักษะทางสมอง ทักษะความคิดความจ า ทักษะการควบคุมอารมณ์ ทักษะการรู้จักและ
ประเมินตนเอง 

   ระดับประถมศึกษา 
        มุ่งค านึงถึงพหุปัญญาของผู้เรียนรายบุคคลที่หลากหลายตามศักยภาพ ด้วยจุดเน้น ดังนี้ 
  1. ปลูกฝังความมีระเบียบวินัย ทัศนคติที่ถูกต้อง โดยใช้กระบวนการลูกเสือและยุวกาชาด 
  2. เรียนภาษาไทย เน้นเพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการเรียนรู้วิชาอ่ืน 
  3. เรียนภาษาอังกฤษและภาษาพ้ืนถิ่น (ภาษาแม่) เน้นเพื่อการสื่อสาร 
  4. เรียนรู้ด้วยวิธีการ Active Learning เพ่ือพัฒนากระบวนการคิด การเรียนรู้ จาก
ประสบการณ์จริงหรือสถานการณ์จ าลองผ่านการลงมือปฏิบัติ และเปิดโลกทัศน์มุมมองร่วมกันระหว่างผู้เรียน
และครูด้วยการจัดการเรียนการสอนในเชิงแสดงความคิดเห็นมากขึ้น 
  5. สร้างแพลตฟอร์มดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้ และใช้ดิจิทัลเป็นเครื่องมือการเรียนรู้ 
  6. จัดการเรียนการสอนเพ่ือฝึกทักษะการคิดแบบมีเหตุผลและเป็นขั้นตอน (Coding) 
  7. พัฒนาครูให้มีความช านาญในการสอนภาษาอังกฤษ และภาษาคอมพิวเตอร์ (Coding) 
  8. จัดให้มีโครงการ 1 ต าบล 1 โรงเรียนคุณภาพ โดยเน้นปรับสภาพแวดล้อมทั้งภายในและ
ภายนอกบริเวณโรงเรียนให้เอื้อต่อการสร้างคุณธรรม จริยธรรม และจิตสาธารณะ 

ระดับมัธยมศึกษา 
         มุ่งต่อยอดระดับประถมศึกษา ด้วยจุดเน้น ดังนี้ 
  1. จัดการเรียนรู้ด้วยวิธีการทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วศิวกรรม คณิตศาสตร์ (STEM)  
และภาษาต่างประเทศ (ภาษาที่สาม) 
  2. จัดการเรียนรู้ที่หลากหลาย เพื่อสร้างทักษะพ้ืนฐานที่เชื่อมโยงสู่การสร้างอาชีพและการ 
มีงานท า เช่น ทักษะด้านกีฬาที่สามารถพัฒนาไปสู่นักกีฬาอาชีพ ทักษะภาษาเพ่ือเป็นมัคคุเทศก์ 
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ระดับอาชีวศึกษา 
         มุ่งจัดการศึกษาเพ่ือการมีงานท า และสร้างนวัตกรรมตามความต้องการของพ้ืนที่ชุมชน 
ภูมิภาคหรือประเทศ รวมทั้งการเป็นผู้ประกอบการเอง ด้วยจุดเน้น ดังนี้ 
  1. จัดการศึกษาในระบบทวิภาคี ให้ผู้เรียนมีทักษะและความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน 
  2. เรียนภาษาอังกฤษ เพ่ือเพ่ิมทักษะส าหรับใช้ในการประกอบอาชีพ 
  3. เรียนรู้การใช้ดิจิทัล เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือส าหรับในการสร้างอาชีพ 
  4. จัดตั้งศูนย์ประสานงานการผลิตและพัฒนาก าลังคนอาชีวศึกษาในภูมิภาค 
 

การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 
  มุ่งสร้างโอกาสให้ประชาชนผู้แทนที่ส าเร็จหลักสูตร สามารถมีงานท า ด้วยจุดเน้น ดังนี้ 
  1. เรียนรู้การใช้ดิจิทัล เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือส าหรับหาช่องทางในการสร้างอาชีพ 
  2. จัดท าหลักสูตรพัฒนาอาชีพที่เหมาะสมส าหรับผู้ที่เข้าสู่สังคมสูงวัย 
 

การขับเคลื่อนสู่การปฏิบัติ 
  1. ทุกหน่วยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ต้องปรับปรุงแผนปฏิบัติราชการให้สอดคล้อง
กับนโยบายรัฐบาล และวางแผนใช้งบประมาณเป็นรายไตรมาส รวมทั้งใช้จ่ายงบประมาณให้เป็นไปตาม
กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับท่ีเกี่ยวข้อง 
  2. จัดท าฐานข้อมูล (Big Data) ของกระทรวงศึกษาธิการ ให้ครบถ้วน ถูกต้อง ทันสมัย 
  3. ใช้เทคโนโลยีและดิจิทัลเป็นเครื่องมือในการพัฒนางานทั้งระบบ เน้นการเรียนรู้และการ
บริหารจัดการ 
  4. ปรับปรุงโครงสร้างของกระทรวงศึกษาธิการให้เกิดความคล่องตัว หากติดขัดในเรื่องข้อ
กฎหมาย ให้ผู้บริหารระดับสูงร่วมหาแนวทางการแก้ไขร่วมกัน 
  5. ให้หน่วยงานระดับกรมก าหนดแผนงานสนับสนุนทรัพยากร งบประมาณ อัตราก าลัง ตาม
ความต้องการจ าเป็น ให้แก่หน่วยงานในพื้นท่ีภูมิภาค 
  6. ใช้กลไกกองทุนเพ่ือความเสมอภาคทางการศึกษา มาบูรณาการการด าเนินงานร่วมกับ
หน่วยจัดการศึกษา  
  7. เร่งทบทวน (ร่าง) พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.......... โดยปรับปรุงสาระส าคัญ
ให้เอ้ือต่อการขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาล 
  8. ในระดับพ้ืนที่หากเกิดปัญหาข้อติดขัดการปฏิบัติงาน ต้องศึกษา ตรวจสอบข้อมูล/
ข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้น เช่น จ านวนเด็กในพ้ืนที่น้อยลง ซึ่งจ าเป็นต้องมีการควบรวมโรงเรียน ให้พิจารณาสื่อสาร
อธิบายท าความเข้าใจที่ชัดเจนกับชุมชน 
  9. วางแผนการใช้อัตราก าลังครู โดยเฉพาะครูระดับอนุบาล และครูระดับอาชีวศึกษา ให้มี
ประสิทธิภาพ และจัดท าแผนการประเมินครูอย่างเป็นระบบ รวมทั้งจัดท าหลักสูตรการพัฒนาครูให้มีองค์ความรู้
และทักษะในด้านพหุปัญญาของผู้เรียน 
  10. ให้ศึกษาธิการจังหวัดจัดท าแผนการจัดการศึกษาของแต่ละจังหวัด น าเสนอต่อ
คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด และขับเคลื่อนสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม 
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  11. ให้ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ และศึกษาธิการภาค มีบทบาทหน้าที่ตรวจ
ราชการ ติดตาม ประเมินผลในระดับนโยบาย และจัดท ารายงานเสนอต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ 
  อนึ่ง ส าหรับภารกิจของส่วนาชการหลักและหน่วยงานที่ปฏิบัติงานตามปกติ (Function) งาน
ในเชิงยุทธศาสตร์ (Agenda) และงานในเชิงพ้ืนที่ (Area) ซึ่งได้ด าเนินการอยู่ก่อนนั้น หากรัฐบาลหรือ
กระทรวงศึกษาธิการมีนโยบายส าคัญเพ่ิมเติมในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 นอกเหนือจากที่ก าหนด หากมี
ความสอดคล้องกับหลักการในข้างต้น ให้ถือเป็นหน้าที่ของส่วนราชการหลักและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะต้อง
เร่งรัด ก ากับ ติดตาม ตรวจสอบให้การด าเนินการเกิดผลส าเร็จและมีประสิทธิภาพอย่างเป็นรูปธรรมด้วยเช่นกัน 

 
 

7. แผนพัฒนาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) 
  
 กระทรวงศึกษาธิการ ได้จัดท าแผนพัฒนาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ฉบับที่  12 (พ.ศ. 
2560-2564) โดยได้น้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้เป็นกรอบในการด าเนินงาน 
และสอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาประเทศในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 
2560 - 2564) โดยก าหนดสาระส าคัญ ดังนี้ 

 วิสัยทัศน์ 
 “มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้คู่คุณธรรม มีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความสุขในสังคม” 

 พันธกิจ 
 1. ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ/ประเภทสู่สากล 
 2. เสริมสร้างโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาของประชาชนอย่างท่ัวถึง เท่าเทียม 
 3. พัฒนาระบบบริหารจัดการการศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล 

 เป้าหมายหลักของแผนพัฒนาการศึกษาฯ 
 1. คุณภาพการศึกษาของไทยดีขึ้น คนไทยมีคุณธรรมจริยธรรม มีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลง และ
การพัฒนาประเทศในอนาคต 
 2. ก าลังคนได้รับการผลิตและพัฒนา เพ่ือเสริมสร้างศักยภาพการแข่งขันของประเทศ 
 3. มีองค์ความรู้ เทคโนโลยี นวัตกรรม สนับสนุนการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน 
 4. คนไทยได้รับโอกาสในเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 
 5. ระบบบริหารจัดการการศึกษามีประสิทธิภาพ และทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมตามหลักธรรมาภิบาล 

 ตัวช้ีวัดตามเป้าหมายหลัก 
  1. ผลคะแนนสอบ PISA ในแต่ละวิชา 
 2. ร้อยละที่เพ่ิมขึ้นของคะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาหลักระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานจาก
การทดสอบระดับชาติ 
 3. ร้อยละคะแนนเฉลี่ยของผู้เรียนที่มีคุณธรรมจริยธรรม 
 4. ร้อยละคะแนนเฉลี่ยของผู้เรียนทุกระดับการศึกษามีความเป็นพลเมืองและพลโลก 
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 5. สัดส่วนผู้เรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายประเภทอาชีวศึกษาต่อสายสามัญ 
 6. จ านวนปีการศึกษาเฉลี่ยของคนไทยอายุ 15 - 59 ปี 
 7. ร้อยละของก าลังแรงงานที่ส าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้นขึ้นไป 
 8. ร้อยละของนักเรียนต่อประชากรวัยเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย อายุ 15-17 ปี 
 9. สัดส่วนผู้เรียนในสถานศึกษาทุกระดับของรัฐต่อเอกชน 
 10. จ านวนภาคีเครือข่ายที่เข้ามามีส่วนร่วมในการจัด/พัฒนาและส่งเสริมการศึกษา 

 ยุทธศาสตร์ 
 1. ยุทธศาสตร์พัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล 
 2. ยุทธศาสตร์ผลิต พัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา 
 3. ยุทธศาสตร์ผลิตและพัฒนาก าลังคน รวมทั้งงานวิจัยที่สอดคล้องกับความต้องการของการพัฒนา
ประเทศ 
 4. ยุทธศาสตร์ขยายโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษา และการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 
 5. ยุทธศาสตร์ส่งเสริมและพัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือการศึกษา 
 6. ยุทธศาสตร์พัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 
 
 

8. นโยบายส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
 

  
วิสัยทัศน์ 

“สร้างคุณภาพทุนมนุษย์ สู่สังคมอนาคตที่ย่ังยืน” 

พันธกิจ 
๑.  จั ดการศึกษา เ พ่ือ เสริ มสร้ า งความมั่ นคงของสถาบันหลักของชาติ และการปกครอง 

ในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
๒. พัฒนาผู้ เรียนให้มีความสามารถความเป็นเลิศทางวิชาการเ พ่ือสร้างขีดความสามารถ 

ในการแข่งขัน 
๓ .  พัฒนาศั ก ยภาพและคุณภาพผู้ เ รี ย น ให้ มี ส มร รถนะตามหลั ก สู ต รและคุณลั กษณะ 

ในศตวรรษท่ี ๒๑  
๔. สร้างโอกาส ความเสมอภาค ลดความเหลื่อมล้ า ให้ผู้เรียนทุกคนได้รับบริการทางการศึกษาอย่าง

ทั่วถึงและเท่าเทียม 
๕. พัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นมืออาชีพ 
๖. จัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียง และเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) 
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๗. ปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษาทุกระดับ และจัดการศึกษาโดยใช้ เทคโนโลยี
ดิจิทัล (Digital Technology) เพ่ือพัฒนามุ่งสู่ Thailand ๔.๐ 

เป้าหมาย 
๑. ผู้เรียนมีความรักในสถาบันหลักของชาติ และยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี

พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง มีหลักคิดที่ถูกต้อง และเป็นพลเมืองดี ของ
ชาติ มีคุณธรรม จริยธรรม มีค่านิยมที่พึงประสงค์ มีจิตสาธารณะ รับผิดชอบต่อสังคมและผู้อ่ืน ซื่อสัตย์ สุจริต 
มัธยัสถ์ อดออม โอบอ้อมอารี มีวินัย รักษาศีลธรรม 

๒. ผู้เรียนที่มีความสามารถพิเศษด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ศิลปะ ดนตรี กีฬา ภาษา และอ่ืน ๆ 
ได้รับการพัฒนาอย่างเต็มตามศักยภาพ  

๓. ผู้ เรียน เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้  คิดริ เริ่มและสร้า งสรรค์นวัตกรรม มีความรู้  มีทักษะ  
มีสมรรถนะตามหลักสูตร และคุณลักษณะของผู้ เรียนในศตวรรษที่ ๒๑ มีสุขภาวะที่ เหมาะสมตามวัย  
มีความสามารถในการพ่ึงพาตนเอง ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และการเป็นพลเมือง  
พลโลกที่ดี (Global Citizen) พร้อมก้าวสู่สากล น าไปสู่การสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 

๔ .  ผู้ เ รี ยนที่ มี ค ว ามต้ อ งการจ า เป็ น พิ เศษ  ( ผู้ พิ ก าร )  กลุ่ มช าติ พันธุ์  กลุ่ มผู้ ด้ อย โอกาส  
และกลุ่มที่อยู่ในพื้นท่ีห่างไกลทุรกันดาร ได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึง เท่าเทียม และมีคุณภาพ 

๕ .  ผู้ บ ริ ห า ร  ค รู  แ ล ะบุ ค ล า ก ร ท า ง ก า ร ศึ ก ษ า เ ป็ น บุ ค ค ล แ ห่ ง ก า ร เ รี ย น รู้  มี ค ว า ม รู้ 
และจรรยาบรรณ ตามมาตรฐานวิชาชีพ 

๖. สถานศึกษาจัดการศึกษาเ พ่ือการบรรลุ เป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่ งยืน ( Sustainable 
Development Goals: SDGs) และสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ตามหลักปรัชญา 
ของเศรษฐกิจพอเพียง 

๗. ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา สถานศึกษา มีสมดุลใน
การบริหารจั ดการ เชิ งบู รณาการ  มี การก ากับ  ติ ดตาม  ประเมินผล  มี ร ะบบข้อมู ลสารสนเทศ  
ที่ มี ป ระสิ ทธิ ภ าพ และการรายงานผลอย่ า ง เป็ นระบบ ใช้ ง านวิ จั ย  เทคโน โลยีและนวัตกรรม  
ในการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษา 

นโยบายส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 
นโยบายที่ ๑ ด้านการจัดการศึกษาเพื่อความม่ันคงของมนุษย์และของชาติ 

เป้าประสงค์ 
๑.  ผู้ เ รี ยนทุ กคนที่ มี พฤติ กรรมที่ แสดงออกถึ งความรั ก ในสถาบันหลั กของชาติ  

ยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 



๕๐ 

 

๒. ผู้เรียนทุกคนมีทัศนคติที่ดีต่อบ้านเมือง มีหลักคิดที่ถูกต้อง เป็นพลเมืองดีของชาติ มี
คุณธรรม จริยธรรม มีค่ านิยมที่ พึ งประสงค์  มีจิตสาธารณะ มีจิตอาสา รับผิดชอบต่อครอบครัว  
ผู้อืน่ และสังคมโดยรวม ซื่อสัตย์ สุจริต มัธยัสถ์ อดออม โอบอ้อมอารี มีวินัย และรักษาศีลธรรม 

๓. ผู้เรียนทุกคนมีความรู้ ความเข้าใจ และมีความพร้อมสามารถรับมือกับภัยคุกคามทุก
รูปแบบที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง เช่น ภัยจากยาเสพติด ความรุนแรง การคุกคามในชีวิตและทรัพย์สิน 
การค้ามนุษย์ อาชญากรรมไซเบอร์ และภัยพิบัติต่าง ๆ เป็นต้น 

๔. ผู้เรียนในเขตพ้ืนที่เขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ได้รับโอกาส และการ
พัฒนาอย่างเต็มศักยภาพ และมีคุณภาพสอดคล้องกับบริบทของพ้ืนที่ 

๕. ผู้เรียนในเขตพ้ืนที่เฉพาะ กลุ่มชาติพันธุ์ กลุ่มผู้ด้อยโอกาส และกลุ่มที่อยู่ในพ้ืนที่ห่างไกล
ทุรกันดาร เช่น พ้ืนที่สูง ชายแดน ชายฝั่งทะเล และเกาะแก่ง เป็นต้น ได้รับการบริการด้านการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
ที่มีคุณภาพ และเหมาะสมตรงตามความต้องการ 

มาตรการและแนวทางการด าเนินการ 
๑. พัฒนาผู้เรียนให้เป็นพลเมืองดีของชาติและเป็นพลโลกที่ดี 

  ๒. พัฒนาผู้ เ รี ยนมีความให้มีความพร้อมสามารถรับมือกับภัยคุกคาม ทุกรูปแบบ 
ทุกระดับความรุนแรง ที่มีผลกระทบต่อความม่ันคงของประเทศ 
  ๓. การจัดการศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
  ๔. การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนในเขตพ้ืนที่เฉพาะ 
   

นโยบายที่ ๒  ด้านการจัดการศึกษาเพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 

เป้าประสงค์ 
๑. ผู้เรียนทุกระดับให้มีความเป็นเลิศ มีทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ ๒๑  
๒. ผู้เรียนมีความเป็นเลิศตามความถนัดและความสนใจ น าไปสู่การพัฒนาทักษะวิชาชีพ เป็นนักคิด 

เป็นผู้สร้างนวัตกรรม เป็นนวัตกร 
๓. ผู้เรียนได้รับโอกาสเข้าสู่เวทีการแข่งขันระดับนานาชาติ 
 

ตัวช้ีวัด 
๑. จ านวนผู้เรียนมีความเป็นเลิศทางด้านวิชาการ มีทักษะความรู้ที่สอดคล้องกับทักษะที่จ าเป็นใน

ศตวรรษท่ี ๒๑  
๒. ผู้เรียนระดับมัธยมศึกษาผ่านการประเมินสมรรถนะที่จ าเป็นด้านการรู้เรื่องการอ่าน (Reading 

Literacy) ด้านการรู้เรื่องคณิตศาสตร์ (Mathematical Literacy) และด้านการรู้เรื่องวิทยาศาสตร์ (Scientific 
Literacy) ตามแนวทางการประเมิน PISA 

๓. ร้อยละของผู้เรียนที่มีศักยภาพได้รับโอกาสเข้าสู่เวทีการแข่งขันระดับนานาชาติ 



๕๑ 

 

มาตรการและแนวทางการด าเนินการ 
 ๑. ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
 ๑.๑ ศึกษาวิเคราะห์ วิจัยและพัฒนาเครื่องมือวัดแวว และรวบรวมเครื่องมือวัดแววจากหน่วยงาน
ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน 
 ๑.๒ ส่งเสริมสนับสนุน ให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ด าเนินการวัดแววความถนัดทางการเรียนของ
นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นของโรงเรียนในเขตพ้ืนที่การศึกษา จัดกิจกรรมแนะแนวให้ผู้เรียนค้นหาตนเอง 
น าไปสู่การพัฒนาผู้เรียนให้มีความพร้อมที่จะพัฒนาต่อยอดไปสู่ความเป็นเลิศด้านทักษะอาชีพที่ตรงตามความ
ต้องการและความถนัดของผู้เรียน 

๑.๓ ศึกษา วิเคราะห์ความเหมาะสมของวิธีและกระบวนการงบประมาณ ตั้งแต่จ านวนงบประมาณใน
การสนับสนุนสถานศึกษาและผู้เรียนอย่างเพียงพอ และเหมาะสม วิธีการจัดสรร วิธีการด้านระบบบัญชี การ
เบิกจ่าย และการติดตาม ตรวจสอบ เป็นต้น เพื่อกระจายอ านาจให้สถานศึกษา มีความเป็นอิสระในการจัด
การศึกษาเพ่ือพัฒนาผู้เรียนอย่างเต็มศักยภาพ 

๑.๔ ส่งเสริมสนับสนุนให้ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และสถานศึกษาจัดท าแผนงาน โครงการ และ
กิจกรรม เพ่ิมศักยภาพผู้เรียนตามความถนัด ความสนใจ และความต้องการพัฒนา ทั้งด้านวิชาการ ด้านอาชีพ 
และกิจกรรมเสริมหลักสูตร ตั้งแต่ระดับสถานศึกษา เขตพ้ืนที่การศึกษา จังหวัด ภูมิภาค ระดับประเทศ และ
ระดบันานาชาติ 

๑.๕  ก ากับ ติดตาม และให้ความช่วยเหลือสถานศึกษา พร้อมทั้งรายงานผลการด าเนินงานต่อ
กระทรวงศึกษาธิการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

 
๒. สถานศึกษา  
    ๒.๑ ด าเนินการวัดแววผู้เรียน และพัฒนาขีดความสามารถของผู้เรียนตามศักยภาพ และความถนัด 

โดยจัดการเรียนรู้ผ่านกิจกรรมการปฏิบัติจริง (Active Learning) เช่น การจัดการเรียนรู้ตามกระบวนการ ๕ 
ขั้นตอนหรือบันได ๕ ขั้น (Independent Study : IS) การเรียนรู้เชิงบูรณาการแบบสหวิทยาการ เช่น สะเต็ม
ศึกษา (Science Technology Engineering and Mathematics Education : STEM Education) เป็นต้น 
โดยส่งเสริมให้ครูจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้ผู้เรียนเรียนรู้ด้วยตนเองผ่านระบบดิจิทัล (Digital 
Learning Platform) 

๒.๒ ปรับเปลี่ยนอัตลักษณ์ของสถานศึกษาให้มุ่งเน้นการจัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียนมีความเป็นเลิศทาง
วิชาการตามความถนัด ความสามารถ ความสนใจของผู้เรียน และจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาสุขพลานามัย ให้เป็น
คนที่สมบูรณ์แข็งแรงทั้งร่างกายและจิตใจ 

๒.๓  สถานศึกษา พัฒนาหลักสูตรและการจัดกิจกรรมกระบวนการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้มีความ
เป็นเลิศทางวิชาการตามความสนใจ และความถนัดเต็มตามศักยภาพ 



๕๒ 

 

๒.๔ ส่งเสริม สนับสนุน ให้ครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้รับการพัฒนาเพ่ือปรับเปลี่ยนกระบวนการ
จัดการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียนโดยเน้นการจัดการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียนเป็นรายบุคคลตามความต้องการ และความถนัด
ของผู้เรียน 

๒.๕ จัดกิจกรรมการเรียนรู้ ให้ผู้เรียนมีความเป็นเลิศในทักษะสื่อสารภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และ
ภาษาท่ี ๓ เพ่ิมเติมอย่างน้อย ๑ ภาษา 

๒.๖ ปรับเปลี่ยนวิธีการวัด ประเมิน ผลการเรียนของผู้เรียน โดยมุ่งเน้นการวัดประเมิน ตาม
สมรรถนะรายบุ คคล  โดยการจั ด ให้ มี กา รวั ดประ เมินจากส่ วนกลา ง ในชั้ นมั ธ ยมศึ กษาปีที่  ๓  
และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ 

๒.๗ สรุปและรายงานผลการด าเนินงานต่อส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและหน่วยงานที่เก่ียวข้อง  
 
นโยบายที่ ๓  ด้านการพัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพของทรัพยากรมนุษย์ 

พัฒนาประชากร วัย เ รี ยนทุกคน  ทุกช่ วง วัย  ตั้ งแต่ ช่ วงปฐมวัย  ประถมศึ กษา  
และมัธยมศึกษา  ผู้ เ รียนที่ มีความต้องการดูแลเป็นพิ เศษ  ให้มีความพร้อมทั้ งทางด้ านร่ างกาย  
จิตใจ อารมณ์ สังคม  และสติปัญญา  มีศักยภาพ มีทักษะความรู้  เป็นคนดี มีวินัย เรียนรู้ได้ด้วยตนเอง  
มีความสามารถในการวางแผนชีวิตและการวางแผนทางการเงินที่ เหมาะสม  สามารถด ารงชีวิต 
อย่างมีคุณค่า  โดยการพัฒนาระบบการเรียนรู้ที่ต อบสนองต่อการเปลี่ ยนแปลงในศตวรรษที่  ๒๑  
มีการออกแบบระบบการเรียนรู้ใหม่  พัฒนาระบบการเรียนรู้ตลอดชีวิต  ผู้เรียนสามารถก ากับการเรียนรู้ 
ที่ เหมาะสมกับตนเองได้อย่างต่อเนื่องแม้จะออกจากระบบการศึกษาแล้ว  รวมถึงความตระหนักถึง 
พหุปัญญาของมนุษย์ที่หลากหลาย  และการพัฒนาและรักษากลุ่มผู้มีความสามารถพิเศษของพหุปัญญา 
แต่ละประเภท เสริมสร้างให้ผู้เรียนมีลักษณะนิสัย มีความรักในสุขภาพและพลานามัย และพัฒนาทักษะด้านกีฬา
สู่ความเป็นเลิศ และกีฬาเพ่ือการอาชีพ 

ครู และบุคลากรทางการศึกษา เป็นผู้ที่มีบทบาทส าคัญในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์  
ให้คนไทยเป็นคนดี  คนเก่ง  มีคุณภาพ พร้อมส าหรับวิถีชี วิตในศตวรรษที่  ๒๑ ครู  และบุคลากร 
ทางการศึกษา ต้องตระหนักถึงความส าคัญในอาชีพและหน้าที่ของตน โดย ครูต้องมีจิตวิญญาณ  
ของความเป็นครู มีความรู้ความสามารถอย่างแท้จริง และเป็นต้นแบบด้านคุณธรรมและจริยธรรม  
พัฒนาตนเองทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง เพ่ือประโยชน์ในการพัฒนาผู้ เรียน เปลี่ยนโฉมบทบาท “ครู”  
ให้เป็นครูยุคใหม่ โดยปรับบทบาทจาก “ครูผู้สอน” เป็น “Coach” หรือ ผู้อ านวยการการเรียนรู้ท าหน้าที่
กระตุ้น สร้างแรงบันดาลใจ แนะน าวิธี เรียนรู้และวิธีจัดระเบียบการสร้างความรู้  ออกแบบกิจ กรรม 
และสร้างนวัตกรรมการเรียนรู้ให้ผู้เรียน และมีบทบาทเป็นนักวิจัยพัฒนากระบวนการเรียนรู้เพ่ือผลสัมฤทธิ์ของ
ผู้เรียน 
 
 



๕๓ 

 

เป้าประสงค์ 
๑. หลักสูตรปฐมวัยและหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มีการพัฒนาที่สอดคล้องกับ

แนวโน้มการพัฒนาของประเทศ  
๒. ผู้ เรียนได้รับการพัฒนาตามจุดมุ่งหมายของหลักสูตร และมีทักษะความสามารถ 

ที่สอดคล้องกับทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ ๒๑ มีความยืดหยุ่นทางด้านความคิด สามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ 
ภายใต้สังคมท่ีเป็นพหุวัฒนธรรม รวมถึงการวางพ้ืนฐานการเรียนรู้เพ่ือการวางแผนชีวิต ที่เหมาะสมในแต่ละช่วง
วัยและน าไปปฏิบัติได ้

๓. ผู้เรียนได้รับการพัฒนาให้มีความรู้และทักษะน าไปสู่การพัฒนานวัตกรรม 
๔. ผู้ เ รี ยนได้ รั บการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ เชื่ อมโยงสู่ อาชีพและการมี งานท า 

 มีทักษะอาชีพที่สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ   
๕. ผู้เรียนได้รับการพัฒนาให้มีศักยภาพในการจัดการสุขภาวะของตนเองให้มีสุขภาวะที่ดี 

สามารถด ารงชีวิตอย่างมีความสุขทั้งด้านร่างกายและจิตใจ 
๖. ครู เปลี่ยนบทบาทจาก “ครูผู้สอน” เป็น “Coach” ผู้ให้ค าปรึกษาข้อเสนอแนะการเรียนรู้

หรือผู้อ านวยการการเรียนรู้ 
๗.  ครู  มีความรู้ ความสามารถในการจั ดการ เ รี ยนการสอน และเป็นแบบอย่ า ง 

ด้านคุณธรรมและจริยธรรม 
 

ตัวช้ีวัด 
๑ .  ผู้ เ รี ย น ทุ ก ร ะ ดั บ มี ส ม ร ร ถ น ะ ส า คั ญ ต า ม ห ลั ก สู ต ร  มี ทั ก ษ ะ ก า ร เ รี ย น รู้ 

ในศตวรรษท่ี ๒๑ (3R8C)  
๒. ร้อยละของผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ ที่มีคะแนนผลการทดสอบความสามารถพ้ืนฐาน

ระดับชาติ (NT) ผ่านเกณฑ์ท่ีก าหนด 
๓. ร้อยละของผู้เรียนที่มีคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) 

มากกว่าร้อยละ ๕๐ ในแต่ละวิชาเพ่ิมข้ึนจากปีการศึกษาที่ผ่านมา  
๔.  ร้ อยละผู้ เ รี ยนที่ จบการศึ กษาชั้ นประถมศึ กษาปีที่  ๖  ชั้ นมั ธยมศึ กษาปีที่  ๓  

ชั้ นมั ธยมศึกษาปีที่  ๖  มีทั กษะการ เ รี ยนรู้ ที่ เ ชื่ อม โยงสู่ อ าชี พและการมี ง านท า  ตามความถนั ด  
และความต้องการของตนเอง มีทักษะอาชีพที่สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ วางแผนชีวิตและวางแผน
ทางการเงินที่เหมาะสมและน าไปปฏิบัติได ้

๕. ผู้ เ รี ยนทุกคนมีทักษะ พ้ืนฐานในการด ารงชีวิ ต  สามารถด ารงชีวิตอยู่ ในสั งคม 
ได้อย่างมีความสุข มีความยืดหยุ่นทางด้านความคิด สามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ ภายใต้สังคมที่เป็นพหุ
วัฒนธรรม 



๕๔ 

 

๖. ผู้ เรียนทุกคนมีศักยภาพในการจัดการสุขภาวะของตนเองให้มีสุขภาวะที่ดี สามารถ
ด ารงชีวิตอย่างมีความสุขทั้งด้านร่างกายและจิตใจ 

๗. ครู มีการเปลี่ยนบทบาทจาก “ครูผู้สอน” เป็น “Coach” ผู้ให้ค าปรึกษาข้อเสนอแนะการ
เรียนรู้หรือผู้อ านวยการการเรียนรู้ 

มาตรการและแนวทางการด าเนินการ 
๑. พัฒนาหลักสูตรทุกระดับการศึกษา 

 ๒. การพัฒนาศักยภาพ และคุณภาพของผู้เรียน 
๒.๑ การพัฒนาศักยภาพและคุณภาพของผู้เรียนระดับปฐมวัย 

  ๒.๒ การพัฒนาศักยภาพ และคุณภาพผู้เรียนระดับประถมศึกษา 
   ๒.๓ การพัฒนาศักยภาพ และคุณภาพผู้เรียนระดับมัธยมศึกษา 
  ๒.๔ พัฒนาคุณภาพผู้เรียนที่มีความต้องการดูแลเป็นพิเศษ  
 ๓. น าเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) มาใช้สนับสนุนการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียนทุกระดับการ
จัดการศึกษา  
 ๔.  การพัฒนาคุณภาพครู และบุคลากรทางการศึกษา 

๔.๑  การผลิตครูที่มีคุณภาพ 
  ๔.๒  พัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษา 
   
นโยบายที่ ๔ ด้านการสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ มีมาตรฐาน และการลด

ความเหลื่อมล้ าทางการศึกษา  

เป้าประสงค์ 
๑. สถานศึกษาจัดการศึกษาเพ่ือให้บรรลุเป้าหมายโลกเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Global 

Goals for Sustainable Development) 
๒. สถานศึกษากับองค์กรปกครองท้องถิ่น ภาคเอกชน และหน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง 

ในระดับพ้ืนที่ ร่วมมือในการจัดการศึกษา 

๓. สถานศึกษามีคุณภาพ และมีมาตรฐานตามบริบทของพ้ืนที่ 
๔. งบประมาณ และทรัพยากรทางการศึกษามีเพียงพอ และเหมาะสม สอดคล้องกับสภาพ

ข้อเท็จจริง โดยค านึงถึงความจ าเป็นตามสภาพพ้ืนที่ภูมิศาสตร์ สภาพทางเศรษฐกิจ และท่ีตั้งของสถานศึกษา 

๕. งบประมาณเพ่ือเป็นค่าใช้จ่าย และงบลงทุนแก่สถานศึกษาอย่างเหมาะสมเพ่ือให้
สถานศึกษาบริหารงานจัดการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ 

๖. น าเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) มาเป็นเครื่องมือให้ผู้เรียนได้มีโอกาสเข้าถึง
บริการด้านการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 



๕๕ 

 

๗. พัฒนาระบบการติดตาม สนับสนุนและประเมินผลเ พ่ือสร้ างหลักประกันสิทธิ 
การได้รับการศึกษาท่ีมีคุณภาพของประชาชน 

ตัวชี้วัด 
๑. ผู้เรียนทุกคนสามารถเข้าเรียนในสถานศึกษาที่มีคุณภาพเป็นมาตรฐานเสมอกัน 
๒. ผู้เรียนทุกคนได้รับจัดสรรงบประมาณอุดหนุนอย่างเพียงพอ และเหมาะสม สอดคล้องกับ

สภาพข้อเท็จจริง โดยค านึงถึงความจ าเป็นตามสภาพพื้นที่ภูมิศาสตร์ สภาพทางเศรษฐกิจ  และที่ตั้งของ
สถานศึกษา และความต้องการจ าเป็นพิเศษส าหรับผู้พิการ 

๓. ผู้ เรียนได้รับการสนับสนุน วัสดุ  อุปกรณ์ และอุปกรณ์ดิจิทัล (Digital Device)  
เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการเรียนรู้อย่างเหมาะสม เพียงพอ 

๔. ครูได้รับการสนับสนุน วัสดุ อุปกรณ์ และอุปกรณ์ดิจิทัล (Digital Device) เพ่ือใช้เป็น
เครื่องมือในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียน 

๕. สถานศึกษาได้รับการพัฒนาให้มีมาตรฐานอย่างเหมาะสมตามบริบท ด้านประเภท ขนาด และ
พ้ืนที ่

๖. สถานศึกษาน าเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) มาใช้เป็นเครื่องมือในการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

๗. สถานศึกษามี ระบบการดูแลช่ วยเหลือและคุ้ มครองนักเรียนและการแนะแนว 
ที่มีประสิทธิภาพ 

๘. สถานศึกษาที่มีระบบฐานข้อมูลประชากรวัยเรียนและสามารถน ามาใช้ในการวางแผนจัดการ
เรียนรู้ให้แก่ผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

มาตรการและแนวทางการด าเนินการ 
๑.  สร้ า งความร่ วมมื อกั บองค์ กรปกครองระดั บท้ องถิ่ น  ภาคเอกชน หน่ วยงาน 

ที่เกี่ยวข้องในการจัดการศึกษาให้สอดคล้องกับบริบทของพ้ืนที่ 
๒.  กา รยกระดั บสถานศึ กษา ในสั ง กั ดทุ ก ระดั บและทุ กประ เภท  ให้ มี คุ ณภาพ  

และมาตรฐานตามบริบทของพ้ืนที่ 
๓. จัดสรรงบประมาณสนับสนุนผู้เรียนทุกกลุ่ม และสถานศึกษาทุกประเภท    อย่างเหมาะสม 

และเพียงพอ 
         ๔. การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) เป็นเครื่องมือในการพัฒนา
คุณภาพของผู้เรียน 

   

นโยบายที่ ๕  ด้านการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

เป้าประสงค์ 
๑. สถานศึกษา นักเรียนได้รับการส่งเสริมด้านความรู้ การสร้างจิตส านึกด้านการผลิตและ

บริโภค ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  



๕๖ 

 

๒.  สถานศึกษาสามารถน า เทคโนโลยี มาจัดท าระบบสารสนเ ทศการ เก็บข้อมู ล 
ด้านความรู้  เรื่อง  ฉลากสี เขียวเพ่ือสิ่ งแวดล้อม ฯลฯ และสามารถน ามาประยุกต์ใช้ ในทุกโรงเรียน  
ตามแนวทาง Thailand ๔.๐ 

๓. สถานศึกษามีการจัดท านโยบายจัดซื้อจัดจ้างที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

๔. สถานศึกษามีการบู รณาการหลักสู ตร กิจกรรมเรื่ องวงจรชี วิตขอ งผลิตภัณฑ์  
การผลิตและบริโภค สู่การลดปริมาณคาร์บอนในโรงเรียนคาร์บอนต่ าสู่ชุมชนคาร์บอนต่ า 

๕. ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา โรงเรียน 
ทุกโรงเรียนในสังกัดมีการปรับปรุงและพัฒนาเป็นหน่วยงานต้นแบบส านักงานสีเขียว (GREEN OFFICE) เพ่ือให้
มีบริบทที่เป็นแบบอย่างเอ้ือหรือสนับสนุนการเรียนรู้ของนักเรียนและชุมชน 

๖. สถานศึกษาในส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น พ้ืนฐาน จาก ๒๒๕ เขต  
มีน โยบายส่ ง เสริมความรู้ และสร้ า งจิ ตส านึ กและจัดการ เรี ยนรู้ ก ารผลิตและบริ โภคที่ เป็นมิตร  
กับสิ่งแวดล้อม  

๗. สถานศึกษาต้นแบบน าขยะมาใช้ประโยชน์เพื่อลดปริมาณขยะ จ านวน ๑๕,๐๐๐ โรงเรียน   
๘. มีสถานศึกษานวัตกรรมต้นแบบในการน า 3RS มาประยุกต์ ใช้ ในการผลิต 

และบริโภคท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม จ านวน ๖,๐๐๐ โรงเรียน 

๙.  ส านักงานเขต พ้ืนที่ การศึกษา ๒๒๕ เขต มีการท านโยบายการจัดซื้ อจั ดจ้ า ง 
ทีเ่ป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

ตัวช้ีวัด 

๑. สถานศึกษาในสังกัดมีนโยบายและจัดกิจกรรมให้ความรู้ ที่ถูกต้องและสร้างจิตส านึกด้าน
การผลิตและบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมน าไปปฏิบัติใช้ที่บ้านและชุมชนเช่น การส่งเสริมอาชีพที่เป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อม การลดใช้สารเคมีจากปุ๋ยและยาฆ่าแมลง ฯลฯ 

๒. สถานศึกษามีการน าขยะมาใช้ประโยชน์ในรูปผลิตภัณฑ์และพลังงานเพ่ือลดปริมาณขยะ 
และมีส่งเสริมการคัดแยกขยะในชุมชนเพ่ือลดปริมาณคาร์บอนที่โรงเรียนและชุมชน 

๓. สถานศึกษามีการบูรณาการเรื่องการจัดการขยะแบบมีส่วนร่วมและการน าขยะ 
มาใช้ประโยชน์รวมทั้งสอดแทรกในสาระการเรียนรู้ที่เกี่ยวข้อง 

๔. นักเรียนเรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้ มีการขยายผลแหล่งเรียนรู้ นักเรียน โรงเรียน ชุมชน 
เรียนรู้ด้านการลดใช้พลังงาน การจัดการขยะและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเพ่ือเป็นแหล่งเรียนรู้ และตัวอย่างรูปแบบ
ผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เช่น โรงงานอุตสาหกรรมสีเขียว ฯลฯ                                

๕. นักเรียน สถานศึกษามีการเก็บข้อมูลเปรียบเทียบการลดปริมาณคาร์บอนไดออกไซต์  ใน
การด าเนินกิจกรรมประจ าวันในสถานศึกษาและที่บ้าน และข้อมูลของ Carbon Footprint ในรูปแบบ QR 
CODE และ Paper less  



๕๗ 

 

๖. ครู มีความคิดสร้างสรรค์ สามารถพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และด าเนินการจัดท างานวิจัยด้าน
การสร้างส านึกด้านการผลิตและบริโภคท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมได้ 

๗. ครู  และนักเรียนสามารถน าสื่อนวัตกรรมที่ผ่ านกระบวนการคิดมาประยุกต์ ใช้ 
ใน โ ร ง เ รี ยนการจั ดการ เ รี ยนรู้  และประยุ กต์ ใ ช้ ใ นชี วิ ตประจ า วั นและชุ มชน ได้ ต ามแนวทา ง  
Thailand ๔.๐ 

๘. ส านักงานเขตพ้ืนที่ การศึกษา สถานศึกษามีการปรับปรุ งและพัฒนาบุคลากร  
และสถานที่ ให้ เป็นส านักงานสี เขียวต้นแบบมีนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างที่ เป็นมิตรกับสิ่ งแวดล้อม  
ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ของนักเรียนและชุมชน 

มาตรการและแนวทางการด าเนินการ 
๑. จัดท า Road Map และแผนปฏิบัติการเพ่ือจัดแนวทางการด าเนินทาง 

การให้องค์ความรู้และสร้างจิตส านึกด้านการผลิตและบริโภคท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
๒. จัดท าคู่มือและพัฒนาสื่อนวัตกรรมในรูปแบบ QR CODE และสื่อระบบ Multimedia และอ่ืน ๆ 
๓. จัดท าเกณฑ์การประกวดโรงเรียนคาร์บอนต่ าและชุมชนคาร์บอนต่ าและพัฒนาวิทยากรให้

ความรู้เรื่องวงจรชีวิตของผลิตภัณฑ์ (LCA) สู่สังคมคาร์บอนต่ า 
๔.  พั ฒนาวิ เ ค ราะห์ แผนการจั ดการ เ รี ยนและจั ดท าหน่ ว ยการ เ รี ยนรู้ ใ น เ รื่ อ ง 

การผลิตและบริ โภคที่ เป็นกับสิ่ งแวดล้อมต่อการเปลี่ ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ตั้ งแต่ ระดับปฐมวัย  
จนถึงระดับมัธยมศึกษา และพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศการเก็บข้อมูลการลดก๊าซที่มีผลต่อปรากฏการณ์ภาวะ
เรือนกระจก เช่น คาร์บอนไดออกไซด์ ในรูปแบบการเปรียบเทียบและการลดการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ในการ
ด าเนินชีวิตประจ าวัน Carbon emission /Carbon Footprint ในสถานศึกษาสู่ชุมชน 

๕. จัดจ้างผู้เชี่ยวชาญในการจัดท า Road Map เป็นที่ปรึกษาในการด าเนินการตามแผนปฏิบัติ
การโรงเรียนคาร์บอนต่ าสู่ชุมชนคาร์บอนต่ า 

๖.  พัฒนาต่ อยอดและขยายผลศู นย์ การ เ รี ยนรู้ ลด ใช้ พลั ง ง าน การจั ดการขยะ  
และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมใน ๖ ศูนย์ ๔ ภูมิภาค 

๗. พัฒนาเครื่องมือ และ กระบวนการให้ความรู้และแนวทางการจัดการเรียนรู้ กิจกรรม เรื่องการ
ผลิตและบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมใน ๖ ภูมิภาค 

๘. จัดสรรงบประมาณด าเนินการตาม Road map และแผนปฏิบัติการ  
๒๕๕ เขต เพ่ือด าเนินการต่อยอดขยายความรู้และสร้างเครือข่ายโรงเรียน ชุมชน และเชื่อมต่อหน่วยงานทั้งภาครัฐ
และเอกชน 

๙. สนับสนุน ส่ งเสริม พัฒนากระบวนการรณรงค์ ให้มีการจัดซื้ อจัดจ้ างที่ เป็นมิตร 
กับสิ่งแวดล้อมและยกระดับส านักงานเขตพ้ืนที่ต้นแบบ ๒๒๕ เขต และสถานศึกษาด้านการบริหารจัดการ
ส านักงานสีเขียวและสถานศึกษาที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Green office) 
 

 



๕๘ 

 

๑ ๐ .  พั ฒ น า  ย ก ร ะ ดั บ ส ถ า น ศึ ก ษ า น า ร่ อ ง ข ย า ย ผ ล  ส่ ง ส ถ า น ศึ ก ษ า ต้ น แ บ บ 
ด้านการพัฒนา ด้านการผลิต และบริโภค ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมทั้งระบบ เช่น การเลือกซ้ือผลิตภัณฑ์เบอร์ ๕ 
และผลิตภัณฑ์ที่มีฉลากและสัญลักษณ์เบอร์ ๕ เพ่ือลดการใช้ทรัพยากรธรรมชาติและลดปริมาณขยะในส านักงาน
และสถานศึกษา 

๑๑. ส่งเสริมการพัฒนาสื่อนวัตกรรม และบูรณาการสาระการเรียนรู้และแผนการจัดการเรียนรู้
เรื่องการผลิตและบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมต่อการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ  

๑๒. ขยายผลผ่านระบบ DLTV ส่งเสริมความรู้เรื่อง การผลิตและบริโภคที่ เป็นมิตร 
กับสิ่ งแวดล้ อมต่ อความปลอดภั ย และสุ ขภาพที่ ดี สู่ สั งคมเมื องเชิ งนิ เ วศและการจั ดการมลพิษ 
และสิ่ ง แวดล้ อมที่ ดี และการ เลื อกผลิ ตภัณฑ์  บรรจุ ภั ณฑ์ ที่ เ ป็ นมิ ตรกั บสิ่ ง แวดล้ อมและฉลาก 
ที่แสดงสัญลักษณ์ท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

๑๓. พัฒนานวัตกรรมโดยใช้กระบวนการ BBL/PLC และ Decision – Making  
การน าขยะมาใช้ประโยชน์ในรูปแบบผลิตภัณฑ์และพลังงานและลดประมาณขยะ การบ าบัดน้ าเสีย  
ลดการใช้เผาและลดใช้สารเคมี สู่โรงเรียนปลอดภัยและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

๑๔. ขยายผลจากโรงเรียนคาร์บอนต่ าสู่ชุมชนเชิงนิเวศและการจัดการมลพิษและสิ่งแวดล้อมดี 
Green city ด้านพลังงาน การจัดการขยะและน้ าเสีย ชุมชนผลิตและบริโภคท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

๑๕. ส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาให้นักเรียน โรงเรียนได้ศึกษา เรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้
โรงงานอุตสาหกรรม การผลิตที่ เป็นมิตรกับสิ่ งแวดล้อม ชุมชนเมืองนิ เวศ และหน่วยงานส่ งเ สริม 
การบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพ่ือน าความรู้มาประยุกต์ใช้และจัดท าโครงงานด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 

๑๖. ส่งเสริมแนวทางการจัดการเรียนรู้อาชีพที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมในสถานศึกษา  จัดค่าย
เยาวชนวัยซนลดคาร์บอนเพ่ือโลก  ประกวดชุมชนต้นแบบที่น าความรู้จากโรงเรียนต่อยอดสู่ชุมชนนิเวศ ปลอดขยะ 
ปลอดสารพิษเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม อย่างน้อย ๒,๐๐๐ ชุมชน 

๑๗. จัดท าระบบนิเทศ ติดตามผลการด าเนินงานในสถานศึกษาทั้งในระบบออนไลน์และนิเทศเชิง
คุณภาพพัฒนาการกรอกข้อมูลระบบการนิเทศติดตาม แลกเปลี่ยนน าเสนอผลงานและมอบรางวัลเกียรติยศ 
ประชาสัมพันธ์และจัดพิมพ์ เว็บไซต์ ผลงานเพ่ือเผยแพร่และเป็นต้นแบบ สรุปผลรายงาน 

นโยบายที ่๖  ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา  

เป้าประสงค์ 
๑. สถานศึกษา หรือกลุ่มสถานศึกษา มีความเป็นอิสระในการบริหารและจัดการศึกษา

ครอบคลุม ด้านการบริหารวิชาการ ด้านการบริหารงบประมาณ ด้านการบริหารงานบุคคลและด้านการ
บริหารงานทั่วไป 

๒. หน่วยงานส่วนกลาง และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ต้องปรับเปลี่ยนให้เป็นหน่วยงานให้
มีความทันสมัย พร้อมที่จะปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกอยู่ตลอดเวลา เป็ นหน่วยงานที่มีหน้าที่
สนับสนุน ส่งเสริม ตรวจสอบ ติดตาม เพื่อให้สถานศึกษาสามารถจัดการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

๓.  หน่ ว ย งานทุ ก ระดับ  มี ค ว าม โปร่ ง ใ ส  ปลอดการทุ จ ริ ตและประพฤติ มิ ช อบ  
บริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 



๕๙ 

 

๔.  หน่ ว ยง านทุ ก ระดั บมี กระบวนการ  และการวิ ธี ง บประมาณด้ านการศึ กษา  
เพ่ือเพ่ิมคุณภาพและประสิทธิภาพการจัดการศึกษา โดยการจัดสรรงบประมาณตรงสู่ผู้เรียน 

๕. หน่วยงานทุกระดับ พัฒนานวัตกรรม และเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) มาใช้
ในการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารและการจัดการเรียนการสอนอย่างเป็นระบบ 

ตัวช้ีวัด 

๑. สถานศึกษาได้รับการกระจายอ านาจการบริหารจัดการศึกษาอย่างเป็นอิสระ  
๒. สถานศึกษา ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และส านักงานส่วนกลางได้รับการพัฒนาให้เป็น

หน่วยงานที่มีความทันสมัย ยืดหยุ่น คล่องตัวสูง พร้อมที่จะปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกอยู่
ตลอดเวลาเป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่สนับสนุน ส่งเสริม ตรวจสอบ ติดตาม เพ่ือให้สถานศึกษาสามารถจัด
การศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพครอบคลุมทุกต าบล 

๓. สถานศึกษา ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และส านักงานส่วนกลาง น านวัตกรรม และ
เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) มาใช้ในการบริหารจัดการและตัดสินใจ ทั้งระบบ 

๔. สถานศึกษา และหน่วยงานในสังกัดทุกระดับมีความโปร่งใส ปลอดการทุจริต  
และประพฤติมิชอบ บริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 

๕. สถานศึกษา หน่วยงานในสังกัด ทุกระดับ ผ่านการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment : ITA) 

๖. สถานศึกษาทุกแห่งและหน่วยงานในสังกัดมีระบบฐานข้อมูลสารสนเทศวิชาการ ผู้เรียน ครู 
บุคลากรทางการศึกษา สถานศึกษา หน่วยงานในสังกัด 

๗. สถานศึกษาทุกแห่งมีข้อมูลผู้เรียนรายบุคคลที่สามารถเชื่อมโยงกับข้อมูลต่าง ๆ น าไปสู่การ
วิเคราะห์เพื่อวางแผนการจัดการเรียนรู้สู่ผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ (Big Data Technology) 

๘. สถานศึกษา ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และส านักงานส่วนกลางมีแพลตฟอร์มดิจิทัล 
(Digital Platform) เพ่ือสนับสนุนภารกิจด้านบริหารจัดการศึกษา 

๙.  สถานศึ กษาทุ กแห่ งมี ร ะบบข้ อมู ลส า รสน เทศที่ ส ามารถใช้ ในการวา งแผน 
การจัดการศกึษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

มาตรการและแนวทางการด าเนินการ 
๑. ให้สถานศึกษา หรือ กลุ่มสถานศึกษา มีความเป็นอิสระในการบริหารจัดการศึกษา  
๒. พัฒนาส านั กงานส่ วนกลาง และส านักงานเขตพ้ืนที่ การศึกษา เป็นหน่ วยงาน 

มีความทันสมัยอย่างมีประสิทธิภาพ 
  ๓. ปฏิรูปการคลังด้านการศึกษา เพ่ือเพ่ิมคุณภาพและประสิทธิภาพการจัดการศึกษา โดย
การจัดสรรงบประมาณตรงสู่ผู้เรียน และสถานศึกษา 
  ๔. พัฒนานวัตกรรม เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) และระบบการท างานที่เป็น
ดิจิทัลเข้ามาประยุกต์ใช้อย่างคุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด 
   



๖๐ 

 

ทิศทางการพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ - 2565 
 

ค่านิยมร่วม  : SHARED VALUES 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 

 
 
 

   1. Creative   ความคิดสร้างสรรค์ 
   2. Morality   คุณธรรมเป็นเลิศ 
   3. Accountability รับผิดชอบร่วมกัน    
   4. Relationship   สร้างสัมพันธ์ที่ดี 
   5. Excellent   มีผลงานยอดเยี่ยม 
   6. Accuracy   ถูกต้องเหมาะสม 
   7. Innovation   สั่งสมนวัตกรรม 
 

บทน า 
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๖๐ หมวด ๕ หน้าที ่ของร ัฐ มาตรา ๕๔  

บัญญัติว่า “รัฐต้องด าเนินการให้เด็กทุกคนได้รับการศึกษาเป็นเวลาสิบสองปี ตั้งแต่ก่อนวัยเรียนจนจบ
การศึกษาภาคบังคับอย่างมีคุณภาพโดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย” และค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ  
ที่ ๒๘/๒๕๕๙ เรื ่อง ให้จัดการศึกษาขั ้นพื้นฐาน ๑๕ ปี โดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย ตามนัยข้อ ๓ ก าหนดว่า  
“ให้ส่วนราชการที่เกี ่ยวข้องกับการจัดการศึกษาขั ้นพื้นฐานด าเนินการจัดการศึกษาขั ้นพื้นฐาน ๑๕ ปี  
ให้มีมาตรฐานและคุณภาพ โดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย” และตามหมวด ๖ แนวนโยบายแห่งรัฐ มาตรา ๖๕ 
บัญญัติว ่า “ให ้ร ัฐพึงจ ัดให้ม ีย ุทธศาสตร ์ชาติเป ็นเป้าหมายการพัฒนาประเทศอย่างยั ่งย ืนตามหลัก 
ธรรมาภิบาล เพื ่อใช ้เป็นกรอบในการจ ัดท าแผนต่าง ๆ ให้สอดคล้องและบูรณาการกันเพื ่อให้เก ิด  
การผลักดันร่วมกันไปสู่เป้าหมายดังกล่าว”  

อนึ่ง ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๘๐) ประกาศ ณ วันที่ ๘ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑  
ได้ก าหนดวิสัยทัศน์ ในการพัฒนาประเทศ ดังนี้ “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั ่งยืน เป็นประเทศที่
พัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” และได้ก าหนดยุทธศาสตร์ในการ
พัฒนาประเทศตามวิสัยทัศน์ไว้ ๖ ยุทธศาสตร์ คือ 

๑. ยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง 
๒. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 

CM Area I 



๖๑ 

 

๓. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์  
๔. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม  
๕. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
๖. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๑ ได้ตระหนักถึงความส าคัญของ
ยุทธศาสตร์ชาติเป็นอย่างยิ่ง เพราะเป็นแนวทางในการพัฒนาประเทศที่ยั่งยืน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ยุทธศาสตร์
ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์  ซึ่งเป็นยุทธศาสตร์ที่เน้นการวางรากฐานการ
พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศอย่างเป็นระบบ โดยมุ่งเน้นการพัฒนาและยกระดับคนในทุกมิติและในทุก
ช่วงวัยให้เป็นทรัพยากรมนุษย์ที่ดี เก่ง และมีคุณภาพพร้อมขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศไปข้างหน้าได้อย่างเต็ม
ศักยภาพ ซึ่ง “คนไทยในอนาคต จะต้องมีความพร้อมทั้งกาย ใจ สติปัญญา มีพัฒนาการที่ดีรอบด้าน 
และมีสุขภาวะที่ดีในทุกช่วงวัย มีจิตสาธารณะ รับผิดชอบต่อสังคมและผู้อ่ืน มัธยัสถ์ อดออม โอบอ้อมอารี  
มีวินัย รักษาศีลธรรม และเป็นพลเมืองดีของชาติ มีหลักคิดที่ถูกต้อง มีทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ ๒๑  
มีทักษะสื่อสารภาษาอังกฤษและ ภาษาท่ี ๓ และอนุรักษ์ภาษาท้องถิ่น มีนิสัยรักการเรียนรู้และการพัฒนาตนเอง
อย่ า งต่ อ เนื่ อ งตลอดชี วิ ต  สู่ ก าร เป็ นคน ไทย  ที่ มี ทั กษะสู ง  เ ป็ นนวั ตกร  นั กคิ ด  ผู้ ป ระกอบการ  
เกษตรกรยุคใหม่และอ่ืน ๆ โดยมี สัมมาชีพตามความถนัดของตนเอง” 

ดังนั้น เพ่ือให้การพัฒนาประเทศไปสู่เป้าหมาย “ประเทศชาติม่ันคง ประชาชนมีความสุข 
เศรษฐกิจพัฒนาอย่างต่อเนื่อง สังคมเป็นธรรม ฐานทรัพยากรธรรมชาติยั่งยืน” ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๑ จึงได้ก าหนดทิศทางการพัฒนาในแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๓ – ๒๕๖๕  สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๘๐) แผนการศึกษาแห่งชาติ 
พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๗๙ แผนการปฏิรูปประเทศ นโยบายรัฐบาลที่ได้แถลงนโยบายต่อรัฐสภา เมื่อวันที่ ๒๕ - ๒๖ 
กรกฎาคม ๒๕๖๒ และนโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ และนโยบาย สพฐ. ปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖๓ โดยการมีส่วนร่วมของบุคลากรทุกคนทุกฝ่าย ประกอบด้วย วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ และ
มาตรการและแนวทางในการด าเนินการ ดังนี้ 

วิสัยทัศน์ 
 “พัฒนาคุณภาพทุนมนุษย์    ก้าวสู่องค์กรแห่งนวัตกรรม” 

พันธกิจ 
๑. จัดการศึกษาเพื ่อเสริมสร ้างความมั ่นคงของสถาบันหลักของชาติและการปกครอง 

ในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
๒. พัฒนาผู ้เร ียนให้มีความสามารถความเป็นเลิศทางวิชาการเพื่อสร้างขีดความสามารถ  

ในการแข่งขัน 



๖๒ 

 

๓. พัฒนาศ ักยภาพและคุณภาพผู ้เ ร ียนให ้ม ีสมรรถนะตามหล ักส ูตรและค ุณล ักษณะ  
ในศตวรรษที่ ๒๑  

๔. สร้างโอกาส ความเสมอภาค ลดความเหลื่อมล้ า ให้ผู้เรียนทุกคนได้รับบริการทางการศึกษา
อย่างทั่วถึงและเท่าเทียม 

๕. พัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นนวัตกรทางการศึกษา  
๖. จัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิ จ

พอเพียง และเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) 
๗. พัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษาทุกระดับ และจัดการศึกษาโดยเน้นกระบวนการมี

ส่วนร่วมของชุมชน และใช้เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) เพ่ือพัฒนามุ่งสู่ Thailand ๔.๐ 
๘. ใช้ต้นทุนด้านเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรมของจังหวัดเชียงใหม่ ต่อยอดพัฒนาผู้เรียน 

และบุคลากรทางการศึกษาให้มีความรู้ มีทักษะที่จ าเป็นตามความต้องการของพื้นที่ เป็นบุคคลแห่งการ
เรียนรู้ก้าวสู่องค์กรนวัตกรรมในปี 2565 
 

เป้าหมาย 
๑. ผู้เรียนมีความรักในสถาบันหลักของชาติ และยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี

พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง มีหลักคิดที่ถูกต้อง และเป็นพลเมืองดี ของ
ชาติ มีคุณธรรม จริยธรรม มีค่านิยมที่พึงประสงค์ มีจิตสาธารณะ รับผิดชอบต่อสังคมและผู้อื่น ซื่อสัตย์ 
สุจริต มัธยัสถ์ อดออม โอบอ้อมอารี มีวินัย รักษาศีลธรรม 

๒. ผู้เรียนที่มีความสามารถพิเศษด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ศิลปะ ดนตรี กีฬา ภาษา 
และอ่ืน ๆ ได้รับการพัฒนาอย่างเต็มตามศักยภาพ  

๓. ผู้เรียน เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ คิดริเริ ่มและสร้างสรรค์นวัตกรรม มีความรู ้ มีทักษะ  
มีสมรรถนะตามหลักสูตร และคุณลักษณะของผู ้เร ียนในศตวรรษที่ ๒๑ มีสุขภาวะที่เหมาะสมตามวัย  
มีความสามารถในการพึ ่งพาตนเอง ตามหลักปร ัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และการเป็นพลเมือง  
พลโลกที่ดี (Global Citizen) พร้อมก้าวสู่สากล น าไปสู่การสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ  

๔. ผู ้เ ร ียนที ่ม ีความต ้องการจ าเป ็นพ ิเศษ (ผู ้พ ิการ )  กลุ ่มชาต ิพ ันธุ ์ กลุ ่มผู ้ด ้อยโอกาส  
และกลุ่มที่อยู่ในพ้ืนที่ห่างไกลทุรกันดาร ได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึง เท่าเทียม และมีคุณภาพ  

๕. ผู ้บ ร ิห า ร  คร ู และบ ุคลากรทา งการศ ึกษา เป ็นบ ุคคลแห ่ง กา ร เ ร ียนรู ้ ม ีคว ามรู้  
และจรรยาบรรณ ตามมาตรฐานวิชาชีพ 

๖. สถานศึกษาจัดการศึกษาเพื่อการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั ่งยืน ( Sustainable 
Development Goals: SDGs) และสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ตามหลักปรัชญา  
ของเศรษฐกิจพอเพียง 

๗. ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา สถานศึกษา มี
สมดุลในการบริหารจัดการเชิงบูรณาการ มีการก ากับ ติดตาม ประเมินผล มีระบบข้อมูลสารสนเทศ  



๖๓ 

 

ที ่ม ีป ระส ิทธ ิภาพ และการรายงานผลอย ่าง เป ็นระบบ ใช ้งานว ิจ ัย  เทคโน โลย ีและนว ัตกรรม  
ในการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษา 

๘. ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา พัฒนาหลักสูตรท้องถิ่น ผู้บริหาร ครู และ
บุคลากรทางการศึกษา น ักเร ียน สร ้างนว ัตกรรมจากการเร ียนรู ้ พ ัฒนาโรงเร ียนแห ่งนว ัตกรรม  
(Innovative Schools) 

นโยบายและกลยุทธ์ส านักงานเขตพื นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่  เขต 1 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 ได้ก าหนดนโยบายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ - ๒๕๖๕ โดยยึดหลักของการพัฒนาที่ยั่งยืน และการสร้างความสามารถในการ
แข่งขันของประเทศในอนาคต เป็นแนวทางในการจัดการศึกษาจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๘๐ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐) แผน
ปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๕) 
แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๗๙ และส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มุ่งสู่ 
Thailand ๔.๐ ก าหนดนโยบาย ดังนี้ 

นโยบายที่ ๑  การจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคง 
              นโยบายที่ ๒ การจัดการศึกษาเพ่ือเพิ่มความสามารถในการแข่งขัน  
  นโยบายที่ ๓ การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
  นโยบายที่ ๔ การสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ  

นโยบายที่ ๕ การจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
นโยบายที่ ๖ การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา 

                นโยบายที่ ๗ การใช้บริบทของจังหวัดเชียงใหม่ เป็นฐานการเรียนรู้และต่อยอดสู่การพัฒนา  
                               องค์กรแห่งนวัตกรรม 
               กลยุทธ์การขับเคลื่อนนโยบาย 
            กลยุทธ์ที่ ๑  ผู้เรียนเป็นพลเมืองดี มีทักษะชีวิตรู้เท่าทันสังคม  
  กลยุทธ์ที่ ๒  พัฒนาผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศ 

กลยุทธ์ที่ ๓  พัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑ (3R 8C)  
               กลยุทธ์ที่ ๔  สร้างโอกาสให้กับผู้เรียนเข้าถึงการบริการการศึกษา 
               กลยุทธ์ที่ ๕  พัฒนาคุณภาพชีวิตเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

                กลยุทธ์ที่ ๖  พัฒนาองค์กรสู่มาตรฐานและมีความทันสมัย 
               กลยุทธ์ที่ ๗  พัฒนาส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา และสถานศึกษาให้เป็นบุคคลและองค์กร
แห่งการเรียนรู้ ก้าวสู่องค์กรแห่งนวัตกรรม 
 
 



๖๔ 

 

มาตรการและแนวด าเนินการ 

นโยบายที่ ๑ การจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง 

ตัวชี วัด 
๑. ร้อยละของผู ้เร ียนที่มีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงความรักในสถาบันหลักของชาติ  

ยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
๒. ร ้อยละของผู ้เ ร ียนที ่ม ีพฤติกรรมที ่แสดงออกถึงการมีทัศนคติที ่ด ีต ่อบ้านเมือง  

มีหลักคิดที่ถูกต้องเป็นพลเมืองดีของชาติ มีคุณธรรม จริยธรรม มีค่านิยมที่พึงประสงค์ มีคุณธรรม  
อัตลักษณ์ มีจิตสาธารณะ มีจิตอาสา รับผิดชอบต่อครอบครัว ผู้อื่น และสังคมโดยรวม ซื่อสัตย์ สุจริต 
มัธยัสถ์ อดออม โอบอ้อมอารี มีวินัย และรักษาศีลธรรม  

๓.  ร ้อยละของผู ้เ ร ียนม ีคว ามรู ้ คว าม เข ้า ใจ  และม ีค วามพร ้อมสามารถร ับม ือ  
กับภัยคุกคามทุกรูปแบบที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง เช่น ภัยจากยาเสพติด ความรุนแรง การคุกคาม
ในชีวิตและทรัพย์สิน การค้ามนุษย์ อาชญากรรมไซเบอร์ และภัยพิบัติต่าง ๆ เป็นต้น 

๔. ร้อยละของผู้เรียนในเขตพื้นที่เฉพาะกลุ่มชาติพันธุ์ กลุ่มผู้ด้อยโอกาส และกลุ่มที่อยู่
ในพื ้นที ่ห ่างไกลทุรกันดาร พื ้นที ่ส ูง  ได้ร ับการบริการด้านการศึกษาขั ้น พื ้นฐานที ่ม ีค ุณภาพ และ
เหมาะสมตรงตามความต้องการ สอดคล้องกับบริบทของพ้ืนที่ 

๕. จ านวนสถานศึกษาที่น้อมน าพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของพระบาทสมเด็จ
พระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณฯ พระวชิร เกล้าเจ้าอยู ่หัว  และหลักปรัชญา  
ของเศรษฐกิจพอเพียง ไปพัฒนาผู ้เ ร ียนให้ม ีค ุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามที ่ก าหนดได้อย ่างมี
ประสิทธิภาพ 

๖.  จ านวนสถานศึกษาที ่จ ัดบรรยากาศสิ ่งแวดล้อม และจัดกิจกรรมการ เร ียนรู้  
ให้ผู ้เร ียนแสดงออกถึงความรักในสถาบันหลักของชาติ ยึดมั ่นการปกครองระบอบประชาธิปไตย  
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีทัศนคติที ่ดีต่อบ้านเมือง มีหลักคิดที ่ถูกต้อง เป็นพลเมืองดี  
ของชาติ มีคุณธรรม จริยธรรม 
กลยุทธ์ที่ ๑. ผู้เรียนเป็นพลเมืองดี มีทักษะชีวิตรู้เท่าทันสังคม 

๑.พัฒนาผู้เรียนทุกคน ให้มีความรักในสถาบันหลักของชาติ ยึดม่ันในการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และมีทัศนคติที่ดีต่อบ้านเมือง  

  เป็นการพัฒนาผู ้เรียนให้มีความรักในสถาบันหลักของชาติ ยึดมั ่นในการปกครอง
ระบอบประชาธ ิปไตยอันมีพระมหากษัตร ิย ์ทรงเป ็นประมุข ม ีท ัศนคติที ่ด ีต ่อบ ้านเมือง ม ีหล ักค ิด  
ที ่ถูกต้อง เป็นพลเมืองดีของชาติ และพลเมืองโลกที ่ด ี มีคุณธรรม จริยธรรม มีค่านิยมที ่พ ึงประสงค์  
มีคุณธรรมอัตลักษณ์ มีจิตสาธารณะ มีจิตอาสา รับผิดชอบต่อครอบครัว ชุมชน และสังคมและประเทศชาติ
ซื่อสัตย์ สุจริต มัธยัสถ์ อดออม โอบอ้อมอารี มีวินัย และรักษาศีลธรรม  



๖๕ 

 

  โดยมีแนวทางการด าเนินการ ดังนี้ 
  ๑.๑ ส านักงานเขตพื นที่การศึกษา ส่งเสริม สนับสนุน ก ากับ ติดตาม และประเมิน

สถานศึกษาตามมาตรการที่ก าหนด 
  ๑.๒ สถานศึกษา  

(๑) พัฒนาหลักสูตรของสถานศึกษา โดยน าพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของ
พระบาทสมเด ็จพระปรเมนทรรามาธิบด ีศรีส ินทร มหาวชิราลงกรณฯ พระวชิร เกล้า เจ ้าอยู ่ห ัว  
และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปบูรณาการจัดกิจกรรมการ เร ียนรู ้เ พื ่อพัฒนาผู ้เ ร ียนมี
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามที่ก าหนด 

(๒) จัดบรรยากาศสิ่งแวดล้อม และจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้ผู้เรียนแสดงออกถึง
ความรักในสถาบันหลักของชาติ ย ึดมั ่นการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์  
ทรงเป็นประมุข มีทัศนคติที่ดีต่อบ้านเมือง มีหลักคิดที่ถูกต้อง เป็นพลเมืองดีของชา ติ และพลเมืองโลก
ที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรม มีค่านิยมที ่พึงประสงค์ มีคุณธรรมอัตลักษณ์ มีจิตสาธารณะ มีจิตอาสา 
รับผิดชอบต่อครอบครัว ชุมชน สังคม และประเทศชาติ ซื่อสัตย์ สุจริต มัธยัสถ์ อดออม โอบอ้อมอารี 
มีวินัย และรักษาศีลธรรม 

๒ .  พ ัฒ น า ผู ้เ ร ีย น ม ีค ว า ม ใ ห ้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 ที่มีผลกระทบต่อความม่ันคงของประเทศ  

  เป็นมาตรการในการพัฒนาผู ้เร ียนให้มีความรู ้ ความสามารถในการรับมือกับภัย
คุกคาม รูปแบบใหม่ทุกรูปแบบ ทุกระดับความรุนแรง เช่น ภัยจากยาเสพติด ภัยจากความรุนแรง การ
คุกคามในชีวิตและทรัพย์สิน การค้ามนุษย์ อาชญากรรมไซเบอร์ และภัยพิบัติต่าง ๆ เป็นต้น ควบคู่ไปกับ
การป้องกันและแก้ไขปัญหาที่มีอยู่ในปัจจุบัน และที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต   โดยมีแนวทางการด าเนินการ 
ดังนี้ 

  ๒.๑  ส านักงานเขตพื นที่การศึกษา  ส่งเสริม สนับสนุน ก ากับ ติดตาม และประเมิน
สถานศึกษาตามมาตรการที่ก าหนด 

  ๒.๒ สถานศึกษา 
(๑) พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา และจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้ผู ้เรียนมีความรู้ 

คว าม เข ้า ใจ เกี ่ย วก ับภ ัยค ุกคามที ่ม ีผลกระทบต่อความมั ่นคง  ภ ัยจากยา เสพต ิด  ความร ุนแรง  
การคุกคามในชีว ิตและทรัพย์ส ิน  การค้ามนุษย์ อาชญากรรมไ ซเบอร์ ภ ัยพิบัติและภาวะฉุกเฉิน  
และภัยคุกคามรูปแบบใหม่ ตลอดจนรู้จักวิธีการป้องกัน และแก้ไขหากได้รับผลกระทบจากภัยดังกล่าว  

(๒) มีมาตรการและแนวทางการป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษาและชุมชน  
(๓) จัดสภาพแวดล้อมภายในสถานศึกษาให้มีความมั่นคงปลอดภัย  
(๔) มีระบบการดูแล ติดตาม และช่วยเหลือผู ้เร ียน ในการแก้ปัญหาต่าง ๆ  

ได้รับค าปรึกษาชี้แนะและความช่วยเหลืออย่างทันการณ์ ทันเวลา รวมทั้งการอบรมบ่มนิสัย  



๖๖ 

 

     ๓. พัฒนาคุณภาพผู้เรียนในโรงเรียนโครงการพระราชด าริ  
  เป็นมาตรการการจัดการศึกษาให้แก่ผู ้เรียนที่อยู ่ในเขตพื้นที ่เฉพาะ กลุ ่ มชาติพันธุ์ 

กลุ่มผู ้ด้อยโอกาส และกลุ่มที่อยู่ในพื้นที่โครงการพระราชด าริ โรงเรียนกองทุน และโรงเรียนในพื้นที่สูง 
ได้รับการบริการด้านการศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่มีคุณภาพ โดยมีแนวทางการด าเนินการ ดังนี้  

๓.๑ ส านักงานเขตพื นที่การศึกษา 
(๑) สนับสนุนงบประมาณในการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาพื้นที่สูงใน

ถิ่นทุรกันดาร และดูแลนักเรียนในหอพักนอนตามความจ าเป็นและเหมาะสมกับบริบท  
(๒ )  ของบประมาณเพิ่ม เติม ให้สถานศึกษาในกลุ ่ม โ รง เร ียนพื้นที ่ส ูง  ในถิ ่น

ทุรกันดาร ให้จัดการเรียนรู้ที่มีคุณภาพ และเกิดจิตส านึกรักในสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษั ตริย์ 
(๓) ส่งเสริมพัฒนางานวิชาการของสถานศึกษา ให้มีผลการปฏิบัติที่ดี มีผลงาน

ปรากฏชัดเป็นที่ยอมรับของผู้ปกครองและชุมชน 
๓.๒ สถานศึกษา 
(๑ )  พ ัฒนาร ูปแบบและว ิธ ีก ารจ ัดการ เ ร ียนรู ้ สื ่อกา ร เ ร ียนรู ้ และการว ัด  

และประเมินผลที่เหมาะสมส าหรับการพัฒนาศักยภาพสูงสุด ผู้เรียน กลุ่มชาติพันธุ์ กลุ่มผู ้ด้อยโอกาส 
และกลุ่มที่อยู่ในพ้ืนที่ห่างไกลทุรกันดาร 

(๒) พัฒนาครูให้มีทักษะการสอนภาษาไทยส าหรับเด็กที ่ไม่ได้ใช้ภาษาไทยใน
ชีวิตประจ าวัน 

(๓) ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้โดยใช้ชุมชนเป็นฐาน ในการพัฒนาทักษะวิชาการ 
ทักษะชีวิต ทักษะอาชีพ และภาษาที่  ๓ ที่สอดคล้องและเหมาะสมกับสังคมพหุวัฒนธรรม 

นโยบายที่ ๒  การจัดการศึกษาเพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ  

ตัวชี วัด 
๑. จ านวนผู้เรียนมีความเป็นเลิศทางด้านวิชาการ มีทักษะความรู้ที่สอดคล้องกับทักษะ

ที่จ าเป็นในศตวรรษที่ ๒๑ (3R 8C) 
๒. ผู้เรียนระดับมัธยมศึกษาผ่านการประเมินสมรรถนะที่จ าเป็นด้านการรู้เรื่องการอ่าน 

(Reading Literacy) ด้านการรู้เรื่องคณิตศาสตร์ (Mathematical Literacy) และด้านการรู้เรื่อง
วิทยาศาสตร์ (Scientific Literacy) ตามแนวทางการประเมิน PISA 

๓. ร้อยละของผู้เรียนที่มีศักยภาพได้รับโอกาสเข้าสู่ เวทีการแข่งขันระดับนานาชาติ 

กลยุทธ์ที่ ๒  พัฒนาผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศ 

 พ ัฒ น าค ุณ ภ า พผู ้เ ร ีย น เ ต ็ม ต าม ศ ัก ย ภ า พ  น า ไ ป สู ่ค ว าม เ ป ็น เ ล ิศ ด ้า น ว ิช า ก า ร  
ตามความสามารถ ความสนใจ มีทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ ๒๑ สร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน 
ของประเทศ โดยมีแนวทางด าเนินการ ดังนี้ 



๖๗ 

 

    ๒.๑ ส านักงานเขตพื นที่การศึกษา 
    (๑)  ศึกษาวิเคราะห์ ว ิจ ัยและพัฒนาเครื ่องมือว ัดแวว และรวบรวมเครื ่องมือ  

วัดแววจากหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน  
    (๒)  ด า เนินการวัดแววความถนัดทางการเรียนของนักเรียนระดับมัธยมศึกษา

ตอนต้นของโรงเรียนในเขตพื้นที่การศึกษา จัดกิจกรรมแนะแนวให้ผู ้เรียนค้นหาตนเอง น าไปสู่การ
พัฒนาผู้เรียนให้มีความพร้อมที่จะพัฒนาต่อยอดไปสู่ความเป็นเลิศด้านทักษะอาชีพที่ตรงตามความ
ต้องการและความถนัดของผู้เรียน 

    (๓) ส่งเสริมสนับสนุนให้ สถานศึกษาจัดท าแผนงาน โครงการ และกิจกรรม เพิ่ ม
ศักยภาพผู้เรียนตามความถนัด ความสนใจ และความต้องการพัฒนา ทั้งด้านวิชาการ ด้านอาชีพ และ
กิจกรรมเสริมหลักสูตร โดยภาคีเครือข่ายภายในและภายนอก  

    (๔ )  ก า ก ับ  ต ิดตาม  และ ให ้ค ว ามช ่ว ย เหล ือสถานศ ึกษา  พร ้อมทั ้ง ร าย ง าน  
ผลการด าเนินงานต่อ สพฐ.และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  
                  ๒.๒ สถานศึกษา  

(๑) ด าเนินการวัดแววผู้เรียน และพัฒนาขีดความสามารถของผู้เรียนตามศักยภาพ 
และความถนัด โดยจัดการเรียนรู ้ผ่านกิจกรรมการปฏิบัติจริง ( Active Learning) เช่น การจัด 
การเรียนรู้ตามกระบวนการ ๕ ขั้นตอนหรือบันได ๕ ขั้น ( Independent Study : IS) การเรียนรู้ 
เชิงบูรณาการแบบสหวิทยาการ เช่น สะเต็มศึกษา (Science Technology Engineering and 
Mathematics Education : STEM Education) เป็นต้น โดยส่งเสริมให้ครูจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อ
พัฒนาผู้เรียนให้ผู้เรียนเรียนรู้ด้วยตนเองผ่านระบบดิจิทัล (Digital Learning Platform) 

(๒)  ปรับ เปลี ่ยนอัตลักษณ์ของสถานศึกษาให้มุ ่ง เน้นการจ ัดการเร ียนรู ้ให ้ผู ้เ ร ียน  
มีความเป็นเลิศทางวิชาการตามความถนัด ความสามารถ ความสนใจของผู ้เรียน และจัดกิจกรรม  
เพ่ือพัฒนาสุขพลานามัย ให้เป็นคนที่สมบูรณ์แข็งแรงทั้งร่างกายและจิตใจ  

(๓)  สถานศึกษา พัฒนาหลักสูตรและการจัดกิจกรรมกระบวนการเรียนรู้เพื่อพัฒนา
ผู้เรียนให้มีความเป็นเลิศทางวิชาการตามความสนใจ และความถนัดเต็มตามศักยภาพ  

( ๔ )  ส ่ง เ ส ร ิม  สน ับ สน ุน  ใ ห ้ค ร ูแ ล ะบ ุค ล าก ร ทา งก า รศ ึก ษ า  ไ ด ้ร ับ ก า รพ ัฒน า  
เ พื ่อปร ับ เปลี ่ยนกระบวนการจ ัดการ เร ียนรู ้ให ้แก่ผู ้เ ร ียนโดยเน้นการ จัดการเร ียนรู ้ให ้แก ่ผู ้เ ร ียน 
เป็นรายบุคคลตามความต้องการ และความถนัดของผู้เรียน  

(๕ )  จ ัดกิจกรรมการเร ียนรู ้ ให้ผู ้เ ร ียนมีความเป็น เล ิศในทักษะสื ่อสารภาษาไทย 
ภาษาอังกฤษ และภาษาที่ ๓ เพ่ิมเติมอย่างน้อย ๑ ภาษา 

(๖) ปรับเปลี่ยนวิธีการวัด ประเมิน ผลการเรียนของผู้เรียน โดยมุ่งเน้นการวัดประเมิน
ตามสมรรถนะรายบุคคล โดยการจัดให้มีการวัดประเมินจากส่วนกลางในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓  



๖๘ 

 

(๗) สรุปและรายงานผลการด าเนินงานต่อส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาและหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง  

นโยบายที่ ๓  การพัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพของทรัพยากรมนุษย์  
ตัวชี วัด 

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

๒. ร้อยละของผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ ที่มีคะแนนผลการทดสอบความสามารถ
พ้ืนฐานระดับชาติ (NT) ผ่านเกณฑ์ที่ก าหนด 

๓. ร้อยละของผู้เรียนที่มีคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-
NET) มากกว่าร้อยละ ๕๐ ในแต่ละวิชาเพ่ิมขึ้นจากปีการศึกษาที่ผ่านมา  

๔ . ร ้อยละผู ้เ ร ียนที ่จบการศ ึกษาชั ้นประถมศึกษาป ีที ่ ๖  ชั ้นม ัธยมศ ึกษาป ีที ่ ๓  
ชั ้นม ัธยมศึกษาป ีที ่ ๖  ม ีท ักษะการ เ ร ียนรู ้ที ่เ ชื ่อม โยงสู ่อ าช ีพและการมีง านท า  ตามความถน ัด  
และความต้องการของตนเอง มีทักษะอาชีพที่สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ วางแผนชีวิต
และวางแผนทางการเงินที่เหมาะสมและน าไปปฏิบัติได้  

๕ . ผู ้เ ร ียนทุกคนมีทักษะพื ้นฐานในการด ารงชีว ิต  สามารถด ารงช ีว ิตอยู ่ในสังคม  
ได้อย่างมีความสุข มีความยืดหยุ่นทางด้านความคิด สามารถท างานร่ วมกับผู้อื่นได้ ภายใต้สังคมที่เป็น
พหุวัฒนธรรม 

๖. ผู้เรียนทุกคนมีศักยภาพในการจัดการสุขภาวะของตนเองให้มีสุขภาวะที่ดี สามารถ
ด ารงชีวิตอย่างมีความสุขทั้งด้านร่างกายและจิตใจ  

๗ . ครู มีการเปลี ่ยนบทบาทจาก “ครูผู ้สอน” เป็น “Coach” ผู ้ให ้ค าปรึกษา
ข้อเสนอแนะการเรียนรู้หรือผู้อ านวยการการเรียนรู้ 

 
กลยุทธ์ที่ ๓  พัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑ (3R 8C)  
                  ๓.๑ พัฒนาหลักสูตรทุกระดับการศึกษา 

       เป็นมาตรการสนับสนุนให้มีการพัฒนาหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย และหลักสูตร
แกนกลางให้เป็นหลักสูตรเชิงสมรรถนะ สอดคล้องกับทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ ๒๑ เอื้อต่อการพัฒนา
สมรรถนะผู ้เรียนเป็นรายบุคคลอย่างเหมาะสมทุกด้านทั้งทางด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม และ
สติปัญญา มีทักษะสื่อสารภาษาไทย ภาษาที่ ๓  มีแนวทางด าเนินการ ดังนี้ 

    (๑) ส านักงานเขตพื นที่การศึกษา 
(๑) ส่ง เสริมให้สถานศึกษาพัฒนาหลักสูตรทุกระดับเพื่อให้ผู ้เร ียนได้ร ับการ

พัฒนา ๔ ด้าน (ร่างกาย จิตใจ อารมณ์ และสติปัญญา) สอดคล้องกับทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ ๒๑ 



๖๙ 

 

(๒) ส่งเสริมให้ครูปรับเปลี่ยนการจัดการเรียนรู้ “ครูผู ้สอน” เป็น “Coach” 
ผู้อ านวยการการเรียนรู้ ผู้ให้ค าปรึกษา ทางวิชาการกับครูอย่างใกล้ชิด เรียนรู้ปัญหาและแนวทางการ
แก้ไขร่วมกัน เกิดประโยชน์ในการพัฒนาผู้เรียน 
     (๒) สถานศึกษา พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา ให้เหมาะสมกับบริบทโรงเรียน
สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลาง เน้นการพัฒนาผู้เรียนเป็นรายบุคคล (หลักสูตรเชิงสมรรถนะ) ส่งเสริม
แนะน าให้ครูปรับเปลี่ยนการจัดการเรียนรู้ให้ตอบสนองต่อความต้องการของผู้เรียน  

๓.๒. การพัฒนาศักยภาพ และคุณภาพของผู้เรียน 
(๓.๒.๑) การพัฒนาศักยภาพและคุณภาพของผู้เรียนระดับปฐมวัย  

    เด็กปฐมวัยได้รับการพัฒนาเหมาะสมกับวัยในทุกด้าน ทั้งทางด้านร่างกาย 
จิตใจ อารมณ์ สังคม และสติปัญญา มีวินัย มีทักษะสื่อสารภาษาไทย และมีทักษะสื่อสารภาษาอังกฤษ  
(ฟัง พูด) และทักษะด้านดิจิทัล พร้อมที่จะได้รับการพัฒนา โดยมีแนวทางด าเนินการ ดังนี้  
        (๓.๒.๑.๑) ส านักงานเขตพื นที่การศึกษา  
              (๑) จัดท าเครื ่องมือประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัย และประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัย           
ในภาพรวมของเขตพื้นที่การศึกษา 
  (๒) ส่งเสริมสนับสนุนการด าเนินงานของ สถานศึกษาเพื่อประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัย  
และด า เนินการพัฒนาครูและบุคลากรปฐมวัย รวมทั ้งผู ้ปกครอง ให้มีความรู ้ความเข้า ใจการจัด
การศึกษาปฐมวัย 
              (๓) ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย การจัดการศึกษาปฐมวัย ให้เกิดการพัฒนา  
  (๔) ก ากับ ติดตาม และให้ความช่วยเหลือสถานศึกษา  
       (๓.๒.๑.๒) สถานศึกษา 
  (๑) จัดสภาพแวดล้อมทั้งในและนอกห้องเรียนให้เอื้อต่อการพัฒนาการเรียนรู้  
  (๒) จัดการเรียนรู้ สร้างประสบการณ์ เน้นการเรียนเป็นเล่น เรียนรู้อย่างมีความสุข  
               (๓) ปรับปรุงอาคารสถานที่ สิ่งอ านวยความสะดวก สนามเด็กเล่นให้ได้มาตรฐาน มีความ
ปลอดภัย สามารถจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
               (๔) จัดหาสื่อ เทคโนโลยี อุปกรณ์ ที่มีคุณภาพเหมาะสม มีมาตรฐาน และความปลอดภัย 
      (๕) สร้างความรู้ความเข้าใจแก่ผู้ปกครองในการจัดการศึกษาปฐมวัย เพื่อการมีส่วนร่วม
และการสนับสนุนการด าเนินงานของสถานศึกษา 
  ๓.๓ การพัฒนาศักยภาพ และคุณภาพผู้เรียนระดับประถมศึกษา  

    ผู้เรียนระดับประถมศึกษาได้รับการพัฒนาทางด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม และ
สติปัญญา มีวินัย มีทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ ๒๑ โดยมีแนวทางด าเนินการ ดังนี้ 
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                   (๑)ส านักงานเขตพื นที่การศึกษา 
                    (๑.๑) ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาจัดการศึกษาพัฒนาผู้เรียนให้มีพัฒนาการ ที่
สมวัยในทุกด้าน- เป็นไปตามหลักสูตร  

 - มีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑ 
 - มีทักษะการเรียนรู้ที่เชื่อมโยงสู่อาชีพและการมีงานท า  
 - มีความรู้ และทักษะด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีดิจิทัล น าไปสู่การพัฒนา

นวัตกรรม 
 - มีทักษะทางด้านภาษาไทย เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ มีนิสัยรักการอ่าน มีทักษะ

สื่อสารภาษาอังกฤษ และภาษาที่ 3 
        (๑.๒) จัดท าเครื ่องมือประเมินความสามารถพื้นฐานระดับชาติ (NT)  นักเรียนชั ้น
ประถมศึกษาปีที่ ๓ และด าเนินการประเมิน รวมทั้งประสานการด าเนินงานเพื่อทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ วิเคราะห์ผลการประเมินเพื่อเป็นฐาน
การพัฒนานักเรียนทุกระดับชั้น 
       (๑.๓)ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนเต็มตามศักยภาพ วาง
พ้ืนฐานการเรียนรู้เพ่ือการวางแผนชีวิต และวางแผนทางการเงินที่เหมาะสมและน าไปปฏิบัติได้ 
       (๑.๔) สร้างกลไกของระบบแนะแนวทางการศึกษาเพื่อส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้
ตามสมรรถนะรายบุคคลและเตรียมความพร้อมสู่การประกอบสัมมาอาชีพ  
       (๑.๕) ด าเนินการติดตาม และตรวจสอบให้ผู้เรียนได้รับประทานอาหารอย่างครบถ้วน
ถูกต้องตามหลักโภชนาการ 
    (๑.๖) ก ากับ ติดตาม และให้ความช่วยเหลือสถานศึกษาในการจัดการศึกษาภาพรวม 
รวมทั้งสรุปและรายงานผลการด าเนินงานต่อ สพฐ.และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง   
  (๒) สถานศึกษา 
  (๒.๑) จัดการเรียนรู้ที่ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ผ่านกิจกรรมการปฏิบัติจริง (Active Learning) 
              (๒.๒) จัดการเรียนรู ้อย่างเป็นระบบมุ ่ง เน้นการใช้ฐานความรู ้ และระบบความคิดใน
ลักษณะสหวิทยาการ (STEAM Education) เช่น 

   - ความรู้ทางวิทยาศาสตร์และการตั้งค าถาม 
   - ความเข้าใจและความสามารถในการใช้เทคโนโลยี 
   - ความรู้ทางวิศวกรรม และการคิดเพ่ือหาทางแก้ปัญหา 
   - ความรู้และทักษะในด้านศิลปะ 
   - ความรู้ด้านคณิตศาสตร์และระบบคิดของเหตุผลและการหาความสัมพันธ์  

  (๒.๓) จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนเต็มตามศักยภาพสอดคล้องกับความสามารถ ความถนัด
และความสนใจ รวมถึงกิจกรรมการแนะแนวทั้งด้านศึกษาต่อ และด้านอาชีพ เป็นการวางพื้ นฐานการ
เรียนรู้ การวางแผนชีวิต และวางแผนทางการเงินที่เหมาะสมและน าไปปฏิบัติได้  
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  (๒ .๔) จ ัดกิจกรรมการเร ียนรู ้เ พื ่อส ่ง เสริมสนับสนุนให้ผู ้เ ร ียนมีทักษะพื้นฐานในการ
ด ารงชีวิต มีสุขภาวะที่ดี สามารถด ารงชีวิตอย่างมีความสุข  
  (๒.๕) จัดกิจกรรมการเรียนรู้และพัฒนาด้านอารมณ์และสังคม (Social and Emotional 
Learning : SEL) 
  (๒.๖) จัดการเรียนการสอนเพื่อเพิ่มทักษะการคิดแบบมีเหตุผลและเป็นขั้นตอน (Coding) 
และพ้ืนฐานการพัฒนาหุ่นยนต์ 
  ๓.๔ การพัฒนาศักยภาพ และคุณภาพผู้เรียนระดับมัธยมศึกษา  
  (๑) ส านักงานเขตพื นที่การศึกษา  
  (๑.๑) ส่งเสริม สนับสนุนให้ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา และสถานศึกษาจัดการศึกษา
เพื่อพัฒนาผู ้เรียนให้มีพัฒนาการที ่สมวัยในทุกด้านทั้งทางด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม และ
สติปัญญา มีความยืดหยุ ่นทางด้านความคิด สามารถท างานร่วมกับผู ้อื ่นได้ ภายใต้สังคมที่เป็นพหุ
วัฒนธรรม ให้มีคุณลักษณะ 

- มีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี ๒๑  
- มีทักษะทางด้านภาษาไทย มีทักษะสื่อสารภาษาอังกฤษและภาษาที่ ๓  เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือใน

การประกอบอาชีพ   
- มีความรู้ และทักษะด้านวิทยาศาสตร์น าไปสู่การพัฒนานวัตกรรม 
- มีความสามารถด้านดิจิทัล (Digital) และใช้ดิจิทัลเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ ได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ 
- มีทักษะทางด้านภาษาไทย เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ มีนิสัยรักการอ่าน มีทักษะสื่อสาร

ภาษาอังกฤษ และภาษาที่ ๓      
(๑.๒)  ประสานการด าเนินงานเพื่อทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้น

มัธยมศึกษาปีที่ ๓ วิเคราะห์ผลการประเมินเพ่ือเป็นฐานการพัฒนานักเรียนทุกระดับชั้น  
  (๑ .๓) ส ่ง เสร ิม สนับสนุน   สถานศึกษาจัดกิจกรรมพัฒนาผู ้เ ร ียนเต็มตามศักยภาพ
สอดคล้องกับความสามารถ ความถนัดและความสนใจ รวมถึงการวางพื้นฐานการเรียนรู ้เ พื่อการ
วางแผนชีวิตและ วางแผนทางการเงินที่เหมาะสมและน าไปปฏิบัติได้ 
  (๑.๔) สร้างกลไกของระบบแนะแนวทางการศึกษาเพื่อส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ตาม
สมรรถนะรายบุคคลและเตรียมความพร้อมสู่การประกอบสัมมาอาชีพ  
  (๑.๕) จัดท าแผนงาน โครงการ และกิจกรรมเพิ่มศักยภาพผู้เรียนที่มีความรู้และทักษะด้าน
วิทยาศาสตร์ เป็นนักคิด นักปฏิบัติ นักประดิษฐ์ เป็นนวัตกร น าไปสู่การพัฒนานวัตกรรมในอนาคต 
รวมทั้งจัดกิจกรรมกีฬา การออกก าลังกาย และสนับสนุนให้ผู้เรียน มีศักยภาพในการจัดการสุขภาวะ
ของตนเองให้มีสุขภาวะที่ดี สามารถด ารงชีวิตอย่างมีความสุขทั้งด้านร่างกายและจิตใจ  
  (๑.๖)  ก ากับ ติดตาม และให้ความช่วยเหลือสถานศึกษา 
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  (๒) สถานศึกษา    
  (๑) ส่งเสริมครูให้จัดการเรียนรู้ที่ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ผ่านกิจกรรมการปฏิบัติจริง (Active 
Learning) 
  (๒) ส่งเสริมครูให้จัดการเรียนรู้ตามกระบวนการ ๕ ขั้นตอน หรือบันได ๕ ขั้น 
(Independent Study : IS) 
  (๓) ส่งเสริม สนับสนุนครูให้จัดการเรียนรู้อย่างเป็นระบบมุ่งเน้นการใช้ฐานความรู้และ
ระบบความคิดในลักษณะสหวิทยาการ (STEAM Education) เช่น    
   - ความรู้ทางวิทยาศาสตร์และการตั้งค าถาม  

 - ความเข้าใจและความสามารถในการใช้เทคโนโลยี 
 - ความรู้ทางวิศวกรรม และการคิดเพ่ือหาทางแก้ปัญหา 
 - ความรู้และทักษะในด้านศิลปะ 
 - ความรู้ด้านคณิตศาสตร์และระบบคิดของเหตุผลและการหาความสัมพันธ์  

  (๔) จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนที่มีความรู้และทักษะด้านวิทยาศาสตร์ เป็นนักคิด นักปฏิบัติ 
นักประดิษฐ์ เป็นนวัตกร น าไปสู่การพัฒนานวัตกรรมในอนาคตรวมทั้งจัดกิจกรรมกีฬา การออกก าลัง
กาย และสนับสนุนให้ผู้เรียน มีศักยภาพในการจัดการสุขภาวะของตนเองให้มีสุขภาวะที่ดี สามารถ
ด ารงชีวิตอย่างมีความสุขทั้งด้านร่างกายและจิตใจ มีทักษะการวางแผนการศึกษาต่อหรือการประกอบ
อาชีพได้ตามความถนัด ความต้องการ และความสนใจของตนเอง 
  (๕) ส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาด้านอารมณ์และสังคม (Social and Emotional 
Learning : SEL)  

๓.๕ การพัฒนาคุณภาพครู และบุคลากรทางการศึกษา  

  การพ ัฒนาค ุณภาพคร ู จ ึงต ้องด า เน ินการตั ้งแต ่การผล ิต  และการพ ัฒนาครู  
อย่างต่อเนื ่อง โดยส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั ้นพื ้นฐานต้องร่วมมือกับสถาบันการผลิตครู  
ในการผลิต และพัฒนาครูให้เป็นไปตามเป้าประสงค์ มีการดึงดูด คัดสรร ผู้มีความสามารถสูงให้เข้ามา  
เป็นครูคุณภาพ มีระบบการพัฒนา ศักยภาพและสมรรถนะครูอย่างต่อเนื่องครอบคลุมทั้งเงินเดือน เส้นทาง
สายอาชีพ การสนับสนุนสื่อการสอน และสร้างเครือข่ายพัฒนาครูให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกัน 
รวมถึงการพัฒนาครูที่มีความ เชี่ยวชาญด้านการสอนมาเป็นผู้สร้างครูรุ่นใหม่อย่างเป็นระบบ และประเมิน
ครูจากการวัดผลงานการพัฒนาผู้เรียนโดยตรง 

๓.๕.๑  การผลิตครูที่มีคุณภาพ 
    การผลิตครูที ่ม ีคุณภาพ เป็นมาตรการการสร้างความร่วมมือกับสถาบัน 

การผล ิตคร ู ให ้ผ ล ิตคร ูที ่ม ีจ ิต ว ิญญาณของความ เป ็นคร ู ม ีค ว ามรู ้ค ว ามสามารถอย ่า งแท ้จ ร ิง  
และเป็นต้นแบบด้านคุณธรรมและจริยธรรม โดยสร้างความร่วมมือกับสถาบันการผลิตครู วิเคราะห์ความ
ขาดแคลน ความต้องการครูของสถานศึกษา 
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๓.๕.๒  พัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษา 
    การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ตระหนักถึงความส าคัญในอาชีพ

และหน้าที่ของตน โดยพัฒนาให้เป็นครู เป็นครูยุคใหม่ ปรับบทบาทจาก “ครูผู้สอน” เป็น “Coach” หรือ 
“ผู้อ านวยการการเรียนรู้” ปรับวิธีสอน ให้เด็กสามารถแสดงความคิดเห็น แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และท า
กิจกรรมในชั้นเรียน ท าหน้าที ่กระตุ้นสร้างแรงบันดาลใจ แนะน าวิธีเรียนรู้และวิธีจัดระเบียบการสร้าง
คว าม รู ้ ออกแบบก ิจก ร รม  และสร ้า งนว ัตก ร รมการ เ ร ียนรู ้ใ ห ้ผู ้เ ร ียน  ม ีบทบาท เป ็นน ัก ว ิจ ัย  
พัฒนากระบวนการเรียนรู้เพ่ือผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียน 

   โดยมีแนวทางการด าเนินการ ดังนี้ 
(๑) ส่งเสริม สนับสนุนให้ครู ศึกษาวิเคราะห์ ความต้องการจ าเป็นในการพัฒนา

ตนเอง (Need Assessment) เพ่ือวางแผนการพัฒนาอย่างเป็นระบบและครบวงจร  
(๒ )  จ ัด ให ้ม ีหล ักส ูตรและกรอบแนวทาง ในการพ ัฒนาคร ู ที ่เ ชื ่อม โ ยงก ับ

ความก้าวหน้าในวิชาชีพ (Career Path) 
(๓) ประสานความร่วมมือกับสถาบันการศึกษา สถาบันคุรุพัฒนา หรือหน่วยงานอ่ืน ๆ 

ส่งเสริมการจัดท าหลักสูตรการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้ตรงตามความต้องการและความขาด
แคลน 

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

(๕) ส่งเสริม และพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้มีความรู้ทักษะด้าน
การรู้ดิจิทัล (Digital Literacy) การสอนดิจิทัล (Digital Pedagogy) ทักษะสื่อสารภาษาอังกฤษ 
ทักษะสื่อสารภาษาที่ ๓ สอดคล้องกับภารกิจและหน้าที่ของตน 

( 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  
โดยใช้ระดับการพัฒนาทางด้านภาษา (Common European Framework of Reference for 
Languages : CEFR) ตามเกณฑ์ที่ก าหนด 

(๗)  ส่งเสริมและพัฒนาครูให้สามารถออกแบบการเรียนรู้  การจัดการเรียนรู้ให้
สอดคล้องกับการวัดประเมินผลที่เน้นทักษะการคิดขั้นสูง (Higher Order Thinking) ผ่านกิจกรรมการปฏิบัติ
จริง (Active Learning) 

(๘) ส่งเสริมและพัฒนาครูให้มีความรู ้และทักษะในการจัดการเรียนรู ้ส าหรับ
ผู้เรียนที่มีความแตกต่าง (Differentiated Instruction) 

(๙)  ส่งเสริมและพัฒนาครูให้มีความรู้และทักษะในการสร้างเครื่ องมือการวัด
และประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะการคิดขั้นสูง (Higher Order Thinking) 

(๑๐) ส่งเสริมและพัฒนาครู ให้มีความรู้ความสามารถจัดการเรียนรู้ในโรงเรียน
ขนาดเล็กได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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(๑๑) ส่งเสริมและพัฒนาครูในการจัดการเรียนรู้ส าหรับผู้เรียนที่มีความต้องการ
จ าเป็นพิเศษ ตามศักยภาพของผู้เรียนแต่ละบุคคล และตามสภาพและประเภทของความพิการ  

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

(๑๓) น าเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) มาเป็นเครื ่องมือในการ
บริหารจัดการครูและบุคลากรทางการศึกษาทั ้งระบบ ตั ้งแต่การจัดท าฐานข้อมูลครูและบุคลากร
ทางการศึกษา จนถึงการพัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษา  

  ๓.๕.๓ ครูน าเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) มาใช้สนับสนุนการเรียนรู้
ให้แก่ผู้เรียนทุกระดับการจัดการศึกษา 

   เป็นมาตรการในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล ในการส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้เรียน
พัฒนาวิธ ีการเร ียนรู ้ของตนเอง ตามความต้องการ และความถนัด ของผู ้เร ียนสามารถสร้างสังคม
ฐานความรู้ (Knowledge - Based Society) ของตนเอง เพ่ือให้เกิดการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต  

   โดยแนวทางการด าเนินการ ดังนี้ 
   ๓.๕.๓.1 ส านักงานเขตพื นที่การศึกษา 

 (๑) จัดหา พัฒนา ข้อมูลองค์ความรู้  สื่อ วิดีโอ และองค์ความรู้ประเภทต่าง ๆ 
หนังสือแบบเรียนในรูปแบบของดิจิทัลเทคบุ๊ค (Digital Textbook) ตามเนื้อหาหลักสูตรที่ก าหนด 

 (๒) พัฒนารูปแบบการเรียนรู้ผ่านระบบดิจิทัล (Digital Learning Platform) 
เพ่ือตอบสนองต่อการพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนเป็นรายบุคคล  

 (๓) ส่งเสริม สนับสนุนให้ผู้เรียนมีอุปกรณ์ดิจิทัล (Digital device) เพื่อเป็น
เครื่องมือในการเข้าถึงองค์ความรู้ และการเรียนรู้ผ่านระบบดิจิทัล อย่างเหมาะสมตามวัย  

 (๔) ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาผู้เรียน
ให้ผู้เรียนเรียนรู้ด้วยตนเองผ่านการเรียนรู้ผ่านระบบดิจิทัล  

    ๓.๕.๓.๒ สถานศึกษา 
 (๑) ประยุกต์ใช้ข้อมูลองค์ความรู้  สื่อ วิดีโอ และองค์ความรู้ประเภทต่าง ๆ  

หนังสือแบบเรียนในรูปแบบของดิจิทัลเทคบุ๊ค (Digital Textbook) ตามเนื้อหาหลักสูตรที่ก าหนด 
 (๒ )  จ ัดการ เ ร ียนรู ้ผ ่านระบบดิจ ิท ัล  (Digital Learning Platform)  

เพ่ือตอบสนองต่อการพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนเป็นรายบุคคล  
 (๓) จัดกิจกรรมการเรียนรู ้เ พื ่อพัฒนาผู ้เรียน ให้ผู ้เรียนเรียนรู ้ด้วยตนเอง  

ผ่านการเรียนรู้ผ่านระบบดิจิทัล 
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นโยบายที่ ๔  การสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ มีมาตรฐาน และ
การลดความเหลื่อมล้ าทางการศึกษา  

ตัวชี วัด 
๑. ผู้เรียนทุกคนสามารถเข้าเรียนในสถานศึกษาที่มีคุณภาพเป็นมาตรฐานเสมอกัน  
๒.  ผู ้เ ร ียนทุกคนได้ร ับจัดสรรงบประมาณอุดหนุนอย่าง เพียงพอ และเหมาะสม 

สอดคล้องกับสภาพข้อเท็จจริง โดยค านึงถึงความจ าเป็นตามสภาพพ้ืนที่ภูมิศาสตร์ สภาพทางเศรษฐกิจ  และ
ที่ตั้งของสถานศึกษา และความต้องการจ าเป็นพิเศษส าหรับผู้พิการ  

๓. ผู้เรียนได้รับการสนับสนุน วัสดุ อุปกรณ์ และอุปกรณ์ดิจิทัล ( Digital Device)  
เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการเรียนรู้อย่างเหมาะสม เพียงพอ  

๔. ครูได้รับการสนับสนุน วัสดุ อุปกรณ์ และอุปกรณ์ดิจิทัล (Digital Device) เพื่อใช้
เป็นเครื่องมือในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียน  

๕. สถานศึกษาได้รับการพัฒนาให้มีมาตรฐานอย่างเหมาะสมตามบริบท ด้านประเภท 
ขนาด และพ้ืนที่ 

๖. สถานศึกษาน าเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) มาใช้เป็นเครื่องมือในการ
จัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

๗. สถานศึกษามีระบบการดูแลช่วยเหลือและคุ ้มครองนักเรียนและการแนะแนว  
ที่มีประสิทธิภาพ 

๘. สถานศึกษาที ่มีระบบฐานข้อมูลประชากรวัยเรียนและสามารถน ามาใช้ในการ
วางแผนจัดการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

 
กลยุทธ์ที่ ๔  สร้างโอกาสให้กับผู้เรียนเข้าถึงการบริการการศึกษา  

๔.๑ สร้างความร่วมมือกับองค์กรปกครองระดับท้องถิ ่น ภาคเอกชน หน่วยงาน  
ที่เกี่ยวข้องในการจัดการศึกษาให้สอดคล้องกับบริบทของพื นที่ 

   (๑) ส่งเสริม สนับสนุนให้มีความร่วมมือกับองค์กรปกครองระดับท้องถิ่น ภาคเอกชน 
หน่วยงานที่เกี ่ยวข้อง  วางแผนการจัดการศึกษาให้สอดคล้องเหมาะสมกับบริบทของพื้นที ่รับผิดชอบ
ตลอดจนการก ากับ ติดตาม และประเมินผล 

(๒ )  จ ัดท าฐานข้อมูลประชากรว ัย เร ียน เ พื ่อ เก็บรวบรวม เชื ่อมโยงข้อมูล  
ศึกษา วิเคราะห์ เพ่ือวางแผนการจัดบริการการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียน  

(๓)  ร่วมมือกับองค์กรปกครองระดับพื้นที่ ชุมชน ภาคเอกชน และทุกภาคส่วน
บริหารจัดการทรัพยากรในชุมชนจัดอาหาร อาหารเสริม (นม) ให้ผู้เรียนอย่างเพีย งพอ มีคุณภาพ  
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(๔)  ร่วมมือกับองค์กรปกครองระดับพื้นที ่ สนับสนุนให้ผู ้เร ียนที ่อยู ่ห ่างไกล  
ได้เดินทางไปเรียนอย่างปลอดภัยทั้งไปและกลับ 

๔.๒. การยกระดับสถานศึกษาในสังกัดทุกระดับและทุกประเภท ให้มีค ุณภาพ  
และมาตรฐานตามบริบทของพื นที่ 

  โดยมีแนวทางการด าเนินการ ดังนี้ 
 (๑) จัดท ามาตรฐานสถานศึกษาให้มีคุณภาพในด้านต่าง ๆ เช่น ๑) มาตรฐาน

ด้านโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอ านวยความสะดวก ๒) มาตรฐานด้านครูและบุคลากรทางการศึกษา ๓) 
มาตรฐานด้านระบบความปลอดภัยของสถานศึกษา ๔) มาตรฐานด้านเทคโนโลยีดิจ ิทัล Digital 
Technology เป็นต้น การก าหนดมาตรฐานสถานศึกษาด้านต่าง ๆ ดังกล่าวให้พิจารณาตามบริบทของ
สภาพทางภูมิศาสตร์ ประเภท และขนาดของสถานศึกษา เป็นส าคัญ  

(๒) ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนา โรงเรียนขนาดเล็ก และสถานศึกษาประเภทอื่น 
ให้มีคุณภาพ และตามมาตรฐานที่ก าหนด โดยเน้น โรงเรียนขนาดเล็กในพื้นที่ห่างไกล และโรงเรียน
ขนาดเล็กตามโครงการพิเศษ  

(๓) ส่งเสริม สนับสนุน การติดตาม ตรวจสอบ ประเมินสถานศึกษาในทุกมิติ  
๔.๓ จัดสรรงบประมาณสนับสนุนผู ้เ ร ียนทุกกลุ ่ม และสถานศึกษาทุกประเภท      

อย่างเหมาะสม และเพียงพอ 
  เป็นมาตรการเพื่อการลดความเหลื่อมล้ า และสร้างโอกาสให้ผู้เรียนเข้าถึงการบริการ

การศึกษาที่มีคุณภาพ โดยการจัดสรรงบประมาณแผ่นดินเพื่อให้เด็กวัยเรียนทุกคนตั ้งแต่ระดับปฐมวัย 
ประถมศึกษา และมัธยมศึกษา อย่างเพียงพอ และเหมาะสม สอดคล้องกับสภาพข้อเท็จจริง โดยค านึงถึง
ความจ าเป็นตามสภาพพื้นที่ภูมิศาสตร์ สภาพทางเศรษฐกิจ และที่ตั้ งของสถานศึกษา จัดหาทุนการศึกษา
เพ่ิมเติม เพื่อช่วยเหลือผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์ จัดสรรงบประมาณและทรัพยากรทางการศึกษาอื่นเป็นพิเศษ
ให้เหมาะสมสอดคล้องกับความต้องการจ าเป็นในการจัดการศึกษาส าหรับผู้เรียนที่มีความต้องการจ าเป็น
พิเศษ และจัดสรรงบประมาณเป็นค่าใช้จ่ายในการด า เนินการ และงบลงทุนให้สถานศึกษาอย่างเหมาะสม 
และเพียงพอ  โดยมีแนวทางการด าเนินการ ดังนี้ 

 (๑) ศึกษา วิเคราะห์ ความเหมาะสมของงบประมาณในการสนับสนุนให้กับ
ผู้เรียน และสถานศึกษา อย่างเหมาะสม และเพียงพอ สอดคล้องกับสถานภาพและพ้ืนที่  

(๒) ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาจัดท าแผนงบประมาณการศึกษาอย่างอิสระ 
โดยรับฟังความคิดเห็นของผู้เกี่ยวข้องในพื้นที่ประกอบการจัดท าแผนงบประมาณก่อนเสนอหน่วยงาน
ต้นสังกัด 

(๓) ประสานความร่วมมือกับกองทุนความเสมอภาคทางการศึกษา เพื่อจัดสรร
งบประมาณให้เด็กวัยเรียนกลุ่มขาดแคลนทุนทรัพย์ เพ่ือลดความเหลื่ อมล้ าทางการศึกษา 



๗๗ 

 

(๔) สนับสนุนกระบวนการจัดท าแผนงบประมาณ และติดตาม ก ากับการใช้จ่าย
งบประมาณของสถานศึกษาให้มีประสิทธิภาพและมีความโปร่งใส  

๔.๔. การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) เป็นเครื่องมือใน
การพัฒนาคุณภาพของผู้เรียน 

  โดยมีแนวทางการด าเนินการ ดังนี้ 
   (๑) ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษามีระบบโครงข่ายสื ่อสารโทรคมนาคมที ่มี

ประสิทธิภาพ และมีความปลอดภัยสูง 
(๒) ส่งเสริม สนับสนุน ให้สถานศึกษามีระบบคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ที่ใช้เป็น

เครื่องมือในการพัฒนาทักษะด้านการรู้ดิจิทัล (Digital Literacy) แก่ผู้เรียน 
(๓) ส่งเสริม สนับสนุน ให้สถานศึกษาปรับปรุงพัฒนาห้องเรียนให้เป็นห้องเรียน

ที่ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) ในการจัดการเรียนรู้แก่ผู้เรียน 
(๔) ส่งเสริม สนับสนุนอุปกรณ์ดิจิทัล (Digital Device) ส าหรับผู้เรียนทุกระดับ  

ตั้งแต่ระดับปฐมวัย ประถมศึกษา และมัธยมศึกษาอย่างเหมาะสม เพื่อเป็นเครื ่องมือในการพัฒนา  
การเรียนรู้ของตนเองน าไปสู่การสร้างการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต  

(๕) ส่งเสริม สนับสนุนอุปกรณ์ดิจิทัล (Digital Device) และพัฒนาการสอน
ทักษะดิจิทัล (Digital Pedagogy) ส าหรับครูอย่างเหมาะสม เพื่อเป็นเครื่องมือในการจัดกระบวนการ
เรียนรู้เพ่ือพัฒนาผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

(๖) ส่งเสริม สนับสนุน ให้สถานศึกษาใช้เทคโนโลยีการเรียนการสอนทางไกล 
เพ่ือพัฒนาคุณภาพผู้เรียน (Distance Learning Technology: DLT) 
      ๔.๕ พัฒนาคุณภาพผู้เรียนที่มีความต้องการดูแลเป็นพิเศษ 

     เป็นการจัดการศึกษาและพัฒนาสมรรถภาพส าหรับเด็กพิการและเด็กด้อยโอกาส ใน
รูปแบบที่หลากหลาย เหมาะสมกับบริบท และความต้องการจ าเป็นพิเศษเฉพาะบุคคล  

โดยแนวทางการด าเนินการ 
          (๑)  ส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษา รวมทั้งการพัฒนาหลักสูตร และสื่อการ

เรียนการสอนที่เหมาะสมส าหรับเด็กพิการและเด็กด้อยโอกาสในรูปแบบที่หลากหลายเหมาะสมกับบริบท 
และความต้องการจ าเป็นพิเศษเฉพาะบุคคล 

          (๒) ประสานขอรับการสนับสนุนทรัพยากร และงบประมาณด้านการศึกษาอัตราก าลัง
ครูและบุคลากร การให้บริการเทคโนโลยี สิ่งอ านวยความสะดวก สื่อ บริการ และความช่วยเหลืออื่นใดทาง
การศึกษาที่สอดคล้องกับความต้องการจ าเป็นพิเศษ  

          (๓) สนับสนุนการพัฒนาภาคีเครือข่าย (Education Partnership) ให้ทุกภาคส่วนมี
ส่วนร่วมในการจัดการศึกษาส าหรับเด็กพิการและเด็กด้อยโอกาส  
 
 



๗๘ 

 

นโยบายที่ ๕  ด้านการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

ตัวชี วัด 
๑. สถานศึกษาในสังกัดมีนโยบายและจัดกิจกรรมให้ความรู้ ที่ถูกต้องและสร้างจิตส านึก

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 น า ไ ป ป ฏ ิบ ัต ิใ ช ้ที ่บ ้า น แ ล ะ ช ุม ช น  
เช่น การส่งเสริมอาชีพที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม การลดใช้สารเคมีจากปุ๋ยและยาฆ่าแมลง ฯลฯ  

๒. สถานศึกษามีการน าขยะมาใช้ประโยชน์ในรูปผลิตภัณฑ์และพลังงานเพ่ือลดปริมาณขยะ 
และมีส่งเสริมการคัดแยกขยะในชุมชนเพ่ือลดปริมาณคาร์บอนที่โรงเรียนและชุมชน  

๓. สถานศึกษามีการบูรณาการเรื ่องการจัดการขยะแบบมีส่วนร่วมและการน า ขยะ 
มาใช้ประโยชน์รวมทั้งสอดแทรกในสาระการเรียนรู้ที่เกี่ยวข้อง  

๔. นักเรียนเรียนรู ้จากแหล่งเรียนรู ้ มีการขยายผลแหล่งเรียนรู ้ นักเรียน โรงเรียน 
ชุมชน เรียนรู ้ด้านการลดใช้พลังงาน การจัดการขยะและอนุรักษ์สิ ่งแวดล้อมเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้  
และตัวอย่างรูปแบบผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เช่น โรงงานอุตสาหกรรมสีเขียว ฯลฯ  

๕. นักเรียน สถานศึกษามีการเก็บข้อมูลเปรียบเทียบการลดปริมาณคาร์บอนไดออกไซต์  ใน
การด าเนินกิจกรรมประจ าวันในสถานศึกษาและที ่บ ้าน และข้อมูลของ Carbon Footprint  
ในรูปแบบ QR CODE และ Paper less  

๖. ครู มีความคิดสร้างสรรค์ สามารถพัฒนาสื ่อ นวัตกรรม และด าเนินการจัดท า
งานวิจัยด้านการสร้างส านึกด้านการผลิตและบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมได้  

๗. ครู และนักเรียนสามารถน าสื ่อนวัตกรรมที ่ผ ่านกระบวนการคิดมาประยุกต์ใช้  
ใน โ ร ง เ ร ียนการจ ัดการ เ ร ียนรู ้ และประย ุกต ์ใ ช ้ใ นช ีว ิต ประจ า ว ันและช ุมชน ได ้ต ามแนวทา ง  
Thailand ๔.๐ 

๘. ส านักงานเขตพื้นที ่การศึกษา สถานศึกษามีการปรับปรุงและพัฒนาบุคลากร  
และสถานที ่ให้เป็นส านักงานสีเขียวต้นแบบมีนโยบายการจัดซื ้อจัดจ้างที ่เป็นมิตรกับสิ ่งแวดล้อม  
ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ของนักเรียนและชุมชน  
 
กลยุทธ์ที่ ๕  พัฒนาคุณภาพชีวิตเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

                 (๑) ส านักงานเขตพื นที่การศึกษา 

๑.๑. สนับสนุน ส่ง เสริม สถานศึกษาด้านการบริหารจัดการส านักงานสีเขียวและ
สถานศึกษาที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Green office) 

๑ . ๒  พ ัฒ น า  ย ก ร ะ ด ับ ส ถ า น ศ ึก ษ า น า ร ่อ ง ข ย า ย ผ ล  ส ่ง ส ถ า น ศ ึก ษ า ต ้น แ บ บ 
ด้านการพัฒนา ด้านการผลิต และบริโภค ที ่เป ็นมิตรกับสิ ่งแวดล้อมทั ้งระบบ เช่น การเลือกซื ้อ



๗๙ 

 

ผลิตภัณฑ์เบอร์ ๕ และผลิตภัณฑ์ที่มีฉลากและสัญลักษณ์เบอร์ ๕ เพื่อลดการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ
และลดปริมาณขยะในส านักงานและสถานศึกษา 

๑.๓ ส่งเสริมการพัฒนาสื ่อนวัตกรรม และบูรณาการสาระการเรียนรู ้และแผนการ
จัดการเรียนรู้เรื่องการผลิตและบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมต่อการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ  

๑.๔ ขยายผลผ่านระบบ DLTV ส่งเสริมความรู้เรื่องการผลิตและบริโภคที่เป็นมิตรกับ 
สิ ่งแวดล้อมต่อความปลอดภัย และสุขภาพที ่ด ีสู ่ส ังคมเมือง เช ิงนิ เวศและการจัดการมลพิษและ
สิ่งแวดล้อมที่ดีและการเลือกผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและฉลากที่แสดงสัญลักษณ์
ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

๑.๕ จัดท าระบบนิเทศ ติดตามผลการด าเนินงานในสถานศึกษาทั้งในระบบออนไลน์
และนิเทศเชิงคุณภาพพัฒนาการกรอกข้อมูลระบบการนิ เทศติดตาม แลกเปลี ่ยนน าเสนอผลงาน 
และมอบรางวัลเกียรติยศ ประชาสัมพันธ์และจัดพิมพ์ เว็บไซต์ ผลงานเพื่อเผยแพร่และเป็นต้นแบบ 
สรุปผลรายงาน 

(๒) สถานศึกษา 
๒.๑ พัฒนานวัตกรรมโดยใช้กระบวนการ  BBL/PLC และ Decision – Making  

การน าขยะมาใช้ประโยชน์ในรูปแบบผลิตภัณฑ์และพลัง งานและลดประมาณขยะ การบ าบัดน้ าเสีย  
ลดการใช้เผาและลดใช้สารเคมี สู่โรงเรียนปลอดภัยและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  

๒.๒ ขยายผลจากโรง เร ียนคาร ์บอนต่ า สู ่ช ุมชนเช ิงน ิเ วศและการจ ัดการมลพิษ  
และสิ่งแวดล้อมดี Green city ด้านพลังงาน การจัดการขยะและน้ าเสีย ชุมชนผลิตและบริโภค  
ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

๒.๓ ส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาให้นักเรียน โรงเรียนได้ศึกษา เรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้
โรงงานอุตสาหกรรม การผลิตที ่เป็นมิตรกับสิ ่งแวดล้อม ชุมชนเมืองนิเวศ และหน่วยงานส่งเสริม  
การบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อน าความรู้มาประยุกต์ใช้และ จัดท าโครงงานด้านการอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อม 

๒.๔ ส่งเสริมแนวทางการจัดการเรียนรู้อาชีพที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมในสถานศึกษา  
จัดค่ายเยาวชนวัยซนลดคาร์บอนเพื่อโลก  ประกวดชุมชนต้นแบบที่น าความรู้จากโรงเรียนต่อยอด  
สู่ชุมชนนิเวศ ปลอดขยะ ปลอดสารพิษเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม อย่างน้อย ๒,๐๐๐ ชุมชน 
 

นโยบายที่ ๖  การพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา  

ตัวชี วัด 
๑. สถานศึกษาได้รับการกระจายอ านาจการบริหารจัดการศึกษาอย่างเป็นอิสระ  



๘๐ 

 

๒. สถานศึกษา ส านักงานเขตพื้นที ่การศึกษา ได้รับการพัฒนาให้เป็นหน่วยงานที่มี
ความทันสมัย ยืดหยุ่น คล่องตัวสูง พร้อมที่จะปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกอยู่ตลอดเวลา 
เป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่สนับสนุน ส่งเสริม ตรวจสอบ ติดตาม เพื่อให้สถานศึกษาสามารถจัดการศึกษา
ได้อย่างมีประสิทธิภาพครอบคลุมทุกต าบล 

๓. สถานศึกษา ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา และส านักงานส่วนกลาง น านวัตกรร ม 
และเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) มาใช้ในการบริหารจัดการและตัดสินใจ ทั้งระบบ  

๔. สถานศึกษา และหน่วยงานในสังกัดทุกระดับมีความโปร่งใส ปลอดการทุจริต  
และประพฤติมิชอบ บริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล  

๕. สถานศึกษา หน่วยงานในสังกัด ทุกระดับ ผ่านการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ( Integrity & Transparency Assessment  : ITA) 

๖. สถานศึกษาทุกแห่งและหน่วยงานในสังกัดมีระบบฐานข้อมูลสารสนเทศวิชาการ 
ผู้เรียน ครู บุคลากรทางการศึกษา สถานศึกษา หน่วยงานในสังกัด  

๗. สถานศึกษาทุกแห่งมีข้อมูลผู ้เรียนรายบุคคลที่สามารถเชื ่อมโยงกับข้อมูลต่าง ๆ 
น าไปสู ่การวิเคราะห์เพื ่อวางแผนการจัดการเรียนรู ้สู ่ผู ้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ( Big Data 
Technology) 

๘. สถานศึกษา ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา และส านักงานส่วนกลางมีแพลตฟอร์ม
ดิจิทัล (Digital Platform) เพ่ือสนับสนุนภารกิจด้านบริหารจัดการศึกษา 

๙.  สถานศ ึกษาท ุกแห ่งม ีร ะบบข ้อม ูล ส ารสน เทศที ่ส ามารถ ใช ้ใ นการว า งแผน  
การจัดการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 
กลยุทธ์ที่ ๖  พัฒนาองค์กรสู่มาตรฐานและมีความทันสมัย 

   ๖.๑ การกระจายอ านาจให้สถานศึกษา  หรือกลุ ่มสถานศึกษามีความเป็นอิสระ 
ในการบริหารและจัดการศึกษาครอบคลุม ด้านการบริหารวิชาการ ด้านการบริหารงบประมาณ  
ด้านการบริหารงานบุคคล และด้านการบริหารงานทั่วไป   

  โดยมีแนวทางการด าเนินการ ดังนี้ 
  (๑)  ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาสถานศึกษาหรือกลุ่มสถานศึกษาให้มีความเป็น

อิสระในการบริหารจัดการศึกษา ครอบคลุม ด้านการบริหารวิชาการ ด้านการบริหารงบประมาณ ด้านการ
บริหารงานบุคคล และด้านการบริหารงานทั่วไป 

  (๒) ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษา หรือกลุ่มสถานศึกษาจัดหาเจ้าหน้าที่เพื่อปฏิบัติ
หน้าที่สนับสนุนงานด้านธุรการ ด้านการเงิน การบัญชีและพัสดุ และด้านบริหารงานบุ คคล เพื่อมิให้งาน
ดังกล่าวเป็นภาระที่เกินสมควรแก่ครู ผู้ปฏิบัติหน้าที่การจัดการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียน  

  (๓) ส ่ง เสร ิม สนับสนุน ให ้โรงเร ียนขนาดเล ็ก ให้ม ีระบบการบร ิหารจ ัดการที่
หลากหลาย เช่น การบริหารจัดการแบบกลุ่มโรงเรียน การสอนแบบบูรณาการ คละชั้น เป็นต้น  



๘๑ 

 

  (๔)  น าผลการประกันคุณภาพการศึกษามาใช ้ในการวางแผนการปฏิบ ัต ิการ
ตรวจสอบติดตามเพ่ือการปรับปรุงพัฒนาสถานศึกษาให้มีคุณภาพและเป็นไปตามมาตรฐานการศึกษา  

  ๖.๒ พัฒนาส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา และสถานศึกษา ให้เป็นหน่วยงานมีความ
ทันสมัยอย่างมีประสิทธิภาพ 

  เป ็นมาตรการในการเพิ ่มประสิทธ ิภาพการบร ิหารงานของส าน ักงานทั ้งระดับ
ส านักงานส่วนกลาง และส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา ให้เป็นหน่วยงานที่ทันสมัย พร้อมที่จะปรับตัวให้ทัน
ต่อการเปลี ่ยนแปลงของโลกอยู ่ตลอดเวลา มีความโปร ่งใส ปลอดการทุจร ิต และประพฤติมิชอบ  
บริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล เป็นหน่วยงานที ่มีหน้าที ่สนับสนุน ส่งเสริม ตรวจสอบ ติดตาม  
เพ่ือให้สถานศึกษาสามารถจัดการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

  โดยมีแนวทางการด าเนินการ ดังนี้ 
(๑) ศึกษา วิเคราะห์ ปรับปรุง และพัฒนาส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา ให้เป็น

หน่วยงานที่ทันสมัย มีหน้าที่ สนับสนุน ก ากับ ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล สถานศึกษา เพื่อ
การบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ โดยยึดหลักธรรมาภิบาล  

(๒) ส่งเสริม สนับสนุน ให้ส านักงานเขตพื้นที ่การศึกษา ใช้ระบบการบริหาร
จัดการที่มุ ่ง เน้นคุณธรรมและความโปร่งใสในการท างานตามหลักการประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ( Integrity & Transparency Assessment : ITA) 

(๓)  ส ่ง เสริม สนับสนุน ให้ส านักงานเขตพื้นที ่การศึกษาน านวัตกรรม และ
เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) มาใช้ในการบริหารงาน 

(๔ )  ส ่ง เ ส ร ิมกา รบร ิห า รจ ัดการ เ ขต พื ้นที ่ก า รศ ึกษา โดย ใช ้พื ้นที ่ เ ป ็น ฐ าน  
(Area-based Management) รูปแบบการบริหารแบบกระจายอ านาจ “CLUSTERs” 

(๕) ส่งเสริม การมีส่วนร่วม จัดท าแผนบูรณาการจัดการศึกษาในระดับพ้ืนที่  
(๖) สร้างความเข้มแข็งในการยกระดับคุณภาพการศึกษารูปแบบเครือข่าย  

เช่น เครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษา ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้  สหวิทยาเขต 
กลุ่มโรงเรียน ฯลฯ 

(๗) ส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนของสังคมมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาแบบบูรณาการ 
ที่ตอบสนองความต้องการของประชาชนและพ้ืนที่ 

(๘) ส่งเสริม สนับสนุน ผู้ปกครอง ชุมชน สังคม และสาธารณชน ให้มีความรู้ 
ความเข้าใจ และมีส่วนร่วมรับผิดชอบ (Accountability) ในการบริหารจัดการศึกษา 

(๙)  ส ่ง เสริมให้ทุกภาคส่วนของสังคมเข้ามามีส ่วนร่วมสนับสนุนทรัพยากร  
เพ่ือการศึกษา 

 



๘๒ 

 

๖.๓ พัฒนานวัตกรรม เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) และระบบการ
ท างานที่เป็นดิจิทัลเข้ามาประยุกต์ใช้อย่างคุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด 

  เป็นมาตรการในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) มาใช้ 
ในการเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารอย่างเป็นระบบ น าไปสู่การน าเทคโนโลยีการวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ 
(Big Data Technology)  เพื่อเชื่อมโยงข้อมูลด้านต่าง ๆ ตั้งแต่ข้อมูลผู้เ รียน ข้อมูลครู ข้อมูลสถานศึกษา 
ข้อมูลงบประมาณ และข้อมูลอื ่น ๆ ที ่จ าเป็น มาวิเคราะห์เพื ่อให้สถานศึกษาสามารถจัดการเรียนรู้  
เพื ่อพัฒนาผู ้เร ียนเป็นรายบุคคลตามสมรรถนะ และความถนัด และสามารถว ิเคราะห์เป ็นข ้อมูล  
ในการวางแผนการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศ น า Cloud Technology มาให้บริการ 
แก่หน่วยงานทุกระดับทั้งระดับ IaaS PaaS และ SaaS และพัฒนาแพลตฟอร์มดิจิทัล (Digital Platform) 
ระบบบริหารงานส านักงาน เช่น ระบบแผนงานและงบประมาณ ระบบบัญชี ระบบพัสดุ ระบบสารบรรณ 
เป็นต้น เพ่ือเจ้าหน้าที่สามารถใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ เชื่องโยงกันทั้งองค์กร 

  โดยมีแนวทางการด าเนินการ ดังนี้ 
(๑) ศึกษา วิเคราะห์ น า Cloud  Technology มาให้บริการหน่วยงานในสังกัด

ทุกระดับทั้งในรูปแบบ Private Cloud Hybridge Cloud และ public Cloud ทั้งในระดับ IaaS 
Paas และ SaaS 

(๒) ศึกษา วิเคราะห์ น า Big Data Technology มาใช้ในการเชื่อมโยงข้อมูล
ของนักเรียนในฐานข้อมูลต่าง ๆ เพ่ือน ามาวิเคราะห์ คุณภาพของผู้เรียนในมิติต่าง ๆ  

(๓) พัฒนาแพลตฟอร์มดิจิทัล (Digital Platform)  เ พื ่อสนับสนุนภารกิจ 
ด้านบริหารจัดการศึกษาทั้งระบบพร้อมให้บริการ (Services) เชื ่อมโยงข้อมูล  เพื่อแลกเปลี ่ยน 
และบูรณาการข้อมูลภาครัฐทั้งภายในและนอกสังกัดอีกทั้งยังเป็นระบบกลางส าหรับใช้ในการพิสูจน์
ยืนยันตัวตนเดียวและรองรับการท างานร่วมกับแพลตฟอร์มดิจิทัลต่าง ๆ  

(๔) พัฒนาแพลตฟอร์มดิจิทัล (Digital Platform) ด้านการเรียนรู้ของผู้เรียน 
และบุคลากรทางการศึกษา ด ้านการบร ิหารงาน เชื ่อมโยงถึงการพัฒนาคร ู เ พื ่อ ให ้สอดคล้อง  
กับความก้าวหน้า ในอาชีพ ตลอดจนพัฒนา ระบบข้อมูลสารสนเทศของผู ้เ ร ียน เป็นรายบุคคล  
ตั ้งแต ่ร ะด ับปฐมว ัย  จนจบการศึกษาขั ้น พื ้นฐาน  ที ่ส ามารถเชื ่อมโยงก ับหน่วยงานที ่เ กี ่ยวข ้อ ง  
น าไปสู่การพัฒนาฐานข้อมูลประชากรด้านการศึกษาของประเทศ 

 
นโยบายที่ ๗  การใช้บริบทของจังหวัดเชียงใหม่ เป็นฐานการเรียนรู้และต่อยอดการพัฒนาองค์กรแห่ง   
                นวัตกรรม 
ตัวชี วัด 

1. ร้อยละของบุคลากรระดับกลุ่มและระดับเขตพื้นที่การศึกษาที่เข้าร่วมประชุมปฏิบัติการ 
PLC และพัฒนางานด้วยนวัตกรรมการศึกษา 



๘๓ 

 

2. ร้อยละของครุและผู้บริหารในเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่สร้างนวัตกรรมในการ
บริหารสถานศึกษาและการจัดการเรียนรู้ 

3. ส านักงานเขตพื้นที ่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 เป็นส านักงานสีเขียว และ
ส านักงานที่ใช้เทคโนโลยีในการบริหารจัดการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 

4. ร้อยละของบุคลากรในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ปฏิบัติตนตามค่านิยมองค์กร  
5. ร้อยละของสถานศึกษามีการพะฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนและการประกันคุณภาพ

การศึกษา 
6. ร้อยละของผู้เรียนที่เป็นนวัตกร 
 

กลยุทธ์ที่ ๗  พัฒนาส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา และสถานศึกษาให้เป็นบุคคลและองค์กรแห่งการ  
                เรียนรู้ก้าวสู่องค์กรแห่งนวัตกรรม 

๗.๑ ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
(1) ส่งเสริมให้บุคลากรทุกคน ประกอบด้วย ผู้บริหาร บุคลากรทางการศึกษา 38 ค (1) (๒)     

ทุกคนพัฒนาตนเองให้มีความรู้ ความสามารถในภารกิจที่รับผิดชอบ ใช้เทคโนโลยีในการปฏิบัติงานได้
สะดวก รวดเร็ว มีประสิทธิภาพ  

(๒) พัฒนาผู้อ านวยการกลุ่ม  ศึกษานิเทศก์ และบุคลากรในส านักงาน สามารถสร้างผลงานใหม่ๆ
หรือนวัตกรรมทางการศึกษา ให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาตน พัฒนางาน มีภาวะผู้น า มีทักษะใน การ
น าเสนอผลงานที่ดีของตนเองและกลุ่ม เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ และก้าวสู่องค์กรนวัตกรรมในอนาคต  

(๓) ส่งเสริม สนับสนุน การบริหารส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาในรูปแบบเครือข่ายพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาระดับอ าเภอ การบริหาร Clusters (เชิงพื้นที่) การบูรณาการการจัดการเรียนรู้กับชุมชนในพื้นที่ 
(Partnerships)และการมีส่วนร่วมในการบริหารการศึกษาแบบบูรณาการร่วมกับหน่วยงานอื่น ๆ ทั้งในด้าน
โอกาสทางการศึกษา คุณภาพการศึกษา และประสิทธิภาพในการบริหารการศึกษา  

(3) ส่งเสริมการพัฒนาการบริหารส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา โดยใช้เครื่องมือการประเมิน ITA 
การประเมินมาตรฐานส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา การติดตามประเมินผลตัวชี้วัดส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน , Green Office การประเมินโครงการต่าง ๆ ให้มีความเป็นเอกภาพและมี
ประสิทธิภาพ 

(4) ส่งเสริมการน าเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) มาใช้ในการบริหารส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษา และให้บริการแก่สถานศึกษา สามารถเชื่อมโยงข้อมูลทุกด้านของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
น า Big Data ไปใช้ในการวางแผนพัฒนาการศึกษาได้ทุกระดับการศึกษา 

(5) ก าหนดจุดเน้นการพัฒนาส านักงานเขตพื้นที ่การศึกษาในแต่ละปีงบประมาณร่วมกัน และ
ส่งเสริมให้ม ีการปฏิบัติตามค่านิยมองค์กรอย่างเข้มแข็ง โดยเฉพาะอย่างยิ ่งด ้านความมีว ินัย ความ
รับผิดชอบ ต่องานในหน้าที่และภารกิจขององค์กร 

 
 
 

 



๘๔ 

 

๗.๒ สถานศึกษา 
(1) ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของสถานศึกษา โดยการพัฒนาหลักสูตร การจัดการเรียนรู้  

การบริหารงานวิชาการ ให้สอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลง น าไปสู่การพัฒนาผู้ เรียนในศตวรรษที่ 21  
(3R 8C) มีคุณธรรมจริยธรรม ทัศนคติที่ถูกต้อง ค่านิยมที่ดีงาม 

(2) ยกระดับคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้มีส่วนร่วมในการบริหาร/พัฒนาหลักสูตร 
และการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ให้สถานศึกษาเป็นแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิตของคนในชุมชน  

(3) ส่งเสริมการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ให้เกิดผลต่อการพัฒนาคุณภาพของ
สถานศึกษาทั้งระบบ 
         (๔) ส่งเสริมการเรียนรู้ของครูทุกระดับ และปรับเปลี่ยนการพัฒนาครูจากผู้สอน เป็นผู้อ านวยความ
สะดวกการเรียน เน้นการสอนให้ผู้เรียนพัฒนาทักษะการคิด วิเคราะห์ คิดสร้างสรรค์ ให้กับนักเรียนทุกคน
อย่างเป็นรูปธรรมทุกโรงเรียน 
       (๕) ส่งเสริมการพัฒนางานของผู้บริหาร ครู นักเรียน ให้เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ เป็นนวัตกร ใช้
นวัตกรรม PLC, Active Learning, STEM, IS, English, Higher Order Thinking สร้างสรรค์ผลงาน 
ผู้บริหาร ครู และนักเรียนให้เป็นนวัตกรรมและก้าวสู่โรงเรียนนวัตกรรม (Thailand 4.0) 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

ส่วนที่ 3   
รายละเอียดแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๘๕ 
 

สวนที่ 3 

รายละเอียดของแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2563 

 

บัญชีจัดสรรงบประมาณ ป 2563 สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 1   

  
รายการ 

จัดสรรงบประมาณ ปงบประมาณ 
2563  

งบประมาณสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 3,000,000 บาท จัดสรรตามอัตราสวน 70:20:10 

1.งบสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 70%  2,100,000 

2.งบติดตามการบริหารงานระดับเขตพ้ืนท่ี 20% 600,000 

3.งบดําเนินงานเฉพาะ/นโยบายเรงดวน 10% 300,000 

รวมท้ังสิ้น  3,000,000 

  งบบริหารสํานักงานเขตพ้ืนท่ี (ขอ 1 70% =2,100,000 บาท มีรายละเอียด ดังนี้ 

1.คาสาธารณูปโภค - คาไฟฟา 240,000 

2.คาสาธารณูปโภค - คาโทรศัพท 105,000 

3.คาสาธารณูปโภค - คาไปรษณีย 105,000 

4.คาเบี้ยเลี้ยง คาท่ีพัก คาพาหนะ 900,000 

5.คาซอมแซมครุภัณฑ 45,000 

6.คาซอมแซมยานพาหนะ 97,500 

7.คาวัสดุสํานักงาน 262,500 

8.คาน้ํามันเชื้อเพลิง 127,500 

9.คาเปลี่ยนถายน้ํามันหลอลื่น 18,000 

10.คาน้ําดื่ม 60,000 

11.คาหนังสือพิมพ 30,000 

12.คาจางถายเอกสาร 60,000 

13.อ่ืนๆ 49,500 

รวม 2,100,000 

   



๘๖ 
 

 สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 1 ไดวิเคราะหโครงการตามประเด็น

ยุทธศาสตร มาตรการ โครงการ กิจกรรมตามตัวชี้วัดท่ี สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน กําหนด

โดยมีงบประมาณรวมท้ังสิ้น 2,000,000 บาท (สองลานบาท)  จําแนกตามจุดเนน สํานักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 1 และตามนโยบาย  7 นโยบาย ดังนี ้

สรุปงบประมาณตามจุดเนน สพป.เชียงใหม เขต 1 

 
ดาน ช่ือโครงการ งบประมาณ 

 
1. โอกาส 1.สรางนวัตวิถีอาชีพในโรงเรียน 13,700 

 
      

 

2. คุณภาพการศึกษา 
  

2.สรางนวัตกรตัวนอยผานหุนยนต 15,000 

   

3.กระบวนการสงเสริมโรงเรียนตนแบบ 
นวัตกรรมดานการปลูกฝงคุณธรรม 

20,000 

 
    

 

3. ประสิทธิภาพการบริหารจัดการ 
  

4. สงเสริมสนับสนุนเครือขายพัฒนา 
คุณภาพการศึกษา สพป.ชม 1 

360,000 

  

5. พัฒนาสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
เปนหนวยงานตนแบบ สํานักงานสีเขียว 

12,000 

 

รวม 420,700 

     สรุปงบประมาณในโครงการตามแผนปฏิบัติการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 

     

 
นโยบายท่ี นโยบาย งบประมาณ (บาท) 

 
1 การจัดการศึกษาเพ่ือความม่ันคง 20,000 

 

2 การจัดการศึกษาเพื่อเพ่ิมความสามารถในการแขงขัน 37,000 

 

3 การพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย 418,000 

 

4 การสรางโอกาสในการเขาถึงบริการการศึกษาท่ีมีคุณภาพ 18,000 

 

5 การจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 10,000 

 
6 การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา 318,650 

 
7 การใชบริบทของจังหวัดเชียงใหม เปนฐานการเรียนรูและตอยอดสูการพัฒนา 757,650 

 
รวมท้ังสิ้น 1,579,300 

     

   
รวมท้ังสิ้น 2,000,000 



๘๗ 
 

สรุปโครงการปงบประมาณ พ.ศ. 2563 

นโยบายท่ี 1 การจัดการศึกษาเพ่ือความม่ันคง 

ท่ี โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

ผูรับผิดชอบ 
ระยะเวลา 

ท่ีไดรับจัดสรร ท่ีดําเนินการ 

1 การขับเคลื่อนพระบรมราโชบายดานการศึกษา 20,000 กลุมนิเทศ ติดตามฯ พ.ค. - มิ.ย.  

  และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง     2563  

  สูการพัฒนาผูเรียนใหมีคุณลักษณะ       

  อันพึงประสงค       

2 การสงเสริมพัฒนาผูเรียนใหเปน บูรณาการ กับ ITA  กลุมสงเสริมฯ  พ.ค.- ส.ค. 

  พลเมืองโลกท่ีดี มีคุณธรรม จริยธรรม     2563  

  ดวยกระบวนการจัดกิจกรรมลูกเสือใน       

  สถานศึกษา       

          

3 การปองกันปญหาและแกไขภัยคุกคาม  สพฐ. จัดสรร กลุมสงเสริมฯ ม.ค. -ก.ย.  

  ทุกรูปแบบในสถานศึกษา ภายใตระบบ      2563 

  การดูแลชวยเหลือและคุมครองนักเรียน       

          

4 จิตอาสา เราทําดี ดวยหัวใจ โรงเรียน บูรณาการ กับ ITA  กลุมนิเทศ ติดตามฯ พ.ค. - ก.ย.  

  ในสังกัด สพป.เชียงใหม เขต ๑     2563  

          

5 โครงการ "โรงเรียนสุจริต"   สพฐ. จัดสรร กลุมนิเทศ ติดตามฯ เม.ย. - ก.ย.  

  ปงบประมาณ ๒๕๖๓      2563 

          

   รวม 20,000     

      
 
 
 
 
 
 
 
 



๘๘ 
 

นโยบายท่ี 2 การจัดการศึกษาเพ่ือเพ่ิมความสามารถในการแขงขัน 

 

 

ท่ี โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

ผูรับผิดชอบ 
ระยะเวลา 

ท่ีไดรับจัดสรร ท่ีดําเนินการ 

1 การแขนขันงานศิลปหัตกรรมนักเรียน  27,000 กลุมสงเสริมการจัด  ธ.ค 2562 

  ครั้งท่ี ๗๐ ปการศึกษา ๒๕๖๓    การศึกษา   
          

2 พัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัยสอดคลอง 10,000 กลุมนิเทศ ติดตาม ฯ พ.ค. -ก.ย. 

  กับทักษะการเรียนรูในศตวรรษท่ี ๒๑     2563  

  สังกัด สพป.เชียงใหม เขต ๑       
          

3 การนิเทศติดตามครูปฐมวัยในโครงการ สพฐ จดัสรร กลุมนิเทศ ติดตาม ฯ ต.ค. 2562- 

  บานนักวิทยาศาสตรนอย ประเทศไทย      ก.ย. 2563  

  รุนท่ี ๑-๔, ๗ ปการศึกษา ๒๕๖๒       
          

4 พัฒนาเด็กปฐมวัยโดยใชการจัดประสบการณ บูรณาการ กลุมนิเทศ ติดตาม ฯ พ.ค. -ก.ย. 

  แบบ STEM ศึกษาใน ระดับปฐมวัย กับ 3+4   2563  

  
 

      
5 การวิจัยสงเสริมครูคณิตศาสตร  รอพิจารณา กลุมนิเทศ ติดตาม ฯ  ธ.ค. 2562 - 
  และวิทยาศาสตรในดานการ การจัดการเรียน     เม.ย. 2563  
  การสอน เพ่ือสอดคลองแนวทางตามกรอบ        
  แนว PISA (Programme of Internationnal       
    Student Assessment)       
  

 
      

6 การขับเคลื่อนการนิเทศภายในแบบ บูรณากับ กลุมนิเทศ ติดตาม ฯ 12 มิ.ย. -  
  บูรณาการโดยใชพ้ืนท่ีเปนฐานในสถานศึกษา น.3 โครงการ 5   12 ก.ค. 63  
   100% ปงบประมาณ  2563       
  

 
      

7 การฝกอาชีพและการมีงานทําสงเสริม รอพิจารณา กลุมนิเทศ ติดตาม ฯ 1 ต.ค. 62-  
  ความพรอมเด็กไทยสูการเปนผูประกอบ     30 ก.ย.2563  
  อาชีพท่ีม่ันคง       

    37,000     

 
    



๘๙ 
 

นโยบายท่ี 3 การพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย 

 
 
 
 

 

ท่ี โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

ผูรับผิดชอบ 
ระยะเวลา 

ท่ีไดรับจัดสรร ท่ีดําเนินการ 

1 สรางขวัญ เสริมทักษะ พัฒนาครูและ 40,000 กลุมบริหารงานบุคคล  ธ.ค. 2562 

  บุคลากร       

          

2 ประชุมปฏิบัติการเพ่ือพัฒนาศักยภาพ 150,000 กลุมอํานวยการ 1 ต.ค. 2562-  

  ผูบริหารสถานศึกษาและพัฒนาองคกร     30 ก.ย. 2563  
  สูความเปนเลิศ ประจําป ๒๕๖๓       
          

3 ปรับปรุงชวยเหลือการใชงานระบบ 10,000 กลุมเทคโนโลยี ก.พ. - ส.ค.   

  คอมพิวเตอรและเทคโนโลยีการสื่อสาร     2563  

  สําหรับโรงเรียนในสังกัดนักงานเขตพ้ืนท่ี       

   การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต ๑       

     

4 เทคนิคการยกระดับคุณภาพการเรียน 10,000 กลุมนิเทศ ติดตามฯ 1 ต.ค. 2562-  

  การสอนภาษาไทย     30 ก.ย. 2563  

          

5 โครงการบูรณาการนิเทศ ปงบประมาณ 100,000 กลุมนิเทศ ติดตามฯ 1 ต.ค. 2562-  

  2563     30 ก.ย. 2563  

     

6 พัฒนาระบบงานการบันทึกผลการเรียน 8,000 กลุมนิเทศ ติดตามฯ พ.ค. 2563  

  นักเรียนดวยโปรแกรมระบบบริหารจัดการ       

  สถานศึกษา (SchoolMIS)       

          

7 การพัฒนาครูผูสอนกลุมสาระการเรียนรู รอพิจารณา กลุมนิเทศ ติดตามฯ ต.ค. 2562-  

  ศิลปะ(นาฎศิลป) ในศตวรรษท่ี 21     ก.ย. 2563  

          



๙๐ 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

ท่ี โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

ผูรับผิดชอบ 
ระยะเวลา 

ท่ีไดรับจัดสรร ท่ีดําเนินการ 

8 โครงการวิจัยสงเสริมการจัดการเรียนการสอน 20,000 กลุมนิเทศ ติดตามฯ ธ.ค. 2562-  

  โครงงาน STEM Education เพ่ือสิ่งแวดลอม     ส.ค. 2563  

  STEEM (Science Technology Engineering        

  Enviroment Mathemetic)       

          

9 พัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ 40,000 กลุมนิเทศ ติดตามฯ ธ.ค. 2562-  

  และภาษาท่ี 3 เพ่ือการสื่อสาร     ส.ค. 2563  

     

10 โครงการติดตามการดําเนินงาน ใชเงิน  กลุมสงเสริมการจัด ต.ค. 2562-  

  โครงการอาหารกลางวันในโรงเรียน โครงการ  การศึกษา ก.ย. 2563  

  ประถมศึกษาเพ่ือสุขภาวะท่ีดีของ อาหารกลางวัน     

  นักเรียน       

          

11 พัฒนาคุณภาพการศึกษาเพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ ์ 10,000 กลุมนิเทศ ติดตามฯ 16 ต.ค. 62  

  ทางการเรียน NT และ O-Net (ทดลองนวัตกรรม)     31 พ.ค. 63  

          

12 ศึกษานิเทศกไทย หัวใจโคชและฟา 20,000 กลุมนิเทศ ติดตามฯ ธ.ค. 2562-  

  (Supervisor As Coach & Facilitator)     30 เม.ย. 63  

         

 13 โรงเรียนคุณภาพประจําตําบล  10,000 กลุมนิเทศ ติดตามฯ   

          

    418,000     



๙๑ 
 

 นโยบายท่ี 4 การสรางโอกาสในการเขาถึงบริการการศึกษาท่ีมีคุณภาพ 

 
 
 
 

ท่ี โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ 
ท่ีไดรับจัดสรร 

ผูรับผิดชอบ 
ระยะเวลา 

ท่ีดําเนินการ 

1 เยี่ยมบาน และติดตามผลการดําเนินงาน 12,000 กลุมสงเสริม ต.ค. 2562 -  

  การจัดการศึกษาโดยครอบครัว    การจัดการศึกษา  พ.ค. 2563 

  สพป. เชียงใหม เขต ๑ ปการศึกษา ๒๕๖๓       
         
          
2 พัฒนารูปแบบและนิเทศ ติดตาม เพ่ือ บูรณาการกับ กลุมนิเทศ ติดตามฯ พ.ย. 2562- 

  ยกระดับคุณภาพการจัดการเรียนรู  กลุมเทคโนโลยี   ก.ย. 2563  

  การสอนในโรงเรียนขนาดเล็ก  ในนโยบาย ท่ี 3     

          

3 กองทุนปนสุขใหนอง สพป. เชียงใหม  6,000 กลุมสงเสริม  ต.ค. 2562 - 

  เขต ๑    การจัดการศึกษา ก.ย. 2563  

          

4 ประชุมชี้แจงเพ่ือเสริมสรางความรู รอพิจารณา กลุมอํานวยการ ต.ค. 2562 -  

  ความเขาใจเก่ียวกับระบบการควบคุม      ก.ย. 2563  

  ภายใน เพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา       

  ประจําปการศึกษา ๒๕๖๓       

          

5 พัฒนาระบบขอมูลสารสนเทศเพ่ือการ สพฐ. จัดสรร กลุมสงเสริม ต.ค. 2562 -  

  เขาถึงบริการทางการศึกษาท่ีมีคุณภาพ    การจัดการศึกษา  ส.ค. 2563  

  และลดความเหลื่อมล้ําทางการศึกษา       

          

6 การขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษา สพฐ จัดสรร กลุมนิเทศ ติดตามฯ พ.ย. 2562 -  

  โรงเรียนประชารัฐท่ีมีประสิทธิภาพ      ก.ย. 2563  

          

   รวม  18,000     

     



๙๒ 
 

นโยบายท่ี 5 การจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 

 
ท่ี โครงการ/กิจกรรม 

งบประมาณ 
ผูรับผิดชอบ 

ระยะเวลา 
ท่ีไดรับจัดสรร ท่ีดําเนินการ 

1 โรงเรียนสิ่งแวดลอม สํานักงานเขตพ้ืนท่ี 10,000 กลุมนิเทศ ติดตามฯ ก.พ. - มิ.ย.   

   การศึกษา      2563 

          

2 โครงการปรับปรุงภูมิทัศนอาคาร รอพิจารณา กลุมอํานวยการ ต.ค. 2562-  

  สถานท่ี สํานักงาน สพป. เชียงใหม      ก.ย. 2563  

  เขต ๑        

          

          

          

   รวม 10,000     

     นโยบายท่ี 6 การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา 
 

ท่ี โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

ผูรับผิดชอบ 
ระยะเวลา 

ท่ีไดรับจัดสรร ท่ีดําเนินการ 

1 ดูแลปรับปรุงแกไขระบบงานคอมพิวเตอร 100,000 กลุมเทคโนโลยีฯ ม.ค. - ก.ย. 63  

  และเครือขายอินเทอรเน็ตภายในสํานักงาน       

  เขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม        

  เขต ๑       

          

2 สงเสริมการใชระบบขอมูลสารสนเทศทาง 30,000 กลุมเทคโนโลยีฯ ต.ค. 2562 -  

  การศึกษา   ก.ค. 2563  

        

3 โครงการเสริมสรางความรูกฎหมายและวินัย 3,000 กลุมนิติกร ต.ค. 2562 -  

  เชิงบวกสูสถานศึกษา เพ่ือการแกปญหา     ก.ย. 2563  

  การกระทําผิดวินัย จรรยาบรรณ และการ       

  ประพฤติมิชอบ       

      
 



๙๓ 
 

 

ท่ี โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

ผูรับผิดชอบ 
ระยะเวลา 

ท่ีไดรับจัดสรร ท่ีดําเนินการ 

4 การเสริมสรางศักยภาพบุคลากร เพ่ือเพ่ิม 50,000 กลุมอํานวยการ ต.ค. 2562 -  

  ประสิทธิภาพการทํางานสูองคกรท่ีเปนเลิศ     ก.ย. 2563  

          

5 ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 5,000 กลุมนโยบายและแผน ต.ค. 2562 -  

  ข้ันพ้ืนฐาน ประจําปงบประมาณ ๒๕๖3     ก.ย. 2563  

          

6 การประเมินมาตรฐานสํานักงานเขตพ้ืนท่ี 5,000 กลุมอํานวยการ ต.ค. 2562 -  

  การศึกษาและ KPI     ก.ย. 2563  

          

7 โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหาร 15,000 หนวยตรวจสอบภายใน ต.ค. 2562 -  

  งบประมาณและพัฒนามาตรฐานการ     ก.ย. 2563  

  ตรวจสอบภายใน       

          

8 การจัดทําแผนปฏิบัติการ ประจาํป 10,000 กลุมนโยบายและแผน ต.ค. 2562 -  

  งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓     ก.พ. 2563  

          

9 การบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก 30,000 กลุมนโยบายและแผน 1 ม.ค.  

       31 มี.ค. 63 

          

10 เตรียมความพรอมขาราชการบํานาญ 33,000 กลุมงานการเงิน มิ.ย. - ก.ค.  

        2563  

     

11 การเพ่ิมประสิทธิภาพการดําเนินงานติดตาม 37,650 กลุมนิเทศ ติดตามฯ พ.ย. 2562-  

  ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา     ก.ย. 2563  

          

12 เสริมสรางคุณภาพ จริยธรรม และ  สพฐ. จัดสรร กลุมอํานวยการ  มี.ค - ส.ค. 

  ธรรมาภิบาล "ปองกันการทุจริต"      2563 
 
 

 



๙๔ 
 

ท่ี โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

ผูรับผิดชอบ 
ระยะเวลา 

ท่ีไดรับจัดสรร ท่ีดําเนินการ 

13 พัฒนาบุคลากรในสถานศึกษาเพ่ือ สพฐ. จัดสรร กลุมเทคโนโลยี เม.ย. - พ.ค.  

  บํารุงรักษา ซอมแซม อุปกรณ สําหรับ     2563  

  สัญญานระบบการจัดการเรียนการสอน       

  ทางไกลผานดาวเทียม  DLTV       

          

14 การพัฒนาสื่อ youtube เพ่ือการสื่อสาร รอพิจารณา กลุมนิเทศ ติดตามฯ พ.ย. 2562 -  

  และสรางความเขมแข็งระบบประกันคุณภาพ      ส.ค. 2563 

          

   รวม 318,650     
 
นโยบายท่ี 7 การใชบริบทของจังหวัดเชียงใหม เปนฐานการเรียนรูและตอยอดสูการพัฒนา 
 

 
ท่ี โครงการ/กิจกรรม 

งบประมาณ 
ผูรับผิดชอบ 

ระยะเวลา 
ท่ีไดรับจัดสรร ท่ีดําเนินการ 

1 สงเสริมการจัดทํานวัตกรรมในสถานศึกษา 10,000 กลุมนิเทศ ติดตามฯ ต.ค. 2562 -  

      ก.ย. 2563  

          

2 พัฒนาคุณภาพการศึกษาสูองคกร รอพิจารณา กลุมนิเทศ ติดตามฯ ต.ค. 2562 -  

  นวัตกรรม     ก.ย. 2563  

 
        

3 สรางนวัตกรรมยกระดับคุณภาพ  รอพิจารณา  กลุมนิเทศ ติดตามฯ ต.ค. 2562 -  

  การเรียนการสอนภาษาไทยในศตวรรษ     ก.ย. 2563  

 ท่ี ๒๑    

     

4 มหกรรมวิชาการ สํานักงานเขตพ้ืนท่ี 747,650 กลุมนิเทศ /สงเสริม ต.ค. 2562 -  

 การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 1  /นโยบายและแผน ก.ย. 2563  

     

 รวม  757,650     



 
 
 
 
 
 

นโยบายที่ 1 
การจัดการศึกษาเพื่อความม่ันคง 
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1 การขบัเคล่ือนพระบรมราโชบาย 1.เพื่อส่งเสริมให้สถานศึกษาน้อม เชิงปริมาณ เชิงปริมาณ 20,000 นางชนม์นิภา
ด้านการศึกษาและหลักปรัชญา น าพระบรมราโชบายด้านการศึกษา 1.สถานศึกษาร้อยละ 100 มีการ 1.สถานศึกษา  ร้อยละ 100 ชูแสงศรี
ของเศรษฐกจิพอเพียงสู่การ ของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทร พัฒนาหลักสูตรโดยน้อมน าพระบรม มีการพัฒนาหลักสูตรโดยน้อมน า
พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะ รามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ ราโชบายด้านการศึกษาของพระบาท พระบรมราโชบายด้านการศึกษา 
อนัพึงประสงค์ พระวชิรเกล้าเจา้อยู่หัว บูรณาการ สมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร ของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทร-

จดักจิกรรมการเรียนรู้เพื่อพัฒนา มหาวชิราลงกรณฯพระวชิรเกล้าเจา้อยู่หัว รามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณฯ
ผู้เรียนให้มีคุณลักษณะอนัพึงประสงค์ และหลักปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพียง พระวชิรเกล้าเจา้อยู่หัว และหลัก
ตามที่ก าหนด ไปบูรณาการจดักจิกรรมการเรียนรู้ ปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพียงไปบูรณา
2.เพื่อขบัเคล่ือนหลักปรัชญาของ เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะ การจดักจิกรรมการเรียนรู้เพื่อพัฒนา
เศรษฐกจิพอเพียงสู่การพัฒนา อนัพึงประสงค์ ตามที่ก าหนด ผู้เรียนให้มีคุณลักษณะอนัพึงประสงค์
ผู้เรียนให้มีคุณลักษณะอนัพึงประสงค์ 2.สถานศึกษาจดักจิกรรมการเรียนรู้ ตามที่ก าหนด
ตามหลักการทรงงานของในหลวง ให้ผู้เรียนแสดงออกถงึความรักใน 2.สถานศึกษาร้อยละ 100 จดั
รัชกาลที่ 9 สถาบันหลักของชาติ ยดึมัน่การปกครอง กจิกรรมการเรียนรู้ให้ผู้เรียนแสดงออก
3.เพื่อเสริมประสิทธิภาพการ ระบอบประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษัตริย์ ถงึความรักสถาบันหลักของชาติ
ด าเนินงานของสถานศึกษาพัฒนา ทรงเป็นประมุข 3.สถานศึกษา น้อมน าหลักปรัชญา
เป็นสถานศึกษาพอเพียงต้นแบบและ 3.สถานศึกษาร้อยละ 100 น้อมน า ยดึมัน่การปกครองระบอบประชาธิปไตย
ศูนยก์ารเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของ หลักปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพียงสู่ อนัมีพระมหากษัตริยท์รงเป็นประมุข
เศรษฐกจิพอเพียงด้านการศึกษา การพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะอนั มีทัศนคติที่ดีต่อบ้านเมือง

พึงประสงค์ตามหลักการทรงงานของ 4.ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามีขอ้มูล
ในหลวงรัชกาลที่ 9 และได้รับการพัฒนา สถานศึกษาที่มีผลต่อการปฏิบัติงาน
เป็นสถานศึกษาพอเพียงต้นแบบและ ที่เปน็เลิศด้านการนอ้มน าพระบรมราโชบาย
ส่งเสริมเป็นศูนยก์ารเรียนตามหลักปรัชญา ในหลวง ร.10 จ านวน 6 ผลงาน และ
ของเศรษฐกจิพอเพียงด้านการศึกษา สถานศึกษา น้อมน าหลักปรัชญาของ

                          นโยบาย ที ่1 การจัดการศึกษาเพ่ือความมัน่คง
            โครงการ/กิจกรรม  ปีงบประมาณ 2563

ล าดบั โครงการ/กิจกรรม วตัถุประสงค์ กิจกรรม/เป้าหมาย ตวัชีว้ดั งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ
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เชิงคุณภาพ เศรษฐกจิพอเพียงสู่การพัฒนา จ านวน
ผู้เรียนที่มีพฤติกรรมที่แสดงออกถงึ  6 ผลงาน
ความรักในสถาบันหลักของชาติ ยดึมัน่ 5.สพป.มีสถานศึกษาที่พร้อมประเมิน
การปกครองระบอบประชาธิปไตย เป็นศูนยก์ารเรียนรู้ จ านวน 6 โรง
อนัมีพระมหากษัตริยท์รงเป็นประมุข เชิงคุณภาพ
และมีพฤติกรรมที่แสดงออกถงึการมี 1.ผู้เรียนมีพฤติกรรมที่แสดงออกถงึ
ทัศนคติที่ดีต่อบ้านเมือง มีหลักคิดที่ ความรักสถาบันหลักของชาติ
ถกูต้อง เป็นพลเมืองดีของชาติ 2.สถานศึกษาน้อมน าพระบรม-
มีคุณธรรม จริยธรรม มีค่านิยมที่พึง ราโชบายด้านการศึกษา
ประสงค์ มีคุณธรรม อตัลักษณ์ มีจติ
สาธารณะ มีจติอาสา รับผิดชอบต่อ
ครอบครัว ผู้อื่น และสังคมโดยรวม
ซ่ือสัตย ์สุจริต มัธยสัถ ์อดออม 
โอบออ้มอารี มีวินัย และรักษาศีลธรรม
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2 การส่งเสริมพัฒนาผู้เรียนให้เป็น 1. เพื่อให้ผู้เรียนทุกคนมีความรัก เชิงปริมาณ 1. ร้อยละของนักเรียนที่ผ่านพัฒนา บูรณาการ นางสิริพร
พลเมืองโลกที่ดี มีคุณธรรม ในสถาบันหลักของชาติ และยดึมัน่ 1. สถานศึกษา รัฐบาล จ านวน ผู้เรียนด้วยกระบวนการลูกเสือ กบั ITA ไชยรินทร์
จริยธรรม ด้วยกระบวนการ การปกครองระบอบประชาธิปไตย 86 แห่ง และเอกชน จ านวน 30 แห่ง มีความรู้ ทักษะ ประสบการณ์
จดักจิกรรมลูกเสือในสถาน อนัมีพระมหากษัตริยท์รงเป็น 2. ลูกเสือ เนตรนารี ยวุกาชาด และมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของ
ศึกษา ประมุข   มีทัศนคติที่ถกูต้องต่อ และผู้บ าเพ็ญประโยชน์ ร่วมกจิกรรม นักเรียน 8 ประการ ตามหลักค่านิยม

บ้านเมือง มีหลักคิดที่ถกูต้องและ จ านวน 3,000 คน ของคนไทย 12 ประการ ที่สอดคล้อง
เป็นพลเมืองดีของชาติและการเป็น เชิงคุณภาพ ในหลักสูตรแกนกลางการศึกษา
พลเมืองโลกที่ดี 1. ผู้เรียนทุกคนได้รับการปลูกฝัง ขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
2. เพื่อให้ผู้เรียนทุกคนมีคุณธรรม คุณลักษณะ มีคุณลักษณะที่พึง ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
จริยธรรม มีค่านิยมที่พึงประสงค์ ประสงค์ของนักเรียน 8 ประการ 2. ร้อยละของสถานศึกษาทุกแห่ง 
มีจติสาธารณะรับผิดชอบต่อสังคม ตามหลักค่านิยมของคนไทย ยกระดับคุณภาพการบริหาร
และผู้อื่น มัธยสัถ ์อดออม 12 ประการ ที่สอดคล้องในหลักสูตร กจิกรรมลูกเสือ ได้อยา่งถกูต้อง
โอบออ้มอารี มีวินัย รักษาศีลธรรม แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีคุณภาพ ร้อยละ 100
พระมงกฎุเกล้าเจา้อยู่หัว 
รัชกาลที่ 6 พระผู้พระราชทาน
ก าเนิดลูกเสือไทย และถวายความ
จงรักภักดีแด่พระบาทสมเด็จ
พระเจา้อยู่หัว พระประมุขของ
คณะลูกเสือแห่งชาติ
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3 การป้องกนัปัญหาและแกไ้ข 1. ส่งเสริมสถานศึกษาจดักจิกรรม เชิงปริมาณ เชิงปริมาณ สพฐ. จดัสรร นางสิริพร
ภัยคุกคามทุกรูปแบบใน การเรียนรู้ให้ผู้เรียนมีความรู้ 1. สถานศึกษา จ านวน 87 แห่ง 1. ร้อยละของสถานศึกษา และผู้เรียน ไชยรินทร์
สถานศึกษา ภายใต้ระบบ ความเขา้ใจเกี่ยวกบัภัยคุกคามที่มี 2. นักเรียนกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับ กลุ่มเป้าหมายในสังกดั ได้รับความ
การดูแลช่วยเหลือและคุ้มครอง ผลกระทบต่อความมัน่คง ผลกระทบจากภัยคุกคามในรูปแบบ คุ้มครองดูแลช่วยเหลือตามมาตรฐาน
นักเรียน 2. ส่งเสริมสถานศึกษามีมาตรการ ต่าง ๆ ให้ได้รับความคุ้มครอง ดูแล และพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก 

และแนวทางการป้องกนัยาเสพติด ช่วยเหลือ ตามมาตรฐาน และ พ.ศ. 2546 ร้อยละ 100
ในสถานศึกษาและชุมชน พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก 2. ร้อยละของผู้เรียนนักเรียนแกนน า
3. ส่งเสริมให้ผู้เรียน มีทักษะ พ.ศ. 2546 จ านวน 10 คน จ านวน 50 คน ที่เขา้รับการพัฒนา
กระบวนการคิดวิเคราะห์ 3. นักเรียนกลุ่มเป้าหมาย จ านวน การใช้ส่ือออนไลน์ในเชิงสร้างสรรค์
การป้องกนัปัญหาที่เกดิจาก 50 คน เขา้รับการพัฒนาการใช้ส่ือ สู่งานอาชีพเพื่อสร้างรายได้
ภัยคุกคามทุกรูปแบบ ออนไลน์ในเชิงสร้างสรรค์ สู่งานอาชีพ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70
4. ส่งเสริมสถานศึกษาพัฒนาให้ เพื่อสร้างรายได้ เชิงคุณภาพ
ผู้เรียนใช้ส่ือออนไลน์ในเชิง เชิงคุณภาพ 1. ร้อยละของสถานศึกษามีมาตรการ
สร้างสรรค์ ต่อยอดเพื่อสร้างรายได้ 1. สถานศึกษาและส านักงานเขตพื้นที่ และแนวทางในการจดักจิกรรม

การศึกษา มีมาตรการและแนวทาง ความรู้ ความเขา้ใจให้ผู้เรียนสามารถ
ในการจดักจิกรรมความรู้ความเขา้ใจ รับมือกบัภัยคุกคาม รูปแบบใหม่
ให้ผู้เรียนสามารถรับมือกบัภัยคุกคาม ทุกรูปแบบอยา่งต่อเนือ่งและมี
รูปแบบใหม่ทุกรูปแบบ เช่น ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล 
ภัยจากยาเสพติด ความรุนแรง ร้อยละ 100
การคุกคามในชีวิต และทรัพยสิ์น 2. ร้อยละของผู้เรียน มีทักษะชีวิต
การค้ามนุษย ์อาชญากรรมไซเบอร์ ทั้ง 4 องค์ประกอบ การตระหนักรู้
และภัยพิบัติต่าง ๆ เป็นต้น ทุกระดับ และเห็นคุณค่าในตนเอง และผู้อื่น
ความรุนแรง และบูรณาการกบั การคิดวิเคราะห์ตัดสินใจและแกไ้ข
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หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ปัญหาอยา่งสร้างสรรค์ การจดัการ
องค์กรชุมชนในพื้นที่ เฝ้าระวังป้องกนั กบัอารมณ์และความเครียด การสร้าง
ปัญหาร่วมกนัตลอดจนการดูแล สัมพันธภาพที่ดีกบัผู้อื่น ได้อยา่ง
ช่วยเหลือนักเรียนที่ได้รับผลกระทบ ถกูต้องและมีคุณภาพชีวิตที่ดี
ทันที ต่อเนือ่งและมีประสิทธิภาพ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90
ประสิทธิผล
2. ผู้เรียนได้รับการพัฒนาทักษะชีวิต
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4 จติอาสา เราท าดี ด้วยหัวใจ 1.เพื่อพัฒนาปรับปรุงหลักสูตร เชิงปริมาณ เชิงปริมาณ บูรณาการ นางพิราวรรณ
โรงเรียน ในสังกดั สพป. สถานศึกษาปฐมวัยและหลักสูตร 1.สถานศึกษา จ านวน 86 โรงเรียน 1.ครูผู้สอนทุกคนน าหลักสูตรสถาน กบั ITA ลีลาธรรมสัจจะ
เชียงใหม่ เขต 1 สถานศึกษาขั้นพื้นฐานน าไปปฏิบัติ ผู้เขา้รับการอบรมครูวิชาการโรงเรียน ศึกษา กจิกรรมเพิ่มเติมด้านจติอาสา 

การจดัการศึกษาในกจิกรรมเสริม ระดับปฐมวัย และครูวิชาการโรงเรียน การปฏิบัติในชั้นเรียน โรงเรียน ชุมชน
หลักสูตรเพิ่มเติมด้านจติอาสาให้ ของโรงเรียนในสังกดั สพป.เชียงใหม่ เขต 1 2.ผู้เรียนทุกคนได้รับการจดักจิกรรม
แกผู้่เรียน เชิงคุณภาพ ด้านจติอาสา การปฏิบัติในชั้นเรียน 
2.เพื่อพัฒนาผู้รียนให้มีพฤติกรรม 1.ครู มีความรู้ความเขา้ใจ ปรับปรุง โรงเรียนชุมชน
ที่แสดงออกถงึความรักสถาบันหลัก หลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัยและหลักสูตร เชิงคุณภาพ
ของชาติยดึมัน่การปกครองระบอบ สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 1.ครูผู้สอนน าหลักสูตรสถานศึกษา
ประชาธิปไตย 2.ผู้เรียนได้รับการพัฒนาให้มีพฤติกรรม กจิกรรมเพิ่มเติมด้านจติอาสา ไปใช้
3.เพื่อพัฒนาโรงเรียนจดัการศึกษา ที่แสดงออกถงึความรักในสถาบันหลักของ ในการปฏบัติจดัการเรียนรู้แกผู้่เรียน
ที่ให้ผู้เรียนมีพฤติกรรมที่แสดงออก ชาติยดึมัน่การปกครองระบอบประชาธิปไตยได้อยา่งมีประสิทธิภาพ
ถงึการมีทัศนคติที่ดีต่อบ้านเมืองมี 3.สถานศึกษามีการจดัการเรียนการสอน 2.โรงเรียนในสังกดัสพป.เชียงใหม่ เขต 1 
หลักคิดที่ถกูต้องเป็นพลเมืองที่ดี โดยจดักจิกรรมจติอาสาในโรงเรียน และ น าหลักสูตรสถานฃศึกษากจิกรรม
ของชาติโดยจดักจิกรรมจติอาสาใน ระหว่างโรงเรียนใกล้เคียง ด้านจติอาสาจดัการเรียนสู่การปฏิบัติ
โรงเรียนและระหว่างโรงเรียนใกล้เคียง ได้อยา่งมีประคุณภาพได้รับเป็น

โรงเรียนต้นแบบในระดับเขตพื้นที่
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5 โครงการ "โรงเรียนสุจริต" 1.เพื่อให้ความรู้ ความเขา้ใจและ เชิงปริมาณ 1.โรงเรียนทุกโรง ปลูกฝังค่านิยม สพฐ.จดัสรร น.ส.ประพิณศิริ
ปีงบประมาณ 2563 สร้างความตระหนักแกบุ่คลากรใน โรงเรียนทุกโรงเรียนเป็นโรงเรียนสุจริตศึกษาความซ่ือสัตยสุ์จริต ร่วมมือกนั ป้องกนั อนิทธิรา

สถานศึกษา เกี่ยวกบัการขบัเคล่ือน ไปใช้สถานศึกษา ต่อต้านการทุจริต และสร้าง เครือขา่ย
โรงเรียนตามโครงการเรียนสุจริต เชิงคุณภาพ สุจริต
2.เพื่อน าหลักสูตรด้านทุจริตศึกษา โรงเรียนสุจริตต้นแบบและเครือขา่ย 2.โรงเรียนทุกโรง วิเคราะห์ความ
ไปประยกุต์ใช้ในการจดัการเรียน โรงเรียนสุจริต สามารถปลูกฝังค่านิยม สอดคล้องของตัวชี้วัดหลักสูตร
การสอน ความซ่ือสัตยสุ์จริต ร่วมมือกนัป้องกนั ต้านทุจริตศึกษา

ต่อต้านการทุจริต และสร้างเครือขา่ยสุจริต
ระหว่างโรงเรียนและชุมชนให้เป็นรูปธรรมได้
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นโยบายที่ 2 
การจัดการศึกษาเพื่อเพ่ิมความสามารถในการแข่งขัน 
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1 การแขง่ขนังานศิลปหัตกรรม 1.เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนา เชิงปริมาณ เชิงปริมาณ 27,000 นางอรัญญา
นักเรียนคร้ังที่ 70 ปีการศึกษา ความสามารถของผู้เรียนด้านทักษะ สถานศึกษาในสังกดัทุกโรง ที่ส่งนักเรียน 1.ร้อยละของสถานศึกษาที่ส่งนักเรียน วงศ์ดาว
2563 วิชาการศิลปหัตถกรรม และ เขา้ร่วมการพัฒนาขดีความสามารถทักษะ เขา้ร่วมการแขง่ขนักจิกรรมงานศิลป

ศิลปวัฒนธรรม ด้านต่างๆ ในกจิกรรมงานศิลปหัตถกรรม หัตถกรรมนักเรียนนระดับเขตพื้นที่
2.เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะแห่ง นักเรียน 2.ร้อยละของนักเรียนที่ได้แสดงออกถงึ
ศตวรรษที่ 21 จากการเรียนรู้การ เชิงคุณภาพ ความสามารถด้านวิชาการ ศิลปการแสดง
ปฏิบัติจริงตามสภาพความต้องการ ผู้เรียนได้พัฒนาความรู้ความสามารถ ทักษะด้านวชิาชีพผ่านเกณฑ์ระดับเหรียญทอง

และบริบทของแต่ละสถานศึกษา ในด้านวิชาการ ศิลปหัตถกรรมที่ 3.ร้อยละของเหรียญรางวัลในระดับ
และกา้วทันภาวะการเปล่ียนแปลง หลากหลาย นักเรียนได้แสดงถงึขดีความ เหรียญทองในการแขง่ขนัระดับภาค
ของสังคมปัจจบุัน สามารถด้านทักษะทางวิชาการ และระดับชาติที่เพิ่มขึ้นจากปีที่แล้ว

ศิลปหัตถกรรมที่หลากหลาย ร้อยละ 20
นักเรียนแสดงออกถงึขดีความ เชิงคุณภาพ
สามารถทักษะด้านวิชาการ และ 1.ร้อยละของนักเรียน ได้ความรู้ 
ศิลปหัตถกรรมในเวทีระดับชาติ ทักษะและประสบการณ์ 

ด้านศิลปหัตถกรรมศิลปวัฒนธรรม
และด้านวิชาการจากประสบการณ์ตรง
2.ร้อยละของนักเรียนครูและบุคลากร
ทางการศึกษาสามารถน าความรู้และ
คเทคนิคต่าง ๆ จากการเขา้ร่วมกจิกรรม
ไปปรับประยกุต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน
3.ร้อยละของนักเรียน ครูและบุคลากร
ทางการศึกษาที่มีความพึงพอใจในการ
เขา้ร่วมกจิกรรม

        นโยบาย ที ่2 การจัดการศึกษาเพ่ือเพ่ิมความสามารถในการแข่งขัน
โครงการ/กิจกรรม  ปีงบประมาณ 2563

ล าดบั โครงการ/กิจกรรม วตัถุประสงค์ กิจกรรม/เป้าหมาย ตวัชีว้ดั งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ
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2 พัฒนาการจดัการศึกษาปฐมวัย 1.เพื่อพัฒนาปรับปรุงสูตรการศึกษา เชิงปริมาณ เชิงปริมาณ 10,000 นางพิราวรรณ
สอดคล้องกบัทักษะการเรียนรู้ ปฐมวัยน าไปใช้ปฏิบัติให้เด็กได้รับ 1. สถานศึกษา จ านวน 59 โรงเรียน 1.ครูผู้สอนทุกโรงเรียนน าหลักสูตร ลีลาธรรมสัจจะ
ในศตวรรษที่ 21 สังกดั การพัฒนา ทั้ง 4 ด้าน ผู้เขา้รับการอบรม ครูผู้รับผิดชอบ การศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560
สพป.เชียงใหม่ เขต 1 2.เพื่อพัฒนาผู้เรียนปฐมวัยให้มีความ การจดัการศึกษาในระดับปฐมวัย การปฏิบัติในชั้นเรียน รูปแบบการจดั

พร้อมด้านร่างกาย อารมณ์ จติใจ โรงเรียนขนาดใหญ่ โรงเรียนละ 4 คน การศึกษาในระดับปฐมวัยตามบริบท
วินัย สังคม สติปัญญา โรงเรียนขนาดกลาง โรงเรียนละ 2 คน พื้นที่เป็นผลงานวิชาการ นวัตกรรมที่ดี
3.เพื่อพัฒนาการจดัการศึกษาตาม โรงเรียนขนาดเล็ก โรงเรียนละ 1 คน 2.เด็กปฐมวัยได้รับการจดัประสบการณ์
รูปแบบการจดัการศึกษาปฐมวัยที่มี รูปแบบตามหลักสูตรในชั้นเรียน
คุณภาพตามบริบทของพื้นที่ เชิงคุณภาพ การศึกษาปฐมวัยพุทธศักราช 2560
4.เพื่อพัฒนาให้มีโรงเรียนต้นแบบ ครูผู้รับผิดชอบงานจดัการศึกษาปฐมวัย
การจดัการศึกษาปฐมวัย มีความรู้ ความเขา้ใจ สามารถพัฒนาเด็ก เชิงคุณภาพ 

ปฐมวัยตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย 1.ครูผู้สอนน าหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย
พุทธศักราช 2560 น าไปสู่การปฏิบัติ พุทธศักราช 2560 ไปใช้ในการปฏิบัติ
ในชั้นเรียน ให้ผู้เรียนมีพัฒนาการ จดัประสบการณ์แกผู้่เรียน มีนรูปแบบ
ความพร้อมทั้ง 4 ด้าน ผการจดัการศึกษาปฐมวัยได้อยา่งมี
2.นักเรียนได้รับการพัฒนาตามมาตรฐาน ประสิทธิภาพและชัดเจน
จดุหมายของหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย 2.เด็กปฐมวัยที่การพัฒนาการสมวัย ทั้ง
ตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 4 ด้านมีความพร้อมที่เขา้รับการศึกษา
2560  โดยมีโรงเรียนต้นแบบการจดัการ ในระดับที่สูงขึ้น
ศึกษาในระดับปฐมวัยเป็นฐานในการจดั 3.โรงเรียนใน สพป.เชียงใหม่เขต 1 
การศึกษาและได้รับความร่วมมือจาก ที่จดัการศึกษาปฐมวัยได้อยา่งมีคุณภาพ
ผู้ปกครอง ชุมชน ท้องถิ่น แบบมีส่วนร่วม ได้รับเป็นโรงเรียนต้นแบบการจดัการ
สอดคล้องกบัทักษะการเรียนรู้ ในศตวรรษ ศึกษาปฐมวัยในระดับเขตพื้นที่

         นโยบาย ที ่2 การจัดการศึกษาเพ่ือเพ่ิมความสามารถในการแข่งขัน
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ศตวรรษที่ 21
3.โรงเรียนที่จดัการศึกาปฐมวัย ตาม
หลักสูตรการศึกาปฐมวัย พุทธศักราช
2560 ได้อยา่งมีคุณภาพ ได้รับการ
คัดเลือกเป็นโรงเรียนต้นแบบการจดั
การศึกษาปฐมวัย ส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1
จ านวน 10 โรงเรียน
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3 การนิเทศติดตามครูปฐมวัยใน เพื่อนิเทศติดตามและประเมินผลการ เชิงปริมาณ เชิงปริมาณ รอ สพฐ.จดัสรร นางนิภา
โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์ จดักจิกรรม 20 กจิกรรมตาม ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม่ 1.ร้อยละของครูปฐมวัยในโครงการ แกว้ประทีป
น้อย ประเทศไทยรุ่นที่ 1-4,7 ใบกจิกรรมและโครงงานบ้านนัก เขต 1 มีโรงเรียนที่เขา้รับการประเมิน จดักจิกรรมตามกระบวนการทาง
ปีการศึกษา 2562 วิทยาศาสตร์น้อยฯ ตามรูปแบบ คงสภาพความเป็นบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย วิทยาศาสตร์ตามที่ได้รับจากการอบรม

วัฏจกัรแบบสืบเสาะ จ านวน 2 รอบ ประเทศไทย โดยเฉพาะโครงงานแต่ละ 2.ร้อยละของครูและเด็กในโครงการ ฯ
ของโรงเรียนในโครงการฯ รุ่นที่ 3 โครงงานจดักจิกรรมในรูปแบบการส ารวจ มีเจตคติที่ดีต่อการเรียนรู้ตามกระบวนการ
ปีการศึกษา 2562 จ านวน 28 และสืบเสาะตามกระบวนการทาง ทางวิทยาศาสตร์
โรงเรียน (เดือนพฤศจกิายน 2562 วิทยาศาสตร์ 3.ร้อยละของเด็กประถมวัยในโครงการฯ
ถงึเดือนพฤษภาคม 2563) มีความสามารถพื้นฐานด้านการเรียนรู้

เชิงคุณภาพ ภาษา ด้านสังคม
โรงเรียนปฐมวัยในสังกดัส านักงานเขตพื้นที่ 4.ร้อยละของโรงเรียนผ่านเกณฑ์การ
การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 ประเมินรับตราพระราชทาน
ได้รับการติดตามช่วยเหลือ โดยผู้รับการ บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย
นิเทศน าผล การนิเทศติดตามไปพัฒนา
และปรับปรุงการจดักจิกรรมการเรียน เชิงคุณภาพ
การสอน การบริหารจดัการศึกษาได้อยา่ง 1.ครูปฐมวัยในโครงการกจิกรรมตาม
มีประสิทธิภาพ กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ตาม

แนวโครงการฯ
2.ครูและเด็กในโครงการฯ มีเจตคติ
ที่ดีต่อการเรียนรู้ตามกระบวนการ
ทางวิทยาศาสตร์

     นโยบาย ที ่2 การจัดการศึกษาเพ่ือเพ่ิมความสามารถในการแข่งขัน
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3.เด็กปฐมวันในโครงการฯ มีความ
สามารถพื้นฐาน ด้านการเรียนรู้ด้าน
ภาษา ด้านสังคม ด้านการเคล่ือนไหว
และทักษะการรับรู้ของประสาทสัมผัส
4.โรงเรียนทุกโรงเรียนผ่านเกณฑ์การ
ประเมินรับตราพระราชทาน
บ้านนักวิทยาศาสตร์
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โครงการ/กิจกรรม  ปีงบประมาณ 2563

ล าดบั โครงการ/กิจกรรม วตัถุประสงค์ กิจกรรม/เป้าหมาย ตวัชีว้ดั งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ



107

4 พัฒนาเด็กปฐมวัยโดยใช้การ 1.เพื่อให้ครูผู้สอนมีความรู้ สร้างความ เชิงปริมาณ เชิงปริมาณ บูรณาการกบั นางพิราวรรณ

จดัประสบการณ์แบบ STEM เขา้ใจ สามารถจดัประสบการณ์ 1.สถานศึกษาจ านวน 59 โรงเรียน 1.ครูผู้สอนทุกโรงเรียน ในสังกดัใช้การจดั 3+4 ลีลาธรรมสัจจะ

ศึกษาในระดับปฐมวัย เรียนรู้วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ผู้เขา้รับการอบรม ครูผู้รับผิดชอบการ ประสบการณ์เรียนรู้แบบ STEM ศึกษา
เทคโนโลย ีและสะเต็มศึกษาในระดับ จดัการศึกษาในระดับปฐมวัย โรงเรียนละ ในระดับปฐมวัย
ปฐมวัย  2 คน จ านวน 118 คน 2.เด็กปฐมวัยทุกคนได้รับการจดั
2.เพื่อให้เด็กปฐมวัยมีทักษะพื้นฐาน 2.เด็กปฐมวัยทุกโรงเรียนในสังกดั สพป. ประสบการณ์เรียนรู้แบบ STEM ศึกษา
พื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เชียงใหม่ เขต 1 ได้รับการจดัประสบการณ์ ในระดับปฐมวัยให้ครูผู้สอนระดับ
 ในการจดัประสบการณ์เรียนรู้แบบ เรียนรู้ แบบ STEM ศึกษาในระดับปฐมวัย ประถมวัย ตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย
STEM ศึกษาในระดับประถมศึกษา พุทธศักราช 2560
ในระดับปฐมวัย เชิงคุณภาพ เชิงคุณภาพ

1.ครูผู้สอนมีความรู้ความเขา้ใจสามารถ 1.ครูผู้สอนน าความรู้ไปใช้การจดั
จดัประสบการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์ ประสบการณ์เรียนรู้แบบ STEM ศึกษา
คณิตศาสตร์ เทคโนโลยแีละสะเต็มศึกษา ในระดับปฐมวัย
ปฐมวัย 2.เด็กปฐมวัยมีทักษะพื้นฐานด้าน
2.นักเรียนมีทักษาะพื้นฐานด้านวิทยาศาตร์ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ มีความพร้อมที่
คณิตศาสตร์ โดยการเรียนรู้จากการจดั จะเขา้รับการศึกษาในระดับที่สูงขึ้น
ประสบการณ์ทางวิทยาศาตร์ เทคโนโลยี
และ สะเต็มศึกษาในระดับปฐมวัย

     นโยบาย ที ่2 การจัดการศึกษาเพ่ือเพ่ิมความสามารถในการแข่งขัน
โครงการ/กิจกรรม  ปีงบประมาณ 2563

ล าดบั โครงการ/กิจกรรม วตัถุประสงค์ กิจกรรม/เป้าหมาย ตวัชีว้ดั งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ
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5 การวิจยัสงเสริมครูคณิตศาตร์ 1.เพื่อสร้างความตระหนักในการน า ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา 1.ครูน าผลการประเมินไปใช้ในการ รอพิจารณา นางวิริน
และวิทยาศาสตร์ในด้านการ ผลการประเมินมาใช้คับเคล่ือนการจดั เชียงใหม่ เขต 1 สามารถส่งเสริมให้ครู วิเคราะห์การขบัเคล่ือนสู่ห้องเรียน วันสมสกลุ
การจดัการเรียนการสอน การเรียนการสอน ได้เพิ่มพูนความรู้ความเชี่ยวชาญ มีความ 2.ครูด าเนินการด าเนินการจดัการ
เพื่อสอดคล้องแนวทางตาม (Mathematical  Litteracy & มัน่ใจวัดและประเมินผล ในการน าผลการ เรียนการสอนตามแนวทางตามกรอบ
กรอบแนว PISA (programme  Sciencetific Literacy) และสร้าง ประเมินมาใช้ขบัเคล่ือนการจดัการเรียน แนว PISA (programme of
of internationnal student  เคร่ืองมือวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน การสอนและสร้างเคร่ืองมือสัมฤทธิ์ทาง internationnal student Assessment )
Assessment ) แบบอตันัยและเขยีนตอบตามแนว การเรียนแบบอตันัยและเขยีนตอบตามแนว

การทดสอบระดับชาติ PISA ทางPISA จ านวน 56 คน
2.เพื่อครูมีการแลกเปล่ียนเรียนรู้
ในการน าผลการประเมินมาใช้
ขบัเคล่ือนการจดัการเรียนการสอน 
( Mathematical Litteracy & 
Sciencetific Literacy ) และสร้าง
เคร่ืองมือวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
แบบอตันัยและเขยีนตอบตามแนว
การทดสอบระดับนานาชาติ PISA
3.ติดตามการใช้ระบบ PISA Like ใน
การประเมินสมรรถนะทีจ่ าเป็น 3 ด้าน

     นโยบาย ที ่2 การจัดการศึกษาเพ่ือเพ่ิมความสามารถในการแข่งขัน
โครงการ/กิจกรรม  ปีงบประมาณ 2563
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6 การขบัเคล่ือนการนิเทศภายใน เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่การ เชิงปริมาณ เชิงปริมาณ บูรณากบั น.3 นางชนม์นิภา
แบบบูรณาการโดยใช้พื้นที่เป็น นิเทศภายในโรงเรียนโดยใช้ห้อง 1.สถานศึกษาในสังกดัในสังกดัส านักงาน 1.สถานศึกษาในสังกดัส านักงานเขต โครงการ 6 ชูแสงศรี
ฐานในสถานศึกษา 100 % เรียนเป็นฐานเพื่อพัฒนาคุณภาพ เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่
ปีงบประมาณ 2563 ของผู้เรียนสู่การประกนัคุณภาพ เขต 1 จ านวน 85 คน  ได้รับส่งเสริมการ เขต 1 จ านวน 85 โรงเรียน ได้รับการ

ภายในการศึกษา นิเทศภายในโดยใช้การนิเทศบูรณาการโดย ส่งเสริมนิเทศภายในโดยใช้การนิเทศ
ใช้พื้นที่เป็นฐาน บูรณาการโดยใช้พื้นที่เป็นฐาน
2.บุคลากที่ปฏิบัติหน้าที่ในชั้นเรียนของ 2.บุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่ในชั้นเรียน
โรงเรียนในสังกดัส านักงานเขตพื้นที่การ ในสังกดัส านักงานเขตพื้นที่การ
ศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 ศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1
ทุกคนได้รับได้รับการตรวจเยี่ยม ชี้แนะ ได้รับการตรวจเยี่ยม ชี้แนะ ในการ
 ในการปฏิบัติหน้าที่ ปฏิบัติหน้าที่

เชิงคุณภาพ
ผู้บริหารและครูผู้สอนของโรงเรียนใน
สังกดัส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาเชียงใหม่เขต 1 ได้รับการ
ตรวจเยี่ยมนิเทศชั้นเรียน และได้รับการ
ช่วยเหลือตามความต้องการตลอดทั้งน าผล 
การตรวจเยี่ยมไปพัฒนาและปรับปรุงการ
บริหารจดัการและจดักจิกรรมการเรียน
การสอนได้อยา่งมีประสิทธิภาพ

     นโยบาย ที ่2 การจัดการศึกษาเพ่ือเพ่ิมความสามารถในการแข่งขัน
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7 การฝึกอาชีพและการมีงานท า 1.เพื่อส่งเสริมและร่วมกบัสถานศึกษา เชิงปริมาณ เชิงปริมาณ รอพิจารณา นางชนม์นิภา
ส่งเสริมทักษะอาชีพเพื่อเตรียม สร้างทัศนคติที่ดีให้กบันักเรียนต่อการ สถานศึกษาทุกโรงเรียนในสังกดั 1.สถาศึกษามีการสร้างทัศนคติที่ดีให้กบั ชูแสงศรี
ความพร้อมเด็กไทยสู่การเป็น ประกอบอาชีพที่สุจริต รับผิดชอบต่อ ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา นักเรียนต่อการประกอบอาชีพที่สุจริต
ผู้ประกอบอาชีพมัน่คง สังคม และพัฒนาตนเองสู่การเป็นผู้ เชียงใหม่ เขต 1 รับผิดชอบต่อสังคม

ประกอบอาชีพมัน่คง เชิงคุณภาพ 2.สถานศึกษาร่วมกบัหน่วยงานภายนอก
2.เพื่อส่งเสริมให้สถานศึกษาร่วมกบั นักเรียนมีทัศคติที่ดีต่ออาชีพการงาน สร้างมีความรู้ความเขา้ใจกระบวนการ
หน่วยงานภายนอกสร้างความรู้ ที่สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม รับผิดชอบ ประกอบอาชีพ 
ความเขา้ใจกระบวนการประกอบ ต่อสังคมมีแรงจงูใจในการประกอบอาชีพ 3.สถานศึกษามีผลบฏิบัติงานที่เป็นเลิศ
อาชีพ และน าสู่การปฏิบัติจริงใน และมีขอ้มูลการตัดสินใจในการประกอบ ด้านการพัฒนาอาชีพในสถานศึกษา
สถานศึกษา อาชีพ อยา่งน้อย 1 อาชีพ 
3.เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้สถาน 4.เขตพื้นที่การศึกษามีขอ้มูลสถานศึกษา
ศึกษามีผลการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ ที่สามารถจดักจิกรรมส่งเสริมอาชีพ
ด้านการพัฒนาอาชีพในสถานศึกษา ในสถานศึกษาครบทุกโรงเรียน
อยา่งน้อย 1 อาชีพ ต่อ 1 ระดับ เชิงคุณภาพ
ชั้นเรียน นักเรียนมีทัศนคติที่ดีต่ออาชีพการงาน

ที่สุจริตที่มีคุณธรรม จริยธรรม รับผิดชอบ
ต่อสังคมมีแรงจงูใจ ในกระบวนการ
ประกอบอาชีพและมีขอ้มูลประกอบการ
ตัดสินใจในการประกอบอาชีพ

     นโยบาย ที ่2 การจัดการศึกษาเพ่ือเพ่ิมความสามารถในการแข่งขัน
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1 สร้างขวัญ เสริมทักษะพัฒนา 1.เสริมสร้างขวัญ ก าลังใจ ให้ครูและ เชิงปริมาณ เชิงปริมาณ 40,000 นายรักษา
ครูและ บุคลากร บุคลากรได้ปฏบัติหน้าที่ของตนได้ ขา้ราชการครู บุคลากรทางการศึกษา ครู บุคลากรทางการศึกษา และลูกจา้ง พงษ์ธนาคม

อยา่งมีประสิทธิภาพ ลูกจา้ง และผู้ปฏิบัติงานในสังกดัส านักงาน ประจ า ใน สพป.เชียงใหม่ เขต 1
2.เพื่อพัฒนาศักยภาพครูและ เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ ได้รับการพัฒนาจากกจิกรรมการพัฒนา
บุคลากรสังกดัส านักงานเขตพื้นที่ เขต 1  ทุกคน ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80
การศึกษาเชียงใหม่เขต 1 ให้มี
ศักยภาพในการจดัการศึกษาตาม เชิงคุณภาพ เชิงคุณภาพ
นโยบายของรัฐบาลและส านักงาน ขา้ราชการครู บุคลากรทางการศึกษา ครู บุคลากรทางการศึกษา และ
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ลูกจา้ง และผู้ปฏิบัติงาน ในส านักงานเขต ลูกจา้งประจ า ใน สพป. เชียงใหม่ 
3.เพื่อเสริมสร้างความรู้และวิสัยทัศน์ พื้นที่การศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 มีศักยภาพ เขต 1 มีขวัญก าลังใจในการปฏิบัติหน้าที่
ของครูและบุคลากร ให้เท่าทันต่อ ในการปฏิบัติงานตามตัวชี้วัดของส านักงาน มีการพัฒนาทักษะอาชีพของตน
การเปล่ียนแปลงของสังคม และ คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
สามารถน ามาปรับปรุงประยกุต์ใช้
ในการปฏิบัติหน้าที่

     นโยบาย ที ่3 การพัฒนาและเสริมสร้างทรัพยากรมนุษย์
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2 ประชุมปฏิบัติการเพื่อพัฒนา 1.เพื่อส่งเสริมให้ผู้บริหารโรงเรียน เชิงปริมาณ 1.ร้อยละของจ านวนผู้บริหารโรงเรียน 150,000 น.ส.นันทนา
ศักยภาพผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหารส านักงานเขตพื้นที่การ 1.จดัประชุมคณะกรรมการจดัท าแผน ที่เขา้ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการได้รับการ มงคลเทพ
และพัฒนาองค์กรสู่ความเป็นเลิศ ศึกษาและบุคลากรในส านักงานเขต ปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ การพัฒนาและจดัการศึกษาตามมาตรฐาน
ประจ าปี 2563 พื้นที่การศึกษาสามารถด าเนินการ พ.ศ. 2562 โดยมีผู้เขา้ร่วมประชุม และมีคุณภาพ ผู้บริหาร โรงเรียนรับทราบ

พัฒนาคุณภาพการจดัการศึกษาที่ จ านวน50 คน 3 คร้ัง นโยบายส าคัญที่ผู้บังคับบัญชาแจง้ให้
มุง่สู่มาตรฐานการศึกษา 2.จดัท าเอกสารแผนปฏิบัติการ ทราบทุกหน่วยงาน
2.เพื่อส่งเสริมใหผู้บริหารโรงเรียน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 2.ร้อยละของผู้บริหารส านักงานเขตพื้นที่
ผู้บริหารส านักงานเขตพื้นที่การ ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถม การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1
ศึกษาและบุคลากรในส านักงานเขต ศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 จ านวน ที่เขา้ร่วมประชุมได้รับการพัฒนาเสริมสร้าง
พื้นที่การศึกษา สามารถบริหารจดัการ 50 เล่ม ศักยภาพด้วยการเรียนรู้ทางวิชาชีพและ
องค์กร และปฏิบัติงานได้อยา่งมี การแลกเปล่ียนองค์ความรู้ที่จะน าไปใช้
ประสิทธิภาพ  เชิงคุณภาพ พัฒนาคุณภาพการศึกษาทุกคน
3.เพื่อส่งเสริมให้ผู้บริหาร ผู้บริหาร ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถม 3.ร้อยละของขา้ราชการในส านักงาน
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาและ ศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 มีแผนปฏิบัติ เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
บุคลากรในส านักงานเขตพื้นที่การ การประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เชียงใหม่ เขต 1 ที่เขา้ร่วมประชุมเชิง
ศึกษา ได้แลกเปล่ียนองค์ความรู้ เพื่อ เป็นเคร่ืองมือในการบริหารจดัการ ปฏิบัติการ มีความรู้ ความสามารถ
พัฒนากระบวนการบริหารจดัการ ศึกษา ได้สอดคล้องกบัความต้องการ เขา้ใจนโยบายส าคัญ
และด าเนินงานได้อยา่งมีประสิทธิภาพ ของพื้นที่และนโยบายของหน่วยเหนือ 4.ร้อยละของขา้ราชการใน ส านักงาน
ทุกมิติ อยา่งมีประสิทธิภาพ เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่
4.เพื่อส่งเสริมให้ผู้บริหารโรงเรียน เขต 1 ที่เขา้ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ
ผู้บริหารส านักงานเขตพื้นที่การ มีความรู้ความเขา้ใจนโยบายส าคัญที่
ศึกษาและบุคลากรในส านักงานเขต ผู้บังคับบัญชาแจง้ให้ทราบทุกคน
พื้นที่การศึกษาได้รับทราบนโยบาย
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ส าคัญของรัฐบาล กระทรวง
ศึกษาธิการ ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน จงัหวัด
เชียงใหม่ และส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่
เขต 1 เป็นประจ าและต่อเนือ่ง
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3 ปรับปรุงช่ายเหลือการใช้งาน 1.เพื่อสนับสนุน ช่วยเหลือ ซ่อมแซม เชิงปริมาณ เชิงปริมาณ 10,000 นายอ านวย
ระบบคอมพิวเตอร์และส่ือสาร อปุกรณ์ระบบเครือขา่ยอนิเทอร์เน็ต 1.โรงเรียนได้รับการตรวจเช็คอปุกรณ์ 1. โรงเรียนในสังกดัจ านวน 86 โรงเรียน วิริยะ
ส าหรับโรงเรียนในสังกดั ระบบงานที่เกี่ยวขอ้งกบัเทคโนโลยี หรือปรับปรุงซ่อมแซมเครือขา่ยฯเพื่อ มีการพัฒนาระบบ ICT เพื่อการศึกษาที่
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา สารสนเทศเพื่อการศึกษาให้กบั ให้สามารถใช้งานได้อยา่งมีประสิทธิภาพ เหมาะสม
ประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 โรงเรียนที่ประสบปัญหาในการใช้ โดยเฉพาะโรงเรียนขนาดเล็ก มีการติดตาม 2. โรงเรียนในสังกดัขนาดเล็กจ านวน 

ระบบคอมพิวเตอร์และระบบเครือขา่ย และดูแลอปุกรณ์สม่ าเสมอ 44 โรงเรียน พัฒนาการเรียนการ
2.เพื่อสนับสนุน ช่วยเหลือ ซ่อมแซม 2.โรงเรียนในสังกดัโดยเฉพาะโรงเรียน สอนทางไกลผ่านดาวเทียม DLTV 
อปุกรณ์ระบบงานจดัการเรียนการสอน ขนาดเล็ก อยา่งน้อย 44 โรงเรียน ได้เหมาะสมกบัสถานศึกษาและผู้เรียน
ทางไกลผ่านดาวเทียม DLTV ให้กบั สามารถใช้งานระบบคอมพิวเตอร์ และ
โรงเรียนที่ประสบปัญหาในการใช้งาน ระบบเครือขา่ยอนิเทอร์เน็ตในการติดต่อ เชิงคุณภาพ
ระบบรับสัญญาณถา่ยทอดสัญญาณ ส่ือสารกบัส่วนกลางได้อยา่งมีประสิทธิภาพ โรงเรียนในสังกดัทุกโรงเรียน มีการ
ดาวเทียมDLTV ในสังกดัส านักงาน 3.ครูในโรงเรียนขนาดเล็กสามารถใช้ พัฒนาระบบ ICT เพื่อการศึกษา
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา งานระบบเครือขา่ยอนิเทอร์เน็ตได้ เหมาะสมกบัสถานศึกษาและผู้เรียน 
 เชียงใหม่ เขต 1 ให้สามารถใช้งานใน อยา่งมีประสิทธิภาพ มีการพัฒนาระบบการจดัการเรียน
 ระบบการจดัการเรียนการสอน 4.ขยายผลส าหรับโรงเรียนในสังกดั การสอนทดแทนโดยใช้ส่ือการเรียน
ทางไกล ผ่านดาวเทียม DLTVและ ทุกโรงเรียนในสังกดัทุกโรงเรียนที่ต้อง การสอนทางไกลผ่านดาวเทียมDLTV
ด าเนินงานได้อยา่งมีประสิทธิภาพ การความช่วยเหลือในการตรวจซ่อม  ได้เหมาะสมกบัสถานศึกษาและ

บ ารุงอปุกรณ์ระบบคอมพิวเตอร์เครือขา่ย ผู้เรียน

เชิงคุณภาพ
1.ครูสามาถใช้อปุกรณ์คอมพิวเตอร์และ
ระบบเครือขา่ยอนิเทอร์เน็ตในการจดัการ
เรียนการสอนได้อยา่งมีประสิทธิภาพ
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2.ครูสามารถใช้ระบบการจดัการเรียน
การสอนทางไกล DLTVได้อยา่งมี
ประสิทธิภาพ
3.ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนการสอนของ
โรงเรียนสูงขึ้น
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4 เทคนิคการยะระดับคุณภาพ 1.เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการ เชิงปริมาณ เชิงปริมาณ 10,000 น.ส.มณฑาทิพย์

การเรียนการสอนภาษาไทย เรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 1.ร้อยละ 9 ของนักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ 1.ร้อยละ 9 ของนักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ ขนัแกว้
โดยใช้กจิกรรมเรียนรู้แบบ ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้
Active Learning โดยใช้กจิกรรมการเรียนรู้แบบ Active ภาษาไทยโดยใช้กจิกรรมการเรียนรู้
2.เพื่อส่งเสริมให้ครูและนักเรียนใช้ส่ือ Learning แบบ Active Learning
ICT เป็นเคร่ืองมือแสวงหาความรู้ 2.ร้อยละ 90 ครูและนักเรียนใช้ ICT 2.ร้อยละ 90 ครูและนักเรียนใช้ 
ในยคุ Thailand 4.0 เป็นเคร่ืองมือแสวงหาความรุ้ในยคุ ICT เป็นเคร่ืองมือแสวงหาความรู้ในยคุ
3.เพื่อใช้กระบวนการสร้างชุมชนการ Thailand 4.0  Thailand 4.0
เรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) ภายใน 3.ร้อยละ 90 ของครุใช้กระบวนการสร้าง 3.ร้อยละ 90 ของครุใช้กระบวนการ
โรงเรียน ในการเผยแพร่ความรู้และ ชุมชนการเรียนรู้ผ่านวิชาชีพ (PLC) สร้างชุมชนการเรียนรู้ผ่านวิชาชีพ
น าไปประยคุต์ใช้ในการจดักจิกรรม ภายในโรงเรียนในการเผยแพร่ความรู้ (PLC) ภายในโรงเรียนในการเผยแพร่
การเรียนการสอนกลุ่มสาระการ และน ามาประยคุต์ใช้ในการจดักจิกรรม ความรู้ละน ามาประยคุต์ใช้ในการจดั
เรียนรู้อื่นได้อยา่งสร้างสรรค์ การเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น กจิกรรมการเรียนการสอนกลุ่มสาระ

ได้อยา่งสร้างสรรค์ การเรียนรู้อื่นได้อยา่งสร้างสรรค์

เชิงคุณภาพ เชิงคุณภาพ
1.ผลลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระ 1.ผลลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่ม
การเรียนรู้ภาษาไทยโดยใช้กจิกรรม สาระการเรียนรู้ภาษาไทยโดยใช้
เรียนรู้แบบ Active Learning กจิกรรมเรียนรู้แบบ Active 
2.ครูและนักเรียนใช้ส่ือ ICT เป็นเคร่ืองมือ Learning
แสวงหาความรู้ในยคุ Thailand 4.0 2.ครูและนักเรียนใช้ส่ือ ICT เป็น

เคร่ืองมือแสวงหาความรู้ในยคุ 
Thailand 4.0

     นโยบาย ที ่3 การพัฒนาและเสริมสร้างทรัพยากรมนุษย์
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3.ครูใช้กระบวนการสร้างชุมชนการ 3.ครูใช้กระบวนการสร้างชุมชนการ
เรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) ภายในโรงเรียน เรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) ภายในโรงเรียน
ในการเผยแพร่ความรู้และแนะน า ในการเผยแพร่ความรู้และแนะน า
ประยกุต์ใช้ในการจดักจิกรรม ประยกุต์ใช้ในการจดักจิกรรมการเรียน
การเรียนการสอนกลุ่มสาระการ การสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่นได้อยา่ง
เรียนรู้อื่นได้อยา่งสร้างสรรค์กลุ่ม สร้างสรรค์
สาระการเรียนรู้ภาษาไทย

             นโยบาย ที ่3 การพัฒนาและเสริมสร้างทรัพยากรมนุษย์
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5 โครงการบูรณาการนิเทศ 1.เพื่อนิเทศติดตามและประเมินผล เชิงปริมาณ 1.นิเทศติดตามและประเมินผลการพัฒนา 150,000 นายณัฐสิทธิ์
ปีงบประมาณ 2563 การพัฒนาคุณภาพการศึกษาตาม 1.โรงเรียนในสังกดัส านักงานเขตพื้นที่ คุณภาพการศึกษาตามแนวทางการ ธงยี่สิบสอง

แนวทางปฏิรูปการศึกษา การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 ปฎิรูปการศึกษารอบสาม
2.เพื่อนิเทศติดตตามและประเมินผล เรวม 88 โรงเรียน 2.นิเทศติดตามและประเมินผลตาม
ตามนโยบายและภารกจิที่มอบหมาย 2.รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่ ภารกจิที่ได้รับมอบหมาย
3.เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการ รับผิดชอบโรงเรียนในเขตพื้นที่ 3.ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
เรียนของโรงเรียนทุกกลุ่มสาระการ อ าเภอแม่ออน สันก าแพง ดอยสะเกด็ ของโรงเรียนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้
เรียนรู้และทุกชั้นเรียนให้เพิ่มขึ้น และอ าเภอเมืองเชียงใหม่ จ านวน 2 คน เพิ่มขึ้นอยา่งน้อย ร้อยละ 3
อยา่งน้อยร้อยละ 3 3.ศึกษานิเทศกท์ี่รับผิดชอบโรงเรียน
3.เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ในเขตพื้นที่อ าเภอแม่ออน สันก าแพง
ของโรงเรียนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ดอยสะเกด็ และอ าเภอเมืองเชียงใหม่
และทุกชั้นเรียนให้เพิ่อขึ้นอยา่งน้อย จ านวน 14 คน
ร้อยละ 3 เชิงคุณภาพ

โรงเรียนในสังกดัส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 ได้รับการ
นิเทศติดตาม ช่วยเหลือ โดยผู้รับการนิเทศ
น าผลการนิเทศติดตามฯไปพัฒนาและ
ปรับปรุงการจดักจิกรรมการเรียนการสอน
การบริหารจดัการได้อยา่งมีประสิทธิภาพ
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6 พัฒนาระบบงานการบันทึกผล เพื่อพัฒนาระบบงานการบันทึกผล เชิงปริมาณ เชิงปริมาณ 8,000 นายสราวุธ
การเรียนนักเรียนด้วยโปรแกรม การเรียนนักเรียน ด้วยโปรแกรม ครูผู้รับผิดชอบจดัท าขอ้มูลโปรแกรม การเขา้ร่วมประชุม ของครูผู้รับผิดชอบ ชัยยอง
ระบบบริหารจดัการสถานศึกษา ระบบบริหารจดัการสถานศึกษา ระบบบริหารจดัการสถานศึกษา จดัท าขอ้มูลโปรแกรมระบบบริหาร

(SchooLMIS) (SchooLMIS) โรงเรียนสังกดัส านักงาน จดัการสถานศึกษา (SchooLMIS) 
เขตพื้นที่การศึกาประถมศึกษาเชียงใหม่ โรงเรียนสังกดั ส านักงานเขตพื้นที่
เขต 1 ที่สนใจ จ านวน 50 คน การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1

ที่สนใจ 50 คน
เชิงคุณภาพ
โรงเรียนสังกดัส านักงานเขตพื้นที่การ เชิงคุณภาพ
ศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 จดัท าขอ้มูลใน โรงเรียนสังกดัส านักงานเขตพื้นที่
โปรแกรมระบบบริหารจดัการสถาน การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ 
ศึกษา (SchooLMIS) ครบทุกโรงเรียน เขต 1 จดัท าขอ้มูลในโปรแกรม
คิดเป็นร้อยละ 100 ระบบบริหารสถานศึกษา

 (SchooLMIS) ครบทุกโรงเรียน
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7 การพัฒนาครูผู้สอนกลุ่มสาระ 1.เพื่อพัฒนาครูผู้สอนกลุ่มสาระการ เชิงปริมาณ เชิงปริมาณ 10,000 น.ส.นภิศชญา
การเรียนรู้ศิลปะ (นาฎศิลป)์ เรียนรู้ศิลปะ (นาฏศิลป)์ น าไปสู่ 1.ร้อยละ 80 ครูผู้สอนกลุ่มสาระการ 1.ร้อยละ 80 ครูผู้สอนกลุ่มสาระเรียนรู้ ค าทิพย์
ในศตวรรษที2่1 การจดัการเรียนการสอนตามแนวคิด เรียนรู้ศิลปะ (นาฏศิลป)์ การจดัการเรียน ศิลปะ (นาฏศิลป)์ การจดัการเรียน 

การเรียนรู้แบบกระตือรือร้น การสอนตามแนวคิดการเรียนรู้แบบ การสอนตามแนวคิดการเรียนรู้แบบ
(Activelearning) กระตือรือร้น กระตือรือร้น
2.เพื่อพัฒนาครูผู้สอนกลุ่มสาระการ 2.ร้อยละ 80 ครูผู้สอนการเรียนรู้ 2.ร้อยละ 80 ครูผู้สอนการเรียนรู้
เรียนรู้ศิลปะ (นาฏศิลป)์ ในการออก ศิลปะ (นาฏศิลป)์ การออกแบบ ศิลปะ (นาฏศิลป)์ การออกแบบการ
แบบการจดัการเรียนรู้แบบโครงงาน การเรียนรู้แบบโครงงานเป็นฐาน เรียนรู้แบบโครงงานเป็นฐาน
เป็นฐาน(Project Based Learning) 3.ร้อยละ 80 ครูผู้สอนกลุ่มสาระการ 3.ร้อยละ 80 ครูผู้สอนกลุ่มสาระ
3.เพื่อสร้างความเขา้ใจให้กบัครูผู้สอน เรียนรู้ศิลปะ (นาฏศิลป)์ การจดัการ การเรียนรู้ศิลปะ (นาฏศิลป)์ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (นาฎศิลป)์ การสอนรูปแบบโค้ชและผู้อ านวยกระบวน การจดัการการสอนรูปแบบโค้ชและ
ความส าคัญการเรียนการสอน การเรียนรู้ ผู้อ านวยกระบวนการเรียนรู้
รูปแบบโค้ช 4.ร้อยละ 40 มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้ 4.ร้อยละ 40 มีการแลกเปล่ียนเรียน
4.เพื่อให้มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้ ผลงานครูและนักเรียนด้วยรูปแบบที่ รู้ ผลงานครูและนักเรียนด้วยรูปแบบ
ผลงานครูและนักเรียนด้วยรูปแบบ หลากหลายและเป็นที่ยอมรับในการแขง่ขนั ที่หลากหลายและเป็นที่ยอมรับใน
ที่หลากหลายและเป็นที่ยอมรับใน ศิลปะ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา การแขง่ขนัศิลปะ ระดับเขตพื้นที่การ
การแขง่ขนัศิลปะ ระดับประเทศ มีชมรมครูนาฏศิลป์ ศึกษา ระดับประเทศ มีชมรมครู 
5.เพื่อนิเทศ ก ากบั ติดตาม ประเมินผล ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา นาฏศิลป์ส านักงานเขตพื้นที่การ
การเรียนการสอนกลุ่มสาระการ เชียงใหม่เขต 1 ศึกษาประถมศึกษาเชียใหม่ เขต 1
เรียนรู้ศิลปะ (นาฏศิลป)์
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5.ร้อยละ 80 ครูผู้สอนการเรียนรู้ 5.ร้อยละ 80 ครูผู้สอนการเรียนรู้
ศิลปะ (นาฏศิลป)์ ของโรงเรียนใน ศิลปะ (นาฏศิลป)์ ของโรงเรียนใน
สังกดัส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา สังกดัส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 ได้รับ ประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 ได้รับ
การนิเทศ ก ากบั ติดตาม ประเมินผล การนิเทศ ก ากบั ติดตาม ประเมินผล
การจดักจิกรรมการเรียนการสอน การจดักจิกรรมการเรียนการสอน
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
(นาฏศิลป)์ (นาฏศิลป)์

เชิงคุณภาพ เชิงคุณภาพ
1.ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 1.ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้
(นาฏศิลป)์ มีความรู้การจดัการเรียน ศิลปะ (นาฏศิลป)์ มีความรู้การจดั
รู้ในศตวรรษที่ 21 โดยสะท้อน การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 
ออกมาในรูปแบบของการสอนหรือ โดยสะท้อนออกมาในรูปแบบของ
การเรียนรู้แบบกระตือรือร้น การสอนหรือการเรียนรู้แบบกระตือ
2.ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ รือร้น
(นาฏศิลป)์ สามารถออกแบบการจดั 2.ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้
การเรียนรู้และออกแบบโครงานโดย ศิลปะ (นาฏศิลป)์ สามารถออกแบบ
สะท้อนออกมาในรูปของการมีคลิป การจดัการเรียนรู้และออกแบบ
การสอนด้วยการเรียนรู้สู่การปฏิบัติ โครงงานโดยสะท้อนออกมาในรูป
จริงในการถา่ยทอดอยา่งมีประสิทธิภาพ ของการมีคลิปการสอนด้วยการเรียนรู้

สู่การปฏิบัติจริงในการถา่ยทอดอยา่งมี
ประสิทธิภาพ
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3.ครูผู้สอนการเรียนรู้ศิลปะ 3.ครูผู้สอนการเรียนรู้ศิลปะ
(นาฏศิลป)์ สามารถจดัเปล่ียนการ (นาฏศิลป)์ สามารถจดัเปล่ียนการ
จดัการเรียนการสอนรูปแบบเดิม จดัการเรียนการสอนรูปแบบเดิม 
เปล่ียนเป็นจดัการเรียนการสอนแบบ เปล่ียนเป็นจดัการเรียนการสอน
โค้ชและผู้อ านวยกระบวนการเรียนรู้ แบบโค้ชและผู้อ านวยกระบวน
4.ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ การเรียนรู้
(นาฏศิลป)์ มีเวทีน าเสนอผลงานแลก 4.ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้
เปล่ียนเรียนรู้ ครูและนักเรียนด้วยรูป ศิลปะ (นาฏศิลป)์ มีเวทีน าเสนอ
แบบที่หลากหลาย และเป็นที่ยอมรับ ผลงานแลกเปล่ียนเรียนรู้ ครูและ
ในการแขง่ขนัศิลปะ (นาฏศิลป)์ นักเรียนด้วยรูปแบบที่หลากหลาย
ระดับเขตพื้นที่การศึกษาระดับ และเป็นที่ยอมรับในการแขง่ขนั
ประเทศ ศิลปะ (นาฏศิลป)์ ระดับเขตพื้นที่
5.ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ระดับเขตพื้นที่การศึกษาระดับ
(นาฏศิลป)์ ได้การนิเทศ ก ากบั ประเทศ
ติดตาม ประเมินผลต่อยอดพัฒนา 5.ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้
การจดักจิกรรมการเรียนการสอน ศิลปะ(นาฏศิลป)์ ได้การนิเทศ 

ก ากบั ติดตาม ประเมินผลต่อยอดพัฒนา
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8 โครงการวิจยัส่งเสริมการจดั 1.เพื่อให้ครูจดัการเรียนการสอน 1. ครูผู้สอน วิทยาศาสตร์ ครูจดัการเรียนการสอนแบบ 20,000     นางวิริน
การเรียนการสอนโครงการ แบบ STEEM Education โดยใช้ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี  STEEM Education โดยใช้ วันสมสกลุ
STEM Education Self-directed learning Style 2.ศึกษานิเทศก ์วิทยาศาสตร์ Self-directed learning Style
เพื่อส่ิงแวดล้อม STEM 2.สร้างแรงบันดาลใจให้โรงเรียน คณิตศาสตร์ 
(Science Technology และผู้เกี่ยวขอ้ง ในการพัฒนา
Engineering Enviroment ผลสัมฤทธิ์กลุ่มสาระการเรียนรู้
Mathemetic ) วิทยาศาสตร์และ คณิตศาสตร์

3.ช่วยให้ครูผู้สอนเห็นตัวอยา่งการ
สอนที่ดีและมีความมัน่ใจในการสอน
สะเต็มในระดับชั้นเรียน
4.เพื่อให้ครูผู้สอนวิทยาศาสตร์ 
คณิตศาสตร์และเทคโนโลย ีได้ศึกษา
บริบทส่ิงแวดล้อมและน าไปปรับใช้ใน
การจดัการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์  
คณิตศาสตร์และเทคโนโลยใีนการ
ออกแบบกจิกรรมการเรียนการสอน
 STEEM Education
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9 พัฒนาคุณภาพการเรียนการ 1.เพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถ เชิงปริมาณ เชิงปริมาณ 10,000 นางสุขชัญญา
สอนภาษาองักฤษเพื่อการ และทักษะภาษาองักฤษเพื่อการส่ือสาร 1.ครูผู้สอนภาษาองักฤษ จ านวน 150 1.ครูผู้สอนภาษาองักฤษ จ านวน เรืองมณี
ส่ือสาร ให้กบันักเรียน 2.นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา 150 คน

2.เพื่อพัฒนาศักยภาพของครูผู้สอน  จ านวน 15,000 2.นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา 
วิชาภาษาองักฤษให้สามารถในการจดั 3.นักเรียนชั้นมัธยมศึกษา 2,300  คน จ านวน 15,000 คน
การเรียนการสอนที่เน้นทักษะ เชิงคุณภาพ 3.นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา 
ภาษาองักฤษเพื่อการส่ือสารได้ 1.ครูผู้สอนภาษาองักฤษระดับประถม จ านวน 2,300 คน
3.เพื่อสร้างหรือพัฒนาส่ือ/นวัตกรรม ศึกษาและระดับมัธยมศึกษา มีความรู้ เชิงคุณภาพ
ในการจดัการเรียนการสอนที่เน้น ความเพื่อการส่ือสารและน าไปใช้ 1.ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้
ทักษะภาษาองักฤษที่ส่ือสาร จดัการเรียนรู้ให้กบันักเรียนได้อยา่ง รับการพัฒนาการจดัการเรียนรู้
4.เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการ มีประสิทธิภาพ อยา่งมีคุณภาพในรูปแบบที่หลากหลาย
เรียนภาษาองักฤษของนักเรียน 2.นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาและ 2.ผู้เรียนผ่านเกณฑ์ประเมินความ

ระดับมัธยยมศึกษามีความรู้ความ สามารถด้านการใช้ภาองักฤษเพื่อ
สามารถในการใช้ ภาษาองักฤษเพื่อ การส่ือสารตามเกณฑ์ที่เขตพื้นที่
การส่ือสารและน าไปใช้ในชีวิต การศึกษาหรือสถานศึกษาก าหนด
ประจ าวันได้อยา่งเหมาะสม 3.สถานศึกษาสนับสนุนการผลิต 
3.ครูผู้สอนภาองักฤษในสังกดั จดัหาและใช้ส่ือการเรียนการสอน
 มีเทคนิค วธิกีาร/ส่ือ/นวตักรรมในการจัด เทคโนโลย ีนวัฒกรรม และ
การเรียนการสอนภาษาองักฤษเพื่อ ส่ิงอ านวยความสะดวกที่หลากหลาย
การส่ือสาร และยกระดับ
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10 โครงการติดตามด าเนินงาน 1.เพื่อให้โรงเรียนจดัท าอาหารที่มี เชิงปริมาณ เชิงปริมาณ รอ สพฐ. นางพิกลุรัตน์
โครงการอาหารกลางวันใน คุณภาพ ถกูหลักโภชนาการให้นักเรียน โรงเรียนในสังกดัทุกโรงเรียน จดัอาหาร 1.ร้อยละของโรงเรียนที่จดัท าอาหาร ให้เงินอาหาร จงจรัสนุกลู
โรงเรียนประถมศึกษาเพื่อ ทุกคนได้รับประทาน กลางวันให้นักเรียนชั้นอนุบาล ถงึชั้น ที่มีคุณภาพ ถกูหลักโภชนาการ กลางวัน
สุขภาวะที่ดีของนักเรียน 2.เพื่อให้นักเรียมีศักยภาพในการจดั มัธยมศึกษาปีที่  3 รับประทานทุกคน ให้นักเรียนได้รับประทานทุกคน

การสุขภาวะของตนเองให้มีสุขภาวะ 2.ร้อยละของนักเรียนมีศักยภาพ
ที่ดีสามารถเขา้ร่วมกจิกรรมของ เชิงคุณภาพ ในการจดัสุขภาวะของตนเองให้มี
โรงเรียนและด ารงชีวิตได้อยา่งมีความ นักเรียนทุกคนมีศักยภาพในการจดั ความสุขภาวะที่ดี สามารถด ารงชีวิต
สุขทั้งด้านร่างกายและจติใจ สุขภาวะของตนเองให้มีสุขภาวะที่ดี อยา่งมีความสุข ทั้งด้านร่างกาย

สามารถเขา้ร่วมกจิกรรมของโรงเรียน และจติใจ
และด ารงชีวิตได้อยา่งมีความสุข

เชิงคุณภาพ
1.โรงเรียนมีศักยภาพในการจดั
อาหารกลางวันที่มีคุรภาพ ถกูหลัก
โภชนาการให้นักเรียนได้รับประทาน
ทุกคน
2.นักเรียนมีศักยภาพในการจดั
สุขภาวะของตนเองให้มีสุขภาวะที่ดี 
สามารถด ารงชีวิตอยา่งมีความสุข
ทั้งด้านร่างกายและจติใจ
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11 พัฒนาคุณภาพการศึกษาเพื่อ 1.เพื่อค้นหาสถานศึกษาที่เป็นกลุ่ม เชิงปริมาณ เชิงปริมาณ รอพิจารณา นายสราวุธ
ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เป้าหมายในการพัฒนาโดยใช้ผลการ นักเรียน ครูผู้สอน ผู้บริหาร และ นักเรียน ครูผู้สอน ผู้บริหารสถาน ชัยยอง

ทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้น ศึกษานิเทศก ์สังกดัส านักงานเขตพื้นที่ ศึกษาและศึกษานิเทศก ์สังกดั
พื้นฐาน ( O-NET) ผลการทดสอบ การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถม
ความสามารถพื้นฐานของผู้เรียน ศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 มีส่วนร่วมใน
ระดับชาติ และผลการประเมินการ เชิงคุณภาพ โครงการ
อา่นออกเขยีนได้ เป็นฐานในการ 1.นักเรียนมีคะแนนการทดสอบทาง
วิเคราะห์ขอ้มูล การศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน เชิงคุณภาพ
2.เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (O-Net) การทดสอบความสามารถ คะแนนเฉล่ียนร้อยละการตทดสอบ
ของผู้เรียนโดยการจดักจิกรรม พื้นฐานระดับชาติ และการประเมินการ ทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน 
ทางวิชาการในลักษณะของการอบรม อา่นออกเขยีนได้ เป็นตามศักยภาพ (O-Net) การทดสอบความสามารถ
แบบปฏิบัติจริง (On the Job ที่แท้จริงของตนเอง พื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติและ
Training) 2.ครูผู้สอนมีเทคนิควิธีการในการจดัการ การประเมินการอา่นออกเขยีนได้ 
3.เพื่อยกยอ่งเชิดชูเกยีรติ และ เรียนรู้เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ของโรงเรียนและส านักงานเขตพื้นที่
เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ผลงานการ และพัฒนาความสามารถในการ การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่
พัฒนายกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการ อา่นออกเขยีนได้ เขต 1 เพิ่มสูงขึ้น
เรียนและผลการประเมินการอา่น 3.ผู้บริหารศึกษา และศึกษานิเทศก์
ออกเขยีนได้ของโรงเรียนที่ประสบ ด าเนินการนิเทศติดตามการด าเนินการ
ความส าเร็จ พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
พร้อมตรวจสอบผลการพัฒนา 4.คะแนนเฉล่ียร้อยละของผลการ
ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน

มากกว่าร้อยละ 50 ในแต่ละวิชา
เพิ่มขึ้นจากปีการศึกษาที่ผ่านมา
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12 ศึกษานิเทศกไ์ทย หัวใจโค้ชและฟา1.Coaching & Facilitation Mindset 1. รับการประชุมอบรมจากทีมวิทยากร 1. ศึกษานิเทศกแ์ละ ครู 20,000 นางวิริน

Supervisor As Coach และ เพื่อการเติบโตภายในตนเอง 2. ฝึกทักษะการใช้ Coaching & น า Coaching & Facilitation Skills วันสมสกลุ

Facilitators 2.Coaching & Facilitation Skills Facilitation Skillsในโรงเรียนที่มีผลสัมฤทธิเ์พื่อพัฒนาศึกษานิเทศกแ์ละ ครูให้เป็น 

เพื่อการนิเทศ การทดสอบ ONETต่ ากว่าระดับชาติทุกวิชา Coach &Facilitator สู่การขบัเคล่ือนใน

3.Coaching & Facilitation Skills 3. รายงานผลการด าเนินงาน ชั้นเรียน

เพื่อสร้างการเรียนรู้ในรูปแบบของ 4. เผยแพร่ผลงานงานวิจยั 2. ครูและนักเรียน มีการเปล่ียนแปลง

21stCetury ในบทบาทที่ครูเป็น Coach &Facilitator
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13 โรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล 1. เพื่อให้โรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล 1. ประชุมเชิงปฏิบัติการจดัท าแผนพัฒนา เชิงปริมาณ 10,000 น.ส. จรัสโฉม
มีแผนพัฒนาโรงเรียนคุณภาพจาก โรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล 1. โรงเรียนคุณภาพประจ าต าบลมีแผน ชมภูมิง่
ค าถาม 10 ขอ้ที่สอดคล้องกบับริบท 2.โรงเรียนคุณภาพประจ าต าบลขบัเคล่ือน พัฒนาโรงเรียนที่เป็นรูปธรรม
ของตนเอง การด าเนินการตามแผนพัฒนา 2. โรงเรียนคุณภาพประจ าต าบลร้อยละ
2. โรงเรียนคุณภาพประจ าต าบลด าเนิน3. นิเทศติดตาม การด าเนินงานโรงเรียน 80 ด าเนินงานตามแผนที่ก าหนด
งานตามแผนพัฒนาโรงเรียนคุณภาพ คุณภาพประจ าต าบล 3. มีการนิเทศติดตามการด าเนินงาน
ประจ าต าบลที่ก าหนดไว้ ตามแผนครบทั้ง 41 โรงเรียน
3. เพื่อนิเทศติดตามการด าเนินงาน เชิงคุณภาพ
ตามแผนพัฒนาโรงเรียนคุณภาพ 1. โรงเรียนคุณภาพประจ าต าบลมีแผน
ประจ าต าบลของแต่ละโรงเรียน พัฒนาที่สะท้อนบริบทของโรงเรียน

2. โรงเรียนคุรภาพประจ าต าบล มีการ
ด าเนินงานตามแผนที่ก าหนดอยา่งมีระบบ
3. โรงเรียนน าผลการนิเทศ ติดตาม ไปใช้
ในการวางแผนพัฒนาโรงเรียนต่อไป
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1 เยี่ยมบ้านและติดตามผลการ 1. เพื่อส่งเสริม สนับสนุน เชิงปริมาณ เชิงปริมาณ 12,000 นางอรัญญา
ด าเนินงานการจดัการศึกษา การด าเนินงาน และพิจารณา 1. ผู้จดัการศึกษาโดยครอบครัว 1. ร้อยละของผู้จดัการศึกษา วงศ์ดาว
โดยครอบครัวสพป.เชียงใหม่ อนุญาตการจดัการศึกษาโดย ในสังกดั สพป. เชียงใหม่ เขต 1 โดยครอบครัวมีความเขา้ใจ
เขต 1 ปีการศึกษา 2563 ครอบครัวของ สพป. เชียงใหม่ จ านวน 33 ครอบครัวมีความรู้ แนวทางด าเนินการติดตาม

เขต 1 ความเขา้ใจแนวทางการด าเนินการ การวัดและประเมินผลการ
2. เพื่อสร้างเวทีสัมมนาและ ติดตามผลการวัดและประเมินผล จดัการศึกษา ไม่น้อยกว่า
แลกเปล่ียนประสบการณ์การจดั การจดัการศึกษา ร้อยละ 85
การศึกษาโดยครอบครัวของ 2. ผู้เรียนการศึกษาโดยครอบครัว 2. ร้อยละของผู้เรียนการ
สพป. เชียงใหม่ เขต 1 จ านวน 45 คนได้รับสิทธิและโอกาส ศึกษาโดยครอบครัวได้รับ
3. เพื่อสร้างเครือขา่ยความ โอกาสทางการศึกษา เขา้ถงึบริการ สิทธิและโอกาสทางการศึกษา
ร่วมมือในการพัฒนาการจดัการ ทางการศึกษาอยา่งทั่วถงึครบทุกคน เขา้ถงึบริการทางการศึกษา
ศึกษาโดยครอบครัวให้มี เชิงคุณภาพ อยา่งทั่วถงึ ร้อยละ 100
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 1. ผู้จดัการศึกษาและผู้ศึกษาโดย เชิงคุณภาพ

ครอบครัวของ สพป.เชียงใหม่ 1. ผู้จดัการศึกษาโดย
เขต 1 ได้รับสิทธิและโอกาสทาง ครอบครัวด าเนินการจดั
การศึกษาอยา่งทั่วถงึ เสมอภาค การศึกษาเป็นไปตาม
และมีคุณภาพ ครบทุกคน เขา้ถงึ แนวทางการศึกษาโดย
บริการการศึกษาที่มีคุณภาพ ครอบครัวไม่น้อยกว่า
2. ผู้จดัการศึกษาโดยครอบครัว ร้อยละ 85
ในสังกดั สพป. เชียงใหม่ เขต 1 2. ผู้เรียนการศึกษาโดย
ด าเนินการจดัการศึกษาเป็นไปตาม ครอบครัว เขา้ถงึบริการ
แนวทางการด าเนินงานและนโยบาย ทางการศึกษาอยา่งทั่วถงึ
อยา่งมีประสิทธิภาพ ครบทุกคน ร้อยละ 100
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ล าดบั โครงการ/กิจกรรม วตัถุประสงค์ กิจกรรม/เป้าหมาย ตวัชีว้ดั งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ

2 พัฒนารูปแบบและนิเทศ 1. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ เชิงปริมาณ เชิงปริมาณ บูรณาการ นางนิภา
ติดตาม เพื่อยกระดับ บริหารจดัการโรงเรียนขนาดเล็ก โรงเรียนขนาดเล็กในสังกดั 1. โรงเรียนขนาดเล็กมีรูปแบบการ กบักลุ่มเทคโน แกว้ประทีป
คุณภาพการจดัการเรียนรู้ 2. เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทาง ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถม บริหารจดัการที่มีประสิทธิภาพ
การสอนในโรงเรียนขนาดเล็ก การเรียนของนักเรียนสูงขึ้น ศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 จ านวน 38 เอื้อต่อการจดักจิกรรมการเรียนรู้

3. เพื่อพัฒนาบุคลากรให้มี  โรงเรียน ที่มีคุณภาพมาตรฐานสถานศึกษา
ประสิทธิภาพทั้งการบริหารจดัการ ขนาดเล็ก บริหารจดัการได้อยา่งมี
และการจดักจิกรรมการเรียนรู้ เชิงคุณภาพ ประสิทธิภาพไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80
4. เพื่อพัฒนารูปแบบการบริหาร การบริหารจดัการโรงเรียน
จดัการโรงเรียนขนาดเล็ก ขนาดเล็กมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น 2. สถานศึกษาทุกแห่งสามารถพัฒนา

รูปแบบการบริหารโรงเรียนและ
และด าเนินการอยา่งมีประสิทธิภาพ
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
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3 กองทุนปันสุขให้น้อง สพป. 1. เพื่อร่วมกนับริจาคทรัพยต์าม เชิงปริมาณ เชิงปริมาณ 6,000 น.ส.รัตติยา 
 เชียงใหม่ เขต 1 ก าลัง เพื่อให้ทุกคนมีส่วนร่วม 1. นักเรียนกลุ่มด้อยโอกาส นักเรียนกลุ่มด้อยโอกาส กลุ่มชาติพันธุ์ ค าอา้ย

ในการร่วมกนัดูแลช่วยเหลือ กล่มชาติพันธุ์ และกลุ่มที่อยู่พื้นที่ห่างไกล และกลุ่มที่อยู่พื้นที่ห่างไกล ทุรกนัดาร
นักเรียน ทุรกนัดาร และได้รับความเดือดร้อน และได้รับความเดือร้อนทาง
2. เพื่อสะสมบุญโดยการบริจาค ทางอทุกภัย อคัคีภัย เป็นต้น โดย อทุกภัย อคัคีภัย ได้รับการ ช่วยเหลือ
ทรัพยช์่วยเหลือนักเรียนกลุ่ม ช่วยเหลือเด็กในโรงเรียนในสังกดั
ด้อยโอกาส กลุ่มชาติพันธุ์ และ ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถม เชิงคุณภาพ
กลุ่มที่อยู่พื้นที่ห่างไกล ทุรกนัดาร ศึกษา เชียงใหม่ เขต 1 เด็กนักเรียนในสังกดัส านักงานเขตพื้นที่
และได้รับความเดือดร้อนทางอทุกภัย 2. ระดมทุนจากผู้บริจาคมอบทุน การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1
อคัคีภัย ซ่ึงเขาเหล่านัน้จะเติบโตเป็น การศึกษา จ านวน 30 ทุน ทุนละ  ในคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นลดความเหล่ือมล้ า
ก าลังส าคัญในการพัฒนาประเทศชาติ 2,000 บาท จ านวน 60,000 บาท ทางการศึกษา
สืบไป
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4 ประชุมชี้แจงเพื่อเสริม 1. เพื่อให้ผู้รับผิดชอบระบบการ เชิงปริมาณ 1. ร้อยละของจ านวนบุคลากร รอพิจารณา น.ส.นันทนา
สร้างความรู้ ความเขา้ใจ ควบคุมภายในของสถานศึกษา 1. จ านวนกลุ่มต่าง ๆ ในส านักงาน ภายในกลุ่ม/หน่วยตสน. ของ มงคลเทพ
เกี่ยวกบัระบบการควบคุม และผู้มีหน้าที่เกี่ยวขอ้งของ เขตพื้นที่การศึกษา จ านวน 9 กลุ่ม  สพป. เชียงใหม่ เขต 1  ซ่ึง
ภายใน เพื่อพัฒนาคุณภาพ ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 2. จ านวนสถานศึกษาในสังกดั ประกอบด้วยรอง ผอ.สพท.
การศึกษา ประจ าปีการ ประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 จ านวน 86 โรงเรียน เชียงใหม่ เขต 1 ผอ. กลุ่ม/
ศึกษา 2563 มีความรู้ ความเขา้ใจ ในเร่ืองการ เชิงคุณภาพ หน่วย ตสน./ศูนยเ์ทคโนโลยฯี

จดัวางระบบการควบคุมภายใน 1. บุคลากรของส านักงานเขตพื้นที่ และผู้แทนบุคลากรประจ ากลุ่ม
และมีความรู้เกี่ยวกบัหลักเกณฑ์ การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ ที่ปฏิบัติงานควบคุมภายใน
การปฏิบัติการควบคุมภายใน เขต 1 ประกอบด้วย รองผู้อ านวยการ  ได้รับการพัฒนา เสริมสร้าง
ส าหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถม ให้มีความรู้ ความเขา้ใจเกี่ยว
ที่ก าหนดให้หน่วยงานของรัฐ ศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 ทุกคน กบัการจดัวางควบคุมภายใน
ด าเนินการติดตามประเมินผล ผู้อ านวยการกลุ่มทุกกลุ่ม/ ที่มีคุณภาพ และประสิทธิภาพ
การควบคุมภายในแล้วรายงาน ผู้อ านวยการหน่วยตรวจสอบภายใน ตามมาตรฐานที่คตง. ก าหนด
ต่อผู้ก ากบัดูแล ภายในเกา้สิบวัน และผู้แทนบุคลากรที่ปฏิบัติงาน เป็นที่น่าเชิ่อถอืได้
นับจากวันส้ินปีงบประมาณโดย ประจ ากลุ่ม ได้รับการพัฒนาให้มี 2. ร้อยละของครูผู้สอน 
ส านักคณะกรรมการการศึกษา ความรู้ความเขา้ใจเกี่ยวกบัการจดัวาง ผู้ปฏิบัติงานควบคุมภายใน
ขั้นพื้นฐานได้ก าหนดให้สถานศึกษา ระบบการควบคุมภายใน สามารถ ทั้ง 86 โรงเรียน ได้รับการ
ด าเนินการจดัท ารายงานการติดตาม ส่งเสริม สนับสนุนให้การจดัวาง พัฒนาเสริมสร้างให้มีความรู้
ประเมินผล ระบบภายใน สามารถส่งเสริม ความเขา้ใจเกี่ยวกบั
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การควบคุมภายใน แล้วจดัส่งให้ สนันสนุนให้การจดัวางระบบ การจดัวางระบบควบคุม
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา การควบคุมภายในของหน่วยงาน ภายในมีคุณภาพ และ
ตามเวลาที่ก าหนด จดัท ารายงานการติดตามประเมิน ประสิทธิภาพตามมาตรฐาน
2. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุน ผลการควบคุมภายในได้อยา่งถกูต้อง ที่คตง. ก าหนด เป็นที่
ให้ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา มีประสิทธิภาพและจดัส่งรายงาน น่าเชิ่อถอืได้
ประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 ทันเวลา
และสถานศึกษาสามารถรายงาน
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5 พัฒนาระบบขอ้มูลสารสนเทศ 1. เพื่อจดัท าระบบขอ้มูลสารสนเทศ เชิงปริมาณ เชิงปริมาณ สพฐ. จดัสรร นางนิภาภรณ์
เพื่อการเขา้ถงึบริการทางการ เพื่อการเขา้ถงึบริการทางการศึกษา 1. ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 1. ร้อยละประชากรวัยเรียน สุริยวงศ์
ศึกษาที่มีคุณภาพ และลดความ ที่มีคุณภาพและลดความเล่ือมล้ าทาง ประถมศึกษาเชียงใหม่เขต 1 ได้รับโอกาสเขา้รับการศึกษาภาคบังคับ
เหล่ือมล้ าทางการศึกษา การศึกษา ในเขตพื้นที่บริการอยา่ง มีระบบขอ้มูลสารสนเทศ เพื่อการวางแผน ร้อยละ 100

อยา่งเป็นระบบ การรับนักเรียน 2. ร้อยละของ สพป. และโรงเรียน
2. เพื่อส่งเสริมให้ประชากร 2. ประชากรวัยเรียนที่มีอายถุงึเกณฑ์ ในสังกดัมีระบบ ฐานขอ้มูลประชากร
วัยเรียนในเขตพื้นที่บริการ ได้รับ การศึกษาภาคบังคับได้เขา้เรียน วัยเรียน ร้อยละ 100
โอกาสการศึกษาขั้นพื้นฐานอยา่ง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ร้อยละ 100
ทั่วถงึและเสมอภาค เชิงคุณภาพ เชิงคุณภาพ

1. ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถม 1. ประชากรวัยเรียนในเขตพื้นที่บริการ
ศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 มีระบบขอ้มูล ได้รับสิทธิและโอกาสทางการศึกษา
สารสนเทศ เพื่อการเขา้ถงึบริการทาง ร้อยละ 100
การศึกษาที่มีประสิทธิภาพ 2. สถานศึกษาในสังกดัทุกโรงเรียน
2. ประชากรวัยเรียนในเขตพื้นที่บริการ มีฐานขอ้มูลประชากรวัยเรียนเพื่อการรับ
ของ สพป.เชียงใหม่ เขต 1 ได้รับสิทธิ นักเรียน ร้อยละ100
และโอกาสทางการศึกษาอยา่งทั่วถงึ
เสมอภาค และมีคุณภาพครบทุกคน
ทุกกลุ่มเป้าหมาย เขา้ถงึบริการการศึกษา
ที่มีคุณภาพและมีมาตรฐาน
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6 การขบัเคล่ือนคุณภาพการศึกษา เพื่อบริหารจดัการโรงเรียน เชิงปริมาณ เชิงปริมาณ สพฐ. จดัสรร นางนิภา
โรงเรียนประชารัฐที่มปีระสิทธิภาพ ประชารัฐในสังกดัส านักงานเขต 1. ร้อยละ 80 ของผู้เรียนที่มีคุณภาพตาม 1. ร้อยละของผู้เรียนที่มีคุณภาพตาม แกว้ประทีป

พื้นที่การศึกษาประถมศึกษา มาตรฐานการศึกษา มาตรฐานการศึกษา ไม่น้อยกว่า  
เชียงใหม่ เขต 1 ให้มีประสิทธิภาพ 2. ร้อยละ 100 ของผู้เรียนประชารัฐ ร้อยละ 80

มีการบริหารจดัการโรงเรียนที่มี 2. ร้อยละของโรงเรียนประชารัฐมีการ
ประสิทธิภาพและผ่านการประเมิน บริหารจดัการโรงเรียนที่มีประสิทธิภาพ
ผลตามตัวชี้วัดของโครงการโรงเรียน และผ่านการประเมินผลตามตัวชี้วัด
ประชารัฐ ผลลัพธ์ของโครงการโรงเรียนประชารัฐ
เชิงคุณภาพ ร้อยละ 100
1. ผู้เรียนมีพัฒนาการ/สมรรถนะ  
สมวัยและเป็นไปตามมาตรฐานการ เชิงคุณภาพ
ศึกษา 1. ผู้เรียนมีพัฒนาการ/สมรรถนะสมวัย
2. บุคลากรในโรงเรียนประชารัฐมี และเป็นไปตามมาตรฐานการศึกษา 
คุณธรรม จริยธรรม มีคุณภาพตาม ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80
แนวทางการพัฒนาของโรงเรียน 2. บุคลากรในโรงเรียนประชารัฐ
ประชารัฐ มีคุณธรรม จริยธรรม มีคุณภาพตาม
3. โรงเรียนประชารัฐมีการบริหารจดัการ แนวทางการพัฒนาโรงเรียนประชารัฐ
ที่มีประสิทธิภาพ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90
4. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน 3. โรงเรียนประชารัฐมีการบริหาร
สูงขึ้น จดัการที่มีประสิทธิภาพ ร้อยละ 100

4. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น
 ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90

     นโยบาย ที ่4 การสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาทีม่ีคุณภาพ
โครงการ/กิจกรรม  ปีงบประมาณ 2563

ล าดบั โครงการ/กิจกรรม วตัถุประสงค์ กิจกรรม/เป้าหมาย ตวัชีว้ดั งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ



 
 
 
 
 
 

นโยบายที่ 5 
การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับ

สิ่งแวดล้อม 
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1 โรงเรียนส่ิงแวดล้อม ส านักงาน 1. เพื่อให้สถานศึกษาในสังกดัมี เชิงปริมาณ เชิงปริมาณ 10,000 นายณัฐสิทธิ์
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา นโยบายและกจิกรรมให้ความรู้ที่ 1. โรงเรียนในสังกดั สพป. ชม.1 โรงเรียนในสังกดัสพป.ชม.1 มี ธงยี่สิบสอง
เชียงใหม่ เขต 1 ถกูต้องและสร้างจติส านึกด้านการ มีนโยบายและกจิกรรมให้ความรู้ที่ นโยบายและกจิกรรมให้ความรู้

ผลิตและบริโภคที่เป็นมิตรกบั ถกูต้องและสร้างจติส านึกด้านการ ที่ถกูต้องและสร้างจติส านึกด้าน
ส่ิงแวดล้อม การจดัการขยะและการ ผลิตและบริโภคที่เป็นมิตรกบั การผลิตและบริโภคที่เป็นมิตร
น ามาใช้ประโยชน์ในรูปผลิตภัณฑ์ ส่ิงแวดล้อม และตลอดจนมีการ กบัส่ิงแวดล้อม และตลอดจนมีการ
และพลังงานเพื่อลดปริมาณขยะ บูรณาการเร่ืองจดัการขยะและการ บูรณาการเร่ืองจดัการขยะและการ
2. นักเรียนได้เรียนรู้จากแหล่ง น ามาใช้ประโยชน์ในรูปผลิตภัณฑ์ น ามาใช้ประโยชน์ในรูปผลิตภัณฑ์
เรียนรู้ในเร่ืองการจดัการขยะและ และพลังงานเพื่อลดปริมาณขยะ และพลังงานเพื่อลดปริมาณขยะ
จดัท าขอ้มูลเปรียบเทียบการลด 2. นักเรียนในสังกดัทุกคนได้เรียนรู้ และจดัท าขอ้มูลเปรียบเทียบการลด
ปริมาณขยะในการด าเนินกจิกรรม จากแหล่งเรียนรู้ในเร่ืองการจดัการ ปริมาณขยะในการด าเนินกจิกรรม
ประจ าวันในสถานศึกษาและที่บ้าน ขยะและจดัท าขอ้มูลเปรียบเทียบ ประจ าวันในสถานศึกษาและที่บ้าน 
และขอ้มูลของ Carbon Footprint การลดปริมาณขยะในการด าเนิน และขอ้มูล Carbon Footprint 
ในรูป OR CODE และ Paper Less กจิกรรมประจ าวันในสถานศึกษา ในรูป OR CODE และ Paper Less

และที่บ้าน และขอ้มูลของ ครูมีความคิดสร้างสรรค์ สามารถ
Carbon Footprint ในรูป OR พัฒนาส่ือนวัตกรรม และการด าเนิน
CODE และ Paper Less การจดัท างานวิจยัด้านสร้างจติส านึก
3. ครูในสังกดัทุกคนมีความคิด ด้านผลิตและบริโภคที่เป็นมิตร
สร้างสรรค์ สามารถพัฒนาส่ือนวัตกรรม กบัส่ิงแวดล้อมได้ตลอดจนสามารถ
และการด าเนินการจดัท างานวิจยัด้าน น าส่ือนวัตกรรมที่ผ่านกระบวนการคิด
สร้างจติส านึก ด้านผลิตและบริโภคที่เป็น มาประยกุต์ใช้ในโรงเรียนและชุมชน
เป็นมิตรกบัส่ิงแวดล้อมได้ ตลอดจนสามารถได้ตามแนวทาง Thailand 4.0
น าส่ือนวัตกรรมที่ผ่านกระบวนการคิด ร้อยละ 100

     นโยบาย ที ่5 การจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวติทีเ่ป็นมิตรกับสิง่แวดล้อม
โครงการ/กิจกรรม  ปีงบประมาณ 2563

ล าดบั โครงการ/กิจกรรม วตัถุประสงค์ กิจกรรม/เป้าหมาย ตวัชีว้ดั งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ
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มาประยกุต์ใช้ในโรงเรียนและชุมชน เชิงคุณภาพ
ได้ตามแนวทาง Thailand 4.0 โรงเรียนในสังกดัสพป.ชม.1 มี
เชิงคุณภาพ นโยบายและกจิกรรมให้ความรู้
1. โรงเรียนในสังกดั สพป.ชม.1 มี ที่ถกูต้องและสร้างจติส านึกด้าน
นโยบายและกจิกรรมให้ความรู้ที่ การผลิตและบริโภคที่เป็นมิตร
ถกูต้องและสร้างจติส านึกด้านการ กบัส่ิงแวดล้อม และตลอดจนมี
ผลิตและบริโภคที่เป็นมิตรกบั การบูรณาการเร่ืองจดัการขยะ
ส่ิงแวดล้อม และตลอดจนมีการ และการน ามาใช้ประโยชน์ในรูป
บูรณาการเร่ืองจดัการขยะและการ ผลิตภัณฑ์และพลังงานเพื่อลด
น ามาใช้ประโยชน์ในรูปผลิตภัณฑ์ ปริมาณขยะ และจดัท าขอ้มูล
และพลังงานเพื่อลดปริมาณขยะ เปรียบเทียบการลดปริมาณขยะ
2. นักเรียนได้เรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้ ในการด าเนินกจิกรรมประจ าวัน
ในเร่ืองการจดัการขยะและจดัท า ในสถานศึกษาและที่บ้าน และขอ้มูล
ขอ้มูลเปรียบเทียบการลดปริมาณ Carbon Footprint ในรูป OR 
ขยะในการด าเนินกจิกรรมประจ าวัน CODE และ Paper Less
ในสถานศึกษาและที่บ้าน และขอ้มูล ครูมีความคิดสร้างสรรค์ สามารถ
Carbon Footprint ในรูป OR พัฒนาส่ือนวัตกรรม และการด าเนิน
CODE และ Paper Less การจดัท างานวิจยัด้านสร้างจติส านึก

ด้านผลิตและบริโภคที่เป็นมิตรกบั
ส่ิงแวดล้อมได้ตลอดจนสามารถน า ส่ือ
นวัตกรรมที่ผ่านกระบวนการคิดมาประยกุต์
ใช้ในโรงเรียนและชุมชนได้ตามแนวทาง
Thailand 4.0 ร้อยละ 100

     นโยบาย ที ่5 การจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวติทีเ่ป็นมิตรกับสิง่แวดล้อม
โครงการ/กิจกรรม  ปีงบประมาณ 2563

ล าดบั โครงการ/กิจกรรม วตัถุประสงค์ กิจกรรม/เป้าหมาย ตวัชีว้ดั งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ
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2 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ 1. มุง่พัฒนาคุณภาพชีวิตการท างาน เชิงปริมาณ เชิงปริมาณ รอพิจารณา นางศิริวารีย์
อาคารสถานที่ส านักงาน ของบุคลากรทุกคนให้ปฏิบัติงาน 1. ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 1. ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา มีปิน่
สพป. เชียงใหม่ เขต 1 อยู่ภายใต้สภาพแวดล้อมที่สะอาด ประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 ประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1

และมีความเป็นระเบียบ มีอาคารสถานที่สะอาด สวยงาม มีอาคารสถานที่สะอาด สวยงาม
2. บุคลากรทางการศึกษาที่เป็น ร่มร่ืน มีบรรยากาศที่เอื้อต่อ ร่มร่ืน มีบรรยากาศที่เอื้อต่อ
ฝ่ายสนับสนุน ได้รับการพัฒนา คุณภาพชีวิตการท างานของ คุณภาพชีวิตการท างานของ
มีความรู้ ความเขา้ใจ และรับผิดชอบ บุคลากรในสังกดั และผู้ที่มา บุคลากรในสังกดั และผู้ที่มา
ต่อหน้าที่ เกดิความรัก ความสามัคคี ติดต่องานให้เกดิความประทับใจ ติดต่องานให้เกดิความประทับใจ
ที่จะปฏิบัติงานร่วมกนั มีจติส านึก ในคุณภาพการให้บริการในทุก ๆ ในคุณภาพการให้บริการในทุก ๆ
ในการให้บริการ ท าให้สภาพที่ ด้าน ด้าน
ท างานเกดิประสิทธิภาพสูงสุด ทั้งคน 2. เพื่อให้บุคลากรในส านักงาน 2. เพื่อให้บุคลากรในส านักงาน
อปุกรณ์ เคร่ืองมือต่าง ๆ เกดิความรักความสามัคคีภายใน เกดิความรักความสามัคคีภายใน
3. เพื่อพัฒนาคุณภาพและการบริการ องค์กร และร่วมมือช่วยเหลือกนั องค์กร และร่วมมือช่วยเหลือกนั
ให้ดียิ่งขึ้น ปรับปรุงอาคารสถานที่ ในการบ ารุงรักษาอาคาร สถานที่ ในการบ ารุงรักษาอาคาร สถานที่
ให้เกดิความร่มร่ืนสวยงาม มีความ เชิงคุณภาพ เชิงคุณภาพ
สะดวกสบายทั้งผู้ปฏิบัติงาน และ เพื่อยกระดับคุณภาพการบริการ เพื่อยกระดับคุณภาพการบริการ
ผู้มาติดต่องานเพื่อยกระดับคุณภาพการให้มีประสิทธิภาพ เกดิผลสัมฤทธิ์ ให้มีประสิทธิภาพ เกดิผลสัมฤทธิ์
ให้บริการให้ได้มาตรฐานและส านักงาน เพื่อบรรลุเป้าหมาย ตอบสนอง เพื่อบรรลุเป้าหมาย ตอบสนอง
ได้รับสภาพแวดล้อมที่เอือ้ต่อการใหบ้ริการวิสัยทัศน์ขององค์กร ด้าน วิสัยทัศน์ขององค์กร ด้าน
4. มีความเป็นเลิศสู่มาตรฐานเพื่อให้ "การบริการที่เป็นเลิศ" น าไปสู่ "การบริการที่เป็นเลิศ" น าไปสู่
ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมและสนับสนุน การบริหารจดัการส่งผลต่อการพัฒนา การบริหารจดัการส่งผลต่อการพัฒนา
ด้านการบริหารจดัการเพื่อให้ผู้มารับ
บริการมีความประทับใจและพึงพอใจมากขึ้น

     นโยบาย ที ่5 การจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวติทีเ่ป็นมิตรกับสิง่แวดล้อม
โครงการ/กิจกรรม  ปีงบประมาณ 2563

ล าดบั โครงการ/กิจกรรม วตัถุประสงค์ กิจกรรม/เป้าหมาย ตวัชีว้ดั งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ



 
 
 
 
 
 
 

นโยบายที่ 6 
การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา  
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1 ดูแลปรับปรุงแกไ้ขระบบ เพื่อใช้ด าเนินการปรับปรุง เชิงปริมาณ เชิงปริมาณ 100,000 นายอ านวย
งานคอมพิวเตอร์และ ซ่อมแซมระบบงาน office ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา วิริยะ
เครือขา่ยอนิเทอร์เน็ต automation ของส านักงานเขต ประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 ประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1
ภายในส านักงานเขต พื้นที่การศึกษาประถมศึกษา มีระบบงาน office automation มีระบบงาน office automation 
พื้นที่การศึกษาประถม เชียงใหม่ เขต 1 ให้มี ที่มีประสิทธิภาพ ทีม่ีประสิทธิภาพ ตามตวัชีว้ดั
ศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 ประสิทธิภาพ ให้สามารถมีงบ เชิงคุณภาพ ด้าน ICT เพื่อการศึกษา

ประมาณในการด าเนินการติดต้ัง ส านักงานเขตพ้ืนทีก่ารศึกษา เชิงคุณภาพ
เปล่ียนแปลงการเชื่อมต่อ ประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
สัญญาณ หรือจดัหาอปุกรณ์ ใช้ระบบงาน office automation ประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1
ต่อพ่วงให้ผู้ใช้งานส านักงาน ในการติดต่อส่ือสารเชื่อมโยง มีระบบงาน office automation 
สามารถปฏิบัติงานได้ กบัหน่วยงานทางการศึกษาอื่น ที่มีประสิทธิภาพ เหมาะสม

ที่เกี่ยวขอ้งได้ดี มีประสิทธิภาพ และพร้อมเชื่อมโยงติดต่องาน
ในรูปแบบระบบเครือขา่ย digital
ตามตัวชี้วัดด้าน ICT เพื่อการ
ศึกษา
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2 ส่งเสริมการใช้ระบบขอ้มูล เพื่อให้สถานศึกษาสามารถจดั เชิงปริมาณ เชิงปริมาณ 30,000 นายภูริวัจน์
สารสนเทศทางการศึกษา เกบ็ขอ้มูล และวิเคราะห์ระบบฐาน 1. จดัประชุมเชิงปฏิบัติการระบบ 1. ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา จติสว่าง

ขอ้มูลของส านักงานเขตพื้นที่ ฐานขอ้มูล ของครูและบุคลกร มีขอ้มูลสารสนเทศครบถว้น 
การศึกษาให้เป็นระบบ เป็นปัจจบุัน จ านวน 2 คร้ัง ถกูต้อง สามารถน าขอ้มูลไปใช้
ตรวจสอบได้ 2. รายงานขอ้มูลสารสนเทศระดับ ในการปฏิบัตงิานบริหารจัดการ

โรงเรียน จ านวน 3 โปรแกรม ภายในส านักงานเขตพื้นที่การ
เชิงคุณภาพ ศึกษา ได้อยา่งมีประสิทธิภาพ
1. ส านักเขตพื้นที่การศึกษาประถม ร้อยละ 100
ศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 มีขอ้มูล 2. ร้อยละของบุคลากร สามารถ
สารสนเทศครบถว้น ถกูต้อง จดัเกบ็/บันทึก/ประมวลผลขอ้มูล
สามารถน าขอ้มูลมาใช้ในการ ได้ ร้อยละ 100
บริหารจดัการ ภายในส านักงาน เชิงคุณภาพ
เขตพื้นที่การศึกษา ได้อยา่งมี ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับ
ประสิทธิภาพ บริการขอ้มูลสารสนเทศ 
2. ครู และบุคลากร รวมทั้งผู้ที่ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 99
เกี่ยวขอ้งที่มารับบริการมีความ
พึงพอใจ
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3 โครงการเสริมสร้างความรู้ 1. เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเขา้ใจ เชิงปริมาณ เชิงปริมาณ 3,000 นิติกร
กฎหมายและวินัยเชิงบวก ร่วมกนัในการปฏิบัติงานตามระเบียบ โรงเรียนในสังกดั จ านวน 30 โรงเรียน บุคลากรของโรงเรียนจ านวน 
สู่สถานศึกษา เพื่อการแก้ กฎหมายว่าด้วยการบริหารงานบุคคล ผู้บริหารสถานศึกษา ครู และบุคลากร 30 โรงเรียน ปีงบประมาณ 2563
ปัญหาการกระท าผิดวินัย ที่ถกูต้อง การบริหารงบประมาณที่ ผู้ที่เกี่ยวขอ้งในสังกดั สพป. เชียงใหม่ เขต 1ร้อยละ 100
จรรยาบรรณ และการทุจริต สุจริต โปร่งใส ตรวจสอบได้และส่งเสริมจ านวน 70 คน เชิงคุณภาพ
และประพฤติมิชอบ ให้ขา้ราชการและ บุคลากรทางการ ผู้บริหาร ครู และบุคลากร จ านวน

ศึกษาอื่นพัฒนาตนเองให้เป็น เชิงคุณภาพ 200 คน มีความรู้ความเขา้ใจ
ขา้ราชการที่ดี บุคลากรที่ดี 1. ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทาง ลดการกระท าผิดวินัย จรรยาบรรณ
ประพฤติปฏิบัติตนให้มีวินัย อยู่ใน การศึกษาในสังกดั มีความรู้ความ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90
กรอบจรรยาบรรณ เขา้ใจ สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้
2. เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเขา้ใจในอยา่งถกูต้องตามระเบียบกฏหมาย
การปฏิบัติงานตามวินัย จรรยาบรรณ และประพฤติตนอยู่ในระเบียบวินัย
ระเบียบกฎหมายแกบุ่คลากรในสังกดั และกรอบจรรยาบรรณ บุคลากรมี
และป้องกนัมิให้เกดิการกระท าผิดวินัย ขวัญก าลังใจ การท างานเกดิ
จรรยาบรรณ และพระราชบัญญัติ ประสิทธิภาพและประสิทธิผล
การจดัซ้ือจดัจา้งภาครัฐ พ.ศ. 2560 2. ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทาง
3. เพื่อรับทราบปัญหาและอปุสรรค การศึกษา ได้มีการพัฒนาการ
ในด้านการบริหารงานของเจา้หน้าที่ อยา่งมีระบบ
ผู้ปฏิบัติ
4. เพื่อน าสภาพปัญหาและอปุสรรค
ที่เกดิขึ้นมาปรับปรุงการปฏิบัติงาน
ด้านการบริหารงานใน แนวทางที่
ถกูต้อง
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4 การเสริมสร้างศักยภาพ 1. เพื่อสร้างจติส านึกและทัศนคติ เชิงปริมาณ เชิงปริมาณ 50,000     น.ส.เทพี
บุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ที่ดีให้เกดิการท างานร่วมกนั เป็น 1. ผู้บริหารและบุคลากรทางการศึกษา ผู้บริหารและบุคลากรทางการ กบัปุละวัน
การท างานสู่องค์กรที่เป็นเลิศ ระเบียบแบบแผนมีคุณภาพ ในส านักงานเขขตพื้นที่การศึกษา ศึกษาได้รับการเสริมสร้าง

2. เพื่อให้บุคลากรมีทัศนคติที่ดีต่อ ประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 ศักยภาพบุคลากรเพื่อเพิ่ม
องค์กร เกดิความรักเสียสละ จ านวน 72 คน ประสิทธิภาพการท างานสู่องค์กร
ความทุ่มเทให้องค์กร 2. ผู้บริหารโรงเรียน จ านวน 86 คน ที่เป็นเลิศ ร้อยละ 100
3. เพื่อสร้างความเขา้ใจกบับุคลากร เชิงคุณภาพ เชิงคุณภาพ
ในวิถชีีวิตการเป็นส่วนหนึง่ของการ 1. ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ท างานในองค์กรและเห็นคุณค่า ประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 และ ประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1
ความส าคัญของตนเอง สถานศึกษาในสังกดั มีประสิทธิภาพ ผ่านเกณฑ์การประเมินส่วนราชการ
4. เพื่อปลูกฝังทัศนคติการท างาน ในการบริหารจดัการศึกษาเพิ่มขึ้น ที่สพฐ. ก าหนด ผ่านเกณฑ์
ร่วมกนัเป็นทีม เพื่อมุง่สู่ความส าเร็จ 2. ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา การประเมินคุณภาพมาตรฐาน
ตามเป้าหมายขององค์กร ประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
5. เพื่อเสริมสร้างความเชื่อมัน่ให้ ผ่านเกณฑ์การประเมินส่วนราชการ และสถานศึกษามีผลการประเมิน
เกดิความพึงพอใจ ความภาคภูมิใจ ที่สพฐ. ก าหนด ผ่านเกณฑ์การ ภายนอกในระดับดีขึ้นไป โดยต้อง
และความมัน่คงในการท างาน ประเมินคุณภาพมาตรฐานของ สูงขึ้นจากปี 2561
6. บุคลากรมีจติใจเอื้อเฟื้อต่อกนัใน ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
การท างาน เห็นความส าคัญของ และสถานศึกษามีผลการประเมิน
งานทุกอยา่ง ภายนอกในระดับดีขึ้นไป

     นโยบาย ที ่6 การปรับสมดลุและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา
โครงการ/กิจกรรม  ปีงบประมาณ 2563

ล าดบั โครงการ/กิจกรรม วตัถุประสงค์ กิจกรรม/เป้าหมาย ตวัชีว้ดั งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ



143

5 ติดตามและประเมินผลการ 1. เพื่อก ากบั ติดตามและประเมิน เชิงปริมาณ เชิงปริมาณ 5,000 นางวาสนา
จดัการศึกษาขั้นพื้นฐาน ผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติ 1. เอกสารรายงานผลการด าเนินงาน 1. ร้อยละของหน่วยงานทุกระดับ ภูผา
ประจ าปีงบประมาณ 2563 ราชการ แผนพัฒนาคุณภาพการ ตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ บริหารจดัการที่มีประสิทธิภาพ 

ศึกษา ของส านักงานเขตพื้นที่การ 2563 และแผนพัฒนาการศึกษา มีการก ากบั ติดตาม ตรวจสอบ
ศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 ขั้นพื้นฐาน ประจ าปีพ.ศ. 2563 -2565 และประเมินผลโดยยดึหลัก
และนโยบายการตรวจราชการของ ของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา ธรรมาภิบาล ร้อยละ 100
กระทรวงศึกษาธิการ ตัวชี้วัด ประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 2. ค่าคะแนนระดับคุณภาพใน
ตามยทุธศาสตร์ของส านักงาน 2. เอกสารรายงานผลการติดตามและ ตัวชี้วัดตามนโยบาย ยทุธศาสตร์
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประเมินผลตามนโยบาย กระทรวงศึกษาธกิาร ตัวชี้วัด ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90
ตัวชี้วัดตามยทุธศาสตร์ของส านักงาน ตัวชี้วัดตามยทุธศาสตร์ของส านักงาน เชิงคุณภาพ
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน รายงานผลการด าเนินงานโครงการ
ตัวชี้วัดตามยทุธศาสตร์แผนพัฒนา ตัวชี้วัดตามยทุธศาสตร์แผนพัฒนา และกจิกรรม เป็นไปตามนโยบาย
การศึกษาจงัหวัดเชียงใหม่ การศึกษาจงัหวัดเชียงใหม่ ของกระทรวงศึกษาธิการ ตัวชี้วัด
2. เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ ของส านักงานคณะกรรมการการศึกษา
สถานศึกษา บุคลากรในส านักงาน เชิงคุณภาพ ขั้นพื้นฐาน ตัวชี้วัดของแผนพัฒนาการ
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา 1. ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา ศึกษาจงัหวัดเชียงใหม่ ครบทุกตัวชี้วัด
เชียงใหม่ เขต 1 ในการก ากบั ติดตาม ประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 ในยทุธศาสตร์ ตามก าหนดระยะเวลา
และประเมินผลและรายงานผลการ มีขอ้มูลผลการด าเนินงานตามแผน และมีผลการประเมินในภาพรวม
ด าเนินงานอยา่งถกูต้องด้วยเคร่ืองมือ ปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2563 อยู่ในระดับดีเยี่ยม
และวิธีการที่มีคุณภาพ ใช้ในการจดัท าแผนปฏิบัติการประจ าปี

งบประมาณต่อไป ได้อยา่งมีประสิทธิภาพ
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3. เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ 2. ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ผลการด าเนินงานของส านักงาน ประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สามารถรายงานผลการด าเนินงาน
เชียงใหม่ เขต 1 ให้ผู้ที่เกี่ยวขอ้ง โครงการและกจิกรรม เป็นไปตาม
และสาธารณชนทราบ และยกยอ่ง นโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ
เชิดชูเกยีรติสถานศึกษา บุคลากร ตัวชี้วัดของส านักงานคณะกรรมการ
ที่มีผลการด าเนินงานเชิงประจกัษ์ การศึกษาขั้นพื้นฐาน ตัวชี้วัดของ
สามารถเป็นนวัตกรรม และต้นแบบ แผนพัฒนาการศึกษาจงัหวัด
ของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา เชียงใหม่ ครบทุกตัวชี้วัดใน
ประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 ยทุธศาสตร์ ตามก าหนดระยะเวลา

และมีผลการประเมินในภาพรวม
อยู่ในระดับดีเยี่ยม
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6 การประเมินมาตรฐาน 1. เพื่อให้ผู้บริหารการศึกษาและ เชิงปริมาณ เชิงปริมาณ 5,000       นางสาวเทพี
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา บุคลากรในส านักงานเขตพื้นที่ 1. จดัประชุมรับฟังการชี้แจงแนวทาง ผู้บริหารและบุคลากรทางการ กบัปุละวัน
และ KPI การศึกษา มีความรู้ความเขา้ใจ การด าเนินงานตัวชี้วัดตามมาตรการ ศึกษามีความรู้ความเขา้ใจแนว

รายละเอยีดตัวชี้วัด ขั้นตอนการ ปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติ ทางการรายงานตัวชี้วัดตาม
ด าเนินงานแนวทางการประเมิน ราชการ ประจ าปีงบประมาณ มาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพ
ส่วนราชการตามมาตราการปรับปรุง พ.ศ. 2563 และมอบหมายภารกจิ ในการปฏิบัติราชการ ประจ าปี
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ การรายงานตัวชี้วัดตามมาตรการ งบประมาณ พ.ศ. 2563 และการ
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติ ติดตามและประเมินผลการบริหาร
และสามารถรายงานผลการด าเนิน ราชการ ประจ าปีงบประมาณ และการจดัการศึกษาของ
งานตัวชี้วัดแนวทางการประเมิน พ.ศ. 2563 แกผู้่ที่รับผิดชอบก ากบั ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ส่วนราชการตามมาตราการปรับปรุง ดูแล และจดัเกบ็ขอ้มูลตัวชี้วัด ตามมาตรฐานส านักงานเขตพื้นที่
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ จ านวน 2 คร้ัง หลังจากที่ การศึกษา พ.ศ. 2563
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ผู้รับผิดชอบได้เขา้ประชุมรับฟัง เชิงคุณภาพ
ได้ตามระยะเวลาที่ก าหนด และ ค าชี้แจงจาก สพฐ. ตามรอบระยะ ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประสบผลส าเร็จตามเป้าหมายของ เวลาการรายงานผลการด าเนินงาน ประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1
ตัวชี้วัดได้อยา่งมีประสิทธิภาพ จ านวน 2 รอบการรายงาน สามารถรายงานผลการด าเนินงาน
และประสิทธิผล 2. จดัประชุมชี้แจงการรายงาน ตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพ
2. เพื่อให้ส านักงานเขตพื้นที่ ผลการติดตามและประเมินผล ในการปฏิบัติราชการ ประจ าปี
การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ การบริหารและการจดัการศึกษา งบประมาณ พ.ศ. 2563 และ
เขต 1 มีความรู้ความเขา้ใจการ ของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา รายงานผลการติดตามและ
ติดตามและประเมินผลการบริหาร ตามมาตรฐานส านักงานเขตพื้นที่ ประเมินผลการบริหารและการ
และการจดัการศึกษาของส านักงาน การศึกษา พ.ศ. 2563 และ จดัการศึกษาของส านักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาตามมาตรฐาน มอบหมายภารกจิการรายงาน เขตพื้นที่การศึกษาตามมาตรฐาน
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ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประเด็นตัวบ่งชี้ที่ก าหนดแกผู้่รับผิดชอบ ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2560 และสามารถรายงาน การรายงาน จ านวน 2 คร้ัง ได้ตามระยะเวลาที่ก าหนด และ
ผลการติดตามและประเมินผล ประสบผลส าเร็จตามเป้าหมายของ
การบริหารและการจดัการศึกษา เชิงคุณภาพ ตัวชี้วัดได้อยา่งมีประสิทธิภาพ และ
ของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ประสิทธิผล
ตามมาตรฐานส านักงานเขตพื้นที่ เชียงใหม่ เขต 1 มีผลการประเมินส่วน
การศึกษา พ.ศ. 2563 ได้อยา่งมี ราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธภิาพ

ประสิทธิภาพและประสิทธิผล ในการปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ
พ.ศ. 2563 และผลการติดตามและประเมินผล

การบริหาร และการจดัการศึกษาของ
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาตามมาตรฐาน
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา พ.ศ. 2563 
ในระดับที่สูงขึ้น
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7 โครงการพัฒนาประสิทธิภาพ 1. เพื่อทราบประสิทธิภาพการ เชิงปริมาณ เชิงปริมาณ 15,000 นางกนกเรขา
การบริหารงบประมาณและ ด าเนินงานการควบคุมทางการเงิน 1. การตรวจสอบหน่วยงานในสังกดั 1. ตรวจสอบการบริหารงบประมาณ บุณยรัตน์
พัฒนามาตรฐานการตรวจสอบ ของหน่วยงาน และสถานศึกษาใน 1.1 ตรวจสอบการบริหารงบประมาณ การบริหารสินทรัพยแ์ละการด าเนิน
ภายใน สังกดัรวมทั้งการปฏิบัติงานว่าเป็นไป การบริหารสินทรัพยแ์ละการด าเนิน งานของหน่วยรับตรวจในส่วนเงิน

ตามระเบียบ กฎหมาย ขอ้บังคับที่ งานของหน่วยรับตรวจในส่วนของ อดุหนุนทั่วไป, เงินรายได้สถานศึกษา,  
เกี่ยวขอ้ง และนโยบายของรัฐ เงินอดุหนุนทั่วไป, เงินรายได้สถาน การบริหารจดัการเกี่ยวกบัการให้ใช้
พร้อมทั้งให้ขอ้เสนอแนะและแนวทาง ศึกษา, การบริหารจดัการเกี่ยวกบั อาคารหรือสถานที่ของโรงเรียน
การปรับปรุง แกไ้ข เพื่อเพิ่ม การให้ใช/้ให้เช่า ที่ราชพัสดุของ การด าเนินการเกี่ยวกบัการให้ใช/้
ประสิทธิภาพและใช้ทรัพยากรอยา่ง โรงเรียนและการด าเนินงานโครงการ ให้เช้า ที่ราชพัสดุของโรงเรียน
ประหยดัและคุ้มค่า สนับสนุนค่าใช้จา่ยในการจดัการ และการด าเนินงานโครงการสนับ
2. เพื่อเสริมสร้างคุณภาพระบบการ ศึกษาต้ังแต่ระดับอนุบาลจนจบการ สนุนค่าใช้จา่ยในการจดัการศึกษา
ตรวจสอบภายในให้มีประสิทธิภาพ ศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ ต้ังแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษา
ในกลไกการก ากบัดูแลให้เกดิ 2563 จ านวน 30 โรงเรียน ขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ 2563 
ประสิทธิผลสูงสุดแกอ่งค์กร 1.2 ตรวจสอบส านักงานเขตพื้นที่ จ านวน 30 โรงเรียน ร้อยละ 100
3. เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในการ การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ 2. ตรวจสอบส านักงานเขตพื้นที่
ด าเนินการตรวจสอบ โดยการ เขต 1 ในส่วนของระบบเบิกจา่ย การศึกษาปประถมศึกษาเชียงใหม่
ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพของ ใบส าคัญและหลักฐานการจา่ยเงิน เขต 1 ในส่วนของระบบเบิกจา่ย
ผู้ตรวจสอบภายใน พร้อมทั้งพัฒนา รวมถงึการประเมินการปฏิบัติงาน ใบส าคัญและหลักฐานการจา่ยเงิน
วิธีการตรวจสอบให้มีประสิทธิภาพ ด้านบัญชีและการวิเคราะห์งบการเงิน รวมถงึการประเมินการปฏิบัติงาน

1.3 การตรวจสอบพิเศษตามนโยบาย ด้านบัญชีและการวิเคราะห์งบ
และจดุเน้นของส านักงานคณะ การเงิน ร้อยละ 100
กรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
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1.4 การตรวจสอบตามผู้อ านวยการ 3. การตรวจสอบพิเศษตามนโยบาย
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถม และจดุเน้นของส านักงานคณะ
ศึกษา ส่ังการกรณีเร่ืองร้องเรียน กรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
1.5 การตรวจสอบการบริหารงบ ร้อยละ 100
ประมาณตามที่โรงเรียนร้องขอ 4. การตรวจสอบตามผู้อ านวยการ
1.6 นิเทศให้ความรู้ด้านการเงินบัญชี ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถม
และพัสดุแกโ่รงเรียนในสังกดัจ านวน ศึกษา ส่ังการกรณีเร่ืองร้องเรียน
30 โรงเรียน ร้อยละ 100
2. หน่วยตรวจสอบภายในและ 5. การตรวจสอบการบริหาร
ผู้ตรวจสอบภายใน 3 คน ได้รับการ งบประมาณตามที่โรงเรียนร้องขอ
พัฒนาให้มีศักยภาพ และความรู้ ร้อยละ 100
ความสามารถ ตามมาตรฐานของผู้ 6. นิเทศให้ความรู้ด้านการเงิน
ตรวจสอบภายในภาครัฐของกรมบัญชี บัญชีและพัสดุ แกโ่รงเรียนในสังกดั
กลาง เพื่อน าไปถา่ยทอดลงสู่สถาน จ านวน 30 โรงเรียน ร้อยละ 100
ศึกษาและผู้บริหารสถานศึกษา เชิงคุณภาพ
พร้อมทั้งครูผู้ปฏิบัติหน้าที่ด้านการ 1. สพป.เชียงใหม่ เขต 1 และสถาน
เงิน บัญชี พัสดุ และผู้ที่สนใจ ให้มี ศึกษาในสังกดั มีระบบการด าเนิน
ความรู้ ความเขา้ใจในกฎหมาย งานบริหารงบประมาณที่มี
ระเบียบ ขอ้บังคับ ค าส่ัง มติคณะ ประสิทธิภาพ บังเกดิประสิทธิผล
รัฐมนตรีและนโยบาย ทางการเงิน และใช้ทรัพยากรอยา่งประหยดั
บัญชี พัสดุ ที่เปล่ียนแปลง คุ้มค่าต่อเงินงบประมาณของรัฐ

ร้อยละ 100
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เชิงคุณภาพ 2. สพป.เชียงใหม่ เขต 1 และสถาน
1. สพป.เชียงใหม่ เขต 1 และสถาน ศึกษาในสังกดั มีความรู้ความเขา้ใจ
ศึกษาในสังกดั มีระบบการด าเนินงาน ในการปฏิบัติงานด้านการเงิน บัญชี
บริหารงบประมาณที่มีประสิทธิภาพ และพัสดุให้เป็นไปตามกฎหมาย
บังเกดิประสิทธิผล และใช้ทรัพยากร ระเบียบ ขอ้บังคับและค าส่ังที่เกี่ยว
อยา่งประหยดั คุ้มค่าต่อเงินงบ ขอ้ง ร้อยละ 100
ประมาณของรัฐ 3. บุคลากรผู้ตรวจสอบภายใน
2. สพป.เชียงใหม่ เขต 1 และสถาน ทราบและเขา้ใจบทบาทหน้าที่ของ
ศึกษาในสังกดั มีความรู้ความเขา้ใจ ตน ยดึมัน่ในจรรยาบรรณและ
ในการปฏิบัติงานด้านการเงิน บัญชี มาตรฐานวิชาชีพการตรวจสอบ
และพัสดุให้เป็นไปตามกฎหมาย ภายใน มีความรู้ความเขา้ใจใน
ระเบียบ ขอ้บังคับและค าส่ังที่เกี่ยวขอ้ง กฎหมาย ระเบียบ ขอ้บังคับที่เกี่ยว
3. บุคลากรผู้ตรวจสอบภายในทราบและ ขอ้งเป็นปัจจบุัน และสามารถปฏิบัติ
เขา้ใจในบทบาทหน้าที่ของตนยดึมัน่ใน งานได้อยา่งมีประสิทธิภาพ บังเกดิ
จรรยาบรรณและมาตรฐานวิชาชีพการ ประสิทธิผลที่คุ้มค่าต่อทรัพยากรที่ใช้
ตรวจสอบภายในมีความรู้ความเขา้ใจ อยา่งประหยดั พร้อมทั้งพัฒนาระบบ
ในกฎหมายระเบียบ ขอ้บังคับ ที่เกี่ยวขอ้ง และวิธีการตรวจสอบให้ถกูต้อง
เป็นปัจจบุัน และสามารถปฏิบัติงานได้อยา่งทันต่อระบบวิธีการที่ปรับเปล่ียน
มีประสิทธิภาพบังเกดิประสิทธิผลที่คุ้มค่าต่อและครอบคลุมอยา่งทั่วถงึ 
ทรัพยากรที่ใช้อยา่งประหยดั พร้อมทั้งพัฒนามีประสิทธิภาพ เพิ่มมากขึ้นร้อยละ 100
ระบบและวิธีการตรวจสอบให้ถกูต้องทันต่อ
ระบบและวิธีการที่ปรับเปล่ียนอยา่งทั่วถงึ
และมีประสิทธิภาพ เพิ่มมากขึ้น
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8 การจดัท าแผนปฏิบัติการ 1. เพื่อให้การบริหารจดัการ เชิงปริมาณ เชิงปริมาณ 10,000 นางสุภาณี
ประจ าปีงบประมาณ ทุกระดับมีคุณภาพตามมาตรฐาน 1. จดัประชุมคณะกรรมการจดัท า 1. ผู้บริหารและบุคลากรใน จนัทรสกนุต์
พ.ศ. 2563 เป็นที่ยอมรับของสังคม แผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ ส านักงานใช้เป็นแนวทางในการ

2. เพื่อให้หน่วยงานมีแผนปฏิบัติ พ.ศ. 2562 โดยมีผู้เขา้ร่วมประชุม ด าเนินงานและขบัเคล่ือนการจดั
การประจ าปี ที่มีความสอดคล้อง จ านวน 40 คน 3 คร้ัง ๆ ละ 1 วัน การศึกษา ร้อยละ 100
กบัยทุธศาสตร์ทุกระดับ 2. จดัท าเอกสารแผนปฏิบัติการ เชิงคุณภาพ
3. เพื่อให้ผู้บริหารทุกระดับใช้เป็น ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
เคร่ืองมือในการด าเนินงานและ ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1
ขบัเคล่ือนการจดัการศึกษา ประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 มีแผนในการบริหารจดัการศึกษา
ขั้นพื้นฐานตามหลักเกณฑ์ จ านวน 30 เล่ม อยา่งมีคุณภาพ ร้อยละ 100
และวิธีการบริหารจดัการบ้านเมือง เชิงคุณภาพ
ที่ดี ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
4. เพื่อเป็นการบูรณาการการจดัท า ประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1
แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน/ มีแผนปฏิบัติการประจ าปี
แผนปฏิบัติการประจ าปี การก ากบั งบประมาณ พ.ศ. 2563 เป็น
คิดตาม ประเมินผลและรายงาน เคร่ืองมือในการบริหารจดัการศึกษา
ของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา ได้สอดคล้องกบัความต้องการ
ประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 ของพื้นที่และนโยบายของหน่วย

เหนืออยา่งมีประสิทธิภาพ
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9 การบริหารจดัการโรงเรียน 1. เพื่อลดความเหล่ือมล้ า และ เชิงปริมาณ เชิงปริมาณ 30,000 นางสาธิกา
ขนาดเล็ก ความสูญเปล่าทางการศึกษาภายใต้ ด าเนินการควบรวม/ยบุเลิก/โอนโรงเรียน 1. ด าเนินการควบรวม/ยบุเลิกโรงเรียน กติติธนดิตถ์

มาตรการที่เหมาะสมและความร่วมมือ ขนาดเล็ก ในอ าเภอดอยสะเกด็ ขนาดเล็กในปี 2563 จ านวน 
ของโรงเรียนและชุมชน 5 โรงเรียน 12 โรงเรียน ร้อยละ 100
2. เพื่อสนองนโยบายกระทรวง  - อ าเภอสันก าแพง 5 โรงเรียน 2. ลดความเหล่ือมล้ า และความ
ศึกษาธิการด้านการรวมโรงเรียน  - อ าเภอแม่ออน  2 โรงเรียน สูญเปล่าทางการศึกษาภายใต้
ขนาดเล็ก มาตรการที่เหมาะสมและความ

ร่วมมือของโรงเรียนและชุมชน
ร้อยละ 100
3. สนองนโยบายกระทรวง
ศึกษาธิการด้านการรวมโรงเรียน
ขนาดเล็ก ร้อยละ 100
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10 เตรียมความพร้อม 1. เพื่อส่งเสริมให้ครูและบุคลากร เชิงปริมาณ 33,000 นางปรียาภรณ์

ของขา้ราชการบ านาญ ทางการศึกษาที่จะเกษียณอายรุาชการ ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา บัวคล่ี

ได้เตรียมความพร้อมตนเองและ ลูกจา้งประจ า ที่จะเกษียณอายรุาชการ
น าขอ้มูล ความรู้ที่ได้ไปปฏิบัติ ในวันที่ 1 ตุลาคม 2563 จ านวน 93 คน  
ตามระเบียบของการเป็นขา้ราชการ
บ านาญ เชิงคุณภาพ
2. เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกบับ าเหน็จ ผู้เขา้ร่วมกจิกรรมของโครงการ 
บ านาญและวิธีการยื่นขอรับบ าเหน็จ ได้จดั าแบบค าขอรับบ าเหน็จบ านาญ  
บ านาญด้วยตนเอง ผ่านอเิล็กทรอนิกส์ เขา้ใจและตระหนักถงึสิทธิประโยชน์
(Pension' Electronic Filing) เพื่อการติดต่อประสานงาน 

กบัผู้ปฏิบัติงานในส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษาฯ ได้รับขอ้มูลขา่วสาร
ที่เป็นประโยชน์ต่อการด ารงชีวิต
ของขา้ราชการบ านาญได้มากที่สุด
สามารถน าขอ้มูลขา่วสารไปเผยแพร่
ให้กบัขา้ราชการบ านาญที่ไม่สามารถ
ช่วยเหลือตนเองได้ว่าควรจะท าอยา่งไร
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11 การเพิ่มประสิทธิภาพการ 1. เพิ่อเพิ่มประสิทธิภาพการด าเนิน เชิงปริมาณ เชิงปริมาณ 37,650 น.ส.มณฑาทิพย์

ด าเนินงานติดตามตรวจสอบ งานของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 1. สถานศึกษาในสังกดั จ านวน 86 โรง สถานศึกษาในสังกดัส านักงานเขต ขนัแกว้
ประเมินผลและนิเทศการ และสถานศึกษาอยา่งมีประสิทธิภาพ ได้รับการส่งเสริมสนับสนุนด้าน พื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ศึกษา 2. เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนา การประกนัคุณภาพการศึกษาอยา่ง เชียงใหม่ เขต 1 ได้รับการติดตาม

คุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา เป็นระบบและส่งผลให้มีการยกระดับ ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศ
ในสังกดัให้ได้ตามมาตรฐานแบบ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น การศึกษา ครบทุกโรงเรียน จ านวน
มีส่วนร่วม 2. สถานศึกษาจ านวน 86 โรง ได้รับ 86 โรงเรียน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 95
3. เพื่อน าผลการติดตามมาจดัท า การส่งเสริมสนับสนุนสถานศึกษา เชิงคุณภาพ
ขอ้มูลพื้นฐานเกี่ยวกบัคุณภาพการ ให้มีการบริหารจดัการแบบมีส่วนร่วม สถานศึกษาในสังกดัส านักงานเขต
จดัการศึกษา และน ามาใช้ในการ 3. คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่
ตัดสินใจวางแผนพัฒนาและปรับปรุง ประเมินผลและนิเทศการศึกษา เขต 1 ทั้ง 86 โรงเรียน ได้รับการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา (ก.ต.ป.น.)/อ.ก.ต.ป.น. การเพิ่มพูน ด้านคุณภาพการศึกษาและนักเรียน
ครอบคลุมทั้ง 4 ด้าน ประสิทธิภาพการด าเนินงาน มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดีขึ้น

เชิงคุณภาพ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 95
1. สถานศึกษาในสังกดัส านักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
เชียงใหม่ เขต 1 ได้รับการติดตาม
ตรวจสอบและนิเทศการศึกษาอยา่ง
ต่อเนือ่งมีการประกนัคุณภาพการ
ศึกษาอยา่งเป็นระบบและส่งผลให้มี
การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
สูงขึ้นทุกโรง
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2. คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ 
ประเมินผลและนิเทศการศึกษา
(ก.ต.ป.น.)/อ.ก.ต.ป.น. ส านักงานเขต  
พื้นที่การศึกษาเพิ่มพูนประสิทธิภาพ
การด าเนินงานสามารถร่วมมือขบั
เคล่ือนการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ในเขตพื้นที่การได้ตามมาตรฐานแบบ
มีส่วนร่วมทุกภาคีเครือขา่ย
3. ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 มี
ขอ้มูลสารสนเทศของสถานศึกษา
ในสังกดัใช้เป็นขอ้มูลในการวางแผน
พัฒนาคุณภาพการศึกษาอยา่งมี
ประสิทธิภาพอยา่งเป็นระบบและถกูต้อง
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12 เสริมสร้างคุณภาพจริยธรรม 1.เพื่อให้ความรู้และสร้างความ เชิงปริมาณ เชิงปริมาณ สพฐ. จดัสรร นางสาวพัชรี
และ ธรรมาภิบาล "ป้องกนั ตระหนักให้บุคลากรในเขตพื้นที่ 1.ผู้บริหารการศึกษา บุคลากรทาง 1.ผู้บริหารการศึกษา บุคลากรทาง สิงห์น้อย
การทุจริต " การศึกษาทุกคนร่วมกนัขบัเคล่ือน การศึกษา และเจา้หน้าที่ สังกดั การศึกษา และเจา้หน้าที่ สพป.เชียงใหม่

เขตพื้นที่การศึกษาให้เป็นพื้นที่การ ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถม เขต 1 ทุกคน มีความรู้ความเขา้ใจ
ศึกษาสุจริต อยา่งเป็นระบบ ศึกษาเชียงใหม่ เขต1 ทุกคน มีความรู้ ร่วมกนัขบัเคล่ือนเขตพื้นที่การศึกษา
2.เพื่อให้ความรู้ ความเขา้ใจ และ รความเขา้ใจร่วมกนัขบัเคล่ือน ให้เป็นเขตพื้นที่สุจริต
สร้างความตระหนักแกผู้่บริหาร เขตพื้นที่การศึกษาให้เป็นเขตพื้นที่ 2.ผู้บริหารสถานศึกษาครูและ
การศึกษา ครูและบุคลากรทางการ การศึกษาสุจริต บุคลากรสังกดัโรงเรียนสุจริตต้นแบบ
ศึกษาเกี่ยวกบัการเตรียมการรับ 2.โรงเรียนสจริตต้นแบบ จ านวน 1 โรงเรียน สพฐ.ใสสะอาด ปราศจาก
การประเมินคุณะรรมและความ โรงโรงเรียนสพฐ.ใสสะอาดปราศจาก คอรรัปชั่น และโรงเรียนคุณภาพ
โปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วย การคอร์รัปชั่นจ านวน 1 โรง และ ประจ าต าบล มีความรู้ ความเขา้ใจ
งานภาครัฐ(ITA Online) ประจ าปี โรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล และขบัเคล่ือนโรงเรียนผ่านการประเมิน
งบประมาณ 2563 จ านวน 43 โรงเรียน คุณธรรมและความโปร่งใสในการประเมิน

เชิงคุณภาพ คุณธรรม 
1.ผู้บริหารการศึกษา บุคลากร
ทางการศึกษา และเจา้หน้าที่ สังกดั เชิงคุณภาพ
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถม 1.ผู้บริหารการศึกษา บุคลากรทาง
ศึกษาเชียงใหม่เขต1 การศึกษาและเจา้หน้าที่สพป.เขต 1 
2.โรงเรียนสจริตต้นแบบ โรงเรียน ร่วมมือขบัเคล่ือนเขตพื้นที่การศึกษา
สพฐ.ใสสะอาดผ่านการประเมิน ให้เป็นเขตพื้นที่สุจริต

2.โรงเรียนต้นแบบ โรงเรียนสพฐ. ใสสะอาด
ผ่านการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการด าเนินหน่วยงาน

     นโยบาย ที ่6 การปรับสมดลุและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา
โครงการ/กิจกรรม  ปีงบประมาณ 2563

ล าดบั โครงการ/กิจกรรม วตัถุประสงค์ กิจกรรม/เป้าหมาย ตวัชีว้ดั งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ



156

13 พัฒนาบุคลากรในสถานศึกษา 1.เพื่อพัฒนาบุคลากรในสถานศึกษา เชิงปริมาณ เชิงปริมาณ สพฐ. จดัสรร นายอ านวย
เพื่อบ ารุงรักษา ซ่อมแซม ทุกโรงเรียน สพป.เขต 1 ให้มีความรู้ 1.โรงเรียนที่อยู่ในโครงการมีบุคลากร 1.บุคลากรของโรงเรียนในสังกดั วิริยะ
อปุกรณ์ส าหรับส ญญาณระบบ ความเขา้ใจในเชิงปฏิบัติการเพื่อให้ ในสังกดัที่มีความรู้ในการติดต้ังอปุกรณ์ จ านวน 86 โรงเรียนมีความรู้ความ
การจดัการเรียนการสอนทาง สามารถติดต้ังอปุกรณ์รับสัญญาณ ตรวจเช็ค แกไ้ขซ่อมบ ารุง อปุกรณ์รับ เขา้ใจ สามารถติดต้ัง ตรวจเช็ค 
ไกลผ่านดาวเทียม DLTV ดาวเทียม ตรวจเช็คและซ่อมบ ารุง รับสัญญาณการถา่ยทอดการจดัการเรียน แกไ้ขอปุกรณ์ รับสัญญาณถา่ยทอด

อปุกรณ์รับสัญญานการถา่ยทอด การสอน ทางไกลผ่านดาวเทียม DLTV การจดัการเรียนการสอนทางไกล
การจดัการเรียนการสอนทางไกล 2.โรงเรียนในสังกดัสามารถใช้อปุกรณ์ ผ่านดาวเทียม DLTV
ผ่านดาวเทียม DLTV รับสัญญานณถา่ยทอดการจดัการเรียน 2.สอดคล้องกบัยทุธศาสตร์ที่ 2 ขอ้ 
2.สถานศึกษาทุกโรงเรียน สพป. การสอนทางไกลผ่านดาวเทียม DLTV  2.7 ยทุธศาสตร์ที่ 4 ขอ้ 2.2 
เชียงใหม่เขต 1 มีบุคลกรที่สามารถ ได้ครบทุกโรงเรียน ยทุธศสาตร์ที่ 6 ขอ้ 1.3
ตรวจเช็คและซ่อมบ ารุงอปุกรณ์รับ เชิงคุณภาพ
สัญญาณการถา่ยทอดการจดัการ เชิงคุณภาพ บุคลากรของโรงเรียนในสังกดัจ านวน  
เรียนการสอนผ่านทางไกลผ่านดาว 1.ครูสามารถใช้งานระบบการจดั 86 โรงเรียน มีความรู้ เขา้ใจ 
เทียม DLTV สามารถแกป้ัญหาและ การเรียนการสอนทางไกล DLTV ได้ สามารถติดต้ังตรวจเช็ค แกไ้ข 
ตรวจซ่อมแซมได้ 2.นักเรียนได้มีโอกาสได้เรียนรู้ผ่าน อปุกรณ์รับสัญญาณถา่ยทอดการ

ดาวเทียม DLTV เป็นมาตรฐานเดียว จดัการเรียนการสอนทางไกลผ่าน
กนักบัโรงเรียนชั้นน าคุณภาพ ดาวเทียม DLTV
3.ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนการสอน
ของโรงเรียนสุงขึ้น
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14 การพัฒนาส่ือ youtube 1. เพื่อพัฒนาส่ือ youtube ส าหรับ เชิงปริมาณ เชิงปริมาณ รอพิจารณา นายอทุัย
เพื่อการส่ือสารและสร้าง การใช้เป็นส่ือในการให้ความรู้ 1. โรงเรียนในสังกดั สพป. เชียงใหม่ 1. ได้ส่ือ Youtube จ านวน 10 ชุด ปัญญาโกณ
ความเขม้แขง็ระบบประกนั การส่ือสาร เพื่อส่งเสริมและพัฒนา เขต 1 จ านวน 86 โรงเรียน 2. มีช่องทางการส่ือสารทาง
คุณภาพ ความเขม้แขง็ของระบบประกนั เชิงเน้ือหา ออนไลน์กบัครู ร้อยละ 100

คุณภาพภายในของโรงเรียนใน ส่ือ youtube เพื่อส่ือสารและสร้าง เชิงคุณภาพ
สังกดั ความเขา้ใจ จ านวน 10 ชุด 1. โรงเรียนได้รับส่ือและการ
2. เพื่อพัฒนาทักษะ 3R8C ของ ตามระบบประกนั พ.ศ. 2561 ส่ือสารในการช่วยพัฒนาและสร้าง
ศึกษานิเทศกผู้์รับผิดชอบ, ผู้บริหาร ประกอบด้วย การก าหนด Vision ความเขม้แขง็แกร่ะบบประกนัของ
และครู ในการเป็นตัวอยา่งการ ของโรงเรียน จ านวน 2 ตอน โรงเรียนในสังกดั ร้อยละ 100
พัฒนาตนเองตามเป้าหมายคือ การก าหนดมาตรฐานการศึกษา 2. เกดิโรงเรียนต้นแบบด้านระบบ
บุคคลแห่งการเรียนรู้ในศตวรรษ ของสถานศึกษา จ านวน 3 ตอน ประกนัของเขตพื้นที่จ านวน 
ที่ 21 การจดัการเรียนรู้ที่เน้นนักเรียน 5 โรงเรียน ปี 2563 ร้อยละ 100
3. เพื่อสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ เป็นส าคัญคือ จ านวน 1 ตอน
(Learning Organization) โดยใช้ กระบวนการเรียนรู้แบบ Active
ระบบประกนัคุณภาพการศึกษา Learning คือเท่าไร อยา่งไร
เป็นหัวขอ้การส่ือสาร (Theme) จ านวน 2 ตอน และการประเมิน
ในการยกระดับคุณภาพการศึกษา คุณภาพภายนอก สมศ.รอบ 4
ของโรงเรียนในสังกดั จ านวน 2 ตอน

     นโยบาย ที ่6 การปรับสมดลุและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา
โครงการ/กิจกรรม  ปีงบประมาณ 2563

ล าดบั โครงการ/กิจกรรม วตัถุประสงค์ กิจกรรม/เป้าหมาย ตวัชีว้ดั งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ



 
 
 
 
 
 

นโยบายที่ 7 
การใช้บริบทของจังหวัดเชียงใหม่ เป็นฐานการเรียนรู้ 

และต่อยอดสู่การพัฒนาองค์กรแห่งนวัตกรรม 
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1 โครงการพัฒนาคุณภาพ 1. เพื่อให้ความรู้ ความเขา้ใจ เชิงปริมาณ เชิงปริมาณ 10,000 น.ส.ประพิณศิริ
การศึกษาสู่องค์กรนวัตกรรม เกี่ยวกบัการขบัเคล่ือนนวัตกรรมใน โรงเรียนทุกโรงมีนวัตกรรม 1. ครูได้รับความรู้ในการออกแบบ อนิทธิรา

การพัฒนาคุณภาพการศึกษาตาม ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ชุดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียน
บริบทของแต่ละโรงเรียน เชิงคุณภาพ เป็นส าคัญ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
2. เพื่อให้แนวทางการพัฒนาคุณภาพ โรงเรียนทุกโรงสามารถพัฒนาคุณภาพ 2. ครูได้รับความรู้ในด้านต่าง ๆ
การศึกษาโรงเรียนขนาดกลางขึ้นไป การศึกษาตามบริบทของแต่ละโรงเรียน ได้แก ่ด้านการคิดเชิงวิพากษ์
ด้วยเทคโนโลยดิีจทิัล และการแกป้ัญหาโดยอาศัย
3. เพื่อให้แนวทางการพัฒนา การเรียนรู้และสังเกต, การส่ือสาร
คุณภาพการศึกษาโรงเรียนขนาดเล็ก และมีความรู้ในการสืบค้นส่ือ, การใช้
ด้วย NEW DLTV งานอปุกรณ์คอมพิวเตอร์และขอ้มูล

สารสนเทศรูปแบบดิจทิัลไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80
เชิงคุณภาพ
1. ครูสามารถออกแบบชุด
การเรียนการสอน ที่เน้นผู้เรียน
เป็นส าคัญ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
2. ครูสามารถออกแบบกจิกรรมเพื่อสร้าง
ทักษะให้กบัผู้เรียน ได้แกด้่านการคิด 
เชิงวิพากษ์,การแกป้ัญหาโดยอาศัยการ 
และสังเกต, การส่ือสารและมีความรู้
ในการสืบค้นส่ือ, การใช้งานอปุกรณ์
คอมพิวเตอร์และขอ้มูลสารสนเทศ
รูปแบบดิจทิัล
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2 โครงการพัฒนาคุณภาพ 1. เพื่อให้ความรู้ ความเขา้ใจ เชิงปริมาณ เชิงปริมาณ รอพิจารณา น.ส.ชิดชนก

การศึกษาสู่องค์กรนวัตกรรม เกี่ยวกบัการขบัเคล่ือนนวัตกรรม โรงเรียนทุกโรงมีนวัตกรรมในการ 1. ครูได้รับความรู้ในการออกแบบ ชูเจริญกาญจน์

ในการพัมนาคุณภาพการศึกษา พัฒนาคุณภาพการศึกษา ชุดการเรียนการสอน ที่เน้นผู้เรียน
ตามบริบทของแต่ละโรงเรียน เป็นส าคัญ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
2. เพื่อให้แนวทางการพัฒนาคุณภาพ เชิงคุณภาพ 2. ครูได้รับความรู้ในด้านต่าง ๆ
การศึกษาโรงเรียนขนาดกลางขึ้นไป โรงเรียนทุกโรงสามารถพัฒนาคุณภาพ ได้แก ่ด้านการคิดเชิงวิพากษ์
ด้วยเทคโนโลยดิีจทิัล การศึกษาตามบริบทของแต่ละโรงเรียน และการแกป้ัญหาโดยอาศัยการเรียนรู้
3. เพื่อให้แนวทางการพัฒนา และสังเกต, การส่ือสาร และมีความรู้
คุณภาพการศึกษาโรงเรียน ในการสืบค้นส่ือ, การใช้งานอปุกรณ์
ขนาดเล็กด้วย NEW DLTV คอมพิวเตอร์และขอ้มูลสารสนเทศรูปแบบ

ดิจทิัล ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80

เชิงคุณภาพ
1. ครูสามารถออกแบบชุดการเรียน
การสอน ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
2. ครูสามารถออกแบบกจิกรรมเพื่อสร้าง
ทักษะให้กบัผู้เรียน ได้แก ่ด้านการคิด
เชิงวิพากษ์, การแกป้ัญหาโดยอาศัยการ
เรียนรู้และสังเกต การส่ือสารและมีความรู้
ในการสืบค้นส่ือ การใช้งานอปุกรณ์
คอมพิวเตอร์ และขอ้มูลสารสนเทศ
รูปแบบดิจทิัล ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
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3 สร้างวัตกรรมยกระดับคุณภาพ 1.เพื่อให้ครูมีส่ือ/นวัตกรรม เทคนิค เชิงปริมาณ เชิงปริมาณ รอพิจารณา น.ส.มณฑาทิพย์

การเรียนการสอนภาษาไทยใน วิธีสอนที่สงเสริมให้นักเรียนอา่นเขยีน 1.ร้อยละ 90ของครูมีส่ือ/นวัตกรรม 1.ร้อยละ 90 ของครูมีส่ือ/นวัตกรรม  ขันแก้ว

ศวรรษที่ 21 และส่ือสารได้ในยคุดิจติทัล เทคนิค วิธีสอนที่ส่งสริมให้นักเรียน เทคนิค วิธีที่ส่งเสริมให้นักเรียนอา่น
2.เพื่อให้สถานศึกษามีการใช้กระบวน อา่น เขยีน และส่ือสารในยคุดิจทิัจ เขยีนและส่ือสารได้ในยคุดิจทิัล
การ Active Learning มาใช้ในการ 2.ร้อยละ 90 ของสถานศึกษามีการ 2.ร้อยละ 90 ของสถานศึกษามีการ
จดัการเรียนการสอนที่มุง่มัน่ การ ใช้ในการจดัการเรียนการสอนที่มุง่ ใช้กระบวนการ Active Learning
อา่นเขยีนและส่ือสารอยา่งต่อเนือ่ง อา่น เขยีน และส่ือสารอยา่งต่อเนือ่ง มาใช้ในการจดัการเรียนการสอนที่
3.เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการ 3.ร้อยละ 50 ของนักเรียนที่มีผล มุง่การอา่น เขยีน ส่ือสารอยา่ง
เรียนภาษาไทย NT และ O-Net สัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาไทย NT ต่อเนือ่ง
ให้สูงขึ้น และ O-Net สูงขึ้น 3.ร้อยละ 50 ของนักเรียนที่มีผล
4.เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีนิสัยรัก 4.ร้อยละ 90 ของโรงเรียนที่ส่งเสริม สัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาไทย NT
การอา่น นักเรียนมีนิสัยรักการอา่นและใช้เป็น และ O-Net สูงขึ้น
5.เพื่อส่งเสริมศักยภาพในการเรียน เคร่ืองมือแสวงหาความรู้ในยคุ 4.ร้อยละ 90 ของโรงเรียนที่ส่งเสริม
การสอนอา่นรู้เร่ืองตามแนว PISA Thailand 4.0 นักเรียนมีนิสัยรักการอา่นและใช้เป็น
โดยใช้วรรณคดีเป็นฐานให้กบัครูผู้ 5.เพื่อเสริมสร้างศักยภาพการเรียน เคร่ืองมือแสวงหาความรู้ในยคุ 
สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย การสอนอา่นรู้เร่ืองตามแนว PISA Thailand 4.0

โดยใช้วรรณคดีเป็นฐานให้กบัผู้สอน 5.เพื่อเสริมสร้างศักยภาพการเรียน
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย การสอนอา่นรู้เร่ืองตามแนว PISA
เชิงคุณภาพ โดยใช้วรรณคดีเป็นฐานให้กบัผู้สอน
1.มีนวัตกรรม เทคนิค วิธีสอนที่ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
ส่งเสริมให้นักเรียน อา่นเขยีน และส่ือสาร
ได้ในยคุดิจทิัล
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2.สถานศึกษามีการใช้กระบวนการ เชิงคุณภาพ
Active Learning มาใช้ในการจดัการเรียน 1.ครูมีเทคนิควิธีสอนและนวัตกรรม
การสอนที่มุง่การอา่นเขยีนและส่ือสาร ที่ส่งเสริมให้นักเรียนอา่น เขยีนและ
อยา่งต่อเนือ่ง ส่ือสารได้ในยคุดิจทิัล
3.ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน NT และ 2.สถานศึกษามีการใช้กระบวนการ
O-Net ให้สูงขึ้น Active Learning มาใช้ในการจดั
4.นักเรียนมีนิสัยรักการอา่นและใช้ การเรียนการสอนที่มุง่การอา่น 
เป็นเคร่ืองมือแสวงหาความรู้ในยคุ เขยีนและส่ือสารอยา่งต่อเนือ่ง
Thailand 4.0 3.ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน NT และ
5.ศักยภาพการเรียนการสอน O-Net ให้สูงขึ้น
อา่นรู้เร่ืองตามแนว PISA โดยใช้ 4.นักเรียนมีนิสัยรักการอา่นและ
วรรณคดีเป็นฐานให้กบัครูผู้สอนกลุ่ม ใช้เป็นเคร่ืองมือแสวงหาความรู้ใน
สาระการเรียนรู้ภาษาไทย ยคุ Thailand 4.0

5.ศักยภาพการเรียนการสอน อา่น
รู้เร่ืองตามแนว PISA โดยใช้วรรณคดี
เป็นฐานให้กบัครูผู้สอนกลุ่มสาระ
การเรียนรู้ภาษาไทย
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ล าดบั โครงการ/กิจกรรม วตัถุประสงค์ กิจกรรม/เป้าหมาย ตวัชีว้ดั งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ

4 มหกรรมวิชาการ ส านักงานเขต 1.เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนา เชิงปริมาณ เชิงปริมาณ 747,650 กลุ่มนิเทศ
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ความสามารถของผู้เรียนด้านทักษะ สถานศึกษาในสังกดัทุกโรงที่ส่ง 1.ร้อยละของสถานศึกษาที่ส่ง กลุ่มส่งเสริม
เชียงใหม่ เขต 1 วิชาการศิลปหัตถกรรม และ นักเรียนเขา้ร่วมการพัฒนาขดีความ นักเรียนเขา้ร่วมการแขง่ขนักจิกรรม กลุ่มแผน

ศิลปวัฒนธรรม สามารถทักษะด้านต่างๆ ในกจิกรรม งานมหกรรมวิชาการส านักงานเขตพื้นที่
2.เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะแห่ง งานมหกรรมวิชาการ 2.ร้อยละของนักเรียนที่ได้แสดงออก
ศตวรรษที่ 21 จากการเรียนรู้การ เชิงคุณภาพ ถงึความสามารถด้านวิชาการ 
ปฏิบัติจริงตามสภาพความต้องการ ผู้เรียนได้พัฒนาความรู้ความสามารถ ศิลปะการแสดงทักษะด้านวิชาชีพ
และบริบทของแต่ละสถานศึกษา ในด้านวิชาการ ศิลปหัตถกรรมที่ ผ่านเกณฑ์
และกา้วทันภาวะการเปล่ียนแปลง หลากหลาย นักเรียนได้แสดงถงึขดี เชิงคุณภาพ
ของสังคมปัจจบุัน ความสามารถด้านทักษะทางวิชาการ 1.ร้อยละของนักเรียน ได้ความรู้ 

ที่หลากหลาย นักเรียนแสดงออกถงึขดี ทักษะและประสบการณ์ 
ความสามารถทักษะด้านวิชาการ และ ด้านศิลปหัตถกรรมศิลปวัฒนธรรม
ศิลปหัตถกรรมในเวทีระดับชาติ และด้านวิชาการจากประสบการณ์ตรง

2.ร้อยละของนักเรียนครูและ
บุคลากรทางการศึกษาสามารถน า
ความรู้และเทคนิคต่าง ๆ จากการ
เขา้ร่วมกจิกรรมไปปรับประยกุต์ใช้
ในชีวิตประจ าวัน
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ส่วนที่ 4   
การบริหารแผนสู่การปฏิบัติ 
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ส่วนที่ 4 
 การบริหารแผนสู่การปฏิบัติ  

 

 
 ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำเชียงใหม่ เขต 1 ได้จัดท ำแผนปฏิบัติกำรประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. 2563 เป็นเครื่องมือและกรอบทิศทำงส ำคัญในกำรปฏิบัติงำนเพ่ือส่งมอบผลผลิตกำร
ให้บริกำรกำรศึกษำท่ีเชื่อมโยงสอดคล้องกับยุทธศำสตร์ 20 ปี แผนกำรศึกษำแห่งชำติ พ.ศ. 2561-2580 
นโยบำยรัฐบำล นโยบำยและยุทธศำสตร์ของกระทรวงศึกษำธิกำร  ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้น
พ้ืนฐำน  เพ่ือกำรน ำนโยบำย จุดเน้นยุทธศำสตร์ไปสู่กำรปฏิบัติบริหำรจัดกำรและพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ
ด้วยควำมทุ่มเท มุ่งมั่น บนพ้ืนฐำนของควำมส ำเร็จ บรรลุวัตถุประสงค์เป้ำหมำยที่ก ำหนด ส ำนักงำนเขต
พ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำเชียงใหม่ เขต 1   จึงได้ก ำหนดปัจจัยควำมส ำเร็จและกระบวนกำรน ำแผนสู่
กำรปฏิบัติ ดังนี้ 
 

 

การจัดสรรทรัพยากรเพื่อการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  
 ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำเชียงใหม่ เขต 1  ก ำหนดแนวทำงกำรจัดสรร
งบประมำณปีงบประมำณ พ.ศ. 2563  เพ่ือขับเคลื่อนกำรด ำเนินงำนตำมวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้ำหมำย
ยุทธศำสตร์ และนโยบำย  ของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำเชียงใหม่ เขต 1 ดังนี้ 
 1. งบประมาณด าเนินการ  ในส่วนส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำเชียงใหม่ เขต 1     
ด ำเนินงำนตำมยุทธศำสตร์ กลยุทธ์  จุดเน้น  โครงกำร  กจิกรรม  โดยมีกลุ่มและหน่วยงำนในส ำนักงำนเขต
พ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำเชียงใหม่ เขต 1  เป็นผู้รับผิดชอบโครงกำรด ำเนินงำน 

2. งบประมาณด าเนินการส าหรับสถานศึกษา เพ่ือให้สถำนศึกษำใช้ในกำรบริหำรจัดกำร  
และพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำตำมวัตถุประสงค์ของงบประมำณที่ได้รับ 
 2.1 งบประมำณตำมควำมจ ำเป็นพ้ืนฐำน เพ่ือใช้บริหำรจัดกำรสถำนศึกษำ ทั้งนี้
พิ จำรณำจัดสรรตำมเกณฑ์ งบบริหำรงำน พ้ืนที่ กำรศึกษำ ค่ ำสำธำรณูปโภค ระยะห่ ำง ไกล  
และจัดสรรตำมภำระงำนประกอบด้วย เกณฑ์จ ำนวนนักเรียน ครู โรงเรียนที่อยู่ในพ้ืนที่ คุณภำพกำรบริหำร
กำรจัดกำรศึกษำของสถำนศึกษำ  
  2.2  งบประมำณเพ่ิมประสิทธิผลตำมยุทธศำสตร์ เพ่ือให้สถำนศึกษำด ำเนินกำรตำม 
ยุทธศำสตร์ กลยุทธ์ จุดเน้น ของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำเชียงใหม่ เขต 1 และพัฒนำ
คุณภำพกำรศึกษำตำมบริบทของสถำนศึกษำ   

 

ปัจจัยความส าเร็จ 
 1. ผู้บริหำรกำรศึกษำทุกระดับให้ควำมส ำคัญในกำรบริหำรจัดกำร โดยมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์
ของงำน และกำรท ำงำนแบบมีส่วนร่วมที่เอ้ือต่อกำรพัฒนำควำมคิดริเริ่มสร้ำงสรรค์ กำรปฏิบัติงำนให้บรรลุ
ตำมวัตถุประสงค์และเป้ำหมำยที่ก ำหนดไว้ 
 2. หน่วยงำนที่เกี่ยวข้องส่งเสริมกำรบริหำรจัดกำรเชิงยุทธศำสตร์ในกำรพัฒนำกำร
ปฏิบัติงำนอย่ำงเป็นระบบ 
 3. เชื่อมโยงควำมส ำเร็จของกำรปฏิบัติงำนกับกำรบริหำรงำนบุคคลอย่ำงชัดเจน 
 4. บริหำรจัดกำรโดยเปิดโอกำสให้ทุกภำคส่วนมีส่วนร่วมและยึดหลักธรรมำภิบำล 
 



๑๖๔ 
 

กระบวนการน าแผนสู่การปฏิบัติ 
 1. สื่อสำรทิศทำงองค์กรทั้งวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้ำประสงค์ จุดเน้นกำรพัฒนำ และเป้ำหมำย
กำรให้บริกำรหน่วยงำน ให้บุคลำกรทุกระดับรับรู้และเข้ำใจตรงกันอย่ำงทั่วถึง 
 2. จัดโครงสร้ำง กระบวนกำรท ำงำน และมอบหมำยผู้รับผิดชอบปฏิบัติงำน ทั้งเจ้ำภำพ
หลัก เจ้ำภำพรอง และผู้สนับสนุน พร้อมก ำหนดบทบำทควำมรับผิดชอบอย่ำงชัดเจน 
 3. วิเครำะห์เปรียบเทียบสภำพปัจจุบัน และเป้ำหมำยตำมนโยบำย เพ่ือก ำหนดกลยุทธ์และ
จัดท ำแผนปฏิบัติงำนให้บรรลุตำมเป้ำหมำยวัตถุประสงค์ 
 4. ด ำเนินงำน กิจกรรม ตำมแผนปฏิบัติกำรที่ก ำหนด 
 5. ติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผล เพ่ือให้กำรน ำกลยุทธ์สู่กำรปฏิบัติอย่ำงเป็นรูปธรรม
โดยติดตำมควำมก้ำวหน้ำประจ ำปี กำรประเมินผลระยะครึ่งปี และกำรประเมินผลเมื่อสิ้นสุดปีงบประมำณ 
 6. สร้ำงกลไกกำรขับเคลื่อนและตรวจสอบสำธำรณะ  โดยรำยงำนผลกำรปฏิบัติงำน
ประจ ำป ี สู่สำธำรณชนและหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง 
ปฏิทินการบริหารแผนสู่การปฏิบัติ 

ระยะเวลา แนวปฏิบัติ 
กันยำยน 2562 1. จัดเตรียมข้อมูลในกำรจัดท ำแผนปฏิบัติกำรประจ ำปีงบประมำณ 

พ.ศ.  2563 
2. แต่งตั้งคณะกรรมกำรจัดท ำแผนปฏิบัติกำรประจ ำปี งบประมำณ 

พ.ศ. 2563 
3. ศึกษำนโยบำย ทิศทำง กำรด ำเนินงำนปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 

และแนวทำ งด ำ เ นิ น ก ำรต ำมกรอบว ง เ งิ น งบประมำณ 
ปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 เพ่ือบริหำรจัดกำรและพัฒนำคุณภำพ
กำรศึกษำ 

ตุลำคม 2562 1. จัดท ำร่ำงแผนปฏิบัติกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 
2. ประชุมคณะกรรมกำรเพ่ือพิจำรณำร่ำงแผนปฏิบัติกำรประจ ำปี

งบประมำณ พ.ศ. 2563 
     ธันวำคม  2562 แก้ไข ปรับปรุง แผนปฏิบัติกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 

มกรำคม 2563 1. แจ้งกรอบวงเงินงบประมำณ เพ่ือบริหำรจัดกำรและพัฒนำคุณภำพ
กำรศึกษำ 
2. แจ้งแผนพัฒนำกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน  พ.ศ. 2563 - 2565 
3. แจ้งแผนปฏิบัติกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 
4. น ำเสนอคณะกรรมกำรศึกษำธิกำรจังหวัดเชียงใหม่ 

15 เมษำยน 2563 รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนรอบ 6 เดือน (ตุลำคม 2562 – มีนำคม 2563) 
15 กรกฎำคม 2563 รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนรอบ 9 เดือน (ตุลำคม 2562 – มิถุนำยน 2563) 

   15 ตุลำคม 2563    รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนรอบ 12 เดือน (ตุลำคม 2562 – กันยำยน 2563) 
ร  รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนตำมโครงกำรเพิ่มประสิทธิผลกลยุทธ์ 



๑๖๕ 
 

 ทั้งนี้กำรบริหำรงบประมำณให้ค ำนึงถึงควำมคุ้มค่ำ คุ้มทุน ประหยัด และเกิดประโยชน์ 
ต่อผู้เรียนสูงสุด สอดคล้องกับกลยุทธ์ จุดเน้นของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำเชียงใหม่ เขต 1  
โดยกำรด ำเนินงำน จักต้องถูกต้องตำมวัตถุประสงค์ของงบประมำณและระเบียบวิธีกำรบริหำรงบประมำณ 
กำรเงินกำรคลัง 

 
การติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2563 
 

 ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำเชียงใหม่ เขต 1  ได้ก ำหนดตัวชี้วัดตำมแผนปฏิบัติกำร
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563   โดยมีกรอบกำรประเมิน 7 นโยบำย ดังนี้  
  นโยบายที่ ๑ การจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคง 
               นโยบายที่ ๒ การจัดการศึกษาเพ่ือเพิ่มความสามารถในการแข่งขัน  
   นโยบายที่ ๓ การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
   นโยบายที่ ๔ การสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ  

 นโยบายที่ ๕ การจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
 นโยบายที่ ๖ การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา 

                 นโยบายที่ ๗ การใช้บริบทของจังหวัดเชียงใหม่ เป็นฐานการเรียนรู้และต่อยอดสู่การ
พัฒนาองค์กรแห่งนวัตกรรม 
 เพ่ือให้กำรติดตำมและประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน  ตำมแผนปฏิบัติกำรประจ ำปี
งบประมำณ 2563  สำมำรถสนองตอบต่อตัวชี้วัดในนโยบำยได้อย่ำงครบถ้วน จึงก ำหนดระบบ         
กำรติดตำมและประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน มี 4 องค์ประกอบ ดังนี้   
 1. ภำรกิจ   
     ภำรกิจของกำรติดตำมและประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำข้ันพ้ืนฐำน ประกอบด้วย  
    1.1 งำนประจ ำ (Function) แผนปฏิบัติกำรประจ ำปี  แผนงำนปกติ/ประจ ำ แผนบูรณำกำร   
กำรตรวจรำชกำร ภำรกิจงำนจำกกลุ่ม/หน่วย กำรบริหำรงำน 4 ด้ำนของสถำนศึกษำ 
       1.2 งำนในพ้ืนที่ (Aera)  จำกคณะท ำงำนเชิงพ้ืนที่ ของ รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่
กำรศึกษำเชียงใหม่ เขต 1  เครือข่ำยพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำอ ำเภอ 6 เครือข่ำย  และศึกษำนิเทศก์ 
    1.3 งำนตำมนโยบำย (Agenda) นโยบำยกระทรวงศึกษำธิกำร ยุทธศำสตร์/ตัวชี้วัด ของ
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน  นโยบำยของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำ
เชียงใหม่ เขต 1  
    โดยกำรแต่งตั้งคณะท ำงำนสร้ำงเครื่องมือกำรติดตำมและประเมินผล ระดับเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
ในกำรสร้ำงเครื่องมือติดตำมและประเมินผลตัวชี้วัด ซึ่งประกอบด้วย 3 ส่วน  ได้แก่  
   ส่วนที่ 1 นโยบำยของกระทรวงศึกษำธิกำร   
   ส่วนที่ 2 นโยบำยของส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่  
                                กำรศึกษำประถมศึกษำเชียงใหม่ เขต 1   
   ส่วนที่ 3 แผนงำนปกติ/ภำรกิจงำน  และคู่มือกำรติดตำมแลประเมินผล  และจัดท ำคู่มือ  
                                กำรติดตำมและประเมินผล 
 
 



๑๖๖ 
 

 2. รูปแบบกำรติดตำมและประเมินผล 
    รูปแบบกำรติดตำมและประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำข้ันพ้ืนฐำน ประกอบด้วย 
    2.1 ระบบนิเทศออนไลน์ (ทำงวิชำกำร) ของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำ 
                   เชียงใหม่  เขต 1 
    2.2 กำรติดตำมและประเมินผลระดับสถำนศึกษำ และเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ  
                    - มีองค์คณะบุคคลที่เกี่ยวข้อง ได้แก่  คณะกรรมกำรสถำนศึกษำขั้นพ้ืนฐำน   
                      คณะกรรมกำร ก.ต.ป.น.  
           - มีกำรรำยงำนในระบบ e-Mes ของส ำนักงำนติดตำมและประเมินกำรจัดกำรศึกษำ   
                       ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำข้ันพื้นฐำน 
     - กำรติดตำมและประเมินผล โดยกำรแต่งตั้งคณะกรรมกำรติดตำมและประเมินผลกำรจัด
กำรศึกษำ ขั้นพ้ืนฐำน ระดับเครือข่ำยพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำอ ำเภอ   เพื่อออกติดตำมและประเมินผลกำร
จัดกำรศึกษำ สถำนศึกษำในสังกัด  

 3. ระยะเวลำ 
    ระยะเวลำในกำรติดตำมและประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน ก ำหนดไว้ 4 ครั้ง ดังนี้ 
     3.1 ไตรมำสที่ 1  (1 ตุลำคม   - 31 ธันวำคม  2562) 
     3.2 ไตรมำสที่ 2  (1 มกรำคม  - 31 มีนำคม  2563) 
     3.3  ไตรมำสที่ 3 (1 เมษำยน  - 30 มิถุนำยน  2563) 
     3.4  ไตรมำสที่ 4 (1 กรกฎำคม - 30 กันยำยน  2563) 
 

 4. ผลกำรด ำเนินงำน 
    เป้ำหมำยของกำรติดตำมและประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ ได้แก่ 
     4.1 รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนโครงกำร/กิจกรรมตำมตัวชี้วัดของส ำนักงำนคณะกรรมกำร
กำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน ตัวชี้วัดของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำเชียงใหม่ เขต 1  มี 2 ระดับ 
ได้แก่ 
         4.1.1 ระดับสถำนศึกษำ 
         4.1.2 ระดับเครือข่ำยพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำอ ำเภอ (ไตรมำสที่ 1 - 4) 
     4.2 รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนโครงกำร/กิจกรรมตำมตัวชี้วัดของส ำนักงำนคณะกรรมกำร
กำรศึกษำ  ขั้นพ้ืนฐำน ตัวชี้วัดของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำเชียงใหม่ เขต 1  มี 2 ระดับ 
ได้แก่ 
         4.2.1 ระดับกลุ่ม/หน่วย 
         4.2.2 ระดับเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ  โดยกำรรำยงำน 2 ส่วน ได้แก่ รำยงำนเป็นเอกสำรตำม
แบบของส ำนักติดตำมและประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ และ รำยงำนผ่ำนระบบ e-Mes ของ ส ำนักงำน
ติดตำมและประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ 
     โดยกำรแต่งตั้งคณะกรรมกำรประเมินผลแผนปฏิบัติกำรประจ ำปีงบประมำณ ของส ำนักงำนเขต
พ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำเชียงใหม่ เขต 1  เพ่ือประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนทุกระดับ และ
รำยงำนผล    กำรประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน ของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำ
เชียงใหม่ เขต 1 และสถำนศึกษำทุกแห่งในสังกัด   

 



๑๖๗ 
 

ปัจจัยแห่งความส าเร็จ 
1. ควำมพร้อมขององค์กรในกำรบริหำรจัดกำร   ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำ

เชียงใหม่ เขต 1  และสถำนศึกษำ ต้องจัดท ำแผนปฏิบัติกำรประจ ำปี  ที่มีกรอบทิศทำงกำรด ำเนินงำน 
ประกอบด้วย วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้ำประสงค์ ยุทธศำสตร์  ตัวชี้วัด  ค่ำเป้ำหมำยและกรอบแผนตำม
โครงกำร รำยละเอียดด้ำนงบประมำณ และแนวทำงกำรติดตำมประเมินผลตำมแผน  
 2. กำรสร้ำงควำมเข้ำใจในกำรปฏิบัติกำรและกำรประเมินผล  ส่วนรำชกำรทุกระดับต้องเสริมสร้ำง
ให้บุคลำกรมีควำมเข้ำใจในกำรด ำเนินงำนตำมแผนปฏิบัติกำรกำรประจ ำปี อย่ำงถูกต้อง  สำมำรถ
ประเมินผลและรำยงำนผลตำมระบบ/วิธีกำรที่ก ำหนดได้อย่ำงครบถ้วนตรงประเด็น 

การด าเนินงาน 
          ระดับส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 
 1.  สร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจ กำรด ำเนินงำนตำมแผนปฏิบัติกำรประจ ำปี  ให้บุคลำกรในหน่วยงำน
และสถำนศึกษำตระหนักในภำรกิจที่จะต้องด ำเนินกำรให้ประสบควำมส ำเร็จ รวมทั้ งประชำสัมพันธ์ให้ผู้มี
ส่วนเกี่ยวข้อง (Stake holders) รับทรำบเพ่ือให้กำรสนับสนุน ให้ควำมร่วมมือเพ่ือกำรระดมทรัพยำกร 
ฯลฯ 
 2.  ก ำหนดให้มีผู้ก ำกับดูแลยุทธศำสตร์ นโยบำยและตัวชี้วัด  ผู้เก็บข้อมูลในแต่ละตัวชี้วัด และ
จัดท ำแผนงำน โครงกำร/กิจกรรมสนับสนุนตัวชี้วัด 
 3.  มอบหมำยให้รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ รับผิดชอบงำนกำรปฏิบัติ รำชกำร
ตำมแผนปฏิบัติกำรประจ ำปี ทั้ง 7 นโยบำย และมอบหมำยให้มีเจ้ำภำพหลักและเจ้ำภำพรอง ในกำร
ประสำน ก ำกับ ติดตำมประเมินและรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนตัวชี้วัด 
 4.  แต่งตั้งคณะท ำงำนสร้ำงเครื่องมือกำรติดตำมและประเมินผล ยุทธศำสตร์ และตัวชี้วัดตำม
ภำรกิจ 
 5.  เร่งรัดด ำเนินกำรตำมตัวชี้วัด   เพ่ือให้สำมำรถปรับปรุง  พัฒนำกำรปฏิบัติงำนให้บรรลุผล
ส ำเร็จตำมเป้ำหมำยได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ  
 6.  แต่งตั้งคณะกรรมกำรติดตำมและประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน ระดับเครือข่ำย
พัฒนำคุณภำพกำรศึกษำอ ำเภอ ซึ่งประกอบด้วย รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่ กำรศึกษำ เป็น
ประธำน  ประธำนเครือข่ำยฯ ,ผู้อ ำนวยกำรกลุ่ม/หน่วย, ศึกษำนิเทศก์, นักวิชำกำรศึกษำ เป็นกรรมกำร 
และนักวิเครำะห์นโยบำยและแผน      เป็นเลขำนุกำร  เป็นคณะกรรมกำรฯ ในกำรออกติดตำมและ
ประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำฯ ของสถำนศึกษำในสังกัด 
 7. ก ำหนดให้มีกำรตรวจเยี่ยมติดตำมและประเมินผลกำรด ำเนินงำน โดยใช้เครื่องมือกำรติดตำม
และประเมินผล  เพ่ือรับทรำบปัญหำอุปสรรคและน ำมำก ำหนดแนวทำงแก้ไข รอบ 3 เดือน 6 เดือน  9 
เดือน และ  12 เดือน 
 8.  สรุปและรำยงำนผลกำรติดตำมและประเมินผลฯ ของสถำนศึกษำ ในรอบกำรรำยงำนผล   3 
เดือน 6 เดือน 9 เดือน และ 12 เดือน ตำมแบบติดตำมฯ  โดยคณะกรรมกำรประเมินผลแผนปฏิบัติกำร
ประจ ำปีงบประมำณ ของเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ  
 9.  แต่งตั้งคณะกรรมกำรประเมินตนเองของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ  ประกอบด้วยผู้แทน
จำกภำยในและผู้แทนจำกภำยนอกองค์กร  เพ่ือจัดท ำเอกสำรรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนตำมตัวชี้วัด  
ประเมินตนเองตำมตัวชี้วัดในยุทธศำสตร์ และนโยบำย รองรับกำรติดตำมและประเมินผลจำกส ำนักงำน



๑๖๘ 
 

คณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน(เชิงประจักษ์) ในรอบ 9 เดือน และ 12 เดือน และวิเครำะห์น ำผลกำร
ประเมินไปปรับปรุงและพัฒนำกำรปฏิบัติงำน 
 10.  รำยงำนผลกำรติดตำมและประเมินผลฯ ของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ ตำมตัวชี้วัดใน
ยุทธศำสตร์   ของส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน ในรอบกำรรำยงำนผล  3 เดือน 6 เดือน 
9 เดือน และ 12 เดือน ผ่ำนระบบ e-Mes  
 
 ระดับสถานศึกษา 
 1.  สร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจกับบุคลำกรในสถำนศึกษำ และคณะกรรมกำรสถำนศึกษำขั้นพ้ืนฐำน 
ซึ่งอำจรวมถึงชุมชนด้วย 
 2.  ก ำหนดให้มีผู้ก ำกับดูแลตัวชี้วัดและผู้จัดเก็บข้อมูลในแต่ละตัวชี้วัด พร้อมจัดท ำแผนงำน
โครงกำร/กิจกรรมสนับสนุนตัวชี้วัด 
 3.  มอบหมำยให้มีผู้ประสำนงำนหลัก หรือเจ้ำภำพในกำรก ำกับ ติดตำมและจัดท ำรำยงำนผล 
กำรด ำเนินกำรรำยงำนต่อส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำเชียงใหม่ เขต 1 และสำธำรณชน 
 4.  จัดเตรียมเอกสำรร่องรอยกำรด ำเนินกำร รองรับกำรติดตำมเชิงประจักษ์ จำกส ำนักงำนเขตพ้ืนที่
กำรศึกษำประถมศึกษำเชียงใหม่ เขต 1 และ ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำข้ันพื้นฐำน  
 5.  จัดให้มีกำรประเมินตนเองตำมตัวชี้วัดที่ต้องปฏิบัติ  โดยอำจเชิญกรรมกำรสถำนศึกษำขั้น
พ้ืนฐำนมำร่วมเป็นคณะกรรมกำรประเมิน  และรำยงำนผลตำมที่ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำ 
ก ำหนด 

 
 



 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 
 



 

 
 
 
 

ค ำสั่งส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำเชียงใหม่  เขต 1 
ที่  230 /2562   

เรื่อง   แต่งตั้งคณะกรรมกำรจัดท ำแผนพัฒนำกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน พ.ศ. 2563 - 2565 
และแผนปฏิบัติกำร ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563  

------------------------ 
 ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำเชียงใหม่ เขต 1 ก ำหนดจัดท ำแผนพัฒนำกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน 
พ.ศ.  2563 - 2565 และแผนปฏิบัติกำร ประจ ำปีงบประมำณพ.ศ. 2563 เพ่ือให้หน่วยงานใช้เป็นกรอบการ
ด าเนินงานและขับเคลื่อนการบริหาร จัดการศึกษาให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล กระทรวงศึกษาธิการ  
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จังหวัดเชียงใหม่  และบริบทส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา โดยมี
เป้าหมายเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา 
 เพ่ือให้กำรด ำเนินงำนจัดท ำแผนพัฒนำกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน พ.ศ. 2563 - 2565 และแผนปฏิบัติกำร 
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563   ของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำเชียงใหม่ เขต 1 เป็นไปด้วยควำม
เรียบร้อย บรรลุตำมวัตถุประสงค์   จึงแต่งตั้งคณะกรรมกำร   ประกอบด้วย 

  1. คณะกรรมการอ านวยการ   มีหน้ำทีพิ่จารณา ให้ค าปรึกษา  แนะน า แก้ปัญหา กำรจัดท ำแผนพัฒนำ
กำรศึกษำข้ันพ้ืนฐำน พ.ศ.  2563 - 2565 และแผนปฏิบัติกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563  ของส ำนักงำน
เขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำเชียงใหม่ เขต 1   ประกอบด้วย 
 1.1 นำยรตนภูมิ  โนสุ   ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ  ประธำนกรรมกำร 
     ประถมศึกษำเชียงใหม่ เขต 1 

  1.2 นำยอวยชัย  ศรีตระกูล      รองผู้อ ำนวยกำร ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ รองประธานกรรมการ   
  1.3 นำยเจตย์  สะสะรมย์  รองผู้อ ำนวยกำร ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ รองประธานกรรมการ   

 1.4 นำงปรียำภรณ์  บัวคลี ่ ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มบริหำรงำนกำรเงินและสินทรัพย์ กรรมกำร 
 1.5 นำงสำวเทพี  กับปุละวัน ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มอ ำนวยกำร   กรรมกำร 
 1.6 นำยศิริพงษ์  นวลแก้ว ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มนิเทศ ติดตำมและประเมินผล กรรมกำร 
 1.7 นำยรักษำ พงษ์ธนำคม ปฏิบัติหน้ำที่ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มพัฒนำครูฯ  กรรมกำร 
 1.8 นำงอรัญญำ  วงศ์ดำว ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำ  กรรมกำร 
 1.9 นำงสำวพรรณี  จันทร์แก้ว ปฏิบัติหน้ำที่ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มบริหำรงำนบุคคล กรรมกำร 
 1.10 นำยอ ำนวย วิริยะ  ปฏิบัติหน้ำที่ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มส่งเสริมกำรศึกษำทำงไกลฯ กรรมกำร 
 1.11 นำงกนกเรขำ  บุณยรัตน์ ผู้อ ำนวยกำรหน่วยตรวจสอบภำยใน  กรรมกำร 
 1.12 นำงดำวนภำ  น่วมเจริญ ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มนโยบำยและแผน         กรรมกำรและเลขำนุกำร 
 1.13 นำงสุภำณี  จันทรสกุนต์ นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนช ำนำญกำร    กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 
  
 
 

-/2. คณะกรรมกำรจัดท ำแผน .................... 
 
 



- 2 - 
 

  2. คณะกรรมการจัดท าแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2563 - 2565 และแผนปฏิบัติการ
ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2563  มีหน้ำที ่ จัดท ำแผนพัฒนำกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน พ.ศ. 2563 - 2565 และ
แผนปฏิบัติกำร ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 ตำมข้ันตอนตั้งแต่ทบทวนสภำพแวดล้อมภำยนอก และ
สภำพแวดล้อมภำยในขององค์กร กำรน ำนโยบำยของส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำข้ันพ้ืนฐำน มำถอดบทเรียน
เพ่ือขับเคลื่อนไปสู่กำรปฏิบัติที่เป็นรูปธรรม กำรก ำหนดทิศทำงกำรด ำเนินงำนด้ำนวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้ำประสงค์ 
ยุทธศำสตร์ กลยุทธ์ ตัวชี้วัด โครงกำร/กิจกรรม และแปลงแผนพัฒนำกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน พ.ศ. 2563 - 2565 
เป็นแผนปฏิบัติ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 เพ่ือเป็นทิศทำงในกำรบริหำรงำนตำมนโยบำยให้บรรลุผลตำม
วัตถุประสงค์และเป้ำหมำยที่ก ำหนด ประกอบด้วย 
 2.1 นำยรตนภูมิ  โนสุ   ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ  ประธำนกรรมกำร 
     ประถมศึกษำเชียงใหม่ เขต 1 

  2.2 นำยอวยชัย  ศรีตระกูล    รองผู้อ ำนวยกำร ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ รองประธานกรรมการ   
  2.3 นำยเจตย์  สะสะรมย์  รองผู้อ ำนวยกำร ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ รองประธานกรรมการ   
  2.4 นำงปรียำภรณ์  บัวคลี ่ ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มบริหำรงำนกำรเงินและสินทรัพย์ กรรมกำร 

 2.5 นำงสำวเทพี  กับปุละวัน ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มอ ำนวยกำร   กรรมกำร 
 2.6 นำยศิริพงษ์  นวลแก้ว ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มนิเทศ ติดตำมและประเมินผล กรรมกำร 
 2.7 นำงอรัญญำ  วงศ์ดำว ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำ  กรรมกำร 
 2.8 นำงกนกเรขำ  บุณยรัตน์ ผู้อ ำนวยกำรหน่วยตรวจสอบภำยใน  กรรมกำร 
 2.9 นำยอ ำนวย  วิริยะ   ปฏิบัติหน้ำที่ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มส่งเสริมกำรศึกษำทำงไกลฯ กรรมกำร 
 2.10 นำยรักษำ พงษ์ธนำคม ปฏิบัติหน้ำที่ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มพัฒนำครูฯ  กรรมกำร 

  2.11 นำงสำวพรรณี  จันทร์แก้ว ปฏิบัติหน้ำที่ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มบริหำรงำนบุคคล กรรมกำร 
  2.12 ประธำนเครือข่ำยพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำอ ำเภอเมือง 1   กรรมกำร 
  2.13 ประธำนเครือข่ำยพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำอ ำเภอเมือง 2   กรรมกำร 
  2.14 ประธำนเครือข่ำยพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำอ ำเภอดอยสะเก็ด   กรรมกำร 
  2.15 ประธำนเครือข่ำยพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำอ ำเภอสันก ำแพง   กรรมกำร 
  2.16 ประธำนเครือข่ำยพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำอ ำเภอแม่ออน   กรรมกำร 
  2.17 ผู้แทนครูเครือข่ำยพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำอ ำเภอเมือง 1   กรรมกำร 
  2.18 นำงสำวภัทรำนิษฐ์  กำใจ ครูโรงเรียนวัดดอนจั่น    กรรมกำร 
  2.19 ผู้แทนครูเครือข่ำยพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำอ ำเภอดอยสะเก็ด   กรรมกำร 
  2.20 นำงสำวสุพัฒิดำ เรืองนำมกิจ ครูโรงเรียนบ้ำนสันก ำแพง    กรรมกำร 
  2.21 นำยพลวัฒน์  สุวรรณรินทร์  ครโูรงเรียนหมู่บ้ำนสหกรณ์ 2    กรรมกำร 
     2.22 นำงสำวประพิณศิริ  อินทธิรำ ศึกษำนิเทศก์ช ำนำญกำรพิเศษ   กรรมกำร 
  2.23 นำยอุทัย  ปัญญำโกญ ศึกษำนิเทศก์ช ำนำญกำรพิเศษ   กรรมกำร 

 2.24 นำยสรำวธุ  ชัยยอง ศึกษำนิเทศก์ช ำนำญกำรพิเศษ   กรรมกำร 
  2.25 นำงวิริน วันสมสกุล       ศึกษำนิเทศก์ช ำนำญกำรพิเศษ   กรรมกำร 
  2.26 นำงสุขชัญญำ  เรืองมณี ศึกษำนิเทศก์ช ำนำญกำรพิเศษ   กรรมกำร 
  2.27 นำงนิภำ  แก้วประทีป ศึกษำนิเทศก์ช ำนำญกำรพิเศษ   กรรมกำร 
  2.28 นำงจรัสโฉม  ชมภูมิ่ง ศึกษำนิเทศก์ช ำนำญกำรพิเศษ   กรรมกำร 
  2.29 นำงชนม์นิภำ  ชูแสงศรี ศึกษำนิเทศก์ช ำนำญกำรพิเศษ   กรรมกำร 
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  2.30 นำงสำวมณฑำทิพย์ ขันแก้ว       ศึกษำนิเทศก์ช ำนำญกำรพิเศษ  กรรมกำร 
  2.31 นำยณัฐสิทธิ์  ธงยี่สิบสอง       ศึกษำนเิทศก์ช ำนำญกำรพิเศษ  กรรมกำร 
  2.32 นำงพิรำวรรณ  ลีลำธรรมสัจจะ  ศึกษำนิเทศก์ช ำนำญกำรพิเศษ  กรรมกำร 
  2.33 นำงสำวชิดชนก ชูเจริญกำญจน์  ศึกษำนิเทศก์ช ำนำญกำรพิเศษ  กรรมกำร 
  2.34 นำงมยุรีย์  เชำวว์รรณ       นักทรพัยำกรบุคคลช ำนำญกำร  กรรมกำร 
  2.35 นำงสิริพร  ไชยรินทร์       นักวิชำกำรศึกษำช ำนำญกำรพิเศษ  กรรมกำร 
  2.36 นำงนิภำภรณ์  สุริยวงศ์       นักวิชำกำรศึกษำช ำนำญกำร  กรรมกำร 
  2.37 นำงพิกุลรัตน์  จงจรัสนุกูล       นักวิชำกำรศึกษำช ำนำญกำร   กรรมการ  
  2.38 นำงสำวรัตติยำ  ค ำอ้ำย          นักวิชำกำรศึกษำช ำนำญกำร  กรรมกำร 
  2.39 นำงนงครำญ ยันต์ทองอยู่       เจ้ำพนักงำนธุรกำรช ำนำญงำน  กรรมกำร 
  2.40 นำงจำรุวรรณ  เหล็กชำย       นักวิชำกำรเงินและบัญชีช ำนำญกำร กรรมกำร 
  2.41 นำงสำวปิยรัตน์  วงศ์เติง       นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนช ำนำญกำร กรรมกำร 
  2.42 นำงอังสนำ  สุขสุเสียง       นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนช ำนำญกำร กรรมกำร 
  2.43 นำงสำธิกำ  กิตติธนดิตถ์       นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนช ำนำญกำร กรรมกำร 
  2.44 นำงเพลินพร  ว่องประเสริฐกุล   เจ้ำพนักงำนธุรกำรช ำนำญงำน  กรรมกำร 
  2.45 นำงสำวชนันญำ จุฬำลักษณ์สิร ิ อัตรำจ้ำง    กรรมกำร

 2.46 นางดาวนภา  นว่มเจริญ       ผู้อ านวยการกลุ่มนโยบายและแผน       กรรมการและเลขานุการ   
  2.47 นำงสุภำณี  จันทรสกุนต์        นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนช ำนำญกำร กรรมการและผู้ชว่ยเลขานุการ 

 2.48 นำงวำสนำ  ภูผำ   นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนช ำนำญกำร   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
  3. คณะกรรมฝ่ายจัดท าเอกสารแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2563 - 2565 และแผนปฏิบัติ

กำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 มีหน้ำที่ จัดพิมพ์ ตรวจทำน และรวบรวม จัดท ำแผนพัฒนำกำรศึกษำขั้น
พ้ืนฐำน พ.ศ. 2563 - 2565 และแผนปฏิบัติกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563  ประกอบด้วย  

  3.1 นำยอวยชัย  ศรีตระกูล            รองผู้อ ำนวยกำร ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ ประธานกรรมการ   
  3.2 นำงดำวนภำ  น่วมเจริญ      ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มนโยบำยและแผน  กรรมการ   
  3.3 นำงสำวปิยรัตน์  วงศ์เติง      นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนช ำนำญกำร  กรรมกำร 
  3.4 นำงอังสนำ  สุขสุเสียง       นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนช ำนำญกำร  กรรมกำร 
  3.5 นำงสำวชนันญำ  จุฬำลกัษณ์สิริ  อัตรำจ้ำง     กรรมกำร 
  3.6 นำงบัวลม  จันทร์ค ำ       อัตรำจ้ำง     กรรมกำร 

 3.7 นำงสุภำณี  จันทรสกุนต์      นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนช ำนำญกำร กรรมการและเลขานุการ   
  3.8 นำงสำธิกำ  กิตติธนดิตถ์      นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนช ำนำญกำร   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ  

 4. คณะกรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์และบันทึกภาพ มีหน้ำที่จัดเตรียมสื่อ/เอกสำรประกอบกำรน ำเสนอ 
ตลอดจนดูแลอ ำนวยควำมสะดวกในกำรใช้เครื่องโสตทัศนูปกรณ์ บันทึกภำพ รำยงำนข่ำวเพ่ือกำรประชำสัมพันธ์ 
ประกอบด้วย 

  4.1 นำยอ ำนวย  วิริยะ             ปฏิบัติหน้ำที่ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มส่งเสริมกำรศึกษำทำงไกลฯ  ประธานกรรมการ   
  4.2 นำยภูริวจัน์  จิตสว่ำง นักวิชำกำรคอมพิวเตอร์ช ำนำญกำร    กรรมการ   
  4.3 นำยสำธิต  สีดำเพ็ง        อัตรำจ้ำง     กรรมกำร 
  4.4 นำงสำวพัชรี  สิงห์น้อย นักประชำสัมพันธ์ช ำนำญกำร  กรรมการและเลขานุการ   
   

-/ 5. คณะกรรมกำรฝ่ำยกำรเงิน ...... 
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  5. คณะกรรมการฝ่ายการเงินและพัสดุ  มีหน้ำที่ให้ค ำปรึกษำ ก ำหนดแนวทำงกำรจัดซื้อจัดจ้ำง หลักฐำน

กำรเบิกจ่ำยตรวจสอบเร่งรัด กำรเบิกจ่ำยและรำยงำนทำงกำรเงิน ให้เป็นไปตำมแนวทำง และระเบียบของทำง
รำชกำรและทันตำมเวลำที่ก ำหนด ประกอบด้วย 

  5.1 นำงปรียำภรณ์  บัวคลี่    ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มบริหำรงำนกำรเงินและสินทรัพย์ ประธานกรรมการ   
  5.2 นำงประภำพรรณ  บุญวงศ์ นักวิชำกำรเงินและบัญชีช ำนำญกำรพิเศษ     กรรมการ   
  5.3 นำงนุจรี  ผลระลึก     นักวิชำกำรเงินและบัญชีช ำนำญกำร    กรรมการ 
  5.4 นำงสำวนฤมล  ไชยชนะ อัตรำจ้ำง     กรรมกำร 
  5.5 นำงอังสนำ  สุขสุเสียง     นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนช ำนำญกำร   กรรมการและเลขานุการ  

   
  ใหผู้้ที่ได้รับแต่งตั้ง  จัดท ำแผนพัฒนำกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน พ.ศ.  2563 - 2565 และแผนปฏิบัติกำร

ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563  ของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำเชียงใหม่ เขต 1   ให้ส ำเร็จบรรลุ
ตำมวัตถุประสงคท์ี่ก ำหนดไว้  

  ทั้งนี้   ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

    สั่ง  ณ  วันที่     17  เดือน  ตุลำคม  พ.ศ.  2562 

   
 

(นายรตนภูมิ  โนสุ) 
ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 

 



 
คณะท ำงำนจัดท ำเล่มแผนปฏิบัติกำร ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 
1. นำยอวยชัย  ศรีตระกูล  รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ  
2. นำงดำวนภำ  น่วมเจริญ  ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มนโยบำยและแผน 
3. นำงสุภำณี  จันทรสกุนต์  นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนช ำนำญกำร 
4. นำงสำวปิยรัตน์  วงศ์เติง  นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนช ำนำญกำร 
5. นำงสำธิกำ  กิตติธนดิตถ์  นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนช ำนำญกำร 
6. นำงอังสนำ  สุขสุเสียง   นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนช ำนำญกำร 
7. นำงวำสนำ  ภผูำ   นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนช ำนำญกำร 
8. นำงเพลินพร  ว่องประเสริฐกุล  เจ้ำพนักงำนธุรกำรช ำนำญงำน 
9. นำงสำวชนันญำ  จุฬำลักษณ์สิริ  อัตรำจ้ำง 
10. นำงสำวปรำณี  มูลชุมภ ู  นักศึกษำฝึกประสบกำรณ์มหำวิทยำลัยแม่โจ้ 
11. นำงสำวนำงสำวเนตพิสุทธิ์ ศรีทำ  นักศึกษำฝึกประสบกำรณ์มหำวิทยำลัยแม่โจ้ 
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