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คํานํา
รายงานผลการดํ า เนิ น งานของสํ า นั กงานเขตพื้ น ที่ การศึกษาประถมศึก ษาเชีย งใหม เขต 1 ประจํา ป
งบประมาณ พ.ศ.2563
ฉบับนี้ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 1 จัดทําขึ้น
เพื่อสรุปผลการดําเนินงาน ซึ่งเปนไปตามนโยบายของรัฐบาล นโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ นโยบายของ
สํา นั ก งานคณะกรรมการการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐานและแผนปฏิ บั ติ ร าชการ ประจํ า ป ง บประมาณ พ.ศ.2563
ในรอบปที่ผานมา และเพื่อเผยแพร ประชาสัมพันธใหหนวยงานที่เกี่ยวของและสาธารณชนทั่วไปไดรับทราบ
อีกทั้งนําขอมูลที่ไดไปใชในวางแผนพัฒนา ปรับปรุง การดําเนินงานการจัดการศึกษาตอไป
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 1 ขอขอบคุณผูมีสวนรวมในการใหขอมูลและ
สนับสนุนในการจัดทําเอกสารฉบับนี้ และหวังเปนอยางยิ่งวา รายงานผลการดําเนินงานฉบับนี้ จะเปนประโยชน
ตอหนวยงานในสังกัด บุคลากรที่เกี่ยวของ และหนวยงานอื่นๆ ในการนําไปใชเปนแนวทางการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาใหมีประสิทธิภาพตอไป

(นายรตนภูมิ โนสุ)
ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 1
30 กันยายน 2563
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สวนที่ 1 ขอมูลพื้นฐาน
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 1 เปนหนวยงานที่อยูภายใต การกํากับดูแล
ของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีหนาที่ดําเนินการใหเปนไปตามอํานาจหนาที่ ตามความใน
มาตรา 38 แหงพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 และที่แกไขเพิ่มเติม มาตรา 37 แหง
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546 และที่แกไขเพิ่มเติม และ ตามประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การแบงสวนราชการภายในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา พ.ศ.2560 และฉบับที่ 2
พ.ศ.2561 ดังตอไปนี้
มาตรา 38 แหงพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 และที่แกไขเพิ่มเติม กําหนดให
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา มีอํานาจหนาที่ในการกํากับดูแล จัดตั้ง ยุบ รวม หรือเลิกสถานศึกษา ขั้นพื้นฐาน
ในเขตพื้นที่การศึกษา ประสาน สงเสริมและสนับสนุนสถานศึกษาเอกชนในเขตพื้นที่การศึกษา ประสานและ
สงเสริมองคกรปกครองสวนทองถิ่น ใหสามารถจัดการศึกษาสอดคลองกับนโยบายและมาตรฐาน การศึกษา
สงเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาของบุคคล ครอบครัว องคกรชุมชน องคกรเอกชน องคกรวิชาชีพ สถาบัน
ศาสนา สถานประกอบการ และสถาบันสังคมอื่นที่จัดการศึกษาในรูปแบบที่หลากหลาย ในเขตพื้นที่การศึกษา
มาตรา 37 แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 และที่แกไข
เพิ่มเติม กําหนดใหสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามีอํานาจหนาที่เกี่ยวกับการศึกษา ตามที่กําหนดไว ในกฎหมาย
วาดวยระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการหรือกฎหมายอื่น และมีอํานาจหนาที่ดังนี้
(1) อํานาจหนาที่ในการบริหารและการจัดการศึกษา และพัฒนาสาระของหลักสูตร การศึกษา ให
สอดคลองกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษา ขั้นพื้นฐาน
(2) อํานาจหนาที่ในการพัฒนางานดานวิชาการและจัดใหมีระบบประกันคุณภาพภายใน สถานศึกษา
รวมกับสถานศึกษา (3) รับผิดชอบในการพิจารณาแบงสวนราชการภายในสถานศึกษาของสถานศึกษา และ
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่อง การแบงสวนราชการภายในสํานักงานเขตพื้นที่ การศึกษา พ.ศ.
2560 และฉบับที่ 2 พ.ศ.2561 มีอํานาจหนาที่ ดังนี้
1. จัดทํานโยบาย แผนพัฒนาและมาตรฐานการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษาใหสอดคลองกับ นโยบาย
มาตรฐานการศึกษา แผนการศึกษา แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐานและความตองการของทองถิ่น
2. วิเคราะหจัดตั้งงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปของสถานศึกษา และหนวยงานในเขตพื้นที่การศึกษา
และแจงจัดสรรงบประมาณที่ไดรับใหหนวยงานขางตนรับทราบและกํากับ ตรวจสอบ ติดตาม การใชจาย
งบประมาณของหนวยงานดังกลาว
3. ประสาน สงเสริม สนับสนุนและพัฒนาหลักสูตรรวมกับสถานศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา
4. กํากับ ดูแล ติดตาม และประเมินผลสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและในเขตพื้นที่การศึกษา
5. ศึกษา วิเคราะห วิจัย และรวบรวมขอมูลสารสนเทศดานการศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา

5

6. ประสานการระดมทรัพยากรดานตาง ๆ รวมทั้งทรัพยากรบุคคล เพื่อสงเสริม สนับสนุน การจัด และ
พัฒนาการศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา
7. จัดระบบการประกันคุณภาพการศึกษาและประเมินผลสถานศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา
8. ประสาน ส ง เสริ ม สนั บ สนุน การจัด การศึก ษาของสถานศึก ษาของเอกชน องคกรปกครอง
สวนทองถิ่น รวมทั้งบุคคล องคกรชุมชน องคกรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และสถาบันอื่นที่
จัดรูปแบบที่หลากหลายในเขตพื้นที่การศึกษา
9. ดําเนินการและประสาน สงเสริม สนับสนุนการวิจัยและพัฒนาการศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา
10.ประสาน สงเสริมการดําเนินงานของคณะอนุกรรมการ และคณะทํางานดานการศึกษา
11.ประสานการปฏิ บั ติ ร าชการทั่ ว ไปกั บ องค ก ร หน ว ยงานภาครั ฐ เอกชน และองค ก รปกครอง
สวนทองถิ่น ในฐานะสํานักงานผูแทนกระทรวงศึกษาธิการในเขตพื้นที่การศึกษา
12.ปฏิบัติหนาที่อื่นเกี่ยวกับกิจการภายในเขตพื้นที่การศึกษาที่มิไดระบุใหเปนหนาที่ของผูใด โดยเฉพาะ
หรือปฏิบัติงานอื่นตามที่มอบหมาย
โดยใหแบงสวนราชการภายในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ไวดังตอไปนี้
(1) กลุมอํานวยการ
(2) กลุมนโยบายและแผน
(3) กลุมสงเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
(4) กลุมบริหารงานการเงินและสินทรัพย
(5) กลุมบริหารงานบุคคล
(6) กลุมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
(7) กลุมนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา
(8) กลุมสงเสริมการจัดการศึกษา
(9) หนวยตรวจสอบภายใน
(10) กลุมกฎหมายและคดี
ใหสวนราชการภายในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้
(1) กลุมอํานวยการมีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้
(ก) ปฏิบัติงานสารบรรณสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
(ข) ดําเนินการเกี่ยวกับงานชวยอํานวยการ
(ค) ดําเนินการเกี่ยวกับอาคารสถานที่ สิ่งแวดลอม และยานพาหนะ
(ง) จัดระบบบริหารงาน การควบคุมภายใน และพัฒนาองคกร
(จ) ประชาสัมพันธ เผยแพรกิจการ ผลงาน และบริการขอมูลขาวสาร
(ฉ) ประสานการดําเนินงานระหวางหนวยงานภายในและภายนอกเขตพื้นที่การศึกษา
(ช) ดําเนินการเลือกตั้งและสรรหากรรมการและอนุกรรมการ
(ซ) ประสาน สงเสริมการจัดสวัสดิการและสวัสดิภาพ
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(ฌ) ปฏิบัติหนาที่อื่นที่เกี่ยวของกับกิจการภายในของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่มิใชงาน
ของสวนราชการใดโดยเฉพาะ
(ญ) รวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของหรือที่ไดรับมอบหมาย
(2) กลุมนโยบายและแผน มีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้
(ก)จั ดทํ า นโยบายและแผนพัฒ นาการศึกษาใหส อดคลองกับ นโยบาย มาตรฐานการศึกษา
แผนการศึกษา แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน และความตองการของทองถิ่น
(ข) วิ เ คราะห ก ารจั ดตั้ งงบประมาณเงิ น อุ ดหนุน ทั่ว ไปของสถานศึก ษาและแจ งการจัด สรร
งบประมาณ
(ค) ตรวจสอบ ติดตาม ประเมิน และรายงานผลการใชจายงบประมาณและผลการปฏิบัติตาม
นโยบายและแผน
(ง) ดําเนินการวิเคราะห และจัดทําขอมูลเกี่ยวกับการจัดตั้ง ยุบ รวม เลิก และโอนสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐาน
(จ) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของหรือที่ไดรับ
มอบหมาย
(3) กลุมสงเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้
(ก) ศึกษา วิเคราะห ดําเนินการ และสงเสริมการจัดการศึกษาทางไกล
(ข) ศึ ก ษา วิ เ คราะห วิ จั ย และพั ฒ นาระบบข อ มู ล สารสนเทศเพื่ อ การบริ ห ารและการจั ด
การศึกษา
(ค) ดําเนินงานสารสนเทศเพื่อการบริหารและการจัดการศึกษา
(ง) ดําเนินการวิเคราะห และปฏิบัติงานระบบคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร
(จ) สงเสริม สนับสนุน และดําเนินงานบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ
(ฉ) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ หรือที่ไดรับ
มอบหมาย
(4) กลุมบริหารงานการเงินและสินทรัพยมีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้
(ก) ดําเนินงานเกี่ยวกับงานบริหารการเงิน
(ข) ดําเนินงานเกี่ยวกับงานบริหารงานบัญชี
(ค) ดําเนินงานเกี่ยวกับงานบริหารงานพัสดุ
(ง) ดําเนินงานเกี่ยวกับงานบริหารสินทรัพย
(จ) ใหคําปรึกษาสถานศึกษาเกี่ยวกับการดําเนินงานบริหารการเงิน งานบัญชี งานพัสดุและงาน
บริหารสินทรัพย
(ฉ) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ หรือที่ไดรับ
มอบหมาย
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(5) กลุมบริหารงานบุคคล มีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้
(ก) วางแผนอัตรากําลังและกําหนดตําแหนง
(ข) สงเสริม สนับสนุนการมีหรือเลื่อนวิทยฐานะ
(ค) วิเคราะหและจัดทําขอมูลเกี่ยวกับการสรรหา บรรจุและแตงตั้ง ยาย โอน และการลาออก
จากราชการ ของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
(ง) ศึกษา วิเคราะห และดําเนินการเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติงาน การเลื่อนเงินเดือน
การ มอบหมายหนาที่ใหปฏิบัติของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
(จ) จัดทําขอมูลเกี่ยวกับบําเหน็จความชอบและทะเบียนประวัติ
(ฉ) จัดทําขอมูลระบบจายตรงเงินเดือนและคาจางประจํา
(ช) ปฏิบัติการบริการและอํานวยความสะดวกในเรื่องการออกหนังสือรับรองตาง ๆ การออก
บัตรประจําตัว และการขออนุญาตตาง ๆ
(ซ) ศึกษา วิเคราะห และจัดทําขอมูลเพื่อดําเนินงานวินัย อุทธรณ รองทุกข และการดําเนินคดี
ของรัฐ
(ฌ) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ หรือที่ไดรับ
มอบหมาย
(6) กลุมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา มีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้
(ก) ดําเนินงานฝกอบรมการพัฒนากอนแตงตั้ง
(ข) ดําเนินงานฝกอบรมพัฒนาเพื่อเพิ่มศักยภาพการปฏิบัติงาน
(ค) ดําเนินงานพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาใหเปนไป ตามมาตรฐานวิชาชีพ
และ จรรยาบรรณ
(ง) ปฏิบัติงานสงเสริม สนับสนุน และยกยองเชิดชูเกียรติขาราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา
(จ) ดํ าเนิ น การเกี่ ย วกั บการลาศึกษาตอ ฝกอบรม หรือปฏิบัติการวิจัย ภายในประเทศหรือ
ตางประเทศ
(ฉ) ศึกษา วิเคราะห วิจัย และเสริมสรางระบบเครือขายการพัฒนาครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา
(ช) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ หรือที่ไดรับ
มอบหมาย
(7) กลุมนิเทศติดตามและประ เมินผลการจัดการศึกษามี อํานาจหนาที่ ดังตอไปนี้
(ก) ประสาน สงเสริม สนับสนุนและพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน หลักสูตรการศึกษา
ระดับกอน ประถมศึกษา และหลักสูตรการศึกษาพิเศษ
(ข) ศึกษาวิเคราะหวิจัยเพื่อพัฒน าหลักสูตรการสอนและกระบวนการเรียน รูของผูเรียน
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(ค) วิจัย พัฒนา สงเสริม ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินเกี่ยวกับการวัดและการประเมินผล
การศึกษา
(ง) วิจัย พัฒนา สงเสริม มาตรฐานการศึกษาและการประกันคุณภาพการศึกษา รวมทั้งประเมิน
ติดตาม และตรวจสอบคุณภาพการศึกษา
(จ) นิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา
(ฉ) ศึกษา วิเคราะห วิจัย และพัฒนาสื่อนวัตกรรมการนิเทศทางการศึกษา
(ช) ปฏิบัติงานเลขานุการคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษาของ
เขตพื้นที่ การศึกษา
(ซ) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ หรือที่ไดรับ
มอบหมาย
(8) กลุมสงเสริมการจัดการศึกษา มีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้
(ก) ศึกษา วิเคราะห สงเสริม สนับสนุน และดําเนินงานเกี่ยวกับศาสตรพระราชา
(ข) สงเสริมการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานในรูปแบบการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และ
การศึกษา ตามอัธยาศัย
(ค) สงเสริม สนับสนุน และดําเนินการเกี่ยวกับการจัดเตรียมขอมูลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ของบุคคล ครอบครัว องคกร ชุมชน องคกรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และสถาบันสังคมอื่น
(ง) ประสานและสงเสริมองคกรปกครองสวนทองถิ่นใหสามารถจัดการศึกษาสอดคลองกับ
นโยบาย และ มาตรฐานการศึกษา
(จ) สงเสริมการจัดการศึกษาสําหรับผูพิการ ผูดอยโอกาส และผูมีความสามารถพิเศษ
(ฉ) สงเสริมงานการแนะแนว สุขภาพ อนามัย กีฬา และนันทนาการ ลูกเสือ ยุวกาชาด เนตร
นารี ผูบําเพ็ญ ประโยชน นักศึกษาวิชาทหาร ประชาธิปไตย วินัยนักเรียน การพิทักษสิทธิเด็กและเยาวชน และ
งานกิจการ นักเรียนอื่น
(ช) สงเสริม สนับสนุนการระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา
(ซ) ประสานการปองกันและแกไขปญหาการใชสารเสพติด และสงเสริมปองกันแกไขและ
คุมครองความ ประพฤตินักเรียนและนักศึกษา รวมทั้งระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน
(ฌ) ดําเนินงานวิเทศสัมพันธ
(ญ) ประสาน สงเสริมการศึกษากับการศาสนาและการวัฒนธรรม
(ฎ) สงเสริมแหลงการเรียนรูสิ่งแวดลอมทางการศึกษา และภูมิปญญาทองถิ่น
(ฏ) ประสานและสงเสริมสถานศึกษาใหมีบทบาทในการสรางความเขมแข็งของชุมชน
(ฐ) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ หรือที่ไดรับ
มอบหมาย
(9) หนวยตรวจสอบภายใน ใหปฏิบัติงานขึ้นตรงกับหัวหนาสวนราชการ และมีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้
(ก) ดําเนินงานเกี่ยวกับงานตรวจสอบการเงิน การบัญชี และตรวจสอบระบบการดูแลทรัพยสิน
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(ข) ดําเนินงานเกี่ยวกับงานตรวจสอบการดําเนินงานหรือกระบวนการปฏิบัติงาน เปรียบเทียบ
กับผลผลิต หรือเปาหมายที่กําหนด
(ค) ดําเนินงานเกี่ยวกับการประเมินการบริหารความเสี่ยง
(ง) ดําเนินการอื่นเกี่ยวกับการตรวจสอบภายในตามที่กฎหมายกําหนด
(จ) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของหรือที่ไดรับ
มอบหมาย
(10) กลุมกฎหมายและคดีใหปฏิบัติงานขึ้นตรงกับผูอํานวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา และมี
อํานาจ หนาที่ดังตอไปนี้
(ก) สงเสริม สนับสนุน พัฒนากรมีวินัยและรักษาวินัย
(ข) ดําเนินการสืบสวนเกี่ยวกับเรื่องรองเรียน
(ค) ดําเนินการสอบสวนเกี่ยวกับวินัยและการตรวจพิจารณาวินัย
(ง) ดําเนินการเกี่ยวกับการอุทธรณและการพิจารณาอุทธรณ .
(จ) ดําเนินการเกี่ยวกับการรองทุกขและการพิจารณารองทุกข
(ฉ) ดําเนินการเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาที่
(ช) ดําเนินการเกี่ยวกับงานคดีปกครอง คดีแพง คดีอาญา และคดีอื่น ๆ ของรัฐ
(ซ) ดําเนินการปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
(ฌ) ศึกษา วิเคราะห วิจัย จัดทําขอมูลและติดตามประเมินผลเพื่อพัฒนางานกฎหมายและงาน
คดีของรัฐ
ญ) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ หรือที่ไดรับ
มอบหมาย
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ที่ตั้ง

สภาพปจจุบันของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 1

อาคารอํานวยการกลาง ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม ตําบลชางเผือก อํ าเภอเมืองเชียงใหม
จังหวัดเชียงใหม 50300
สภาพภูมิศาสตร
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 1 มีพื้นที่ความรับผิดชอบดูแลใหการสนับสนุน
สงเสริมและใหบริการทางการศึกษาครอบคลุม 4 อําเภอ มีเนื้อที่ประมาณ 1,463.83 ตารางกิโลเมตร ไดแก
อําเภอเมื องเชีย งใหม อํ าเภอดอยสะเก็ด อําเภอสัน กําแพง และอําเภอแมออน มี อาณาเขตติด ตอกับ อําเภอ
ใกลเคียง ดังนี้
ทิศ
ทิศเหนือ
ทิศตะวันออก
ทิศใต
ทิศตะวันตก

เขตติดตอ
ติดตอกับอําเภอแมริม
ติดตอกับอําเภอสันทราย อําเภอสันกําแพง อําเภอดอยสะเก็ด
ติดตอกับอําเภอสารภี อําเภอหางดง
ติดตอกับอําเภอหางดง

แผนผังพื้นที่บริการ

อําเภอดอยสะเก็ด
อําเภอเมืองเชียงใหม

อําเภอสันกําแพง

อําเภอแมออน
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โครงสรางการบริหารของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 1
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ผูบริหารสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 1
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ทิศทางการพัฒนาการศึกษา

ของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 1 ประจําปงบประมาณ 2563
วิสัยทัศน
พันธกิจ

“พัฒนาคุณภาพทุนมนุษย กาวสูองคกรแหงนวัตกรรม”

๑. จัดการศึกษาเพื่อเสริมสรางความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติและการปกครอง
ในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข
๒. พัฒนาผูเรียนใหมีความสามารถความเปนเลิศทางวิชาการเพื่อสรางขีดความสามารถ
ในการแขงขัน
๓. พัฒนาศักยภาพและคุณภาพผูเรียนใหมีสมรรถนะตามหลักสูตรและคุณลักษณะ
ในศตวรรษที่ ๒๑
๔. สรางโอกาส ความเสมอภาค ลดความเหลื่อมล้ํา ใหผูเรียนทุกคนไดรับบริการทางการศึกษา
อยางทั่วถึงและเทาเทียม
๕. พัฒนาผูบริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาใหเปนนวัตกรทางการศึกษา
๖. จัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง และเปาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs)
๗. พัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษาทุกระดับ และจัดการศึกษาโดยเนนกระบวนการมีสวน
รวมของชุมชน และใชเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) เพื่อพัฒนามุงสู Thailand ๔.๐
๘. ใชตนทุนดานเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรมของจังหวัดเชียงใหม ตอยอดพัฒนาผูเรียน
และบุคลากรทางการศึกษาใหมีความรู มีทักษะที่จําเปนตามความตองการของพื้นที่ เปนบุคคลแหงการ
เรียนรูกาวสูองคกรนวัตกรรมในป 2565
เปาหมาย

๑. ผูเรียนมีความรักในสถาบันหลักของชาติ และยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริยทรงเปนประมุข มีทัศนคติที่ถูกตองตอบานเมือง มีหลักคิดที่ถูกตอง และเปนพลเมืองดีของชาติ
มีคุณธรรม จริยธรรม มีคานิยมที่พึงประสงค มีจิตสาธารณะ รับผิดชอบตอสังคมและผูอื่น ซื่อสัตย สุจริต
มัธยัสถ อดออม โอบออมอารี มีวินัย รักษาศีลธรรม
๒. ผูเรียนที่มีความสามารถพิเศษดานวิทยาศาสตร คณิตศาสตร ศิลปะ ดนตรี กีฬา ภาษา และ
อื่น ๆ ไดรับการพัฒนาอยางเต็มตามศักยภาพ
๓. ผูเรียน เปนบุคคลแหงการเรียนรู คิดริเริ่มและสรางสรรคนวัตกรรม มีความรู มีทักษะ
มีสมรรถนะตามหลักสูตร และคุณลักษณะของผูเรียนในศตวรรษที่ ๒๑ มีสุขภาวะที่เหมาะสมตามวัย
มีความสามารถในการพึ่งพาตนเอง ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และการเปนพลเมือง
พลโลกที่ดี (Global Citizen) พรอมกาวสูสากล นําไปสูการสรางความสามารถในการแขงขันของประเทศ
๔. ผูเรียนที่มีความตองการจําเปนพิเศษ (ผูพิการ) กลุมชาติพันธุ กลุมผูดอยโอกาส
และกลุมที่อยูในพื้นที่หางไกลทุรกันดาร ไดรับการศึกษาอยางทั่วถึง เทาเทียม และมีคุณภาพ
๕. ผูบริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาเปนบุคคลแหงการเรียนรู มีความรู
และจรรยาบรรณ ตามมาตรฐานวิชาชีพ
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๖. สถานศึกษาจัดการศึกษาเพื่อการบรรลุเปาหมายการพัฒนาอยางยั่งยืน (Sustainable
Development Goals: SDGs) และสรางเสริมคุณภาพชีวิตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม ตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง
๗. สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา สถานศึกษา มี
สมดุลในการบริหารจัดการเชิงบูรณาการ มีการกํากับ ติดตาม ประเมินผล มีระบบขอมูลสารสนเทศ
ที่มีประสิทธิภาพ และการรายงานผลอยางเปนระบบ ใชงานวิจัย เทคโนโลยีและนวัตกรรม
ในการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษา
๘. สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา พัฒนาหลักสูตรทองถิ่น ผูบริหาร ครู และ
บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน สรางนวัตกรรมจากการเรียนรู พัฒนาโรงเรียนแหงนวัตกรรม (Innovative
Schools)
นโยบายและกลยุทธสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 1
สํา นัก งานเขตพื้น ที่ก ารศึก ษาประถมศึก ษาเชีย งใหม เขต 1 ไดกํา หนดนโยบายประจํา ป
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ - ๒๕๖๕ โดยยึดหลักของการพัฒ นาที่ยั่ง ยืน และการสรางความสามารถในการ
แขงขัน ของประเทศในอนาคต เปน แนวทางในการจัด การศึกษาจัดการศึกษาขั้น พื้นฐาน และสอดคลองกับ
ยุทธศาสตรช าติ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๘๐ แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรช าติ (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐) แผน
ปฏิรูปประเทศดานการศึกษา แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับ ที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๕)
แผนการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๗๙ และสํานัก งานคณะกรรมการการศึกษาขั้น พื้น ฐาน มุง สู
Thailand ๔.๐ กําหนดนโยบาย ดังนี้
นโยบายที่ ๑ การจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง
นโยบายที่ ๒ การจั ดการศึ ก ษาเพื่ อเพิ่ม ความสามารถในการแข งขัน
นโยบายที่ ๓ การพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย
นโยบายที่ ๔ การสรางโอกาสในการเขาถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ
นโยบายที่ ๕ การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
นโยบายที่ ๖ การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา
นโยบายที่ ๗ การใชบริบทของจังหวัดเชียงใหม เปนฐานการเรียนรูและตอยอดสูการพัฒนา
องคกรแหงนวัตกรรม
กลยุทธการขับเคลื่อนนโยบาย
กลยุ ทธ ที่ ๑ ผู เ รี ย นเป น พลเมื องดี มีทั กษะชีวิตรูเ ทา ทั น สังคม
กลยุทธที่ ๒ พัฒนาผูเรียนสูความเปนเลิศ
กลยุทธที่ ๓ พัฒนาผูเรียนใหมีทักษะการเรียนรูในศตวรรษที่ ๒๑ (3R 8C)
กลยุทธที่ ๔ สรางโอกาสใหกับผูเรียนเขาถึงการบริการการศึกษา
กลยุทธที่ ๕ พัฒนาคุณภาพชีวิตเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
กลยุทธที่ ๖ พัฒนาองคกรสูมาตรฐานและมีความทันสมัย
กลยุทธที่ ๗ พัฒนาสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา และสถานศึกษาใหเปนบุคคลและองคกรแหง
การเรียนรู กาวสูองคกรแหงนวัตกรรม
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มาตรการและแนวดําเนินการ
นโยบายที่ ๑ การจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง
ตัวชี้วัด
๑. ร อยละของผู เ รี ย นที่ มี พ ฤติ กรรมที่แสดงออกถึงความรัก ในสถาบัน หลั กของชาติ
ยึ ด มั่ น การปกครองระบอบประชาธิ ป ไตยอัน มี พระมหากษั ตริยทรงเปน ประมุ ข
๒. ร อยละของผู เ รี ย นที่ มี พ ฤติ กรรมที่แสดงออกถึง การมีทั ศนคติที่ดี ต อบ านเมื อง
มี ห ลั ก คิ ด ที่ ถู กต องเป น พลเมื อ งดี ของชาติ มีคุ ณธรรม จริย ธรรม มี คานิ ย มที่พึ งประสงค มี คุณธรรม
อั ต ลั กษณ มี จิ ตสาธารณะ มี จิ ตอาสา รั บ ผิ ดชอบตอ ครอบครัว ผูอื่ น และสัง คมโดยรวม ซื่อสั ตย สุจ ริต
มั ธ ยั ส ถ อดออม โอบอ อ มอารี มี วิ นั ย และรั ก ษาศีล ธรรม
๓. ร อยละของผู เ รี ย นมี ความรู ความเขาใจ และมี ความพร อ มสามารถรับ มื อ
กั บ ภั ย คุ ก คามทุ กรู ป แบบที่ มี ผ ลกระทบตอ ความมั่น คง เชน ภัย จากยาเสพติด ความรุน แรง การคุก คาม
ในชี วิ ต และทรั พย สิ น การค า มนุ ษย อาชญากรรมไซเบอร และภัย พิบัติตาง ๆ เปน ตน
๔. ร อยละของผู เรี ย นในเขตพื้น ที่เฉพาะกลุมชาติพัน ธุ กลุมผูด อยโอกาส และกลุม ที่อยู
ในพื้ น ที่ ห า งไกลทุ ร กั น ดาร พื้ น ที่ สู ง ได รับ การบริ การด านการศึ กษาขั้น พื้น ฐานที่มี คุณภาพ และเหมาะสม
ตรงตามความต อ งการ สอดคล อ งกั บ บริ บ ทของพื้ น ที่
๕. จํา นวนสถานศึ ก ษาที่น อ มนํา พระบรมราโชบายด านการศึก ษาของพระบาทสมเด็จ
พระปรเมนทรรามาธิ บ ดี ศรี สิ น ทร มหาวชิร าลงกรณฯ พระวชิร เกล าเจา อยูหัว และหลัก ปรัช ญา
ของเศรษฐกิ จ พอเพี ย ง ไปพั ฒ นาผู เ รี ย นใหมี คุณลั ก ษณะอัน พึงประสงคต ามที่กํา หนดได อย างมี
ประสิ ทธิ ภ าพ
๖. จํา นวนสถานศึ ก ษาที่จัด บรรยากาศสิ่ งแวดล อ ม และจัด กิจ กรรมการเรี ย นรู
ให ผู เ รี ย นแสดงออกถึ ง ความรั ก ในสถาบัน หลั กของชาติ ยึดมั่น การปกครองระบอบประชาธิป ไตย
อั น มี พระมหากษั ตริ ย ทรงเป น ประมุ ข มีทั ศนคติที่ ดีต อบ านเมื อง มีห ลั กคิด ที่ถู กต อ ง เปน พลเมื องดี
ของชาติ มี คุ ณธรรม จริ ย ธรรม
กลยุ ทธ ที่ ๑. ผู เ รี ยนเป น พลเมื องดี มี ทัก ษะชี วิต รูเ ทา ทัน สังคม
๑.พั ฒนาผู เ รี ยนทุ กคน ให มีค วามรักในสถาบัน หลั กของชาติ ยึด มั่น ในการปกครอง
ระบอบประชาธิ ปไตยอั น มี พระมหากษัต ริ ย ทรงเปน ประมุ ข และมีทัศ นคติที่ดีต อ บา นเมื อง
เปนการพัฒนาผูเรียนใหมีความรักในสถาบันหลักของชาติ ยึดมั่นในการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข มีทัศนคติท่ีดีตอบานเมือง มีหลักคิด
ที่ถูกตอง เปนพลเมืองดีของชาติ และพลเมืองโลกที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรม มีคานิยมที่พึงประสงค
มีคุณธรรมอัตลักษณ มีจิตสาธารณะ มีจิตอาสา รับผิดชอบตอครอบครัว ชุมชน และสังคมและประเทศชาติ
ซื่อสัตย สุจริต มัธยัสถ อดออม โอบออมอารี มีวินัย และรักษาศีลธรรม
โดยมีแนวทางการดําเนินการ ดังนี้
๑.๑ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา สงเสริม สนับสนุน กํากับ ติดตาม และประเมิน
สถานศึกษาตามมาตรการที่กําหนด
๑.๒ สถานศึกษา
(๑) พั ฒ นาหลั กสูตรของสถานศึก ษา โดยนําพระบรมราโชบายดานการศึก ษา
ของพระบาทสมเด็ จ พระปรเมนทรรามาธิบ ดี ศรีสิน ทร มหาวชิร าลงกรณฯ พระวชิร เกลาเจา อยูหัว
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และหลั กปรั ช ญาของเศรษฐกิ จ พอเพี ย งไปบูร ณาการจัด กิจ กรรมการเรี ย นรูเ พื่ อพั ฒ นาผูเรีย นมี
คุ ณลั กษณะอั น พึ งประสงค ตามที่ กํา หนด
(๒) จั ดบรรยากาศสิ่งแวดลอม และจัดกิจ กรรมการเรีย นรูใหผู เรีย นแสดงออก
ถึ ง ความรั กในสถาบั น หลั ก ของชาติ ยึ ดมั่น การปกครองระบอบประชาธิป ไตยอั น มี พระมหากษัตริย
ทรงเป น ประมุ ข มี ทัศ นคติ ที่ ดีตอบ า นเมื อง มี ห ลัก คิดที่ถู กต อง เปน พลเมื องดีข องชาติ และพลเมื องโลกที่
ดี มี คุ ณธรรม จริ ย ธรรม มี ค า นิ ย มที่ พึ งประสงค มี คุณธรรมอั ตลัก ษณ มีจิตสาธารณะ มีจิ ตอาสา
รั บ ผิ ด ชอบต อครอบครั ว ชุ ม ชน สั งคม และประเทศชาติ ซื่อสัตย สุจ ริต มัธ ยัส ถ อดออม โอบออ มอารี มี
วิ นั ย และรั ก ษาศี ล ธรรม
๒. พั ฒนาผู เ รี ยนมี ค วามใหมีค วามพรอ มสามารถรับ มื อกั บภัยคุกคาม
ทุ ก รู ป แบบ ทุ กระดั บความรุ น แรง ที่ มีผ ลกระทบต อความมั่น คงของประเทศ
เปนมาตรการในการพัฒนาผูเรียนใหมีความรู ความสามารถในการรับมือกับภัยคุกคาม
รูปแบบใหมทุกรูปแบบ ทุกระดับความรุนแรง เชน ภัยจากยาเสพติด ภัยจากความรุนแรง การคุกคามในชีวิต
และทรัพยสิน การคามนุษย อาชญากรรมไซเบอร และภัยพิบัติตาง ๆ เปนตน ควบคูไปกับการปองกันและ
แกไขปญหาที่มีอยูในปจจุบัน และที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต โดยมีแนวทางการดําเนินการ ดังนี้
๒.๑ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา สงเสริม สนับสนุน กํากับ ติดตาม และประเมิน
สถานศึกษาตามมาตรการที่กําหนด
๒.๒ สถานศึกษา
(๑) พั ฒ นาหลั กสูตรสถานศึก ษา และจั ดกิ จ กรรมการเรีย นรูใหผู เรีย นมีความรู
ความเข า ใจเกี่ ย วกั บ ภั ย คุ กคามที่ มีผ ลกระทบต อ ความมั่ น คง ภัย จากยาเสพติด ความรุน แรง
การคุ ก คามในชี วิ ต และทรั พ ย สิ น การค า มนุษย อาชญากรรมไซเบอร ภัย พิบัติและภาวะฉุ กเฉิ น
และภั ย คุ ก คามรู ป แบบใหม ตลอดจนรู จักวิธี การป อ งกัน และแก ไขหากไดรับ ผลกระทบจากภัย ดัง กลาว
(๒) มี มาตรการและแนวทางการป องกัน ยาเสพติด ในสถานศึ กษาและชุมชน
(๓) จั ดสภาพแวดลอ มภายในสถานศึก ษาใหมี ความมั่น คงปลอดภัย
(๔) มี ร ะบบการดู แล ติ ดตาม และชว ยเหลือผู เรีย น ในการแกปญ หาตา ง ๆ
ได รั บ คํา ปรึ ก ษาชี้ แนะและความช ว ยเหลื ออยางทัน การณ ทัน เวลา รวมทั้ งการอบรมบมนิสั ย
๓. พั ฒนาคุณ ภาพผูเ รี ยนในโรงเรี ยนโครงการพระราชดํา ริ
เปนมาตรการการจัดการศึกษาใหแกผูเรียนที่อยูในเขตพื้นที่เฉพาะ กลุมชาติพันธุ กลุม
ผูดอยโอกาส และกลุมที่อยูในพื้นที่โครงการพระราชดําริ โรงเรียนกองทุน และโรงเรียนในพื้นที่สูง ไดรับการ
บริการดานการศึกษาขั้นพื้นฐานที่มีคุณภาพ โดยมีแนวทางการดําเนินการ ดังนี้
๓.๑ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
(๑) สนั บ สนุ น งบประมาณในการพัฒ นาครูและบุ คลากรทางการศึ ก ษาพื้น ที่
สู งในถิ่ น ทุ ร กั น ดาร และดู แ ลนั กเรี ย นในหอพัก นอนตามความจําเป น และเหมาะสมกับ บริบ ท
(๒) ของบประมาณเพิ่ มเติ มใหส ถานศึก ษาในกลุ ม โรงเรีย นพื้น ที่สู ง ในถิ่น
ทุ ร กั น ดาร ให จั ด การเรี ย นรู ที่มีคุ ณภาพ และเกิดจิ ตสํานึกรั กในสถาบัน ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย
(๓) ส งเสริ ม พัฒ นางานวิช าการของสถานศึ ก ษา ใหมีผ ลการปฏิบัติ ที่ดี มี
ผลงานปรากฏชั ดเป น ที่ ย อมรั บ ของผู ป กครองและชุ มชน
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๓.๒ สถานศึ ก ษา
(๑) พั ฒ นารู ป แบบและวิธีการจัด การเรี ย นรู สื่ อการเรีย นรู และการวัด
และประเมิ น ผลที่ เ หมาะสมสํา หรั บ การพัฒ นาศักยภาพสูงสุด ผูเรีย นกลุมชาติพัน ธุ กลุ มผู ด อยโอกาส
และกลุ ม ที่ อยู ในพื้ น ที่ ห า งไกลทุ ร กั น ดาร
(๒) พั ฒ นาครูให มีทั ก ษะการสอนภาษาไทยสําหรั บ เด็ก ที่ไ ม ไดใชภ าษาไทยใน
ชี วิ ต ประจํา วั น
(๓) ส งเสริ ม การจัด การเรีย นรูโ ดยใชชุมชนเปน ฐาน ในการพัฒ นาทัก ษะ
วิ ช าการ ทั ก ษะชี วิ ต ทั กษะอาชี พ และภาษาที่ ๓ ที่ส อดคล องและเหมาะสมกับ สั ง คมพหุวัฒ นธรรม
นโยบายที่ ๒ การจัดการศึกษาเพื่อเพิ่มความสามารถในการแขงขันของประเทศ
ตัวชี้วัด

๑. จํา นวนผู เ รี ย นมี ความเป น เลิศทางด านวิช าการ มี ทั กษะความรู ที่ส อดคล อ งกับ ทัก ษะที่
จําเป น ในศตวรรษที่ ๒๑ (3R 8C)
๒. ผู เ รี ย นระดั บ มั ธ ยมศึ ก ษาผานการประเมิน สมรรถนะที่จําเปน ด านการรูเรื่ อ งการอาน
(Reading Literacy) ด า นการรู เ รื่ อ งคณิต ศาสตร (Mathematical Literacy) และดา นการรูเ รื่ อง
วิ ทยาศาสตร (Scientific Literacy) ตามแนวทางการประเมิน PISA
๓. ร อยละของผู เ รี ย นที่ มีศั ก ยภาพไดรับ โอกาสเขาสูเวที การแขง ขัน ระดั บ นานาชาติ
กลยุทธที่ ๒

พัฒนาผูเรียนสูความเปนเลิศ
พัฒนาคุณภาพผูเรียนเต็มตามศักยภาพ นําไปสูความเปนเลิศดานวิชาการ
ตามความสามารถ ความสนใจ มีทักษะที่จําเปนในศตวรรษที่ ๒๑ สรางขีดความสามารถในการแขงขัน
ของประเทศ โดยมีแนวทางดําเนินการ ดังนี้
๒.๑ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
(๑) ศึ ก ษาวิ เ คราะห วิจัย และพัฒ นาเครื่อ งมื อวัด แวว และรวบรวมเครื่ องมื อ
วั ด แววจากหน ว ยงานต า ง ๆ ที่ เ กี่ ย วข องทั้งภาครัฐ และเอกชน
(๒) ดํา เนิ น การวัดแววความถนัด ทางการเรีย นของนั กเรีย นระดับ มัธ ยมศึก ษา
ตอนต น ของโรงเรี ย นในเขตพื้ น ที่ การศึ กษา จัดกิจ กรรมแนะแนวใหผู เรีย นคน หาตนเอง นําไปสูการ
พั ฒ นาผู เ รี ย นให มี ความพร อมที่ จ ะพั ฒ นาต อยอดไปสู ค วามเปน เลิศด านทั ก ษะอาชี พที่ ตรงตามความ
ต องการและความถนั ดของผู เ รี ย น
(๓) ส งเสริ มสนั บ สนุ น ให สถานศึ กษาจัด ทําแผนงาน โครงการ และกิ จ กรรม เพิ่ ม
ศั กยภาพผู เ รี ย นตามความถนั ด ความสนใจ และความต องการพัฒ นา ทั้ง ดานวิช าการ ดานอาชี พ และ
กิ จ กรรมเสริ มหลั กสู ตร โดยภาคี เ ครื อ ข า ยภายในและภายนอก
(๔) กํา กั บ ติ ดตาม และให ความชว ยเหลือสถานศึก ษา พร อมทั้งรายงาน
ผลการดํา เนิ น งานต อ สพฐ.และหน ว ยงานที่เ กี่ย วข อง
๒.๒ สถานศึ กษา
(๑) ดํา เนิ น การวั ดแววผูเรีย น และพั ฒ นาขีดความสามารถของผูเรีย นตาม
ศั กยภาพ และความถนั ด โดยจั ด การเรีย นรูผานกิจ กรรมการปฏิบัติจ ริ ง (Active Learning) เชน การจั ด
การเรี ย นรู ต ามกระบวนการ ๕ ขั้ น ตอนหรื อบั น ได ๕ ขั้ น (Independent Study : IS) การเรี ย นรู
เชิ งบู ร ณาการแบบสหวิ ทยาการ เช น สะเต็ มศึก ษา (Science Technology Engineering and
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Mathematics Education : STEM Education) เปน ตน โดยสงเสริมใหครูจั ดกิ จ กรรมการเรีย นรู เพื่ อ
พั ฒ นาผู เ รี ย นให ผู เ รี ย นเรี ย นรู ดว ยตนเองผ านระบบดิจิ ทัล (Digital Learning Platform)
(๒) ปรั บ เปลี่ ย นอัต ลักษณข องสถานศึ กษาใหมุ งเนน การจัด การเรีย นรู ใหผู เรีย น
มี ความเป น เลิ ศ ทางวิ ช าการตามความถนัด ความสามารถ ความสนใจของผูเรีย น และจั ดกิจ กรรม
เพื่ อพั ฒ นาสุ ขพลานามั ย ให เ ป น คนที่ ส มบูร ณ แข็ งแรงทั้ งรางกายและจิ ตใจ
(๓) สถานศึ กษา พั ฒ นาหลักสู ตรและการจัด กิ จ กรรมกระบวนการเรีย นรูเ พื่ อ
พั ฒ นาผู เ รี ย นให มี ความเป น เลิ ศทางวิ ช าการตามความสนใจ และความถนัดเต็มตามศั กยภาพ
(๔) ส งเสริ ม สนับ สนุน ใหครูและบุ คลากรทางการศึก ษา ไดรับ การพัฒ นา
เพื่ อปรั บ เปลี่ ย นกระบวนการจั ดการเรี ย นรู ใหแ กผูเรีย นโดยเนน การจัด การเรีย นรู ใ หแกผูเรี ย น
เป น รายบุ ค คลตามความต อ งการ และความถนัดของผูเ รีย น
(๕) จั ด กิ จ กรรมการเรีย นรู ใหผู เรีย นมีความเปน เลิศ ในทั กษะสื่ อสารภาษาไทย
ภาษาอั ง กฤษ และภาษาที่ ๓ เพิ่ มเติ มอย างน อย ๑ ภาษา
(๖) ปรับเปลี่ยนวิธีการวัด ประเมิน ผลการเรียนของผูเรียน โดยมุงเนนการวัด
ประเมินตามสมรรถนะรายบุ คคล โดยการจัดใหมี การวั ดประเมิน จากสว นกลางในชั้น มัธ ยมศึก ษาป ที่ ๓
(๗) สรุ ป และรายงานผลการดําเนิน งานตอสํา นักงานเขตพื้น ที่ การศึก ษาและ
หน ว ยงานที่ เ กี่ ย วข อง
นโยบายที่ ๓ การพัฒนาและสรางเสริมศักยภาพของทรัพยากรมนุษย
ตัวชี้วัด
๑. ผู เ รี ย นทุ กระดั บ มี ส มรรถนะสําคัญ ตามหลั กสูตร มีทั กษะการเรี ย นรู
ในศตวรรษที่ ๒๑ (3R8C)
๒. ร อยละของผู เ รี ย นชั้น ประถมศึ ก ษาปที่ ๓ ที่มีค ะแนนผลการทดสอบความสามารถ
พื้ น ฐานระดั บ ชาติ (NT) ผ า นเกณฑ ที่กําหนด
๓. ร อยละของผู เ รี ย นที่ มีค ะแนนผลการทดสอบทางการศึก ษาระดั บ ชาติขั้น พื้น ฐาน (ONET) มากกว าร อยละ ๕๐ ในแต ล ะวิ ช าเพิ่ มขึ้น จากปก ารศึ กษาที่ผานมา
๔. ร อยละผู เ รี ย นที่ จ บการศึ กษาชั้น ประถมศึ กษาปที่ ๖ ชั้น มัธ ยมศึก ษาป ที่ ๓
ชั้ น มั ธ ยมศึ ก ษาป ที่ ๖ มี ทัก ษะการเรี ย นรูที่เชื่ อมโยงสู อ าชีพและการมีงานทํา ตามความถนัด
และความต อ งการของตนเอง มี ทั กษะอาชี พที่ส อดคล องกับ ความตอ งการของประเทศ วางแผนชีวิต และ
วางแผนทางการเงิ น ที่ เ หมาะสมและนํา ไปปฏิบัติ ได
๕. ผู เ รี ย นทุ กคนมี ทั ก ษะพื้น ฐานในการดํา รงชีวิต สามารถดํารงชีวิตอยู ในสัง คม
ได อย า งมี ความสุ ข มี ความยื ดหยุ น ทางด านความคิ ด สามารถทํางานรว มกับ ผู อื่น ได ภายใตสัง คมที่เป น
พหุ วั ฒ นธรรม
๖. ผู เ รี ย นทุ กคนมี ศั กยภาพในการจัด การสุ ขภาวะของตนเองให มีสุขภาวะที่ดี สามารถ
ดํา รงชี วิ ต อย า งมี ความสุ ขทั้ งด า นร า งกายและจิ ตใจ
๗. ครู มี การเปลี่ ย นบทบาทจาก “ครูผูส อน” เปน “Coach” ผูใหคําปรึก ษา
ข อ เสนอแนะการเรี ย นรู ห รื อผู อํา นวยการการเรีย นรู
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กลยุ ทธ ที่ ๓ พั ฒนาผู เ รี ย นให มี ทัก ษะการเรียนรูใ นศตวรรษที่ ๒๑ (3R 8C)
๓.๑ พั ฒนาหลั กสู ต รทุ กระดั บการศึก ษา
เปนมาตรการสนับสนุนใหมีการพัฒนาหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย และหลักสูตร
แกนกลางใหเปนหลักสูตรเชิงสมรรถนะ สอดคลองกับทักษะที่จําเปนในศตวรรษที่ ๒๑ เอื้อตอการพัฒนา
สมรรถนะผูเรียนเปนรายบุคคลอยางเหมาะสมทุกดานทั้งทางดานรางกาย จิตใจ อารมณ สังคม และ
สติปญญา มีทักษะสื่อสารภาษาไทย ภาษาที่ ๓ มีแนวทางดําเนินการ ดังนี้
(๑) สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
(๑) ส งเสริ มใหส ถานศึ กษาพัฒ นาหลั กสูตรทุ กระดั บ เพื่ อใหผูเรีย นไดรั บ การ
พั ฒ นา ๔ ด า น (ร า งกาย จิ ตใจ อารมณ และสติ ปญ ญา) สอดคล องกับ ทัก ษะที่จํา เปน ในศตวรรษที่ ๒๑
(๒) ส งเสริ มให ครู ป รับ เปลี่ย นการจัด การเรีย นรู “ครูผูส อน” เปน “Coach”
ผู อํานวยการการเรี ย นรู ผูใ ห คํา ปรึ กษา ทางวิช าการกั บ ครู อยา งใกลชิด เรีย นรู ป ญ หาและแนวทางการ
แก ไขร ว มกั น เกิ ดประโยชน ในการพั ฒ นาผูเรีย น
(๒) สถานศึ ก ษา พัฒ นาหลักสูตรสถานศึก ษา ใหเหมาะสมกับ บริ บ ทโรงเรีย น
สอดคล อ งกั บ หลั กสู ตรแกนกลาง เน น การพัฒ นาผูเรีย นเปน รายบุค คล (หลั กสูตรเชิงสมรรถนะ) สงเสริม
แนะนํา ให ครู ป รั บ เปลี่ ย นการจั ดการเรี ย นรู ใหต อบสนองตอ ความต องการของผูเรีย น
๓.๒. การพั ฒนาศั ก ยภาพ และคุ ณ ภาพของผู เ รี ยน
๓.๒.๑ การพั ฒนาศั ก ยภาพและคุ ณ ภาพของผู เ รี ยนระดั บ ปฐมวั ย
เด็กปฐมวัยไดรับการพัฒนาเหมาะสมกับวัยในทุกดาน ทั้งทางดานรางกาย
จิตใจ อารมณ สังคม และสติปญญา มีวินัย มีทักษะสื่อสารภาษาไทย และมีทักษะสื่อสารภาษาอังกฤษ
(ฟง พูด) และทักษะดานดิจิทัล พรอมที่จะไดรับการพัฒนา โดยมีแนวทางดําเนินการ ดังนี้
๓.๒.๑.๑ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
(๑) จั ด ทําเครื่ องมื อประเมิน พั ฒ นาการเด็กปฐมวัย และประเมิน
พั ฒ นาการเด็ กปฐมวั ย ในภาพรวมของเขตพื้ น ที่ การศึ กษา
(๒) ส งเสริมสนับ สนุน การดําเนิน งานของ สถานศึ ก ษาเพื่ อประเมิ น
พั ฒ นาการเด็ กปฐมวั ย และดํา เนิ น การพัฒ นาครูและบุ คลากรปฐมวัย รวมทั้ งผูป กครอง ให มีความรู
ความเข า ใจการจั ด การศึ กษาปฐมวั ย
(๓) ศึ ก ษา วิเ คราะห วิ จัย การจั ดการศึ ก ษาปฐมวั ย ใหเกิดการพัฒ นา
(๔) กํา กั บ ติ ด ตาม และให ความช ว ยเหลือสถานศึก ษา
๓.๒.๑.๒ สถานศึ กษา
(๑) จั ด สภาพแวดล อ มทั้ งในและนอกหอ งเรีย นใหเ อื้ อต อการพัฒ นาการ
เรี ย นรู
(๒) จั ด การเรี ย นรู สรา งประสบการณ เนน การเรีย นเป น เลน เรีย นรู
อย า งมี ความสุ ข
(๓) ปรับ ปรุง อาคารสถานที่ สิ่ง อํานวยความสะดวก สนามเด็ กเล นใหได
มาตรฐาน มีความปลอดภั ย สามารถจัด กิ จกรรมพัฒนาผู เรียนได อยางมีประสิ ทธิภ าพ
(๔) จั ด หาสื่อ เทคโนโลยี อุป กรณ ที่มี คุ ณภาพเหมาะสม มี มาตรฐาน
และความปลอดภั ย
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(๕) สรางความรู ความเขา ใจแกผูป กครองในการจั ดการศึ กษาปฐมวัย
เพื่ อการมี ส ว นร ว มและการสนั บ สนุ น การดําเนิน งานของสถานศึ กษา
๓.๓ การพั ฒนาศั กยภาพ และคุณ ภาพผูเ รียนระดับ ประถมศึ กษา
ผูเรียนระดับประถมศึกษาไดรับการพัฒนาทางดานรางกาย จิตใจ อารมณ สังคม
และสติปญญา มีวินัย มีทักษะที่จําเปนในศตวรรษที่ ๒๑ โดยมีแนวทางดําเนินการ ดังนี้
3.3.1 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
(๑) ส งเสริม สนับ สนุน ใหส ถานศึก ษาจั ดการศึ กษาพัฒ นาผู เรีย นใหมี
พั ฒ นาการที่ ส มวั ย ในทุ กด า น- เป น ไปตามหลั กสูตร
- มีทักษะการเรียนรูในศตวรรษที่ ๒๑
- มีทักษะการเรียนรูที่เชื่อมโยงสูอาชีพและการมีงานทํา
- มีความรู และทักษะดานวิทยาศาสตร คณิตศาสตร เทคโนโลยีดิจิทัล
นําไปสูการพัฒนานวัตกรรม
- มีทักษะทางดานภาษาไทย เพื่อใชเปนเครื่องมือในการเรียนรู มีนิสัยรัก
การอาน มีทักษะสื่อสารภาษาอังกฤษ และภาษาที่ 3
(๒) จัดทําเครื่องมือประเมินความสามารถพื้นฐานระดับชาติ (NT)
นั กเรี ย นชั้ น ประถมศึ กษาป ที่ ๓ และดําเนิ น การประเมิ น รวมทั้ง ประสานการดํา เนิ น งานเพื่ อทดสอบทาง
การศึ ก ษาระดั บ ชาติ ขั้ น พื้ น ฐาน (O-NET) นั กเรีย นชั้น ประถมศึก ษาป ที่ ๖ วิเ คราะหผ ลการประเมิน เพื่ อ
เป น ฐานการพั ฒ นานั กเรี ย นทุ กระดั บ ชั้ น
(๓) ส งเสริม สนับ สนุน ใหส ถานศึ ก ษาจัด กิจ กรรมพัฒ นาผูเรีย นเต็ม ตาม
ศั กยภาพ วางพื้ น ฐานการเรี ย นรู เ พื่ อ การวางแผนชีวิต และวางแผนทางการเงิน ที่ เหมาะสมและนําไป
ปฏิ บั ติ ได
(๔) สรางกลไกของระบบแนะแนวทางการศึก ษาเพื่ อสง เสริม
กระบวนการเรี ย นรู ตามสมรรถนะรายบุค คลและเตรี ย มความพรอ มสูก ารประกอบสัมมาอาชีพ
(๕) ดํา เนิน การติดตาม และตรวจสอบใหผูเรีย นไดรั บ ประทานอาหาร
อย า งครบถ ว นถู กต อ งตามหลั กโภชนาการ
(๖) กํา กับ ติดตาม และให ความชว ยเหลือสถานศึ ก ษาในการจัด
การศึ ก ษาภาพรวม รวมทั้ ง สรุ ป และรายงานผลการดํา เนิน งานต อ สพฐ.และหนว ยงานที่ เกี่ย วข อง
3.3.2 สถานศึกษา
(๑) จั ด การเรี ย นรูท่ี ใหผูเรีย นไดเรีย นรูผานกิจ กรรมการปฏิบัติ จ ริง
(Active Learning)
(๒) จั ด การเรีย นรู อยา งเปน ระบบมุงเนน การใชฐ านความรู และระบบ
ความคิ ด ในลั ก ษณะสหวิ ทยาการ (STEAM Education) เชน
- ความรูทางวิทยาศาสตรและการตั้งคําถาม
- ความเขาใจและความสามารถในการใชเทคโนโลยี
- ความรูทางวิศวกรรม และการคิดเพื่อหาทางแกปญหา
- ความรูและทักษะในดานศิลปะ
- ความรูดานคณิตศาสตรและระบบคิดของเหตุผลและการหา
ความสัมพันธ
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(๓) จัดกิจ กรรมพัฒ นาผูเรีย นเต็ม ตามศักยภาพสอดคล องกับ
ความสามารถ ความถนั ด และความสนใจ รวมถึงกิจ กรรมการแนะแนวทั้งดานศึก ษาต อ และด านอาชี พ
เป น การวางพื้ น ฐานการเรี ย นรู การวางแผนชีวิต และวางแผนทางการเงิน ที่เหมาะสมและนํา ไปปฏิบัติได
(๔) จัดกิจ กรรมการเรีย นรูเ พื่ อสง เสริมสนับ สนุ น ใหผูเรี ย นมี ทั กษะ
พื้ น ฐานในการดํา รงชี วิ ต มี สุ ขภาวะที่ ดี สามารถดํารงชีวิตอย างมี ความสุข
(๕) จัดกิจ กรรมการเรีย นรู และพั ฒ นาดานอารมณและสัง คม (Social
and Emotional Learning : SEL)
(๖) จัดการเรีย นการสอนเพื่ อเพิ่ม ทัก ษะการคิด แบบมีเหตุผ ลและเปน
ขั้ น ตอน (Coding) และพื้ น ฐานการพั ฒ นาหุน ยนต
๓.๔ การพั ฒนาศั ก ยภาพ และคุณ ภาพผูเ รี ยนระดับ มัธ ยมศึ กษา
3.4.1 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
(๑) ส งเสริม สนับ สนุน ใหสํานั กงานเขตพื้น ที่การศึ กษา และสถานศึ กษา
จั ด การศึ กษาเพื่ อ พั ฒ นาผู เ รี ย นให มี พัฒ นาการที่ส มวัย ในทุกดานทั้งทางด านรา งกาย จิตใจ อารมณ สั งคม
และสติ ป ญ ญา มี ความยื ดหยุ น ทางด า นความคิด สามารถทํา งานรว มกับ ผู อื่น ได ภายใตสั งคมที่เปน พหุ
วั ฒ นธรรม ให มี คุ ณลั ก ษณะ
- มีทักษะการเรียนรูในศตวรรษที่ ๒๑
- มีทักษะทางดานภาษาไทย มีทักษะสื่อสารภาษาอังกฤษและภาษาที่ ๓
เพื่อใชเปนเครื่องมือในการประกอบอาชีพ
- มีความรู และทักษะดานวิทยาศาสตรนําไปสูการพัฒนานวัตกรรม
- มีความสามารถดานดิจิทัล (Digital) และใชดิจิทัลเปนเครื่องมือในการ
เรียนรูไดอยางมีประสิทธิภาพ
- มีทักษะทางดานภาษาไทย เพื่อใชเปนเครื่องมือในการเรียนรู มีนิสัยรัก
การอาน มีทักษะสื่อสารภาษาอังกฤษ และภาษาที่ ๓
(๒) ประสานการดําเนินงานเพื่อทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้น
พื้นฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๓ วิเคราะหผลการประเมินเพื่อเปนฐานการพัฒนานักเรียนทุก
ระดับชั้น
(๓) สง เสริม สนับ สนุน สถานศึ ก ษาจัด กิจ กรรมพัฒ นาผูเรีย นเต็ม ตาม
ศั กยภาพสอดคล องกั บ ความสามารถ ความถนัด และความสนใจ รวมถึ งการวางพื้ น ฐานการเรีย นรู เพื่ อ
การวางแผนชี วิ ต และ วางแผนทางการเงิน ที่เหมาะสมและนํา ไปปฏิบัติ ได
(๔) สรางกลไกของระบบแนะแนวทางการศึก ษาเพื่ อสง เสริม
กระบวนการเรี ย นรู ตามสมรรถนะรายบุค คลและเตรี ย มความพรอ มสูก ารประกอบสัมมาอาชีพ
(๕) จัดทําแผนงาน โครงการ และกิ จ กรรมเพิ่ม ศั กยภาพผูเรี ย นที่มี
ความรู และทั กษะด า นวิ ทยาศาสตร เป น นั กคิ ด นัก ปฏิบั ติ นักประดิ ษฐ เป น นวัต กร นําไปสู การพัฒ นา
นวั ต กรรมในอนาคต รวมทั้ งจั ดกิ จ กรรมกี ฬ า การออกกําลัง กาย และสนับ สนุน ให ผูเรีย น มี ศักยภาพใน
การจั ด การสุ ขภาวะของตนเองให มีสุ ขภาวะที่ดี สามารถดํารงชีวิต อย างมีความสุข ทั้งดา นรางกายและ
จิ ต ใจ
(๖) กํากับ ติ ดตาม และใหความชว ยเหลือสถานศึก ษา
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3.4.2 สถานศึกษา
(๑) ส งเสริมครู ใหจัด การเรีย นรูที่ให ผูเรีย นไดเรีย นรูผ านกิจ กรรมการ
ปฏิ บั ติ จ ริ ง (Active Learning)
(๒) สงเสริมครูใหจัดการเรียนรูตามกระบวนการ ๕ ขั้นตอน หรือบัน ได ๕
ขั้น (Independent Study : IS)
(๓) ส งเสริม สนับ สนุน ครูใหจัดการเรีย นรู อยางเปน ระบบมุงเน น การใช
ฐานความรู และระบบความคิ ดในลั ก ษณะสหวิท ยาการ (STEAM Education) เชน
- ความรู ทางวิ ทยาศาสตร แ ละการตั้ง คํา ถาม
- ความเขาใจและความสามารถในการใชเทคโนโลยี
- ความรูทางวิศวกรรม และการคิดเพื่อหาทางแกปญหา
- ความรูและทักษะในดานศิลปะ
- ความรูดานคณิตศาสตรและระบบคิดของเหตุผลและการหา
ความสัมพันธ
(๔) จัด กิจ กรรมพัฒ นาผูเ รีย นที่มี ความรูและทั ก ษะด านวิทยาศาสตร
เป น นั ก คิ ด นั กปฏิ บั ติ นั ก ประดิ ษฐ เป น นวั ตกร นําไปสูการพัฒ นานวัตกรรมในอนาคตรวมทั้งจัดกิจ กรรม
กี ฬ า การออกกํา ลั ง กาย และสนั บ สนุ น ใหผูเรีย น มี ศักยภาพในการจัด การสุ ขภาวะของตนเองใหมีสุข
ภาวะที่ ดี สามารถดํา รงชี วิ ต อย า งมี ความสุ ขทั้ งดา นรางกายและจิ ตใจ มีทั กษะการวางแผนการศึก ษาตอ
หรื อ การประกอบอาชี พ ได ต ามความถนัด ความตอ งการ และความสนใจของตนเอง
(๕) สง เสริมการเรีย นรูและพัฒ นาดานอารมณและสั งคม (Social and
Emotional Learning : SEL)
๓.๕ การพั ฒนาคุ ณ ภาพครู และบุค ลากรทางการศึกษา
การพัฒนาคุณภาพครู จึงตองดําเนินการตั้งแตการผลิต และการพัฒนาครู
อยางตอเนื่อง โดยสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานตองรวมมือกับสถาบันการผลิตครู
ในการผลิต และพัฒนาครูใหเปนไปตามเปาประสงค มีการดึงดูด คัดสรร ผูมีความสามารถสูงใหเขามา
เปนครูคุณภาพ มีระบบการพัฒนา ศักยภาพและสมรรถนะครูอยางตอเนื่องครอบคลุมทั้งเงินเดือน เสนทาง
สายอาชีพ การสนับสนุนสื่อการสอน และสรางเครือขายพัฒนาครูใหมีการแลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางกัน
รวมถึงการพัฒนาครูที่มีความ เชี่ยวชาญดานการสอนมาเปนผูสรางครูรุนใหมอยางเปนระบบ และประเมิน
ครูจากการวัดผลงานการพัฒนาผูเรียนโดยตรง
๓.๕.๑ การผลิต ครูท่ี มี คุณ ภาพ
การผลิตครูที่มีคุณภาพ เปนมาตรการการสรางความรวมมือกับสถาบัน
การผลิตครู ใหผลิตครูที่มีจิตวิญญาณของความเปนครู มีความรูความสามารถอยางแทจริง
และเปนตนแบบดานคุณธรรมและจริยธรรม โดยสรางความรวมมือกับสถาบันการผลิตครู วิเคราะหความ
ขาดแคลน ความตองการครูของสถานศึกษา
๓.๕.๒ พั ฒนาครู และบุค ลากรทางการศึกษา
การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ตระหนักถึงความสําคัญใน
อาชีพและหนาที่ของตน โดยพัฒนาใหเปนครู เปนครูยุคใหม ปรับบทบาทจาก “ครูผูสอน” เปน “Coach”
หรือ “ผูอาํ นวยการการเรียนรู” ปรับวิธีสอน ใหเด็กสามารถแสดงความคิดเห็น แลกเปลี่ยนเรียนรู และทํา
กิจกรรมในชั้นเรียน ทําหนาที่กระตุนสรางแรงบันดาลใจ แนะนําวิธีเรียนรูและวิธีจัดระเบียบการสรางความรู
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ออกแบบกิจกรรม และสรางนวัตกรรมการเรียนรูใหผูเรียน มีบทบาทเปนนักวิจัย
พัฒนากระบวนการเรียนรูเพื่อผลสัมฤทธิ์ของผูเรียน
โดยมีแนวทางการดําเนินการ ดังนี้
(๑) ส ง เสริ ม สนั บ สนุน ให ค รู ศึก ษาวิเ คราะห ความตอ งการจําเปน ในการพั ฒ นา
ตนเอง (Need Assessment) เพื่ อวางแผนการพัฒ นาอยา งเปน ระบบและครบวงจร
(๒) จั ด ให มี ห ลั กสูต รและกรอบแนวทางในการพัฒ นาครู ที่เชื่อ มโยงกับ
ความก าวหน า ในวิ ช าชี พ (Career Path)
(๓) ประสานความรวมมือกับสถาบันการศึกษา สถาบันคุรุพัฒนา หรือหนวยงานอื่น ๆ
สงเสริมการจัดทําหลักสูตรการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาใหตรงตามความตองการและความขาดแคลน
(๔) สงเสริมและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาในรูปแบบชุมชนแหงการเรียนรู
ทางวิชาชีพ (Professional Learning Community: PLC)
(๕) ส ง เสริ ม และพัฒ นาครู และบุ คลากรทางการศึก ษา ใหมี ความรู ทัก ษะดา นการ
รู ดิ จิ ทัล (Digital Literacy) การสอนดิ จิ ทัล (Digital Pedagogy) ทั กษะสื่ อสารภาษาอั ง กฤษ ทั กษะ
สื่ อสารภาษาที่ ๓ สอดคล อ งกั บ ภารกิ จ และหนาที่ ข องตน
(๖) ยกระดั บ ความรู ภ าษาอั งกฤษของครู ที่ส อนภาษาอั ง กฤษ
โดยใช ร ะดั บ การพั ฒ นาทางด า นภาษา (Common European Framework of Reference for
Languages : CEFR) ตามเกณฑ ที่ กํา หนด
(๗) สงเสริมและพัฒนาครูใหสามารถออกแบบการเรียนรู การจัดการเรียนรูใหสอดคลอง
กับการวัดประเมินผลที่เนนทักษะการคิดขั้นสูง (Higher Order Thinking) ผานกิจกรรมการปฏิบัติจริง (Active
Learning)
(๘) ส ง เสริ ม และพัฒ นาครู ใ หมีความรูและทัก ษะในการจัดการเรีย นรูสําหรับ
ผู เ รี ย นที่ มี ความแตกต า ง (Differentiated Instruction)
(๙) ส ง เสริ ม และพัฒ นาครู ใหมี ความรู และทั กษะในการสรางเครื่ องมื อ การวัด และ
ประเมิ น ผลการเรี ย นรู ดา นทั ก ษะการคิ ด ขั้น สูง (Higher Order Thinking)
(๑๐) ส ง เสริ ม และพัฒ นาครู ใหมี ความรู ความสามารถจั ดการเรีย นรู ในโรงเรีย น
ขนาดเล็ ก ได อย า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ
(๑๑) ส ง เสริ ม และพัฒ นาครู ในการจัด การเรี ย นรูสําหรับ ผูเรีย นที่มีความต องการ
จําเป น พิ เ ศษ ตามศั กยภาพของผู เ รี ย นแตล ะบุ คคล และตามสภาพและประเภทของความพิ การ
(๑๒) ส ง เสริ มสนั บ สนุน ให ค รูและบุคลากรทางการศึ กษาพัฒ นาตนเองผานระบบ
Online และแบบ Face - to - Face Training
(๑๓) นํา เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) มาเปน เครื่ องมื อในการบริห าร
จั ด การครู และบุ คลากรทางการศึ ก ษาทั้งระบบ ตั้งแตก ารจัดทําฐานข อ มูล ครู และบุ คลากรทางการศึ ก ษา
จนถึ ง การพั ฒ นาครู และบุ ค ลากรทางการศึก ษา
๓.๕.๓ ครู นํา เทคโนโลยีดิจิทั ล (Digital Technology) มาใช สนับ สนุน การ
เรี ยนรู ใ ห แก ผู เ รี ยนทุ กระดั บการจั ด การศึ กษา
เปนมาตรการในการประยุกตใชเทคโนโลยีดิจิทัล ในการสงเสริมสนับสนุน
ใหผูเรียนพัฒนาวิธีการเรียนรูของตนเอง ตามความตองการ และความถนัด ของผูเรียนสามารถสรางสังคม
ฐานความรู (Knowledge - Based Society) ของตนเอง เพื่อใหเกิดการเรียนรูอยางตอเนื่องตลอดชีวิต
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โดยแนวทางการดําเนินการ ดังนี้
๓.๕.๓.1 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
(๑) จัดหา พัฒนา ขอมูลองคความรู สื่อ วิดีโอ และองคความรู
ประเภทตาง ๆ หนั งสื อแบบเรี ย นในรู ป แบบของดิ จิ ทัล เทคบุ ค (Digital Textbook) ตามเนื้อหาหลักสู ตร
ที่ กําหนด
(๒) พัฒนารูปแบบการเรียนรูผานระบบดิจิทัล (Digital
Learning Platform) เพื่ อตอบสนองต อ การพัฒ นาการเรีย นรูข องผูเรีย นเป น รายบุ คคล
(๓) สงเสริม สนับ สนุน ใหผูเรีย นมี อุ ป กรณดิจิทัล (Digital
device) เพื่ อเป น เครื่อ งมื อ ในการเข า ถึ งองค ความรู และการเรีย นรูผานระบบดิจิ ทัล อย างเหมาะสมตาม
วั ย
(๔) สงเสริม สนับ สนุน ใหส ถานศึ ก ษาจัด กิจ กรรมการเรีย นรู
เพื่ อพั ฒ นาผู เ รี ย นให ผู เ รี ย นเรี ย นรู ดว ยตนเองผานการเรี ย นรูผานระบบดิจิทัล
๓.๕.๓.๒ สถานศึกษา
(๑) ประยุกตใชขอมูลองคความรู สื่อ วิดีโอ และองคความรู
ประเภทตาง ๆ หนั งสื อแบบเรี ย นในรู ป แบบของดิ จิ ทัล เทคบุ ค (Digital Textbook) ตามเนื้อหาหลักสู ตร
ที่ กําหนด
(๒) จัดการเรียนรูผานระบบดิจิทัล (Digital Learning
Platform) เพื่ อ ตอบสนองต อการพั ฒ นาการเรีย นรู ของผูเรีย นเปน รายบุ คคล
(๓) จัดกิ จ กรรมการเรีย นรู เพื่ อ พัฒ นาผูเรีย น ใหผู เรีย น
เรี ย นรู ด ว ยตนเองผ า นการเรี ย นรู ผ า นระบบดิจิทัล
นโยบายที่ ๔ การสรางโอกาสในการเขาถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ มีมาตรฐาน และการลดความ
เหลื่อมล้ําทางการศึกษา
ตัวชี้วัด

๑. ผู เ รี ย นทุ กคนสามารถเข าเรีย นในสถานศึ กษาที่ มีคุ ณภาพเปน มาตรฐานเสมอกั น
๒. ผู เ รี ย นทุ กคนได รั บ จัดสรรงบประมาณอุดหนุน อยางเพีย งพอ และเหมาะสม
สอดคลองกับสภาพขอเท็จจริง โดยคํานึงถึงความจําเปนตามสภาพพื้นที่ภูมิศาสตร สภาพทางเศรษฐกิจ และ
ที่ ตั้ ง ของสถานศึ ก ษา และความต องการจํา เปน พิเ ศษสํา หรับ ผูพิ การ
๓. ผู เ รี ย นได รั บ การสนั บ สนุ น วัส ดุ อุป กรณ และอุ ป กรณดิจิทัล (Digital Device)
เพื่ อใช เ ป น เครื่ อ งมื อในการเรี ย นรู อย า งเหมาะสม เพีย งพอ
๔. ครู ได รั บ การสนั บ สนุ น วัส ดุ อุป กรณ และอุ ป กรณดิ จิทัล (Digital Device) เพื่ อใช
เป น เครื่ อ งมื อในการจั ดกิ จ กรรมการเรี ย นรูให แกผูเรี ย น
๕. สถานศึ ก ษาได รั บ การพั ฒ นาใหมีมาตรฐานอยา งเหมาะสมตามบริบ ท ดานประเภท
ขนาด และพื้ น ที่
๖. สถานศึ ก ษานํา เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) มาใชเปน เครื่ องมือ ในการ
จั ด กิ จ กรรมการเรี ย นรู ให แ ก ผู เ รี ย นได อยางมีป ระสิทธิภ าพ
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๗. สถานศึ ก ษามี ร ะบบการดูแลชว ยเหลื อและคุ มครองนักเรีย นและการแนะแนว
ที่ มีป ระสิ ทธิ ภ าพ
๘. สถานศึ ก ษาที่ มีร ะบบฐานข อมูล ประชากรวัย เรีย นและสามารถนํามาใชในการ
วางแผนจั ด การเรี ย นรู ให แ ก ผูเ รี ย นได อยางมีป ระสิทธิภ าพ
กลยุ ทธ ที่ ๔ สร า งโอกาสให กับ ผู เ รี ยนเขา ถึง การบริ ก ารการศึกษา
๔.๑ สร า งความร ว มมื อกับ องคก รปกครองระดั บท อ งถิ่น ภาคเอกชน หน ว ยงาน
ที่ เ กี่ ย วข อ งในการจั ด การศึ กษาให ส อดคล องกับ บริบ ทของพื้น ที่
(๑) สงเสริม สนับสนุนใหมีความรวมมือกับองคกรปกครองระดับทองถิ่น ภาคเอกชน
หนวยงานที่เกี่ยวของ วางแผนการจัดการศึกษาใหสอดคลองเหมาะสมกับบริบทของพื้นที่รับผิดชอบ
ตลอดจนการกํากับ ติดตาม และประเมินผล
(๒) จั ด ทํา ฐานข อมูล ประชากรวัย เรีย น เพื่ อเก็บ รวบรวม เชื่อ มโยงขอ มูล
ศึ ก ษา วิ เ คราะห เพื่ อวางแผนการจั ดบริ การการเรี ย นรู ใหแกผูเรีย น
(๓) ร ว มมื อกั บ องค กรปกครองระดั บ พื้ น ที่ ชุ มชน ภาคเอกชน และทุ กภาคส ว น
บริ ห ารจั ด การทรั พยากรในชุ มชนจั ด อาหาร อาหารเสริ ม (นม) ใหผูเรีย นอย างเพีย งพอ มี คุ ณภาพ
(๔) ร ว มมื อกั บ องค กรปกครองระดั บ พื้ น ที่ สนับ สนุน ใหผูเรีย นที่ อยูห างไกล
ได เ ดิ น ทางไปเรี ย นอย า งปลอดภั ย ทั้ ง ไปและกลับ
๔.๒. การยกระดั บสถานศึกษาในสั งกัด ทุกระดับ และทุกประเภท ให มีคุณ ภาพ
และมาตรฐานตามบริ บ ทของพื้ น ที่
โดยมีแนวทางการดําเนินการ ดังนี้
(๑) จั ด ทํา มาตรฐานสถานศึก ษาใหมี คุณภาพในดา นต าง ๆ เชน ๑) มาตรฐาน
ด า นโครงสร า งพื้ น ฐานและสิ่ งอํา นวยความสะดวก ๒) มาตรฐานดานครูและบุ คลากรทางการศึก ษา ๓)
มาตรฐานด า นระบบความปลอดภั ย ของสถานศึ ก ษา ๔) มาตรฐานดานเทคโนโลยีดิ จิทัล Digital
Technology เป น ต น การกํา หนดมาตรฐานสถานศึก ษาดา นตา ง ๆ ดั งกล าวใหพิ จ ารณาตามบริบ ทของ
สภาพทางภู มิ ศาสตร ประเภท และขนาดของสถานศึ ก ษา เปน สําคั ญ
(๒) ส ง เสริ ม สนับ สนุน พั ฒ นา โรงเรีย นขนาดเล็ ก และสถานศึ ก ษาประเภทอื่น
ให มีคุ ณภาพ และตามมาตรฐานที่ กํา หนด โดยเนน โรงเรีย นขนาดเล็ กในพื้น ที่หางไกล และโรงเรี ย น
ขนาดเล็ กตามโครงการพิ เ ศษ
(๓) ส ง เสริ ม สนับ สนุน การติดตาม ตรวจสอบ ประเมิ น สถานศึก ษาในทุ กมิติ
๔.๓ จั ด สรรงบประมาณสนับสนุน ผูเ รี ยนทุก กลุ ม และสถานศึก ษาทุ กประเภท
อย า งเหมาะสม และเพี ยงพอ
เปนมาตรการเพื่อการลดความเหลื่อมล้ํา และสรางโอกาสใหผูเรียนเขาถึงการบริการ
การศึกษาที่มีคุณภาพ โดยการจัดสรรงบประมาณแผนดินเพื่อใหเด็กวัยเรียนทุกคนตั้งแตระดับปฐมวัย
ประถมศึกษา และมัธยมศึกษา อยางเพียงพอ และเหมาะสม สอดคลองกับสภาพขอเท็จจริง โดยคํานึงถึง
ความจําเปนตามสภาพพื้นที่ภูมิศาสตร สภาพทางเศรษฐกิจ และที่ตั้งของสถานศึกษา จัดหาทุนการศึกษา
เพิ่มเติม เพื่อชวยเหลือผูขาดแคลนทุนทรัพย จัดสรรงบประมาณและทรัพยากรทางการศึกษาอื่นเปนพิเศษ
ใหเหมาะสมสอดคลองกับความตองการจําเปนในการจัดการศึกษาสําหรับผูเรียนที่มีความตองการจําเปน
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พิเศษ และจัดสรรงบประมาณเปนคาใชจายในการดําเนินการ และงบลงทุนใหสถานศึกษาอยางเหมาะสม
และเพียงพอ โดยมีแนวทางการดําเนินการ ดังนี้
(๑) ศึ ก ษา วิ เ คราะห ความเหมาะสมของงบประมาณในการสนั บ สนุน ให กับ
ผู เ รี ย น และสถานศึ ก ษา อย า งเหมาะสม และเพีย งพอ สอดคลอ งกั บ สถานภาพและพื้น ที่
(๒) ส ง เสริ ม สนั บ สนุน ใหส ถานศึก ษาจั ดทํา แผนงบประมาณการศึก ษาอย างอิส ระ
โดยรั บ ฟ งความคิ ดเห็ น ของผู เ กี่ ย วข อ งในพื้น ที่ป ระกอบการจัด ทํา แผนงบประมาณกอ นเสนอหนว ยงาน
ต น สั งกั ด
(๓) ประสานความรว มมือ กั บ กองทุน ความเสมอภาคทางการศึ กษา เพื่ อจั ดสรร
งบประมาณให เ ด็ กวั ย เรี ย นกลุ ม ขาดแคลนทุน ทรัพย เพื่อลดความเหลื่ อมล้ํา ทางการศึก ษา
(๔) สนั บ สนุ น กระบวนการจัดทําแผนงบประมาณ และติดตาม กํา กับ การใชจาย
งบประมาณของสถานศึ ก ษาให มี ป ระสิ ทธิภ าพและมี ความโปรง ใส
๔.๔. การประยุ กต ใ ช เ ทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) เป น เครื่ องมื อในการ
พั ฒนาคุ ณ ภาพของผู เ รี ยน
โดยมีแนวทางการดําเนินการ ดังนี้
(๑) สงเสริม สนับสนุนใหสถานศึกษามีระบบโครงขายสื่อสารโทรคมนาคมที่มี
ประสิทธิภาพ และมีความปลอดภัยสูง
(๒) ส ง เสริ ม สนั บ สนุน ใหส ถานศึก ษามีร ะบบคอมพิว เตอร และอุป กรณที่ ใชเปน
เครื่ องมื อ ในการพั ฒ นาทั ก ษะด า นการรูดิจิทัล (Digital Literacy) แกผู เรีย น
(๓) ส ง เสริ ม สนั บ สนุน ใหส ถานศึก ษาปรั บ ปรุง พัฒ นาห องเรี ย นให เปน ห องเรีย นที่
ประยุ กต ใช เ ทคโนโลยี ดิจิ ทั ล (Digital Technology) ในการจัด การเรี ย นรูแ กผูเรี ย น
(๔) ส ง เสริ ม สนั บ สนุน อุป กรณดิจิทัล (Digital Device) สําหรับ ผูเรีย นทุ กระดับ
ตั้ งแต ร ะดั บ ปฐมวั ย ประถมศึ ก ษา และมัธ ยมศึก ษาอย า งเหมาะสม เพื่อ เปน เครื่ องมือ ในการพัฒ นา
การเรี ย นรู ข องตนเองนํา ไปสู การสร า งการเรีย นรูอยางตอเนื่ อ งตลอดชีวิต
(๕) ส ง เสริ ม สนั บ สนุน อุป กรณดิจิทัล (Digital Device) และพั ฒ นาการสอน
ทั ก ษะดิ จิ ทัล (Digital Pedagogy) สํา หรับ ครู อย างเหมาะสม เพื่ อเปน เครื่ องมื อในการจั ดกระบวนการ
เรี ย นรู เ พื่ อพั ฒ นาผู เ รี ย นได อย า งมี ป ระสิ ทธิภ าพ
(๖) ส ง เสริ ม สนั บ สนุน ใหส ถานศึก ษาใชเทคโนโลยีการเรีย นการสอนทางไกล
เพื่ อพั ฒ นาคุ ณภาพผู เ รี ย น (Distance Learning Technology: DLT)
๔.๕ พั ฒนาคุ ณ ภาพผูเ รียนที่ มีค วามต อ งการดู แลเปน พิเ ศษ
เปนการจัดการศึกษาและพัฒนาสมรรถภาพสําหรับเด็กพิการและเด็กดอยโอกาส ใน
รูปแบบที่หลากหลาย เหมาะสมกับบริบท และความตองการจําเปนพิเศษเฉพาะบุคคล
โดยแนวทางการดําเนินการ
(๑) สงเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษา รวมทั้งการพัฒนาหลักสูตร และสื่อการเรียน
การสอนที่เหมาะสมสําหรับเด็กพิการและเด็กดอยโอกาสในรูปแบบที่หลากหลายเหมาะสมกับบริบท และ
ความตองการจําเปนพิเศษเฉพาะบุคคล
(๒) ประสานขอรับการสนับสนุนทรัพยากร และงบประมาณดานการศึกษาอัตรากําลัง
ครูและบุคลากร การใหบริการเทคโนโลยี สิ่งอํานวยความสะดวก สื่อ บริการ และความชวยเหลืออื่นใดทาง
การศึกษาที่สอดคลองกับความตองการจําเปนพิเศษ
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(๓) สนับสนุนการพัฒนาภาคีเครือขาย (Education Partnership) ใหทุกภาคสวนมี
สวนรวมในการจัดการศึกษาสําหรับเด็กพิการและเด็กดอยโอกาส
นโยบายที่ ๕ ดานการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
ตัวชี้วัด

๑. สถานศึ ก ษาในสั งกั ดมีน โยบายและจัด กิจ กรรมให ความรู ที่ ถู กต องและสร างจิต สํานึก
ด านการผลิ ต และบริ โ ภคที่ เ ป น มิ ตรกั บ สิ่ งแวดล อมนําไปปฏิบัติใชที่บานและชุมชน
เช น การส งเสริ ม อาชี พที่ เ ป น มิ ตรกั บ สิ่ ง แวดล อม การลดใชส ารเคมีจ ากปุย และยาฆาแมลง ฯลฯ
๒. สถานศึ ก ษามีการนําขยะมาใชประโยชนในรูปผลิตภัณฑและพลังงานเพื่อลดปริมาณขยะ
และมี ส งเสริ มการคั ดแยกขยะในชุ มชนเพื่ อลดปริ มาณคารบ อนที่โ รงเรีย นและชุม ชน
๓. สถานศึ ก ษามี การบู ร ณาการเรื่ อ งการจัด การขยะแบบมีสว นรว มและการนําขยะ
มาใช ป ระโยชน ร วมทั้ งสอดแทรกในสาระการเรีย นรู ที่เ กี่ย วข อง
๔. นั กเรี ย นเรี ย นรู จ ากแหล งเรีย นรู มีก ารขยายผลแหล งเรีย นรู นั กเรีย น โรงเรีย น ชุมชน
เรี ย นรู ด า นการลดใช พลั ง งาน การจั ดการขยะและอนุรั กษสิ่ งแวดล อมเพื่ อเปน แหล งเรีย นรู
และตั ว อย า งรู ป แบบผลิ ตภั ณฑ ท่ีเ ป น มิ ตรกับ สิ่ง แวดล อ ม เชน โรงงานอุตสาหกรรมสีเขีย ว ฯลฯ
๕. นักเรียน สถานศึกษามีการเก็บขอมูลเปรียบเทียบการลดปริมาณคารบอนไดออกไซต ใน
การดํา เนิ น กิ จ กรรมประจํา วั น ในสถานศึ ก ษาและที่บาน และข อมูล ของ Carbon Footprint
ในรู ป แบบ QR CODE และ Paper less
๖. ครู มี ความคิ ดสร า งสรรค สามารถพัฒ นาสื่อ นวัตกรรม และดํา เนิน การจัด ทํา
งานวิ จั ย ด า นการสร า งสํา นึ ก ด า นการผลิต และบริโ ภคที่เ ปน มิตรกับ สิ่ งแวดล อมได
๗. ครู และนั ก เรี ย นสามารถนําสื่ อนวัต กรรมที่ผานกระบวนการคิด มาประยุ กต ใช
ในโรงเรี ย นการจั ด การเรี ย นรู และประยุกต ใชในชีวิต ประจําวัน และชุ มชนไดตามแนวทาง
Thailand ๔.๐
๘. สํา นั กงานเขตพื้ น ที่ การศึ กษา สถานศึ กษามี การปรั บ ปรุงและพัฒ นาบุ คลากร
และสถานที่ ให เ ป น สํา นั กงานสี เ ขี ย วต น แบบมีน โยบายการจัดซื้ อจัดจ างที่เปน มิตรกั บ สิ่งแวดล อม
ที่ เ อื้ อต อ การเรี ย นรู ข องนั กเรี ย นและชุ มชน
กลยุ ทธ ที่ ๕ พั ฒนาคุ ณ ภาพชี วิ ต เป น มิต รกั บสิ่ ง แวดล อม
5.1 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
(1) สนั บ สนุ น ส งเสริ ม สถานศึกษาดานการบริหารจัดการสํานักงานสีเขีย วและ
สถานศึ ก ษาที่ เ ป น มิ ตรกั บ สิ่ งแวดล อม (Green office)
(2) พั ฒ นา ยกระดั บ สถานศึ กษานําร องขยายผล ส งสถานศึ กษาตน แบบ
ด า นการพั ฒ นา ด า นการผลิ ต และบริ โ ภค ที่ เปน มิตรกั บ สิ่งแวดล อมทั้งระบบ เชน การเลื อ กซื้ อ
ผลิ ต ภั ณฑ เ บอร ๕ และผลิ ต ภั ณฑ ที่ มีฉลากและสัญ ลั กษณเบอร ๕ เพื่ อลดการใช ทรั พยากรธรรมชาติ และ
ลดปริ มาณขยะในสํา นั กงานและสถานศึก ษา
(๓) ส งเสริ ม การพั ฒ นาสื่อนวัต กรรม และบูร ณาการสาระการเรีย นรูและแผนการ
จั ด การเรี ย นรู เ รื่ อ งการผลิ ต และบริ โ ภคที่เ ปน มิ ตรกั บ สิ่ง แวดลอ มต อ การเปลี่ ย นแปลงภูมิอ ากาศ
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(๔) ขยายผลผ านระบบ DLTV สงเสริมความรูเรื่อ งการผลิต และบริโ ภคที่ เปน มิ ตรกับ
สิ่ งแวดล อมต อ ความปลอดภั ย และสุ ขภาพที่ดีสูสั งคมเมือ งเชิงนิเวศและการจั ดการมลพิ ษและ
สิ่ งแวดล อมที่ ดีและการเลื อ กผลิ ตภั ณ ฑ บรรจุภั ณฑ ที่เป น มิตรกับ สิ่ง แวดล อมและฉลากที่ แสดงสั ญ ลัก ษณ
ที่ เ ป น มิ ต รกั บ สิ่ ง แวดล อม
(๕) จั ด ทํา ระบบนิ เ ทศ ติ ดตามผลการดําเนิน งานในสถานศึก ษาทั้งในระบบออนไลน
และนิ เ ทศเชิ งคุ ณภาพพั ฒ นาการกรอกข อมูล ระบบการนิเทศติดตาม แลกเปลี่ย นนําเสนอผลงาน
และมอบรางวั ล เกี ย รติ ย ศ ประชาสั มพั น ธและจัด พิม พ เว็บ ไซต ผลงานเพื่ อเผยแพรและเปน ตน แบบ
สรุ ป ผลรายงาน
5.2 สถานศึ ก ษา
(๑) พั ฒ นานวั ต กรรมโดยใชกระบวนการ BBL/PLC และ Decision – Making
การนํา ขยะมาใช ป ระโยชน ใ นรู ป แบบผลิ ตภัณ ฑและพลั งงานและลดประมาณขยะ การบําบัดน้ําเสี ย
ลดการใช เ ผาและลดใช ส ารเคมี สู โ รงเรีย นปลอดภัย และเปน มิตรกับ สิ่ ง แวดล อม
(2) ขยายผลจากโรงเรีย นคาร บ อนต่ําสูชุมชนเชิง นิเวศและการจัด การมลพิษ
และสิ่ งแวดล อมดี Green city ด า นพลังงาน การจัด การขยะและน้ําเสีย ชุ มชนผลิ ตและบริโ ภค
ที่ เ ป น มิ ต รกั บ สิ่ ง แวดล อม
(3) สงเสริม สนับสนุนและพัฒนาใหนักเรียน โรงเรียนไดศึกษา เรียนรูจากแหลง
เรียนรูโ รงงานอุ ตสาหกรรม การผลิ ต ที่ เปน มิตรกับ สิ่ งแวดลอ ม ชุมชนเมือ งนิเวศ และหนว ยงานสงเสริม
การบริ โ ภคที่ เ ป น มิ ตรกั บ สิ่ ง แวดล อ มเพื่ อนําความรู มาประยุ กตใช และจัดทําโครงงานดานการอนุรั กษ
สิ่ งแวดล อม
(4) ส งเสริ มแนวทางการจัดการเรีย นรูอ าชีพ ที่เป น มิตรกับ สิ่ง แวดล อมใน
สถานศึ ก ษา จั ด ค า ยเยาวชนวั ย ซนลดคารบ อนเพื่ อโลก ประกวดชุมชนต น แบบที่ นําความรูจ ากโรงเรีย น
ต อยอดสู ชุ มชนนิ เ วศ ปลอดขยะ ปลอดสารพิษ เปน มิตรกับ สิ่ง แวดล อม อยา งน อย ๒,๐๐๐ ชุ มชน
นโยบายที่ ๖ การพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา
ตัวชี้วัด

๑. สถานศึ ก ษาได รั บ การกระจายอํานาจการบริห ารจัด การศึก ษาอยา งเปน อิส ระ
๒. สถานศึ ก ษา สํา นั กงานเขตพื้น ที่ การศึ กษา ไดรับ การพัฒ นาใหเป น หนว ยงานที่ มีความ
ทั น สมั ย ยื ดหยุ น คล อ งตั ว สู ง พร อมที่ จ ะปรับ ตัว ใหทัน ต อการเปลี่ย นแปลงของโลกอยูตลอดเวลา เปน
หน ว ยงานที่ มีห น า ที่ ส นั บ สนุ น ส งเสริ ม ตรวจสอบ ติดตาม เพื่ อใหส ถานศึก ษาสามารถจัด การศึ กษาได
อย า งมี ป ระสิ ทธิ ภ าพครอบคลุ มทุ กตํา บล
๓. สถานศึ ก ษา สํา นั กงานเขตพื้น ที่ การศึ กษา และสํานั กงานสว นกลาง นํานวัต กรรม
และเทคโนโลยี ดิ จิ ทัล (Digital Technology) มาใชในการบริห ารจัด การและตัดสิ น ใจ ทั้ งระบบ
๔. สถานศึ ก ษา และหนว ยงานในสัง กัด ทุก ระดับ มี ความโปรงใส ปลอดการทุจ ริต
และประพฤติ มิช อบ บริ ห ารจั ดการตามหลักธรรมาภิบ าล
๕. สถานศึกษา หนวยงานในสังกัด ทุกระดับ ผานการประเมินคุณธรรมและความโปรงใส
ในการดํา เนิ น งานของหน ว ยงานภาครั ฐ (Integrity & Transparency Assessment : ITA)

29

๖. สถานศึ ก ษาทุ กแห งและหนว ยงานในสัง กัดมีร ะบบฐานข อมูล สารสนเทศวิช าการ
ผู เ รี ย น ครู บุ คลากรทางการศึ ก ษา สถานศึก ษา หนว ยงานในสั งกั ด
๗. สถานศึ ก ษาทุ กแห งมี ข อ มูล ผูเรีย นรายบุ คคลที่ส ามารถเชื่ อมโยงกับ ข อมูล ต าง ๆ
นํา ไปสู การวิ เ คราะห เ พื่ อวางแผนการจั ด การเรีย นรูสูผูเ รีย นได อย างมีป ระสิทธิภ าพ (Big Data
Technology)
๘. สถานศึ ก ษา สํา นั กงานเขตพื้น ที่ การศึ กษา และสํานั กงานสว นกลางมี แพลตฟอร ม
ดิ จิ ทัล (Digital Platform) เพื่ อสนั บ สนุน ภารกิจ ดานบริห ารจัด การศึก ษา
๙. สถานศึ ก ษาทุ กแห งมี ร ะบบข อมูล สารสนเทศที่ส ามารถใช ในการวางแผน
การจั ด การศึ กษาได อย า งมี ป ระสิ ทธิ ภ าพ
กลยุ ทธ ที่ ๖ พั ฒนาองค ก รสู มาตรฐานและมี ค วามทั น สมั ย
๖.๑ การกระจายอํานาจใหสถานศึกษา หรือกลุมสถานศึกษามีความเปนอิสระ
ในการบริหารและจัดการศึกษาครอบคลุม ดานการบริหารวิชาการ ดานการบริหารงบประมาณ
ดานการบริหารงานบุคคล และดานการบริหารงานทั่วไป
โดยมีแนวทางการดําเนินการ ดังนี้
(๑) สงเสริม สนับสนุน และพัฒนาสถานศึกษาหรือกลุมสถานศึกษาใหมีความเปน
อิสระในการบริหารจัดการศึกษา ครอบคลุม ดานการบริหารวิชาการ ดานการบริหารงบประมาณ ดานการ
บริหารงานบุคคล และดานการบริหารงานทั่วไป
(๒) สงเสริม สนับสนุนใหสถานศึกษา หรือกลุมสถานศึกษาจัดหาเจาหนาที่เพื่อ
ปฏิบัติหนาที่สนับสนุนงานดานธุรการ ดานการเงิน การบัญชีและพัสดุ และดานบริหารงานบุคคล เพื่อมิให
งานดังกลาวเปนภาระที่เกินสมควรแกครู ผูปฏิบัติหนาที่การจัดการเรียนรูใหแกผูเรียน
(๓) สงเสริม สนับสนุน ใหโรงเรียนขนาดเล็ก ใหมีระบบการบริหารจัดการที่
หลากหลาย เชน การบริหารจัดการแบบกลุมโรงเรียน การสอนแบบบูรณาการ คละชั้น เปนตน
(๔) นําผลการประกันคุณภาพการศึกษามาใชในการวางแผนการปฏิบัติการ
ตรวจสอบติดตามเพื่อการปรับปรุงพัฒนาสถานศึกษาใหมีคุณภาพและเปนไปตามมาตรฐานการศึกษา
๖.๒ พัฒนาสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา และสถานศึกษา ใหเปนหนวยงานมีความ
ทันสมัยอยางมีประสิทธิภาพ
เปน มาตรการในการเพิ ่ม ประสิท ธิภ าพการบริห ารงานของสํ า นัก งานทั ้ง ระดับ
สํานักงานสว นกลาง และสํานักงานเขตพื้น ที่การศึกษา ใหเปน หนว ยงานที่ทันสมัย พรอมที่จะปรับ ตัวใหทัน
ตอ การเปลี ่ย นแปลงของโลกอยู ต ลอดเวลา มีค วามโปรง ใส ปลอดการทุจ ริต และประพฤติม ิช อบ
บริห ารจัด การตามหลัก ธรรมาภิบ าล เปน หนว ยงานที ่ม ีห นา ที ่ส นับ สนุน สง เสริม ตรวจสอบ ติด ตาม
เพื่อใหสถานศึกษาสามารถจัดการศึกษาไดอยางมีประสิทธิภาพ
โดยมีแนวทางการดําเนินการ ดังนี้
(๑) ศึ ก ษา วิ เ คราะห ปรั บ ปรุง และพัฒ นาสํานั กงานเขตพื้น ที่ก ารศึ ก ษา ให เปน
หน ว ยงานที่ ทัน สมั ย มี ห น า ที่ สนั บ สนุ น กํากับ ติด ตาม ตรวจสอบ และประเมิน ผล สถานศึก ษา เพื่ อการ
บริ ห ารจั ด การที่ มี ป ระสิ ทธิ ภ าพ โดยยึ ด หลักธรรมาภิบ าล
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(๒) ส ง เสริ ม สนั บ สนุน ใหสํานักงานเขตพื้น ที่การศึ กษา ใชร ะบบการบริห าร
จั ด การที่ มุ งเน น คุ ณธรรมและความโปร ง ใสในการทํา งานตามหลั ก การประเมิน คุณ ธรรมและความโปรง ใส
ในการดําเนิ น งานของหน ว ยงานภาครั ฐ (Integrity & Transparency Assessment : ITA)
(๓) ส ง เสริ ม สนั บ สนุน ใหสํานักงานเขตพื้น ที่การศึ กษานํานวัตกรรม และ
เทคโนโลยี ดิจิ ทัล (Digital Technology) มาใชใ นการบริห ารงาน
(๔) ส ง เสริ ม การบริห ารจัด การเขตพื้น ที่ การศึก ษาโดยใชพื้น ที่ เปน ฐาน
(Area-based Management) รู ป แบบการบริ ห ารแบบกระจายอํานาจ “CLUSTERs”
(๕) ส ง เสริ ม การมีสว นรว ม จัดทําแผนบูร ณาการจัด การศึก ษาในระดับ พื้น ที่
(๖) สรางความเขมแข็งในการยกระดับคุณภาพการศึกษารูปแบบเครือขาย
เชน เครือขายสงเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษา ศูนยพัฒนากลุมสาระการเรียนรู สหวิทยาเขต
กลุมโรงเรียน ฯลฯ
(๗) สงเสริมใหทุกภาคสวนของสังคมมีสวนรวมในการจัดการศึกษาแบบบูรณาการ
ที่ตอบสนองความตองการของประชาชนและพื้นที่
(๘) ส ง เสริ ม สนั บ สนุน ผูป กครอง ชุ มชน สัง คม และสาธารณชน ใหมี ความรู
ความเข า ใจ และมี ส ว นร ว มรั บ ผิ ดชอบ (Accountability) ในการบริ ห ารจั ด การศึ กษา
(๙) ส ง เสริ ม ให ทุ กภาคสว นของสัง คมเขา มามีสว นรว มสนับ สนุน ทรั พยากร
เพื่ อการศึ ก ษา
๖.๓ พั ฒนานวั ต กรรม เทคโนโลยีดิจิทั ล (Digital Technology) และระบบการ
ทํา งานที่ เ ป น ดิ จิ ทั ล เข า มาประยุ กต ใ ช อ ยา งคุมคา และเกิด ประโยชนสู งสุด
เปน มาตรการในการประยุก ตใ ชเ ทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) มาใช
ในการเพิ่มประสิทธิภ าพการบริหารอยางเปนระบบ นําไปสูการนําเทคโนโลยีการวิเคราะหขอมูลขนาดใหญ
(Big Data Technology) เพื่อเชื่อมโยงขอมูล ดานตาง ๆ ตั้งแตขอมูล ผูเ รียน ขอมูล ครู ขอมูล สถานศึกษา
ขอ มูล งบประมาณ และขอ มูล อื ่น ๆ ที ่จํ า เปน มาวิเ คราะหเ พื ่อ ใหส ถานศึก ษาสามารถจัด การเรีย นรู
เพื ่อ พัฒ นาผู เ รีย นเปน รายบุค คลตามสมรรถนะ และความถนัด และสามารถวิเ คราะหเ ปน ขอ มูล
ในการวางแผนการพัฒ นาทรัพ ยากรมนุษ ยข องประเทศ นํ า Cloud Technology มาใหบ ริก าร
แกหนวยงานทุกระดับทั้งระดับ IaaS PaaS และ SaaS และพัฒนาแพลตฟอรมดิจิทัล (Digital Platform)
ระบบบริห ารงานสํานักงาน เชน ระบบแผนงานและงบประมาณ ระบบบัญชี ระบบพัส ดุ ระบบสารบรรณ
เปนตน เพื่อเจาหนาที่สามารถใชในการปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ เชื่องโยงกันทั้งองคกร
โดยมีแนวทางการดําเนินการ ดังนี้
(๑) ศึ ก ษา วิ เ คราะห นํา Cloud Technology มาให บ ริการหนว ยงานในสัง กัด
ทุกระดั บ ทั้ ง ในรู ป แบบ Private Cloud Hybridge Cloud และ public Cloud ทั้ งในระดั บ IaaS Paas
และ SaaS
(๒) ศึ ก ษา วิ เ คราะห นํา Big Data Technology มาใชในการเชื่อ มโยงขอ มูล
ของนั กเรี ย นในฐานข อมู ล ต า ง ๆ เพื่ อนํา มาวิเ คราะห คุ ณภาพของผูเรี ย นในมิติตาง ๆ
(๓) พั ฒ นาแพลตฟอร มดิ จิ ทัล (Digital Platform) เพื่ อสนับ สนุน ภารกิจ
ด า นบริ ห ารจั ด การศึ ก ษาทั้ ง ระบบพร อมใหบ ริ การ (Services) เชื่อ มโยงขอ มูล เพื่ อ แลกเปลี่ย น
และบู ร ณาการข อมู ล ภาครั ฐ ทั้ งภายในและนอกสั งกั ดอี กทั้ งยังเปน ระบบกลางสํา หรับ ใชในการพิสูจ น
ยื น ยั น ตั ว ตนเดี ย วและรองรั บ การทํา งานรว มกับ แพลตฟอรมดิจิทัล ต าง ๆ
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(๔) พั ฒ นาแพลตฟอร มดิ จิ ทั ล (Digital Platform) ดา นการเรีย นรู ของผูเรีย น
และบุ คลากรทางการศึ ก ษา ด า นการบริห ารงาน เชื่อ มโยงถึง การพัฒ นาครู เพื่ อให ส อดคล อ ง
กั บ ความก า วหน า ในอาชี พ ตลอดจนพั ฒ นา ระบบข อมู ล สารสนเทศของผูเรีย นเปน รายบุค คล
ตั้ งแต ร ะดั บ ปฐมวั ย จนจบการศึ กษาขั้ น พื้น ฐาน ที่ส ามารถเชื่ อมโยงกับ หนว ยงานที่เ กี่ย วข อง
นํา ไปสู การพั ฒ นาฐานข อ มู ล ประชากรด านการศึ ก ษาของประเทศ
นโยบายที่ ๗ การใชบริบทของจังหวัดเชียงใหม เปนฐานการเรียนรูและตอยอดการพัฒนาองคกรแหง
นวัตกรรม
ตัวชี้วัด
1. รอยละของบุคลากรระดับกลุมและระดับเขตพื้นที่การศึกษาที่เขารวมประชุมปฏิบัติการ
PLC และพัฒนางานดวยนวัตกรรมการศึกษา
2. รอยละของครุและผูบริหารในเครือขายพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่สรางนวัตกรรมในการ
บริหารสถานศึกษาและการจัดการเรียนรู
3. สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 1 เปนสํานักงานสีเขียว และ
สํานักงานที่ใชเทคโนโลยีในการบริหารจัดการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
4. รอยละของบุคลากรในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ปฏิบัติตนตามคานิยมองคกร
5. รอยละของสถานศึกษามีการพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนและการประกันคุณภาพ
การศึกษา
6. รอยละของผูเรียนที่เปนนวัตกร
กลยุทธที่ ๗ พัฒนาสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา และสถานศึกษาใหเปนบุคคลและองคกรแหงการ
เรียนรูกาวสูองคกรแหงนวัตกรรม
๗.๑ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
(1) สงเสริมใหบุคลากรทุกคน ประกอบดวย ผูบริหาร บุคลากรทางการศึกษา 38 ค (1)
(๒) ทุกคนพัฒนาตนเองใหมีความรู ความสามารถในภารกิจที่รับผิดชอบ ใชเทคโนโลยีในการปฏิบัติงานได
สะดวก รวดเร็ว มีประสิทธิภาพ
(๒) พัฒนาผูอํานวยการกลุม ศึกษานิเทศก และบุคลากรในสํานักงาน สามารถสราง
ผลงานใหมๆหรือนวัตกรรมทางการศึกษา ใหเกิดประโยชนตอการพัฒนาตน พัฒนางาน มีภาวะผูนํา มี
ทักษะในการนําเสนอผลงานที่ดีของตนเองและกลุม เปนบุคคลแหงการเรียนรู และกาวสูองคกรนวัตกรรม
ในอนาคต
(๓) สงเสริม สนับสนุน การบริหารสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาในรูปแบบเครือขายพัฒนา
คุณภาพการศึกษาระดับอําเภอ การบริหาร Clusters (เชิงพื้นที่) การบูรณาการการจัดการเรียนรูกับชุมชน
ในพื้นที่ (Partnerships)และการมีสวนรวมในการบริหารการศึกษาแบบบูรณาการรวมกับหนวยงานอื่น ๆ
ทั้งในดานโอกาสทางการศึกษา คุณภาพการศึกษา และประสิทธิภาพในการบริหารการศึกษา
(4) สงเสริมการพัฒนาการบริหารสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา โดยใชเครื่องมือการ
ประเมิน ITA การประเมินมาตรฐานสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา การติดตามประเมินผลตัวชี้วัดสํานักงาน
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คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, Green Office การประเมินโครงการตาง ๆ ใหมีความเปนเอกภาพและมี
ประสิทธิภาพ
(5) สงเสริมการนําเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) มาใชในการบริหารสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษา และใหบริการแกสถานศึกษา สามารถเชื่อมโยงขอมูลทุกดานของสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษา นํา Big Data ไปใชในการวางแผนพัฒนาการศึกษาไดทุกระดับการศึกษา
(6) กําหนดจุดเนนการพัฒนาสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาในแตละปงบประมาณรวมกัน
และสงเสริมใหมีการปฏิบัติตามคานิยมองคกรอยางเขมแข็ง โดยเฉพาะอยางยิ่งดานความมีวินัย ความ
รับผิดชอบ ตองานในหนาที่และภารกิจขององคกร
๗.๒ สถานศึกษา
(1) ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของสถานศึกษา โดยการพัฒนาหลักสูตร การจัดการเรียนรู
การบริหารงานวิชาการ ใหสอดคลองกับความเปลี่ยนแปลง นําไปสูการพัฒนาผูเรียนในศตวรรษที่ 21
(3R 8C) มีคุณธรรมจริยธรรม ทัศนคติที่ถูกตอง คานิยมที่ดีงาม
(2) ยกระดับคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ใหมีสวนรวมในการบริหาร/พัฒนา
หลักสูตร และการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ใหสถานศึกษาเปนแหลงเรียนรูตลอดชีวิตของคน
ในชุมชน
(3) สงเสริมการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ใหเกิดผลตอการพัฒนาคุณภาพของ
สถานศึกษาทั้งระบบ
(๔) สงเสริมการเรียนรูของครูทุกระดับ และปรับเปลี่ยนการพัฒนาครูจากผูสอน เปนผู
อํานวยความสะดวกการเรียน เนนการสอนใหผูเรียนพัฒนาทักษะการคิด วิเคราะห คิดสรางสรรค ใหกับ
นักเรียนทุกคนอยางเปนรูปธรรมทุกโรงเรียน
(๕) สงเสริมการพัฒนางานของผูบริหาร ครู นักเรียน ใหเปนบุคคลแหงการเรียนรู เปน
นวัตกร ใชนวัตกรรม PLC, Active Learning, STEM, IS, English, Higher Order Thinking สรางสรรค
ผลงาน ผูบริหาร ครู และนักเรียนใหเปนนวัตกรรมและกาวสูโรงเรียนนวัตกรรม (Thailand 4.0)
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สวนที่ 2
ผลการดําเนินงาน
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 1 มีสถานศึกษาในสังกัดที่รับผิดชอบในพื้นที่
4 อําเภอ ไดแก อําเภอเมืองเชียงใหม อําเภอดอยสะเก็ด อําเภอสันกําแพง และอําเภอแมออน ซึ่งมีผลการ
ดําเนินงานดานการบริหารจัดการตามภารกิจ ดังนี้
ดานการบริหารจัดการศึกษา
1. ปริมาณการศึกษา
จํานวนสถานศึกษา นักเรียน ครู และหองเรียน ปการศึกษา 2562
จํานวน
จํานวนนักเรียน
จํานวนครู
ที่
อําเภอ
สถานศึกษา
(คน)
(คน)
(แหง)
1 เมืองเชียงใหม
31
10,804
537
2 ดอยสะเก็ด
25
4,244
267
3 สันกําแพง
22
4,675
237
4 แมออน
9
1,313
83
รวมทั้งสิ้น
87
21,036
1,124

ที่
1
2
3
4

จํานวนสถานศึกษา นักเรียน ครู และหองเรียน ปการศึกษา 2563
จํานวน
จํานวนนักเรียน
จํานวนครู
อําเภอ
สถานศึกษา
(คน)
(คน)
(แหง)
เมืองเชียงใหม
31
10,625
552
ดอยสะเก็ด
24
4,171
227
สันกําแพง
22
4,908
258
แมออน
9
1,298
77
รวมทั้งสิ้น
86
21,002
1,114

จํานวนหองเรียน
(หอง)
407
253
219
75
954

จํานวนหองเรียน
(หอง)
415
245
230
76
966

*ในปการศึกษา 2563 โรงเรียนบานแมจอง อ.ดอยสะเก็ด ไดโอนไปสังกัด อปท.(เทศบาลตําบลตลาดใหญ)
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จํานวนขอมูลนักเรียนจําแนกตามระดับชั้น ปการศึกษา 2562 – 2563
ระดับชั้น
ปการศึกษา 2562
ปการศึกษา 2563
อนุบาลปที่ 1
316
255
อนุบาลปที่ 2
1,271
1,251
อนุบาลปที่ 3
1,425
1,497
รวมกอนประถมศึกษา
3,012
3,003
ประถมศึกษาปที่ 1
2,989
2,822
ประถมศึกษาปที่ 2
2,646
2,854
ประถมศึกษาปที่ 3
2,559
2,630
ประถมศึกษาปที่ 4
2,536
2,531
ประถมศึกษาปที่ 5
2,498
2,497
ประถมศึกษาปที่ 6
2,508
2,456
รวมประถมศึกษา
15,736
15,790
มัธยมศึกษาปที่ 1
807
728
มัธยมศึกษาปที่ 2
816
746
มัธยมศึกษาปที่ 3
665
735
รวมมัธยมศึกษาตอนตน
2,288
2,209
รวมทั้งสิ้น
21,036
21,002
จํานวนบานเรียน สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 1 ปการศึกษา 2562 – 2563
ที่
1
2
3
4

อําเภอ
เมืองเชียงใหม
ดอยสะเก็ด
สันกําแพง
แมออน
รวมทั้งสิ้น

ปการศึกษา 2562
จํานวนบานเรียน จํานวนนักเรียน
(แหง)
(คน)
19
23
3
4
9
12
1
1
32
40

ปการศึกษา 2563
จํานวนบานเรียน จํานวนนักเรียน
(แหง)
(คน)
24
29
5
5
10
14
39
48
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จํานวนโรงเรียนจําแนกตามขนาดโรงเรียน ปการศึกษา 2562 – 2563
ขนาดโรงเรียน
นักเรียน 1-120 คน
นักเรียน 120-200 คน
นักเรียน 201-300 คน
นักเรียน 301-500 คน
นักเรียน 501-1,499 คน
นักเรียน 1,500-2,499 คน
รวม

จํานวนโรงเรียนแยกตามขนาดโรงเรียน
ปการศึกษา 2562
ปการศึกษา 2563
36
35
17
18
15
15
10
10
7
6
2
2
87
86

จํานวนขอมูลครูและบุคลากรทางการศึกษา ในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เชียงใหม
เขต 1 ปงบประมาณ 2563
ที่
ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
จํานวน
ในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 1
(คน)
1 ขาราชการที่ปฏิบัติงานในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 1
1.1 ผูอํานวยการ
1
1.2 รองผูอํานวยการ
4
1.3 กลุมอํานวยการ
7
1.4 กลุมบริหารงานบุคคล
5
1.5 กลุมนโยบายและแผน
7
1.6 กลุมบริหารงานการเงินและสินทรัพย
6
1.7 กลุมสงเสริมการจัดการศึกษา
5
1.8 กลุมนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา
13
1.9 กลุมกฎหมายและคดี
1
1.10กลุมสงเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
1
1.11กลุมพัฒนาครูและบุคลากร
1.12หนวยตรวจสอบภายใน
3
2 ลูกจางประจํา
5
3 ลูกจางชั่วคราว/พนักงานราชการ
9
รวมทั้งสิ้น

67
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ที่
1

2
3
4

จํานวนขอมูลผูบริหาร/ขาราชการครูและบุคลากรในสถานศึกษา ปงบประมาณ 2563
ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ในสถานศึกษา 87 แหง
ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
1.1 ผูอํานวยการสถานศึกษา
1.2 รองผูอํานวยการสถานศึกษา
1.3 ครู
1.4 บุคลากรทางการศึกษา
พนักงานราชการ(ครู)
ลูกจางประจํา
ลูกจางชั่วคราว
4.1 ครูขั้นวิกฤต
4.2 ครูวิทยาศาสตร คณิตศาสตร
4.3 ครูผูทรงคุณคา
4.4 ครูธุรการ
4.5 พี่เลี้ยงเด็กพิการ
4.6 นักการภารโรง
รวมทั้งสิ้น

จํานวน
(คน)
76
6
1,031
1
18
45
58
18
25
86
39
35
1,444
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2. คุณภาพการศึกษา
2.1 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (O-NET) ปการศึกษา 2562 เปรียบเทียบกับ
ระดับประเทศ ระดับสังกัด และระดับเขตพื้นที่การศึกษา
ระดับประถมศึกษาปที่ 6
คะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (O-NET) ชั้นประถมศึกษาปที่ 6
ปการศึกษา 2562 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ระดับสังกัดและระดับประเทศ
กลุมสาระ

ระดับเขตพื้นที่

ระดับสังกัด

ระดับประเทศ

ภาษาไทย

52.72

47.95

49.07

คณิตศาสตร

35.69

31.60

32.90

วิทยาศาสตร

38.02

34.30

35.55

ภาษาอังกฤษ

36.72

30.86

34.42

เฉลี่ย

40.79

36.18

37.99

แผนภูมิแสดง ผลการทดสอบ O-NET ปการศึกษา 2562 ชั้นประถมศึกษาปที่ 6 สพป.เชียงใหม เขต 1
60
50
40
ระดับเขตพื้นที่

30

ระดับสังกัด
ระดับประเทศ

20
10
0

ภาษาไทย

คณิตศาสตร

วิทยาศาสตร

ภาษาอังกฤษ

เฉลี่ย

จากตารางและแผนภูมิ พบวา คะแนนเฉลี่ยทั้ง 4 กลุมสาระการเรียนรูและรวมเฉลี่ย ของการ
ทดสอบทางการศึกษา ระดับชาติ (O-NET) ชั้นประถมศึกษาปที่ 6 ปการศึกษา 2562 ระดับเขตพื้นที่
การศึกษามีคะแนนเฉลี่ยสูงกวาระดับสังกัดและระดับประเทศ
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การเปรียบเทียบผลการทดสอบ O-NET ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6
โรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 1 ปการศึกษา 2561-2562
วิชา
ระดับ
ปการศึกษา2561
ปการศึกษา2562 ผลตาง62/61
ระดับเขตพื้นที่
59.64
52.72
-6.92
ไทย
ระดับสพฐ.
54.61
47.95
-6.66
ระดับชาติ
55.9
49.07
-6.83
ระดับเขตพื้นที่
42.67
35.69
-6.98
คณิตศาสตร
ระดับสพฐ.
35.65
31.6
-4.05
ระดับชาติ
37.5
32.9
-4.6
ระดับเขตพื้นที่
42.02
38.02
-4
วิทยาศาสตร
ระดับสพฐ.
38.83
34.3
-4.53
ระดับชาติ
39.93
35.55
-4.38
ระดับเขตพื้นที่
42.89
36.72
-6.17
ภาษาอังกฤษ
ระดับสพฐ.
35.47
30.86
-4.61
ระดับชาติ
39.24
34.42
-4.82
แผนภูมิที่ 3 ผลการทดสอบ O-NETเปรียบเทียบ ปการศึกษา 2561-2562 ชั้นประถมศึกษาปที่ 6
60
50
40
30
ปการศึกษา2561

20

ปการศึกษา2562

ไทย

คณิตศาสตร

วิทยาศาสตร

ระดับชาติ

ระดับสพฐ.

ระดับเขตพื้นที่

ระดับชาติ

ระดับสพฐ.

ระดับเขตพื้นที่

ระดับชาติ

ระดับสพฐ.

ระดับเขตพื้นที่

ระดับชาติ

ระดับสพฐ.

0

ระดับเขตพื้นที่

10

ภาษาอังกฤษ

จากตาราง และแผนภูมิ พบวา คะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ของ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 โรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 1
ปการศึกษา 2561-2562 ทุกระดับ มีคะแนนที่ลดลง
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ระดับมัธยมศึกษาปที่ 3
คะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3
ปการศึกษา 2562 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ระดับสังกัดและ ระดับประเทศ
กลุมสาระ

ระดับเขตพื้นที่

ระดับสังกัด

ระดับประเทศ

ภาษาไทย

55.44

55.91

55.14

คณิตศาสตร

24.59

26.98

26.73

วิทยาศาสตร

29.65

30.22

30.07

ภาษาอังกฤษ

30.66

32.98

33.25

เฉลี่ย

35.09

36.52

36.30

แผนภูมิแสดง ผลการทดสอบ O-NET ปการศึกษา 2562 ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 สพป.เชียงใหม เขต 1

60

50

40
ระดับเขตพื้นที่
30

ระดับสังกัด
ระดับประเทศ

20

10

0

ภาษาไทย

คณิตศาสตร

วิทยาศาสตร

ภาษาอังกฤษ

เฉลี่ย

จากตาราง และแผนภูมิ พบวา คะแนนเฉลี่ยรวม ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 มีผลคะแนนเฉลี่ยต่ํากวา ระดับสังกัด
และระดับประเทศ โดยในสาระการเรีย นรูภ าษาไทย มี คะแนนสูงกวาระดับ ประเทศ สวนสาระการเรียนรู
คณิตศาสตร วิทยาศาสตรและภาษาอังกฤษ ระดับเขตพื้นที่มีคะแนนเฉลี่ยต่ํากวาระดับสังกัด และระดับประเทศ
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การเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 3 โรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 1 ปการศึกษา
2561-2562
วิชา
ระดับ
ปการศึกษา2561 ปการศึกษา2562 ผลตางป 62/61
ระดับเขตพื้นที่
55.44
55.38
0.06
ไทย
ระดับสพฐ.
55.04
55.91
0.87
ระดับชาติ
54.42
55.14
0.72
ระดับเขตพื้นที่
24.59
27.31
-2.72
คณิตศาสตร
ระดับสพฐ.
30.28
26.98
-3.30
ระดับชาติ
30.04
26.73
-3.31
ระดับเขตพื้นที่
29.65
35.94
-6.29
วิทยาศาสตร
ระดับสพฐ.
36.43
30.22
-6.21
ระดับชาติ
36.10
30.07
-6.03
ระดับเขตพื้นที่
30.66
27.29
3.37
ภาษาอังกฤษ
ระดับสพฐ.
29.10
32.98
3.88
ระดับชาติ
29.45
33.25
3.80
แผนภูมแิ สดง ผลการทดสอบ O-NETเปรียบเทียบ ปการศึกษา 2561-2562 ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3
60

ปการศึกษา2561

50

ปการศึกษา2562

40
30
20

ไทย

คณิตศาสตร

วิทยาศาสตร

ระดับชาติ

ระดับสพฐ.

ระดับเขตพื้นที่

ระดับชาติ

ระดับสพฐ.

ระดับเขตพื้นที่

ระดับชาติ

ระดับสพฐ.

ระดับเขตพื้นที่

ระดับชาติ

ระดับสพฐ.

0

ระดับเขตพื้นที่

10

ภาษาอังกฤษ

จากตาราง และแผนภูมิ พบวา คะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 3 โรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 1 เมื่อพิจารณา
เปรียบเทียบปการศึกษา 2561- 2562 กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย และกลุมสาระการเรียนรูภาษาอังกฤษ
มีผลตางเพิ่มขึ้น กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตรและ วิทยาศาสตร มีผลตางลดลง
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2.2 ผลการประเมินคุณภาพผูเรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปที่ 3 ปการศึกษา 2562
เปรียบเทียบกับ ระดับประเทศ ระดับสังกัด และระดับเขตพื้นที่การศึกษา
ดาน
ดานคณิตศาสตร
ดานภาษาไทย
รวมความสามารถ
ทั้ง 2 ดาน

ระดับเขตพื้นที่
49.48
49.27
49.37

ระดับ สพฐ.
45.64
46.00
45.82

ระดับประเทศ
44.94
46.46
45.70

50
49
48
47
ระดับเขตพื้นที่

46

ระดับ สพฐ.
ระดับประเทศ

45
44
43
42

ความสามารถดานคณิตศาสตร ความสามารถดานภาษาไทย

รวมทั้ง 2 ดาน

เปรียบเทียบผลการประเมินคุณภาพผูเ รียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปที่ 3 ปการศึกษา 2562
กับปการศึกษา 2561
ระดับ
ปการศึกษา 2561
ปการศึกษา 2562
ผลตาง 62/61
ระดับเขตพื้นที่
53.44
49.37
-4.07
ระดับ สพฐ.
49.39
45.82
-3.57
ระดับ ประเทศ
49.48
45.70
-3.78
จากตาราง และแผนภูมิ พบวา คะแนนเฉลี่ยผลการประเมินคุณภาพ (NT) ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3
โรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 1 ในปการศึกษา 2562 สูงกวา
ระดั บ สํ า นั ก งานคณะกรรมการการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน และระดั บ ประเทศ และเมื่ อพิ จ ารณาเปรี ย บเที ย บ
ปการศึกษา 2561- 2562 มีผลตางลดลง
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2.3 ผลการประเมินความสามารถดานการอานของผูเรียน ชั้นประถมศึกษาปที่ 1 ปการศึกษา
2562 เปรียบเทียบกับ ระดับประเทศ ระดับสังกัด และระดับเขตพื้นที่การศึกษา
สมรรถนะ
อานออกเสียง
อานรูเรื่อง
รวมทั้ง 2 สมรรถนะ

ระดับเขตพื้นที่
60.04
66.80
63.42

ระดับ สพฐ.
67.49
72.51
70.00

ระดับประเทศ
68.50
72.81
70.66

80
70
60
50
ระดับเขตพื้นที่

40

ระดับ สพฐ.
ระดับประเทศ

30
20
10
0

อานออกเสียง

อานรูเรื่อง

รวม 2 สมรรถนะ

เปรียบเทียบผลการประเมินความสามารถดานการอานของผูเรียน ชั้นประถมศึกษาปที่ 1
ปการศึกษา 2562 กับปการศึกษา 2561
สมรรถนะ
ปการศึกษา 2561
ปการศึกษา 2562
ผลตาง 62/61
อานออกเสียง
62.54
60.04
-2.5
อานรูเรือ่ ง
68.68
66.80
-1.88
รวม 2 สมรรถนะ
65.61
63.42
-2.19
จากตาราง และแผนภูมิ พบวา คะแนนเฉลี่ยผลการประเมินความสามารถดานการอานของ
ผูเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 1 (RT) โรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 1
ในปการศึกษา 2562 ต่ํากวาระดับสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และระดับประเทศ และเมื่อ
พิจารณาเปรียบเทียบ ปการศึกษา 2561- 2562 มีผลตางลดลง
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3. ดานโอกาสทางการศึกษา
3.1 ผลการรับนักเรียนเปรียบเทียบกับแผนการรับนักเรียน ประจําปการศึกษา 2563
ระดับชั้น
โรงเรียนที่ แผนการรับนักเรียน
ผลการรับนักเรียน
เปดรับ หองเรียน นักเรียน หองเรียน รอยละ นักเรียน
นักเรียน
(คน)
(คน)
อนุบาล
59
82
1,812
88
94.87 1,506
ประถมศึกษาปที่1
86
130
3,710
122
97.60 2,818
มัธยมศึกษาปที่ 1
27
38
1,162
34
92.10
713

รอยละ
83.12
75.96
61.36

3.2 ขอมูลนักเรียนที่จบการศึกษาชั้นประถมศึกษาปที่ 6 ปการศึกษา 2562 เรียนตอชั้นมัธยมศึกษา
ปที่ 1 ในปการศึกษา 2563
จํานวน
รายการ
จํานวนนักเรียนที่เรียนตอ (คน)
รวม
นักเรียนที่
ปริ
ย
ต
ั
ธ
ิ
รรม
สพฐ. เอกชน
อปท. กศน.
อื่นๆ
รวม
รอยละ
จบ ป.6

87
โรงเรียน

2,477

2,275 113
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15

15

17

2,477

100

3.3 ขอมูลนักเรียนที่จบการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ปการศึกษา 2562 เรียนตอในปการศึกษา 2563
รายการ
27โรงเรียน

จํานวนนักเรียนที่
จบ ม.3

639

จํานวนนักเรียนที่เรียนตอ ปการศึกษา 2563 (คน)
รวม
รอยละ
626
97.97

ไมเรียนตอ
(คน)
13

3.4 จํานวนและรอยละของเด็กดอยโอกาสที่ไดรับการดูแลชวยเหลือ และสงเสริมใหไดรับการศึกษาเต็ม
ตามศักยภาพจําแนกตามประเภทความดอยโอกาส ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2563
ประเภท
1. เด็กที่ถูกบังคับใหขายแรงงานหรือแรงงานเด็ก
2. เด็กที่อยูในธุรกิจทางเพศหรือโสเภณี
3. เด็กที่ถูกทอดทิ้งหรือกําพราเด็ก
4. เด็กในสถานพินิจและคุมครองเด็กและเยาวชน
5. เด็กเรรอน
6. เด็กที่ไดรับผลจากโรคเอดสฯ
7. เด็กในชนกลุมนอย
8. เด็กที่ถูกทํารายทารุณ
9. เด็กยากจน (มากเปนพิเศษ)
10. เด็กที่มีปญหาเกี่ยวกับยาเสพติด
รวม

เด็กดอยโอกาส
จํานวนทั้งหมด
ไดรับการดูแลชวยเหลือ
(คน)
จํานวน
รอยละ
20
20
100
8,980
8,980
100
9,000
9,000
100
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3.5 จํานวนนักเรียนไดรับการดูแลชวยเหลือตามระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน ภาคเรียนที่ 1
ปการศึกษา 2563
ประเภท
1. กลุมปกติ
2. กลุมเสีย่ ง
3. กลุมมีปญหา
4. กลุมพิเศษ

รวม

จํานวนนักเรียน
จํานวนทั้งหมด
ไดรับการดูแลชวยเหลือ
(คน)
จํานวน
รอยละ
20,237
20,237
100
388
388
100
200
200
100
177
177
21,002
21,002
100

4. ดานประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
ผลการประเมินผลการบริหารจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
เชียงใหม เขต 1 ตั้งแตปงบประมาณ พ.ศ.2561-2563
ปงบประมาณ พ.ศ.2561
ปงบประมาณ พ.ศ.2562
ปงบประมาณ พ.ศ.2563
ที่
รายการ
ผลคะแนน ระดับคุณภาพ ผลคะแนน

ระดับคุณภาพ

ผลคะแนน

ระดับคุณภาพ

1 การประเมินคุณธรรมและ
ความโปรงใสในการ
94.02
A
94.02
A
99.59
AA
ดําเนินงานของ สพท.ออนไลน
(ITA Online)
2 การประเมินผลการบริหาร
และการจัดการศึกษาของ
3
ดี
3
ดี
5
ดีเยี่ยม
สพท.ตามมาตรฐานสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษา
3 การประเมินสวนราชการตาม
มาตรการปรับปรุง
4.48
คุณภาพ
4.57
คุณภาพ
4.70
คุณภาพ
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติ
ราชการ KRS
4 การประเมินผลการบริหารจัด
การศึกษาขั้นพื้นฐานตาม
3.26
ดีเยี่ยม
4.58
ดีเยี่ยม
4.50
ดีเยี่ยม
ยุทธศาสตรของ สพฐ. ARS
จากผลการประเมินการบริหารจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานทั้ง 4 ดาน มีการพัฒนาอยูในระดับคุณภาพสูงสุด
ทุกดาน ทั้งนี้ดานการประเมินคุณธรรมและความโปรงใส ITA Online ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2563 ผลคะแนน
99.59 เปนผลคะแนนในลําดับที่ 1 ของประเทศ (จาก 225 เขตพื้นที่) และการประเมินสวนราชการตามมาตรการ
ปรับปรุงประสิทธิภาพ(คํารับรอง KRS) ผลคะแนนเปนลําดับที่ 8 ของประเทศ (จาก 225 เขตพื้นที่)
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5. ดานการบริหารงบประมาณ
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 1 ไดพัฒนาระบบการกํากับ ติดตาม
ตรวจสอบการบริหารจัดการงบประมาณที่มีประสิทธิภาพอยางจริงจังและตอเนื่อง โดยกําหนดเปาหมายให
สํานักงานเขตพื้น ที่ การศึ กษา สถานศึ กษา เบิกจายงบประมาณในภาพรวมไดไมนอยกวารอยละ 96 และ
งบลงทุ นไม น อยกว า ร อยละ 87 ซึ่ งสํา นักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชีย งใหม เขต 1 มีผ ลการ
ดําเนินงานดานการบริหารงบประมาณในปงบประมาณ พ.ศ. 2563 ดังนี้
งบประมาณ
งบบุคลากร
งบดําเนินงาน
งบลงทุน
เงินอุดหนุน
งบรายจายอื่น
100,000,000
90,000,000
80,000,000
70,000,000
60,000,000
50,000,000
40,000,000
30,000,000
20,000,000
10,000,000
0

งบประมาณที่ไดรับจัดสรร
5,691,000
64,656,584.00
54,725,660.00
94,170,154.00
6,411,186.00

ผลการเบิกจาย
5,337,144.00
63,498,050.99
53,486,392.75
93,873385.00
6,024,202.48

รอยละ
93.78
98.21
97.74
99.68
93.96

จํานวนเงินที่ไดรับจัดสรร
จํานวนเงินเบิกจาย
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ผลการดําเนินงานดานนโยบาย
นโยบายที่ 1 การจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของมนุษยและของชาติ

โครงการนอมนําพระราโชบายดานการศึกษาสูการปฏิบัติ และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปพัฒนา
ผูเรียนใหมีคุณลักษณะอันพึงประสงค “อยูอยางพอเพียง” ไดอยางมีประสิทธิภาพ ประจําปงบประมาณ 2563
วิธีการดําเนินงาน
1. การนอมนําพระบรมราโชบายดานการศึกษาของในหลวงรัชกาลที่ 10
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 1 ไดดําเนินการสงเสริมสนับสนุนให
สถานศึกษาทุกโรงในสังกัดจํานวน 84 โรงเรียนนอมนําพระราโชบายดานการศึกษาของในหลวง สูการปฏิบัติ
อยางเปนระบบ โดยกําหนดเปนนโยบายของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาในแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา
ของ สพป.เชียงใหม เขต 1 พ.ศ. 2562-2565 โดยกําหนดแผนยุทธศาสตรคือ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาเชียงใหม เขต 1 เปนเขตพื้นที่การศึกษาแหงนวัตกรรม ซึ่งนวัตกรรมไดแบงออกเปน 2 กลุมคือ
นวัตกรรมวิชาการ และนวัตกรรมการสรางคนดีสูสังคม
นวัตกรรมการสรางคนดีสูสังคม เปนการหลอมรวมกิจกรรมหลักของทุกโครงการที่เปนนโยบาย
ของ สพฐ. เชน โรงเรียนสุจริต, โรงเรียนคุณธรรม, โรงเรียนวิถีพุทธ, โรงเรียนที่ใชสติและสมาธิเปนฐานในการ
จัดการเรียนรู, โรงเรียนในโครงการกองทุน, โรงเรียนที่นอมนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสูสถานศึกษา,
โรงเรียนที่นอมนําศาสตรพระราชาสูสถานศึกษา ฯลฯ กระบวนการสงเสริมคือ โรงเรียนรวมกลุมเปนเครือขาย
เพื่อรวมกันพัฒนาและสรางนวัตกรรม เขตพื้นที่การศึกษาสนับสนุนงบประมาณสําหรับแตละเครือขายในการ
ดําเนินการใหสอดคลองกับบริบทและสภาพปญหาความต องการ และกําหนดจัด Symposium นําเสนอ
นวัตกรรมและแลกเปลี่ยนเรียนรูนวัตกรรมของโรงเรียน,ครู, ในภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2563
มีการรวมมือกับสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหมสงเสริมและคัดเลือกโรงเรียนตนแบบดาน
การนอมนําพระราโชบายดานการศึกษาสูการปฏิบัติอยางเปนรูปธรรม โดยไดคัดเลือกโรงเรียนตลาดขี้เหล็ก
อําเภอดอยสะเก็ด เปนตัวแทนของเขตพื้นที่เพื่อรับการสนับสนุนงบประมาณจาก ศธจ.เชียงใหม เพื่อเปนศูนย
เรียนรูและตนแบบโรงเรียนที่ใชปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและศาสตรพระราชาสูการปฏิบัติของสํานักงานเขต
พื้นที่
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาไดอนุมัติโครงการ “นวัตกรรมสรางคนดีสูสังคม” โดยบูรณาการ
ผ านโครงการโรงเรี ย นคุ ณธรรม สพฐ. เปน หลักซึ่งใชรูป แบบการเรี ย นรูแบบโครงงานคุณธรรม สพฐ. โดย
กําหนดใหทุกโรงเรียนดําเนินการใหสอดคลองกับบริบท ปญหาและความตองการ ตลอดทั้งในภาวะการแพร
ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 2019 ซึง่ กระบวนการของกิจกรรมโครงงานนั้น ไมวาจะเปนปญหาหรือกิจกรรมใด ๆ
ครูตองใหนักเรียนวิเคราะหความสอดคลองกับหลักการของพระราโชบายดานการศึกษา
2. การนอมนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 1 ไดรวมมือกับ กอ.รมน.จ.ชม.ในการ
นอมนําปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสูการปฏิบัติจริงในสถานศึกษาผานการจัดประชุมปฏิบัติการและนิเทศ

๔๗

รายโรงเรียน การเชิญผูบริหารโรงเรียนเขามารวมกิจกรรมรวมกับ กอ.รมน.จ.ชม. และ กอ.รมน.จ.ชม. ไดรวม
สรางโรงเรียนตนแบบคือ โรงเรียนตลาดขี้เหล็กอําเภอดอยสะเก็ดเปนศูนยเรียนรูดานเศรษฐกิจพอเพียง มีการ
เลี้ยงปลา ไก ปลูกผัก เพื่ออาหารกลางวัน และขยายกิจกรรมไปสูชุมชน โดยใหนักเรียนนําไกและปลาไปเลี้ยงใน
ชุมชนเพื่อสรางเปนเครือขายและเรียนรูไปดวยกัน และพัฒนาโรงเรียนดานความรู ความเขาใจ และความ
ตระหนักในการนอมนําปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสูสถานศึกษา ผานกิจกรรมนิเทศของกลุมนิเทศติดตามและ
ประเมินผล และการรวมมือกับ กอ.รมน.จ.ชม. และไดสงเสริมโรงเรียนใหสมัครเขารับการประเมินเปนศูนยการ
เรียนรูตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงดานการศึกษาประจําปการศึกษา 2562-2563 โดยมีจํานวน 2
โรงเรียนคือ โรงเรียนตลาดขี้เหล็ก โรงเรียนบานแมหวาน
ผลการดําเนินงาน
เชิงปริมาณ
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 1 มีสถานศึกษาในสังกัดไดรับการ
พัฒนาและประเมินผานการเปนสถานศึกษาพอเพียง โรงเรียนวิถีพุทธ โรงเรียนคุณธรรม สพฐ. โรงเรียนที่นอมนํา
พระราโชบายดานการศึกษาสูสถานศึกษาครบทุกโรงเรียนคิดเปนรอยละ 100
เชิงคุณภาพ
สถานศึกษาจํานวน 86 โรงเรียนผานการประเมินเปนสถานศึกษาพอเพียงทุกโรงเรียน คิดเปน
รอยละ 100 และไดดําเนินการตามแผนงานโครงการหลักของ สพฐ.คือ โรงเรียนวิถีพุทธ โรงเรียนคุณธรรม สพฐ.
โรงเรียนที่นอมนําพระราโชบายดานการศึกษาสูสถานศึกษา, ศาสตรพระราชา ครบทุกโรงเรียนคิดเปนรอยละ
100 โรงเรียนวัดสันกลางเหนือ ผานการประเมินเปนศูนยเรียนรูตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง จึงเปน
แหลงเรียนรูและศึกษาดูงานของโรงเรียนในเขตพื้นที่และโรงเรียนตางเขต ผูบริหารโรงเรียนวัดสันกลางเหนือและ
โรงเรียนตลาดขี้ เหล็ กได รั บเชิ ญเป นวิ ทยากรขยายผลการพั ฒนาสูศูนย เรียนรูตามหลั กปรั ชญาของเศรษฐกิ จ
พอเพียง และปการศึกษา 2562-63 มี 2 โรงเรียนขอรับการประเมินเปนศูนยการเรียนรูตามหลักของปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง
ผลการคั ด เลื อ กรางวั ล สู ง สุ ด ระดั บ ชาติ สถานศึ ก ษาพอเพี ย งที่ มี ผ ลการปฏิ บั ติ ที่ เ ป น เลิ ศ
ปการศึกษา 2562 ของศูนยศึกษาการพัฒนาที่ยั่งยืนและเศรษฐกิจพอเพียง ไดประกาศศูนยศึกษาการพัฒนาที่
ยั่งยื นและเศรษฐกิ จพอเพียง สถาบั นบัณฑิ ตพัฒนบริหารศาสตร เรื่อง ผลการคั ดเลือกรางวั ลสู งสุดระดับชาติ
สถานศึกษาพอเพียงที่มี ผลการปฏิบัติที่เปนเลิศ มีโรงเรียนในสังกัดจํานวน 3 โรงเรียน คือ โรงเรียนทาเหนือวิทยา
โรงเรียนบานโปงนอย และโรงเรียนชุมชนวัดทาเดื่อ
ปญหาอุปสรรค
การพัฒนาสถานศึกษาจากสถานศึกษาพอเพียงสูการเปนศูนยการเรียนรูตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง อุปสรรคของสถานศึ กษาคือ เป าหมายหรือแผนงานไมตอเนื่องหรื อมีการเปลี่ยนผูบริหาร
สถานศึกษาทําใหเปาหมายหรือจุดเนนมีการเปลี่ยนกิจกรรม
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ขอเสนอแนะ
1. สร า งกระบวนการให โรงเรี ย นมี ความตระหนั กในการน อมนํ าหลั กปรั ชญาของเศรษฐกิ จ
พอเพียงโดยบูรณาการสูการทํางานปกติของสถานศึกษา เพื่อใหเปนความสําคัญและการธํารงไวตอเนื่อง ยั่งยืน
2. มีเวทีเพื่อสงเสริม พัฒนา และเผยแพรนวัตกรรมการดําเนินงานการดําเนินงานที่นอมนําหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง, ศาสตรพระราชา,พระราโชบายดานการศึกษาสูสถานศึกษา ในระดับโรงเรียน,ระดับ
เครือขาย,ระดับเขตพื้นที่ เพื่อใหทุกฝายเขาใจและดําเนินการไดตอเนื่อง

25-26 กรกฏาคม 2563 กิจกรรมการนําเสนอโครงการ ในเวทีเปดบานนวัตกรรม ประจําปงบประมาณ
2563 ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ อบจ.เชียงใหม

7 สิงหาคม 2563 การรับการประเมินใหเปนศูนยการเรียนรูตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ณ
โรงเรียนบานแมหวานและโรงเรียนตลาดขี้เหล็ก ปการศึกษา 2563
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โครงการการปองกันปญหาและแกไขภัยคุกคามทุกรูปแบบในสถานศึกษา ภายใตระบบการดูแลชวยเหลือ
และคุมครองนักเรียน ประจําปงบประมาณ 2563
วิธีดําเนินงาน
สํ า นั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษาเชี ย งใหม เขต 1 ดํ า เนิ น การส ง เสริ ม สนั บ สนุ น ให
สถานศึกษามีระบบการดูแลชวยเหลือและคุมครองนักเรียนที่มีประสิทธิภาพ ตามจุดเนนในการพัฒนา โดยมีศูนย
เฉพาะกิจคุมครองและชวยเหลือนักเรียน (ฉก.ชน.สพท) ดําเนินการขับเคลื่อน คํานึงถึงสิทธิของนักเรียนใหไดรับ
โอกาสทางการศึ ก ษาด ว ยรู ป แบบที่ เ หมาะสม พั ฒ นาบุ ค คลากรของ สพท. และสถานศึ ก ษาให มี ค วามรู
ความสามารถในการดําเนินงานระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียน อยางเปนระบบและตอเนื่อง โดยจัดทําโครงการ
การปองกันปญหาและแกไขภัยคุกคามทุกรูปแบบในสถานศึกษา ภายใตระบบการดูแลชวยเหลือ และคุมครองนักเรียน
เพื่อสงเสริมและพัฒนาใหนักเรียนมีคุณภาพชีวิตที่ดี เปนสุข ปลอดภัยจากปญหาภัยคุกคามในรูปแบบตาง ๆ เชน
ภัยจากยาเสพติด ความรุนแรง การคุกคามในชีวิต และทรัพยสิน การคามนุษย อาชญากรรมไชเบอรและภัยพิบัติ
ตาง ๆ เปนตน กระบวนการขั้นตอน มีดังนี้
1. จัดทําคูมือแนวทางการดําเนินการดูแลชวยเหลือและคุมครองนักเรียนและประชุมชี้แจงนโยบาย
แนวทางและมาตรการดูแลชวยเหลือและคุมครองนักเรียนใหผูบริหาร.ในสังกัด
2. จัดประชุมนักจิตวิทยาประจําสถานศึกษาเพื่อชี้แจงนโยบายการดูแลชวยเหลือนักเรียนและ
ดูแลกลุมเด็กที่มีความตองการพิเศษ
3. จัดกิจกรรมเยี่ยมบานนักเรียน และโรงเรียนเพื่อติดตามดูแลชวยเหลือกลุมเด็กที่มีความตองการพิเศษ
(จิตวิทยาคลินิก) และกลุมนักเรียนปกติ และลงพื้นที่ เยี่ยมบานนักเรียนในกรณีฉุกเฉินที่ไดรับผลกระทบจาก
ภัยพิบัติ ภัยคุกคามตาง ๆ (เปนรายกรณีที่ไดรับรองขอ)
4. กิจกรรมการคั ดเลื อกสถานศึ กษาเพื่อรับ รางวัล ระบบการดู แลชวยเหลือนั กเรี ยนและคัด เลือกครู
ตนแบบการจัดการเรียนรูบูรณาการทักษะชีวิต ประจําป 2563
5. กิจกรรมการสงเสริมความประพฤตินักเรียนและคุมครองนักเรียน ออกตรวจรวมกับเครือขาย พสน.
ตามพื้ น ที่ จุ ด เสี่ ย ง จุ ด อั บ ต า งๆ รอบเขตพื้ น ที่ ง หวั ด เชี ย งใหม ในเทศกาลหรื อ กิ จ กรรมสํ า คั ญ ต า งๆ เช น
วันวาเลนไทน วันลอยกระทง หรือชวงปดภาคเรียน ชวงการสอบตาง ๆ
6. การบริหารจัดการของสํานักงานเขตพื้นทีการศึกษาและตามภารกิจของนยเฉพาะกิจคุมครองและ
ชวยเหลือนักเรียน
ผลการดําเนินงาน
เชิงปริมาณ
สถานศึกษาที่มีระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียนอยางเปนระบบ จํานวน 86 แหง คิดเปนรอยละ 100
เชิงคุณภาพ
1. จัดทําคูมือแนวทางการดําเนินการดูแลชวยเหลือและคุมครองนักเรียน
2. ประชุมชี้แจงนโยบายแนวทางและมาตรการดูแลชวยเหลือและคุมครองนักเรียนใหผูบริหาร
และครูที่รับผิดชอบ ในสถานศึกษาประจําป 2563 ใหกับผูบริหารสถานศึกษา จํานวน 2 ครั้ง ครั้งที่ 1 ในวันที่
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6 มีนาคม 2563 ณ โรงเรียนหมูบานสหกรณ 2 ครั้งที่ 2 ในวันที่19 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 ณ หอง
ประชุมลานเงิน สพป.เชียงใหม เขต 1
3. ศู นย เครื อข ายเฝาระวัง ฉก.ชน. ของ สพป.เชี ยงใหม เขต 1 ร วมกับศูนยเสมารักษจังหวัด
เชียงใหม ปฏิบัติหนาที่ออกตรวจพื้นที่เฝาระวังปญหาความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา ในเทศกาลวันแหงความรัก
14 กุมภาพันธ 2563 และ เครือขาย ฉก.ชน.ของสถานศึกษา รวมกับฝายปกครอง ตํารวจ ออกตรวจพื้นที่รอบเขต
พื้นที่รับผิดชอบอําเภอเมืองเชียงใหม อําเภอสันกําแพง อําเภอดอยสะเก็ด และอําเภอแมออน จํานวน 25 แหง
ปรากฏวาชวงเชา จะไมพบนักเรียนและนักศึกษาตามจุดเสีย่ ง จุดสาธารณะและหางสรรพสินคา
4. ศูนยเครือขายเฝาระวัง ฉก.ชน. ของ สพป.เชียงใหม เขต 1 ลงพื้นที่เยี่ยมบานนักเรียนในสังกัด
เพื่อเสริมสรางขวัญและกําลังใจ รับทราบปญหา และประสานสงตอใหเครือขายสหวิชาชีพ ดําเนินการในสวนที่
เกี่ยวของ
1) ไฟไหมบานนักเรียนโรงเรียนบานบวกครกนอย
2) นักเรียนถูกครูทําโทษ โรงเรียนโปงกุม
3) การระดมทุนเพื่อการศึกษา “โครงการปนน้ําใจใหนอง สพป.เชียงใหม เขต 1 รับเงิน
บริจาค จํานวน 60,000 บาท และผานหนวยงานเอกชน มูลนิธิ เพื่อใหทุนการศึกษาแกเด็กนักเรียน 108,,000 บาท
รับจักรยานแจกจายใหกับนักเรียนในสังกัด จํานวน 50 คัน
5. กํากับติดตามใหสถานศึกษาดําเนินการขอรับจัดสรรเงินอุดหนุนปจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน
พิเศษแบบมีเงื่อนไข จากกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา ในปการศึกษา 2562 มีนักเรียนไดรับเงินทุนจํานวน
8,980 ราย เปนเงิน 5,304,500 บาท
6. ดําเนินการจัดตั้งศูนยบริหารจัดการศึกษาในสถานการณแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรสั โคโรนา
2519 (COVID-19) เยีย่ มสถานศึกษาและบานนักเรียน เพื่อเตรียมความพรอมในการจัดการเรียนการสอน ของ
สถานศึกษา ชวงระหวางวันที่ 27 – 29 พฤษภาคม 2563
7. ดําเนินการรวมกับมูลนิธิรักไทย(ภาคเหนือ) นํารองโครงการนักเรียนกาวทันยุติการรังแกกันใน
โรงเรียน (Bully) และโซเซียล โดยมีโรงเรียนบานหนองโคงและโรงเรียนวัดชางเคี่ยน เขารวมโครงการ จัดประชุมชี้แจง
แนวทางการขับเคลื่อน ในวันที่ 13 มีนาคม 2563
8. สงเสริมสนับสนุนใหสถานศึกษาในเขตอําเภอแมออน เขารวมโครงการการดําเนินงานสุขภาพจิต
โรงเรียน กับศูนยสุขภาพจิตที่ 1 กรมสุขภาพจิต รวมกับโรงเรียนแมออนวิทยาลัย จํานวน 3 แหง ไดแก โรงเรียนวัด
หวยแกว โรงเรียนวัดหวยทรายและโรงเรียนทาเหนือวิทยา เพื่อคัดกรองนักเรียนที่มีพฤติกรรมเสี่ยง ผาน Application
Hero เพื่อนําขอมูล ไปวางแผนชวยเหลือในระบบการดูแลชวยเหลือวัยเรียนของกรมสุขภาพจิต
9. จัดประชุมนักจิตวิทยาประจําสถานศึกษาใหกับครูที่รับผิดชอบงานแนะแนวเพื่อชี้แจงนโยบาย
การดูแลชวยเหลือนักเรียนและดูแลกลุมเด็กที่มีความตองการพิเศษ ในวันที่ 24 กรกฎาคม 2563 ณ หองประชุม
ลานเงิน สพป.เชียงใหม เขต 1
10.จัดกิจกรรมทบทวนปฏิญาณและจัดกิจกรรมบําเพ็ญประโยชน”ลูกเสือเชียงใหมรวมใจ เทิดไท
องคราชัน” ในวันที่ 23 กรกฎาคม 2563 เพื่อนอมรําลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ร. 6 และแสดงความจงรักภักดี
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พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ร.10 และใหบรรดาเหลาลูกเสือ เนตรรี บุคลากรทางการลูกเสือ ไดรวมบําเพ็ญประโยชน
ในที่สาธารณชุมชน
11. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการตามโครงการสภานักเรียนเชียงใหม กาวไกลการยุติรังแกกันในโรงเรียน
วันที่ 14 สิงหาคม 2563
12. กิจกรรมลงพื้นที่เยี่ยมบาน ครั้งที่ 3 เยี่ยมบานนักเรียนกลุม ปกติ ระหวางวันที่ 17 – 20
สิงหาคม 2563 โดยจัดชุดของเยี่ยมบาน จํานวน 20 ชุด ๆ ละ 500 บาท รวมเงินงบประมาณ จํานวน 10,000 บาท
ปญหาและอุปสรรค
การคัดกรองคอนขางคลาดเคลื่อนเนื่องจากการเก็บขอมูลอาจไดขอมูลที่เปนเท็จ การไม
เปดเผยขอมูลที่แทจริง และไมไดรับความรวมมือจากผูปกครองบางครอบครัว และครูยังขาดความรูความเขาใจที่
แทจริงในการใหคําแนะนํา คําปรึกษา
ขอเสนอแนะ
การจัดระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนใหครบตามกระบวนการและจัดทําใหเปนระบบดีมากขึ้น
มีระบบคัดกรองที่เขมแข็งขึ้น สามารถแยกประเภทนักเรียนตามความตองการที่มากขึ้น เพื่อเอื้อใหเกิดการพัฒนา
ผู เ รี ย นอย างเข มข น และการจั ด กิ จ กรรมให ค วามรู เ กี่ ย วกั บ ยาเสพติด ภัย คุ ก คาม รวมทั้ง เสริม กิ จ กรรมที่
หลากหลาย เชน คุณธรรมจริยธรรม แขงขันกีฬา นําสื่อมาบูรณาการสอนในหองเรียน เปนตน และควรใชสื่อ
Social ในการสื่อสารระหวางครูประจําชั้น นักเรียนและผูปกครองเพื่อสรางความเขาใจในการดูแลนักเรียนใน
ดานตางๆ
วันที่ 23 กรกฎาคม 2563 พิธีทบทวนคําปฏิญาณและบําเพ็ญประโยชนเนื่องในวันคลายวันสถาปนา
สํานักงานลูกเสือแหงชาติและเทิดไทองคประมุขลูกเสือไทยเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาในหลวงรัชกาลที่ 10
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วันที่ 24 กรกฎาคม 2563 จัดการประชุม ครูนักจิตวิทยาในโรงเรียนในสังกัด เรื่องระบบดูแล
ชวยเหลือนักเรียน และการดูแลกลุมเด็กที่มีความตองการพิเศษในโรงเรียน ณ หองประชุมลานเงิน

"โครงการ กองทุนปนสุขใหนอง สพป.เชียงใหม เขต 1" มอบเงินชวยเหลือ จํานวน 2,000.-บาท และ
สิ่งของชวยเหลือ ครอบครัวนักเรียนโรงเรียนชุมชนบานบวกครกนอยที่ประสบเหตุบานถูกไฟไหม เพือ่ บรรเทา
ความเดือดรอนในเบื้องตน

วันนี้ 14 สิงหาคม 2563 จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ โครงการสภานักเรียนเชียงใหม กาวไกลในการ
ยุติรังแกในโรงเรียน ณ โรงแรมวินทรี ซีตี้ รีสอรท เชียงใหม โดยผูเขารวมประชุมเปนประธานสภานักเรียน
จํานวน 82 คน ครูที่ปรึกษา จํานน 82 คน รวมทั้งสิ้น 164 คน โดยทีมวิทยากรจากนักจิตวิทยาปะจําเขตพื้นที่
การศึกษา และคณะจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม กิจกรรมเนนการกระบวนการคิดวิเคราะห คิดแบบมีวิจารณญาณ
สามารถเผชิญปญหาการกลั่นแกลงรังแกกันในโรงเรียน (Bully) อยางสรางสรรค
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โครงการเสริมสรางคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา (โรงเรียนสุจริต)
วิธีดําเนินงาน
-กิจกรรมขับเคลื่อนหลักสูตรตานทุจริตสูสถานศึกษา
-กิจกรรมการประเมินคุณธรรม และความโปรงใสในการปฏิบัติงาน ITA Online
-นิเทศ ติดตามการขับเคลื่อนหลักสูตรตานทุจริตสูสถานศึกษา
-กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรูในเวทีระดับเขตพื้นที่การศึกษา
ผลการดําเนินงาน
เชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ
โรงเรียนในสังกัด 86 แหง ใชหลักสูตรตานทุจริต และสามารถขับเคลื่อนกิจกรรมบริษัทสรางการดี และ
โรงเรียนคุณภาพประจําตําบล 40 แหง สามารถประเมินคุณธรรมและความโปรงใสตามตัวชี้วัดของการประเมิน
ITA ไดครบทุกแหง โดยการขับเคลื่อนของผูบริหารการศึกษาระดับเขตพื้นที่การศึกษา ผูบริหารสถานศึกษา
รวมสนับสนุน การสรางความตระหนัก ใหความรู และวิธีการดําเนินงานอยางตอเนื่อง
ปญหาและอุปสรรค
ผูบริหารสถานศึกษาบางโรงใหความสําคัญกับกิจกรรมที่เนนวิชาการ แตใหความสําคัญกับการขับเคลื่อน
โรงเรียนสุจริตหรือการนําหลักสูตรตานทุจริตศึกษาไปใชในสถานศึกษาคอนขางนอย
ขอเสนอแนะ
การขับเคลื่อนโรงเรียนสุจริต ตองใชระยะเวลาและความตอเนื่อง อีกทั้งโรงเรียนมีภารงานมาก ตองมี
การบู ร ณาการกิจ กรรมต า ง ๆ เพื่ อไม ใหเปน การเพิ่มภาระใหกับ โรงเรีย น โดยเฉพาะปงบประมาณ 2564
ทุกโรงเรียนตองผานการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (ITA) ซึ่งเปน
เรื่องใหม
วันที่ 29 กรกฎาคม 2563 จั ดการอบรมปฎิบัติการเตรียมการรับการประเมิน ITA Online
ปงบประมาณ 2563 โรงเรียนคุณภาพประจําตําบล เพื่อชี้แจงและใหความรูแกผูบริหารสถานศึกษา และครู
วิชาการ ณ โรงแรมฮอลิเดยการเดน อําเภอเมืองเชียงใหม จังหวัดเชียงใหม

วันที่ 31 กรกฎาคม 2563 จั ดการอบรมปฎิบัติการเตรียมการรับการประเมิน ITA Online
ปงบประมาณ 2563 โรงเรียนคุณภาพประจําตําบล ณ หองประชุมลานเงิน

๕๔

วันที่ 20 สิงหาคม 2563 จัดการประชุมปฏิบัติการบูรณาการกิจกรรมโรงเรียนสุจริตกับการประเมิน
ITA Online ปงบประมาณ 2564 ณ หองประชุมลานเงิน สพป.เชียงใหม เขต 1 วัตถุประสงคของการประชุมฯ
คือทบทวนการดําเนินการกิจกรรมของโรงเรียนสุจริต มีกรณีตัวอยางของโรงเรียนที่ทํา “กิจกรรมสรางการดี” คือ
โรงเรียนชุมชนวัดทาเดื่อ โรงเรียนวัดสวนดอก และโรงเรียนบานลวงเหนือ

วันที่ 21 สิงหาคม 2563 จัดการประชุมปฏิบัติการประเมินการนําหลักสูตรตานทุจริตศึกษาสู
สถานศึกษา ณ หองประชุมลานเงิน สพป.เชียงใหม เขต 1 วัตถุประสงคของการประชุมฯ คือทบทวนการนํา
หลักสูตรตานทุจริตศึกษาสูสถานศึกษามีกรณีตัวอยางของโรงเรียนที่นําหลักสูตรตานทุจริตศึกษาไปปรับใช คือ
โรงเรียนวัดรองออ (สาระเพิ่มเติม) โรงเรียนวัดปาแดด (กิจกรรมพัฒนาผูเรียน ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู) โรงเรียน
วัดขวงสิงห (วิถีชีวิต : กิจกรรมวิหารนอกวัด) และโรงเรียนวัดสวนดอก. (นวัตกรรม : โครงงาน)

วันที่ 23 สิงหาคม 2563 การอบรมปฎิบัติการขับเคลื่อนการนําหลักสูตรตานทุจริตศึกษาไปปรับใชใน
การจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษา ปงบประมาณ 2563 ณ โรงแรมฮอลิเดยการเดน อําเภอเมืองเชียงใหม

วันที่ 28 สิงหาคม 2563 จัดการประชุมปฏิบัติการการนําหลักสูตรตานทุจริตศึกษา สู..."1 โรงเรียน 1
นวัตกรรมตอตานการทุจริต" ณ โรงแรมฮอลิเดยการเดน อําเภอเมืองเชียงใหม จังหวัดเชียงใหม

๕๕

นโยบายที่ 2 การจัดการศึกษาเพื่อเพิม่ ความสามารถในการแขงขัน

โครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
วิธีดําเนินงาน
-กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการสรางสื่อ/บทเรียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนภาษาอังกฤษ
-นิเทศ กํากับและติดตามการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียนเพื่อการสื่อสารและยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนภาษาอังกฤษของแตละเครือขายวิชาการ
ผลการดําเนินงาน
เชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ
1. การประชุม และมอบนโยบายจุดเนนในการพัฒนาภาษาอังกฤษใหกับคณะครูในการประชุมเครือขาย
ครูภาษาอังกฤษตามโครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ ณ หองประชุมลานนาเมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2563

2. การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครูระดับชั้น ป.6 และ ม.3 เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ภาษาอังกฤษและ
สงเสริมการใชภาษาเพื่อการสื่อสารในยุคดิจิทัล กลุมนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สพป.
3. มีการนิเทศการจัดกิจกรรมการเรียนรูภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนภาษาอังกฤษ
ปญหาและอุปสรรค -ไมมี
ขอเสนอแนะ
ครู ผู ส อนต อ งมี ก ารวางแผนและเตรี ย มความพร อ มทุ ก ด า น เช น การจั ด การเรี ย นรู สื่ อ อุ ป กรณ
แบบทดสอบ หองเรียนที่เหมาะสม

๕๖

โครงการการสงเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาปฐมวัย
วิธีดําเนินงาน
ดําเนินการสงเสริม สนับสนุน ใหผูเรียนระดับปฐมวัย ไดรับการพัฒนาดานรางกาย อารมณ จิตใจ สังคม
และสติปญญา และมีความพรอมที่จะเขารับการศึกษาในระดับที่สูงขึ้น
1. ประชุมวางแผนการจัดการศึกษาปฐมวัย รวมกับคณะศึกษานิเทศก ผูบริหารโรงเรียน ผูที่เกี่ยวของ
โครงการพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัยสอดคลองกับทักษะการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 สังกัด สพป.เชียงใหม
เขต 1 ปการศึ กษา 2562 จํานวน 59 โรงเรีย น เพื่อการดําเนินการในการนําหลักสูตรสถานศึกษาระดับ
ปฐมวัยใชในการจัดประสบการณการเรียนรูสูชั้นเรียน ใหเกิดการเรียนรูแกเด็กปฐมวัย โดยผานการจัดกิจกรรม
หลัก 6 กิจกรรม ไดแกกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะ กิจกรรมสรางสรรค กิจกรรมเสริมประสบการณ กิจกรรม
สรางสรรค กิจกรรมเสรี กิจกรรมกลางแจง กิจกรรมเกมการศึกษา และกิจกรรมเสริมตามบริบทของโรงเรียน
พัฒนาเด็กตามพัฒนาการทุกดานแบบบูณาการใหครบอยางเปนองครวม มีคุณภาพ และเต็มตามศักยภาพของ
เด็กเปนสําคัญ
2. นิเทศติดตาม การจัดการศึกษาปฐมวัย ภาคเรียนละ 1 ครั้ง ปละ 2 ครั้ง นิเทศการนําหลักสูตร
สถานศึกษาสูแผนจัดประสบการณ กระบวนการจัดการเรียนรู การใชสื่อการเรียนรู การประเมินพัฒนาการ ของ
ครูผูสอนอยางใกลชิด แบบกัลยาณมิตร ผานชองทาง INTERNET ออนไลน กลุม LINE กลุม FACEBOOK
wedsite email มีการสื่อสารระหวางการจัดประสบการณการเรียนรูใหครูผูสอนระดับปฐมวัย โดยมีการจัดทํา
เอกสารประกอบทางวิชาการ คูมือการจัดการศึกษาปฐมวัย บทความทางวิชาการดานการพัฒนาเด็กปฐมวัย
จากผูเชี่ยวชาญดานเด็กปฐมวัย เทคนิคการจัดประสบการณสําหรับเด็กปฐมวัย การผลิตสื่อสําหรับเด็กปฐมวัย
ตามแนวคิดไฮสโคป เปนตน
ผลการดําเนินงาน
1. นักเรียนชั้นอนุบาลปที่ 3 ปการศึกษา 2562 จํานวน 1,415 คน มีผลการประเมินพัฒนาการดาน
รางกาย จํานวน 1,357 คน คิดเปนรอยละ 95.90 ดานอารมณ จิตใจ จํานวน 1,380 คน คิดเปนรอยละ
97.53 ดานสังคม จํานวน 1,377 คน คิดเปนรอยละ 97.31 ดานสติปญญา จํานวน 1,307 คน คิดเปน
รอยละ 92.37 และผานการประเมินพัฒนาการเด็กที่ไดคุณภาพระดับ 3 ทั้ง 4 ดาน จํานวน 1,306 คน คิด
เปนรอยละ 92.30
2. ครูผูสอนระดับปฐมวัย เปนผูที่มีความรู ความเขาใจในหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย สามารถจัด
ประสบการณการเรียนรูใหแกเด็กไดอยางมีคุณภาพ คิดเปนรอยละ 90
ปญหาและอุปสรรค
กิจกรรมของโครงการบางกิจกรรมไมสามารถปฏิบัติได เนื่องจากกิจกรรมมีมากกวาจํานวนเวลาที่
กําหนด และบางกิจกรรมตองใชเวลามากในการดําเนินการของผูเขาอบรม บางกิจกรรมจึงไมไดปฏิบัติอยางเชิง
ลึกในหลักวิชาการ

๕๗

ขอเสนอแนะ
1. ควรมีการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาการจัดการศึกษาระดับปฐมวัยสําหรับครูผูสอนอยาง
ตอเนื่องและ สําหรับผูเกี่ยวของ
2. ขอใหมีงบประมาณในการการดําเนินการโครงการนี้อยางตอเนื่องในปงบประมาณตอๆไป
3. ของบประมาณเพิ่มเติมในการจัดอบรมและการนิเทศ ติดตามเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจัด
การศึกษาปฐมวัย
4. ควรสงเสริมใหโรงเรียนเปนตนแบบการจัดการศึกษาปฐมวัยเพิ่มขึ้น
5. ควรสงเสริมใหมีครูพี่เลี้ยงระดับปฐมวัย เพื่อชวยเหลือดูแลเด็กปฐมวัยจากครูผูสอนในระดับปฐมวัยให
มีประสิทธิภาพมากขึ้น

---------------------------------------------------------โครงการสงเสริมการจัดการเรียนรูวิทยาการคํานวณ Coding และ STEM Education
วิธีการดําเนินงาน
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 1 ไดดําเนินการเตรียมความพรอมสําหรับครู
มาอยางตอเนื่อง โดยไดดําเนินการ ดังนี้
1) จั ด การอบรมเชิง ปฏิ บั ติก ารพั ฒ นาการจั ด การเรีย นการสอนวิ ทยาการคํ า นวณ (Coding)
สําหรับครูกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร ชั้นประถมศึกษาปที่ 1 ,2 ,4 และ 5 ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 และ 2
2) จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนวิทยาการคํานวณ (Coding) ของ
โรงเรียนดีประจําตําบล กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร คณิตศาสตร และการงานอาชีพและเทคโนโลยี
3) จัดสรรสื่ออุปกรณในการเรียนการสอนโคดดิ้ง ใหกับโรงเรียนแกนนํา 10 โรงเรียน
4) นิเทศ ติดตามการจัดการเรียนการสอนวิทยาการคํานวณ (Coding)
5) สงเสริมใหโรงเรียนเขารวมการอบรมและเขารวมโครงการที่เกี่ยวของของหนวยงานตาง ๆ
6) การจัดกิจกรรมแสดงนิทรรศการผลงานของโรงเรียนในการจัดการเรียนรูวิทยาการคํานวณ
Coding และ STEM Education ของโรงเรียนในสังกัด ในวันที่ 31 สิงหาคม 2563 ณ โรงแรมฮอลิเอย
การเดน เชียงใหม
ผลการดําเนินงาน
ครูผูสอนวิทยาศาสตร คณิตศาสตร และเทคโนโลยี มีกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่สอดคลองกับ
มาตรฐานและตัวชี้วัด

๕๘

ปญหาและอุปสรรค
ไมไดรับการจัดสรรงบประมาณตรงจาก สพฐ. ในการพัฒนาครูผูสอนและสนับสนุนวัสดุอุปกรณเพื่อฝก
ทักษะการคิดแบบมีเหตุผลและเปนขั้นตอน (Coding)
ขอเสนอแนะ
ควรจัดสรรงบประมาณตรงจาก สพฐ. ในการพัฒนาครูผูสอนและสนับสนุนวัสดุอุปกรณเพื่อฝกทักษะ
การคิด แบบมี เหตุผ ลและเปน ขั้น ตอน (Coding) หรื อจั ดอบรมหรื อจั ดสรรวัส ดุอุปกรณแกโ รงเรี ยน ทั้ งนี้ การ
พัฒนาครูระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 3, 6 และมัธยมศึกษาปที่ 3 ควรมีการจัดอบรมกอนเปดภาคเรียนหรือ
กระตุนใหครูเขารับการอบรมจากสวนกลาง เพื่อใหครูผูสอนมีความรูความเขาใจในเนื้อหา สาระตามตัวชี้วัด
เพื่อใหสามารถนําไปประยุกตใชในการจัดการเรียนการสอนไดอยางมีประสิทธิภาพ

-------------------------------------------------------

นโยบายที่ 3 การพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย

โครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนเพื่อยกผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
วิธีการดําเนินงาน
1. ดําเนินการสงเสริม สนับสนุน การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน ดังนี้
1.1.1 แนวทางหรือวิธีการในการดําเนินงานยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน
สพป.เชียงใหม เขต 1 ไดดําเนินการพัฒนาแนวทางการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ปการศึกษา
2562 ใหสําหรับโรงเรียนในสังกัดใชเปนแนวทางการดําเนินงาน โดยประกอบดวย 9 ขั้นตอน คือ
1) วิเคราะหผลการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
2) กําหนดเปาหมาย
3) จัดทําขอตกลงความรวมมือ (MOU)

๕๙

4) จัดการเรียนรูโดยเนนผูเรียนเปนสําคัญ
5) วัดผลระหวางเรียนอยางตอเนื่องและสม่ําเสมอ
6) นิเทศภายในอยางเปนระบบ
7) ศึกษาขอมูลเกี่ยวกับการทดสอบ
8) ทบทวนความรูกอนสอบ
9) สรางความเชื่อมั่นและกําลังใจแกนักเรียน
และไดดําเนินการติดตามการดําเนินการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยดําเนินการในโรงเรียน
ที่มีผลสัมฤทธิ์ NT/O-NET ในลําดับทาย รอยละ 20 ของเขตพื้นที่ ดังนี้
1) วิเคราะหขอมูลผลการทดสอบ
2) ศึกษา Test blueprint
3) จัดการเรียนการสอนและการทดสอบที่ตรงตามมาตรฐานและตัวชี้วัด
4) ใชขอสอบที่มีคุณภาพจากคลังขอสอบ
5) การนิเทศติดตามที่เปนระบบ
เพื่อกระตุนและรวมวางแผน นําสูการจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียน ตั้งแตภาคเรียนที่ 1 ป
การศึกษา 2562
สพป.เชียงใหม เขต 1 ไดนําผลการวิเคราะหการทําสอบ O-NET ของปการศึกษาที่ผานมา
มาวางแผนกําหนดโครงการสําคัญดังนี้
1) การจัดทําแนวทางการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
2) โครงการพัฒนาสื่อนวัตกรรมพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนภาษาไทยใหนักเรียนอานออก
เขียนได อานคลองเขียนคลอง และใชภาษาไทยในการสื่อสารได
3) กิจกรรมการประเมินความสามารถในการอานและการเชียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษา การ
เรียนรูวรรณคดีและวรรณกรรมของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนตน เพื่อการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย
4) โครงการสงเสริมนิสัยรักการอาน
5) การสังเคราะหแนวทางการสงเสริมความสามารถทางคณิตศาสตรและวิทยาศาสตรของนักเรียน
โรงเรียนสังกัด สพป.เชียงใหม เขต 1
6) การสังเคราะหขอมูลผลการประเมินความสามารถในการอานและเขียนของนักเรียน
ประถมศึกษา การเรียนรูวรรณคดีและวรรณกรรมของนักเรียนมัธยมศึกษา เพื่อการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย
7) โครงการสรางสื่อบทเรียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ภาษาอังกฤษ
8) โครงการนิเทศ กํากับและติดตาม การจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียนเพื่อการสื่อสารและยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนในสังกัด
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ผลการดําเนินงาน
1.การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)ชั้นประถมศึกษาปที่ 6 ปการศึกษา 2562
พบวา สาระการเรียนรูวิชาภาษาไทยมีคะแนนเฉลี่ยรอยละ 52.72 ซึ่งยังมี 3 กลุมสาระการเรียนรูที่คะแนน
เฉลี่ยต่ํากวา รอยละ 50 ไดแก คณิตศาสตร วิทยาศาสตร และภาษาอังกฤษ เมื่อเปรียบเทียบผลการทดสอบ
O-NET ระดับประเทศกับเขตพื้นที่การศึกษา พบวา ทุกกลุม สาระการเรียนรูมีคะแนนเฉลี่ยรอยละสูงกวา
ระดับประเทศ และเมื่อเปรียบเทียบผลการทดสอบ O-NET ระดับสังกัด สพฐ. พบวา ทุกกลุมสาระการเรียนรูมี
คะแนนเฉลี่ยรอยละสูงกวาระดับสังกัด สพฐ.
2.การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ปการศึกษา 2562
พบวา ทุกกลุมสาระการเรี ยนรูที่มีคะแนนเฉลี่ยร อยละต่ํากวา รอยละ 50 เมื่อเปรี ยบเทียบผลการทดสอบ
(O-NET) ระดับประเทศกับระดับสังกั ด สพฐ. พบวา ทุกกลุมสาระการเรียนรูมีคะแนนเฉลี่ยรอยละต่ํากว า
ระดับประเทศและระดับสังกัด สพฐ. และเมื่อเปรียบเทียบผลการทดสอบ O-NET ระหวางปการศึกษา 2561
กับปการศึกษา 2562 พบวา คะแนนเฉลี่ยรอยละเพิ่มขึ้นในกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย และภาษาอังกฤษ
ปญหาและอุปสรรค
1. ขาดงบประมาณดําเนินการจัดกิจกรรมเพื่อสงเสริม เพิ่มเติมความรู เทคนิค วิธีการตางๆ ใหกับครูผูสอน
2. ขาดครูเอกวิชาในบางโรงเรียน เชน ครูภาษาอังกฤษ ยังใชครูประจําชั้นสอนทุกชั้นเรียน
3. ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับขั้นพื้นฐาน O-NET ในแตละปขึ้นอยูกับปจจัยหลายประการ ทั้ง
คุณภาพผูเรียน ลักษณะของแบบทดสอบ และบริบทของครูผสู อนและโรงเรียนที่มีการเปลีย่ นแปลง ดังนั้นการ
ดําเนินการในระดับเขตพื้นที่การศึกษาในการกระตุนโรงเรียน ครูผูสอน และนักเรียน จึงสงผลไดในระดับหนึ่งเทานั้น
4.การพัฒนาบุคลากรของเขตพื้นที่การศึกษาไมสามารถทําไดทุกชั้นเรียนที่เปดสอน
ขอเสนอแนะ
ระดับสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
1.ควรศึกษาและวิเคราะหขอมูลรายโรงเรียน เพื่อศึกษาถึงปจจัยที่สงผลตอคุณภาพและ
มาตรฐานการจัดการศึกษา และนําผลที่ได ไปกําหนดเปนนโยบายสําหรับการพัฒนาครูและบุคลากร ทาง
การศึกษาอยางตอเนื่องและมีคุณภาพ ดวยกระบวนการที่หลากหลาย
1.1 กลุมโรงเรียนที่มีคะแนนเฉลี่ยในแตละกลุมสาระการเรียนรูสูงกวาคะแนน
เฉลี่ย ระดับประเทศระดับประเทศ ควรมีการวางแผนการศึกษารูปแบบและวิธีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
ในโรงเรียนเพื่อคนหา Best Practice ของแตละกลุมสาระการเรียนรู ในการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการ
สอนของครู และพัฒ นาเป นโรงเรียนตนแบบในการพัฒ นาคุณภาพการจัดการเรี ยนการสอนของเขตพื้น ที่
การศึกษาตอไป
1.2 กลุ ม โรงเรี ย นที่ มี ค ะแนนเฉลี่ ย ในแต ล ะกลุ ม สาระการเรี ย นรู ต่ํ า กว า คะแนนเฉลี่ ย
ระดับประเทศ ควรวางแผนพัฒนาการจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนานักเรียนทุกกลุมทั้งกลุมเกงและกลุมออน
โดยเฉพาะอยางยิ่ง ควรมีแผนการคัดกรองและจัดกลุมนักเรียนและจัดทําแผนพัฒนานักเรียนในแตละกลุมใหมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
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1.3 กลุมโรงเรียนที่มีคะแนนเฉลี่ยในแตละกลุมสาระการเรียนรูต่ํากวาคะแนน
เฉลี่ยระดับประเทศ ควรพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอนของครูโดยพิจารณาเปนรายกลุมสาระการเรียนรู
และนําผลการวิเคราะหรายโรงเรียนมาใชเปนสวนหนึ่งในการกําหนดแนวทางการพัฒนา
2. ควรกําหนดแผนพัฒนากลุมสาระการเรียนรูที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรูโดยมุงเนนเปาหมายให
นักเรียนทําคะแนนเฉลี่ยเกินรอยละ 50
3. ควรสงเสริมสนับสนับใหครูและบุคลากรทางการศึกษา ไดรับการพัฒนาอยางตอเนื่อง
สม่ําเสมอ สอดคลองกับความจําเปนและปญหา
ระดับโรงเรียน
1. ควรศึกษาและวิเคราะหหาปจจัยและสาเหตุสําคัญ ที่สงผลใหผลสัมฤทธิ์ของนักเรียน
สูงขึ้น และต่ําลงแลวนําไปใชเปนขอมูลพื้นฐานสําหรับกําหนดเปนแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษา เพื่อปรับปรุงพัฒนาแกไขนักเรียนที่ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ํา และพัฒนาสงเสริม นักเรียนที่มี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูง ใหนักเรียนทุกคนไดรับ การพัฒนาเต็มตามศักยภาพ
2. ศึกษาและวิเคราะหขอมูลผลการสอบ พรอมทั้งวิเคราะหนักเรียนเปนรายบุคคล เพื่อหา ปจจัยและ
สาเหตุที่ทําใหผลสั มฤทธิ์ทางการเรี ยนของนักเรียน อยูในระดับคุณภาพที่ยังไมนาพึงพอใจ วาเกิด จากความ
บกพรองดานใด แลวนําไปใชเปนขอมูลสําหรับแกไขการจัดการเรียนรู
3. สงเสริมสนับสนุนระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา การแนะแนวการศึกษา
ระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนอยางตอเนื่อง และดําเนินการพัฒนาการจัดการศึกษาโดยการ มีสวนรวมของผูมีสวน
เกี่ยวของกับการจัดการศึกษา
4 .ศึกษาหารูปแบบการจัดการศึกษาและการจัดการเรียนรูที่สงผลใหคุณภาพการศึกษา
ของโรงเรียนประสบผลสําเร็จ
การนิเทศ กํากับติดตามการจัดการเรียนการสอนชวงสถานการณการแพรระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019

------------------------------------------------------
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โครงการสงเสริม สนับสนุน เพื่อพัฒนาผูเรียนใหมีทักษะการเรียนรูที่เชื่อมโยงสูอาชีพและการมีงานทํา
วิธีการดําเนินงาน
1. การเสริมทักษะอาชีพในรายวิชาพื้นฐาน
สงเสริม สนับสนุนใหสถานศึกษาในสังกัดจัดการสอนเสริมทักษะโดยการบูรณาการระหวางกลุมสาระ
การเรียนรู หรือเรียกวาการบูรณาการ ในรูปแบบ Webbed หรือรูปแบบใยแมงมุม เปนวิธีการบูรณาการระหวาง
กลุมสาระการเรียนรู 8 กลุมสาระ โดยการกําหนดหัวขอ เกี่ยวกับงานอาชีพ แลวเชื่อมโยงไปสูเนื้อหาสะระของ
กลุมสาระการเรียนรูตาง ๆ ที่เห็นวามีความสัมพันธกันคลายคลึงกัน หรือตอเนื่องกันที่จะสามารถนํามาจัดรวม
เปนหัวเรื่องเดียวกัน เพื่อที่จะไดจัดสอนรวมกันไปอยางกลมกลืน
2. การเสริมทักษะอาชีพในรายวิชาเพิ่มเติม
สงเสริม สนับสนุนใหสถานศึกษาในสังกัด จัดเวลาเรียนเพิ่มเติมโดยจัดเปนรายวิชาเพิ่มเติม หรือ
กิจกรรมเพิ่มเติมใหสอดคลองกับจุดเนนและความพรอมของโรงเรียน เชน จัดเปนรายวิชาเพิ่มเติมหลายหลายให
นักเรียนเลือกเรียนตามความสนใจ จัดเปนรายวิชาเพิ่มเติมอาชีพใหเรียนตอเนื่องเปนชุดรายวิชา
3. การจัดรายวิชาการศึกษาคนควาดวยตนเองเกี่ยวกับอาชีพ
สงเสริม สนับสนุน ใหสถานศึกษาในสังกัด กําหนดจัดรายวิชาเพิ่มเติม คือ การจัดรายวิชาศึกษา
คนควาดวยตนเอง โดยการ นํางานอาชีพมาประยุกตใชในการดําเนินกิจกรรม เพื่อสงเสริมใหนักเรียนรูจักการ
เรียนรูทักษะชีวิต และทักษะพัฒนาอาชีพ ฝกทักษะกระบวนการคิดในการทํางานของนักเรียน รวมถึงปลูกฝง
ลักษณะนิสัยในการทํางาน ที่สอดคลองกับบริบทและความตองการของนักเรียน โดยใช แนวทฤษฎีการเรียนรู
เพื่อสรางสรรคดวยปญญา โดยมีขึ้นตอน 5 ขั้นตอน ดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 S1 จุดประกายความคิด (Sparkling) ครูใชกจิ กรรม วิธีการ หรือสื่อกระตุนให
นักเรียนเกิดความอยากรู พาเด็กไปเรียนรูนอกหองเรียน เพื่อใหแนวคิดในการทํากิจกรรมหรือโครงงานตามความ
สนใจ
ขั้นตอนที่ 2 S2 สะกิดใหคนควา (Searching) คือการกระตุนใหผูเรียนคนควาจากสื่อและ
แหลงขอมูลตางๆเกี่ยวกับกิจกรรมหรือโครงงาน
ขั้นตอนที่ 3 S3 นําพาสูการปฏิบัติ (Studying) ฝกใหผูเรียนไดปฏิบัติเรียนรูไดดวยตนเองที่
สนใจ เปนกลุมเปนรายบุคคล จนเกิดทักษะการเรียนรูและการแกปญญาดวยตนเอง
ขั้นตอนที่ 4 S4 จัดองคความรู (Summarizing) มุงเนนใหนักเรียนนําความรูจากการเรียนรู
และฝกปฏิบัติสรุปเปนองคความรูอยางเปนระบบ
ขั้นตอนที่ 5 S5 นําเสนอควบคูการประเมิน (Show and Sharing) ฝกนักเรียนรูจักวางแผน
และใชเทคโนโลยีสารสนเทศ ในการนําเสนอผลานอยางสรางสรรคดวยเทคนิคตางๆ
4. การจัดโครงงานอาชีพ
สงเสริม สนับสนุน ใหสถานศึกษาในสังกัด จัดการเรียนการสอนเปนกระบวนการทํางานและวาก
รากฐานทักษะทางอาชีพแกนักเรียนทั้งอาชีพที่มีลักษณะเปนงานผลิตและงานบริการ รวมถึงปลูกฝงเจตคติที่ดร
ในการประกอบอาชีพแกนักเรียน เปนกระบวนการเรียนรูงานอาชีพที่ใหนกั เรียนลงมือปฏิบัติจริงในอาชีพ และนํา
โครงงานอาชีพที่นักเรียนไดทํา จัดนิทรรศการในวัดเปดบานวิชาการ การแขงขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน
5. การจัดฐานการเรียนรูเกี่ยวกับอาชีพ
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สงเสริม สนับสนุน ใหสถานศึกษาในสังกัด พัฒนาสภาพแวดลอมในโรงเรียนที่มีอยูเปนฐานการ
เรียนรูเกี่ยวกับงานอาชีพเพื่อใหนักเรียนศึกษาหาความรูจากสถานที่จริง เปนการสรางประสบการณตรงที่สัมพันธ
กับชีวิตจริง ใหกับนักเรียน โดยบูรณาการกับเศรษฐกิจพอเพียง
6. การเสริมทักษะอาชีพในกิจกรรมพัฒนาผูเรียน
สงเสริม สนับสนุน ใหสถานศึกษาในสังกัด โดยกําหนดตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
2551 ไดกําหนดกิจกรรมพัฒนาผูเรียนไว 3 ลักษณะ คือ กิจกรรมแนะแนว กิจกรรมนักเรียน และกิจกรรมเพื่อ
สังคมและสาธารณประโยชน หรือจัดในรูปชุมชุม/ชมรม เพื่อใหนักเรียนรูจัดอาชีพ มีทักษะพื้นฐานการปฏิบัติงาน
ตามอาชีพและสรางเจตคติที่ดีตออาชีพ รวมถึงสรางเสริมนิสัยในการทํางาน การใชเทคโนโลยี การรูจักแกปญหา
การตัดสินใจ ความรับผิดชอบ การทํางานรวมกัน มีระเบียบ วินัยในการทํางาน
7. หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น
สงเสริม สนั บสนุ น ให สถานศึกษาในสังกัด จัดทําหลักสูตรระยะสั้น โดยการเรียนรูจ ากปราชญ
ชาวบาน ภูมิปญญาทองถิ่น ผูที่มีความเชี่ยวชาญดานงานอาชีพที่นักเรียนสนใจ เชน อาชีพตัดผม ทําขนม ทํา
กระดาษสา เพื่อเปดโอกาสใหนักเรียนไดเสริมทักษะ และฝกประสบการณอาชีพจากผูมีความเชี่ยวชาญเพิ่มเติม
ในอาชีพตาง ๆ
8. การสรางเสริมประสบการณอาชีพ (work Experience)
สงเสริม สนับสนุน การสรางเสริมประสบการณอาชีพโดยเปดและสรางโอกาสใหนักเรียนไดสัมผัสและ
ทดลองทํางานที่ตนเองสนใจ เพื่อประกอบการตัดสินใจ ในการเลือกเสนทางการศึกษาตอและการมีงานทํา โดยได
สงเสริม สนับสนุน ใหสถานศึกษาในสังกัด นักเรียนชั้นประถมศึกษาชั้นปที่ 6 ไดเรียนรูจากภูมิปญญาทองถิ่น
เพื่อการสํารวจโลกของอาชีพ
ผลการดําเนินงาน
ผูจบการศึกษาชั้นประถมศึกษาปที่ 6 ปการศึกษา 2562 จํานวน…2,477 คน (ณ 15 พ.ค.63) ไดรับ
การเสริมทักษะการเรียนรูที่เชื่อมโยงสูอาชีพ จํานวน…2,456 คน คิดเปนรอยละ 99.15
ประเภทการเสริมทักษะ
1. การเสริมทักษะอาชีพในรายวิชาพื้นฐาน
2. การเสริมทักษะอาชีพในรายวิชาเพิ่มเติม

จํานวนนักเรียนทั้งหมด
(คน)
2,456

การไดรบั การเสริมทักษะการเรียนรู
ที่เชื่อมโยงสูอาชีพ
จํานวน (คน)
รอยละ
958
39.01
1,170

47.64

3. การจัดรายวิชาการศึกษาคนควาดวยตนเองเกี่ยวกับอาชีพ

290

11.81

4. การจัดโครงงานอาชีพ

366

14.90

5. การจัดฐานการเรียนรูเกี่ยวกับอาชีพ

2,434

99.10

6. การเสริมทักษะอาชีพในกิจกรรมพัฒนาผูเรียน

1,276

51.95

7. หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น

447

18.20

8. การสรางเสริมประสบการณอาชีพ (work Experience)

605

24.63

ปญหา อุปสรรค
1. การบูรณาการงานอาชีพใหผูเรียน
2. งานอาชีพขึ้นอยูกับปจจัยหลักคือครูผูสอน ดังนั้น หากสถานศึกษาใดมีครูผูสอนที่มีความ
ถนัดดานวิชาชีพการเรียนรู
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3. งานดานสงเสริมงานอาชีพ นักวิชาการศึกษา และศึกษานิเทศก ตองดําเนินงานควบคูกัน ทั้ง
ดานกิจกรรมและบูรณาการสงเสริมงานอาชีพเขากับการเรียนการสอน
ขอเสนอแนะเพื่อการพัฒนา
1. ควรคํานึงถึงจุดหมายในการจัดการศึกษาของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ดวย
เพราะระดับประถมศึกษา ไดระบุไววา การศึกษาระดับนี้เปนชวงแรกของการศึกษาภาคบังคับ มุงเนนทักษะ
พื้นฐานดานการอาน การเขียน การคิดคํานวณ ทักษะการคิดพื้นฐาน การติดตอสื่อสาร กระบวนการเรียนรูทาง
สังคม และพื้นฐานความเปนมนุษย
2. สถานศึกษาควรออกแบบพัฒ นาผูเ รีย นใหมีทักษะอาชี พและทักษะชี วิตใหสอดคลองกั บ
บริบทของพื้นที่ ทั้งนี้ตองคํานึงถึง บริบทของชุมชน ทองถิ่น สังคมโลกดวย
3. ควรเปนกิจกรรมที่สนับสนุน และสงเสริมใหทําอยางตอเนื่อง เพื่อเปนการตอยอดในการ
ประกอบอาชีพของนักเรียนตอไปในอนาคตได
4. ควรระบุการแขงขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน งานอาชีพใหมีหลากหลาย
5. ควรมีการแขงขันการดําเนินงานดานอาชีพระดับประเทศ
สถานศึกษาในสังกัดที่ไดรับการสงเสริมและพัฒนาจากเขตพื้นที่การศึกษาจนมีผลงานปรากฎ
ชัดเจน มีรางวัลผลการปฎิบัติที่ดี ไดแก
1. โรงเรียนบานลวงเหนือ รับมอบปายโรงเรียนตนแบบ ศูนยการเรียนรูตามแนวพระราช ดําริ
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง จาก ฯพณฯ องคมนตรี ทานพลากร สุวรรณรัตน

2. โรงเรียนทาศาลา ไดรับรางวัลเหรียญทอง ชนะเลิศ กิจกรรมการแขงขันประดิษฐงานใบตอง
ประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพรองทางการเรียนรู ระดับชั้น ป.1-ป.6 งาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 69 ปการศึกษา 2563 จังหวัดสุโขทัย
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โครงการสงเสริมสนับสนุนในการพัฒนาผูเรียนใหมีทักษะการอาน คิดวิเคราะห และเขียน
วิธีการดําเนินงาน
สพป.เชียงใหม เขต 1 มีนโยบายในการพัฒนาใหผูเรียนทุกระดับมีทักษะการอาน คิดวิเคราะห และ
เขียน ทั้งนี้ไดดําเนินงาน ดังนี้
1.การพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนภาษาไทย โดยดําเนินการ ดังนี้
- กําหนดแนวปฏิบัติของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 1 ในการ
สงเสริม สนับสนุน และพัฒนาดานพัฒนาทักษะการอาน คิดวิเคราะห และเขียน
- กําหนดบทบาทของโรงเรียนในการดําเนินการ
- การทดสอบความสามารถในการอานและการเขียนของนักเรียนทุกระดับชั้น
- สรุปผลการทดสอบและนําผลมาปรับปรุงพัฒนาโดยจัดทําโครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนการ
สอนภาษาไทยใหนักเรียนอานออกเขียนไดอานคลองเขียนคลอง
- การประชุมปฏิบัติการสื่อสรางสรรค นวัตกรรม พัฒนาการอาน การเขียน ดวยกระบวนการ
Active Learning
- การสรางสื่อ นวัตกรรม ที่ใชสาหรับการเรียนการสอนภาษาไทยในระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 1
โดยกระบวนการ Active Learning
- การจัดการเรียนการสอนแบบใชกระบวนการ Active Learning
2.การพัฒนานักเรียนอยางมีคุณภาพ ดวยการจัดประสบการณการเรียนรู วิทยาศาสตรคณิตศาสตร
เทคโนโลยี และสะเต็มศึกษา โดยดําเนินการ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการผานระบบทางไกลสําหรับครูแกนนํา เพื่อ
นําไปขยายผลและจักดารเรียนการสอนที่บูรณาการประสบการณการเรียนรู วิทยาศาสตร คณิตศาสตร
เทคโนโลยี และสะเต็มศึกษา
3.ดําเนินการขับเคลื่อนการการจัดการเรียนการสอนเพื่อฝกทักษะการคิดแบบมีเหตุผลและเปนขั้นตอน
(Coding) อยางตอเนื่อง โดยดําเนินการ ดังนี้
- โรงเรียนมีการจัดการเรียนการสอนวิทยาการคํานวณ(Coding) ทุกโรงเรียน โดยโรงเรียนที่ไดรับการ
สนับสนุนใหเขารวมโครงการตางๆ นักเรียนมีผลงานที่ชัดเจน
- สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสนับสนุนใหโรงเรียนเขารวมการกิจกรรมการพัฒนาอยางตอเนื่อง
- นิเทศ ติดตามการจัดการเรียนการสอนวิทยาการคํานวณ (Coding) โดยทีมศึกษานิเทศกทั้งการ
นิเทศตามปกติตนปการศึกษา และการนิเทศเปนการเฉพาะ
- โรงเรียนรายงานผลการดําเนินงานมายัง สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา เมื่อสิ้นภาคเรียนที่ 2 ป
การศึกษา 2562
- แผนการดําเนินงานพัฒนาครูชั้นประถมศึกษาปที่ 3 ,6 และมัธยมศึกษาปท่ี 3 สําหรับ
ป
การศึกษา 2563 วางแผนใหครูเขาอบรมหลักสูตรออนไลน ของ สสวท.
- เสนอโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณในการพัฒนาครูดานการจัดการเรียนการสอน
วิทยาการคํานวณ coding จากสํานักพัฒนานวัตกรรมการจัดการเรียนรู
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- โรงเรียนไดรับความรวมมือจากหนวยงานที่เกี่ยวของในการพัฒนาทั้งในสวนของหนวยงาน
ภายนอก และความรวมมือของบุคลากรภายในโรงเรียน
ผลการดําเนินงาน
จํานวนและรอยละของนักเรียนที่มีผลการประเมินการอาน คิดวิเคราะหและเขียน
ระดับชั้น
จํานวน
จํานวนนักเรียนที่มีผลการประเมิน
ผลการประเมิน
นักเรียน
การอาน คิดวิเคราะหและเขียน จําแนก
การอาน คิดวิเคราะหและ
ที่จบแตละ
ตามระดับคุณภาพ (คน)
เขียน
ชั้น
ระดับดีขึ้นไป
ทั้งหมด
ผาน
ดี
ดีเยี่ยม
จํานวน(คน)
รอยละ
(คน)
ป.1
2,965
266
1,124
1,575
2,699
91.03
ป.2
2,633
240
951
1,442
2,393
90.88
ป.3
2,532
268
755
1,509
2,264
89.42
ป.4
2,531
354
1,080
1,097
2,177
86.01
ป.5
2,481
232
1,120
1,129
2,249
90.65
ป.6
2,496
356
692
1,448
2,140
85.74
ม.1
800
105
254
441
695
86.88
ม.2
793
114
460
219
679
85.62
ม.3
654
109
220
325
545
83.33
รวม
17,885
2,044 6,656
9,185
15,841
88.57
สรุป 1.จํานวนผูเรียนแตละชั้นมีผลการประเมินการอานฯระดับดีขึ้นไป รอยละ 88.57
2.จํานวนผูเรียนแตละชั้นมีผลการประเมินการอานฯ ระดับดีเยี่ยมขึ้นไป รอยละ 51.36
- นักเรียนเรียนรูอยางมีความสุข โดยการบูรณาการการจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาสมรรถนะสําคัญ
ตามหลักสูตร และทักษะการเรียนรูในศตวรรษที่ 21(3R8C) ดวยกิจกรรมที่หลายหลาย
- นักเรียนมีผลงานชื้นงานที่แสดงถึงการพัฒนาพัฒนาสมรรถนะสําคัญตามหลักสูตร และทักษะการเรียนรู
ในศตวรรษที่ 21(3R8C) ในการเรียนการสอนวิทยาการคํานวณ (Coding)
ปญหา อุปสรรค
สวนกลางไมมีการเนนย้ํานโยบายหรือแนวทางการพัฒนาสมรรถนะสําคัญตามหลักสูตร และทักษะการ
เรียนรูในศตวรรษที่ 21(3R8C) สูโรงเรียน รวมถึงแนวทางการวัดผลประเมินผลนักเรียนเกี่ยวกับ ทักษะการ
เรียนรูในศตวรรษที่ 21(3R8C) โรงเรียนแตละแหงมีแนวทางที่แตกตางกัน ทําใหโรงเรี ยนบางสว นเนนการ
พัฒนาผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนเปนหลั ก การทํากิจกรรมตางไมมีเปาหมายในการพัฒนาสมรรถนะสําคัญตาม
หลักสูตร และทักษะการเรียนรูในศตวรรษที่ 21(3R8C)
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ขอเสนอแนะเพื่อการพัฒนา
- ควรมีการเนนย้ํานโยบายหรือแนวทางการพัฒนาสมรรถนะสําคัญตามหลักสูตร และทักษะการเรียนรู
ในศตวรรษที่ 21(3R8C) เพื่อกระตุนใหโรงเรียนโรงเรียนเห็นความสําคัญ และจัดกิจกรรมโดยมีเปาหมายที่เนน
การพัฒนาสมรรถนะสําคัญตามหลักสูตร และทักษะการเรียนรูในศตวรรษที่ 21(3R8C) ของนักเรียน
- ควรมีการขยายผลแนวทางการวัดผลประเมินผลสมรรถนะสําคัญตามหลักสูตร และทักษะการเรียนรูใน
ศตวรรษที่ 21(3R8C) ของนักเรียน ของนักเรียน

...................................................................
โครงการพัฒนาครูผูสอนใหเปน Facilitator เพื่อสรางสรรคนวัตกรรมใหกับคณะครูผูสอนโรงเรียนคุณภาพ
ประจําตําบล
วิธีการดําเนินงาน/ผลการดําเนินงาน
การจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาครูผูสอนใหเปน Facilitator เพื่อสรางสรรคนวัตกรรมใหกับ
คณะครูผูสอนโรงเรียนคุณภาพประจําตําบล ระหวางวันที่ 8-9 สิงหาคม 2563 ณ โรงแรมฮอลิเดยการเดน
เชียงใหม โดยมีเปาหมายไดแก ผูบริหารและครูจากโรงเรียนคุณภาพประจําตําบล 40 แหง ในสังกัด
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โครงการสงเสริมการอานตามรอยพระราชจริยวัตรสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา กรมสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีและพัฒนาหองสมุดมีชีวิต
วิธีการดําเนินงาน
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหมเขต 1 ไดตระหนักถึงความสําคัญของการอานจึงได
นําแนวนโยบายดังกลาวมาเปนแนวทางในการจัดทําโครงการสงเสริมการอานตามรอยพระราชจริยวัตร สมเด็จ
พระกนิษฐาธิราชเจา กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี เพื่อสงเสริมการอานสําหรับนักเรียน
ทุกระดับชั้นเรียนใหเกิดประสิทธิภาพและคุณภาพพรอมทั้งสงเสริมการจัดกิจกรรมสงเสริมการอานและพัฒนา
หองสมุดมีชีวิตดวยนั้น มีวัตถุประสงคเพื่อ ใหมีหนังสือและสื่อการเรียนรูที่มีคุณภาพและเพียงพอตอความ
ตองการและเหมาะสมกับนักเรียน ครู ผูบริหารและคนในชุมชน เพื่อใหนักเรียนสามารถใชทักษะภาษาไทยเพื่อ
สรางนิสัยรักการอานและการเรียนรูใหเหมาะสมกับวัยอยางมีคุณภาพตามบริบทของพื้นที่ นักเรียนมีการอาน
อยางตอเนื่องจนเปนนิสัย โรงเรียนมีหองสมุดมีชีวิตเปนแหลงเรียนรูในโรงเรียนในการสรางนิสัยรักการอานและ
การเรียนรู ครูบรรณารักษ ครูหรือบุคลากรที่ทําหนาที่บรรณารักษ มีสมรรถนะในการขับเคลื่อนกิจกรรม
สงเสริมนิสัยรักการอานและการเรียนรูสูคุณภาพที่ดี
ผลการดําเนินงาน
1. โรงเรียนไดรบั การจัดสรรหนังสือ จํานวน 18 โรง
2. นักเรียน ครู ผูบริหารโรงเรียน มีนิสัยรักการอานและนําความรู ความเขาใจที่ไดจากการอานเปนขอมูล
พื้นฐานฝกกระบวนการคิด
3. มีวิจัยและพัฒนานวัตกรรมสงเสริมนิสัยรักการอานและการดําเนินงานหองสมุดโรงเรียน
4. โรงเรียนมีบรรยากาศ แหลงเรียนรู และสภาพแวดลอมใน/ของโรงเรียนใหเอื้อตอการอานของนักเรียน
ครู บุคลากรทางการศึกษาและชุมชน
5. นักเรียน ครู ผูบริหารโรงเรียน ชุมชน และภาคีเครือขาย ที่มีสวนรวมหรือผลงานดานการสงเสริมนิสัย
รักการอานและพัฒนาหองสมุดโรงเรียนและไดรับการยกยองเชิดชูเกียรติ
6. มีระบบการนิเทศ ติดตาม อยางเปนกัลยาณมิตรและชวยเหลือครูไดอยางตอเนื่อง
ปญหาอุปสรรค -ไมมีขอเสนอแนะ
มีการสนับสนุน สงเสริม ใหความสําคัญ และขวัญกําลังใจ มีเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรูของผูบริหารและครู
ดานการสงเสริมการจัดกิจกรรมสงเสริมการอาน การประกวด การคัดเลือก และสงผลใหผูบริหารและครูสามารถ
นําไปเปนสวนหนึ่งของการพัฒนาตนเองได
การจัดการประชุมปฏิบัติการขับเคลื่อนกิจกรรมสงเสริมการอานโดยใชหนังสือพระราชนิพนธในสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยมีครูบรรณารักษและครูผูสอนภาษาไทย ระหวางวันที่ 6-7
สิงหาคม 2563 ณ หองประชุมลานเงิน สพป.เชียงใหม เขต 1
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การนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดกิจกรรมสงเสริมการอาน

…………………………………………………………………………….

นโยบายที่ 4 การสรางโอกาสในการเขาถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ มีมาตรฐานและลดความ
เหลื่อมล้ําทางการศึกษา
โครงการสงเสริมและพัฒนาระบบการรับนักเรียน ปการศึกษา 2563
วิธีการดําเนินงาน
การดําเนินงานการรับนักเรียนในโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม
เขต 1 เปนไปดวยความเรียบรอยสอดคลองตามนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน สังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปการศึกษา 2563 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหมเขต
1 โดยกลุมสงเสริมการจัดการศึกษา จึงมีการวางแผนการดําเนินงานดานการสงเสริมและสนับสนุนใหเด็กไดเขา
เรียนและเรียนตอเนื่องจนจบการศึกษาภาคบังคับ เพื่อความรวมมือในการแกไขปญหาเด็กที่ยังไมไดเขาเรียน
รวมถึงการปองกันไมใหเด็กที่เรียนอยูมีแนวโนมวาจะออกกลางคัน โดยดําเนินการดังนี้
1. รณรงคใหผูเรียนไดรับการศึกษาภาคบังคับ
2. สนับสนุนสงเสริมใหผูเรียน เรียนจนจบการศึกษาภาคบังคับ
3. สงเสริมการจัดการศึกษารูปแบบที่เหมาะสม
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4. สงเสริมและชวยเหลือเด็กดอยโอกาสและเด็กพิการไดรับการศึกษาจนจบการศึกษาภาคบังคับ
5. จัดทําและดําเนินงานตามโครงการเพื่อสนองตอนโยบายการจัดการศึกษา ดังนี้
5.1 โครงการสงเสริมและพัฒนาการรับนักเรียน
5.2 โครงการระบบการดูแลชวยเหลือและคุมครองนักเรียน
5.3 แนวทางการสงเสริมสนับสนุนใหเด็กไดเขาเรียนและเรียนตอจนจบการศึกษาภาคบังคับ
และเพื่อเปนทางเลือกใหสถานศึกษานําไปปรับใชใหเหมาะสมกับสถานการณตาง ๆ
กระบวนการรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 1
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กําหนดนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน
สังกัดสํ านักงานคณะกรรมการการศึ กษาขั้ นพื้นฐาน ปการศึกษา 2563 โดยมีเปาหมายเด็กทุ กคนในระดับ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน มีโอกาสไดเขารับการศึกษาอยางมีคุณภาพ สอดคลองกับศักยภาพ ความถนัด ความสนใจ
เพื่อลดความเหลื่อมล้ํา และสรางโอกาสทางการศึกษา โดยใชกระบวนการรับนักเรียนที่มีความเปนธรรม สุจริต
โปรงใส ตรวจสอบได และเสมอภาค ดังนั้น สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 1 ซึ่งเปน
หนวยงานทางการศึกษา มีภารกิจในการจัดการศึกษาใหแกประชากรวัยการศึกษาภาคบังคับ ในเขตพื้นที่บริการ
ไดเขาเรียนและเรียนตอเนื่องจนจบการศึกษาภาคบังคับ จึงดําเนินการตามนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการ
รับนักเรียน สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปการศึกษา 2563 ใหบรรลุเปาหมาย ดังนี้
1) กรณีปญหาดานครอบครัว ชุมชน และสิ่งแวดลอม
2) กรณีปญหาดานตัวเด็ก
3) กรณีปญหาดานสุขภาพ
4) กรณีปญหาดานความพิการ
5) กรณีปญหาเด็กกลุมเสี่ยง
6) กรณีปญหาการมีเพศสัมพันธ
สพป.เชียงใหม เขต 1 ไดดําเนินการตามแผนงานโครงการที่กําหนดไวดังนี้
1. การจั ดทํ า ขอมู ล สารสนเทศ จํานวนประชากรวัย การศึกษาภาคบังคับ โดยการสํารวจรายชื่อ
ประชากรวัยเรียนที่มีอายุถึงเกณฑการศึกษาภาคบังคับในเขตบริการ เปนรายตําบลและรายโรงเรียน กอนป
การศึกษาที่ จะเขาเรีย น 1 ปโ ดยประสานขอมูลจากสํานั กทะเบี ยนราษฎรอํ าเภอและสํ านักทะเบีย นราษฎร
ทองถิ่น และขอมูลจากสํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
จัดสงใหเขตพื้นที่การศึกษา
2. ดําเนินการเตรียมการรับนักเรียนและการรับนักเรียน ปการศึกษา 2563 ดังนี้
2.1 ประกาศส งเด็กเขา เรี ยน และการจัดทําเขตพื้น ทีบริ การขอโรงเรีย นในสังกัด (ภายในเดื อน
เมษายน 2562 กอน 1 ปการศึกษาที่เด็กจะเขาเรียน) การจัดทําแผนการรับนักเรียน (ภายในเดือนตุลาคม
2562)
2.2 ประกาศนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน ปการศึกษา 2563 สังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ภายในเดือนพฤศจิกายน – ธันวาคม 2562)
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2.3 ประชาสัมพันธการรับนั กเรียนในรูป แบบที่หลากหลาย เชน เอกสาร ปายประชาสัมพัน ธ
รวมทั้งมอบหมายใหสถานศึกษาประสานงานกํานัน ผูใหญบาน ผูนําชุมชน เพื่อขอความรวมมือประชาสัมพันธ
การสงเด็กที่มีอายุถึงเกณฑการศึกษาภาคบังคับเขาเรียน ใหผูปกครอง นักเรียนและประชาชนทราบ (ภายใน
เดือนมกราคม 2563)
2.4 ประกาศแต ง ตั้ ง คณะกรรมการรั บ นั ก เรี ย น ปก ารศึ ก ษา 2563 ระดั บ เขตพื้ น ที่ การศึ ก ษา
ประกาศจัดตั้งศูนยประสานงานการรับนักเรียนระดับ เขตพื้นที่การศึกษาและแตงตั้งคณะทํางานประจําศูน ย
ประสานงานการรั บ นั กเรี ย น ของสํ า นั กงานเขตพื้น ที่การศึก ษาประถมศึก ษาเชีย งใหม เขต 1
เพื่ อ
ประสานงานการรับนักเรียน ใหบริการกับนักเรียนและผูปกครองตลอดชวงเวลาของการรับนักเรียน ตลอดจน
ใหบริการขอมูล ขาวสาร อํานวยความสะดวกแกนักเรียนและ ผูปกครองกรณีไมมีที่เรียน (ภายในเดือนธันวาคม
2562 – มกราคม 2563)
2.5 ประชุมคณะกรรมการรับนักเรียน ปการศึกษา 2563 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อพิจารณา
แนวปฏิบั ติการรับ นักเรี ยนสังกัดสํานักงานเขตพื้น ที่การศึ กษาประถมศึกษาเชี ยงใหม เขต 1 เสนอขอความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด และใหความเห็นชอบแผนการรับนักเรียนของโรงเรียนในสังกัด
การเพิ่มจํานวนนักเรียนตอหองในระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1(ภายในเดือนมกราคม 2563)
2.6 แจงแนวปฏิบัติการรับนักเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต
1 ปการศึกษา 2563 ใหโรงเรียนในสังกัดทราบและถือปฏิบัติ (ภายในเดือนมกราคม 2563)
2.7 สถานศึกษาดําเนินการรับนักเรียนตามปฏิทินการรับนักเรียน ปการศึกษา 2563 ตลอดจนการ
ปรับปฏิทินการรับนักเรียน ใหสอดคลองกับสถานการณการแพรระบาดเชื้อโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID19)(เดือนกุมภาพันธ – มิถุนายน 2563)
2.8 ติดตามการเขาเรียนของประชากรวั ยการศึกษาภาคบังคับ ในเขตพื้นที่บริการ ผานเว็บไซต
http://164.115.43.73/popobec63
2.9 สรุปผลการรับนักเรียนและรายงานผลการรับนักเรียนไปยังสํานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน (ภายในเดือนสิงหาคม 2563 ปรับตามสถานการณ COVID-19)
ผลการดําเนินงาน
เชิงปริมาณ
ประชากร ตาม ทร.14 ที่เกิดป พ.ศ.2556 ในเขตพื้นที่บริการ จํานวน 3,213 คน ไดเขาเรียน
ในชั้นประถมศึกษาปที่ 1 จํานวน 3,213 คน คิดเปนรอยละ100
เชิงคุณภาพ
1. ประชากรวัยการศึกษาภาคบังคับในเขตพื้นที่บริการไดรับสิทธิและโอกาสทางการศึกษาอยางเสมอภาค
เทาเทียมกันในการเขาศึกษาระดับการศึกษาภาคบังคับ และศึกษาตอในระดับที่สูงขึ้น
2. สถานศึกษาในสังกัดดําเนินงานตามพระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. 2545 อยางถูกตอง
เปนแนวทางเดียวกัน
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3. สํ า นั ก งานเขตพื้ น ที่ การศึ ก ษาประถมศึก ษาเชีย งใหม เขต 1 ไดรั บ ความรว มมือ จากหน ว ยงานที่
เกี่ยวของในการสงเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาภาคบังคับ ในระดับหนึ่ง
4. สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 1 และสถานศึกษา ไดใหการดูแลชวยเหลือ
เด็กทุกกลุมเปาหมาย ตามแนวทางทางการสงเสริมสนับสนุนใหเด็กไดเขาเรียนและเรียนตอจนจบการศึกษาภาค
บังคับ โดยผานกระบวนการระบบการดูแลชวยเหลือและคุมครองนักเรียน
ปญหา อุปสรรค
1. การดํ า เนิ น งานส งเสริ ม การจัด การศึก ษาภาคบังคับ มีความยุงยากในเรื่อ งการย ายถิ่น ที่ อยูของ
ผูปกครอง ทําใหเด็กขาดเรียน และระบบการติดตาม ดูแลชวยเหลือของสถานศึกษายังไมเปนระบบ ทําใหเกิด
อุปสรรคในการดําเนินงานสงเสริมสนับสนุนใหเด็กไดเรียนตอและจบการศึกษาภาคบังคับ
2. สถานการณ การแพร ร ะบาดเชื้อโรคไวรัส โคโรนา 2019 (COVID-19) สงผลกระทบตอการรับ
นักเรียน ปการศึกษา 2563 ทําใหลาชา ประกอบกับผูปกครองยังไมไววางใจในสถานการณการแพรระบาด จึง
ยังไมนําเด็กมาสมัครเขาเรียนในชวงเวลาการรับนักเรียนตามปฏิทิน ทําใหอัตราการรับนักเรียนตอแผนการรับ
นักเรียน คอนขางต่ําและการติดตามเด็กมาเขาเรียนเปนไปดวยความยากลําบาก
3. การติดตามเด็กที่อาศัยอยูในหมูบานจัดสรร เปนไปดวยความยากลําบาก เนื่องจากเปนการรักษา
ความปลอดภัยของหมูบาน จะไมอนุญาตใหบุคคลที่ไมไดอาศัยอยูเขาไป
4. การประสานงานกับกํานัน ผูใหญบาน ผูนําชุมชน เพื่อรับรองการไมมีตัวตนของเด็กในพื้นที่ เปนไป
ดวยความยากลําบาก โดยเฉพาะในเขตเมือง เนื่องจากเปนชุมชนใหญ ตองใชระยะเวลาในการตรวจสอบ
ขอเสนอแนะเพื่อการพัฒนา
1. สพฐ. ควรนําเขาขอมูลประชากรวัยการศึกษาภาคบังคับพรอมเลขประจําตัวประชาชน ที่จะเขาเรียน
ในระบบติดตามการเกณฑเด็กเขาเรียน http://164.115.43.73/popobec63 กอนเปดภาคเรียนที่ 1 ของป
การศึกษา 2563เพื่อเตรียมการวางแผนติดตามการเขาเรียน เพราะตองใชระยะเวลาในการติดตามมาก
2. สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ควรมีการประสานความรวมมือและสงตอนักเรียนกับหนวยงานที่จัด
การศึกษานอกระบบ อยางตอเนื่องและสม่ําเสมอ เพื่อใหการสงเสริม สนับสนุนใหนักเรียนเขาเรียนและเรียน
ตอเนื่องจนจบการศึกษาภาคบังคับมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
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โครงการสงเสริมการพัฒนาการใชงานเทคโนโลยีการจัดการศึกษาทางไกลผานดาวเทียม รูปแบบใหม
วิธีการดําเนินงาน
การดําเนินการสงเสริม สนับสนุน ใหโรงเรียนนําเทคโนโลยีการศึกษาทางไกล มาใชเปนเครื่องมือในการ
จัดกิจกรรมการเรียนรูใหแกผูเรียนไดอยางมีประสิทธิภาพ ดังนี้
1.1 การพัฒนาการจัดการเรียนรูดวยการศึกษาทางไกลผานดาวเทียม DLTV โดยใชรูปแบการนิเทศ
PIDRE NI ประกอบดวย P วางแผน (นวัตกรรม เขาใจ เขาถึง มีสวนรวม พัฒนา) I ความรู D ปฏิบัติ R
เสริมกําลังใจ E ประเมิน N เครือขาย I นวัตกรรม
ดําเนินการตามวงจรคุณภาพเดมมิ่ง (Deming Cycle) ประกอบดวย 4 ขัน้ ตอน คือ การวางแผน (Plan: P)
การดําเนินการ (Do: D) การตรวจสอบ (Check: C) และการปรับปรุงงาน (Action: A)
การวางแผน (Plan: P) ดวยการนิเทศ ตรวจสอบเอกสารและการสนทนากลุมเพื่อใหไดสารสนเทศ
เกี่ยวกับสภาพปจจุบัน ปญหาและความตองการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
การดําเนินการ (Do: D) กลุมเปาหมายคือผูบริหารและครูผูสอน ปการศึกษา 2562-2563 ผูบริหาร
จํานวน 36 คน ครูผูสอนจํานวน 176 คน เตรียมการอบรมเพื่อสรางความรูความเขาใจใหครูผูสอนในการ
จัดการเรียนการสอน จัดทําคูมือพัฒนาคุณภาพ (DLTV) ใหไดมาตรฐาน และการใชคูมือพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา (DLTV) ใหไดมาตรฐานเปนแนวทางในการขับเคลื่อน และดําเนินการจัดการเรียนการสอนโดยใช
เทคโนโลยีการศึกษาทางไกล ผานดาวเทียมตามกระบวนการดําเนินการในคูมือพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยใช
การศึกษาทางไกล ผานดาวเทียม (DLTV) ใหไดมาตรฐาน
การตรวจสอบ (Check: C) กลุมเปาหมายคือผูบริหารและครูผูสอน นํายุทธศาสตร 4 5 6 ซึ่งประยุกต
มาเปนยุทธศาสตร สพป.เชียงใหม เขต 1 คือ ยุทธศาสตร 4 6 6 และมาตรฐานการจัดการศึกษาระดับ
สถานศึกษาและระดับสํานักงานเขตพื้นที่มาเปนกรอบในการสรางเครื่องมือ คือเพิ่ม 6 ของผูบริหารในลักษณะ
เครือขายรวมพัฒนาตามอําเภอ
การปรับปรุงงาน (Action: A)ผูบ ริหารโรงเรียนตนแบบระดับเครือขาย จํานวน7 คน ตอยอดในการ
ดําเนินงานและขยายผลไปที่เครือขาย พรอมกับการถอดบทเรียนโรงเรียนตนแบบ DLTV ระดับเครือขายที่มี
วิธีการปฏิบัติที่เปนเลิศ ซึ่งสงผลใหเกิด
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1) สรางฐานการพัฒนาผูเรียนและการเรียนรูเปนคนดี คนเกงและมีความสุขโดยมีจุดเนนที่ตองการให
เกิดกับผูเรียน
2) สรางฐานการพัฒนาครูสูมาตรฐานการเรียนการสอนในฐานะผูจัดการเรียนรูสูครูมืออาชีพ โดยมี
จุดเนนที่ตองการใหเกิดกับครูผูสอน คือการเปลี่ยนบทบาทของครูไปสูผูอํานวย ความสะดวกและสงเสริมใหเกิด
การเรียนรูที่มีประสิทธิภาพเปนแบบอยางที่ดีในการเรียนรูรวมคิด รวมเรียนรูรวมแกปญหา กระตุนชี้แนะจัดให
เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู หลังเรียนรูผานสื่อการสอน ทางไกลผานดาวเทียม เพื่อใหผูเรียนสรางองความรูดวย
ตนเอง
3) สรางฐานการพัฒนาการบริหารและการจัดการศึกษาของผูบริหารเชิงระบบ โดยมีจุดเนนที่ตองการ
ใหเกิดกับโรงเรียน
4) แจงนโยบายรัฐบาลในการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กและแผนพัฒนาประสิทธิภาพการบริหาร
จัดการโรงเรียนขนาดเล็กใหมีขนาดที่เหมาะสม
5) จัดทําแผนพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก โดยทุกภาคสวนรวมพัฒนา และ
ดําเนินการเพิ่มเติมดังนี้
5.1) แตงตั้งคณะกรรมการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก โดยใช
หลักการทํางานเปนทีมซึ่งประกอบดวยผูอํานวยการเขตพื้นที่ รองสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
เชียงใหม เขต 1 และเครือขาย ที่กํากับดูแล แตละอําเภอ ผูอํานวยการกลุม หัวหนางาน นิติกร ศึกษานิเทศก
ประธานกลุมโรงเรียน และเจาหนาที่จากกลุมนโยบายและแผน เขารวมดวยทุกอําเภอ ใหมีหนาที่ในการเผยแพร
ประชาสัมพันธนโยบายการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก รับฟงความคิดเห็นจากผูนําชุมชน ทองถิ่น
ผูปกครอง คณะกรรมการสถานศึกษา ผูบริหารโรงเรียน ครูและบุคลาการทางการศึกษา และนิเทศกากับติดตาม
การบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กจากพื้นที่ทุกอําเภอในสังกัด
5.2) มีแผนพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กใหมีขนาดที่เหมาะสมกับ
ทองถิ่น
5.3) จัดทําโครงการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก โดยทุกภาคสวน
รวมพัฒนา ไดรับงบประมาณสนับสนุนจาก สพฐ. ดําเนินการซอมบํารุงอุปกรณ DLTV และนิเทศติดตาม
5.4) การขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาดวยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกล (Distance
Learning) สงผลใหปการศึกษา 2562 โรงเรียนมีผลสัมฤทธิ์สูงกวาระดับประเทศ จํานวน15 โรงเรียน
5.5) ใชนวัตกรรม“เขาถึง เขาใจ มีสวนรวม พัฒนา”ในการขับเคลื่อนการบริหารจัดการ
โรงเรียนขนาดเล็ก
จากการดําเนินการการศึกษาทางไกลผานดาวเทียม (DLTV) ชวยลดชองวางกับโรงเรียนขนาดเล็กได
เปนอยางดี รวมทั้งยังทําใหผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนในโรงเรียนกลุมดังกลาวมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนใกลเคียงกับ
โรงเรียนปกติ อีกทั้งยังชวยแกปญหาขาดแคลนครูผูสอน ครู นักเรียน ผูปกครอง และผูบริหารมีความพึงพอใจใน
การจัดการเรียนการสอนตามแนวทางดังกลาว แตอยางไรก็ตามการดําเนินการศึกษาทางไกลผานดาวเทียม
(DLTV) ยังตองพัฒนาตอไป โดยเฉพาะผูเรียนที่มีพื้นฐานไมเทากันกับโรงเรียนตนทาง ทําใหนักเรียนเรียนไมทัน
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และปญหาที่สําคัญที่สุดคือในดานของครูที่ยังมีความรู ทักษะที่ยังไมเพียงพอในการจัดการเรียนการสอนไปพรอม
กับโรงเรียนตนทาง เนื่องจากครูในโรงเรียนขนาดเล็กตองจัดการเรียนการสอนและสื่ออุปกรณ พรอม ๆ กันใน
หลายระดับชั้น ตลอดจนยังขาดสื่ออุปกรณไมเพียงพอและไมทันสมัย
ผลการดําเนินงาน
เชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ
1.สถานศึกษาในสังกัด 36 แหง ในปงบประมาณ 2563 ไดรับงบประมาณจัดสรรคาซอมบํารุงอุปกรณ
จํานวน 36 แหง
2.สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 1 เห็นความสําคัญและสงเสริมสนับสนุนให
โรงเรียนในสังกัด โดยเฉพาะโรงเรียนขนาดเล็ก จํานวน 36 โรงเรียน จัดการเรียนการสอนโดยใชการศึกษา
ทางไกลผานดาวเทียม (DLTV) โดยมีหนังสือสั่งการแจงใหโรงเรียนไดรับทราบหลักการและแนวดําเนินงาน ซึ่ง
ปจจุบันสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานไดพัฒนา DLTV เปน NEW DLTV
3.กําหนดใหมีการตรวจเยี่ยม นิเทศชั้นเรียนในโครงการสงเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาทางไกล
ผานดาวเทียม (DLTV) จํานวน 36 โรงเรียน โดยมีวัตถุประสงคเพื่อใหผูบริหาร ครูผูสอน ผูมีสวนเกี่ยวของ มี
ความรู ความเขาใจเกี่ยวกับมาตรฐาน แนวการจัดการเรียนการสอน แนวทางในการนิเทศ ติดตามและ
ประเมินผลโดยใชการศึกษาทางไกลผานดาวเทียมใหไดมาตรฐาน
ปญหาและอุปสรรค
ครูและบุคลากรทางการศึกษาไมผานการพัฒนาศักยภาพการจัดการเรียนการสอนทางไกลผานดาวเทียม
(DLTV) ที่ชัดเจนและถูกตองเนื่องจากมีการเกษยณ บรรจุใหม มีครูไมครบชั้น มีครูไมตรงสาขาวิชา ขาดแคลน
สื่อ วัสดุอุปกรณ หองเรียนไมเพียงพอ ครูขาดทักษะในการสอน นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ํา นักเรียนมี
ปญหาการอานไมออก เขียนไมได
ขอเสนอแนะ
1. ทบทวนหลักสูตร ควรมีการทบทวนและปรับปรุงหลักสูตร สถานศึกษาใหมีความสอดคลองกับแนว
ทางการจัดการศึกษาทางไกลผานดาวเทียม
2. การจัดการเรียนการสอน ควรมีการดําเนินการจัดทําแผนการจัดการเรียนรู รายชั่วใหมีความ
สอดคลองกับแนวทางการจัดการศึกษาทางไกลผานดาวเทียม ตามรูปแบบของสถานศึกษาที่ควรปรับใหมีความ
ยื ด หยุ น และความสะดวกต อ การส ง เสริ ม การเรี ย นรู ข องผู เ รี ย นซึ่ ง ไม จํ า เป น ต อ งเป น แผนการเรี ย นรู ที่ ล ง
รายละเอียดมากนักและควรใหความสําคัญกับกิจกรรม สงเสริมการเรียนรูตามแนวทางการจัดการศึกษาทางไกล
ผานดาวเทียม
3. การบริหารจัดการควรมีการดําเนินการพัฒนาบุคลากรอยางเปนระบบและ ตอเนื่องโดยมุงเนนการ
สรางความรูความเขาใจเกี่ยวกับการจัดการศึกษาทางไกลผานดาวเทียม การสงเสริมและพัฒนานวัตกรรมการ
จัดการเรียนรูที่สงเสริมศักยภาพการเรียนรูของผูเรียน เชน สงเสริมการนําเทคนิคการเรียนรูที่มีประสิทธิภาพและ
เนนผูเรียนเปนสําคัญมาชวยเสริม กระบวนการเรียนรูเชน เทคนิคการเรียนแบบรวมมือ
เทคนิคการสรุปความรูดวยแผนที่ความคิด รวมถึงการจัดสภาพแวดลอมภายในหองเรียนที่เอื้อตอการเรียนรูการ
จัดกิจกรรมและแลกเปลี่ยน เรียนรูสภาพปญหาการสอนของครูเทคนิคการจัดการเรียนรูเกี่ยวกับการจัด
การศึกษาทางไกลผานดาวเทียมที่ประสบความสําเร็จ
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4. จัดทําแบบฝกและใบงานจัดจําหนายใหแกโรงเรียน
5. จัดทําสื่อ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ในโรงเรียนขนาดเล็ก
จําหนายใหกับโรงเรียน

โครงการพัฒนาและสงเสริมการประกันคุณภาพการศึกษา
วิธีการดําเนินการ
1.นําเสนอผลตอการสังเคราะห SAR ปการศึกษา 2561-2562 ทั้งระดับปฐมวัยและขั้นพื้นฐานตอที่
ประชุมศึกษานิเทศกทุกกลุมงานเพื่อรับทราบและรวมกันสะทอนและรวมกําหนดเปาหมายความสําเร็จระดับเขต
พื้นที่การศึกษา และสําหรับการวางแผนการนิเทศและพัฒนาโรงเรียนในสังกัดในการประชุม PLC กลุมนิเทศ
ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
2.นําเสนอขอมูลในขอ(1) ตอคณะกรรมการ ก.ต.ป.น. เพื่อเสนอเพื่อทราบและพิจารณา และนํา
ขอคิดเห็นและขอเสนอแนะนํามาจัดทําแผนพัฒนาและการนิเทศ กํากับ ติดตามคุณภาพของโรงเรียน
3.กลุมงานประกัน คุณภาพการศึกษาไดจั ดทํ าเอกสารแผนงานดํ าเนินงานสงเสริมและพั ฒนาระบบ
ประกันคุณภาพการศึกษา เพื่อเปนเอกสารคูมือการดําเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของโรงเรียน
ในสังกัด ปการศึกษา 2562-2565 และใชเปนคูมือสําหรับศึกษานิเทศกในการกํากับ ติดตาม เพื่อสรางความ
เขมแข็งแกระบบประกันคุณภาพภายในของโรงเรียน โดยใชรูปแบบการนิเทศแบบ PIDRE
4.พัฒนาและจัดทําหลักสูตรออนไลน เรื่อง การสรางความเขมแข็งแกระบบประกันคุณภาพการศึกษา
สพป.ชม.1 เปนหลักสูตรออนไลนเพื่อพัฒนาความรู ความเขาใจ และสรางความตระหนักแกผูบริหารโรงเรียน
ครูผูรับผิดชอบงานประกันฯ และผูสนใจทั่วไปไดเขามาเรียนและประเมินตนเอง หากประเมินหลังเรียนแลวผาน
เกณฑก็จะไดรับเกียรติบัตรจากสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ซึ่งปจจุบันมีผูเรียนออนไลนที่ทําแบบประเมินผาน
เกณฑจํานวนมากกวาพันคน
5. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาดานความรู ทักษะการสรางความเขมแข็งระบบการประกันฯ แก
ผูบริหารโรงเรียน ครูวิชาการโรงเรียน ครูผูรับผิดชอบงานประกัน โดยวางแผนจัดขึ้นตามกลุมเครือขายอําเภอ
จํานวน 4 จุดๆ ละ 1 วัน รวมจํานวน 4 วัน โดยเนื้อหาประกอบดวย การจัดทําระบบประกันคุณภาพภายใน
การเขียนรายงาน SAR ใหเปนสารสนเทศสําหรับการพัฒนาคุณภาพการศึกษา (แตกิจกรรมดําเนินการไดไมครบ
ตามแผนเนื่องจากสถานการณโควิด19)
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การแกปญหาจึงทําโดยการพัฒนาครูทางระบบไลน กลุมงานประกันคุณภาพการศึกษา สพป.
เชียงใหม เขต 1 โดยการเปดหองสนทนาและแลกเปลี่ยนประสบการณของโรงเรียน โดยมีศึกษานิเทศก ที่
รับผิดชอบกลุมงานประกันฯ ชวยเติมเต็ม
6. การพัฒนาความรูและทักษะการประเมินคุณภาพภายใน (ในกลุมไลนเฉพาะผูทรงคุณวุฒิดานระบบ
ประกันฯ ของ สพป. เชียงใหม เขต 1 ที่ไดพัฒนาและประกาศแตงตั้งไว แลว เพื่อใหโรงเรียนเชิญเปนกรรมการ
ประเมินคุณภาพภายในของโรงเรียน ประจําปการศึกษา 2562
7. การนิเทศ ติดตาม กํากับดูแลชวยเหลือโรงเรียนในสังกัดในดานการประกันคุณภาพภายใน ทั้งโดย
กิจกรรมนิเทศเต็มพิกัดของเขตพื้นที่ และสําหรับเตรียมพรอมโรงเรียนที่จะรับการประเมินคุณภาพภายนอก
(สมศ. รอบ 4 โรงเรียนประชารัฐ 15 โรงเรียน)
8. การดําเนินการวิจัยเพื่อพัฒนา เพื่อสรางความเขมแข็งแกระบบประกันเรื่อง การพัฒนา “หองเรียน
นวัตกรรม”เพื่อสรางความเขมแข็งแกระบบประกันคุณภาพภายใน โรงเรียนในสังกัด สพป.เชียงใหม เขต 1 โดย
เปาหมายคือ ทุกหองเรียนในสังกัดมีการประกันคุณภาพการศึกษาผานนวัตกรรมการจัดการเรียนรู ซึ่งครูทุกคน
คือ นวัตกร
9. การบูรณาการระบบประกันคุณภาพการศึกษากับ
เปาหมายและนโยบายของเขตพื้นที่คือ “เขตพื้นที่นวัตกรรม” ซึ่งจะสงเสริมใหโรงเรียนพัฒนานวัตกรรมสําหรับ
ผลการประเมินภายนอก (สมศ.) ในคุณภาพระดับสูงสุด
ผลการดําเนินงาน
1. โรงเรียนในสังกัด สพป.เชียงใหม เขต 1 มีแผนพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาทุกโรงเรียน มี
การประกาศมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา กําหนดคาเปาหมายความสําเร็จ มีแผนและ นําแผนไปใช
การนิเทศภายใน สรุปและประเมินคุณภาพภายใน เขียนรายงาน SAR เปนไปตามเกณฑและนําสงเขตพื้นที่
ภายในกรอบเวลาที่กําหนด
2. สพป.เชี ย งใหม เขต 1 มี และใช แ ผนงานดํ า เนิ น งานส ง เสริ ม และพั ฒ นาระบบประกั น คุ ณ ภาพ
การศึกษา พ.ศ.2562-2565 เพื่อเปนเอกสารคูมือการดําเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของ
โรงเรียนในสังกัด ปการศึกษา 2562-2565
3. โรงเรียนในสังกัดไดรับผลการประเมินผานเกณฑเพื่อรับโลและรางวัล IQA AWARD ประจําป
การศึกษา 2562 จํานวน 6 โรงเรียนไดแก โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม, โรงเรียนพุทธิโศภน, โรงเรียนบานสัน
กําแพง, โรงเรียนวัดปาขอยใต, โรงเรียนบานเชิงดอยสุเทพ, และโรงเรียนวัดหนองปาครั่ง หลังการคัดเลือกสูงสุด
ได ตัว แทนไปนํ าเสนอ และแลกเปลี่ ย นเรี ย นรู ร ะบบประกัน ฯในงานศิล ปะ หั ตถกรรมระดั บ ชาติจํานวน 3
โรงเรียนคือ อนุบาลเชียงใหม พุทธิโศภน และวัดหนองปาครั่ง
4. การพัฒนาและขยายผลตอเนื่องจากการมีโรงเรียนตนแบบ IQA AWARD โดยสงเสริมใหโรงเรียน
อนุบาลเชียงใหมสมัครเปนโรงเรียนแกนนําของ สพฐ.คือโรงเรียน 1 ชวย 3 เพื่อเปนแมขายพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาโรงเรียนที่มีผลการประเมินภายนอกต่ํากวาระดับดีมากจํานวน 3 โรงเรียน ซึ่งโรงเรียนลูกขายที่สมัคร
เขารวมประกอบดวย 1) โรงเรียนวัดเสาหิน 2)โรงเรียนเจาพอหลวงอุปถัมภ 1 และ 3 โรงเรียนสังวาลยวิทยา

๗๘

ปญหา อุปสรรค
1 โรงเรียนสวนใหญเปนโรงเรียนขนาดเล็ก มีผูบริหารโรงเรียนหรือครูที่ขอยาย,เกษียณ,หรือเปลี่ยน
หนาที่กันบอยๆ ทุกป ทําใหการทํางานตามแผนพัฒนาระบบประกันคุณภาพของบางโรงเรียนขาดความตอเนื่อง
2 สพป.เชียงใหมเขต 1 ไมมีงบประมาณสนับสนุนกิจกรรมในงานระบบประกันคุณภาพการศึกษา
หรือไมมีงบจาก สพฐ. ทําใหการสื่อสารหรือสรางความเขาใจแกโรงเรียนทําไดจํากัด โดยเฉพาะอยางยิ่งแก
ผูบริหารโรงเรียนที่รับหนาที่ใหม ครูใหม
ขอเสนอแนะเพื่อการพัฒนา
1.ควรสนับสนุนงบประมาณเพื่อจัดกิจกรรมพัฒนาสรางความเขาใจ ความตระหนัก และทักษะการ
ประกันคุณภาพการศึกษาผูบริหารโรงเรียน ครูที่พึ่งรับตําแหนงหรือบรรจุใหม
2.ควรมีกิจกรรมถอดบทเรียน และสงเสริมโรงเรียนใหเปนตนแบบหรือแบบอยางดานการประกัน
คุณภาพของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อเปนแหลงเรียนรู ยกยอง เชิดชู เปนขวัญกําลังใจ
1. ผลการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษาแบงตาม
ระดับผลการพัฒนาผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับปฐมวัย จํานวนโรงเรียนที่เปดสอนปฐมวัยมี
57 โรงเรียน แบงตามระดับคุณภาพดังนี้
มาตรฐาน
มาตรฐานที่ 1
มาตรฐานที่ 2
มาตรฐานที่ 3
ภาพรวม

คุณภาพยอดเยี่ยม
13 แหง
14 แหง
15 แหง
13 แหง

ระดับดีเลิศ
38 แหง
32 แหง
30 แหง
34 แหง

ระดับดี
7 แหง
12 แหง
13 แหง
11 แหง

2. ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับขั้นพื้นฐาน จํานวนโรงเรียนที่เปดสอนมี 82
โรงเรียน แบงตามระดับคุณภาพดังนี้
มาตรฐาน
คุณภาพยอดเยี่ยม
ระดับดีเลิศ
ระดับดี
มาตรฐานที่ 1
7 แหง
48 แหง
27 แหง
มาตรฐานที่ 2
17 แหง
50 แหง
15 แหง
มาตรฐานที่ 3
11 แหง
47 แหง
24 แหง
ภาพรวม
7 แหง
49 แหง
46 แหง

๗๙

นโยบายที่ 5 การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม

วิธีการดําเนินงาน
ระดับสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ไดมีการจัดการประชุมใหแกบุคคลากรภายในเขตพื้นที่ทุกคน ในหัวขอ กรีนออฟฟช เมื่อวันที่
8 กันยายน 2563 ณ หองประชุมลานเงิน สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 1 ซึ่ง
ไดรับความรมมือจากเจาหนาที่จากสํานักงานทรัพยากรและสิ่งแวดลอมจังหวัดเชียงใหมมาใหความรูในเรื่อง
ดังกลาว และในสํานักงานเองมีโครงการสรางจิตสํานึกดานการผลิตและบริโภคที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอมโดย
สงเสริ มให บุ คคลากรในเขตพื้ นที่ ใช ถุงผ าในการบรรจุสิ่งของ และมีการคัดแยกขยะกอนนําไปทิ้ง ตลอดจน
สนับสนุนใหมีการใชซ้ําเชนกระดาษรีไซเคิล เพื่อลดปริมาณขยะ และในสํานักงานแตละหองจะมีการปลูกตนไม
เพื่อความสวยงามและยังเปนการฟอกอากาศใหแกบุคลากรอีกดวย
และบูรณาการกับการดําเนินการสงเสริมและสนับสนุนใหสถานศึกษาทุกแหงไดรับการประเมิน
เปนสถานศึกษาพอเพียงครบรอยละ 100 และสงเสิรมสนับสนุนตอเนื่องใหสถานศึกษาพัฒนาตนเองไปสูการ
เปนศูนยการเรียนรูตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงดานการศึกษา โดยมีโครงการนิเทศเพื่อชวยสนับสนุน
สงเสริม ใหความรูและเชิญชวนสถานศึกษาสมัครกับการประเมินเปนศูนยฯ โดยมีการตั้งเปาหมายใหไดรอยละ
25 ภายในสิ้นป 2565
กิจกรรมการนอมนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเปนศูนยการเรียนรูไดนั้น
ไดดําเนินการเปนลําดับขั้นตอนคือ การสงเสริมใหเปนสถานศึกษาเขารับการประเมินเปนสถานศึกษาพอเพียง

๘๐

สงเสริมใหสถานศึกษายื่นขอรับการประเมินเปนเพื่อรับรางวัล Best Practice และสงเสริมใหสถานศึกษา
สมัครและรับการประเมินเปนศูนยเรียนรูตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ระดับสถานศึกษา
1) การสรางจิตสํานึกดานการผลิตและบริโภคที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
มีการจัดอบรมชี้แจงโครงการใหแกโรงเรียนในสังกัดจํานวน 86 โรงเรียน เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2563 เพื่อ
ชี้แจงแนวทางในการดําเนินงานของโรงเรียนที่จะชวยขับเคลื่อนโครงการสรางจิตสํานึกที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
และลดการใชพลาสติกในสถานศึกษา
2) การนําขยะมาใชประโยชนในรูปผลิตภัณฑและพลังงาน รวมทั้งสงเสริมการคัดแยกขยะ
ทุกโรงเรียนมีโครงการในการนําขยะมาใชใหเกิดประโยชนในรูบแบบตาง เชนการทําปุย การทําของใช การทํา
สื่อการสอน หรือการนําไปประดิษฐเปนของใชภายในครัวเรือน และทุกโรงเรียนมีการคัดแยกขยะที่ถุกตองโดยมี
ถังขยะที่ใหนักเรียนไดทิ้งขยะไดชัดเจนและนําไปใชที่บานและชุมชนเปนอยางดี
3) การบูรณาการ เรื่อง การจัดการขยะแบบมีสวนรวม
มีการจัดการเรียนการสอนที่โรงเรียนออกแบบโดยใหนักเรียนมีสวนรวมในการคิดแกไขปญหาที่เกิดขึ้นในโรงเรียน
หรือชุมชนของนักเรียนเอง และระดมวิธีการมาแกปญหาตางๆไดอยางมีประสิทธิภาพเปนการสสงเสริมให
นักเรียนมีจิตสํานึกรักสิ่งแวดลอมทั้งภายในโรงเรียน บานเรือนของตนเองตลอดจนชุมชนที่อยูอาศัยทําใหชุมชน
นาอยูสะอาด
4) การสงเสริมใหนักเรียนเรียนรูจากแหลงเรียนรูดานสิ่งแวดลอม
มีการสงเสริมใหนักเรียนเรียนรูจากแหลงเรียนรูภายในทองถิ่น เชน แมน้ํา ปาไม ที่เกี่ยวของกับนกเรียนทั้ง
ทางตรงและทางออมโดยโรงเรียนจัดกิจกรรมการสํารวจปา การสํารวจสิ่งแวดลอมภายในชุมชน เปนตน และให
นักเรียนไดวิเคราะหถึงปญหาที่เกิดขึ้นกับสิ่งแวดลอมรอบตัวของนักเรียนที่สงผลกระทบตอนักเรียนและให
นักเรียนหาวิธีการแกไขปญหาโดยแบงกลุมตามความสนใจขึ้นและนําไปตอยอดโดยมีวิทยากรภายนอกมาให
ความรูในเรื่องนั้นๆ
สถานศึ ก ษาสามารถจั ด กิ จ กรรมโครงการอาชี พ สู ก ารปฏิ บั ติ ใ ห กั บ นั ก เรี ย นในด า นต า งๆ
ประกอบดวย
1) จัดใหมีแผนงานโครงการและผูรับผิดชอบในการดําเนินการสงเสริมกิจกรรมนักเรียนที่สนับสนุน
ใหผูเรียนใชทักษะชีวิตการดําเนินงานดานอาชีพ สงเสริมกิจกรรมนักเรียนที่สนับสนุนใหผูเรียนมีทักษะในการดําเนิน
ชีวิต กิจกรรมในแผนงาน เขาใจการทํางาน มีความคิดสรางสรรค มีทักษะกระบวนการทํางาน ทักษะการจัดการ
ทักษะกระบวนการแกปญหา ทักษะการทํางานรวมกัน และทักษะการแสวงหาความรู
มีคุณธรรม และลักษณะนิสัยในการทํางาน มีจิตสํานึกในการใชพลังงาน ทรัพยากร และสิ่งแวดลอม เพื่อการดํารงชีวิต
และครอบครัว และสอดคลองกับสภาพภูมิสังคมและบริบทของสถานศึกษา
2) จัดกิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด หรือผูบําเพ็ญประโยชน สอดคลองกับหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง มีความเหมาะสมกับศักยภาพของผูเรียน มีความหลากหลายและสอดคลองกับสภาพภูมิสังคมและ
บริบทของสถานศึกษา และกอใหเกิดประโยชนตอสถานศึกษา และชุมชน สังคม
3) สงเสริมใหมีการจัดตั้ง ชุมนุม ชมรม เกี่ยวกับงานอาชีพ โดยมีกิจกรรมที่หลากหลายและ
สอดคลองกับสภาพภูมิสังคมและบริบทของตลอดทั้งมีการขยายผลสูชุมชน สังคม

๘๑

ผลการดําเนินงาน
โรงเรียนในสังกัดทั้ง 86 โรงเรียนมีการดําเนินตามวัตถุประสงค ของโครงการฯ ทุกโรงเรียน มี
การนํานโยบายของโครงการไปสอดแทรกในแผนการจัดการรียนรูทั้งเปนแผนแบบบูรณาการและกิจจกรมลด
เวลาเรียนเพิ่มเวลารู
โรงเรียนผานการประเมินเปนสถานศึกษาพอเพียงทุกโรงเรียน คิดเปนรอยละ 100 และได
ดําเนินการตามแผนงานโครงการหลักของ สพฐ.คือ โรงเรียนที่นอมนําพระราโชบายดานการศึกษาสูสถานศึกษา,
ศาสตรพระราชา ครบทุกโรงเรียนคิดเปนรอยละ 100
โรงเรียนวัดสันกลางเหนือ ผานการประเมินเปนศูนยเรียนรูตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง จึงเปนแหลงเรียนรูและศึกษาดูงานของโรงเรียนในเขตพื้นที่และโรงเรียนตางเขต ผูบริหารโรงเรียนวัดสัน
กลางเหนือและโรงเรียนตลาดขี้เหล็กไดรับเชิญเปนวิทยากรขยายผลการพัฒนาสูศูนยเรียนรูตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง และปการศึกษา 2562-63 มี 2 โรงเรียนขอรับการประเมินเปนศูนยการเรียนรูตามหลักของ
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ผลการคั ดเลื อกรางวั ล สูงสุดระดั บชาติ สถานศึ กษาพอเพีย งที่มี ผลการปฏิบั ติที่ เป นเลิศ ป
2562 ของศูนยศึกษาการพัฒนาที่ยั่งยืนและเศรษฐกิจพอเพียง ไดประกาศศูนยศึกษาการพัฒนาที่ยั่งยืนและ
เศรษฐกิจพอเพียง สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตรเรื่อง ผลการคัดเลือกรางวัลสูงสุดระดับชาติ สถานศึกษา
พอเพียงที่มีผลการปฏิบัติที่เปนเลิศ มีโรงเรียนในสังกัดจํานวน 3 โรงเรียนจากทั้งหมด 13 โรงเรียนทั่วประเทศคือ
โรงเรียนทาเหนือวิทยา โรงเรียนบานโปงนอย และโรงเรียนชุมชนวัดทาเดื่อ
ปญหา อุปสรรค
ดวยขอจํากัดของการดําเนินงานภายใตแผนการจัดการเรียนการสอนสถานการณ COVID 19
ทําใหการทํากิจกรรมในลักษณะการเขากลุม ชุมนุม ยังไมสามารถทําได ในภาคเรียนที่ 1/2563
ขอเสนอแนะเพื่อการพัฒนา
ควรมีการติดตามและทําอยางตอเนื่องเพราะความยั่งยืนและเปนการวางรากฐานใหแกเดกใน
การมีจิตสํานึกรักสิ่งแวดลอมอยางแมจริง
จัดการประชุมโครงการสรางจิตสํานึกและความรูในการผลิตและบริโภคที่เปนมิตรกับ
สิ่งแวดลอม ใหกับผูบริหารสถานศึกษาและคณะครู ในสังกัด สพป.เชียงใหม เขต 1 ในวันที่ 10 สิงหาคม 2563
เพื่อวางแผนการดําเนินงานในระดับเขตพื้นที่และสถานศึกษา และกําหนดนิเทศติดตามการดําเนินงาน

๘๒

--------------------------------------------------------------นโยบายที่ 6 การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา

โครงการเสริมสรางคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาล “ปองกันการทุจริต” (กิจกรรมเขตสุจริต)
กิจกรรมหลัก
1. เพื่อใหความรู ความเขาใจและสรางความตระหนักใหบุคลากรในเขตพื้นที่การศึกษาทุกคน
รวมกันขับเคลื่อนเขตพื้นที่การศึกษา ตามภารกิจ ครอบคลุมงาน 4 ดาน ไดแก ดานวิชาการ ดานงบประมาณ
ดานบริหารงานบุคคล และ ดานบริหารทั่วไป รวมถึงการดําเนินงานเพื่อใหเปนเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต อยาง
เปนระบบ
2. เพื่อใหความรู ความเขาใจและสรางความตระหนักแกผูบริหารองคกร และบุคลากรทางการศึกษา
เกี่ยวกับการเตรียมการรับการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (ITA
Online) ประจําปงบประมาณ 2563
3. เพื่อใหความรู ความเขาใจและสรางความตระหนักแกผูบริหารสถานศึกษา และครู ในโรงเรียน
คุณภาพประจําตําบล เกี่ยวกับการเตรียมการรับการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของ
หนวยงานภาครัฐ (ITA Online) ประจําปงบประมาณ 2563

๘๓

ผลการดําเนินงาน
เชิงปริมาณ
1. ผูบริหารการศึกษา บุคลากรทางการศึกษา และเจาหนาที่ สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาเชียงใหม เขต 1 ทุกคน มีความรู ความเขาใจรวมกันขับเคลื่อนเขตพื้นที่การศึกษาใหเปนเขตพื้นที่
การศึกษาสุจริต
2. สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษารับการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการ
ดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (ITA) ปงบประมาณ 2563 โดยสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
มีผลการประเมิน ในระดับดีเยี่ยม (AA) 99.59 คะแนนประเมินไดเปนลําดับที่ 1 ของประเทศ
3. สถานศึกษาตามโครงการโรงเรียนคุณภาพประจําตําบล จํานวน 40 แหง ไดรับการประเมิน
คุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (ITA) ปงบประมาณ 2563 ครบ 100%
เชิงคุณภาพ
ผูบริหารการศึกษา บุคลากรทางการศึกษา และเจาหนาที่ สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาเชียงใหม เขต 1 รวมกันขับเคลื่อนเขตพื้นที่การศึกษาใหเปนเขตพื้นที่การศึกษาสุจริตอยางเปน
ระบบ
1.กิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อประกาศเจตนารมณ/ กําหนดนโยบายคุณธรรมและความโปรงใสใน
การดําเนินงาน ประกาศเจตจํานงสุจริต เปน 4 ภาษาคือภาษาไทย ภาษาจีน ภาษาอังกฤษ และภาษาลานนา
2.กิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการ “เขตสุจริต ไมคิดคอรรัปชั่น” และกิจกรรมวิเคราะหความเสี่ยง
3.กิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการ “การกระทําที่ถือเปนเรื่องผลประโยชนทับซอน” โดยเชิญวิทยากร
จากสํานักงาน ป.ป.ช.จังหวัดเชียงใหมบรรยายใหความรูเรื่อง ผลประโยชนทับซอนและการปองกันการรับสินบน
แกขาราชการและบุคลากรในสังกัด
4.กิจกรรมประชุมชี้แจงแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงาน
ภาครัฐ (ITA) และเตรียมความพรอมการเปดเผยขอมูลการบริหารจัดการตามตัวชี้วัดที่กําหนด บนเวปไซด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 1 ประจําป 2563
5.กิจกรรมทําความดี เพื่อสังคม (เนนการชวยเหลือ แบงปน และการตอตานการทุจริตในองคกร)
ขาราชการและบุคลากรทางการศึกษา ไดมีโอกาสทําความดี อาทิเชน 1. กิจกรรมรวมพลังจิตอาสาจัดทํา
หนากากผา เพื่อมอบใหกับนักเรียนในสังกัด ในสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
2.กิจกรรม 5 ส สพป.เชียงใหม เขต 1 มีการรวมรองเพลงและบันทึก VTR “สพป.เชียงใหม เขต 1 เขตสุจริต”
ที่ทุกคนมีสวนรวมในการนําเสนอ
6.กิจกรรมประชุมสรางความตระหนัก เพื่อใหผูบริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษา
โรงเรียนคุณภาพประจําตําบล มีความรูและรับการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของ
สถานศึกษาในสังกัด (ITA) ประจําปงบประมาณ 2563

๘๔

ปญหาและอุปสรรค
กิจกรรมการขับเคลื่อนเขตสุจริต ที่กําหนดเปนกิจกรรมจิตอาสา บางกิจกรรมตองลดการจัดกิจกรรม
เนื่องจากสถานการณโควิค 19 และเวลาในการเปดเผยขอมูลสําหรับสถานศึกษาที่จะรับการประเมิน ITA มี
จํากัดเนื่องดวยนโยบายจาก สพฐ.ที่มีกําหนดการไมสอดคลองกับการเปดภาคเรียนในสถานการณโควิค 19
ขอเสนอแนะ
1. ผูบริหารการศึกษาระดับเขตพื้นที่การศึกษา ตองใหความสนใจ คอยกระตุนและประชุมฯ เพื่อสราง
ความตระหนัก ใหความรู และวิธีการดําเนินงานอยางตอเนื่อง
2. ผูบริหารการศึกษาระดับเขตพื้นที่การศึกษา ตองใหขวัญกําลังใจในการปฏิบัติงาน แกทีมงาน
ปฏิบัติงานทุกฝาย

การเปดเผยขอมูลการดําเนินงาน เขตสุจริต ผานเวปไซด สพป.เชียงใหม เขต 1
https://www.chiangmaiarea1.go.th/2563/

๘๕

๘๖

นโยบายที่ ๗ การใชบริบทของจังหวัดเชียงใหม เปนฐานการเรียนรูและ
ตอยอดการพัฒนาองคกรแหงนวัตกรรม

โครงการขับเคลื่อนโรงเรียนนํารองพื้นที่นวัตกรรม
วิธีดําเนินงาน/ผลการดําเนินงาน
1.ไดดําเนินการขับเคลื่อนสถานศึกษานํารองพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา ในสังกัด จํานวน 11โรงเรียน
ใหมีการพัฒนานวัตกรรมการศึกษาและการเรียนรูเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา ทั้ง จํานวน 11 โรงเรียน
โดยมีการนิเทศ กํากับ ติดตามสถานศึกษานํารองในพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจํานวน 11 โรง รอยละ 100
2.จัดการประชุมขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา ของโรงเรียนนํารองในสังกัด ในวันที่ 18 มิถุนายน
2563 มีผูเขารวมประชุมไดแก ผูอ ํานวยการโรงเรียนและคณะครูโรงเรียนนํารองโรงเรียนพื้นที่นวัตกรรม
การศึกษารุน1 และ รุน2
3.จัดกิจกรรมการประชุมผูบ ริหารและครูในโรงเรียนนํารอง 11 โรงเรียน นําเสนอผลงานนวัตกรรมและ
พัฒนาคุณภาพสถานศึกษาใหเปนไปเจตนารมยของบทบัญญัติของ พ.ร.บ.พื้นที่นวัตกรรมการศึกษา พ.ศ.2562
ในวันที่ 15 กรกฏาคม 2563 ณ หองประชุมลานเงิน และวันที่ 19-20 สิงหาคม 2563 เพื่อสรุปผลการ
ดําเนินงาน ณ โรงแรมเอบูทิค รีสอรท เชียงใหม
4.จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรูของสถานศึกษานํารองพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา มีการพัฒนานวัตกรรม
การศึกษาและการเรียนรู โดยวิธีการที่หลากหลาย เชน การศึกษาดูงาน และประชุม สัมมนาเพื่อแลก เปลี่ยน
เรียนรู และนํามาพัฒนาปรับปรุงแกไข นวัตกรรม ฯลฯ เพื่อยกระดับผล สัมฤทธิ์ทางการศึกษาของตนเอง
5.ดําเนินการนิเทศ ติดตาม การใชงบประมาณที่จัดสรรใหสถานศึกษา และสงเสริม สนับสนุน ใหความ
ชวยเหลือสถานศึกษานํารองพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาในการพัฒนานวัตกรรมการศึกษาและการเรียนรูเพื่อ
ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา โดย การออกนิเทศ ติดตาม ใหขอเสนอแนะ ชวยเหลือทางดานวิชาการ ใน
ปญหาและอุปสรรค
1. สถานศึกษา บางแหง ยังตองไดรับการพัฒนา ปรับปรุง ใหเขากับบริบทของตนเอง
2. ความรู ความเขาใจในการบริหารงบ ประมาณที่จัดสรรใหสถานศึกษาดําเนินงาน
3. ความชัดเจนในการจัดทําหลักสูตรสมรรถนะ
ขอเสนอแนะ –ไมม-ี

๘๗

๘๘

สวนที่ 3

ทิศทางการพัฒนาการศึกษา ในปงบประมาณ พ.ศ.2564
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 1 กําหนดทิศทางในการพัฒนาการศึกษาขั้น
พื้นฐาน ประจําปงบประมาณ 2564 ดังนี้
นโยบายและกลยุทธสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 1
สํา นัก งานเขตพื้น ที่ก ารศึก ษาประถมศึก ษาเชีย งใหม เขต 1 ไดกํา หนดนโยบายประจํา ป
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ - ๒๕๖๕ โดยยึดหลักของการพัฒ นาที่ยั่ง ยืน และการสรางความสามารถในการ
แขงขัน ของประเทศในอนาคต เปน แนวทางในการจัด การศึกษาจัดการศึกษาขั้น พื้นฐาน และสอดคลองกับ
ยุทธศาสตรช าติ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๘๐ แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรช าติ (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐) แผน
ปฏิรูปประเทศดานการศึกษา แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับ ที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๕)
แผนการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๗๙ และสํานัก งานคณะกรรมการการศึกษาขั้น พื้น ฐาน มุง สู
Thailand ๔.๐ กําหนดนโยบาย ดังนี้
นโยบายที่ ๑ การจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง
นโยบายที่ ๒ การจั ดการศึ ก ษาเพื่ อเพิ่ม ความสามารถในการแข งขัน
นโยบายที่ ๓ การพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย
นโยบายที่ ๔ การสรางโอกาสในการเขาถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ
นโยบายที่ ๕ การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
นโยบายที่ ๖ การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา
นโยบายที่ ๗ การใชบริบทของจังหวัดเชียงใหม เปนฐานการเรียนรูและตอยอดสูการพัฒนา
องคกรแหงนวัตกรรม
กลยุทธการขับเคลื่อนนโยบาย
กลยุ ทธ ที่ ๑ ผู เ รี ย นเป น พลเมื องดี มีทั กษะชีวิตรูเ ทา ทั น สังคม
กลยุทธที่ ๒ พัฒนาผูเรียนสูความเปนเลิศ
กลยุทธที่ ๓ พัฒนาผูเรียนใหมีทักษะการเรียนรูในศตวรรษที่ ๒๑ (3R 8C)
กลยุทธที่ ๔ สรางโอกาสใหกับผูเรียนเขาถึงการบริการการศึกษา
กลยุทธที่ ๕ พัฒนาคุณภาพชีวิตเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
กลยุทธที่ ๖ พัฒนาองคกรสูมาตรฐานและมีความทันสมัย
กลยุทธที่ ๗ พัฒนาสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา และสถานศึกษาใหเปนบุคคลและองคกรแหง
การเรียนรู กาวสูองคกรแหงนวัตกรรม
มาตรการและแนวดําเนินการ
นโยบายที่ ๑ การจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง
กลยุ ทธ ที่ ๑. ผู เ รี ยนเป น พลเมื องดี มี ทัก ษะชี วิต รูเ ทา ทัน สังคม
๑.พั ฒนาผู เ รี ยนทุ กคน ให มีค วามรักในสถาบัน หลั กของชาติ ยึด มั่น ในการปกครอง
ระบอบประชาธิ ปไตยอั น มี พระมหากษัต ริ ย ทรงเปน ประมุ ข และมีทัศ นคติที่ดีต อ บา นเมื อง

๘๙

เปนการพัฒนาผูเรียนใหมีความรักในสถาบันหลักของชาติ ยึดมั่นในการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข มีทัศนคติที่ดีตอบานเมือง มีหลักคิด
ที่ถูกตอง เปนพลเมืองดีของชาติ และพลเมืองโลกที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรม มีคานิยมที่พึงประสงค
มีคุณธรรมอัตลักษณ มีจิตสาธารณะ มีจิตอาสา รับผิดชอบตอครอบครัว ชุมชน และสังคมและประเทศชาติ
ซื่อสัตย สุจริต มัธยัสถ อดออม โอบออมอารี มีวินัย และรักษาศีลธรรม
โดยมีแนวทางการดําเนินการ ดังนี้
๑.๑ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา สงเสริม สนับสนุน กํากับ ติดตาม และประเมิน
สถานศึกษาตามมาตรการที่กําหนด
๑.๒ สถานศึกษา
(๑) พั ฒ นาหลั กสูตรของสถานศึก ษา โดยนําพระบรมราโชบายดานการศึก ษา
ของพระบาทสมเด็ จ พระปรเมนทรรามาธิบ ดี ศรีสิน ทร มหาวชิร าลงกรณฯ พระวชิร เกลาเจา อยูหัว
และหลั กปรั ช ญาของเศรษฐกิ จ พอเพี ย งไปบูร ณาการจัด กิจ กรรมการเรี ย นรูเ พื่ อพั ฒ นาผูเรีย นมี
คุ ณลั กษณะอั น พึ งประสงค ตามที่ กํา หนด
(๒) จั ดบรรยากาศสิ่งแวดลอม และจัดกิจ กรรมการเรีย นรูใหผู เรีย นแสดงออก
ถึ ง ความรั กในสถาบั น หลั ก ของชาติ ยึ ดมั่น การปกครองระบอบประชาธิป ไตยอั น มี พระมหากษัตริย
ทรงเป น ประมุ ข มี ทัศ นคติ ที่ ดีตอบ า นเมื อง มี ห ลัก คิดที่ถู กต อง เปน พลเมื องดีข องชาติ และพลเมื องโลกที่
ดี มี คุ ณธรรม จริ ย ธรรม มี ค า นิ ย มที่ พึ งประสงค มี คุณธรรมอั ตลัก ษณ มีจิตสาธารณะ มีจิ ตอาสา
รั บ ผิ ด ชอบต อครอบครั ว ชุ ม ชน สั งคม และประเทศชาติ ซื่อสัตย สุจ ริต มัธ ยัส ถ อดออม โอบออ มอารี มี
วิ นั ย และรั ก ษาศี ล ธรรม
๒. พั ฒนาผู เ รี ยนมี ค วามใหมีค วามพรอ มสามารถรับ มื อกั บภัยคุกคาม
ทุ ก รู ป แบบ ทุ กระดั บความรุ น แรง ที่ มีผ ลกระทบต อความมั่ น คงของประเทศ
เปนมาตรการในการพัฒนาผูเรียนใหมีความรู ความสามารถในการรับมือกับภัยคุกคาม
รูปแบบใหมทุกรูปแบบ ทุกระดับความรุนแรง เชน ภัยจากยาเสพติด ภัยจากความรุนแรง การคุกคามในชีวิต
และทรัพยสิน การคามนุษย อาชญากรรมไซเบอร และภัยพิบัติตาง ๆ เปนตน ควบคูไปกับการปองกันและ
แกไขปญหาที่มีอยูในปจจุบัน และที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต โดยมีแนวทางการดําเนินการ ดังนี้
๒.๑ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา สงเสริม สนับสนุน กํากับ ติดตาม และประเมิน
สถานศึกษาตามมาตรการที่กําหนด
๒.๒ สถานศึกษา
(๑) พั ฒ นาหลั กสูตรสถานศึก ษา และจั ดกิ จ กรรมการเรีย นรูใหผู เรีย นมีความรู
ความเข า ใจเกี่ ย วกั บ ภั ย คุ กคามที่ มีผ ลกระทบต อ ความมั่ น คง ภัย จากยาเสพติด ความรุน แรง
การคุ ก คามในชี วิ ต และทรั พ ย สิ น การค า มนุษย อาชญากรรมไซเบอร ภัย พิบัติและภาวะฉุ กเฉิ น
และภั ย คุ ก คามรู ป แบบใหม ตลอดจนรู จักวิธี การป อ งกัน และแก ไขหากไดรับ ผลกระทบจากภัย ดัง กลาว
(๒) มี มาตรการและแนวทางการป องกัน ยาเสพติด ในสถานศึ กษาและชุมชน
(๓) จั ดสภาพแวดลอ มภายในสถานศึก ษาใหมี ความมั่น คงปลอดภัย
(๔) มี ร ะบบการดู แล ติ ดตาม และชว ยเหลือผู เรีย น ในการแกปญ หาตา ง ๆ
ได รั บ คําปรึ ก ษาชี้แนะและความช ว ยเหลื ออยางทัน การณ ทัน เวลา รวมทั้ งการอบรมบมนิสั ย
๓. พั ฒนาคุณ ภาพผูเ รี ยนในโรงเรี ยนโครงการพระราชดํา ริ

๙๐

เปนมาตรการการจัดการศึกษาใหแกผูเรียนที่อยูในเขตพื้นที่เฉพาะ กลุมชาติพันธุ กลุม
ผูดอยโอกาส และกลุมที่อยูในพื้นที่โครงการพระราชดําริ โรงเรียนกองทุน และโรงเรียนในพื้นที่สูง ไดรับการ
บริการดานการศึกษาขั้นพื้นฐานที่มีคุณภาพ โดยมีแนวทางการดําเนินการ ดังนี้
๓.๑ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
(๑) สนั บ สนุ น งบประมาณในการพัฒ นาครูและบุ คลากรทางการศึ ก ษาพื้น ที่
สู งในถิ่ น ทุ ร กั น ดาร และดู แ ลนั กเรี ย นในหอพัก นอนตามความจําเป น และเหมาะสมกับ บริบ ท
(๒) ของบประมาณเพิ่ มเติ มใหส ถานศึก ษาในกลุ ม โรงเรีย นพื้น ที่สู ง ในถิ่น
ทุ ร กั น ดาร ให จั ด การเรี ย นรู ที่มีคุ ณภาพ และเกิดจิ ตสํานึกรั กในสถาบัน ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย
(๓) ส งเสริ ม พัฒ นางานวิช าการของสถานศึ ก ษา ใหมีผ ลการปฏิบัติ ที่ดี มี
ผลงานปรากฏชั ดเป น ที่ ย อมรั บ ของผู ป กครองและชุ มชน
๓.๒ สถานศึ ก ษา
(๑) พั ฒ นารู ป แบบและวิธีการจัด การเรี ย นรู สื่ อการเรีย นรู และการวัด
และประเมิ น ผลที่ เ หมาะสมสํา หรั บ การพัฒ นาศักยภาพสูงสุด ผูเรีย นกลุมชาติพัน ธุ กลุมผูด อยโอกาส
และกลุ ม ที่ อยู ในพื้ น ที่ห า งไกลทุ ร กั น ดาร
(๒) พั ฒ นาครูให มีทั ก ษะการสอนภาษาไทยสําหรั บ เด็ก ที่ไ ม ไดใชภ าษาไทยใน
ชี วิ ต ประจํา วั น
(๓) ส งเสริ ม การจัด การเรีย นรูโ ดยใชชุมชนเปน ฐาน ในการพัฒ นาทัก ษะ
วิ ช าการ ทั ก ษะชี วิ ต ทั กษะอาชี พ และภาษาที่ ๓ ที่ ส อดคล องและเหมาะสมกับ สั ง คมพหุวั ฒ นธรรม
นโยบายที่ ๒ การจัดการศึกษาเพื่อเพิ่มความสามารถในการแขงขันของประเทศ
กลยุทธที่ ๒

พัฒนาผูเรียนสูความเปนเลิศ
พัฒนาคุณภาพผูเรียนเต็มตามศักยภาพ นําไปสูความเปนเลิศดานวิชาการ
ตามความสามารถ ความสนใจ มีทักษะที่จําเปนในศตวรรษที่ ๒๑ สรางขีดความสามารถในการแขงขัน
ของประเทศ โดยมีแนวทางดําเนินการ ดังนี้
๒.๑ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
(๑) ศึ ก ษาวิ เ คราะห วิจัย และพัฒ นาเครื่อ งมื อวัด แวว และรวบรวมเครื่ องมื อ
วั ด แววจากหน ว ยงานต า ง ๆ ที่ เ กี่ ย วข องทั้งภาครัฐ และเอกชน
(๒) ดํา เนิ น การวัดแววความถนัด ทางการเรีย นของนั กเรีย นระดับ มัธ ยมศึก ษา
ตอนต น ของโรงเรี ย นในเขตพื้ น ที่ การศึ กษา จัดกิจ กรรมแนะแนวใหผู เรีย นคน หาตนเอง นําไปสูการ
พั ฒ นาผู เ รี ย นให มี ความพร อมที่ จ ะพั ฒ นาต อยอดไปสู ค วามเปน เลิศด านทั ก ษะอาชี พที่ ตรงตามความ
ต องการและความถนั ดของผู เ รี ย น
(๓) ส งเสริ มสนั บ สนุ น ให สถานศึ กษาจัด ทําแผนงาน โครงการ และกิ จ กรรม เพิ่ ม
ศั กยภาพผู เ รี ย นตามความถนั ด ความสนใจ และความต องการพัฒ นา ทั้ง ดานวิช าการ ดานอาชี พ และ
กิ จ กรรมเสริ มหลั กสู ตร โดยภาคี เ ครื อ ข ายภายในและภายนอก
(๔) กํา กั บ ติ ดตาม และให ความชว ยเหลือสถานศึก ษา พร อมทั้งรายงาน
ผลการดํา เนิ น งานต อ สพฐ.และหน ว ยงานที่เ กี่ย วข อง
๒.๒ สถานศึ กษา
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(๑) ดํา เนิ น การวัดแววผูเรีย น และพั ฒ นาขีดความสามารถของผูเรีย นตาม
ศั กยภาพ และความถนั ด โดยจั ด การเรีย นรูผานกิจ กรรมการปฏิบัติจ ริ ง (Active Learning) เช น การจั ด
การเรี ย นรู ต ามกระบวนการ ๕ ขั้ น ตอนหรื อบั น ได ๕ ขั้ น (Independent Study : IS) การเรี ย นรู
เชิ งบู ร ณาการแบบสหวิ ทยาการ เช น สะเต็ มศึก ษา (Science Technology Engineering and
Mathematics Education : STEM Education) เปน ตน โดยสงเสริมใหครูจั ดกิ จ กรรมการเรีย นรู เ พื่ อ
พั ฒ นาผู เ รี ย นให ผู เ รี ย นเรี ย นรู ดว ยตนเองผ านระบบดิจิ ทัล (Digital Learning Platform)
(๒) ปรั บ เปลี่ ย นอัต ลักษณข องสถานศึ กษาใหมุ งเนน การจัด การเรีย นรู ใหผู เรีย น
มี ความเป น เลิ ศ ทางวิ ช าการตามความถนัด ความสามารถ ความสนใจของผูเรีย น และจั ดกิจ กรรม
เพื่ อพั ฒ นาสุ ขพลานามั ย ให เ ป น คนที่ ส มบูร ณ แข็ งแรงทั้ งรางกายและจิตใจ
(๓) สถานศึ กษา พั ฒ นาหลักสู ตรและการจัด กิ จ กรรมกระบวนการเรีย นรูเ พื่ อ
พั ฒ นาผู เ รี ย นให มี ความเป น เลิ ศทางวิ ช าการตามความสนใจ และความถนัดเต็มตามศั กยภาพ
(๔) ส งเสริ ม สนับ สนุน ใหครูและบุ คลากรทางการศึก ษา ไดรับ การพัฒ นา
เพื่ อปรั บ เปลี่ ย นกระบวนการจั ดการเรี ย นรู ใหแ กผูเรีย นโดยเนน การจัด การเรีย นรู ใ หแกผูเรี ย น
เป น รายบุ ค คลตามความต อ งการ และความถนัดของผูเ รีย น
(๕) จั ด กิ จ กรรมการเรีย นรู ใหผู เรีย นมีความเปน เลิศ ในทั กษะสื่ อสารภาษาไทย
ภาษาอั ง กฤษ และภาษาที่ ๓ เพิ่ มเติ มอย างน อย ๑ ภาษา
(๖) ปรับเปลี่ยนวิธีการวัด ประเมิน ผลการเรียนของผูเรียน โดยมุงเนนการวัด
ประเมินตามสมรรถนะรายบุ คคล โดยการจัดใหมี การวั ดประเมิน จากสว นกลางในชั้น มัธ ยมศึก ษาป ที่ ๓
(๗) สรุ ป และรายงานผลการดําเนิน งานตอสํา นักงานเขตพื้น ที่ การศึก ษาและ
หน ว ยงานที่ เ กี่ ย วข อง
นโยบายที่ ๓ การพัฒนาและสรางเสริมศักยภาพของทรัพยากรมนุษย
กลยุ ทธ ที่ ๓ พั ฒนาผู เ รี ย นให มี ทัก ษะการเรียนรูใ นศตวรรษที่ ๒๑ (3R 8C)
๓.๑ พั ฒนาหลั กสู ต รทุ กระดั บการศึก ษา
เปนมาตรการสนับสนุนใหมีการพัฒนาหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย และหลักสูตร
แกนกลางใหเปนหลักสูตรเชิงสมรรถนะ สอดคลองกับทักษะที่จําเปนในศตวรรษที่ ๒๑ เอื้อตอการพัฒนา
สมรรถนะผูเรียนเปนรายบุคคลอยางเหมาะสมทุกดานทั้งทางดานรางกาย จิตใจ อารมณ สังคม และ
สติปญญา มีทักษะสื่อสารภาษาไทย ภาษาที่ ๓ มีแนวทางดําเนินการ ดังนี้
(๑) สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
(๑) ส งเสริ มใหส ถานศึ กษาพัฒ นาหลั กสูตรทุ กระดั บ เพื่ อใหผูเรีย นไดรั บ การ
พั ฒ นา ๔ ด า น (ร า งกาย จิ ตใจ อารมณ และสติ ปญ ญา) สอดคล องกับ ทัก ษะที่จํา เปน ในศตวรรษที่ ๒๑
(๒) ส งเสริ มให ครูป รับ เปลี่ย นการจัด การเรีย นรู “ครูผูส อน” เปน “Coach”
ผู อํานวยการการเรี ย นรู ผู ใ ห คํา ปรึ กษา ทางวิช าการกั บ ครู อยา งใกลชิด เรีย นรู ป ญ หาและแนวทางการ
แก ไขร ว มกั น เกิ ดประโยชน ในการพั ฒ นาผูเรีย น
(๒) สถานศึ ก ษา พัฒ นาหลักสูตรสถานศึก ษา ใหเหมาะสมกับ บริ บ ทโรงเรีย น
สอดคล อ งกั บ หลั กสู ตรแกนกลาง เน น การพัฒ นาผูเรีย นเปน รายบุค คล (หลั กสูตรเชิงสมรรถนะ) สงเสริม
แนะนําให ครู ป รั บ เปลี่ ย นการจั ดการเรี ย นรู ใหต อบสนองตอ ความต องการของผูเรีย น
๓.๒. การพั ฒนาศั ก ยภาพ และคุ ณ ภาพของผู เ รี ยน
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๓.๒.๑ การพั ฒนาศั ก ยภาพและคุ ณ ภาพของผู เ รี ยนระดั บ ปฐมวั ย
เด็กปฐมวัยไดรับการพัฒนาเหมาะสมกับวัยในทุกดาน ทั้งทางดานรางกาย
จิตใจ อารมณ สังคม และสติปญญา มีวินัย มีทักษะสื่อสารภาษาไทย และมีทักษะสื่อสารภาษาอังกฤษ
(ฟง พูด) และทักษะดานดิจิทัล พรอมที่จะไดรับการพัฒนา โดยมีแนวทางดําเนินการ ดังนี้
๓.๒.๑.๑ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
(๑) จั ด ทําเครื่ องมื อประเมิน พั ฒ นาการเด็กปฐมวัย และประเมิน
พั ฒ นาการเด็ กปฐมวั ย ในภาพรวมของเขตพื้ น ที่ การศึ กษา
(๒) ส งเสริมสนับ สนุน การดําเนิน งานของ สถานศึ ก ษาเพื่ อประเมิน
พั ฒ นาการเด็ กปฐมวั ย และดํา เนิ น การพัฒ นาครูและบุ คลากรปฐมวัย รวมทั้ งผูป กครอง ให มีความรู
ความเข า ใจการจั ด การศึ กษาปฐมวั ย
(๓) ศึ ก ษา วิเ คราะห วิ จัย การจั ดการศึ ก ษาปฐมวั ย ใหเกิดการพัฒ นา
(๔) กํา กับ ติด ตาม และให ความช ว ยเหลือสถานศึก ษา
๓.๒.๑.๒ สถานศึ กษา
(๑) จั ด สภาพแวดล อ มทั้ งในและนอกหอ งเรีย นใหเ อื้ อต อการพัฒ นาการ
เรี ย นรู
(๒) จั ด การเรี ย นรู สรา งประสบการณ เนน การเรี ย นเป น เล น เรี ย นรู
อย า งมี ความสุ ข
(๓) ปรับ ปรุง อาคารสถานที่ สิ่ง อํานวยความสะดวก สนามเด็ กเล นใหได
มาตรฐาน มีความปลอดภั ย สามารถจัด กิ จกรรมพั ฒนาผู เรียนได อยางมีประสิ ทธิภ าพ
(๔) จั ด หาสื่อ เทคโนโลยี อุป กรณ ที่มี คุ ณภาพเหมาะสม มี มาตรฐาน
และความปลอดภั ย
(๕) สรางความรู ความเขา ใจแกผูป กครองในการจั ดการศึ กษาปฐมวัย
เพื่ อการมี ส ว นร ว มและการสนั บ สนุ น การดําเนิน งานของสถานศึ กษา
๓.๓ การพั ฒนาศั กยภาพ และคุณ ภาพผูเ รียนระดับ ประถมศึ กษา
ผูเรียนระดับประถมศึกษาไดรับการพัฒนาทางดานรางกาย จิตใจ อารมณ สังคม
และสติปญญา มีวินัย มีทักษะที่จําเปนในศตวรรษที่ ๒๑ โดยมีแนวทางดําเนินการ ดังนี้
3.3.1 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
(๑) ส งเสริม สนับ สนุน ใหส ถานศึก ษาจั ดการศึ กษาพัฒ นาผู เรีย นใหมี
พั ฒ นาการที่ ส มวั ย ในทุ กด า น- เป น ไปตามหลั กสูตร
- มีทักษะการเรียนรูในศตวรรษที่ ๒๑
- มีทักษะการเรียนรูที่เชื่อมโยงสูอาชีพและการมีงานทํา
- มีความรู และทักษะดานวิทยาศาสตร คณิตศาสตร เทคโนโลยีดิจิทัล
นําไปสูการพัฒนานวัตกรรม
- มีทักษะทางดานภาษาไทย เพื่อใชเปนเครื่องมือในการเรียนรู มีนิสัยรัก
การอาน มีทักษะสื่อสารภาษาอังกฤษ และภาษาที่ 3
(๒) จัดทําเครื่องมือประเมินความสามารถพื้นฐานระดับชาติ (NT)
นั กเรี ย นชั้ น ประถมศึ กษาป ที่ ๓ และดําเนิ น การประเมิ น รวมทั้ง ประสานการดํา เนิ น งานเพื่ อทดสอบทาง

๙๓

การศึ ก ษาระดั บ ชาติ ขั้ น พื้ น ฐาน (O-NET) นั กเรีย นชั้น ประถมศึก ษาป ที่ ๖ วิเ คราะหผ ลการประเมิน เพื่ อ
เป น ฐานการพั ฒ นานั กเรี ย นทุ กระดั บ ชั้ น
(๓) ส งเสริม สนับ สนุน ใหส ถานศึ ก ษาจัด กิจ กรรมพัฒ นาผูเรีย นเต็ม ตาม
ศั กยภาพ วางพื้ น ฐานการเรี ย นรู เ พื่ อ การวางแผนชีวิต และวางแผนทางการเงิน ที่ เหมาะสมและนําไป
ปฏิ บั ติ ได
(๔) สร างกลไกของระบบแนะแนวทางการศึก ษาเพื่ อสง เสริม
กระบวนการเรี ย นรู ตามสมรรถนะรายบุค คลและเตรี ย มความพรอ มสูก ารประกอบสัมมาอาชีพ
(๕) ดํา เนิน การติดตาม และตรวจสอบใหผูเรีย นไดรั บ ประทานอาหาร
อย า งครบถ ว นถู กต อ งตามหลั กโภชนาการ
(๖) กํา กับ ติดตาม และให ความชว ยเหลือสถานศึ ก ษาในการจัด
การศึ ก ษาภาพรวม รวมทั้ ง สรุ ป และรายงานผลการดํา เนิน งานต อ สพฐ.และหนว ยงานที่ เกี่ย วข อง
3.3.2 สถานศึกษา
(๑) จั ด การเรี ย นรูที่ ใหผูเรีย นไดเรีย นรูผานกิจ กรรมการปฏิบัติ จ ริง
(Active Learning)
(๒) จั ด การเรีย นรู อยา งเปน ระบบมุงเนน การใชฐ านความรู และระบบ
ความคิ ด ในลั ก ษณะสหวิ ทยาการ (STEAM Education) เชน
- ความรูทางวิทยาศาสตรและการตั้งคําถาม
- ความเขาใจและความสามารถในการใชเทคโนโลยี
- ความรูทางวิศวกรรม และการคิดเพื่อหาทางแกปญหา
- ความรูและทักษะในดานศิลปะ
- ความรูดานคณิตศาสตรและระบบคิดของเหตุผลและการหา
ความสัมพันธ
(๓) จัดกิจ กรรมพัฒ นาผูเรีย นเต็ม ตามศักยภาพสอดคล องกับ
ความสามารถ ความถนั ด และความสนใจ รวมถึงกิจ กรรมการแนะแนวทั้งดานศึก ษาต อ และด านอาชี พ
เป น การวางพื้ น ฐานการเรี ย นรู การวางแผนชีวิต และวางแผนทางการเงิน ที่เหมาะสมและนํา ไปปฏิบัติได
(๔) จัดกิจ กรรมการเรีย นรูเ พื่ อสง เสริมสนับ สนุ น ใหผูเรี ย นมี ทั กษะ
พื้ น ฐานในการดํา รงชี วิ ต มี สุ ขภาวะที่ ดี สามารถดํารงชีวิตอย างมี ความสุข
(๕) จัดกิจ กรรมการเรีย นรู และพั ฒ นาดานอารมณและสัง คม (Social
and Emotional Learning : SEL)
(๖) จัดการเรีย นการสอนเพื่ อเพิ่ม ทัก ษะการคิด แบบมีเหตุผ ลและเปน
ขั้ น ตอน (Coding) และพื้ น ฐานการพั ฒ นาหุน ยนต
๓.๔ การพั ฒนาศั ก ยภาพ และคุณ ภาพผูเ รี ยนระดับ มัธ ยมศึ กษา
3.4.1 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
(๑) ส งเสริม สนับ สนุน ใหสํานั กงานเขตพื้น ที่การศึ กษา และสถานศึ กษา
จั ด การศึ กษาเพื่ อ พั ฒ นาผู เ รี ย นให มี พัฒ นาการที่ส มวัย ในทุกดานทั้งทางด านรา งกาย จิตใจ อารมณ สั งคม
และสติ ป ญ ญา มี ความยื ดหยุ น ทางด า นความคิด สามารถทํา งานรว มกับ ผู อื่น ได ภายใตสั งคมที่เปน พหุ
วั ฒ นธรรม ให มี คุ ณลั ก ษณะ
- มีทักษะการเรียนรูในศตวรรษที่ ๒๑
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- มีทักษะทางดานภาษาไทย มีทักษะสื่อสารภาษาอังกฤษและภาษาที่ ๓
เพื่อใชเปนเครื่องมือในการประกอบอาชีพ
- มีความรู และทักษะดานวิทยาศาสตรนําไปสูการพัฒนานวัตกรรม
- มีความสามารถดานดิจิทัล (Digital) และใชดิจิทัลเปนเครื่องมือในการ
เรียนรูไดอยางมีประสิทธิภาพ
- มีทักษะทางดานภาษาไทย เพื่อใชเปนเครื่องมือในการเรียนรู มีนิสัยรัก
การอาน มีทักษะสื่อสารภาษาอังกฤษ และภาษาที่ ๓
(๒) ประสานการดําเนินงานเพื่อทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้น
พื้นฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๓ วิเคราะหผลการประเมินเพื่อเปนฐานการพัฒนานักเรียนทุก
ระดับชั้น
(๓) สง เสริม สนับ สนุน สถานศึ ก ษาจัด กิจ กรรมพัฒ นาผูเรีย นเต็ม ตาม
ศั กยภาพสอดคล องกั บ ความสามารถ ความถนัด และความสนใจ รวมถึ งการวางพื้ น ฐานการเรีย นรู เพื่ อ
การวางแผนชี วิ ต และ วางแผนทางการเงิน ที่เหมาะสมและนํา ไปปฏิบัติ ได
(๔) สรางกลไกของระบบแนะแนวทางการศึก ษาเพื่ อสง เสริม
กระบวนการเรี ย นรู ตามสมรรถนะรายบุค คลและเตรี ย มความพรอ มสูก ารประกอบสัมมาอาชีพ
(๕) จัดทําแผนงาน โครงการ และกิ จ กรรมเพิ่ม ศั กยภาพผูเรี ย นที่มี
ความรู และทั กษะด า นวิ ทยาศาสตร เป น นั กคิ ด นัก ปฏิบั ติ นักประดิ ษฐ เป น นวัต กร นําไปสู การพัฒ นา
นวั ต กรรมในอนาคต รวมทั้ งจั ดกิ จ กรรมกี ฬ า การออกกําลัง กาย และสนับ สนุน ให ผูเรีย น มี ศักยภาพใน
การจั ด การสุ ขภาวะของตนเองให มีสุ ขภาวะที่ดี สามารถดํารงชีวิต อย างมีความสุข ทั้งดา นรางกายและ
จิ ต ใจ
(๖) กํากับ ติ ดตาม และใหความชว ยเหลือสถานศึก ษา
3.4.2 สถานศึกษา
(๑) ส งเสริมครู ใหจัด การเรีย นรูที่ให ผูเรีย นไดเรีย นรูผ านกิจ กรรมการ
ปฏิ บั ติ จ ริ ง (Active Learning)
(๒) สงเสริมครูใหจัดการเรียนรูตามกระบวนการ ๕ ขั้นตอน หรือบัน ได ๕
ขั้ น (Independent Study : IS)
(๓) ส งเสริม สนับ สนุน ครูใหจัดการเรีย นรู อยางเปน ระบบมุงเน น การใช
ฐานความรู และระบบความคิ ดในลั ก ษณะสหวิท ยาการ (STEAM Education) เชน
- ความรู ทางวิ ทยาศาสตร แ ละการตั้ง คํา ถาม
- ความเขาใจและความสามารถในการใชเทคโนโลยี
- ความรูทางวิศวกรรม และการคิดเพื่อหาทางแกปญหา
- ความรูและทักษะในดานศิลปะ
- ความรูดานคณิตศาสตรและระบบคิดของเหตุผลและการหา
ความสัมพันธ
(๔) จัด กิจ กรรมพัฒ นาผูเ รีย นที่มี ความรูและทั ก ษะด านวิทยาศาสตร
เป น นั ก คิ ด นั กปฏิ บั ติ นั ก ประดิ ษฐ เป น นวั ตกร นําไปสูการพัฒ นานวัตกรรมในอนาคตรวมทั้งจัดกิจ กรรม
กี ฬ า การออกกํา ลั ง กาย และสนั บ สนุ น ใหผูเรีย น มี ศักยภาพในการจัด การสุ ขภาวะของตนเองใหมีสุข
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ภาวะที่ ดี สามารถดํา รงชี วิ ต อย า งมี ความสุ ขทั้ งดา นรางกายและจิ ตใจ มีทั กษะการวางแผนการศึก ษาตอ
หรื อ การประกอบอาชี พ ได ต ามความถนัด ความตอ งการ และความสนใจของตนเอง
(๕) สง เสริมการเรีย นรูและพัฒ นาดานอารมณและสั งคม (Social and
Emotional Learning : SEL)
๓.๕ การพั ฒนาคุ ณ ภาพครู และบุค ลากรทางการศึกษา
การพัฒนาคุณภาพครู จึงตองดําเนินการตั้งแตการผลิต และการพัฒนาครู
อยางตอเนื่อง โดยสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานตองรวมมือกับสถาบันการผลิตครู
ในการผลิต และพัฒนาครูใหเปนไปตามเปาประสงค มีการดึงดูด คัดสรร ผูมีความสามารถสูงใหเขามา
เปนครูคุณภาพ มีระบบการพัฒนา ศักยภาพและสมรรถนะครูอยางตอเนื่องครอบคลุมทั้งเงินเดือน เสนทาง
สายอาชีพ การสนับสนุนสื่อการสอน และสรางเครือขายพัฒนาครูใหมีการแลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางกัน
รวมถึงการพัฒนาครูที่มีความ เชี่ยวชาญดานการสอนมาเปนผูสรางครูรุนใหมอยางเปนระบบ และประเมิน
ครูจากการวัดผลงานการพัฒนาผูเรียนโดยตรง
๓.๕.๑ การผลิต ครูที่ มี คุณ ภาพ
การผลิตครูที่มีคุณภาพ เปนมาตรการการสรางความรวมมือกับสถาบัน
การผลิตครู ใหผลิตครูที่มีจิตวิญญาณของความเปนครู มีความรูความสามารถอยางแทจริง
และเปนตนแบบดานคุณธรรมและจริยธรรม โดยสรางความรวมมือกับสถาบันการผลิตครู วิเคราะหความ
ขาดแคลน ความตองการครูของสถานศึกษา
๓.๕.๒ พั ฒนาครู และบุค ลากรทางการศึกษา
การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ตระหนักถึงความสําคัญใน
อาชีพและหนาที่ของตน โดยพัฒนาใหเปนครู เปนครูยุคใหม ปรับบทบาทจาก “ครูผูสอน” เปน “Coach”
หรือ “ผูอํานวยการการเรียนรู” ปรับวิธีสอน ใหเด็กสามารถแสดงความคิดเห็น แลกเปลี่ยนเรียนรู และทํา
กิจกรรมในชั้นเรียน ทําหนาที่กระตุนสรางแรงบันดาลใจ แนะนําวิธีเรียนรูและวิธีจัดระเบียบการสรางความรู
ออกแบบกิจกรรม และสรางนวัตกรรมการเรียนรูใหผูเรียน มีบทบาทเปนนักวิจัย
พัฒนากระบวนการเรียนรูเพื่อผลสัมฤทธิ์ของผูเรียน
โดยมีแนวทางการดําเนินการ ดังนี้
(๑) ส ง เสริ ม สนั บ สนุน ให ค รู ศึก ษาวิเ คราะห ความตอ งการจําเปน ในการพั ฒ นา
ตนเอง (Need Assessment) เพื่ อวางแผนการพัฒ นาอยา งเปน ระบบและครบวงจร
(๒) จั ด ให มี ห ลั กสูต รและกรอบแนวทางในการพัฒ นาครู ที่เชื่อ มโยงกับ
ความก าวหน า ในวิ ช าชี พ (Career Path)
(๓) ประสานความรวมมือกับสถาบันการศึกษา สถาบันคุรุพัฒนา หรือหนวยงานอื่น ๆ
สงเสริมการจัดทําหลักสูตรการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาใหตรงตามความตองการและความขาดแคลน
(๔) สงเสริมและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาในรูปแบบชุมชนแหงการเรียนรู
ทางวิชาชีพ (Professional Learning Community: PLC)
(๕) ส ง เสริ ม และพัฒ นาครู และบุ คลากรทางการศึก ษา ใหมี ความรู ทัก ษะดา นการ
รู ดิจิ ทัล (Digital Literacy) การสอนดิ จิ ทัล (Digital Pedagogy) ทั กษะสื่ อสารภาษาอั ง กฤษ ทั กษะ
สื่ อสารภาษาที่ ๓ สอดคล อ งกั บ ภารกิ จ และหนาที่ ข องตน
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(๖) ยกระดั บ ความรู ภ าษาอั งกฤษของครู ที่ส อนภาษาอั ง กฤษ
โดยใช ร ะดั บ การพั ฒ นาทางด า นภาษา (Common European Framework of Reference for
Languages : CEFR) ตามเกณฑ ที่ กํา หนด
(๗) สงเสริมและพัฒนาครูใหสามารถออกแบบการเรียนรู การจัดการเรียนรูใหสอดคลอง
กับการวัดประเมินผลที่เนนทักษะการคิดขั้นสูง (Higher Order Thinking) ผานกิจกรรมการปฏิบัติจริง (Active
Learning)
(๘) ส ง เสริ ม และพัฒ นาครู ใ หมีความรูและทัก ษะในการจัดการเรีย นรูสําหรับ
ผู เ รี ย นที่ มี ความแตกต า ง (Differentiated Instruction)
(๙) ส ง เสริ ม และพัฒ นาครู ใหมี ความรู และทั กษะในการสรางเครื่ องมื อ การวัด และ
ประเมิ น ผลการเรี ย นรู ดา นทั ก ษะการคิ ด ขั้น สูง (Higher Order Thinking)
(๑๐) ส ง เสริ ม และพัฒ นาครู ใหมี ความรู ความสามารถจั ดการเรีย นรู ในโรงเรีย น
ขนาดเล็ ก ได อย า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ
(๑๑) ส ง เสริ ม และพัฒ นาครู ในการจัด การเรี ย นรูสําหรับ ผูเรีย นที่มีความต องการ
จําเป น พิ เ ศษ ตามศั กยภาพของผู เ รี ย นแตล ะบุ คคล และตามสภาพและประเภทของความพิ การ
(๑๒) ส ง เสริ มสนั บ สนุน ให ค รูและบุคลากรทางการศึ กษาพัฒ นาตนเองผานระบบ
Online และแบบ Face - to - Face Training
(๑๓) นํา เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) มาเปน เครื่ องมื อในการบริห าร
จั ด การครู และบุ คลากรทางการศึ ก ษาทั้งระบบ ตั้งแตก ารจัดทําฐานข อ มูล ครู และบุ คลากรทางการศึ ก ษา
จนถึ ง การพั ฒ นาครู และบุ ค ลากรทางการศึก ษา
๓.๕.๓ ครู นํา เทคโนโลยีดิจิทั ล (Digital Technology) มาใช สนับ สนุน การ
เรี ยนรู ใ ห แก ผู เ รี ยนทุ กระดั บการจั ด การศึ กษา
เปนมาตรการในการประยุกตใชเทคโนโลยีดิจิทัล ในการสงเสริมสนับสนุน
ใหผูเรียนพัฒนาวิธีการเรียนรูของตนเอง ตามความตองการ และความถนัด ของผูเรียนสามารถสรางสังคม
ฐานความรู (Knowledge - Based Society) ของตนเอง เพื่อใหเกิดการเรียนรูอยางตอเนื่องตลอดชีวิต
โดยแนวทางการดําเนินการ ดังนี้
๓.๕.๓.1 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
(๑) จัดหา พัฒนา ขอมูลองคความรู สื่อ วิดีโอ และองคความรู
ประเภทตาง ๆ หนั งสื อแบบเรี ย นในรู ป แบบของดิ จิ ทัล เทคบุ ค (Digital Textbook) ตามเนื้อหาหลักสู ตร
ที่ กําหนด
(๒) พัฒนารูปแบบการเรียนรูผานระบบดิจิทัล (Digital
Learning Platform) เพื่ อตอบสนองต อ การพัฒ นาการเรีย นรูข องผูเรีย นเป น รายบุ คคล
(๓) สงเสริม สนับ สนุน ใหผูเรีย นมี อุ ป กรณดิจิทัล (Digital
device) เพื่ อเป น เครื่ อ งมื อ ในการเข า ถึ งองค ความรู และการเรีย นรูผานระบบดิจิ ทัล อย างเหมาะสมตาม
วั ย
(๔) สงเสริม สนับ สนุน ใหส ถานศึ ก ษาจัด กิจ กรรมการเรีย นรู
เพื่ อพั ฒ นาผู เ รี ย นให ผู เ รี ย นเรี ย นรู ดว ยตนเองผานการเรี ย นรูผานระบบดิจิทัล
๓.๕.๓.๒ สถานศึกษา
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(๑) ประยุกตใชขอมูลองคความรู สื่อ วิดีโอ และองคความรู
ประเภทตาง ๆ หนั งสื อแบบเรี ย นในรู ป แบบของดิ จิ ทัล เทคบุ ค (Digital Textbook) ตามเนื้อหาหลักสู ตร
ที่ กําหนด
(๒) จัดการเรียนรูผานระบบดิจิทัล (Digital Learning
Platform) เพื่ อ ตอบสนองต อการพั ฒ นาการเรีย นรู ของผูเรีย นเปน รายบุ คคล
(๓) จัดกิ จ กรรมการเรีย นรู เพื่ อ พัฒ นาผูเรีย น ใหผู เรีย น
เรี ย นรู ด ว ยตนเองผ า นการเรี ย นรู ผ า นระบบดิจิทัล
นโยบายที่ ๔ การสรางโอกาสในการเขาถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ มีมาตรฐาน และการลดความ
เหลื่อมล้ําทางการศึกษา
กลยุ ทธ ที่ ๔ สรา งโอกาสให กับ ผู เ รี ยนเขา ถึง การบริ ก ารการศึกษา
๔.๑ สร า งความร ว มมื อกับ องคก รปกครองระดั บท อ งถิ่น ภาคเอกชน หน ว ยงาน
ที่ เ กี่ ย วข อ งในการจั ด การศึ กษาให ส อดคล องกับ บริบ ทของพื้น ที่
(๑) สงเสริม สนับสนุนใหมีความรวมมือกับองคกรปกครองระดับทองถิ่น ภาคเอกชน
หนวยงานที่เกี่ยวของ วางแผนการจัดการศึกษาใหสอดคลองเหมาะสมกับบริบทของพื้นที่รับผิดชอบ
ตลอดจนการกํากับ ติดตาม และประเมินผล
(๒) จั ด ทํา ฐานข อมูล ประชากรวัย เรีย น เพื่ อเก็บ รวบรวม เชื่อ มโยงขอ มูล
ศึ ก ษา วิ เ คราะห เพื่ อวางแผนการจั ดบริ การการเรี ย นรู ใหแกผูเรีย น
(๓) ร ว มมื อกั บ องค กรปกครองระดั บ พื้ น ที่ ชุ มชน ภาคเอกชน และทุ กภาคส ว น
บริ ห ารจั ด การทรั พยากรในชุ มชนจั ด อาหาร อาหารเสริ ม (นม) ใหผูเรีย นอย างเพีย งพอ มี คุ ณภาพ
(๔) ร ว มมื อกั บ องค กรปกครองระดั บ พื้ น ที่ สนับ สนุน ใหผูเรีย นที่ อยูห างไกล
ได เ ดิ น ทางไปเรี ย นอย า งปลอดภั ย ทั้ ง ไปและกลั บ
๔.๒. การยกระดั บสถานศึกษาในสั งกัด ทุกระดับ และทุกประเภท ให มีคุณ ภาพ
และมาตรฐานตามบริ บ ทของพื้ น ที่
โดยมีแนวทางการดําเนินการ ดังนี้
(๑) จั ด ทํา มาตรฐานสถานศึก ษาใหมี คุณภาพในดา นต าง ๆ เชน ๑) มาตรฐาน
ด า นโครงสร า งพื้ น ฐานและสิ่ งอํา นวยความสะดวก ๒) มาตรฐานดานครูและบุ คลากรทางการศึก ษา ๓)
มาตรฐานด า นระบบความปลอดภั ย ของสถานศึ ก ษา ๔) มาตรฐานดานเทคโนโลยีดิ จิทัล Digital
Technology เป น ต น การกํา หนดมาตรฐานสถานศึก ษาดา นตา ง ๆ ดั งกล าวใหพิ จ ารณาตามบริบ ทของ
สภาพทางภู มิ ศาสตร ประเภท และขนาดของสถานศึ ก ษา เปน สําคั ญ
(๒) สง เสริ ม สนับ สนุน พั ฒ นา โรงเรีย นขนาดเล็ ก และสถานศึ ก ษาประเภทอื่น
ให มีคุ ณภาพ และตามมาตรฐานที่ กํา หนด โดยเนน โรงเรีย นขนาดเล็ กในพื้น ที่หางไกล และโรงเรี ย น
ขนาดเล็ กตามโครงการพิ เ ศษ
(๓) ส ง เสริ ม สนับ สนุน การติดตาม ตรวจสอบ ประเมิ น สถานศึก ษาในทุ กมิติ
๔.๓ จั ด สรรงบประมาณสนับสนุน ผูเ รี ยนทุก กลุ ม และสถานศึก ษาทุ กประเภท
อย า งเหมาะสม และเพี ยงพอ
เปนมาตรการเพื่อการลดความเหลื่อมล้ํา และสรางโอกาสใหผูเรียนเขาถึงการบริการ
การศึกษาที่มีคุณภาพ โดยการจัดสรรงบประมาณแผนดินเพื่อใหเด็กวัยเรียนทุกคนตั้งแตระดับปฐมวัย
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ประถมศึกษา และมัธยมศึกษา อยางเพียงพอ และเหมาะสม สอดคลองกับสภาพขอเท็จจริง โดยคํานึงถึง
ความจําเปนตามสภาพพื้นที่ภูมิศาสตร สภาพทางเศรษฐกิจ และที่ตั้งของสถานศึกษา จัดหาทุนการศึกษา
เพิ่มเติม เพื่อชวยเหลือผูขาดแคลนทุนทรัพย จัดสรรงบประมาณและทรัพยากรทางการศึกษาอื่นเปนพิเศษ
ใหเหมาะสมสอดคลองกับความตองการจําเปนในการจัดการศึกษาสําหรับผูเรียนที่มีความตองการจําเปน
พิเศษ และจัดสรรงบประมาณเปนคาใชจายในการดําเนินการ และงบลงทุนใหสถานศึกษาอยางเหมาะสม
และเพียงพอ โดยมีแนวทางการดําเนินการ ดังนี้
(๑) ศึ ก ษา วิ เ คราะห ความเหมาะสมของงบประมาณในการสนั บ สนุ น ให กับ
ผู เ รี ย น และสถานศึ ก ษา อย า งเหมาะสม และเพีย งพอ สอดคลอ งกั บ สถานภาพและพื้น ที่
(๒) ส ง เสริ ม สนั บ สนุน ใหส ถานศึก ษาจั ดทํา แผนงบประมาณการศึก ษาอย างอิส ระ
โดยรั บ ฟ งความคิ ดเห็ น ของผู เ กี่ ย วข อ งในพื้น ที่ป ระกอบการจัด ทํา แผนงบประมาณกอ นเสนอหนว ยงาน
ต น สั งกั ด
(๓) ประสานความรว มมือ กั บ กองทุน ความเสมอภาคทางการศึ กษา เพื่ อจั ดสรร
งบประมาณให เ ด็ กวั ย เรี ย นกลุ ม ขาดแคลนทุน ทรัพย เพื่อลดความเหลื่ อมล้ํา ทางการศึก ษา
(๔) สนั บ สนุ น กระบวนการจัดทําแผนงบประมาณ และติดตาม กํา กับ การใชจาย
งบประมาณของสถานศึ ก ษาให มี ป ระสิ ทธิ ภ าพและมี ความโปร ง ใส
๔.๔. การประยุ กต ใ ช เ ทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) เป น เครื่ องมื อในการ
พั ฒนาคุ ณ ภาพของผู เ รี ยน
โดยมีแนวทางการดําเนินการ ดังนี้
(๑) สงเสริม สนับสนุนใหสถานศึกษามีระบบโครงขายสื่อสารโทรคมนาคมที่มี
ประสิทธิภาพ และมีความปลอดภัยสูง
(๒) ส ง เสริ ม สนั บ สนุน ใหส ถานศึก ษามีร ะบบคอมพิว เตอร และอุป กรณที่ ใชเปน
เครื่ องมื อ ในการพั ฒ นาทั ก ษะด า นการรูดิจิทัล (Digital Literacy) แกผู เรีย น
(๓) ส ง เสริ ม สนั บ สนุน ใหส ถานศึก ษาปรั บ ปรุง พัฒ นาห องเรี ย นให เปน ห องเรีย นที่
ประยุ กต ใช เ ทคโนโลยี ดิจิ ทั ล (Digital Technology) ในการจัด การเรี ย นรูแ กผูเรี ย น
(๔) ส ง เสริ ม สนั บ สนุน อุป กรณดิจิทัล (Digital Device) สําหรับ ผูเรีย นทุ กระดับ
ตั้ งแต ร ะดั บ ปฐมวั ย ประถมศึ ก ษา และมัธ ยมศึก ษาอย า งเหมาะสม เพื่อ เปน เครื่ องมือ ในการพัฒ นา
การเรี ย นรู ข องตนเองนํา ไปสู การสร า งการเรีย นรูอยางตอเนื่ อ งตลอดชีวิต
(๕) ส ง เสริ ม สนั บ สนุน อุป กรณดิจิทัล (Digital Device) และพั ฒ นาการสอน
ทั ก ษะดิ จิ ทัล (Digital Pedagogy) สํา หรับ ครู อย างเหมาะสม เพื่ อเปน เครื่ องมื อในการจั ดกระบวนการ
เรี ย นรู เ พื่ อพั ฒ นาผู เ รี ย นได อย า งมี ป ระสิ ทธิภ าพ
(๖) ส ง เสริ ม สนั บ สนุน ใหส ถานศึก ษาใชเทคโนโลยีการเรีย นการสอนทางไกล
เพื่ อพั ฒ นาคุ ณภาพผู เ รี ย น (Distance Learning Technology: DLT)
๔.๕ พั ฒนาคุ ณ ภาพผูเ รียนที่ มีค วามต อ งการดู แลเปน พิเ ศษ
เปนการจัดการศึกษาและพัฒนาสมรรถภาพสําหรับเด็กพิการและเด็กดอยโอกาส ใน
รูปแบบที่หลากหลาย เหมาะสมกับบริบท และความตองการจําเปนพิเศษเฉพาะบุคคล
โดยแนวทางการดําเนินการ
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(๑) สงเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษา รวมทั้งการพัฒนาหลักสูตร และสื่อการเรียน
การสอนที่เหมาะสมสําหรับเด็กพิการและเด็กดอยโอกาสในรูปแบบที่หลากหลายเหมาะสมกับบริบท และ
ความตองการจําเปนพิเศษเฉพาะบุคคล
(๒) ประสานขอรับการสนับสนุนทรัพยากร และงบประมาณดานการศึกษาอัตรากําลัง
ครูและบุคลากร การใหบริการเทคโนโลยี สิ่งอํานวยความสะดวก สื่อ บริการ และความชวยเหลืออื่นใดทาง
การศึกษาที่สอดคลองกับความตองการจําเปนพิเศษ
(๓) สนับสนุนการพัฒนาภาคีเครือขาย (Education Partnership) ใหทุกภาคสวนมี
สวนรวมในการจัดการศึกษาสําหรับเด็กพิการและเด็กดอยโอกาส
นโยบายที่ ๕ ดานการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
กลยุ ทธ ที่ ๕ พั ฒนาคุ ณ ภาพชี วิ ต เป น มิต รกั บสิ่ ง แวดล อม
5.1 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
(1) สนั บ สนุ น ส งเสริ ม สถานศึกษาดานการบริหารจัดการสํานักงานสีเขีย วและ
สถานศึ ก ษาที่ เ ป น มิ ตรกั บ สิ่ งแวดล อม (Green office)
(2) พั ฒ นา ยกระดั บ สถานศึ กษานําร องขยายผล ส งสถานศึ กษาตน แบบ
ด า นการพั ฒ นา ด า นการผลิ ต และบริ โ ภค ที่ เปน มิตรกั บ สิ่งแวดล อมทั้งระบบ เชน การเลื อ กซื้ อ
ผลิ ต ภั ณฑ เ บอร ๕ และผลิ ต ภั ณฑ ที่ มีฉลากและสัญ ลั กษณเบอร ๕ เพื่ อลดการใช ทรั พยากรธรรมชาติ และ
ลดปริ มาณขยะในสํา นั กงานและสถานศึก ษา
(๓) ส งเสริ ม การพั ฒ นาสื่อนวัต กรรม และบูร ณาการสาระการเรีย นรูและแผนการ
จั ด การเรี ย นรู เ รื่ อ งการผลิ ต และบริ โ ภคที่เ ปน มิ ตรกั บ สิ่ง แวดลอ มต อ การเปลี่ ย นแปลงภูมิอ ากาศ
(๔) ขยายผลผ านระบบ DLTV สงเสริมความรูเรื่อ งการผลิต และบริโ ภคที่ เปน มิ ตรกับ
สิ่ งแวดล อมต อ ความปลอดภั ย และสุ ขภาพที่ดีสูสั งคมเมือ งเชิงนิเวศและการจั ดการมลพิ ษและ
สิ่ งแวดล อมที่ ดีและการเลื อ กผลิ ตภั ณ ฑ บรรจุภั ณฑ ที่เป น มิตรกับ สิ่ง แวดล อมและฉลากที่ แสดงสั ญ ลัก ษณ
ที่ เ ป น มิ ต รกั บ สิ่ ง แวดล อม
(๕) จั ด ทํา ระบบนิ เ ทศ ติ ดตามผลการดําเนิน งานในสถานศึก ษาทั้งในระบบออนไลน
และนิ เ ทศเชิ งคุ ณภาพพั ฒ นาการกรอกข อมูล ระบบการนิเทศติดตาม แลกเปลี่ย นนําเสนอผลงาน
และมอบรางวั ล เกี ย รติ ย ศ ประชาสั มพั น ธและจัด พิม พ เว็บ ไซต ผลงานเพื่ อเผยแพรและเปน ตน แบบ
สรุ ป ผลรายงาน
5.2 สถานศึ ก ษา
(๑) พั ฒ นานวั ต กรรมโดยใชกระบวนการ BBL/PLC และ Decision – Making
การนํา ขยะมาใช ป ระโยชน ใ นรู ป แบบผลิ ตภัณ ฑและพลั งงานและลดประมาณขยะ การบําบัดน้ําเสี ย
ลดการใช เผาและลดใช ส ารเคมี สู โ รงเรีย นปลอดภัย และเปน มิตรกับ สิ่ งแวดล อม
(2) ขยายผลจากโรงเรีย นคาร บ อนต่ําสูชุมชนเชิง นิเวศและการจัด การมลพิษ
และสิ่ งแวดล อมดี Green city ด า นพลังงาน การจัด การขยะและน้ําเสีย ชุ มชนผลิ ตและบริโ ภค
ที่ เ ป น มิ ต รกั บ สิ่ ง แวดล อม
(3) สงเสริม สนับสนุนและพัฒนาใหนักเรียน โรงเรียนไดศึกษา เรียนรูจากแหลง
เรียนรูโ รงงานอุ ตสาหกรรม การผลิ ต ที่ เปน มิตรกับ สิ่ งแวดลอ ม ชุมชนเมือ งนิเวศ และหนว ยงานสงเสริม
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การบริ โ ภคที่ เ ป น มิ ตรกั บ สิ่ ง แวดล อ มเพื่ อนําความรู มาประยุ กตใช และจัดทําโครงงานดานการอนุรั กษ
สิ่ งแวดล อม
(4) ส งเสริ มแนวทางการจัดการเรีย นรูอ าชีพ ที่เป น มิตรกับ สิ่ง แวดล อมใน
สถานศึ ก ษา จั ด ค า ยเยาวชนวั ย ซนลดคารบ อนเพื่ อโลก ประกวดชุมชนต น แบบที่ นําความรูจ ากโรงเรีย น
ต อยอดสู ชุ มชนนิ เ วศ ปลอดขยะ ปลอดสารพิษ เปน มิตรกับ สิ่ง แวดล อม อยา งน อย ๒,๐๐๐ ชุ มชน
นโยบายที่ ๖ การพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา
กลยุ ทธ ที่ ๖ พั ฒนาองค ก รสู มาตรฐานและมี ค วามทั น สมั ย
๖.๑ การกระจายอํานาจใหสถานศึกษา หรือกลุมสถานศึกษามีความเปนอิสระ
ในการบริหารและจัดการศึกษาครอบคลุม ดานการบริหารวิชาการ ดานการบริหารงบประมาณ
ดานการบริหารงานบุคคล และดานการบริหารงานทั่วไป
โดยมีแนวทางการดําเนินการ ดังนี้
(๑) สงเสริม สนับสนุน และพัฒนาสถานศึกษาหรือกลุมสถานศึกษาใหมีความเปน
อิสระในการบริหารจัดการศึกษา ครอบคลุม ดานการบริหารวิชาการ ดานการบริหารงบประมาณ ดานการ
บริหารงานบุคคล และดานการบริหารงานทั่วไป
(๒) สงเสริม สนับสนุนใหสถานศึกษา หรือกลุมสถานศึกษาจัดหาเจาหนาที่เพื่อ
ปฏิบัติหนาที่สนับสนุนงานดานธุรการ ดานการเงิน การบัญชีและพัสดุ และดานบริหารงานบุคคล เพื่อมิให
งานดังกลาวเปนภาระที่เกินสมควรแกครู ผูปฏิบัติหนาที่การจัดการเรียนรูใหแกผูเรียน
(๓) สงเสริม สนับสนุน ใหโรงเรียนขนาดเล็ก ใหมีระบบการบริหารจัดการที่
หลากหลาย เชน การบริหารจัดการแบบกลุมโรงเรียน การสอนแบบบูรณาการ คละชั้น เปนตน
(๔) นําผลการประกันคุณภาพการศึกษามาใชในการวางแผนการปฏิบัติการ
ตรวจสอบติดตามเพื่อการปรับปรุงพัฒนาสถานศึกษาใหมีคุณภาพและเปนไปตามมาตรฐานการศึกษา
๖.๒ พัฒนาสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา และสถานศึกษา ใหเปนหนวยงานมีความ
ทันสมัยอยางมีประสิทธิภาพ
เปน มาตรการในการเพิ ่ม ประสิท ธิภ าพการบริห ารงานของสํ า นัก งานทั ้ง ระดับ
สํานักงานสว นกลาง และสํานักงานเขตพื้น ที่การศึกษา ใหเปน หนว ยงานที่ทันสมัย พรอมที่จะปรับ ตัวใหทัน
ตอ การเปลี ่ย นแปลงของโลกอยู ต ลอดเวลา มีค วามโปรง ใส ปลอดการทุจ ริต และประพฤติม ิช อบ
บริห ารจัด การตามหลัก ธรรมาภิบ าล เปน หนว ยงานที ่ม ีห นา ที ่ส นับ สนุน สง เสริม ตรวจสอบ ติด ตาม
เพื่อใหสถานศึกษาสามารถจัดการศึกษาไดอยางมีประสิทธิภาพ
โดยมีแนวทางการดําเนินการ ดังนี้
(๑) ศึ ก ษา วิ เ คราะห ปรั บ ปรุง และพัฒ นาสํานั กงานเขตพื้น ที่ก ารศึ ก ษา ให เปน
หน ว ยงานที่ ทัน สมั ย มี ห น า ที่ สนั บ สนุ น กํากับ ติด ตาม ตรวจสอบ และประเมิน ผล สถานศึก ษา เพื่ อการ
บริ ห ารจั ด การที่ มี ป ระสิ ทธิ ภ าพ โดยยึ ดหลักธรรมาภิบ าล
(๒) ส ง เสริ ม สนั บ สนุน ใหสํานักงานเขตพื้น ที่การศึ กษา ใชร ะบบการบริห าร
จั ด การที่ มุ งเน น คุ ณธรรมและความโปร ง ใสในการทํา งานตามหลั ก การประเมิน คุณ ธรรมและความโปรง ใส
ในการดํา เนิ น งานของหน ว ยงานภาครั ฐ (Integrity & Transparency Assessment : ITA)
(๓) ส ง เสริ ม สนั บ สนุน ใหสํานักงานเขตพื้น ที่การศึ กษานํานวัตกรรม และ
เทคโนโลยี ดิจิ ทัล (Digital Technology) มาใชใ นการบริห ารงาน
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(๔) ส ง เสริ ม การบริห ารจัด การเขตพื้น ที่ การศึก ษาโดยใชพื้น ที่ เปน ฐาน
(Area-based Management) รู ป แบบการบริห ารแบบกระจายอํานาจ “CLUSTERs”
(๕) ส ง เสริ ม การมีสว นรว ม จัดทําแผนบูร ณาการจัด การศึก ษาในระดับ พื้น ที่
(๖) สรางความเขมแข็งในการยกระดับคุณภาพการศึกษารูปแบบเครือขาย
เชน เครือขายสงเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษา ศูนยพัฒนากลุมสาระการเรียนรู สหวิทยาเขต
กลุมโรงเรียน ฯลฯ
(๗) สงเสริมใหทุกภาคสวนของสังคมมีสวนรวมในการจัดการศึกษาแบบบูรณาการ
ที่ตอบสนองความตองการของประชาชนและพื้นที่
(๘) ส ง เสริ ม สนั บ สนุน ผูป กครอง ชุ มชน สัง คม และสาธารณชน ใหมี ความรู
ความเข า ใจ และมี ส ว นร ว มรั บ ผิ ดชอบ (Accountability) ในการบริ ห ารจัด การศึ กษา
(๙) ส ง เสริ ม ให ทุ กภาคสว นของสัง คมเขา มามีสว นรว มสนับ สนุน ทรั พยากร
เพื่ อการศึ ก ษา
๖.๓ พั ฒนานวั ต กรรม เทคโนโลยีดิจิทั ล (Digital Technology) และระบบการ
ทํา งานที่ เ ป น ดิ จิ ทั ล เข า มาประยุ กต ใ ช อ ยา งคุมคา และเกิด ประโยชนสู งสุด
เปน มาตรการในการประยุก ตใ ชเ ทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) มาใช
ในการเพิ่มประสิทธิภ าพการบริหารอยางเปนระบบ นําไปสูการนําเทคโนโลยีการวิเคราะหขอมูลขนาดใหญ
(Big Data Technology) เพื่อเชื่อมโยงขอมูล ดานตาง ๆ ตั้งแตขอมูล ผูเ รียน ขอมูล ครู ขอมูล สถานศึกษา
ขอ มูล งบประมาณ และขอ มูล อื ่น ๆ ที ่จํ า เปน มาวิเ คราะหเ พื ่อ ใหส ถานศึก ษาสามารถจัด การเรีย นรู
เพื ่อ พัฒ นาผู เ รีย นเปน รายบุค คลตามสมรรถนะ และความถนัด และสามารถวิเ คราะหเ ปน ขอ มูล
ในการวางแผนการพัฒ นาทรัพ ยากรมนุษ ยข องประเทศ นํ า Cloud Technology มาใหบ ริก าร
แกหนวยงานทุกระดับทั้งระดับ IaaS PaaS และ SaaS และพัฒนาแพลตฟอรมดิจิทัล (Digital Platform)
ระบบบริห ารงานสํานักงาน เชน ระบบแผนงานและงบประมาณ ระบบบัญชี ระบบพัส ดุ ระบบสารบรรณ
เปนตน เพื่อเจาหนาที่สามารถใชในการปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ เชื่องโยงกันทั้งองคกร
โดยมีแนวทางการดําเนินการ ดังนี้
(๑) ศึ ก ษา วิ เ คราะห นํา Cloud Technology มาให บ ริการหนว ยงานในสัง กัด
ทุกระดั บ ทั้ ง ในรู ป แบบ Private Cloud Hybridge Cloud และ public Cloud ทั้ งในระดั บ IaaS Paas
และ SaaS
(๒) ศึ ก ษา วิ เ คราะห นํา Big Data Technology มาใชในการเชื่อ มโยงขอ มูล
ของนั กเรี ย นในฐานข อมู ล ต า ง ๆ เพื่ อนํา มาวิเ คราะห คุ ณภาพของผูเรี ย นในมิติตาง ๆ
(๓) พั ฒ นาแพลตฟอร มดิ จิ ทัล (Digital Platform) เพื่ อสนับ สนุน ภารกิจ
ด านบริ ห ารจั ด การศึ ก ษาทั้ ง ระบบพร อมใหบ ริ การ (Services) เชื่อ มโยงขอ มูล เพื่ อ แลกเปลี่ย น
และบู ร ณาการข อมู ล ภาครั ฐ ทั้ งภายในและนอกสั งกั ดอี กทั้ งยังเปน ระบบกลางสํา หรับ ใชในการพิสูจ น
ยื น ยั น ตั ว ตนเดี ย วและรองรั บ การทํา งานรว มกับ แพลตฟอรมดิจิทัล ต าง ๆ
(๔) พั ฒ นาแพลตฟอร มดิ จิ ทั ล (Digital Platform) ดา นการเรีย นรู ของผูเรีย น
และบุ คลากรทางการศึ ก ษา ด า นการบริห ารงาน เชื่อ มโยงถึง การพัฒ นาครู เพื่ อให ส อดคลอ ง
กั บ ความก า วหน า ในอาชี พ ตลอดจนพั ฒ นา ระบบข อมู ล สารสนเทศของผูเรีย นเปน รายบุค คล
ตั้ งแต ร ะดั บ ปฐมวั ย จนจบการศึ กษาขั้ น พื้น ฐาน ที่ส ามารถเชื่ อมโยงกับ หนว ยงานที่เ กี่ย วข อง
นําไปสู การพั ฒ นาฐานข อ มู ล ประชากรด านการศึ ก ษาของประเทศ
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นโยบายที่ ๗ การใชบริบทของจังหวัดเชียงใหม เปนฐานการเรียนรูและตอยอดการพัฒนาองคกรแหง
นวัตกรรม
กลยุทธที่ ๗ พัฒนาสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา และสถานศึกษาใหเปนบุคคลและองคกรแหงการ
เรียนรูกาวสูองคกรแหงนวัตกรรม
๗.๑ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
(1) สงเสริมใหบุคลากรทุกคน ประกอบดวย ผูบริหาร บุคลากรทางการศึกษา 38 ค (1)
(๒) ทุกคนพัฒนาตนเองใหมีความรู ความสามารถในภารกิจที่รับผิดชอบ ใชเทคโนโลยีในการปฏิบัติงานได
สะดวก รวดเร็ว มีประสิทธิภาพ
(๒) พัฒนาผูอํานวยการกลุม ศึกษานิเทศก และบุคลากรในสํานักงาน สามารถสราง
ผลงานใหมๆหรือนวัตกรรมทางการศึกษา ใหเกิดประโยชนตอการพัฒนาตน พัฒนางาน มีภาวะผูนํา มี
ทักษะในการนําเสนอผลงานที่ดีของตนเองและกลุม เปนบุคคลแหงการเรียนรู และกาวสูองคกรนวัตกรรม
ในอนาคต
(๓) สงเสริม สนับสนุน การบริหารสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาในรูปแบบเครือขายพัฒนา
คุณภาพการศึกษาระดับอําเภอ การบริหาร Clusters (เชิงพื้นที่) การบูรณาการการจัดการเรียนรูกับชุมชน
ในพื้นที่ (Partnerships)และการมีสวนรวมในการบริหารการศึกษาแบบบูรณาการรวมกับหนวยงานอื่น ๆ
ทั้งในดานโอกาสทางการศึกษา คุณภาพการศึกษา และประสิทธิภาพในการบริหารการศึกษา
(4) สงเสริมการพัฒนาการบริหารสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา โดยใชเครื่องมือการ
ประเมิน ITA การประเมินมาตรฐานสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา การติดตามประเมินผลตัวชี้วัดสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, Green Office การประเมินโครงการตาง ๆ ใหมีความเปนเอกภาพและมี
ประสิทธิภาพ
(5) สงเสริมการนําเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) มาใชในการบริหารสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษา และใหบริการแกสถานศึกษา สามารถเชื่อมโยงขอมูลทุกดานของสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษา นํา Big Data ไปใชในการวางแผนพัฒนาการศึกษาไดทุกระดับการศึกษา
(6) กําหนดจุดเนนการพัฒนาสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาในแตละปงบประมาณรวมกัน
และสงเสริมใหมีการปฏิบัติตามคานิยมองคกรอยางเขมแข็ง โดยเฉพาะอยางยิ่งดานความมีวินัย ความ
รับผิดชอบ ตองานในหนาที่และภารกิจขององคกร
๗.๒ สถานศึกษา
(1) ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของสถานศึกษา โดยการพัฒนาหลักสูตร การจัดการเรียนรู
การบริหารงานวิชาการ ใหสอดคลองกับความเปลี่ยนแปลง นําไปสูการพัฒนาผูเรียนในศตวรรษที่ 21
(3R 8C) มีคุณธรรมจริยธรรม ทัศนคติที่ถูกตอง คานิยมที่ดีงาม
(2) ยกระดับคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ใหมีสวนรวมในการบริหาร/พัฒนา
หลักสูตร และการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ใหสถานศึกษาเปนแหลงเรียนรูตลอดชีวิตของคน
ในชุมชน
(3) สงเสริมการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ใหเกิดผลตอการพัฒนาคุณภาพของ
สถานศึกษาทั้งระบบ

๑๐๓

(๔) สงเสริมการเรียนรูของครูทุกระดับ และปรับเปลี่ยนการพัฒนาครูจากผูสอน เปนผู
อํานวยความสะดวกการเรียน เนนการสอนใหผูเรียนพัฒนาทักษะการคิด วิเคราะห คิดสรางสรรค ใหกับ
นักเรียนทุกคนอยางเปนรูปธรรมทุกโรงเรียน
(๕) สงเสริมการพัฒนางานของผูบริหาร ครู นักเรียน ใหเปนบุคคลแหงการเรียนรู เปน
นวัตกร ใชนวัตกรรม PLC, Active Learning, STEM, IS, English, Higher Order Thinking สรางสรรค
ผลงาน ผูบริหาร ครู และนักเรียนใหเปนนวัตกรรมและกาวสูโรงเรียนนวัตกรรม (Thailand 4.0)

---------------------------------------------------------

๑๐๔

ภาคผนวก

คาสั่งสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1
ที่ 240 /2563
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทารายงานผลการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2563
ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1
-----------------------ตามที่สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 จะได้ดาเนินงานจัดทาเอกสารรายงานผล
การดาเนินงาน ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2563
ตามภารกิจของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 เพื่อให้ทราบถึงผลการดาเนินงานของ
โครงการและความสาเร็จจากการนานโยบายสู่การปฏิบัติ รวมถึงเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้สาธารณชนทราบ
เพื่อให้การดาเนินงานจัดทาเอกสารรายงานผลการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 เป็นไปด้วยความเรียบร้อย บรรลุตามวัตถุประสงค์ และ
เป้าหมายที่กาหนดไว้ จึง แต่ง ตั้ง คณะกรรมการจัด ทาเอกสารรายงานผลการดาเนิน งาน ประจาปีง บประมาณ
2563 ประกอบด้วย
1. คณะกรรมการอานวยการ มีหน้าทีพ่ ิจารณา ให้คาปรึกษา แนะนา แก้ปัญหา การจัดทาเอกสารสรุปผล
การดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1
ประกอบด้วย
1.1 นายรตนภูมิ โนสุ
ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประธานกรรมการ
ประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1
1.2 นายอวยชัย ศรีตระกูล
รอง ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 1
รองประธานกรรมการ
1.3 นายเจตย์ สะสะรมย์
รอง ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 1
กรรมการ
1.4 นายสมโภชน์ ศรีชะนา
รอง ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 1
กรรมการ
1.5 นายสยามรัฐ กุลประดิษฐ์ รอง ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 1
กรรมการ
1.6 นางปรียาภรณ์ บัวคลี่
ผู้อานวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ กรรมการ
1.7 นางสาวเทพี กับปุละวัน ผู้อานวยการกลุ่มอานวยการ
กรรมการ
1.8 นายศิริพงษ์ นวลแก้ว
ผู้อานวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล
กรรมการ
1.9 นางอรัญญา วงศ์ดาว
ผู้อานวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
กรรมการ
1.10 นางสาวพรรณี จันทร์แก้ว ผู้อานวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล
กรรมการ
1.11 นางกนกเรขา บุณยรัตน์ ผู้อานวยการหน่วยตรวจสอบภายใน
กรรมการ
1.12 นางดาวนภา น่วมเจริญ ผู้อานวยการกลุ่มนโยบายและแผน
กรรมการและเลขานุการ
1.13 นางวาสนา ภูผา
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
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2. คณะกรรมการจัดทาเอกสารสรุปผลการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มีหน้าที่
วิเคราะห์ สังเคราะห์ และสรุปผลการดาเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ ยุทธศาสตร์สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ตลอดจนตรวจสอบ
ความสมบูรณ์ของเอกสารรายงานผลการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ประกอบด้วย
2.1 นายรตนภูมิ โนสุ
ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประธานกรรมการ
ประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1
2.2 นายอวยชัย ศรีตระกูล
รอง ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 1
รองประธานกรรมการ
2.3 นายเจตย์ สะสะรมย์
รอง ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 1
กรรมการ
2.4 นายสมโภชน์ ศรีชะนา
รอง ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 1
กรรมการ
2.5 นายสยามรัฐ กุลประดิษฐ์ รอง ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 1
กรรมการ
2.6 นางปรียาภรณ์ บัวคลี่
ผู้อานวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ กรรมการ
2.7 นางสาวเทพี กับปุละวัน
ผู้อานวยการกลุ่มอานวยการ
กรรมการ
2.8 นายศิริพงษ์ นวลแก้ว
ผู้อานวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล กรรมการ
2.9 นางอรัญญา วงศ์ดาว
ผู้อานวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
กรรมการ
2.10 นางกนกเรขา บุณยรัตน์
ผู้อานวยการหน่วยตรวจสอบภายใน
กรรมการ
2.11 นางสาวพรรณี จันทร์แก้ว
ผู้อานวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล
กรรมการ
2.12 นายศิริพงษ์ นวลแก้ว
ศึกษานิเทศก์ชานาญการพิเศษ
กรรมการ
2.13 นางสาวประพิณศิริ อินทธิรา ศึกษานิเทศก์ชานาญการพิเศษ
กรรมการ
2.14 นายอุทัย ปัญญาโกญ
ศึกษานิเทศก์ชานาญการพิเศษ
กรรมการ
2.15 นายสราวุธ ชัยยอง
ศึกษานิเทศก์ชานาญการ
กรรมการ
2.16 นางวิริน วันสมสกุล
ศึกษานิเทศก์ชานาญการพิเศษ
กรรมการ
2.17 นางสุขชัญญา เรืองมณี
ศึกษานิเทศก์ชานาญการพิเศษ
กรรมการ
2.18 นางนิภา แก้วประทีป
ศึกษานิเทศก์ชานาญการพิเศษ
กรรมการ
2.19 นางสาวจรัสโฉม ชมภูมิ่ง
ศึกษานิเทศก์ชานาญการพิเศษ
กรรมการ
2.20 นางสาวนริศชญ คาทิพย์
ศึกษานิเทศก์ชานาญการพิเศษ
กรรมการ
2.21 นางสาวมณฑาทิพย์ ขันแก้ว ศึกษานิเทศก์ชานาญการพิเศษ
กรรมการ
2.22 นายณัฐสิทธิ์ ธงยี่สิบสอง
ศึกษานิเทศก์ชานาญการพิเศษ
กรรมการ
2.23 นางพิราวรรณ ลีลาธรรมสัจจะ ศึกษานิเทศก์ชานาญการพิเศษ
กรรมการ
2.24 นางสาวชิดชนก ชูเจริญกาญจน์ ศึกษานิเทศก์ชานาญการพิเศษ
กรรมการ
2.25 นางธัชกร พรเวียง
ศึกษานิเทศก์ชานาญการพิเศษ
กรรมการ
2.26 นันทนา มงคลเทพ
นักจัดการงานทั่วไปชานาญการ
กรรมการ
2.27 นางสาวพัชรี สิงห์น้อย
นักประชาสัมพันธ์ชานาญการ
กรรมการ
2.28 นางสาวอภิษฎา วรรณตา
นักวิชาการพัสดุชานาญการ
กรรมการ
2.29 นางสาวนุชจรี ผลระลึก
นักวิชาการเงินและบัญชีชานาญการ
กรรมการ
2.30 นายรักษา พงษ์ธนาคม
นักทรัพยากรบุคคลชานาญการพิเศษ
กรรมการ
2.31 นายภูรวิ ัจน์ จิตสว่าง
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชานาญการ
กรรมการ
2.32 นางมยุรีย์ เชาว์วรรณ
นักทรัพยากรบุคคลชานาญการ
กรรมการ
/ 2.3 นางสิริพร ไชยรินทร์ ........

-32.33 นางสิริพร ไชยรินทร์
2.34 นางนิภาภรณ์ สุริยวงศ์
2.35 นางพิกุลรัตน์ จงจรัสนุกูล

นักวิชาการศึกษาชานาญการพิเศษ
นักวิชาการศึกษาชานาญการ
นักวิชาการศึกษาชานาญการ

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

2.36 นางสาวรัตติยา คาอ้าย
2.37 นางสาวปิยรัตน์ วงศ์เติง
2.38 นางอังสนา สุขสุเสียง
2.39 นางสาธิกา กิตติธนดิตถ์
2.40 นางเพลินพร ว่องประเสริฐกุล
2.41 นางดาวนภา น่วมเจริญ

นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
กรรมการ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการ
กรรมการ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการ
กรรมการ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการ
กรรมการ
เจ้าพนักงานธุรการชานาญงาน
กรรมการ
ผู้อานวยการกลุ่มนโยบายและแผน
กรรมการและเลขานุการ

2.42 นางสุภาณี จันทรสกุนต์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
2.43 นางวาสนา ภูผา นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการ

กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

ให้ผู้ที่ได้รับแต่งตั้ง ปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย ให้สาเร็จบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่กาหนดไว้และ
บังเกิดผลดีและเป็นประโยชน์กับทางราชการ
ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
สั่ง ณ วันที่ 2

เดือน กันยายน พ.ศ. 2563

(นายรตนภูมิ โนสุ)
ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1

