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คํานํา
ดวยกระทรวงศึกษาธิการและสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกําหนดยุทธศาสตร
เปาหมาย ตัวชี้วัดที่จะพัฒนาการศึกษาของประเทศใหกาวหนา สอดคลองกับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม จึง
กําหนดยุทธศาสตร 6 ยุทธศาสตร 6 นโยบาย ในการพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน ใหสํานักงานเขตพื้น ที่
การศึ กษาประถมศึ กษาและสถานศึ กษาใชเปน กรอบแนวทางในการพั ฒ นา สํานักงานเขตพื้น ที่การศึกษา
ประถมศึกษาเชียงใหม เขต 1 จึงไดวิเคราะหยุทธศาสตรและนโยบายดังกลาว กําหนดตัวชี้วัดในแตละประเด็น
ยุทธศาสตร เพื่อใหบุคลากรของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 1 ไดสงเสริมพัฒนา
สถานศึกษา ตามตัวชี้วัดที่กระทรวงศึกษาธิการและสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกําหนดเปน
สําคัญ
การจัดทําแผนปฏิบัติการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 ครั้งนี้เปนการจัดทําตามกรอบ
วงเงินที่ไดรับจัดสรร ทั้งนี้ การดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการฉบับนี้จะบรรลุผลตามเปาหมายที่กําหนดไวตอง
ไดรับความรวมมือจากผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
รองผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาทุกทาน คณะทํางานที่ใหแนวคิด ขอชี้แนะและบุคลากรทุกคนที่ใหการสนับสนุนขอมูลทางการศึกษา
ขอมูลประกอบอื่นๆรวมกันผลักดันแผนสูการปฏิบัติ เพื่อใหเกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผลสูงสุดตอการพัฒนา
การศึกษา ทั้งยังเปนกรอบแนวทางในการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานตอไป
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ส่วนที่ 1
สภาพการจัดการศึกษา
สภาพปัจจุบันของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1
ที่ตั้ง
อาคารอานวยการกลาง ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ ตาบลช้างเผือก อาเภอเมืองเชียงใหม่
จังหวัดเชียงใหม่ 50300
สภาพภูมิศาสตร์
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 มีพื้นที่ความรับผิดชอบดูแลให้การสนับสนุน
ส่งเสริมและให้บริการทางการศึกษาครอบคลุม 4 อาเภอ มีเนื้อที่ประมาณ 1,463.83 ตารางกิโลเมตร ได้แก่
อาเภอเมืองเชียงใหม่ อาเภอดอยสะเก็ด อาเภอสันกาแพง และอาเภอแม่ออน มีอาณาเขตติดต่อกับอาเภอ
ใกล้เคียง ดังนี้
ตารางที่ 1 แสดงอาณาเขตติดต่อสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1
ทิศ
ทิศเหนือ
ทิศตะวันออก
ทิศใต้
ทิศตะวันตก

เขตติดต่อ
ติดต่อกับอาเภอแม่ริม
ติดต่อกับอาเภอสันทราย อาเภอสันกาแพง อาเภอดอยสะเก็ด
ติดต่อกับอาเภอสารภี อาเภอหางดง
ติดต่อกับอาเภอหางดง
อาเภอดอยสะเก็ด

อาเภอเมืองเชียงใหม่
อาเภอสันกาแพง
อาเภอแม่ออน

๒
อานาจหน้าที่ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1
ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษาเชี ย งใหม่ เขต 1 เป็ น หน่ ว ยงานที่ อ ยู่ ภ ายใต้
การกากับดูแลของสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีหน้าที่ดาเนินการให้เป็นไปตามอานาจหน้าที่
ตามความในมาตรา 38 แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม มาตรา 37
แห่ ง พระราชบั ญ ญั ติ ร ะเบี ย บบริ ห ารราชการกระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร พ.ศ.2546 และที่ แ ก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม และ
ตามประกาศกระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร เรื่ อ ง การแบ่ ง ส่ ว นราชการภายในส านั ก งานเข ตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา
พ.ศ.2560 และฉบับที่ 2 พ.ศ.2561 ดังต่อไปนี้
มาตรา 38 แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม กาหนดให้
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา มีอานาจหน้าที่ในการกากับดูแล จัดตั้ง ยุบ รวม หรือเลิกสถานศึกษาขั้นพื้นฐานใน
เขตพื้น ที่การศึกษา ประสาน ส่ งเสริมและสนับสนุนสถานศึกษาเอกชนในเขตพื้นที่การศึกษา ประสานและ
ส่งเสริมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้ สามารถจัดการศึกษาสอดคล้องกับนโยบายและมาตรฐานการศึกษา
ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาของบุคคล ครอบครัว องค์กรชุมชน องค์กรเอกชน องค์กรวิชาชีพ สถาบัน
ศาสนา สถานประกอบการ และสถาบันสังคมอื่นที่จัดการศึกษาในรูปแบบที่หลากหลายในเขตพื้นที่การศึกษา
มาตรา 37 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 และ
ที่แก้ไขเพิ่มเติม กาหนดให้สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามีอานาจหน้าที่เกี่ ยวกับการศึกษา ตามที่กาหนดไว้ใน
กฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการหรือกฎหมายอื่น และมีอานาจหน้าที่ดังนี้
(1) อานาจหน้าที่ในการบริหารและการจัดการศึกษา และพัฒนาสาระของหลักสูตรการศึกษา
ให้สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานของสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
(2) อ านาจหน้ า ที่ใ นการพั ฒ นางานด้า นวิช าการและจัด ให้ มีร ะบบประกั นคุ ณ ภาพภายใน
สถานศึกษาร่วมกับสถานศึกษา
(3) รั บ ผิ ดชอบในการพิจ ารณาแบ่ง ส่ ว นราชการภายในสถานศึ ก ษาของสถานศึก ษา และ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ตามประกาศกระทรวงศึ ก ษาธิ ก ารเรื่ อ ง การแบ่ ง ส่ ว นราชการภายในส านั ก งานเขตพื้ น ที่
การศึกษา พ.ศ.2560 และฉบับที่ 2 พ.ศ.2561 มีอานาจหน้าที่ ดังนี้
1. จัดทานโยบาย แผนพัฒนาและมาตรฐานการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษาให้สอดคล้องกับ
นโยบายมาตรฐานการศึกษา แผนการศึกษา แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐานและความต้องการของท้องถิ่น
2. วิเคราะห์จัดตั้งงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปของสถานศึกษา และหน่วยงานในเขตพื้นที่
การศึก ษา และแจ้ ง จั ด สรรงบประมาณที่ได้ รับ ให้ ห น่ ว ยงานข้า งต้ นรับ ทราบและกากับ ตรวจสอบ ติด ตาม
การใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงานดังกล่าว
3. ประสาน ส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาหลักสูตรร่วมกับสถานศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา
4. กากับ ดูแล ติดตาม และประเมินผลสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและในเขตพื้นที่การศึกษา
5. ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และรวบรวมข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษาในเขตพื้นทีก่ ารศึกษา

๓
6. ประสานการระดมทรัพยากรด้านต่าง ๆ รวมทั้งทรัพยากรบุคคล เพื่อส่งเสริม สนับสนุน
การจัดและพัฒนาการศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา
7. จัดระบบการประกันคุณภาพการศึกษาและประเมินผลสถานศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา
8. ประสาน ส่งเสริม สนับสนุน การจัดการศึกษาของสถานศึกษาของเอกชน องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น รวมทั้งบุคคล องค์กรชุมชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และสถาบันอื่นที่
จัดรูปแบบที่หลากหลายในเขตพื้นที่การศึกษา
9. ดาเนินการและประสาน ส่งเสริม สนับสนุนการวิจัยและพัฒนาการศึกษาในเขตพื้นที่
การศึกษา
10.ประสาน ส่งเสริมการดาเนินงานของคณะอนุกรรมการ และคณะทางานด้านการศึกษา
11.ประสานการปฏิบัติราชการทั่วไปกับองค์กร หน่วยงานภาครัฐ เอกชน และองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ในฐานะสานักงานผู้แทนกระทรวงศึกษาธิการในเขตพื้นที่การศึกษา
12.ปฏิบัตหิ น้าที่อื่นเกี่ยวกับกิจการภายในเขตพื้นที่การศึกษาที่มิได้ระบุให้เป็นหน้าที่ของผู้ใด
โดยเฉพาะ หรือปฏิบัติงานอื่นตามที่มอบหมาย
โดยให้แบ่งส่วนราชการภายในสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ไว้ดังต่อไปนี้
(1) กลุ่มอานวยการ
(2) กลุ่มนโยบายและแผน
(3) กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
(4) กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
(5) กลุ่มบริหารงานบุคคล
(6) กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
(7) กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
(8) กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
(9) หน่วยตรวจสอบภายใน
(10) กลุ่มกฎหมายและคดี
ให้ส่วนราชการภายในสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามีอานาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
(1) กลุ่มอานวยการ มีอานาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
(ก) ปฏิบัติงานสารบรรณสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
(ข) ดาเนินการเกี่ยวกับงานช่วยอานวยการ
(ค) ดาเนินการเกี่ยวกับอาคารสถานที่ สิ่งแวดล้อม และยานพาหนะ
(ง) จัดระบบบริหารงาน การควบคุมภายใน และพัฒนาองค์กร
(จ) ประชาสัมพันธ์ เผยแพร่กิจการ ผลงาน และบริการข้อมูลข่าวสาร
(ฉ) ประสานการดาเนินงานระหว่างหน่วยงานภายในและภายนอกเขตพื้นที่การศึกษา
(ช) ดาเนินการเลือกตั้งและสรรหากรรมการและอนุกรรมการ
(ฌ) ปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องกับกิจการภายในของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่
มิใช่งาน ของส่วนราชการใดโดยเฉพาะ

๔
(ญ) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือ
ได้รับมอบหมาย
(2) กลุ่มนโยบายและแผน มีอานาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
(ก) จั ด ท านโยบายและแผนพั ฒ นาการศึ ก ษาให้ ส อดคล้ อ งกั บ นโยบาย มาตรฐาน
การศึ ก ษา แผนการศึ ก ษา แผนพั ฒ นาการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน และความต้ อ งการของท้ อ งถิ่ น
(ข) วิ เ คราะห์ ก ารจั ด ตั้ ง งบประมาณเงิ น อุ ด หนุ น ทั่ ว ไปของสถานศึ ก ษาและแจ้ ง การ
จัดสรร งบประมาณ
(ค) ตรวจสอบ ติดตาม ประเมิน และรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณและผลการปฏิบัติ
ตามนโยบายและแผน
(ง) ด าเนิ น การวิ เ คราะห์ และจั ด ท าข้ อ มู ล เกี่ ย วกั บ การจัด ตั้ ง ยุ บ รวม เลิ ก และโอน
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่ได้รับมอบหมาย
(3) กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มีอานาจหน้าที่
ดังต่อไปนี้
(ก) ศึกษา วิเคราะห์ ดาเนินการ และส่งเสริมการจัดการศึกษาทางไกล
(ข) ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารและการจัด
การศึกษา
(ค) ดาเนินงานสารสนเทศเพื่อการบริหารและการจัดการศึกษา สารสนเทศ และการสื่อสาร
(จ) ส่งเสริม สนับสนุน และดาเนินงานบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ
(ฉ) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่
ได้รับมอบหมาย
(4) กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ มีอานาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
(ก) ดาเนินงานเกี่ยวกับงานบริหารการเงิน
(ข) ดาเนินงานเกี่ยวกับงานบริหารงานบัญชี
(ค) ดาเนินงานเกี่ยวกับงานบริหารงานพัสดุ
(ง) ดาเนินงานเกี่ยวกับงานบริหารสินทรัพย์
(จ) ให้คาปรึกษาสถานศึกษาเกี่ยวกับการดาเนินงานบริหารการเงิน งานบัญชี งาน
พัสดุ และงานบริหารสินทรัพย์
(ฉ) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือ
ที่ได้รับมอบหมาย
(5) กลุ่มบริหารงานบุคคล มีอานาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
(ก) วางแผนอัตรากาลังและกาหนดตาแหน่ง
(ข) ส่งเสริม สนับสนุนการมีหรือเลื่อนวิทยฐานะ
(ค) วิเคราะห์และจัดทาข้อมูลเกี่ยวกับการสรรหา บรรจุและแต่งตั้ง ย้าย โอน และ
การลาออกจากราชการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

๕
(ง) ศึกษา วิเคราะห์ และดาเนินการเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติงาน การ
เลื่อนเงินเดือน การมอบหมายหน้าที่ให้ปฏิบัติของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
(จ) จัดทาข้อมูลเกี่ยวกับบาเหน็จความชอบและทะเบียนประวัติ
(ฉ) จัดทาข้อมูลระบบจ่ายตรงเงินเดือนและค่าจ้างประจา
(ช) ปฏิบัติการบริการและอานวยความสะดวกในเรื่องการออกหนังสือรับรองต่าง ๆ
การออกบัตรประจาตัว และการขออนุญาตต่าง ๆ
(ซ) ศึกษา วิเคราะห์ และจัดทาข้อมูลเพื่อดาเนินงานวินัย อุทธรณ์ ร้องทุกข์และ การ
ดาเนินคดีของรัฐ
(ฌ) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
หรือที่ได้รับมอบหมาย
(6) กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา มีอานาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
(ก) ดาเนินงานฝึกอบรมการพัฒนาก่อนแต่งตั้ง
(ข) ดาเนินงานฝึกอบรมพัฒนาเพื่อเพิ่มศักยภาพการปฏิบัติงาน
(ค) ดาเนินงานพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นไป ตาม
มาตรฐาน วิชาชีพและจรรยาบรรณ
(ง) ปฏิบัติงานส่งเสริม สนับสนุน และยกย่องเชิดชูเกียรติข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา
(จ) ดาเนินการเกี่ยวกับการลาศึกษาต่อ ฝึกอบรม หรือปฏิบัติการวิจัยภายในประเทศ
หรือต่างประเทศ
(ฉ) ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และเสริมสร้างระบบเครือข่ายการพัฒนาครูและบุคลากร
ทางการศึกษา
(ช) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือ
ที่ได้รับมอบหมาย
(7) กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา มีอานาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
(ก) ประสาน ส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน หลักสูตร
การศึกษาระดับก่อนประถมศึกษา และหลักสูตรการศึกษาพิเศษ
(ข) ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย เพื่อพัฒนาหลักสูตรการสอนและกระบวนการเรียนรู้ ของ
ผู้เรียน
(ค) วิจัย พัฒนา ส่งเสริม ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินเกี่ยวกับการวัดและ การ
ประเมินผลการศึกษา
(ง) วิจัย พัฒนา ส่งเสริม มาตรฐานการศึกษาและการประกันคุณภาพการศึกษา
รวมทั้งประเมิน ติดตาม และตรวจสอบคุณภาพการศึกษา
(จ) นิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา
(ฉ) ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และพัฒนาสื่อนวัตกรรมการนิเทศทางการศึกษา
(ช) ปฏิบัติงานเลขานุการคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศ
การศึกษา ของเขตพื้นที่การศึกษา

๖
(ซ) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
หรือ ที่ได้รับมอบหมาย
(8) กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา มีอานาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
(ก) ศึกษา วิเคราะห์ ส่งเสริม สนับสนุน และดาเนินงานเกี่ยวกับศาสตร์พระราชา
(ข) ส่งเสริมการจัดการศึกษาขัน้ พื้นฐานในรูปแบบการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัย
(ค) ส่งเสริม สนับสนุน และดาเนินการเกี่ยวกับการจัดเตรียมข้อมูลการจัดการศึกษา
ขั้นพื้นฐานของบุคคล ครอบครัว องค์กร ชุมชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และ
สถาบันสังคมอื่น
(ง) ประสานและส่งเสริมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้สามารถจัดการศึกษาสอดคล้อง
กับนโยบาย และมาตรฐานการศึกษา
(จ) ส่งเสริมการจัดการศึกษาสาหรับผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส และผู้มีความสามารถพิเศษ
(ฉ) ส่งเสริมงานการแนะแนว สุขภาพ อนามัย กีฬา และนันทนาการ ลูกเสือ ยุวกาชาด
เนตรนารี ผู้บาเพ็ญประโยชน์ นักศึกษาวิชาทหาร ประชาธิปไตย วินัยนักเรียน การพิทักษ์สิทธิเด็ก และ
เยาวชน และงานกิจการนักเรียนอื่น
(ช) ส่งเสริม สนับสนุนการระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา
(ซ) ประสานการป้องกันและแก้ไขปัญหาการใช้สารเสพติด และส่งเสริมป้องกันแก้ไข
และคุ้มครองความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา รวมทั้งระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
(ฌ) ดาเนินงานวิเทศสัมพันธ์
(ญ) ประสาน ส่งเสริมการศึกษากับการศาสนาและการวัฒนธรรม
(ฎ) ส่งเสริมแหล่งการเรียนรู้ สิ่งแวดล้อมทางการศึกษา และภูมิปัญญาท้องถิ่น
(ฏ) ประสานและส่งเสริมสถานศึกษาให้มีบทบาทในการสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
(ฐ) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือ
ที่ได้รับมอบหมาย
(9) หน่วยตรวจสอบภายใน ให้ปฏิบัติงานขึ้นตรงกับหัวหน้าส่วนราชการ และมีอานาจ
(ก) ดาเนินงานเกี่ยวกับงานตรวจสอบการเงิน การบัญชี และตรวจสอบระบบการ
ดูแล ทรัพย์สิน
(ข) ดาเนินงานเกี่ยวกับงานตรวจสอบการดาเนินงานหรือกระบวนการปฏิบัติงาน
เปรียบเทียบกับผลผลิตหรือเป้าหมายที่กาหนด
(ค) ดาเนินงานเกี่ยวกับการประเมินการบริหารความเสี่ยง
(ง) ดาเนินการอื่นเกี่ยวกับการตรวจสอบภายในตามที่กฎหมายกาหนด
(จ) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือ
ที่ได้รับมอบหมาย
(10) กลุ่มกฎหมายและคดี ให้ปฏิบัติงานขึ้นตรงกับผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษา และมีอานาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
(ก) ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนากรมีวินัยและรักษาวินัย

๗
(ข) ดาเนินการสืบสวนเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน
(ค) ดาเนินการสอบสวนเกี่ยวกับวินัยและการตรวจพิจารณาวินัย
(ง) ดาเนินการเกี่ยวกับการอุทธรณ์และการพิจารณาอุทธรณ์
(จ) ดาเนินการเกี่ยวกับการร้องทุกข์และการพิจารณาร้องทุกข์
(ฉ) ดาเนินการเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่
(ช) ดาเนินการเกี่ยวกับงานคดีปกครอง คดีแพ่ง คดีอาญา และคดีอื่น ๆ ของรัฐ
(ซ) ดาเนินการป้องกันและปราบปรามการทุจรติและประพฤติมิชอบ
(ฌ) ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย จัดทาข้อมูลและติดตามประเมินผลเพื่อพัฒนางานกฎหมายและ
งานคดีของรัฐ
(ญ) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่
ได้รับมอบหมาย

๘

โครงสร้างการบริหารสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1

สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1
ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
หน่วยตรวจสอบภายใน/
กลุ่มกฎหมายและคดี

คณะกรรมการติดตาม
ตรวจสอบ ประเมินและ
นิเทศการศึกษา

รองผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

กลุ่มอานวยการ

กลุ่มนโยบายและแผน

กลุ่มบริหารงานบุคคล

กลุ่มส่งเสริม
การจัดการศึกษา

กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

กลุม่ ส่งเสริมการศึกษาทางไกล
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล
การจัดการศึกษา

กลุม่ พัฒนาครูและ
บุคลากรทางการศึกษา

๙

ข้อมูลด้านการจัดการศึกษา
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 มีเขตพื้นที่รับผิดชอบ 4 อาเภอ และใน
ปีการศึกษา 2562 มีข้อมูลด้านการจัดการศึกษาดังนี้
ตารางที่ 2 จานวนสถานศึกษา นักเรียน ครู และห้องเรียน ปีการศึกษา 2562
จานวน
จานวนนักเรียน
จานวนครู
จานวนห้องเรียน
ที่
อาเภอ
สถานศึกษา
(คน)
(คน)
(ห้อง)
(แห่ง)
1 เมืองเชียงใหม่
31
10,804
537
407
2 ดอยสะเก็ด
25
4,244
267
253
3 สันกาแพง
22
4,675
237
219
4 แม่ออน
9
1,313
83
75
รวมทั้งสิ้น
87
21,036
1,124
954
ตารางที่ 3 จานวนโรงเรียนจาแนกตามขนาดโรงเรียน ปีการศึกษา 2562
ขนาดโรงเรียน
อ.เมือง อ.ดอยสะเก็ด อ.สันกาแพง อ.แม่ออน
นักเรียน 1-120 คน
3
16
11
6
นักเรียน 120-200 คน
8
2
7
นักเรียน 201-300 คน
8
3
1
3
นักเรียน 301-500 คน
7
2
1
นักเรียน 501-1,499 คน
4
2
1
นักเรียน 1,500-2,499 คน
1
1
รวม
31
25
22
9

รวม
36
17
15
10
7
2
87

ตารางที่ 4 จานวนข้อมูลนักเรียนจาแนกตามระดับที่จัดการศึกษา ปีการศึกษา 2562
ที่

อาเภอ

ก่อนประถมศึกษา
(คน)

ประถมศึกษา
(คน)

มัธยมศึกษาตอนต้น
(คน)

รวม

1
2
3
4

เมืองเชียงใหม่
ดอยสะเก็ด
สันกาแพง
แม่ออน
รวมทั้งสิ้น

1,967
462
403
180
1,425

8,021
2,862
3,917
936
15,736

816
920
355
197
2,288

10,804
4,244
4,675
1,313
21,036

จากตารางข้อมูลการจัดการศึกษาสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 สัดส่วน
ของ ครู : นักเรียน เท่ากับ 1 : 22 ส่วนใหญ่มีครูพอดีเกณฑ์ โรงเรียนส่วนใหญ่เป็นโรงเรียนขนาดกลาง
ขนาดเล็ก และขนาดใหญ่ ตามลาดับ จานวนนักเรียนกว่าครึ่งอยู่ในพื้นที่อาเภอเมืองเชียงใหม่

๑๐
ตารางที่ 5 จานวนข้อมูลนักเรียนจาแนกตามระดับชั้น ปีการศึกษา 2562
ระดับชั้น
จานวนนักเรียน
จานวนห้องเรียน
อนุบาลปีที่ 1
316
16
อนุบาลปีที่ 2
1,271
73
อนุบาลปีที่ 3
1,425
76
รวมก่อนประถมศึกษา
3,012
165
ประถมศึกษาปีที่ 1
2,989
121
ประถมศึกษาปีที่ 2
2,646
119
ประถมศึกษาปีที่ 3
2,559
118
ประถมศึกษาปีที่ 4
2,536
115
ประถมศึกษาปีที่ 5
2,498
115
ประถมศึกษาปีที่ 6
2,508
115
รวมประถมศึกษา
15,736
703
มัธยมศึกษาปีที่ 1
807
35
มัธยมศึกษาปีที่ 2
816
32
มัธยมศึกษาปีที่ 3
665
31
รวมมัธยมศึกษาตอนต้น
2,288
98
รวมทั้งสิ้น
21,036
966
ตารางที่ 6 จานวนบ้านเรียน สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 ปีการศึกษา 2562
ที่
อาเภอ
จานวนบ้านเรียน(แห่ง)
จานวนนักเรียน(คน)
1 เมืองเชียงใหม่
19
23
2 ดอยสะเก็ด
3
4
3 สันกาแพง
9
12
4 แม่ออน
1
1
รวมทั้งสิ้น
32
40
ตารางที่ 7 จานวนข้อมูลครูและบุคลากรทางการศึกษา ในสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
เชียงใหม่ เขต 1 ปีงบประมาณ 2562
ที่
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
จานวน
ในสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1
(คน)
1 ข้าราชการที่ปฏิบัติงานในสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1
1.1 ผู้อานวยการ
1
1.2 รองผู้อานวยการ
2
1.3 กลุ่มอานวยการ
8

๑๑
ที่

2
3

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

จานวน
(คน)
5
7
5
5
15
2
1
3
6
13
73

ตารางที่ 8 ข้อมูลผู้บริหาร/ข้าราชการครูและบุคลากรในสถานศึกษา ปีงบประมาณ 2562
ที่
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
จานวน
ในสถานศึกษา 87 แห่ง
(คน)
1 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
1.1 ผู้อานวยการสถานศึกษา
81
1.2 รองผู้อานวยการสถานศึกษา
7
1.3 ครู
1,023
1.4 บุคลากรทางการศึกษา
1
2 พนักงานราชการ(ครู)
18
3 ลูกจ้างประจา
52
4 ลูกจ้างชั่วคราว
4.1 ครูขั้นวิกฤต
58
4.2 ครูวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์
18
4.3 ครูผู้ทรงคุณค่า
25
4.4 ครูธุรการ
87
4.5 พี่เลี้ยงเด็กพิการ
39
4.6 นักการภารโรง
35
รวมทั้งสิ้น
1,444
จากตารางพบว่า สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 มีพนักงานราชการและ
ลูกจ้างชั่วคราว จานวน 21.48 คน คิดเป็นร้อยละ 27.37 ของจานวนครูทั้งหมด

๑๒
ตารางที่ 9 ข้อมูลครูตามวิชาเอก ปีงบประมาณ 2562
ที่
ข้าราชการครู
ในสถานศึกษา 87 แห่ง
1 วิชาเอกประถมศึกษา
2 วิชาเอกปฐมวัย
3 วิชาเอกภาษาไทย
4 วิชาเอกคณิตศาสตร์
5 วิชาเอกภาษาอังกฤษ
6 วิชาเอกสังคมศึกษา
7 วิชาเอกวิทยาศาสตร์
8 อื่นๆ
รวมทั้งสิ้น

จานวน
(คน)
182
79
122
74
103
49
90
324
1,023

แผนภูมิที่ 1 แสดงจานวนครูตามวิชาเอก ในปีงบประมาณ 2562
350

324

300
250
200

182

150
100

122
79

103

90

74
49

50
0
ครูตามวิชาเอก
ประถมศึกษา

ปฐมวัย

ภาษาไทย

คณิตศาสตร์

ภาษาอังกฤษ

สังคมศึกษา

วิทยาศาสตร์

อื่นๆ

มีข้อสังเกตว่า ครูเอกภาษาไทย และภาษาอังกฤษ มีจานวนเกิน 100 คน แต่ยังมีนักเรียนอ่าน
ไม่ออกเขียนไม่ได้ ในวิชาภาษาไทย และผลสัมฤทธิ์วิชาภาษาอังกฤษยังต่ากว่าสาระอื่นๆ

๑๓

ผลการดาเนินงานที่ผ่านมา
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 มีผลการดาเนินงานด้านคุณภาพการศึกษา
ด้านโอกาสทางการศึกษา และด้านประสิทธิภาพการบริหารจัดการ สรุปเป็นรายด้าน ดังนี้
ด้านคุณภาพทางการศึกษา
ผลการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ดังนี้
ตารางที่ 10 ผลการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (National Test : NT)
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2560 และปีการศึกษา 2561
คะแนนเฉลี่ยร้อยละ
ข้อมูลระดับ
ด้านภาษา
ด้านคานวณ
ด้านเหตุผล
รวมทั้ง 3 ด้าน
2560 2561 2560 2561 2560 2561 2560 2561
สพป.
58.15 57.04 40.32 52.55 50.06 50.73 49.06 53.44
เชียงใหม่ เขต 1
สพฐ.
51.94 52.73 38.38 47.89 44.98 47.57 45.10 49.39
ประเทศ
52.67 53.18 37.75 47.19 45.31 48.07 45.25 49.48
แผนภูมิที่ 2 แสดงค่าความแตกต่างค่าคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียน
ระดับชาติ (National Test : NT) ระหว่างสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 กับ สพฐ.
8
6

6.21
4.66

4.31

4

5.08
3.16

3.96 4.05

1.94

2

ปี 2560
ปี 2561

0
ด้านภาษา

ด้านคานวณ

ด้านเหตุผล

รวม 3 ด้าน

แผนภูมิที่ 3 แสดงค่าความแตกต่างค่าคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียน
ระดับชาติ (National Test : NT) ระหว่างสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 กับประเทศ
6
4

5.48

5.36
3.86
2.57

4.75

3.81 3.96
2.66

ปี 2560

2

ปี 2561

0
ด้านภาษา

ด้านคานวณ

ด้านเหตุผล

รวม 3 ด้าน

๑๔
จากตารางแผนภูมิ พบว่า ผลการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (National Test :
NT) ของนักเรีย นชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2560-2561 นักเรียนมีผลการทดสอบปีการศึกษา
2561 สู ง กว่ า ปี ก ารศึ กษา 2560 เฉลี่ ย ร้ อ ยละ 4 ทั้ งในระดั บ เขตพื้ น ที่ ก ารศึก ษา ระดับ สพฐ. และ
ระดับ ประเทศ และสานั กงานเขตพื้น ที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 มีค่าเฉลี่ ยคะแนนสู งกว่า
ร้อยละ 50
ตารางที่ 11 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
ปีการศึกษา 2560 และปีการศึกษา 2561
ข้อมูลระดับ

คะแนนเฉลี่ยร้อยละ (4 รายวิชา)
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
2560 2561 2560 2561

ภาษาอังกฤษ
2560 2561

59.64

39.93

42.67

40.21

42.02

38.49

42.89

54.61
55.90

35.55
37.12

35.65
37.50

38.13
39.12

38.83
39.93

32.73
36.34

35.47
39.24

ภาษาไทย
2560 2561

สพป.
49.57
เชียงใหม่ เขต 1
สพฐ.
36.17
ประเทศ
37.30

แผนภูมิที่ 4 แสดงค่าความแตกต่างค่าคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน
(O-NET) ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ระหว่างสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 กับ สพฐ.
15

13.4

10
5

5.03

7.02

5.76

4.38
2.08

7.42

3.19

ปี 2560
ปี 2561

0
ภาษาไทย

คณิตศาสตร์

วิทยาศาสตร์

ภาษาอังกฤษ

แผนภูมิที่ 5 แสดงค่าความแตกต่างค่าคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน
(O-NET) ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ระหว่างสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 กับ ประเทศ
15

12.27

10
5

3.74

ปี 2560

5.17

3.65

2.81

1.09 2.09

2.15

คณิตศาสตร์

วิทยาศาสตร์

ภาษาอังกฤษ

0
ภาษาไทย

ปี 2561

๑๕
จากผลการทดสอบทางการศึ ก ษาระดั บ ชาติ ขั้ น พื้ น ฐาน (O-NET) ระดั บ ชั้ น ประถมศึ ก ษาปี ที่ 6
ปีการศึกษา 2560-2561 พบว่า ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
ปี ก ารศึ ก ษา 2561 สู ง กว่ า ปี ก ารศึ ก ษา 2560 เฉลี่ ย ร้ อ ยละ 4 มี ค ะแนนสู ง กว่ า ระดั บ สพฐ. และ
ระดับประเทศร้อยละ 1 แต่ทุกระดับยังมีค่าเฉลี่ยต่ากว่าร้อยละ 50
ตารางที่ 12 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ปีการศึกษา 2560 และปีการศึกษา 2561
ข้อมูลระดับ

คะแนนเฉลี่ยร้อยละ (4 รายวิชา)
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
2560 2561 2560 2561

ภาษาอังกฤษ
2560 2561

55.38

22.54

27.31

30.70

35.94

28.43

27.29

55.04
54.42

26.55
26.30

30.28
30.04

32.47
32.28

36.43
36.10

30.14
30.45

29.10
29.45

ภาษาไทย
2560 2561

สพป.
47.80
เชียงใหม่ เขต 1
สพฐ.
48.77
ประเทศ
48.29

แผนภูมิที่ 6 แสดงค่าความแตกต่างค่าคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน
(O-NET) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ระหว่างสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 กับ สพฐ.
1

ภาษาไทย
0.34

คณิตศาสตร์

วิทยาศาสตร์

คณิตศาสตร์

วิทยาศาสตร์
-0.49

ภาษาอังกฤษ

0
-1

ภาษาไทย
-0.97

-2

-1.77

-3
-4
-5

-2.97
-4.01

ภาษาอังกฤษ
-1.71 -1.81

ปี 2560
ปี 2561

๑๖
แผนภูมิที่ 7 แสดงค่าความแตกต่างค่าคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ระหว่างสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 กับ ประเทศ
2
1

คณิตศาสตร์

ภาษาไทย

ภาษาอังกฤษ

วิทยาศาสตร์

0.96

0
-1

ภาษาไทย
-0.49

คณิตศาสตร์

-2

วิทยาศาสตร์
-0.16
-1.58

-3

ภาษาอังกฤษ

ปี 2560
ปี 2561

-2.02 -2.16

-2.73

-4

-3.76

จากผลการทดสอบทางการศึ ก ษาระดั บ ชาติ ขั้ น พื้ น ฐาน ( O-NET) ระดั บ ชั้ น มั ธ ยมศึ ก ษาปี ที่ 3
ปี ก ารศึ ก ษา 2560-2561 มี ส าระภาษาอั ง กฤษลดลงเล็ ก น้ อ ย หากเปรี ย บเที ย บกั บ ระดั บ สพฐ. และ
ระดับประเทศแล้ว พบว่าสาระภาษาไทยเพิ่มขึ้นเล็กน้อย แต่สาระวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และภาษาอังกฤษ
ต่ากว่าทุกกลุ่มสาระ
ตารางที่ 13 แสดงจานวนผลการประเมินพัฒนาการด้านร่างกาย ด้านอารมณ์และจิตใจ ด้านสังคม
และสติปัญญาของนักเรียนระดับปฐมวัย ปีการศึกษา 2561 ที่ผ่านเกณฑ์การประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัย
ระดับ 3 ทุกด้าน

ระดับ

จานวน
จานวนนักเรียนปกติที่ผ่านเกณฑ์การประเมินพัฒนาการของเด็กปฐมวัย
นักเรียน
ระดับ 3 ทั้ง 4 ด้าน
ด้าน
ร้อยละ ด้านสังคม ร้อยละ
ด้าน
ร้อยละ
ปฐมวัย ด้านร่างกาย ร้อยละ
อารมณ์
และจิตใจ

อนุบาล 1 335
อนุบาล 2 1,199
อนุบาล 3 1,458

รวม

2,992

312
1,149
1,395
2,856

93.13 313 93.43 329
95.82 1,172 97.74 1,170
95.67 1,410 96.70 1,425
95.45 2,895 96.75 2,924

สติปัญญา

98.20 319
97.58 1,125
97.73 1,342
97.72 2,786

95.22
93.82
92.04
93.11

จากตารางพบว่า แนวโน้มการพัฒนาการด้านร่างกาย ด้านอารมณ์และจิตใจ ด้านสังคมและสติปัญญา
ของนักเรียนปฐมวัย คะแนนเฉลี่ยลดต่าลง

๑๗
ตารางที่ 14 แสดงจานวนผลการประเมิน คุณลักษณะอันพึงประสงค์ ตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ของนักเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ 6 และมัธยมศึกษาปีที่ 3
ปีการศึกษา 2561
จานวนผู้เรียน
ทั้งหมด

ระดับ
ประถมศึกษาปีที่ 6
มัธยมศึกษาปีที่ 3

2,481
710

จานวนผู้เรียน
ที่จบหลักสูตร
2,481
710

ผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์
ผ่าน
-

ระดับดี
451
121

ระดับดีเยี่ยม
2,030
589

ตารางที่ 15 แสดงจานวนและร้อยละของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่มี
ผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียน จาแนกตามระดับคุณภาพ ระดับพอใช้ขึ้นไป ปีการศึกษา 2561
จานวน นักเรียน
จานวนนักเรียนที่มีผลการประเมินการอ่าน คิด ระดับดีขึ้นไป
ระดับชั้น
ทั้งหมด
วิเคราะห์และเขียน จาแนกตามระดับคุณภาพ
ร้อยละ
ที่จบหลักสูตร
ผ่าน
ดี
ดีเยี่ยม
ป.6
2,454
513
1,040
901
1,941
ม.3
683
152
374
157
531
รวม
3,137
665
1,414
1,058
2,472
ร้อยละ
100
21.20
45.07
33.73
78.80
ตารางที่ 16 แสดงจานวนและร้อยละของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 ที่มีผลการประเมินใน
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ระดับพอใช้ขึ้นไป ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561
ระดับชั้น
ป.1
ป.2
ป.3
ป.4
ป.5
ป.6
รวม

จานวนนักเรียน (คน)
ที่เข้ารับ
ทั้งหมด
การประเมิน
2,714
2,714
2,510
2,510
2,509
2,509
2,477
2,477
2,464
2,464
2,440
2,440
15,114
15,114

ผลการประเมิน
ระดับพอใช้ขึ้นไป
จานวน
ร้อยละ
2,289
84.34
2,184
87.01
2,081
82.94
1,850
74.69
1,945
78.94
1,927
78.98
12,276
81.20

๑๘
ตารางที่ 17 แสดงจานวนผลการประเมินการอ่านและการเขียนตามเกณฑ์ของสานักวิชาการและ
มาตรฐานการศึกษา ของนักเรียนประถมศึกษาปีที่ 1-6 ปีการศึกษา 2561
ระดับชั้น
จานวนนักเรียนปกติที่เข้ารับ
ผู้เรียนที่มีผลการประเมินตั้งแต่ระดับ
การประเมินจาแนกแต่ละด้าน (คน)
พอใช้ขึ้นไป
จานวน(คน)
ร้อยละ
ป.1
การอ่านออกเสียง
2,433
2,201
90.46
การอ่านรู้เรื่อง
2,462
2,341
95.09
การเขียนคา
2,350
2,031
86.43
การเขียนเรื่อง
2,313
2,165
93.60
ป.2
การอ่านออกเสียง
2,217
2,127
95.94
การอ่านรู้เรื่อง
2,222
2,127
95.72
การเขียนคา
2,198
1,847
82.03
การเขียนเรื่อง
2,172
2,106
96.96
ป.3
การอ่านออกเสียง
1,968
1,916
97.36
การอ่านรู้เรื่อง
1,974
1,900
96.25
การเขียนคา
1,863
1,403
75.31
การเขียนเรื่อง
1,927
1,869
96.99
ป.4
การอ่านออกเสียง
2,093
1,793
85.67
การอ่านรู้เรื่อง
2,099
1,850
88.14
การเขียนคา
2,097
2,018
96.23
การเขียนเรื่อง
2,096
2,019
96.33
ป.5
การอ่านออกเสียง
2,071
1,921
92.76
การอ่านรู้เรื่อง
2,080
1,959
94.18
การเขียนคา
2,088
2,011
96.31
การเขียนเรื่อง
2,064
1,987
96..27
ป.6
การอ่านออกเสียง
2,043
1,849
90.50
การอ่านรู้เรื่อง
2,036
1,883
92.49
การเขียนคา
2,051
1,989
96.98
การเขียนเรื่อง
2,057
1,991
96.79
รวม
50,964
47,303
92.81

๑๙
ตารางที่ 18 แสดงจานวนและร้อยละของนักเรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ผ่านเกณฑ์การวัดและ
ประเมินผลการเรียนรู้กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ(ภาษาอังกฤษ) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561
ระดับชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 1
ประถมศึกษาปีที่ 2
ประถมศึกษาปีที่ 3
ประถมศึกษาปีที่ 4
ประถมศึกษาปีที่ 5
ประถมศึกษาปีที่ 6
มัธยมศึกษาปีที่ 1
มัธยมศึกษาปีที่ 2
มัธยมศึกษาปีที่ 3
รวม

จานวนนักเรียน(คน)
ทั้งหมด
เข้ารับการประเมิน
2,740
2,740
2,515
2,515
2,522
2,522
2,495
2,495
2,487
2,487
2,454
2,454
851
851
680
680
683
683
17,427
17,427

จานวนนักเรียนที่มีผลการประเมินระดับดีขึ้นไป
จานวน
ร้อยละ
1,506
55
1,360
54
1,013
40
1,090
44
1,168
47
1,117
46
238
28
183
27
216
32
7,891
45.28

ตารางที่ 19 แสดงผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR) ปีการศึกษา 2561 ระดับปฐมวัย
จาแนกตามระดับคุณภาพ
จานวนโรงเรียน
ระดับคุณภาพ
ยอดเยี่ยม
ดีเลิศ
ดี
ปานกลาง
กาลังพัฒนา
59 แห่ง
12
32
15
0
0
ตารางที่ 20 แสดงผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR) ปีการศึกษา 2561 ระดับขั้นพื้นฐาน
จาแนกตามระดับคุณภาพ
จานวนโรงเรียน
ระดับคุณภาพ
ยอดเยี่ยม
ดีเลิศ
ดี
ปานกลาง
กาลังพัฒนา
86 แห่ง
7
48
31
0
0

๒๐
ด้านโอกาสทางการศึกษา
ตารางที่ 21 ข้อมูลผลการรับนักเรียนเปรียบเทียบกับแผนการรับนักเรียน ประจาปีการศึกษา 2562
ระดับชั้น
โรงเรียนที่ แผนการรับนักเรียน
ผลการรับนักเรียน
เปิดรับ ห้องเรียน นักเรียน ห้องเรียน ร้อยละ นักเรียน ร้อยละ
นักเรียน
(คน)
(คน)
อนุบาล
59
78
1,812
74
94.87 1,296 71.52
ประถมศึกษาปีที่1
86
125
3,402
122
97.60 2,989 87.86
มัธยมศึกษาปีที่ 1
27
38
1,177
35
92.10
807
68.56
ตารางที่ 22 ข้อมูลนักเรียนที่จบการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2561 เรียนต่อชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 1 ในปีการศึกษา 2562
จานวน
รายการ
จานวนนักเรียนที่เรียนต่อ (คน)
รวม
นักเรียนที่
ปริ
ย
ต
ั
ธ
ิ
รรม
สพฐ. เอกชน
อปท. กศน.
อื่นๆ
รวม
ร้อยละ
จบ ป.6

88
โรงเรียน

2,435

2,049 237

43

20

24

62

2,435

100

ตารางที่ 23 ข้อมูลนักเรียนที่จบการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2561 เรียนต่อใน
ปีการศึกษา 2562
รายการ
28
โรงเรียน

จานวน
นักเรียน
ที่จบ ม.3

670

จานวนนักเรียนที่เรียนต่อ ปีการศึกษา 2562 (คน)
สามัญ
อาชีพ
เทียบเท่า
รวม
ร้อยละ
179

439

34

652

97.31

ไม่เรียนต่อ
(คน)
18

ตารางที่ 24 แสดงข้อมูลการคัดกรองเด็กยากจนเด็กด้อยโอกาสที่ได้รับเงินอุดหนุนยากจน
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 ระดับประถมศึกษา
จานวนนักเรียนยากจน(คน)
นักเรียนที่ได้รับจัดสรรตามความยากจน(คน)
จานวน
โรงเรียน
ข้อมูล DMC
ทาการคัดกรอง
ยากจน
ยากจนพิเศษ
รวม
80 แห่ง
6,164
5,949
2,073
1,804
3,877
ตารางที่ 25 แสดงข้อมูลการคัดกรองเด็กยากจนเด็กด้อยโอกาสที่ได้รับเงินอุดหนุนยากจน
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 ระดับมัธยมศึกษา
จานวนนักเรียนยากจน(คน)
นักเรียนที่ได้รับจัดสรรตามความยากจน(คน)
จานวน
โรงเรียน
ข้อมูล DMC
ทาการคัดกรอง
ยากจน
ยากจนพิเศษ
รวม
27 แห่ง
1,493
1,441
468
506
974

๒๑
ตารางที่ 26 แสดงจานวนและร้อยละของเด็กด้อยโอกาสที่ได้รับการดูแลช่วยเหลือ และส่งเสริมให้
ได้รับการศึกษาเต็มตามศักยภาพจาแนกตามประเภทความด้อยโอกาส ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
ประเภท
1. เด็กที่ถูกบังคับให้ขายแรงงานหรือแรงงานเด็ก
2. เด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศหรือโสเภณี
3. เด็กที่ถูกทอดทิ้งหรือกาพร้าเด็ก
4. เด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน
5. เด็กเร่ร่อน
6. เด็กที่ได้รับผลจากโรคเอดส์ฯ
7. เด็กในชนกลุ่มน้อย
8. เด็กที่ถูกทาร้ายทารุณ
9. เด็กยากจน (มากเป็นพิเศษ)
10. เด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด
รวม

เด็กด้อยโอกาส
จานวนทั้งหมด
ได้รับการดูแลช่วยเหลือ
(คน)
จานวน
ร้อยละ
38
38
100
34
34
100
1
2,310
2,310
100
2,383
2,383
100

๒๒
ด้านประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
ตารางที่ 27 ผลการติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ตามยุทธศาสตร์ของสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (สพฐ.รับรอง)
ระดับ
ระดับ
ยุทธศาสตร์/ตัวชี้วัด
คะแนน
4

คุณภาพ
ดีเยี่ยม

4

ดีเยี่ยม

4

ดีเยี่ยม

2.5

ดี

4
4

ดีเยี่ยม
ดีเยี่ยม

1
1
4

พอใช้
พอใช้
ดีเยี่ยม

1
1
4

พอใช้
พอใช้
ดีเยี่ยม

3.33

ดีเยี่ยม

3

ดีมาก

4

ดีเยี่ยม

3

ดีมาก

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ขยายโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาและการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ

4

ดีเยี่ยม

12
13

4
4

ดีเยี่ยม
ดีเยี่ยม

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การจัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

4

ดีเยี่ยม

14

4

ดีเยี่ยม

4

ดีเยี่ยม

4
4

ดีเยี่ยม
ดีเยี่ยม

1

พอใช้

3.26

ดีเยี่ยม

ยุทธศาสตร์ที่ 1 จัดการศึกษาเพือ่ ความมั่นคง
1

ร้อยละของนักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม คุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรและค่านิยมหลักของคน
ไทย 12 ประการ
2 ร้อยละของสถานศึกษานา “ศาสตร์พระราชา” มาใช้ในการจัดกระบวนการเรียนรู้
ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนและส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน
3 ร้อยละของเด็กปฐมวัยมีพัฒนาการสมวัย
4 ร้อยละของสถานศึกษาปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาสอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัด เกณฑ์การ
จบการศึกษาและการบริหารจัดการหลักสูตร ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560
5 ร้อยละของผู้เรียนผ่านเกณฑ์การประเมินความสามารถด้านการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
6 ร้อยละของนักเรียนแต่ละระดับชั้นอ่านออกเขียนได้ตามเกณฑ์ที่ สพฐ.กาหนด
7 ร้อยละของนักเรียนอ่านหนังสือตามเกณฑ์ที่ สพฐ.กาหนด
8 ร้อยละของนักเรียนที่มีคะแนนการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (O-NET) มากกว่าร้อยละ 50
เปรียบเทียบกับปีการศึกษาที่ผ่านมา
8.1ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
8.2ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
9 ร้อยละของสถานศึกษาที่สอนนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นได้รับการเตรียมพร้อมในการ
ประเมินระดับนานาชาติตามโครงการ PISA

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
10

11

จานวนครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาตามมาตรฐานวิชาชีพ
10.1.ร้อยละของครูที่ได้รับการพัฒนาครูตามความต้องการของเขตพื้นที่การศึกษา(โครงการงการพัฒนา
ครูรูปแบบครบวงจร)
10.2ระดับความสาเร็จของครูที่เข้ารับการพัฒนาครูภาษาอังกฤษในระดับภูมิภาค(Boot Camp)
ร้อยละของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามีระบบการบริหารงานบุคคลที่มีประสิทธิภาพ
11.1ระดับความสาเร็จของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่มีการใช้ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารงาน
บุคคล(HRMS)
ร้อยละของประชากรวัยเรียนได้รับโอกาสในการเข้ารับการศึกษาภาคบังคับเพิ่มขึ้น
ร้อยละของนักเรียนที่จบการศึกษาภาคบังคับได้รับโอกาสในการศึกษาต่อขั้นพื้นฐานเพิ่มขึ้น

ร้อยละของผู้เรียนระดับการศึกษามีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงความตระหนักในความสาคัญของการดาเนิน
ชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม คุณธรรม จริยธรรมและการประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ในการดาเนินชีวิตเพิ่มขึ้น
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมให้ทกุ ภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา
15 อัตราออกกลางคันของผู้เรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานลดลง
16 ร้อยละของสถานศึกษาและหน่วยงานทุกระดับร่วมกันส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้ปกครอง ชุมชน สังคมฯลฯ มี
ส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
ตัวชี้วัดเพิ่มเติม ร้อยละของสถานศึกษามีการพัฒนาให้นักเรียนมีภาวะโภชนาการที่ดีตามแนวทางกรมอนามัย

คะแนนเฉลี่ยรวม

๒๓
ตารางที่ 28 ผลการติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษา ตามยุทธศาสตร์ของสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2562
(ประเมินตนเอง)

ยุทธศาสตร์/ตัวชี้วัด
นโยบายที่ 1 การจัดการศึกษาเพือ่ ความมั่นคงของชาติ
1

ร้อยละของสถานศึกษาที่น้อมนาพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของในหลวงรัชกาลที่ 10 และหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ไปพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามที่กาหนดได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
นโยบายที่ 2 พัฒนาคุณภาพผู้เรียน
2 ร้อยละของผู้เรียนระดับปฐมวัย ได้รับการพัฒนาร่างกาย จิตใจ วินัย อารมณ์ สังคมและสติปัญญาและมี
ความพร้อมที่จะเข้ารับการศึกษาในระดับที่สูงขึ้น
3 ร้อยละของผู้เรียนที่อ่านออก เขียนได้ คิดเลขเป็น และมีนิสัยรักการอ่าน
3.1ร้อยละของผู้เรียนที่อ่านออก เขียนได้ คิดเลขเป็น
3.2ร้อยละของผู้เรียนมีนิสัยรักการอ่าน
4 ร้อยละของผู้เรียนที่มีทักษะการคิดวิเคราะห์
5 ร้อยละของผู้เรียนมีทักษะสื่อสารอังกฤษและสื่อสารภาษาที่ 3 ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
6 ร้อยละของผู้เรียนที่มีคะแนนผลการทดสอบ O-NET มากกว่าร้อยละ 50 ขึ้นไปในแต่ละวิชาเพิ่มขึ้นจากปี
การศึกษาที่ผ่านมา
6.1 ระดับประถมศึกษาปีที่ 6
6.2 ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3
7 ร้อยละของสถานศึกษาจัดการเรียนรู้ที่ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ผ่านกิจกรรม การปฏิบัติจริง (Active Learning)
8 ร้อยละของสถานศึกษาที่จัดการเรียนรู้ และบรรยากาศสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการพัฒนาทักษะอาชีพตาม
ความถนัด

นโยบายที่ 3 พัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา
9

ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาทุกประเภท ได้รับการพัฒนาให้มีศักยภาพในการปฏิบัติงานครบ
ตามความจาเป็นในการจัดการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ

นโยบายที่ 4 สร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ มีมาตรฐานและลดความเหลื่อม
ล้าทางการศึกษา
10
11
12

ร้อยละของเด็กวัยเรียนที่เข้ารับการศึกษาในแต่ละระดับการศึกษา
12.1ระดับประถมศึกษา
12.2ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
ร้อยละของนักเรียนออกกลางคัน
13.1ระดับประถมศึกษา
13.2ระดับมัธยมศึกษา
ร้อยละของสถานศึกษาที่ผ่านมาประเมินมาตรฐานสถานศึกษาที่ตามกาหนด
14.1ระดับปฐมวัย
14.2ระดับขั้นพื้นฐาน

นโยบายที่ 5 เพิม่ ประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
13

ร้อยละของผู้เรียนที่อยู่ในโรงเรียนขนาดเล็กมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น
15.1ระดับประถมศึกษาปีที่ 6
15.2ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3

คะแนนเฉลี่ยรวม

ระดับ
คะแนน
5

ระดับ
คุณภาพ
ดีเยี่ยม

5

ดีเยี่ยม

4.33

ดีเยี่ยม

5

ดีเยี่ยม

3
5
4
2

ดี
ดีเยี่ยม
ดีมาก
พอใช้

5
5
5
5

ดีเยี่ยม
ดีเยี่ยม
ดีเยี่ยม
ดีเยี่ยม

5

ดีเยี่ยม

5

ดีเยี่ยม

5

ดีเยี่ยม

5
5

ดีเยี่ยม
ดีเยี่ยม

5
5

ดีเยี่ยม
ดีเยี่ยม

5
5

ดีเยี่ยม
ดีเยี่ยม

5

ดีเยี่ยม

5
5

ดีเยี่ยม
ดีเยี่ยม

4.68

ดีเยี่ยม

๒๔
ตารางที่ 29 ผลการประเมินการบริหารและจัดการของสานักงานเขตพื้นที่ตามมาตรฐานสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษา ปีงบประมาณ 2561
มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้/ประเด็นการพิจารณา
ระดับคุณภาพ
มาตรฐานที่ 1 การบริหารจัดการองค์การสู่ความเป็นเลิศ
ตัวบ่งที่ 1
การบริหารจัดการที่ดี
1. ภาวะผู้นาของผู้บริหารในการนาองค์การไปสูเ่ ป้าหมาย
2. การใช้ข้อมูลสารสนเทศในการบริหารและการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพของสานักงานเขต
พื้นที่การศึกษา
3. การใช้แผนเป็นเครื่องมือในการบริหารและการจัดการศึกษา
4. การสร้างหรือประยุกต์ใช้นวัตกรรม เทคโนโลยี รูปแบบในการบริหารและการจัดการศึกษา
5. การสื่อสาร การประชาสัมพันธ์ภายในและภายนอกสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
6. การนาผลการดาเนินงานมาพัฒนาการบริหารและการจัดการศึกษา
สรุปตัวบ่งชี้ที่ 1
ตัวบ่งชี้ที่ 2 การพัฒนาสู่องค์การแห่งการเรียนรู้
1. การส่งเสริมให้บุคลากรทุกคนมีความกระตือรือร้น ค้นหาความรูม้ คี วามคิดเชิงระบบ สามารถเรียนรู้
ก้าวทันการเปลีย่ นแปลง
2. การส่งเสริมให้เกิดการจัดการความรู้ KM และการสร้างชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ PLC
3. การส่งเสริม สนับสนุน ให้มีแหล่งเรียนรู้ด้วยรูปแบบ และวิธีการที่หลากหลาย เพื่อให้บุคลากรมี
โอกาสได้เรียนรูต้ ามบริบทของเขตพื้นที่การศึกษา
4. การนาองค์ความรู้มาพัฒนาตนเอง พัฒนางาน และพัฒนาองค์การโดยใช้กระบวนการวิจัย
สรุปตัวบ่งชี้ที่ 2
ตัวบ่งชี้ที่ 3 การกระจายอานาจและการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการบริหาร และการจัดการศึกษา
1.การกระจายอานาจในการบริหารและการจัดการศึกษาภายในเขตพื้นที่การศึกษา
2.การส่งเสริม ประสานเชื่อมโยงการทางานขององค์คณะบุคคลที่เกีย่ วข้องกับสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษา ตามที่กฎหมายกาหนด
3.การส่งเสริม สนับสนุน การมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ของบุคคล ครอบครัว เอกชน
องค์กรชุมชน องค์กรเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถาน
ประกอบการ และสถาบันสังคมอืน่
4.การสร้าง พัฒนา และประสานเชื่อมโยงเครือข่ายความร่วมมือในการจัดการศึกษา
สรุปตัวบ่งชี้ที่ 3
สรุปภาพรวมมาตรฐานที่ 1
มาตรฐานที่ 2 การบริหารและการจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ
ตัวบ่งชี้ที่ 1 การบริหารงานด้านวิชาการ
1.พัฒนากรอบหลักสูตรระดับท้องถิ่นที่สอดคล้องกับเป้าหมาย จุดเน้น สาระท้องถิ่นและสอดคล้อง
แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2560-2579
2.ส่งเสริมการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาให้สอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย หลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน กรอบหลักสูตรระดับท้องถิ่นและความต้องการของสถานศึกษา
3.การส่งเสริม สนับสนุนสถานศึกษาให้จัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
4.ส่งเสริม สนับสนุน ให้สถานศึกษามีการผลิต จัดหา และพัฒนาสือ่ เครื่องมือ อุปกรณ์ ในการเรียนรู้ที่
หลากหลายของผู้เรียนให้ทันต่อการเปลีย่ นแปลง

4
4
4
2
2
4
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3
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ระดับคุณภาพ

5.ส่งเสริม สนับสนุนการวัดผล ประเมินผล และนาผลไปใช้ในการปรับปรุงพัฒนาคุณภาพการจัด
การศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษา
6.พัฒนา ส่งเสริม สนับสนุน กากับ ดูแล ติดตาม และตรวจสอบคุณภาพการศึกษา ตามระบบการ
ประกันคุณภาพการศึกษา
7.จัดทาวิจยั ส่งเสริมการวิจัย และนาผลการวิจัยไปใช้พัฒนางานวิชาการ
8.ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาพัฒนาการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนและระบบการดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน
9.ประสาน ส่งเสริมให้บุคคล ครอบครัว เอกชน องค์กรชุมชน องค์กรเอกชน องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น องค์กรวิชาชีพ สถานบันศาสนา สถานประกอบการ และสถาบันสังคมอื่นมีส่วนร่วมในการจัด
การศึกษา รวมทั้งเป็นเครือข่ายและแหล่งเรียนรูเ้ พื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา
สรุปตัวบ่งชี้ที่ 1
ตัวบ่งชี้ที่ 2 การบริหารงานด้านงบประมาณ
1.การวางแผนการใช้งบประมาณอย่างเป็นระบบ สอดคล้องกับนโยบายปัญหาและความต้องการ
2.การจัดระบบการบริหารการเงิน บัญชี และพัสดุ
3.การควบคุมการใช้งบประมาณอย่างเป็นระบบ
4.การตรวจสอบภายในอย่างเป็นระบบ
สรุปตัวบ่งชี้ที่ 2
ตัวบ่งชี้ที่ 3 การบริหารงานด้านการบริหารงานบุคคล
1.วางแผนอัตรากาลังครูและบุคลากรทางการศึกษา สอดคล้องกับนโยบาย ปัญหา และความต้องการ
2.การสรรหาและการบรรจุแต่งตั้งครูและบุคลากรทางการศึกษาอย่างถูกต้อง เป็นธรรม โปร่งใส และ
ตรวจสอบได้
3.การพัฒนา ส่งเสริม ยกย่องเชิดชูเกียรติครูและบุคลากรทางการศึกษาสู่ความเป็นมืออาชีพ สอดคล้อง
กับปัญหาความต้องการจาเป็น และส่งเสริมความก้าวหน้าในวิชาชีพของครูและบุคลากรทางการศึกษา
4.การเสริมสร้างวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ
สรุปตัวบ่งชี้ที่ 3
ตัวบ่งชี้ที่ 4 การบริหารงานด้านการบริหารทั่วไป
1.การพัฒนาระบบและเครือข่ายข้อมูลสารสนเทศ
2.การจัดทาสามะโนนักเรียนและการรับนักเรียน
3.การดูแลอาคารสถานที่ ระบบสาธารณูปโภคและสภาพแวดล้อม
4.การพัฒนามาตรฐานการปฏิบัตงิ าน
5.การจัดวางระบบควบคุมภายในหน่วยงาน
6.การจัดสวัสดิการ สวัสดิภาพครู และบุคลากรทางการศึกษา
7.การระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา
สรุปตัวบ่งชี้ที่ 4
ตัวบ่งชี้ที่ 5 การติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ
การจัดระบบติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศ การจัดการศึกษาภารกิจหลัก 4 ด้าน และการ
นานโยบายสู่การปฏิบัติ (ก.ต.ป.น.)
สรุปตัวบ่งชี้ที่ 5
สรุปภาพรวมมาตรฐานที่ 2
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มาตรฐานที่ 3 สัมฤทธิผลของการบริหารและการจัดการศึกษา
ตัวบ่งชี้ที่ 1 สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามีผลงานที่แสดงความสาเร็จและเป็นแบบอย่างได้
ผลงานหรือผลการดาเนินงานของกลุ่ม/หน่วย ในสานักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษาที่บรรลุเป้าหมาย ประสบ
ความสาเร็จ ตามภารกิจของแต่ละกลุ่ม ทั้งนี้เป็นผลงานที่เกิดจากการดาเนินงาน ภายในสานักงานเขต
พื้นที่การศึกษา ที่เกิดประโยชน์ตอ่ การศึกษาและสถานศึกษา เพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ ทั้ง
ภายในสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา และสถานศึกษาจนเกิดประสิทธิภาพเป็นที่ยอมรับและสามารถยึด
เป็นแบบอย่างได้
สรุปตัวบ่งชี้ที่ 1
ตัวบ่งชี้ที่ 2 สถานศึกษามีคณ
ุ ภาพตามมาตรฐานการศึกษาปฐมวัยและการศึกษาขั้นพื้นฐาน
เพือ่ การประกันคุณภาพการศึกษา
1.ระดับการศึกษาปฐมวัย
2.ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
สรุปตัวบ่งชี้ที่ 2
ตัวบ่งชี้ที่ 3 ผู้เรียนระดับปฐมวัย และระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีคุณภาพตามหลักสูตร
1.ผลการประเมินพัฒนาการของเด็กปฐมวัยเป็นไปตามมาตรฐานคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามหลักสูตร
การศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560
2.ผลการทดสอบความสามารถพืน้ ฐานของผู้เรียนระดับชาติ NT
3.ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติชั้นพื้นฐาน O-NET
ป.6
ม.3
4.ผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551
ป.6
ม.3
5.ผลการประเมินความสามารถในการอ่าน การคิดวิเคราะห์ และการเขียนตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551
ป.6
ม.3
6.ผลการประเมินสมรรถนะสาคัญในการเรียนรู้ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พ.ศ.2561
ป.6
ม.3
7.ผลการประเมินสุขภาพกายและสุขภาพจิตของผูเ้ รียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
สรุปตัวบ่งชี้ที่ 3
ตัวบ่งชี้ที่ 4 ประชากรวัยเรียนได้รบั สิทธิและโอกาสทางการศึกษาขัน้ พื้นฐานเท่าเทียมกันศึกษาต่อใน
ระดับทีส่ ูงขึ้น หรือมีความรู้ทักษะพื้นฐานในการประกอบอาชีพ
1.จานวนประชากรวัยเรียนที่มีอายุถึงเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับได้เข้าเรียนชั้น ป.1
2.อัตราการออกกลางคันลดลง

ระดับคุณภาพ
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3.อัตราการศึกษาต่อในระดับทีส่ ูงขึ้นของผู้เรียนที่จบชั้น ป.6-ม.3
ป.6
ม.3
4.ผูเ้ รียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานที่มีความต้องการพิเศษได้รับการดูแลช่วยเหลือและส่งเสริมให้ได้รบั
การศึกษาเต็มตามศักยภาพ
4.1เด็กพิการเรียนรวม
4.2เด็กด้อยโอกาส
4.3เด็กที่มีความสามารถพิเศษ
5.ผูเ้ รียนชั้น ม.3 มีความรู้และทักษะพื้นฐานในการประกอบอาชีพ
6.ผูเ้ รียน ม.3 ที่จบหลักสูตร ได้ศกึ ษาต่อในสายอาชีพ
สรุปตัวบ่งชี้ที่ 4
ตัวบ่งชี้ที่ 5 ข้าราชการครูและบุคลากรทางศึกษา พนักงานราชการ ลูกจ้างใน สพท./สถานศึกษา มี
ผลงานเชิงประจักษ์ตามเกณฑ์ได้รบั การยกย่องเชิดชูเกียรติ
ผลงานดีเด่นที่ประสบความสาเร็จเป็นที่ประจักษ์ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พนักงาน
ราชการ ลูกจ้าง ใน สพท. และสถานศึกษา เป็นผลงานที่ได้รับรางวัลในระดับชาติขึ้นไป โดยต้องเป็น
รางวัลที่ชนะเลิศที่ ก.ค.ศ.หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับรางวัลนั้นๆ ให้การรับรองตามหลักเกณฑ์ และ
วิธีการที่ ก.ค.ศ.กาหนด หรือรางวัลเทียบเคียง และเป็นรางวัลในปีการศึกษาปัจจุบัน
สรุปตัวบ่งชี้ที่ 5
ตัวบ่งชี้ที่ 6 ผู้รับบริการและผู้มีสว่ นได้ส่วนเสีย มีความพึงพอใจในการบริหารและการจัดการศึกษา
รวมทั้งการให้บริการ
ผลการประเมินความพึงพอใจด้านการบริหารและการจัดการศึกษา รวมทั้งการให้บริการของ สพท.
ตามกระบวนการการบริหารงานของกลุ่มใน สพท. โดยใช้แบบสอบถามเพื่อประเมินความคิดเห็นทีม่ ีตอ่
การให้บริการครอบคลุมทุกภารกิจของกลุ่ม/หน่วย
สรุปตัวบ่งชี้ที่ 6
สรุปภาพรวมมาตรฐานที่ 3
คะแนนรวมของภาพรวม (3 มาตรฐาน)

หมายเหตุ : n/a หมายถึง รายงานไม่สมบูรณ์ ไม่สามารถประเมินผล ไม่รายงานข้อมูล
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ส่วนที่ 2
ทิศทางการพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน

๒๘

ส่วนที่ 2
ทิศทางการพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน
การจัดทาแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2563 - 2565 ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 ได้นากรอบแนวคิดและนโยบายที่เกี่ยวข้องมาเป็นแนวทางในการดาเนินงานดังนี้
1.พระบรมราโชบายด้านการศึกษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพ
ยวรางกูร รัชกาลที่ 10
2. ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561- 2580)ฃ
3. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560 - 2564)
4. แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2561 - 2580
5. นโยบายรัฐบาลที่ได้แถลงต่อรัฐสภา เมื่อวันที่ 25 - 26 กรกฎาคม 2562
6. จุดเน้นนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ 2563
7. แผนพัฒนาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564)
8. นโยบายสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2563
1. พระบรมราโชบายด้านการศึกษาของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่ 10
การศึกษาต้องมุ่งสร้างพื้นฐานให้แก่ผู้เรียน ๔ ด้าน
๑. มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง
๒. มีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคง - มีคุณธรรม
๓. มีงานทา - มีอาชีพ
๔. เป็นพลเมืองที่ดี
๑. มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง
๑. ความรู้ความเข้าใจต่อชาติบ้านเมือง
๒. ยึดมั่นในศาสนา
๓. มั่นคงในสถาบันกษัตริย์
๔. มีความเอื้ออาทรต่อครอบครัวและชุมชนของตน
๒. มีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคง – มีคุณธรรม
๑. รู้จักแยกแยะสิ่งที่ผิด - ชอบ / ชั่ว - ดี
๒. ปฏิบัติแต่สิ่งที่ชอบ สิ่งที่ดีงาม
๓. ปฏิเสธสิ่งที่ผิด สิ่งที่ชั่ว
4. ช่วยกันสร้างคนดีให้แก่บ้านเมือง
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๓. มีงานทา - มีอาชีพ
๑.การเลี้ยงดูลูกหลานในครอบครัว หรือการฝึกฝนอบรมในสถานศึกษาต้องมุ่งให้เด็ก และเยาวชน
รักงาน สู้งาน ทาจนงานสาเร็จ
๒. การฝึกฝนอบรมทั้งในหลักสูตร และนอกหลักสูตรต้องมีจุดมุ่งหมายให้ผู้เรียนทางานเป็นและมีงาน
ทาในที่สุด
๓. ต้องสนับสนุนผู้สาเร็จหลักสูตรมีอาชีพ มีงานทา จนสามารถเลี้ยงตนเอง และครอบครัว
๔. เป็นพลเมืองที่ดี
๑. การเป็นพลเมืองดี เป็นหน้าที่ของทุกคน
๒. ครอบครัว-สถานศึกษาและสถานประกอบการต้องส่งเสริมให้ทุกคนมีโอกาสทาาหน้าที่เป็นพลเมืองดี
๓. การเป็นพลเมืองดี คือ “เห็นอะไรที่จะทาเพื่อบ้านเมืองได้ก็ต้องทา”เช่นงานอาสาสมัครงานบาเพ็ญ
ประโยชน์ งานสาธารณกุศลให้ทาด้วยความมีน้าใจ และความเอื้ออาทร
2. ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561 - 2580)
ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ.2561 - 2580) เป็นยุทธศาสตร์ชาติฉบับแรกของประเทศไทย
ตามรั ฐ ธรรมนู ญ แห่ ง ราชอาณาจั ก รไทย ซึ่ ง จะต้ อ งน าไปสู่ ก ารปฏิ บั ติ เ พื่ อ ให้ ป ระเทศไทยบรรลุ วิ สั ย ทั ศ น์
“ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง” เพื่อความสุขของคนไทยทุกคน
วิสัยทัศน์
“ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้วด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง” และเป็นคติพจน์ประจาชาติว่า “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน”
เป้าหมาย
1. ความมั่นคง
1.1 การมีความมั่นคงปลอดภัยจากภัยและการเปลี่ยนแปลงทั้งภายในประเทศและภายนอกประเทศ
และมีความมั่นคงในทุกมิติ ทั้งมิติเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และการเมือง
1.2 ประเทศมีความมั่นคงในเอกราชและอธิปไตย
1.3 สังคมมีความปรองดอง และความสามัคคี ประชาชนมีความมั่นคงในชีวิต มีงานและรายได้ที่มั่นคง
มีที่อยู่อาศัย และความปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สิน
1.4 มีความมั่นคงของอาหาร พลังงาน และน้า
2. ความมั่งคั่ง
2.1 ประเทศไทยมีการขยายตัวของเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง ยกระดับเป็นประเทศในกลุ่มรายได้สูง
ความเหลื่ อ มล้ าของการพั ฒ นาลดลง ประชากรได้ รั บ ผลประโยชน์ จ ากการพั ฒ นาอย่ า งเท่ า เที ย มกั น
2.2 เศรษฐกิจมีความสามารถในการแข่งขันสูง สร้างเศรษฐกิจและสังคมแห่งอนาคต และเป็นจุดสาคัญ
ของการเชื่อมโยงในภูมิภาค ทั้งการคมนาคมขนส่ง การผลิต การค้าการลงทุน
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2.3 ความสมบู ร ณ์ในทุน ที่จ ะสามารถสร้ างการพั ฒ นาต่อเนื่อง อาทิ ทุนมนุษย์ ทุนทางปัญญา
ทุนทางการเงิน และทุนอื่น ๆ
3. ความยั่งยืน
3.1 การพัฒนาที่สามารถสร้างความเจริญ ด้านรายได้ และคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างต่อเนื่อง
โดยไม่ใช้ทรัพยากรธรรมชาติเกินพอดี ไม่สร้างมลภาวะต่อสิ่งแวดล้อม
3.2 มีการผลิตและการบริโภคเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และสอดคล้องกับกฎระเบียบของประชาคมโลก
3.3 คนมีความรับผิดชอบต่อสังคม มุ่งประโยชน์ส่วนรวมอย่างยั่งยืนทุกภาคส่วนในสังคมยึดถือและ
ปฏิบัติตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
วัตถุประสงค์
1. เพื่อสร้างความปรองดองสมานฉันท์
2. เพื่อเพิ่มการกระจายโอกาสและคุณภาพการให้บริการของรัฐอย่างทั่วถึง เท่าเทียม เป็นธรรม
3. เพื่อลดต้นทุนให้ภาคการผลิตและบริการ
4. เพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตร อุตสาหกรรม และบริการด้วยนวัตกรรม
3. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564)
สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ได้จัดทาแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) สาหรับใช้เป็นแผนพัฒนาประเทศไทยในระยะ 5 ปี ซึ่งเป็น
การแปลงยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี สู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม เพื่อเตรียมความพร้อมและวางรากฐานใน
การยกระดับประเทศไทยให้เป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว มีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ด้วยการพัฒนาตามปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งการพัฒนาประเทศในระยะของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12
(พ.ศ. 2560 - 2564) มีหลักการที่สาคัญ คือ
1) ยึด“หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”เพื่อให้เกิดบูรณาการการพัฒนาในทุกมิติอย่างสมเหตุสมผล
มีความพอประมาณ และมีระบบภูมิคุ้มกันและการบริหารจัดการความเสี่ยงที่ดี ซึ่งเป็นเงื่อนไขที่จาเป็นสาหรับ
การพัฒนาที่ยั่งยืนซึ่งมุ่งเน้นการพัฒนาคน มีความเป็นคนที่สมบูรณ์ สังคมไทยเป็นสังคมคุณภาพ มีที่ ยืนและเปิด
โอกาสให้กับทุกคนในสังคมได้ดาเนินชีวิตที่ดีมีความสุข และอยู่ร่วมกันอย่างสมานฉันท์
2) ยึด “คนเป็นศูนย์กลางการพัฒนา”มุ่งสร้างคุณภาพชีวิต และสุขภาวะที่ดี สาหรับคนไทยพัฒนาคน
ให้มีความเป็นคนที่สมบูรณ์ มีวินัย ใฝ่รู้ มีความรู้ มีทักษะ มีความคิดสร้างสรรค์ มีทัศนคติที่ดีรับผิดชอบต่อสังคม
มีจริยธรรมและคุณธรรม พัฒนาคนทุกช่วงวัยและเตรียมความพร้อมเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างมีคุณภาพ รวมถึง
การสร้างคนให้ใช้ประโยชน์และอยู่กับสิ่งแวดล้อมอย่างเกื้อกูล อนุรักษ์ ฟื้นฟูใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมอย่างเหมาะสม
3) ยึด “วิสัยทัศน์ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี” มาเป็นกรอบของวิสัยทัศน์ประเทศไทยใน
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 วิสัยทัศน์“ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืนเป็น
ประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” หรือ เป็นคติพจน์ประจาชาติว่า
“มั่นคง มั่งคัง่ ยั่งยืน”
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4) ยึด“เป้าหมายอนาคตประเทศไทย ปี 2579” ที่เป็นเป้าหมายในยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ20 ปี มา
เป็นกรอบในการกาหนดเป้าหมายที่จะบรรลุใน 5 ปีแรก และเป้าหมายในระดับย่อยลงมา ควบคู่กับกรอบ
เป้าหมายที่ยั่งยืน (SDGs)
5) ยึด “หลักการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจที่ลดความเหลื่อมล้าและขับเคลื่อนการเจริญเติบโตจากการ
เพิ่มผลิตภาพการผลิตบนฐานของการใช้ภูมิปัญญาและนวัตกรรม”
6) ยึด “หลักการนาไปสู่การปฏิบัติให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างจริงจังใน 5 ปีที่ต่อยอดไปสู่ผลสัมฤทธิ์ที่เป็ น
เป้าหมายระยะยาว”
วัตถุประสงค์
1. เพื่อวางรากฐานให้คนไทยเป็นคนที่สมบูรณ์ มีคุณธรรมจริยธรรม มีระเบียบวินัยค่านิยมที่ดีมีจิต
สาธารณะ และมีความสุข โดยมีสุขภาวะและสุขภาพที่ดี ครอบครัวอบอุ่น ตลอดจนเป็นคนเก่งที่มีทักษะ
ความรู้ความสามารถและพัฒนาตนเองได้ต่อเนื่องตลอดชีวิต
2. เพื่อให้คนไทยมีความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคม ได้รับความเป็นธรรมในการเข้าถึงทรัพยากรและ
บริการทางสังคมที่มีคุณภาพ ผู้ด้อยโอกาสได้รับการพัฒนาศักยภาพ รวมทั้งชุมชนมีความเข้มแข็งพึ่งพาตนเองได้
3. เพื่อให้เศรษฐกิจเข้มแข็ง แข่งขันได้ มีเสถียรภาพ และมีความยั่งยืน สร้ างความเข้มแข็งของฐานการ
ผลิตและบริการเดิมและขยายฐานใหม่โดยการใช้นวัตกรรมที่เข้มข้นมากขึ้น สร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจ
ฐานราก และสร้างความมั่นคงทางพลังงาน อาหาร และน้า
4. เพื่อรักษาและฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและคุณภาพสิ่งแวดล้อมให้สามารถสนับสนุนการเติบโตที่
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและการมีคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน
5. เพื่อให้การบริหารราชการแผ่นดินมีประสิทธิภาพ โปร่งใส ทันสมัย และมีการทางานเชิงบูรณาการ
ของภาคีการพัฒนา
6. เพื่อให้มีการกระจายความเจริญไปสู่ภูมิภาคโดยการพัฒนาภาคและเมืองเพื่อรองรับการพัฒนา
ยกระดับฐานการผลิตและบริการเดิมและขยายฐานการผลิตและบริการใหม่
7. เพื่อผลั กดัน ให้ ป ระเทศไทยมีความเชื่อมโยง (Connectivity) กับประเทศต่างๆ ทั้งในระดับอนุ
ภูมิภาค ภูมิภาค และนานาชาติได้อย่างสมบูรณ์และมีประสิทธิภาพ รวมทั้งให้ประเทศไทยมีบทบาทนาและ
สร้างสรรค์ในด้านการค้า การบริการ และการลงทุนภายใต้กรอบความร่ว มมือต่างๆ ทั้งในระดับอนุภูมิภาค
ภูมิภาค และโลก
เป้าหมายรวม เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ดังกล่าว ได้กาหนดเป้าหมายรวมการพัฒนาของแผนพัฒนาฯ
ฉบับที่ 12 ประกอบด้วย
1. คนไทยมีคุณลักษณะเป็นคนไทยที่สมบูรณ์ มีวินัย มีทัศนคติและพฤติกรรมตามบรรทัดฐานที่ดีของ
สังคม มีความเป็นพลเมืองตื่นรู้ มีความสามารถในการปรับตัวได้อย่างรู้เท่าทันสถานการณ์มีความรับผิดชอบ
และทาประโยชน์ต่อส่วนรวม มีสุขภาพกายและใจที่ดี มีความเจริญงอกงามทางจิตวิญญาณมีวิถีชีวิตที่พอเพียง
และมีความเป็นไทย
2. ความเหลื่อมล้าทางด้านรายได้และความยากจนลดลง เศรษฐกิจฐานรากมีความเข้มแข็งประชาชน
ทุกคนมีโอกาสในการเข้าถึงทรัพยากร การประกอบอาชีพ และบริการทางสังคมที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึงและ
เป็นธรรม
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3. ระบบเศรษฐกิจมีความเข้มแข็งและแข่งขันได้ โครงสร้างเศรษฐกิจปรับสู่เศรษฐกิจฐานบริการและ
ดิจิทัล มีผู้ประกอบการรุ่นใหม่และเป็นสังคมผู้ประกอบการ ผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดเล็กที่เข้มแข็ง
สามารถใช้ น วัตกรรมและเทคโนโลยี ดิจิ ทั ล ในการสร้างสรรค์คุ ณค่าสิ นค้า และบริการมีระบบการผลิ ตและ
ให้บริการจากฐานรายได้เดิมที่มีมูลค่าเพิ่มสูงขึ้น และมีการลงทุนในการผลิตและบริการฐานความรู้ชั้นสูงใหม่ๆ
ที่เป็นมิตรกับ สิ่งแวดล้อมและชุมชน รวมทั้งกระจายฐานการผลิ ตและการให้บริการสู่ภูมิภาคเพื่อลดความ
เหลื่อมล้า โดยเศรษฐกิจไทยมีเสถียรภาพ
4. ทุนทางธรรมชาติและคุณภาพสิ่งแวดล้อมสามารถสนับสนุนการเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม มี
ความมั่นคงทางอาหาร พลังงาน และน้า
ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ ประกอบด้วย 10 ยุทธศาสตร์ ซึ่งเกี่ยวข้องกับสานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน 6 ยุทธศาสตร์ ดังนี้
1. ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ ให้ความสาคัญกับการวางรากฐาน
การพัฒนาคนให้มีความ สมบูรณ์ เริ่มตั้งแต่กลุ่มเด็กปฐมวัยที่ต้องพัฒนาให้มีสุขภาพกายและใจที่ดีมีทักษะทาง
สมอง ทักษะการเรียนรู้ และทักษะชีวิต เพื่อให้เติบโตอย่างมีคุณภาพ ควบคู่กับการพัฒนาคนไทยในทุกช่วงวัยให้
เป็นคนดี มีสุขภาวะที่ดี มีคุณธรรมจริยธรรม มีระเบียบวินัย มีจิตสานึกที่ดีต่อสังคมส่วนรวม มีทักษะความรู้
และความสามารถปรับตัวเท่าทันกับการเปลี่ยนแปลงรอบตัวที่รวดเร็ว บนพื้นฐานของการมีสถาบันทางสังคมที่
เข้มแข็งทั้งสถาบันครอบครัว สถาบันการศึกษา สถาบันศาสนา สถาบันชุมชน และภาคเอกชนที่ร่วมกันพัฒนา
ทุนมนุษย์ให้มีคุณภาพสูง อีกทั้งยังเป็นทุนทางสังคมสาคัญ ในการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ
1. วัตถุประสงค์
1.1 เพื่อปรับเปลี่ยนให้คนในสังคมไทยมีค่านิยมตามบรรทัดฐานที่ดีทางสังคม
1.2 เพื่อเตรียมคนในสังคมไทยให้มีทักษะในการดารงชีวิตสาหรับโลกศตวรรษที่ 21
2. เป้าหมายและตัวชี้วัด
2.1 เป้าหมายการพัฒนา
2.1.1 คนไทยส่วนใหญ่มีทัศนคติและพฤติกรรมตามบรรทัดฐานที่ดีของสังคมเพิ่มขึ้น
2.1.2 คนในสังคมไทยทุกช่วงวัยมีทักษะ ความรู้ และความสามารถเพิ่มขึ้น
2.1.3 คนไทยได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพสูงตามมาตรฐานสากล และสามารถเรียนรู้ด้วย
ตนเองอย่างต่อเนื่อง
2.2 ตัวชี้วัด
เป้าหมาย 1 คนไทยส่วนใหญ่มีทัศนคติและพฤติกรรมตามบรรทัดฐานที่ดีของสังคม
ตัวชี้วัด 1.1 ประชากรอายุ 13 ปีขึ้นไป มีกิจกรรมการปฏิบัติตนที่สะท้อนการมีคุณธรรม
จริยธรรม เพิ่มขึ้น
เป้าหมาย 2 คนในสังคมไทยทุกช่วงวัยมีทักษะ ความรู้ และความสามารถเพิ่มขึ้น
2.1 เด็กปฐมวัยมีพัฒนาการเต็มตามศักยภาพ
ตัวชี้วัด 1 เด็กมีพัฒนาการสมวัยไม่น้อยกว่าร้อยละ 90
2.2 เด็กวัยเรียนและวัยรุ่นมีสติปัญญาและความฉลาดทางอารมณ์เพิ่มขึ้น
ตัวชี้วัด 2 คะแนน IQ เฉลี่ยไม่ต่ากว่าเกณฑ์มาตรฐาน
ตัวชี้วัด 3 เด็กร้อยละ 70 มีคะแนน EQ ไม่ต่ากว่าเกณฑ์มาตรฐาน
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เป้าหมาย 3 คนไทยมีการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล และมีความสามารถ
เรียนรู้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง
ตัวชี้วัด 3.1 ผลคะแนนสอบ PISA ในแต่ละวิชาไม่ต่ากว่า 500
ตัวชี้วัด 3.2 การใช้อินเทอร์เน็ตเพื่อการอ่านหาความรู้เพิ่มขึ้น
ตัวชี้วัด 3.3 การอ่านของคนไทยเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 85
3. แนวทางการพัฒนา
3.1 ปรับเปลี่ยนค่านิยมคนไทยให้มีคุณธรรม จริยธรรม มีวินัย จิตสาธารณะ และพฤติกรรมที่พึง
ประสงค์
3.1.2 ส่งเสริมให้มีกิจกรรมการเรียนการสอนทั้งในและนอกห้องเรียนที่สอดแทรกคุณธรรม
จริยธรรม ความมีวินัย จิตสาธารณะ รวมทั้งเร่งสร้างสภาพแวดล้อมภายในและโดยรอบสถานศึกษาให้ปลอดจาก
อบายมุขอย่างจริงจัง
3.2 พัฒนาศักยภาพคนให้มีทักษะความรู้และความสามารถในการดารงชีวิตอย่างมีคุณค่า
3.2.1 ส่งเสริมให้เด็กปฐมวัยมีการพัฒนาทักษะทางสมองและทักษะทางสังคมที่เหมาะสม
3.2.2 พัฒนาเด็กวัยเรี ย นและวัยรุ่นให้ มีทักษะการคิดวิเคราะห์ อย่างเป็นระบบมีความคิด
สร้างสรรค์ มีทักษะการทางานและการใช้ชีวิตที่พร้อมเข้าสู่การทางาน
1) ปรับกระบวนการเรียนรู้ที่ส่งเสริมให้เด็กมีการเรียนรู้จากการปฏิบัติจริงสอดคล้องกับ
พั ฒ นาการของสมองแต่ ล ะช่ ว งวั ย และเน้ น พั ฒ นาทั ก ษะพื้ น ฐานด้ า นวิ ท ยาศาสตร์ เทคโนโลยี ด้ า น
วิศวกรรมศาสตร์ ด้านคณิตศาสตร์ ด้านศิลปะ และด้านภาษาต่างประเทศ
2) สนับสนุนให้เด็กเข้าร่วมกิจกรรมทั้งในและนอกห้องเรียนที่เอื้อต่อการพัฒนาทักษะชีวิต
และทักษะการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง อาทิ การอ่าน การบาเพ็ญประโยชน์ทางสังคม การดูแลสุขภาพ การทางาน
ร่วมกันเป็นกลุ่ม การวางแผนชีวิต
3) สร้างแรงจูงใจให้เด็กเข้าสู่การศึกษาในระบบทวิภาคีและสหกิจศึกษาที่มุ่งการฝึกทักษะ
อาชีพให้พร้อมเข้าสู่ตลาดงาน
3.3 ยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต
3.3.2 ปรับหลักสูตรการผลิตครูที่เน้นสมรรถนะ มีจิตวิญญาณความเป็นครู เป็นผู้แนะนา และ
สามารถกระตุ้นการเรียนรู้ของผู้เรียน สร้างมาตรการจู งใจให้ผู้มีศักยภาพสูงเข้ามาเป็นครูปรับระบบประเมิน
วิท ยฐานะทางวิช าชีพให้เชื่อ มโยงกับ พัฒ นาการของผู้เรีย น และสร้า งเครือข่า ยแลกเปลี่ย นเรีย นรู้ใ นการ
จัดการเรียนการสอนที่เป็นการพัฒนาสมรรถนะของครูอย่างต่อเนื่อง
3.3.3 ส่งเสริมมาตรการสร้างแรงจูงใจให้สถานประกอบการขนาดกลางที่มีศักยภาพ เข้าร่วม
ระบบทวิภ าคีห รือสหกิจ ศึก ษา สร้า งความรู้ความเข้าใจให้กับ ผู้ประกอบการ ครูฝึก หรือครูพี่เ ลี้ยงให้ร่ว ม
วางแผนการจัดการเรียนการสอน การฝึกปฏิบัติ และการติดตามประเมินผลผู้เรียน
3.3.6 จัดทาสื่อการเรียนรู้ที่เป็นสื่ออิเล็กทรอนิก ส์และสามารถใช้งานผ่านระบบอุปกรณ์ สื่อสาร
เคลื่อนที่ให้คนทุกกลุ่มสามารถเข้าถึงได้ง่าย สะดวก ทั่วถึง ไม่จากัดเวลาและสถานที่ และใช้มาตรการทางภาษี
จูงใจให้ภาคเอกชนผลิตหนังสือ สื่อการอ่านและการเรียนรู้ที่มีคุณภาพและราคาถูก
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3.3.7 ปรับปรุงแหล่งเรียนรู้ในชุมชนให้เป็นแหล่งเรียนรู้เชิงสร้างสรรค์และมีชีวิต อาทิ พิพิธภัณฑ์
ห้องสมุด โบราณสถาน อุทยานประวัติศาสตร์ โรงเรียนผู้สูงอายุ รวมทั้งส่งเสริมให้มีระบบการจัดการความรู้ที่
เป็นภูมิปัญญาท้องถิ่น
3.7 ผลักดันให้สถาบันทางสังคมมีส่วนร่วมพัฒนาประเทศอย่างเข้มแข็ง
3.7.3 ส่งเสริมสถาบันการศึกษาให้เป็นแหล่งบริการความรู้ทางวิชาการที่ทุกคนสามารถ เข้าถึงได้
รวมทั้งสนับสนุนให้มีการทาวิจัยร่วมกับชุมชนในการแก้ปัญหาและตอบโจทย์การพัฒนาในพื้นที่
2. ยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างความเป็นธรรมลดความเหลื่อมล้าในสังคม ให้ความสาคัญกับการ
ดาเนินการยกระดับคุณภาพบริการทางสังคมให้ทั่วถึงโดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านการศึกษา และ สาธารณสุขรวมทั้ง
การปิดช่องว่างการคุ้มครองทางสังคมในประเทศไทยซึ่งเป็นการดาเนินงานต่อเนื่องจากที่ได้ขับเคลื่อนและ
ผลักดันในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 และมุ่งเน้นมากขึ้นในเรื่องการเพิ่ มทักษะแรงงานและการใช้นโยบาย
แรงงานที่สนับสนุนการเพิ่มผลิตภาพแรงงานและเสริมสร้างรายได้สูงขึ้น และการสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจและ
สังคมโดยเฉพาะอย่างยิ่งการสนับสนุนในเรื่องการสร้างอาชีพ รายได้ และให้ความช่วยเหลือที่เชื่อมโยง การเพิ่ม
ผลิตภาพสาหรับประชากรกลุ่มร้อยละ 40 รายได้ต่าสุด ผู้ด้อยโอกาสสตรี และผู้สูงอายุ อาทิ การสนับสนุน
ธุรกิจขนาดเล็ก ขนาดกลาง และขนาดย่อม วิสาหกิจชุมชนและวิสาหกิจเพื่อสังคม การพัฒนาองค์กรการเงิน
ฐานรากและการเข้าถึงเงินทุนเพื่อสร้างอาชีพ และการสนับสนุนการเข้าถึงปัจจัยการผลิตคุณภาพดีที่ราคาเป็น
ธรรม เป็นต้น และในขณะเดียวกันก็ต้องเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งบประมาณเชิงพื้นที่และบูรณาการเพื่อการลด
ความเหลื่อมล้า
1. วัตถุประสงค์
1.2 เพื่อให้คนไทยทุกคนเข้าถึงบริการทางสังคม ที่มีคุณภาพได้อย่างทั่วถึง
2. เป้าหมายและตัวชี้วัด
เป้าหมายที่ 2 เพิ่มโอกาสการเข้าถึงบริการพื้นฐานทางสังคมของภาครัฐ
ตัวชี้วัด 2.1 อัตราการเข้าเรียนสุทธิ (ที่ปรับปรุง) ในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานเท่ากับร้อยละ 90
โดยไม่มีความแตกต่างระหว่างกลุ่มนักเรียน/นักศึกษาที่ครอบครัวมีฐานะทางเศรษฐกิจสังคมและระหว่างพื้นที่
ตัวชี้วัด 2.2 สัดส่วนนักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาทุกระดับชั้นผ่านเกณฑ์คะแนน ร้อยละ
50 มีจานวนเพิ่มขึ้น และความแตกต่างของคะแนนผลสัมฤทธิ์ระหว่างพื้นที่ และภูมิภาคลดลง
3. แนวทางการพัฒนา
3.1 การเพิ่มโอกาสให้กับกลุ่มเป้าหมายประชากรร้อยละ 40 ที่มีรายได้ต่าสุดให้สามารถเข้าถึง
บริการที่มีคุณภาพของรัฐ และมีอาชีพ ทั้งในด้านการศึกษาในระดับที่สูงขึ้น การได้รับขยายการคุ้มครองทาง
สังคม (Social Protection) และสวัสดิการ (Welfare) ที่เหมาะสมอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม และการพัฒนา
ทักษะฝีมือเพื่อประกอบอาชีพและยกระดับรายได้ โดย
3.1.1 ขยายโอกาสการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพให้แก่เด็กและเยาวชนที่ด้อยโอกาสทาง
การศึกษาอย่างต่อเนื่องโดยไม่ถูกจากัดศักยภาพจากสภาพครอบครัว พื้นที่ และสภาพร่างกายการดูแลนักเรียน
ยากจนที่อาศัยในพื้นที่ห่างไกลที่ครอบคลุมตั้งแต่การสร้างรายได้ของครัวเรือ นการสนับสนุนค่าเดินทางไปยัง
สถานศึกษา การปรับปรุงระบบคัดกรองและการให้เงินอุดหนุนปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจนของ สพฐ. ให้มี
ประสิทธิภ าพมากขึ้น และการให้ทุนการศึกษาต่อระดับสู ง เพื่อป้องกันไม่ให้ เด็กนักเรียนออกจากโรงเรียน
กลางคัน
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3.2 การกระจายการให้บริการภาครัฐทั้งด้านการศึกษา สาธารณสุข และสวัสดิการที่มีคุณภาพให้
ครอบคลุมและทั่วถึง
3.2.1 ส่งเสริมให้มีการกระจายการบริการด้านการศึกษาที่มีคุณภาพให้มีความเท่าเทียมกัน มากขึ้น
ระหว่างพื้นที่ โดย 1) กาหนดมาตรการสร้างแรงจูงใจให้บุคลากรครูมีการกระจายตัวอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น
ทั้งมาตรการที่เป็นตัวเงินและไม่ใช่ตัวเงิน อาทิ สวัสดิการบ้านพักครู เส้นทางความก้าวหน้าทางอาชีพที่ชัดเจน
เพิ่มโอกาสในการพัฒนาครู 2) สร้างระบบความรับผิดชอบ (Accountability)ของการจัดการศึกษา โดยนา
ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษามาประกอบการประเมินผลครูและโรงเรี ยน 3) ขยายการจัดการศึกษาทางไกลโดยใช้
โครงข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อช่วยเหลือโรงเรียนที่อยู่ห่างไกลและขาดแคลนครูผู้สอน
3.2.4 ส่งเสริมให้ประชากรกลุ่มต่างๆ โดยเฉพาะกลุ่มเด็ก เยาวชน สตรี ผู้พิการผู้สูงอายุ และ
ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม สามารถเข้าถึ งบริการของรัฐ และโอกาสทางสังคมได้อย่างเท่าเทียมพร้อมทั้ง ส่งเสริม
บทบาทของกลุ่มข้างต้นในระดับการบริหารและการตัดสินใจทั้งในระดับชาติและระดับท้องถิ่นเพื่อสนับสนุนการ
พัฒนาประเทศ
3. ยุทธศาสตร์ที่ 4 การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ประเด็นท้าทายที่
ต้องเร่งดาเนินการในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ได้แก่ การสร้างความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติและ
ยกระดับคุณภาพสิ่งแวดล้อม เพื่อสนับสนุนการเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิตของประชาชน
เร่งแก้ไขปัญหาวิกฤติสิ่งแวดล้อมเพื่อลดมลพิษที่เกิด จากการผลิต และการบริโภคพัฒนาระบบบริหารจัดการที่
โปร่งใสเป็นธรรม ส่งเสริมการผลิตและการบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเป็นวงกว้างมากขึ้น ต้องเร่งเตรียม
ความพร้อมในลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและเพิ่มขีดความสามารถในการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ รวมทั้งบริหารจัดการเพื่อลดความเสี่ยงด้านภัยพิบัติทางธรรมชาติ
1. วัตถุประสงค์
1.3 บริหารจัดการสิ่งแวดล้อม และลดมลพิษให้มีคุณภาพดีขึ้น
2. เป้าหมายและตัวชี้วัด
เป้าหมายที่ 3 สร้างคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่ดี ลดมลพิษ และลดผลกระทบต่อสุขภาพของ
ประชาชนและระบบนิเวศ โดยให้ความสาคัญเป็นลาดับแรกกับการจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย
ฟื้นฟูคุณภาพแหล่งน้าสาคัญของประเทศ และแก้ไขปัญหาวิกฤตหมอกควัน
ตัวชี้วัด 3.1 สัดส่วนของขยะมูลฝอยชุมชนได้รับการจัดการอย่างถูกต้องและนาไปใช้ประโยชน์ ไม่น้อย
กว่าร้อยละ 75 สัดส่วน ของเสียอันตรายชุมชนที่ได้รับการกาจัดอย่างถูกต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ 30และ
กากอุตสาหกรรมอันตรายทั้งหมดเข้าสู่ระบบการจัดการที่ถูกต้อง
3. แนวทางการพัฒนา
3.3 แก้ไขปัญหาวิกฤตสิ่งแวดล้อม ด้วยการเร่งรัดการควบคุมมลพิษทั้งทางอากาศขยะน้าเสียและ
ของเสียอันตรายที่เกิดจากการผลิตและบริโภค สร้างเมืองที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมหรือเมืองสีเขียวเพื่อสร้า ง
คุณภาพสิ่งแวดล้อมที่ดีให้กับประชาชน โดยมีแนวทางดาเนินงาน ดังนี้
3.3.1 เร่งรั ดแก้ไขปัญหาการจัดการขยะตกค้างสะสมในพื้นที่วิกฤต ผลักดันกฎหมายและ
กลไกเพื่อการคัดแยกขยะ สนับสนุนการแปรรูปเป็นพลังงาน ใช้มาตรการทางเศรษฐศาสตร์เพื่อให้เกิดการลด
ปริมาณขยะ รวมทั้งสร้างวินัยคนในชาติเพื่อการจัดการขยะอย่างยั่งยืน
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4. ยุทธศาสตร์ที่ 5 การเสริมสร้างความมั่นคงแห่งชาติเพื่อการพัฒนาประเทศสู่ความมั่งคั่งและ
ยั่งยืน ให้ความสาคัญต่อการฟื้นฟูพื้นฐานด้ านความมั่นคงที่เป็นปัจจัยสาคัญต่อการพัฒนาทางเศรษฐกิจและ
สั ง คมของประเทศ โดยเฉพาะการอยู่ ร่ ว มกัน ในสั ง คมอย่า งสั น ติ ของผู้ มีค วามเห็ น ต่ างทางความคิด และ
อุดมการณ์บนพื้นฐานของการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขและการเตรียม
การรับมือกับภัยคุกคามข้า มชาติซึ่งจะส่งผลกระทบอย่างมีนัยยะสาคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของ
ประเทศในระยะ 20 ปีข้างหน้า
1. วัตถุประสงค์
1.1 เพื่อปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์และเสริมสร้างความมั่นคงภายใน รวมทั้งป้องกันปัญหาภัย
คุกคามที่เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองของชาติ
1.2 เพื่อสร้างความพร้อมและผนึกกาลังของทุกภาคส่วน ให้มีขีดความสามารถในการบริหาร
จัดการด้านความมั่นคง และมีศักยภาพในการป้องกันและแก้ไขสถานการณ์ที่เกิดจากภัยคุกคามทั้งภัยทางทหาร
และภัยคุกคามอื่นๆ
1.3 เพื่อเสริมสร้างความร่วมมือด้านความมั่น คงกับมิตรประเทศในการสนับสนุนการรักษาความ
สงบสุขและผลประโยชน์ของชาติ
2. เป้าหมายและตัวชี้วัด
เป้าหมายภาพรวมคือผลประโยชน์ของชาติว่าด้วยความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืนเป้าหมายที่ 1
ปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ให้เป็นสถาบันหลักของประเทศ
ตัวชี้วัด 1.1 จานวนกิจกรรมเทิดพระเกียรติและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์เพิ่มขึ้น
ตัวชี้วัด 1.2 จานวนกิจกรรมที่มีความเกี่ยวข้องกับโครงการพระราชดาริเพิ่มขึ้น
เป้าหมายที่ 3 ประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินมี
โอกาสในการศึกษาและการประกอบอาชีพที่สร้างรายได้เพิ่มขึ้น
ตัวชี้วัด 3.2 รายได้ครัวเรือนเฉลี่ยต่อคนและจานวนปีการศึกษาเฉลี่ยในพื้นที่3 จังหวัดชายแดนภาคใต้เพิ่มขึ้น
เป้าหมายที่ 4 ประเทศไทยมีความสัมพันธ์และความร่วมมือด้านความมั่นคงในกลุ่มประเทศ
สมาชิกอาเซียน มิตรประเทศ และนานาประเทศในการป้องกันภัยคุกคามในรูปแบบต่างๆ ควบคู่ไปกับการ
รักษาผลประโยชน์ของชาติ
ตัวชี้วัด 4.4 จานวนคดีที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดลดลง
3. แนวทางการพัฒนา
3.1 การรักษาความมั่นคงภายใน เพื่อให้เกิดความสงบในสังคมและธารงไว้ซึ่งสถาบันหลักของชาติ
3.1.1 สร้างจิตสานึกของคนในชาติให้มีความหวงแหน และธารงรักษาสถาบันชาติศาสนา
พระมหากษัตริย์ โดยปลูกฝังและสร้างความตระหนักถึงความสาคัญ พร้อมทั้งกาหนดมาตรการเพื่อป้องกันการ
กระทาที่มีแนวโน้มที่จะส่งผลกระทบต่อสถาบันหลักของชาติ
3.1.2 เสริมสร้างความปรองดองของคนในชาติและมีกลไกในการตรวจสอบและพัฒนาภาค
การเมือง โดยปลูกฝังค่านิยมและเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจของการอยู่ร่วมกันบนพื้นฐานความแตกต่างทาง
ความคิดและอุดมการณ์ทางการเมือง ภายใต้สิทธิและหน้าที่ตามระบอบประชาธิปไตยและคานึงถึงความมั่นคง
และผลประโยชน์ของชาติอย่างแท้จริง
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3.1.3 ป้องกันและแก้ไขปัญหาความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยกระบวนการสันติสุข
แนวทางสันติวิธี และกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นที่ บนพื้นฐานความแตกต่างทางอัตลักษณ์และ
ชาติพันธุ์ เพื่อขจัดความขัดแย้ง ลดความรุนแรงตามแนวทาง “เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา”พร้อมทั้งสร้างโอกาสใน
การพัฒนาเศรษฐกิจและความเป็นธรรมทางสังคมในพื้นที่
3.2 การพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพการป้องกันประเทศ เพื่อเตรียมความพร้อมในการรับมือภัย
คุกคามทั้งการทหารและภัยคุกคามอื่นๆ
3.2.7 ดาเนินบทบาทเชิงรุกและใช้กรอบความร่วมมื อระหว่างประเทศทั้งระดับภูมิภาคและพหุ
ภาคี เพื่อปกป้องและรักษาผลประโยชน์ของไทย ตลอดจนเสริมสร้างขีดความสามารถแลกเปลี่ยนและเรียนรู้
แนวปฏิบัติที่เป็นเลิศและร่วมมือในการรับมือกับภัยคุกคามด้านความมั่นคงระหว่างประเทศ อาทิ ปัญหายาเสพ
ติด การก่อการร้าย การโยกย้ายถิ่ นฐาน การลักลอบเข้าเมือง การค้ามนุษย์ความมั่นคงด้าน ไซเบอร์ ภัยพิบัติ
โรคระบาดโรคติดต่อร้ายแรง โรคอุบัติใหม่ โรคอุบัติซ้า และสถานการณ์ฉุกเฉินทางสาธารณสุขอื่นๆ
5. ยุทธศาสตร์ที่ 6 การบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบและธรรมาภิบาล
ในสังคมไทย เป็นช่วงเวลาสาคัญที่ต้องเร่งปฏิรูป การบริหารจัดการภาครัฐให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างจริงจัง เพื่อให้
เป็นปัจจัยสนับสนุนสาคัญที่จะช่วยส่งเสริมการพัฒนาประเทศในทุกด้านให้ประสบผลสาเร็จบรรลุเป้าหมาย ทั้ง
การบริหารจัดการภาครัฐให้โปร่งใส มีประสิทธิภาพ รับผิดชอบ ตรวจสอบได้อย่างเป็นธรรม และประชาชนมี
ส่วนร่วม มีการกระจายอานาจ และแบ่งภารกิจรับผิดชอบที่เหมาะสมระหว่างส่วนกลาง ภูมิภาค และท้องถิ่น
และวางพื้นฐานเพื่อให้บรรลุตามกรอบเป้าหมายอนาคตในปี 2579
1. วัตถุประสงค์
1.1 เพื่อให้ภาครัฐมีขนาดเล็ก มีการบริหารจัดการที่ดี และได้มาตรฐานสากล
1.3 เพื่อลดปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบของประเทศ
1.4 เพื่อพัฒนาระบบและกระบวนการทางกฎหมายให้สามารถอานวยความสะดวกด้วยความ
รวดเร็วและเป็นธรรมแก่ประชาชน
2. เป้าหมายและตัวชี้วัด
เป้าหมายที่ 3 เพิ่มคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริตให้สูงขึ้น
ตัวชี้วัด 3.1 ระดับคะแนนของดัชนีการรับรู้การทุจริตสูงกว่าร้อยละ 50 เมื่อสิ้นสุดแผนฉบับที่ 12
3. แนวทางการพัฒนา
3.1 ปรับปรุงโครงสร้างหน่วยงาน บทบาท ภารกิจ และคุณภาพบุคลากรภาครัฐ ให้มีความโปร่งใส
ทันสมัย คล่องตัว มีขนาดที่เหมาะสม เกิดความคุ้มค่า
3.1.1 กาหนดภารกิจ ขอบเขตอานาจหน้าที่ของราชการบริหารส่วนกลางส่วนภูมิภาค และ
ท้องถิ่นให้ชัดเจนและไม่ซ้าซ้อน
3.5 ป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ

๓๘
3.5.1 ปลูกฝังให้คนไทยไม่โกง
1) ส่งเสริม สนับสนุนให้ทุกภาคส่วนมุ่งสร้างจิตสานึกในการรักษาประโยชน์สาธารณะ ทัศนคติ
เชิงบวก รวมทั้งคุณธรรม จริยธรรม และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงให้กับทุกกลุ่มในสังคม ผ่านกลไก
ครอบครัว สถาบันการศึกษา สถาบันศาสนา สื่อมวลชน และเครือข่ายทางสังคม ควบคู่กับการปลูกฝังจิตสานึก
ความซื่อสัตย์สุจริต ค่านิยมที่ถูกต้อง สร้างความตระหนักถึงภัยร้ายแรงของการทุจริตและการรู้เท่าทันการทุจริต
ของสังคมไทย โดยอาศัยกลไกทางสังคมเป็นมาตรการในการลงโทษผู้กระทาผิดหรือผู้กระทาการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ
2) พัฒ นากลไกและระบบการดาเนินงานที่ทาให้ เจ้าหน้าที่ของรัฐ และผู้ ดารงตาแหน่งทาง
การเมืองปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมและมาตรฐานจริยธรรมอย่างเคร่งครัด โดยการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้
ประชาชน ภาคเอกชน และสื่อมวลชนมีส่วนร่วมในการเฝ้าระวังพฤติกรรมของข้าราชการและผู้ดารงตาแหน่ง
ทางการเมืองในการใช้ตาแหน่งหน้าที่ในทางมิชอบ และกาหนดขั้นตอนการลงโทษผู้ไม่ปฏิบัติตามหรือฝ่าฝืน
ประมวลจริยธรรมตามความร้ายแรงแห่งการกระทาอย่างจริงจัง
7) พัฒนาสร้างเครือข่ายและคุ้มครองการแจ้งเบาะแสการทุจริตและประพฤติมิชอบในกลุ่ม
ประชาชน
3.5.2 ป้องกันการทุจริต
3) เร่งรัดหน่วยงานภาครัฐให้มีการดาเนินงานในการกาหนดมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหา
การทุจริตและประพฤตมิชอบอย่างเคร่งครัด โดยติดตามผลการดาเนินงานตามมาตรการป้องกันและแก้ไข
ปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบของทุกหน่วยงานของรัฐอย่างต่อเนื่อง
4) เสริมสร้างศักยภาพและความเข้มแข็งให้แก่ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้า นการทุจริตให้สามารถเป็น
หน่วยงานหลักของภาครัฐในการเฝ้าระวัง ป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบที่บูรณาการการ
ทางานร่วมกันอย่างมีกลยุทธ์
6. ยุทธศาสตร์ที่ 8 การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม
ให้ความสาคัญกับการใช้องค์ความรู้ ทางวิทยาศาสตร์ ผลงานวิจัยและพัฒนา ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี
นวัต กรรมและความคิด สร้ างสรรค์ อย่ างเข้ม ข้น ทั้ง ในภาคธุ รกิ จ ภาครัฐ และภาคประชาสั งคม รวมทั้ งให้
ความสาคัญกับการพัฒนาสภาวะแวดล้อมหรือปัจจัยพื้นฐานที่เอื้ออานวยทั้งการลงทุนด้านการวิจัยและพัฒนา
การพัฒนาบุคลากรวิจัย โครงสร้างพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และการบริหารจัดการเพื่อช่วย
ขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศให้ก้าวสู่เป้าหมายดังกล่าว
1. วัตถุประสงค์
1.1 เพื่อสร้างความเข้มแข็งและยกระดับความสามารถด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีขั้น
ก้าวหน้า ให้สนับสนุนการสร้างมูลค่าของสาขาการผลิตและบริการเป้าหมาย
2. เป้าหมายและตัวชี้วัด
เป้าหมายที่ 1 เพิ่มความเข้มแข็งด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศ
ตัวชี้วัด 1.3 สัดส่วนการลงทุนวิจัยและพัฒนาในอุตสาหกรรมยุทธศาสตร์และเป้าหมายของประเทศ
: งานวิจัยพื้นฐานเพื่อสร้าง/สะสมองค์ความรู้: ระบบโครงสร้างพื้นฐาน บุคลากรและระบบมาตรฐานตัวชี้วัด 1.4
จานวนบุคลากรด้านการวิจัยและพัฒนาเพิ่มเป็น 25 คนต่อประชากร 10,000 คน

๓๙
3. แนวทางการพัฒนา
3.1 เร่งส่งเสริมการลงทุนวิจัยและพัฒนาและผลักดันสู่การใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์และเชิงสังคม
3.1.3 ลงทุนวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางสังคมเพื่อลดความเหลื่อมล้าและ
ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน อาทิ เทคโนโลยีการศึกษา เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเทคโนโลยี
เพื่อผู้พิการ เทคโนโลยีเพื่อผู้สูงอายุ เทคโนโลยีทางการแพทย์ (ยาและวัคซีน) โดยอาศัยกลไกการดาเนินงาน
อย่างเป็นเครือข่ายระหว่างสถาบันการศึกษา สถาบันการวิจัย ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชนหรือชุมชน
3.3 พัฒนาสภาวะแวดล้อมของการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม
3.3.1 ด้านบุคลากรวิจัย
1) เร่งการผลิตบุคลากรสายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีคุณภาพและสอดคล้องกับความ
ต้องการโดยเฉพาะในสาขา STEM (วิทยาศาสตร์ (Science : S) เทคโนโลยี (Technology :T) วิศวกรรมศาสตร์
(Engineer : E) และคณิตศาสตร์ (Mathematics : M)
2) เร่งสร้างนักวิจัยมืออาชีพ
3) พัฒนาศักยภาพนักวิจัยให้มีทั้งความรู้และความเข้าใจในเทคโนโลยี
4. แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 - 2579
สานักงานเลขาธิการสภาการศึกษาได้จัดทา แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560-2579 เพื่อใช้เป็น
แผนยุทธศาสตร์ระยะยาวสาหรับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาของประเทศ ได้นาไปใช้เป็นกรอบและแนว
ทางการพัฒนาการศึกษาและเรียนรู้สาหรับพลเมืองทุกช่วงวัยตั้งแต่แรกเกิดจนตลอดชีวิต โดยจุดมุ่งหมายที่
สาคัญของแผน คือ การมุ่งเน้นการประกันโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาและการศึกษาเพื่อการมีงาน
ทาและสร้างงานได้ ภายใต้บริบทเศรษฐกิจและสังคมของประเทศและของโลกที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมและ
ความคิดสร้างสรรค์ รวมทั้งความเป็นพลวัตร เพื่อให้ประเทศไทยสามารถ ก้าวข้ามกับดักประเทศที่มีรายได้ปาน
กลาง ไปสู่ป ระเทศที่พัฒนาแล้ว ซึ่งภายใต้กรอบแผนการศึกษาแห่ งชาติ พ.ศ. 2560-2579 ได้กาหนด
สาระสาคัญสาหรับบรรลุเป้าหมายของการพัฒนาการศึกษาใน 5 ประการ ได้แก่ การเข้าถึงโอกาสทางการ
ศึ ก ษา (Access) ความเท่ า เที ย มทางการศึ ก ษา (Equity) คุ ณ ภาพการศึ ก ษา (Quality) ประสิ ท ธิ ภ าพ
(Efficiency) และตอบโจทย์บริบทที่เปลี่ยนแปลง (Relevancy) ในระยะ 15 ปีข้างหน้า ดังนี้
วิสัยทัศน์ : คนไทยทุกคนได้รับการศึกษาและเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมี คุณภาพ ดารงชีวิตอย่างเป็นสุ ข
สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และเปลี่ยนแปลงของโลกศตวรรษที่ 21
วัตถุประสงค์
1. เพื่อพัฒนาระบบและกระบวนการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ
2. เพื่อพัฒนาคนไทยให้เป็นพลเมืองดี มีคุณลักษณะ ทักษะและสมรรถนะที่สอดคล้ องกับบทบัญญัติ
ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ และยุทธศาสตร์ชาติ
3. เพื่อพัฒนาสังคมไทยให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ และคุณธรรมจริยธรรม รู้จักสามัคคี และร่วมมือ
ผนึกกาลังมุ่งสู่การพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
4. เพื่อนาประเทศไทยก้าวข้ามกับดักประเทศที่มีรายได้ปานกลาง และความเหลื่อมล้าภายในประเทศ
ลดลง

๔๐
ยุทธศาสตร์
1. การจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ
2. การผลิตและพัฒนากาลังคน การวิจัย และนวัตกรรม เพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของ
ประเทศ
3. การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัย และการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
4. การสร้างโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียมทางการศึกษา
5. การจัดการศึกษาเพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
6. การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา
ปัจจัยและเงื่อนไขความสาเร็จ
การดาเนินการตามวัตถุประสงค์ เป้าหมายของแต่ละยุทธศาสตร์ตามที่กาหนดไว้ในแผนการศึกษา
แห่งชาติจะประสบผลสาเร็จตามที่ระบุไว้ในแต่ละยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาหน่วยงานทั้งระดับนโยบาย
และระดับปฏิบัติการ ทั้งในส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค จังหวัด เขตพื้นที่ การศึกษาและสถานศึกษาต้องยึดถือเป็น
แนวทางในการด าเนิ น งาน และมี ก ารทบทวน ปรั บ ปรุ ง มาตรการ เป้ า หมายความส าเร็ จ ให้ ทั น ต่ อ การ
เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในแต่ละพื้นที่เพื่อการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนในทุกช่วงวัยต้องดาเนินการ ดังนี้
1. การสร้ างการรั บ รู้ ความเข้าใจและการยอมรั บจากผู้ มีส่ ว นได้ส่ ว นเสี ยและประชาสั งคมในการ
สนับสนุนส่งเสริมการพัฒนาการศึกษาในลักษณะต่างๆ อย่างกว้างขวาง มุ่งเน้นที่การจัดระบบการศึกษาที่มี
ประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้ และมุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนในทุกระดับ
2. การสร้า งความเข้า ใจในเป้า หมายและยุท ธศาสตร์ก ารดาเนิน งานของแผนฯ ของผู้ป ฏิบัติทุก
หน่ ว ยงานทุ ก ระดั บ เพื่ อ ให้ ก ารขั บ เคลื่ อ นแผนฯ ไปสู่ ก ารปฏิ บั ติ มี ก ารบริ ห ารจั ด การและการเชื่ อ มโยง
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาให้บรรลุเป้าหมายและวิสัยทัศน์ของการจัดการศึกษามีคณะกรรมการกากับ
ดูแลแต่ละยุทธศาสตร์ให้เกิดการนาไปปฏิ บัติ โดยมีระบบงบประมาณเป็นกลไกสนับสนุนให้บรรลุผลอย่างเป็น
รูปธรรม
3. การปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ของการจัดการศึกษา จากการเป็นผู้จัดการศึกษาโดยรัฐมาเป็นการจัด
การศึ ก ษาโดยทุ ก ภาคส่ ว นของสั ง คม ที่ มุ่ ง การจั ด การศึ ก ษาเพื่ อ ความเท่ า เที ย มและทั่ ว ถึ ง ( Inclusive
Education) ตลอดจนการส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตสาหรับทุกคน ซึ่งสอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่
ยั่งยืน (Sustainable Development Goals)
4. การจัดให้แผนการศึกษาแห่งชาติเป็นเสมือนแผนงบประมาณด้านการจัดการศึกษาของรัฐ ระบบการ
จัดสรรงบประมาณประจาปีให้ยึดแผนงาน โครงการและเป้าหมายการพัฒนาที่กาหนดไว้ในยุทธศาสตร์และแนว
ทางการพัฒนาของแผนฯ เป็นหลักในการพิจารณา เพื่อให้การดาเนินงานพัฒนาการศึกษาเป็นไปในทิศทางและ
เป้าหมายการพัฒนาผู้เรียนแต่ละช่วงวัย และการพัฒนากาลังคนตามความต้องการของตลาดงานและประเทศ
เพื่อการจัดการศึกษาบรรลุผลตามยุทธศาสตร์ ตัวชี้วัดในช่วงเวลาที่กาหนด
5. การปรับระบบการบริหารจัดการภาครัฐให้เกิดประสิทธิภาพ โดยปรับโครงสร้างการบริหารงานให้มี
ความชัดเจนในด้านบทบาท หน้าที่และการกระจายอานาจและการตัดสินใจจากส่วนกลางสู่ระดับภูมิภาคและ
สถานศึกษา รวมทั้งการปรั บระบบการบริห ารจัดการ และการบริหารงานบุคคลในแต่ล ะระดับให้ ส่ งเสริม
สนับสนุนการจัดการศึกษาในสถานศึกษาให้เป็นไปอย่างมีคุณภาพ ผู้เรียนได้รับบริการการศึกษาที่มีมาตรฐาน
อย่างเสมอภาคและเท่าเทียม

๔๑
6. การสร้างระบบข้อมูลและสารสนเทศที่บูรณาการและเชื่อมโยงกับระบบการประกันคุณภาพภายใน
และการประเมินคุณภาพภายนอกผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และการรายงานต่อสาธารณชนจะเป็นกลไก
ในการสร้างการรับรู้ของผู้จัดการศึกษาและผู้เรียน เพื่อการปรับประสิทธิภาพการบริหารจัดการ และความ
รับผิดชอบต่อผู้เรียน ผ่านระบบการกากับ ตรวจสอบ ติดตามและประเมินผล
7. การปฏิรูประบบทรัพยากรและการเงินเพื่อการศึกษา เพื่อให้รัฐสามารถใช้เครื่องมือทางการเงินใน
การกากับการดาเนินงานของสถานศึกษาให้เป็นไปตามแผนการศึกษาแห่งชาติและนโยบายรัฐบาล
5. นโยบายรัฐบาล (พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี)
คาแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรี ที่จะแถลงต่อรัฐสภา โดยพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี
ตามมาตรา 162 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ในวันที่ 25 กรกฎาคม 2562 โดยมีนโยบายที่
เกี่ยวข้องกับภารกิจสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ดังนี้
๘. การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้และการพัฒนาศักยภาพของคนไทยทุกช่วงวัย
๘.๑ ส่งเสริมการพัฒนาเด็กปฐมวัย
๘.๑.๑ จัดให้มีระบบพัฒนาเด็กแรกเกิดอย่างต่อเนื่องจนถึงเด็กวัยเรียนให้มีโอกาสพัฒ นาตามศักยภาพ
เพื่อสร้างคนไทยที่มีพัฒนาการเต็มตามศักยภาพผ่านครอบครัวที่อบอุ่นในทุกรูปแบบครอบครัว เพื่อส่งต่อการ
พัฒนาเด็กไทยให้มีคุณภาพสู่ การพัฒนาในระยะถัดไปบนฐานการให้ความช่วยเหลือที่คานึงถึงศักยภาพของ
ครอบครัวและพื้นที่ เตรียมความพร้อมการเป็นพ่อแม่ ความรู้เรื่องโภชนาการและสุขภาพการอบรมเลี้ยงดู การ
ส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยผ่านการให้บริการสาธารณะที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะการยกระดับคุณภาพสถาน
พัฒนาเด็กปฐมวัยทั่วประเทศให้ได้มาตรฐาน และพัฒนาศักยภาพของบุคลากรทางการศึกษาและผู้ดูแลเด็ก
ปฐมวัยให้สามารถจัดการศึกษาได้อย่างมีคุณภาพ
๘.๑.๒ ส่งเสริมการพัฒนาเด็กปฐมวัย โดยคานึงถึงพหุปัญญาที่หลากหลายของเด็กแต่ละคนให้ได้รับการ
ส่งเสริมและพัฒนาอย่างเต็มตามศักยภาพ ผ่านการออกแบบการจัดการเรียนรู้ที่เชื่อมโยงกับระบบโรงเรียนปกติ
ที่เป็นระบบและมีทิศทางที่ชัดเจน
๘.๒ พัฒนาบัณฑิตพันธุ์ใหม่
๘.๒.๑ ปรั บรู ปแบบการเรี ยนรู้ แ ละการสอนเพื่ อพัฒนาทักษะและอาชีพ ของคนทุกช่วงวัยสาหรั บ
ศตวรรษที่ ๒๑ โดยปรั บ โครงสร้ างหลั กสู ต รการศึ กษาให้ ทันสมั ย มีการนาเทคโนโลยีและการเรียนรู้ผ่ า น
ประสบการณ์จริงเข้ามามีส่วนในการจัดการเรียนการสอน และปรับระบบดึงดูด การคัดเลือก การผลิตและ
พัฒนาครู ที่นาไปสู่การมีครูสมรรถนะสูงเป็นครูยุคใหม่ที่สามารถออกแบบและจัดระบบการสร้างความรู้ สร้าง

๔๒
วินัย กระตุ้น และสร้างแรงบันดาลใจ เปิดโลกทัศน์มุมมองของเด็กและครูด้วยการสอนในเชิงแสดงความคิดเห็น
ให้มากขึ้นควบคู่กับหลักการทางวิชาการ
๘.๒.๒ จัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทางานเพื่อพัฒนาสมรรถนะของผู้เรียนทั้งในส่วนฐานความรู้
และระบบความคิดในลักษณะสหวิทยาการ และตรงกับความต้องการของประเทศในอนาคต และเป็นผู้เรียนที่
สามารถปฏิบัติได้จริงและสามารถกากับการเรียนรู้ของตนเองได้ รวมถึงมีทักษะด้านภาษาอังกฤษและภาษาที่
สามที่สามารถสื่อสารและแสวงหาความรู้ได้ มีความพร้อมทั้งทักษะความรู้ ทักษะอาชีพ และทักษะชีวิตก่อนเข้า
สู่ตลาดแรงงาน
๘.๓ พัฒนาอาชีวะ พัฒนาคุณภาพวิชาชีพ และพัฒนาแรงงานรองรับอุตสาหกรรม ๔.๐ โดยการจัดระบบ
และกลไกความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่ชัดเจนเป็นระบบในการพัฒนากาลังคนที่มีทักษะ
ขั้นสูงให้สามารถนาความรู้และทักษะมาใช้ในการแก้ไขปัญหา รวมถึงการสร้างและพัฒนานวัตกรรม ซึ่งต้อง
ครอบคลุมการพัฒนากาลังคนที่อยู่ในอุตสาหกรรมแล้ว กาลังคนที่กาลังจะเข้าสู่อุตสาหกรรม และเตรียมการ
สาหรับผลิตกาลังคนในสาขาที่ขาดแคลน เพื่อรองรับอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีในอนาคต รวมทั้งเร่งรัดและ
ขยายผลระบบคุณวุฒิวิชาชีพ การยกระดับฝีมือแรงงานในกลุ่มอุตสาหกรรมที่มีศัก ยภาพและอุตสาหกรรมที่ใช้
แรงงานเข้มข้น
๘.๔ ดึงดูดคนเก่งจากทั่วโลกเข้ามาร่วมทางานกับคนไทย และส่งเสริมผู้มีความสามารถสูง สนับสนุนให้ธุรกิจ
ชั้นนาในประเทศดึงดูดบุคคลที่มีความสามารถระดับสูงจากทั่วโลกโดยเฉพาะคนไทย เพื่อกลับมาเป็นผู้นาการ
เปลี่ยนแปลงและถ่ายทอดประสบการณ์ความรู้ ความเชี่ยวชาญให้แก่บุคลากรในองค์กร ซึ่งจะช่วยกระตุ้นให้เกิด
การสร้างธุรกิจ ผลิตภัณฑ์และนวัตกรรมใหม่ ๆ ให้กับประเทศ โดยในระยะแรกให้ความสาคัญกับการดึงดูด
นักวิจัยผู้เชี่ยวชาญจากต่างประเทศมาร่วมวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีชั้นแนวหน้าในสาขาอุตสาหกรรมเป้าหมาย
รวมทั้งมีพื้นที่ให้กลุ่มผู้มีความสามารถพิเศษที่มีศักยภาพสูงได้ทางานร่วมกัน หรือร่วมกับเครือข่ายอื่น ๆ เพื่อ
สร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมใหม่ ๆ ให้กับประเทศ
๘.๕ วิจัยและพัฒนานวัตกรรมที่ตอบโจทย์การพัฒนาประเทศ
๘.๕.๑ ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมเพื่ อขจัดความเหลื่อมลาและความยากจน ยกระดับ
คุณภาพชีวิตของประชาชน โดยมุ่งเน้นการพัฒนานวัตกรรมเชิงสังคมและนวัตกรรมในเชิงพื้นที่ที่สามารถช่วย
แก้ปัญหาความเหลื่อมล้า สร้างโอกาสสาหรับผู้ด้อยโอกาส และยกระดับคุณภาพชีวิตผู้สูงวัยควบคู่ไปกับการ
พัฒนาทุนมนุษย์ให้พร้อมสาหรับโลกยุคดิจิทัลและอุตสาหกรรม ๔.๐ ตามความเหมาะสมได้อย่างเป็นรูปธรรม
โดยระยะแรกจะให้ความสาคัญกับการส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาด้านสุขภาพของประชาชนอย่างครบวงจร ทั้ง
ระบบยา วัคซีน เวชภัณฑ์ และเทคโนโลยีที่ทันสมัย

๔๓
๘.๕.๒ ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีขันสูง เพื่อสร้าง
ความได้เปรียบในการแข่งขัน สามารถตอบสนองต่อความเปลี่ยนแปลง และสร้างความเป็นเลิศของประเทศใน
อนาคต โดยมุ่งเน้นการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมเพื่อนามาใช้ให้เกิดประโยชน์ในเชิงธุรกิจ กาหนดวาระการวิจัย
แห่งชาติ ส่งเสริมความร่วมมือและการเป็นหุ้นส่วนของทุกฝ่ายทั้งภาครัฐ ภาคการศึกษา ชุมชน และภาคเอกชน
ในทุ ก สาข าการผลิ ตและบริ การ สร้ างสภ าพ แว ดล้ อ ม และองค์ ประกอบ ของระบ บวิ จั ย แล ะ
การพั ฒ นานวั ต กรรมให้ เ ข้ ม แข็ ง รวมทั้ ง บู ร ณาการการวิ จั ย และพั ฒ นานวั ต กรรมกั บ การน าไปใช้
ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์
๘.๕.๓ สร้างเครือข่ายการทาวิจัยระหว่างภาคส่วนต่าง ๆ ปฏิรูปและบูรณาการระบบการเรียนการสอน
กับระบบงานวิจัยและพัฒนา ให้เอื้อต่อการเพิ่มศักยภาพด้านนวัตกรรมของประเทศ เพื่อสนับสนุนการสร้าง
ความเข้มแข็งของธุรกิจไทยทุกระดับในเวทีการค้าโลก ส่งเสริมกระบวนการการทางานของภาครัฐและภาคเอกชน
ในการวิจัยและพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี นวัตกรรมให้เป็นระบบเปิด และมีการบูรณาการการทางานกัน
อย่ างมีป ระสิ ทธิภ าพ รวมทั้งเชื่อมโยงระบบการศึกษากับภาคปฏิบัติจริ งในภาคธุร กิจ โดยเฉพาะอย่างยิ่ ง
การสร้างนักวิจัยมืออาชีพและนวัตกรที่สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มและยกระดับงานวิจัย สู่การเพิ่มศักยภาพด้าน
เทคโนโลยีและนวัตกรรมของประเทศ
๘.๖ ส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาทักษะทุกช่วงวัย
๘.๖.๑ มุ่งเน้นการพัฒนาโรงเรียนควบคู่กับการพัฒนาครู เพิ่มประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการศึกษาใน
ทุกระดับบนพื้นฐานการสนับสนุนที่คานึงถึงความจาเป็นและศักยภาพของสถาบันการศึกษาแต่ละแห่ง พร้อมทั้ง
จัดให้มีมาตรฐานขั้นต่าของโรงเรียนในทุกระดับ และสร้างระบบวัดผลโรงเรียนและครูที่สะท้อนความรับผิดชอบ
ต่อ ผลลั พ ธ์ที่ เ กิด กับ ผู้ เ รี ย น คื น ครู ใ ห้ นั ก เรี ยนโดยลดภาระงานที่ ไ ม่จ าเป็น รวมถึ งจั ดให้ มี ร ะบบฐานข้อ มู ล
เพื่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ โดยการเชื่อมโยงหรือส่งต่อข้อมูลครอบครัวและผู้เรียนระหว่างหน่วยงานต่าง ๆ
ตั้งแต่แรกเกิดจนถึงการพัฒ นาตลอดช่ว งชีวิต ตลอดจนพั ฒ นาช่อ งทางให้ ภ าคเอกชนมีส่ ว นร่ว มในการจั ด
การศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต
๘.๖.๒ พัฒนาแพลตฟอร์มการเรียนรู้ผ่านระบบดิจิทัล พร้อมทั้งส่งเสริมให้มีการนาเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสร้างสรรค์ที่เหมาะสมมาใช้ในการเรียนการสอนออนไลน์แบบเปิดที่หลากหลาย เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้
ด้วยตนเองตามความสนใจและเหมาะสมกับช่วงวัย ตลอดจนพัฒนาแหล่ งเรียนรู้และอุทยานการเรียนรู้สาหรับ
เยาวชนที่เชื่อมโยงเทคโนโลยีกับวิถีชีวิต และส่งเสริมการเรียนการสอนที่เหมาะสมสาหรับผู้ที่เข้าสู่สังคมสูงวัย
๘.๖.๓ ลดความเหลื่อมลาทางการศึกษา โดยบูรณ าการการดาเนินงานระหว่างหน่วยจัดการศึกษากับ
กองทุ น เพื่ อ ความเสมอภาคทางการศึ ก ษา มุ่ ง เน้ น กลุ่ ม เด็ ก ด้ อ ยโอกาสและกลุ่ ม เด็ ก นอกระบบการศึ ก ษา
ปรับเปลี่ยนการจัดสรรงบประมาณให้สอดคล้องกับความจาเป็นของผู้เรียนและลักษณะพื้นที่ของสถานศึกษา
จัดระบบโรงเรี ยนพี่เลี้ย งจั บคู่ระหว่างโรงเรียนขนาดใหญ่ที่มีคุณภาพการศึกษาดีกับโรงเรียนขนาดเล็กเพื่อ

๔๔
ยกระดับคุณภาพการศึกษา และการส่งเสริมให้ภ าคเอกชน ชุมชนในพื้นที่เข้ามามีส่วนร่วมในการออกแบบ
การศึกษาในพื้นที่ สนับสนุนเด็กที่มีความสามารถแต่ไม่มีทุนทรัพย์เป็นกรณีพิเศษ ตลอดจนแก้ไขปัญหาหนี้สิน
ทางการศึกษา โดยการปรับโครงสร้างหนี้กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา และทบทวนรูปแบบการให้กู้ยืมเพื่อ
การศึกษาที่เหมาะสม
๘.๖.๔ พัฒนาทักษะอาชีพทุกช่วงวัย โดยกาหนดระบบที่เอื้อต่อการพัฒนาทักษะและเพิ่มประสิทธิภาพ
ของทุกช่วงวัย อาทิ การพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษาให้เชื่อมโยงกับระบบคุณวุฒิวิชาชีพ โดยมีกลไกการ
วัดและประเมินผลเพื่อเทียบโอนความรู้และประสบการณ์หน่วยการเรียนที่ชัดเจน ส่งเสริมเยาวชนที่มีศักยภาพ
ด้านกีฬาให้สามารถพัฒนาไปสู่นักกีฬาอาชีพ การกาหนดมาตรฐานฝีมือแรงงาน การจัดให้มีระบบที่สามารถ
รองรับความต้องการพัฒนาปรับปรุงทักษะอาชีพของทุกช่วงวัย เพื่อรองรับการเปลี่ยนสายอาชีพให้ต รงกับความ
ต้องการของตลาดแรงงานที่อาจจะเปลี่ยนไปตามแนวโน้มความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีในอนาคต
๘.๖.๕ ส่งเสริมหลักคิดที่ถูกต้อง โดยสอดแทรกการปลูกฝังวินัยและอุดมการณ์ที่ถูกต้องของคนในชาติ
หลักคิดที่ถูกต้องด้านคุณธรรม จริยธรรม การมีจิตสาธารณะการเคารพกฎหมาย และกติกาของสังคมเข้าไปใน
ทุกสาระวิชาและในทุกกิจกรรม ควบคู่ไปกับการส่งเสริมกลไกสร้างความเข้มแข็งของสถาบันครอบครัวในทุกมิติ
อย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ ปรับสภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษาให้เอื้อต่อการมี
คุณธรรมจริยธรรม และจิตสาธารณะ รวมทั้งลงโทษผู้ละเมิด บรรทัดฐานที่ดีทางสังคม ตลอดจนส่งเสริมให้เกิด
การมีส่วนร่วมของประชาชนในการขับเคลื่อนประเทศ
๘.๗ จัดทาระบบปริญญาชุมชนและการจัดอบรมหลักสูตรระยะสัน เน้นออกแบบหลักสูตรระยะสั้นตามความ
สนใจ พัฒนาทักษะต่าง ๆ ที่ใช้ในการดารงชีวิตประจาวันและทักษะอาชีพของคนทุกช่วงวัยในพื้นที่และชุมชน
เป็นหลัก พร้อมทั้งศึกษาแนวทางการพัฒนาเป็นรูปแบบธนาคารหน่วยกิต ซึ่งเป็นการเรียนเก็บหน่วยกิตของวิชา
เรียนเพื่อให้ผู้เรียนสามารถเรียนข้ามสาขาวิชาและข้ามสถาบันการศึกษา หรือทางานไปพร้อมกัน หรือเลือก
เรียนเฉพาะหลักสูตรที่สนใจ เพื่อสร้างโอกาสของคนไทยทุกช่วงวัยและทุกระดับสามารถพัฒนาตนเองทั้งในด้าน
การศึกษาและการดารงชีวิต
6. จุดเน้นนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
นายณั ฏ ฐพล ที ป สุ ว รรณ รั ฐ มนตรี ว่ า การกระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร ลงนามในประกาศ
กระทรวงศึกษาธิ การ เรื่ อง นโยบายและจุดเน้น ของกระทรวงศึกษาธิ การ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
เพื่อให้การดาเนินการจัดการศึกษาและการบริหารจัดการการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ
ในปีงบประมาณ พ.ศ.2563 มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ เป้าหมายของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์
ชาติ วัตถุประสงค์ของแผนการปฏิรู ปประเทศด้านการศึกษา และนโยบายของรัฐบาล โดยเฉพาะนโยบาย
เร่งด่วนเรื่องการเตรียมคนสู่ศตวรรษที่ 21
อาศัยอานาจตามความในมาตรา 8 และมาตรา 12 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหาร
ราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการจึงประกาศนโยบายและจุดเน้น
ของกระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ดังนี้

๔๕
หลักการ
1. ให้ความสาคัญกับประเด็นคุณภาพและประสิทธิภาพในทุกมิติ ทั้งผู้เรียน ครู และบุคลากร
ทางการศึกษา ข้าราชการพลเรือน และผู้บริหารทุกระดับ ตลอดจนสถานศึกษาทุกระดับทุกประเภท และเป็น
การศึกษาตลอดชีวิต
2. บู ร ณาการการท างานร่ว มกัน ระหว่ างส่ ว นราชการหลั ก องค์ การมหาชนในก ากั บของ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ให้มีความคล่องตัว รวมทั้งหน่วยงานสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ในพื้นที่
ภูมิภาคให้สามารถปฏิบัติงานร่วมกันได้ เพื่อดาเนินการปฏิรูปการศึกษาร่วมกับภาครัฐ ภาคเอกชนและภาค
ประชาชนตามนโยบายประชารัฐ
ระดับก่อนอนุบาล
เน้นประสานงานกับส่วนราชการ และชุมชน ในการเตรียมความพร้อมผู้เรียน ทั้งด้านสุขภาพ
และโภชนาการ และจัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่เชื่อมโยงกับระบบโรงเรียนปกติ
ระดับอนุบาล
เน้นสร้างความร่วมมือกับพ่อแม่ ผู้ปกครอง และชุมชน เพื่อออกแบบกิจกรรมการพัฒนาทักษะ
ที่สาคัญด้านต่าง ๆ เช่น ทักษะทางสมอง ทักษะความคิดความจา ทักษะการควบคุมอารมณ์ ทักษะการรู้จักและ
ประเมินตนเอง
ระดับประถมศึกษา
มุ่งคานึงถึงพหุปัญญาของผู้เรียนรายบุคคลที่หลากหลายตามศักยภาพ ด้วยจุดเน้น ดังนี้
1. ปลูกฝังความมีระเบียบวินัย ทัศนคติที่ถูกต้อง โดยใช้กระบวนการลูกเสือและยุวกาชาด
2. เรียนภาษาไทย เน้นเพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการเรียนรู้วิชาอื่น
3. เรียนภาษาอังกฤษและภาษาพื้นถิ่น (ภาษาแม่) เน้นเพื่อการสื่อสาร
4. เรี ย นรู้ ด้วยวิธีการ Active Learning เพื่อพัฒ นากระบวนการคิด การเรียนรู้ จาก
ประสบการณ์จริงหรือสถานการณ์จาลองผ่านการลงมือปฏิบัติ และเปิดโลกทัศน์มุมมองร่วมกันระหว่างผู้เรียน
และครูด้วยการจัดการเรียนการสอนในเชิงแสดงความคิดเห็นมากขึ้น
5. สร้างแพลตฟอร์มดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้ และใช้ดิจิทัลเป็นเครื่องมือการเรียนรู้
6. จัดการเรียนการสอนเพื่อฝึกทักษะการคิดแบบมีเหตุผลและเป็นขั้นตอน (Coding)
7. พัฒนาครูให้มีความชานาญในการสอนภาษาอังกฤษ และภาษาคอมพิวเตอร์ (Coding)
8. จัดให้มีโครงการ 1 ตาบล 1 โรงเรียนคุณภาพ โดยเน้นปรับสภาพแวดล้อมทั้งภายในและ
ภายนอกบริเวณโรงเรียนให้เอื้อต่อการสร้างคุณธรรม จริยธรรม และจิตสาธารณะ
ระดับมัธยมศึกษา
มุ่งต่อยอดระดับประถมศึกษา ด้วยจุดเน้น ดังนี้
1. จัดการเรียนรู้ด้วยวิธีการทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรม คณิตศาสตร์ (STEM)
และภาษาต่างประเทศ (ภาษาที่สาม)
2. จัดการเรียนรู้ที่หลากหลาย เพื่อสร้างทักษะพื้นฐานที่เชื่อมโยงสู่การสร้างอาชีพและการ
มีงานทา เช่น ทักษะด้านกีฬาที่สามารถพัฒนาไปสู่นักกีฬาอาชีพ ทักษะภาษาเพื่อเป็นมัคคุเทศก์

๔๖
ระดับอาชีวศึกษา
มุ่งจัดการศึกษาเพื่อการมีงานทา และสร้างนวัตกรรมตามความต้องการของพื้นที่ชุมชน
ภูมิภาคหรือประเทศ รวมทั้งการเป็นผู้ประกอบการเอง ด้วยจุดเน้น ดังนี้
1. จัดการศึกษาในระบบทวิภาคี ให้ผู้เรียนมีทักษะและความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน
2. เรียนภาษาอังกฤษ เพื่อเพิ่มทักษะสาหรับใช้ในการประกอบอาชีพ
3. เรียนรู้การใช้ดิจิทัล เพื่อใช้เป็นเครื่องมือสาหรับในการสร้างอาชีพ
4. จัดตั้งศูนย์ประสานงานการผลิตและพัฒนากาลังคนอาชีวศึกษาในภูมิภาค
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
มุ่งสร้างโอกาสให้ประชาชนผู้แทนที่สาเร็จหลักสูตร สามารถมีงานทา ด้วยจุดเน้น ดังนี้
1. เรียนรู้การใช้ดิจิทัล เพื่อใช้เป็นเครื่องมือสาหรับหาช่องทางในการสร้างอาชีพ
2. จัดทาหลักสูตรพัฒนาอาชีพที่เหมาะสมสาหรับผู้ที่เข้าสู่สังคมสูงวัย
การขับเคลื่อนสู่การปฏิบัติ
1. ทุกหน่วยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ต้องปรับปรุงแผนปฏิบัติราชการให้สอดคล้อง
กับ นโยบายรั ฐ บาล และวางแผนใช้งบประมาณเป็นรายไตรมาส รวมทั้ง ใช้จ่ายงบประมาณให้ เป็ นไปตาม
กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง
2. จัดทาฐานข้อมูล (Big Data) ของกระทรวงศึกษาธิการ ให้ครบถ้วน ถูกต้อง ทันสมัย
3. ใช้เทคโนโลยีและดิจิทัลเป็นเครื่องมือในการพัฒนางานทั้งระบบ เน้นการเรียนรู้และการ
บริหารจัดการ
4. ปรับปรุงโครงสร้างของกระทรวงศึกษาธิการให้เกิดความคล่องตัว หากติดขัดในเรื่องข้อ
กฎหมาย ให้ผู้บริหารระดับสูงร่วมหาแนวทางการแก้ไขร่วมกัน
5. ให้หน่วยงานระดับกรมกาหนดแผนงานสนับสนุนทรัพยากร งบประมาณ อัตรากาลัง ตาม
ความต้องการจาเป็น ให้แก่หน่วยงานในพื้นที่ภูมิภาค
6. ใช้กลไกกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา มาบูรณาการการดาเนินงานร่วมกับ
หน่วยจัดการศึกษา
7. เร่งทบทวน (ร่าง) พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.......... โดยปรับปรุงสาระสาคัญ
ให้เอื้อต่อการขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาล
8. ในระดั บ พื้ น ที่ ห ากเกิ ด ปั ญ หาข้ อ ติ ด ขั ด การปฏิ บั ติ ง าน ต้ อ งศึ ก ษา ตรวจสอบข้ อ มู ล /
ข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้น เช่น จานวนเด็กในพื้นที่น้อยลง ซึ่งจาเป็นต้องมีการควบรวมโรงเรียน ให้พิจารณาสื่อสาร
อธิบายทาความเข้าใจที่ชัดเจนกับชุมชน
9. วางแผนการใช้อัตรากาลังครู โดยเฉพาะครูร ะดับอนุบาล และครูระดับอาชีวศึกษา ให้มี
ประสิทธิภาพ และจัดทาแผนการประเมินครูอย่างเป็นระบบ รวมทั้งจัดทาหลักสูตรการพัฒนาครูให้มีองค์ความรู้
และทักษะในด้านพหุปัญญาของผู้เรียน
10. ให้ ศึ ก ษาธิ ก ารจั ง หวั ด จั ด ท าแผนการจั ด การศึ ก ษาของแต่ ล ะจั ง หวั ด น าเสนอต่ อ
คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด และขับเคลื่อนสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม
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11. ให้ ผู้ ตรวจราชการกระทรวงศึ กษาธิ การ และศึ กษาธิ การภาค มี บทบาทหน้า ที่ตรวจ
ราชการ ติดตาม ประเมินผลในระดับนโยบาย และจัดทารายงานเสนอต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
อนึ่ง สาหรับภารกิจของส่วนาชการหลักและหน่วยงานที่ปฏิบัติงานตามปกติ (Function) งาน
ในเชิ ง ยุ ท ธศาสตร์ (Agenda) และงานในเชิ ง พื้ น ที่ (Area) ซึ่ ง ได้ ด าเนิ น การอยู่ ก่ อ นนั้ น หากรั ฐ บาลหรื อ
กระทรวงศึกษาธิการมีนโยบายสาคัญเพิ่มเติมในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 นอกเหนือจากที่กาหนด หากมี
ความสอดคล้องกับหลักการในข้ างต้น ให้ถือเป็นหน้าที่ของส่วนราชการหลักและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะต้อง
เร่งรัด กากับ ติดตาม ตรวจสอบให้การดาเนินการเกิดผลสาเร็จและมีประสิทธิภาพอย่างเป็นรูปธรรมด้วยเช่นกัน
7. แผนพัฒนาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564)
กระทรวงศึกษาธิการ ได้จัดทาแผนพัฒนาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.
2560-2564) โดยได้น้อมนาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้เป็นกรอบในการดาเนินงาน
และสอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาประเทศในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.
2560 - 2564) โดยกาหนดสาระสาคัญ ดังนี้
วิสัยทัศน์
“มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้คู่คุณธรรม มีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความสุขในสังคม”
พันธกิจ
1. ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ/ประเภทสู่สากล
2. เสริมสร้างโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาของประชาชนอย่างทั่วถึง เท่าเทียม
3. พัฒนาระบบบริหารจัดการการศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล
เป้าหมายหลักของแผนพัฒนาการศึกษาฯ
1. คุณภาพการศึกษาของไทยดีขึ้น คนไทยมีคุณธรรมจริยธรรม มีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลง และ
การพัฒนาประเทศในอนาคต
2. กาลังคนได้รับการผลิตและพัฒนา เพื่อเสริมสร้างศักยภาพการแข่งขันของประเทศ
3. มีองค์ความรู้ เทคโนโลยี นวัตกรรม สนับสนุนการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน
4. คนไทยได้รับโอกาสในเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต
5. ระบบบริหารจัดการการศึกษามีประสิทธิภาพ และทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมตามหลักธรรมาภิบาล
ตัวชี้วัดตามเป้าหมายหลัก
1. ผลคะแนนสอบ PISA ในแต่ละวิชา
2. ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของคะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาหลักระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานจาก
การทดสอบระดับชาติ
3. ร้อยละคะแนนเฉลี่ยของผู้เรียนที่มีคุณธรรมจริยธรรม
4. ร้อยละคะแนนเฉลี่ยของผู้เรียนทุกระดับการศึกษามีความเป็นพลเมืองและพลโลก
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5. สัดส่วนผู้เรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายประเภทอาชีวศึกษาต่อสายสามัญ
6. จานวนปีการศึกษาเฉลี่ยของคนไทยอายุ 15 - 59 ปี
7. ร้อยละของกาลังแรงงานที่สาเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้นขึ้นไป
8. ร้อยละของนักเรียนต่อประชากรวัยเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย อายุ 15-17 ปี
9. สัดส่วนผู้เรียนในสถานศึกษาทุกระดับของรัฐต่อเอกชน
10. จานวนภาคีเครือข่ายที่เข้ามามีส่วนร่วมในการจัด/พัฒนาและส่งเสริมการศึกษา
ยุทธศาสตร์
1. ยุทธศาสตร์พัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล
2. ยุทธศาสตร์ผลิต พัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา
3. ยุทธศาสตร์ผลิตและพัฒนากาลังคน รวมทั้งงานวิจัยที่สอดคล้องกับความต้องการของการพัฒนา
ประเทศ
4. ยุทธศาสตร์ขยายโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษา และการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต
5. ยุทธศาสตร์ส่งเสริมและพัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา
6. ยุทธศาสตร์พัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา
8. นโยบายสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
วิสัยทัศน์
“สร้างคุณภาพทุนมนุษย์ สู่สังคมอนาคตที่ยั่งยืน”
พันธกิจ
๑. จั ด การศึ ก ษาเพื่ อ เสริ ม สร้ า งความมั่ น คงของสถาบั น หลั ก ของชาติ แ ละการปกครอง
ในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
๒. พั ฒ นาผู้ เ รี ย นให้ มี ค วามสามารถความเป็ น เลิ ศ ทางวิ ช าการเพื่ อ สร้ า งขี ด ความสามารถ
ในการแข่งขัน
๓. พั ฒ นาศั ก ยภ าพ และคุ ณภ าพ ผู้ เ รี ย นให้ มี ส มรรถ นะตา มหลั ก สู ต รแ ละคุ ณ ลั ก ษณ ะ
ในศตวรรษที่ ๒๑
๔. สร้างโอกาส ความเสมอภาค ลดความเหลื่อมล้า ให้ผู้เรียนทุกคนได้รับบริการทางการศึกษาอย่าง
ทั่วถึงและเท่าเทียม
๕. พัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นมืออาชีพ
๖. จัด การศึกษาเพื่อ พัฒ นาคุณ ภาพชีวิต ที่เ ป็นมิต รกับ สิ่ง แวดล้อม ยึด หลัก ปรัช ญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง และเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs)
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๗. ปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษาทุกระดับ และจัดการศึกษาโดยใช้ เทคโนโลยี
ดิจิทัล (Digital Technology) เพื่อพัฒนามุ่งสู่ Thailand ๔.๐
เป้าหมาย
๑. ผู้ เ รี ย นมี ค วามรั ก ในสถาบั น หลั ก ของชาติ และยึ ด มั่ น การปกครองระบอบประชาธิ ป ไตย อัน มี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง มีหลักคิดที่ถูกต้อง และเป็นพลเมืองดี ของ
ชาติ มีคุณธรรม จริยธรรม มีค่านิยมที่พึงประสงค์ มีจิตสาธารณะ รับผิดชอบต่อสังคมและผู้อื่น ซื่อสัตย์ สุจริต
มัธยัสถ์ อดออม โอบอ้อมอารี มีวินัย รักษาศีลธรรม
๒. ผู้เรียนที่มีความสามารถพิเศษด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ศิลปะ ดนตรี กีฬา ภาษา และอื่น ๆ
ได้รับการพัฒนาอย่างเต็มตามศักยภาพ
๓. ผู้ เ รี ย น เป็ น บุ ค คลแห่ ง การเรี ย นรู้ คิ ด ริ เ ริ่ ม และสร้ า งสรรค์ น วั ต กรรม มี ค วามรู้ มี ทั ก ษะ
มี ส มรรถนะตามหลั ก สู ต ร และคุ ณ ลั ก ษณะของผู้ เ รี ย นในศตวรรษที่ ๒๑ มี สุ ข ภาวะที่ เ หมาะสมตามวั ย
มี ค วามสามารถในการพึ่ ง พาตนเอง ตามหลั ก ปรั ช ญาของเศรษฐกิ จ พอเพี ย ง และการเป็ น พลเมื อ ง
พลโลกที่ดี (Global Citizen) พร้อมก้าวสู่สากล นาไปสู่การสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
๔. ผู้ เ รี ย นที่ มี ค วามต้ อ งการจ าเป็ น พิ เ ศษ (ผู้ พิ ก าร) กลุ่ ม ช าติ พั น ธุ์ กลุ่ ม ผู้ ด้ อ ยโอกาส
และกลุ่มที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกลทุรกันดาร ได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึง เท่าเทียม และมีคุณภาพ
๕ . ผู้ บ ริ ห า ร ค รู แ ล ะ บุ ค ล า ก ร ท า ง ก า ร ศึ ก ษ า เ ป็ น บุ ค ค ล แ ห่ ง ก า ร เ รี ย น รู้ มี ค ว า ม รู้
และจรรยาบรรณ ตามมาตรฐานวิชาชีพ
๖. สถานศึ ก ษาจั ด การศึ ก ษาเพื่ อ การบรรลุ เ ป้ า หมายการพั ฒ นาอย่ า งยั่ ง ยื น ( Sustainable
Development Goals: SDGs) และสร้างเสริม คุณภาพชี วิตที่เป็น มิตรกับสิ่ งแวดล้ อ ม ตามหลั กปรัช ญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง
๗. สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา สถานศึกษา มีสมดุลใน
การบริ ห ารจั ด การเชิ ง บู ร ณาการ มี ก ารก ากั บ ติ ด ตาม ประเมิ น ผล มี ร ะบบข้ อ มู ล สารสนเทศ
ที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ และการรายงานผลอย่ า งเป็ น ระบบ ใช้ ง านวิ จั ย เทคโนโลยี แ ละนวั ต กรรม
ในการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษา
นโยบายสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
นโยบายที่ ๑

ด้านการจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของมนุษย์และของชาติ

เป้าประสงค์
๑. ผู้ เ รี ย นทุ ก คนที่ มี พ ฤติ ก รรมที่ แ สดงออกถึ ง ความรั ก ในสถาบั น หลั ก ของชาติ
ยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

๕๐
๒. ผู้ เ รี ย นทุก คนมี ทั ศนคติที่ ดี ต่อ บ้า นเมื อ ง มี ห ลั ก คิด ที่ ถูก ต้ อง เป็ นพลเมื อ งดี ข องชาติ มี
คุ ณ ธรรม จริ ย ธรรม มี ค่ า นิ ย มที่ พึ ง ประสงค์ มี จิ ต สาธารณะ มี จิ ต อาสา รั บ ผิ ด ชอบต่ อ ครอบครั ว
ผู้อนื่ และสังคมโดยรวม ซื่อสัตย์ สุจริต มัธยัสถ์ อดออม โอบอ้อมอารี มีวินัย และรักษาศีลธรรม
๓. ผู้ เรี ย นทุกคนมีความรู้ ความเข้า ใจ และมีความพร้อมสามารถรับมือ กับภัยคุ กคามทุ ก
รูปแบบที่มีผ ลกระทบต่อความมั่นคง เช่น ภัยจากยาเสพติด ความรุนแรง การคุกคามในชีวิตและทรัพย์สิ น
การค้ามนุษย์ อาชญากรรมไซเบอร์ และภัยพิบัติต่าง ๆ เป็นต้น
๔. ผู้เรียนในเขตพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ได้รับโอกาส และการ
พัฒนาอย่างเต็มศักยภาพ และมีคุณภาพสอดคล้องกับบริบทของพื้นที่
๕. ผู้เรียนในเขตพื้นที่เฉพาะ กลุ่มชาติพันธุ์ กลุ่มผู้ด้อยโอกาส และกลุ่มที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกล
ทุรกันดาร เช่น พื้นที่สูง ชายแดน ชายฝั่งทะเล และเกาะแก่ง เป็นต้น ได้รับการบริการด้านการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ที่มีคุณภาพ และเหมาะสมตรงตามความต้องการ
มาตรการและแนวทางการดาเนินการ
๑. พัฒนาผู้เรียนให้เป็นพลเมืองดีของชาติและเป็นพลโลกที่ดี
๒. พั ฒ นาผู้ เ รี ย นมี ค วามให้ มี ค วามพร้ อ มสามารถรั บ มื อ กั บ ภั ย คุ ก คาม ทุ ก รู ป แบบ
ทุกระดับความรุนแรง ที่มีผลกระทบต่อความมั่นคงของประเทศ
๓. การจัดการศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้
๔. การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนในเขตพื้นที่เฉพาะ
นโยบายที่ ๒

ด้านการจัดการศึกษาเพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ

เป้าประสงค์
๑. ผู้เรียนทุกระดับให้มีความเป็นเลิศ มีทักษะที่จาเป็นในศตวรรษที่ ๒๑
๒. ผู้เรียนมีความเป็นเลิศตามความถนัดและความสนใจ นาไปสู่การพัฒนาทักษะวิชาชีพ เป็นนักคิด
เป็นผู้สร้างนวัตกรรม เป็นนวัตกร
๓. ผู้เรียนได้รับโอกาสเข้าสู่เวทีการแข่งขันระดับนานาชาติ
ตัวชี้วัด
๑. จานวนผู้เรียนมีความเป็ นเลิศทางด้านวิชาการ มีทักษะความรู้ที่ส อดคล้องกับทักษะที่จาเป็นใน
ศตวรรษที่ ๒๑
๒. ผู้ เรี ยนระดับ มัธ ยมศึกษาผ่ านการประเมินสมรรถนะที่จาเป็นด้านการรู้เรื่องการอ่าน (Reading
Literacy) ด้านการรู้เรื่องคณิตศาสตร์ (Mathematical Literacy) และด้านการรู้เรื่องวิทยาศาสตร์ (Scientific
Literacy) ตามแนวทางการประเมิน PISA
๓. ร้อยละของผู้เรียนที่มีศักยภาพได้รับโอกาสเข้าสู่เวทีการแข่งขันระดับนานาชาติ

๕๑
มาตรการและแนวทางการดาเนินการ
๑. สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
๑.๑ ศึกษาวิเคราะห์ วิจัยและพัฒนาเครื่ องมือวัดแวว และรวบรวมเครื่องมือ วัดแววจากหน่วยงาน
ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน
๑.๒ ส่งเสริมสนับสนุน ให้สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ดาเนินการวัดแววความถนัดทางการเรียนของ
นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นของโรงเรียนในเขตพื้นที่การศึกษา จัดกิจกรรมแนะแนวให้ผู้เรียนค้นหาตนเอง
นาไปสู่การพัฒนาผู้เรียนให้มีความพร้อมที่จะพัฒนาต่อยอดไปสู่ความเป็นเลิศด้านทักษะอาชีพที่ตรงตามความ
ต้องการและความถนัดของผู้เรียน
๑.๓ ศึกษา วิเคราะห์ความเหมาะสมของวิธีและกระบวนการงบประมาณ ตั้งแต่จานวนงบประมาณใน
การสนับสนุนสถานศึกษาและผู้เรียนอย่างเพียงพอ และเหมาะสม วิธีการจัดสรร วิธีการด้านระบบบัญชี การ
เบิกจ่าย และการติดตาม ตรวจสอบ เป็น ต้น เพื่อกระจายอานาจให้สถานศึกษา มีความเป็นอิสระในการจัด
การศึกษาเพื่อพัฒนาผู้เรียนอย่างเต็มศักยภาพ
๑.๔ ส่งเสริมสนับสนุนให้ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา และสถานศึกษาจัดทาแผนงาน โครงการ และ
กิจกรรม เพิ่มศักยภาพผู้เรียนตามความถนัด ความสนใจ และความต้องการพัฒนา ทั้งด้านวิชาการ ด้านอาชีพ
และกิจกรรมเสริมหลักสูตร ตั้งแต่ระดับสถานศึกษา เขตพื้นที่การศึกษา จังหวัด ภูมิภาค ระดับประเทศ และ
ระดับนานาชาติ
๑.๕ ก ากับ ติ ดตาม และให้ ค วามช่ ว ยเหลื อสถานศึ ก ษา พร้ อมทั้ ง รายงานผลการด าเนิ น งานต่ อ
กระทรวงศึกษาธิการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
๒. สถานศึกษา
๒.๑ ดาเนินการวัดแววผู้เรียน และพัฒนาขีดความสามารถของผู้เรียนตามศักยภาพ และความถนัด
โดยจัดการเรียนรู้ผ่านกิจกรรมการปฏิบัติจริง (Active Learning) เช่น การจัดการเรียนรู้ตามกระบวนการ ๕
ขั้นตอนหรือบันได ๕ ขั้น (Independent Study : IS) การเรียนรู้เชิงบูรณาการแบบสหวิทยาการ เช่น สะเต็ม
ศึกษา (Science Technology Engineering and Mathematics Education : STEM Education) เป็นต้น
โดยส่งเสริมให้ครูจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้ผู้เรียนเรียนรู้ด้วยตนเองผ่านระบบดิจิทัล (Digital
Learning Platform)
๒.๒ ปรับเปลี่ยนอัตลักษณ์ของสถานศึกษาให้มุ่งเน้นการจัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียนมีความเป็นเลิศทาง
วิชาการตามความถนัด ความสามารถ ความสนใจของผู้เรียน และจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาสุขพลานามัย ให้เป็น
คนที่สมบูรณ์แข็งแรงทั้งร่างกายและจิตใจ
๒.๓ สถานศึกษา พัฒนาหลักสูตรและการจัดกิจกรรมกระบวนการเรียนรู้เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีความ
เป็นเลิศทางวิชาการตามความสนใจ และความถนัดเต็มตามศักยภาพ

๕๒
๒.๔ ส่งเสริม สนับสนุน ให้ครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้รับการพัฒนาเพื่อปรับเปลี่ยนกระบวนการ
จัดการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียนโดยเน้นการจัดการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียนเป็นรายบุคคลตามความต้องการ และความถนัด
ของผู้เรียน
๒.๕ จัดกิจกรรมการเรียนรู้ ให้ผู้เรียนมีความเป็นเลิศในทักษะสื่ อสารภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และ
ภาษาที่ ๓ เพิ่มเติมอย่างน้อย ๑ ภาษา
๒.๖ ปรับ เปลี่ย นวิธ ีก ารวัด ประเมิน ผลการเรีย นของผู้เ รีย น โดยมุ่ง เน้น การวัด ประเมิน ตาม
สมรรถนะรายบุ ค คล โดยการจั ด ให้ มี ก ารวั ด ประเมิ น จากส่ ว นกลางในชั้ น มั ธ ยมศึ ก ษาปี ที่ ๓
และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖
๒.๗ สรุปและรายงานผลการดาเนินงานต่อสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
นโยบายที่ ๓

ด้านการพัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพของทรัพยากรมนุษย์
พั ฒ นาประชากรวั ย เรี ย นทุ ก คน ทุ ก ช่ ว งวั ย ตั้ ง แต่ ช่ ว งปฐมวั ย ประถมศึ ก ษา
และมั ธ ยมศึ ก ษา ผู้ เ รี ย นที่ มี ค วามต้ อ งการดู แ ลเป็ น พิ เ ศษ ให้ มี ค วามพร้ อ มทั้ ง ทางด้ า นร่ า งกาย
จิ ต ใจ อารมณ์ สั ง คม และสติ ปั ญ ญา มี ศั ก ยภาพ มี ทั ก ษะความรู้ เป็ น คนดี มี วิ นั ย เรี ย นรู้ ไ ด้ ด้ ว ยตนเอง
มี ค วามสามารถในการวางแผนชี วิ ต และการวางแผนทางการเงิ น ที่ เ หมาะสม สามารถด ารงชี วิ ต
อย่ า งมี คุ ณ ค่ า โดยการพั ฒ นาระบบการเรี ย นรู้ ที่ ต อบสนองต่ อ การเปลี่ ย นแปลงในศตวรรษที่ ๒๑
มีก ารออกแบบระบบการเรี ย นรู้ ใหม่ พั ฒ นาระบบการเรีย นรู้ ต ลอดชี วิ ต ผู้ เ รี ย นสามารถก ากั บ การเรี ย นรู้
ที่ เ หมาะสมกั บ ตนเองได้ อ ย่ า งต่ อ เนื่ อ งแม้ จ ะออกจากระบบการศึ ก ษาแล้ ว รวมถึ ง ความตระหนั ก ถึ ง
พหุ ปั ญ ญาของมนุ ษ ย์ ที่ ห ลากหลาย และการพั ฒ นาและรั ก ษากลุ่ ม ผู้ มี ค วามสามารถพิ เ ศษของพหุ ปั ญ ญา
แต่ละประเภท เสริมสร้างให้ผู้เรียนมีลักษณะนิสัย มีความรักในสุขภาพและพลานามัย และพัฒนาทักษะด้านกีฬา
สู่ความเป็นเลิศ และกีฬาเพื่อการอาชีพ
ครู และบุ ค ลากรทางการศึ ก ษา เป็ น ผู้ ที่ มี บ ทบาทส าคั ญ ในการพั ฒ นาทรั พ ยากรมนุ ษ ย์
ให้ ค นไทยเป็ น คนดี คนเก่ ง มี คุ ณ ภาพ พร้ อ มส าหรั บ วิ ถี ชี วิ ต ในศตวรรษที่ ๒๑ ครู และบุ ค ลากร
ทางการศึ ก ษา ต้ อ งตระหนั ก ถึ ง ความส าคั ญ ในอาชี พ และหน้ า ที่ ข องตน โดย ครู ต้ อ งมี จิ ต วิ ญ ญาณ
ของความเป็ น ครู มี ค วามรู้ ค วามสามารถอย่ า งแท้ จ ริ ง และเป็ น ต้ น แบบด้ า นคุ ณ ธรรมและจริ ย ธรรม
พั ฒ นาตนเองทางวิ ช าชี พ อย่ า งต่ อ เนื่ อ ง เพื่ อ ประโยชน์ ใ นการพั ฒ นาผู้ เ รี ย น เปลี่ ย นโฉมบทบาท “ครู ”
ให้เป็นครูยุคใหม่ โดยปรับบทบาทจาก “ครูผู้ส อน” เป็น “Coach” หรือ ผู้ อานวยการการเรียนรู้ทาหน้าที่
กระตุ้ น สร้ า งแรงบั น ดาลใจ แนะน าวิ ธี เ รี ย นรู้ แ ละวิ ธี จั ด ระเบี ย บการสร้ า งความรู้ ออกแบบกิ จ กรรม
และสร้างนวัตกรรมการเรียนรู้ให้ผู้เรียน และมีบทบาทเป็นนักวิจัยพัฒนากระบวนการเรียนรู้เพื่อผลสัมฤทธิ์ของ
ผู้เรียน

๕๓
เป้าประสงค์
๑. หลักสูตรปฐมวัยและหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีการพัฒนาที่สอดคล้องกับ
แนวโน้มการพัฒนาของประเทศ
๒. ผู้ เ รี ย นได้ รั บ การพั ฒ นาตามจุ ด มุ่ ง หมายของหลั ก สู ต ร และมี ทั ก ษะความสามารถ
ที่สอดคล้องกับทักษะที่จาเป็นในศตวรรษที่ ๒๑ มีความยืดหยุ่นทางด้านความคิด สามารถทางานร่วมกับผู้อื่นได้
ภายใต้สังคมที่เป็นพหุวัฒนธรรม รวมถึงการวางพื้นฐานการเรียนรู้เพื่อการวางแผนชีวิต ที่เหมาะสมในแต่ละช่วง
วัยและนาไปปฏิบัติได้
๓. ผู้เรียนได้รับการพัฒนาให้มีความรู้และทักษะนาไปสู่การพัฒนานวัตกรรม
๔. ผู้ เ รี ย นได้ รั บ การพั ฒ นาเต็ ม ตามศั ก ยภาพ เชื่ อ มโยงสู่ อ าชี พ และการมี ง านท า
มีทักษะอาชีพที่สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ
๕. ผู้ เรีย นได้รับการพัฒ นาให้มีศักยภาพในการจัดการสุ ขภาวะของตนเองให้มีสุ ขภาวะที่ดี
สามารถดารงชีวิตอย่างมีความสุขทั้งด้านร่างกายและจิตใจ
๖. ครู เปลี่ยนบทบาทจาก “ครูผู้สอน” เป็น “Coach” ผู้ให้คาปรึกษาข้อเสนอแนะการเรียนรู้
หรือผู้อานวยการการเรียนรู้
๗. ครู มี ค วามรู้ ค วามสามารถในการจั ด การเรี ย นการสอน และเป็ น แบบอย่ าง
ด้านคุณธรรมและจริยธรรม
ตัวชี้วัด
๑ . ผู้ เ รี ย น ทุ ก ร ะ ดั บ มี ส ม ร ร ถ น ะ ส า คั ญ ต า ม ห ลั ก สู ต ร มี ทั ก ษ ะ ก า ร เ รี ย น รู้
ในศตวรรษที่ ๒๑ (3R8C)
๒. ร้อยละของผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ ที่มีคะแนนผลการทดสอบความสามารถพื้นฐาน
ระดับชาติ (NT) ผ่านเกณฑ์ที่กาหนด
๓. ร้อยละของผู้เรียนที่มีคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)
มากกว่าร้อยละ ๕๐ ในแต่ละวิชาเพิ่มขึ้นจากปีการศึกษาที่ผ่านมา
๔. ร้ อ ยละผู้ เ รี ย นที่ จ บการศึ ก ษาชั้ น ประถมศึ ก ษาปี ที่ ๖ ชั้ น มั ธ ยมศึ ก ษาปี ที่ ๓
ชั้ น มั ธ ยมศึ ก ษาปี ที่ ๖ มี ทั ก ษะการเรี ย นรู้ ที่ เ ชื่ อ มโยงสู่ อ าชี พและการมี ง านท า ตามความถนั ด
และความต้องการของตนเอง มีทักษะอาชีพที่สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ วางแผนชีวิตและวางแผน
ทางการเงินที่เหมาะสมและนาไปปฏิบัติได้
๕. ผู้ เ รี ย นทุ ก คนมี ทั ก ษะพื้ น ฐานในการด ารงชี วิ ต สามารถด ารงชี วิ ต อยู่ ใ นสั ง คม
ได้อย่ างมีความสุ ข มีความยื ดหยุ่น ทางด้านความคิด สามารถทางานร่ว มกับผู้ อื่นได้ ภายใต้สั งคมที่เป็นพหุ
วัฒนธรรม

๕๔
๖. ผู้ เ รี ย นทุ ก คนมี ศั ก ยภาพในการจั ด การสุ ข ภาวะของตนเองให้ มี สุ ข ภาวะที่ ดี สามารถ
ดารงชีวิตอย่างมีความสุขทั้งด้านร่างกายและจิตใจ
๗. ครู มีการเปลี่ยนบทบาทจาก “ครูผู้สอน” เป็น “Coach” ผู้ให้คาปรึกษาข้อเสนอแนะการ
เรียนรู้หรือผู้อานวยการการเรียนรู้
มาตรการและแนวทางการดาเนินการ
๑. พัฒนาหลักสูตรทุกระดับการศึกษา
๒. การพัฒนาศักยภาพ และคุณภาพของผู้เรียน
๒.๑ การพัฒนาศักยภาพและคุณภาพของผู้เรียนระดับปฐมวัย
๒.๒ การพัฒนาศักยภาพ และคุณภาพผู้เรียนระดับประถมศึกษา
๒.๓ การพัฒนาศักยภาพ และคุณภาพผู้เรียนระดับมัธยมศึกษา
๒.๔ พัฒนาคุณภาพผู้เรียนที่มีความต้องการดูแลเป็นพิเศษ
๓. นาเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) มาใช้สนับสนุนการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียนทุกระดับการ
จัดการศึกษา
๔. การพัฒนาคุณภาพครู และบุคลากรทางการศึกษา
๔.๑ การผลิตครูที่มีคุณภาพ
๔.๒ พัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษา
นโยบายที่ ๔

ด้านการสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ มีมาตรฐาน และการลด
ความเหลื่อมล้าทางการศึกษา

เป้าประสงค์
๑. สถานศึกษาจัดการศึกษาเพื่อให้บรรลุเป้าหมายโลกเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Global
Goals for Sustainable Development)
๒. สถานศึ ก ษากั บ องค์ ก รปกครองท้ อ งถิ่ น ภาคเอกชน และหน่ ว ยงานที่ เ กี่ ย วข้ อ ง
ในระดับพื้นที่ ร่วมมือในการจัดการศึกษา
๓. สถานศึกษามีคุณภาพ และมีมาตรฐานตามบริบทของพื้นที่
๔. งบประมาณ และทรัพยากรทางการศึกษามีเพียงพอ และเหมาะสม สอดคล้องกับสภาพ
ข้อเท็จจริง โดยคานึงถึงความจาเป็นตามสภาพพื้นที่ภูมิศาสตร์ สภาพทางเศรษฐกิจ และที่ตั้งของสถานศึกษา
๕. งบประมาณเพื่ อ เป็ น ค่ า ใช้ จ่ า ย และงบลงทุ น แก่ ส ถานศึ ก ษาอย่ า งเหมาะสมเพื่ อ ให้
สถานศึกษาบริหารงานจัดการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ
๖. นาเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) มาเป็นเครื่องมือให้ผู้เรียนได้มีโอกาสเข้าถึง
บริการด้านการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ

๕๕
๗. พั ฒ นาระบบการติ ด ตาม สนั บ สนุ น และประเมิ น ผลเพื่ อ สร้ า งหลั ก ประกั น สิ ท ธิ
การได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพของประชาชน
ตัวชี้วัด
๑. ผู้เรียนทุกคนสามารถเข้าเรียนในสถานศึกษาที่มีคุณภาพเป็นมาตรฐานเสมอกัน
๒. ผู้เรียนทุกคนได้รับจัดสรรงบประมาณอุดหนุนอย่างเพียงพอ และเหมาะสม สอดคล้องกับ
สภาพข้อ เท็จ จริง โดยคานึง ถึง ความจาเป็น ตามสภาพพื้น ที่ภูมิศ าสตร์ สภาพทางเศรษฐกิจ และที่ตั้งของ
สถานศึกษา และความต้องการจาเป็นพิเศษสาหรับผู้พิการ
๓. ผู้ เ รี ย นได้ รั บ การสนั บ สนุ น วั ส ดุ อุ ป กรณ์ และอุ ป กรณ์ ดิ จิ ทั ล (Digital
Device)
เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการเรียนรู้อย่างเหมาะสม เพียงพอ
๔. ครู ได้รั บการสนั บสนุ น วัสดุ อุปกรณ์ และอุปกรณ์ดิจิทัล (Digital Device) เพื่อใช้เป็น
เครื่องมือในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียน
๕. สถานศึกษาได้รับการพัฒนาให้มีมาตรฐานอย่างเหมาะสมตามบริบท ด้านประเภท ขนาด และ
พื้นที่
๖. สถานศึกษานาเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) มาใช้เป็นเครื่องมือในการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
๗. สถานศึ ก ษามี ร ะบบการดู แ ลช่ ว ยเหลื อ และคุ้ ม ครองนั ก เรี ย นและการแนะแนว
ที่มีประสิทธิภาพ
๘. สถานศึกษาที่มีระบบฐานข้อมูลประชากรวัยเรียนและสามารถนามาใช้ในการวางแผนจัดการ
เรียนรู้ให้แก่ผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
มาตรการและแนวทางการดาเนินการ
๑. สร้ า งความร่ ว มมื อ กั บ องค์ ก รปกครองระดั บ ท้ อ งถิ่ น ภาคเอกชน หน่ ว ยงาน
ที่เกี่ยวข้องในการจัดการศึกษาให้สอดคล้องกับบริบทของพื้นที่
๒. การยกระดั บสถานศึ กษาในสั งกั ดทุ กระดั บและทุ กประเภ ท ให้ มี คุ ณภ าพ
และมาตรฐานตามบริบทของพื้นที่
๓. จัดสรรงบประมาณสนับสนุนผู้เรียนทุกกลุ่ ม และสถานศึกษาทุกประเภท อย่างเหมาะสม
และเพียงพอ
๔. การประยุ กต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) เป็นเครื่องมือในการพัฒนา
คุณภาพของผู้เรียน
นโยบายที่ ๕

ด้านการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

เป้าประสงค์
๑. สถานศึกษา นักเรียนได้รับการส่งเสริมด้านความรู้ การสร้างจิตสานึกด้านการผลิตและ
บริโภค ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

๕๖
๒. สถานศึ ก ษาสามารถน าเทคโนโลยี ม าจั ด ท าระบบสารสนเ ทศการเก็ บ ข้ อ มู ล
ด้ า นความรู้ เรื่ อ ง ฉลากสี เ ขี ย วเพื่ อ สิ่ ง แวดล้ อ ม ฯลฯ และสามารถน ามาประยุ ก ต์ ใ ช้ ใ นทุ ก โรงเรี ย น
ตามแนวทาง Thailand ๔.๐
๓. สถานศึกษามีการจัดทานโยบายจัดซื้อจัดจ้างที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
๔. สถานศึ ก ษามี ก ารบู ร ณาการหลั ก สู ต ร กิ จ กรรมเรื่ อ งวงจรชี วิ ต ขอ งผลิ ต ภั ณ ฑ์
การผลิตและบริโภค สู่การลดปริมาณคาร์บอนในโรงเรียนคาร์บอนต่าสู่ชุมชนคาร์บอนต่า
๕. สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา โรงเรียน
ทุกโรงเรียนในสังกัดมีการปรับปรุงและพัฒนาเป็นหน่วยงานต้นแบบสานักงานสีเขียว (GREEN OFFICE) เพื่อให้
มีบริบทที่เป็นแบบอย่างเอื้อหรือสนับสนุนการเรียนรู้ของนักเรียนและชุมชน
๖. สถานศึ ก ษาในส านั ก งานคณะกรรมการการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน จาก ๒๒๕ เขต
มี น โยบายส่ ง เสริ ม ความรู้ แ ละสร้ า งจิ ต ส านึ ก และจั ด การเรี ย นรู้ ก ารผลิ ต และบริ โ ภคที่ เ ป็ น มิ ต ร
กับสิ่งแวดล้อม
๗. สถานศึกษาต้นแบบนาขยะมาใช้ประโยชน์เพื่อลดปริมาณขยะ จานวน ๑๕,๐๐๐ โรงเรียน
๘. มี ส ถานศึ ก ษานวั ต กรรมต้ น แบบในการน า 3RS
มาประยุ ก ต์ ใ ช้ ใ นการผลิ ต
และบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม จานวน ๖,๐๐๐ โรงเรียน
๙. ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา ๒๒๕ เขต มี ก ารท านโยบายการจั ด ซื้ อ จั ด จ้ า ง
ทีเ่ ป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
ตัวชี้วัด
๑. สถานศึกษาในสังกัดมีนโยบายและจัดกิจกรรมให้ความรู้ ที่ถูกต้องและสร้างจิตสานึกด้าน
การผลิตและบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมนาไปปฏิบัติใช้ที่บ้านและชุมชนเช่น การส่งเสริมอาชีพที่เป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อม การลดใช้สารเคมีจากปุ๋ยและยาฆ่าแมลง ฯลฯ
๒. สถานศึ ก ษามี การน าขยะมาใช้ ประโยชน์ ในรู ปผลิ ตภั ณฑ์ และพลั งงานเพื่ อลดปริ มาณขยะ
และมีส่งเสริมการคัดแยกขยะในชุมชนเพื่อลดปริมาณคาร์บอนที่โรงเรียนและชุมชน
๓. สถานศึ ก ษามี ก ารบู ร ณาการเรื่ อ งการจั ด การขยะแบบมี ส่ ว นร่ ว มและการน าขยะ
มาใช้ประโยชน์รวมทั้งสอดแทรกในสาระการเรียนรู้ที่เกี่ยวข้อง
๔. นั กเรี ยนเรีย นรู้จ ากแหล่ งเรียนรู้ มีการขยายผลแหล่งเรียนรู้ นักเรียน โรงเรียน ชุมชน
เรียนรู้ด้านการลดใช้พลังงาน การจัดการขยะและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ และตัวอย่างรูปแบบ
ผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เช่น โรงงานอุตสาหกรรมสีเขียว ฯลฯ
๕. นักเรียน สถานศึกษามีการเก็บข้อมูลเปรียบเทียบการลดปริมาณคาร์บอนไดออกไซต์ ใน
การดาเนินกิจกรรมประจาวันในสถานศึกษาและที่บ้าน และข้อมูลของ Carbon Footprint ในรูปแบบ QR
CODE และ Paper less

๕๗
๖. ครู มีความคิดสร้างสรรค์ สามารถพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และดาเนินการจัดทางานวิจัยด้าน
การสร้างสานึกด้านการผลิตและบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมได้
๗. ครู และนั ก เรี ย นสามารถน าสื่ อ นวั ต กรรมที่ ผ่ า นกระบวนการคิ ด มาประยุ ก ต์ ใ ช้
ในโ รงเรี ย นการจั ด การเรี ย นรู้ และประยุ ก ต์ ใช้ ใ นชี วิ ตประจ าวั น และชุ ม ช นได้ ต ามแนว ทา ง
Thailand ๔.๐
๘. ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา สถานศึ ก ษามี ก ารปรั บ ปรุ ง และพั ฒ นาบุ ค ลากร
และสถานที่ ใ ห้ เ ป็ น ส านั ก งานสี เ ขี ย วต้ น แบบมี น โยบายการจั ด ซื้ อ จั ด จ้ า งที่ เ ป็ น มิ ต รกั บ สิ่ ง แวดล้ อ ม
ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ของนักเรียนและชุมชน
มาตรการและแนวทางการดาเนินการ
๑. จั ด ท า Road
Map
และแผนปฏิ บั ติ ก ารเพื่ อ จั ด แนวทางการด าเนิ น ทาง
การให้องค์ความรู้และสร้างจิตสานึกด้านการผลิตและบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
๒. จัดทาคู่มือและพัฒนาสื่อนวัตกรรมในรูปแบบ QR CODE และสื่อระบบ Multimedia และอื่น ๆ
๓. จัดทาเกณฑ์การประกวดโรงเรียนคาร์บอนต่าและชุมชนคาร์บอนต่าและพัฒนาวิทยากรให้
ความรู้เรื่องวงจรชีวิตของผลิตภัณฑ์ (LCA) สู่สังคมคาร์บอนต่า
๔. พั ฒนาวิ เคราะห์ แผนการจั ดการเรี ยนและจั ดท าหน่ ว ยการเรี ยนรู้ ในเรื่ อง
การผลิ ต และบริ โ ภคที่ เ ป็ น กั บ สิ่ ง แวดล้ อ มต่ อ การเปลี่ ย นแปลงสภาพภู มิ อ ากาศ ตั้ ง แต่ ร ะดั บ ปฐมวั ย
จนถึงระดับมัธยมศึกษา และพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศการเก็บข้อมูลการลดก๊าซที่มีผลต่อปรากฏการณ์ภาวะ
เรือนกระจก เช่น คาร์บอนไดออกไซด์ ในรูปแบบการเปรียบเทียบและการลดการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ในการ
ดาเนินชีวิตประจาวัน Carbon emission /Carbon Footprint ในสถานศึกษาสู่ชุมชน
๕. จัดจ้างผู้เชี่ยวชาญในการจัดทา Road Map เป็นที่ปรึกษาในการดาเนินการตามแผนปฏิบัติ
การโรงเรียนคาร์บอนต่าสู่ชุมชนคาร์บอนต่า
๖. พั ฒนาต่ อยอดและขยายผลศู นย์ ก ารเรี ยนรู้ ลดใช้ พ ลั งงาน การจั ดการขยะ
และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมใน ๖ ศูนย์ ๔ ภูมิภาค
๗. พัฒนาเครื่องมือ และ กระบวนการให้ความรู้และแนวทางการจัดการเรียนรู้ กิจกรรม เรื่องการ
ผลิตและบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมใน ๖ ภูมิภาค
๘. จั ด สรรงบประมาณด าเนิ น การตาม Road
map
และแผนปฏิ บั ติ ก าร
๒๕๕ เขต เพื่อดาเนินการต่อยอดขยายความรู้และสร้างเครือข่ายโรงเรียน ชุมชน และเชื่อมต่อหน่วยงานทั้งภาครัฐ
และเอกชน
๙. สนั บ สนุ น ส่ ง เสริ ม พั ฒ นากระบวนการรณรงค์ ใ ห้ มี ก ารจั ด ซื้ อ จั ด จ้ า งที่ เ ป็ น มิ ต ร
กับสิ่งแวดล้อมและยกระดับสานักงานเขตพื้นที่ต้นแบบ ๒๒๕ เขต และสถานศึกษาด้านการบริห ารจัดการ
สานักงานสีเขียวและสถานศึกษาที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Green office)

๕๘
๑ ๐ . พั ฒ น า ย ก ร ะ ดั บ ส ถ า น ศึ ก ษ า น า ร่ อ ง ข ย า ย ผ ล ส่ ง ส ถ า น ศึ ก ษ า ต้ น แ บ บ
ด้านการพัฒนา ด้านการผลิต และบริโภค ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมทั้งระบบ เช่น การเลือกซื้อผลิตภัณฑ์เบอร์ ๕
และผลิตภัณฑ์ที่มีฉลากและสัญลักษณ์เบอร์ ๕ เพื่อลดการใช้ทรัพยากรธรรมชาติและลดปริมาณขยะในสานักงาน
และสถานศึกษา
๑๑. ส่งเสริมการพัฒนาสื่อนวัตกรรม และบูรณาการสาระการเรียนรู้และแผนการจัดการเรียนรู้
เรื่องการผลิตและบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมต่อการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ
๑๒. ขยายผลผ่ านระบบ DLTV ส่ งเสริมความรู้ เรื่ อง การผลิ ตและบริ โภคที่ เป็ นมิ ตร
กั บ สิ่ ง แวดล้ อ มต่ อ ความปลอดภั ย และสุ ข ภาพที่ ดี สู่ สั ง คมเมื อ งเชิ ง นิ เ วศและการจั ด การมลพิ ษ
และสิ่ งแวดล้ อมที่ ดี และการเลื อกผลิ ตภั ณฑ์ บรรจุ ภั ณฑ์ ที่ เป็ นมิ ตรกั บสิ่ งแวดล้ อมและฉลาก
ที่แสดงสัญลักษณ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
๑๓. พั ฒ นานวั ตกรรมโดยใช้ กระบวนการ BBL/PLC และ Decision – Making
การน าขยะมาใช้ ป ระโยชน์ ใ นรู ป แบบผลิ ต ภั ณ ฑ์ แ ละพลั ง งานและลดประมาณขยะ การบ าบั ด น้ าเสี ย
ลดการใช้เผาและลดใช้สารเคมี สู่โรงเรียนปลอดภัยและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
๑๔. ขยายผลจากโรงเรียนคาร์บอนต่าสู่ชุมชนเชิงนิเวศและการจัดการมลพิษและสิ่งแวดล้อมดี
Green city ด้านพลังงาน การจัดการขยะและน้าเสีย ชุมชนผลิตและบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
๑๕. ส่งเสริม สนับ สนุน และพัฒ นาให้นักเรียน โรงเรียนได้ศึก ษา เรีย นรู้จากแหล่งเรียนรู้
โรงงานอุ ต สาหกรรม การผลิ ต ที่ เ ป็ น มิ ต รกั บ สิ่ ง แวดล้ อ ม ชุ ม ชนเมื อ งนิ เ วศ และหน่ ว ยงานส่ ง เ สริ ม
การบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อนาความรู้มาประยุกต์ใช้และจัดทาโครงงานด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
๑๖. ส่งเสริมแนวทางการจัดการเรียนรู้อาชีพที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมในสถานศึกษา จัดค่าย
เยาวชนวัยซนลดคาร์บอนเพื่อโลก ประกวดชุมชนต้นแบบที่นาความรู้จากโรงเรียนต่อยอดสู่ชุมชนนิเวศ ปลอดขยะ
ปลอดสารพิษเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม อย่างน้อย ๒,๐๐๐ ชุมชน
๑๗. จัดทาระบบนิเทศ ติดตามผลการดาเนินงานในสถานศึกษาทั้งในระบบออนไลน์และนิเทศเชิง
คุณภาพพัฒนาการกรอกข้อมูลระบบการนิเทศติดตาม แลกเปลี่ ยนนาเสนอผลงานและมอบรางวัลเกียรติยศ
ประชาสัมพันธ์และจัดพิมพ์ เว็บไซต์ ผลงานเพื่อเผยแพร่และเป็นต้นแบบ สรุปผลรายงาน
นโยบายที่ ๖

ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา

เป้าประสงค์
๑. สถานศึ ก ษา หรื อ กลุ่ ม สถานศึ ก ษา มี ค วามเป็ น อิ ส ระในการบริ ห ารและจั ด การศึ ก ษา
ครอบคลุ ม ด้านการบริ ห ารวิช าการ ด้ านการบริห ารงบประมาณ ด้ านการบริ ห ารงานบุค คลและด้า นการ
บริหารงานทั่วไป
๒. หน่วยงานส่วนกลาง และสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ต้องปรับเปลี่ยนให้เป็นหน่วยงานให้
มีความทันสมัย พร้อมที่จะปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกอยู่ตลอดเวลา เป็ นหน่วยงานที่มีหน้าที่
สนับสนุน ส่งเสริม ตรวจสอบ ติดตาม เพื่อให้สถานศึกษาสามารถจัดการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ
๓. หน่ ว ยงานทุ ก ระดั บ มี ค ว ามโปร่ ง ใส ปลอดการทุ จ ริ ต และประพฤติ มิ ช อบ
บริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล

๕๙
๔. หน่ ว ยงานทุ ก ระดั บ มี ก ระบวนการ และการวิ ธี ง บประมาณด้ า นการศึ ก ษา
เพื่อเพิ่มคุณภาพและประสิทธิภาพการจัดการศึกษา โดยการจัดสรรงบประมาณตรงสู่ผู้เรียน
๕. หน่วยงานทุกระดับ พัฒนานวัตกรรม และเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) มาใช้
ในการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารและการจัดการเรียนการสอนอย่างเป็นระบบ
ตัวชี้วัด
๑. สถานศึกษาได้รับการกระจายอานาจการบริหารจัดการศึกษาอย่างเป็นอิสระ
๒. สถานศึกษา สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา และสานักงานส่วนกลางได้รับการพัฒนาให้เป็น
หน่ ว ยงานที่มี ความทัน สมัย ยื ดหยุ่ น คล่ องตัว สู ง พร้ อมที่จะปรับตั ว ให้ ทันต่อการเปลี่ ยนแปลงของโลกอยู่
ตลอดเวลาเป็ น หน่ ว ยงานที่ มีห น้ าที่ส นั บ สนุ น ส่ งเสริม ตรวจสอบ ติ ดตาม เพื่ อให้ ส ถานศึก ษาสามารถจั ด
การศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพครอบคลุมทุกตาบล
๓. สถานศึกษา สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา และสานักงานส่วนกลาง นานวัตกรรม และ
เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) มาใช้ในการบริหารจัดการและตัดสินใจ ทั้งระบบ
๔. สถานศึ ก ษา และหน่ ว ยงานในสั ง กั ด ทุ ก ระดั บ มี ค วามโปร่ ง ใส ปลอดการทุ จ ริ ต
และประพฤติมิชอบ บริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
๕. สถานศึกษา หน่วยงานในสังกัด ทุกระดับ ผ่านการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment : ITA)
๖. สถานศึกษาทุกแห่งและหน่วยงานในสังกัดมีระบบฐานข้อมูลสารสนเทศวิชาการ ผู้เรียน ครู
บุคลากรทางการศึกษา สถานศึกษา หน่วยงานในสังกัด
๗. สถานศึกษาทุกแห่งมีข้อมูลผู้เรียนรายบุคคลที่สามารถเชื่อมโยงกับข้อมูลต่าง ๆ นาไปสู่การ
วิเคราะห์เพื่อวางแผนการจัดการเรียนรู้สู่ผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ (Big Data Technology)
๘. สถานศึกษา ส านั กงานเขตพื้นที่การศึกษา และส านักงานส่ วนกลางมีแพลตฟอร์มดิจิทั ล
(Digital Platform) เพื่อสนับสนุนภารกิจด้านบริหารจัดการศึกษา
๙. สถานศึ กษาทุ กแห่ งมี ระบบข้ อมู ลสารสนเทศที่ สามารถใช้ ในการวางแผน
การจัดการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ
มาตรการและแนวทางการดาเนินการ
๑. ให้สถานศึกษา หรือ กลุ่มสถานศึกษา มีความเป็นอิสระในการบริหารจัดการศึกษา
๒. พั ฒ นาส านั ก งานส่ ว นกลาง และส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา เป็ น หน่ ว ยงาน
มีความทันสมัยอย่างมีประสิทธิภาพ
๓. ปฏิรูปการคลังด้านการศึ กษา เพื่อเพิ่มคุณภาพและประสิทธิภาพการจัดการศึกษา โดย
การจัดสรรงบประมาณตรงสู่ผู้เรียน และสถานศึกษา
๔. พัฒนานวัตกรรม เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) และระบบการทางานที่เป็น
ดิจิทัลเข้ามาประยุกต์ใช้อย่างคุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด

๖๐

ทิศทางการพัฒนาการศึ กษาขั้นพื้นฐาน
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ - 2565
ค่านิยมร่วม : SHARED VALUES
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1

CM Area I
1. Creative
2. Morality
3. Accountability
4. Relationship
5. Excellent
6. Accuracy
7. Innovation

ความคิดสร้างสรรค์
คุณธรรมเป็นเลิศ
รับผิดชอบร่วมกัน
สร้างสัมพันธ์ที่ดี
มีผลงานยอดเยี่ยม
ถูกต้องเหมาะสม
สั่งสมนวัตกรรม

บทนา
รัฐ ธรรมนูญ แห่ง ราชอาณาจัก รไทย พ.ศ. ๒๕๖๐ หมวด ๕ หน้า ที ่ข องรัฐ มาตรา ๕๔
บัญ ญัติว่า “รัฐ ต้อ งดาเนิน การให้เ ด็ก ทุก คนได้รับ การศึก ษาเป็น เวลาสิบ สองปี ตั้ง แต่ก่อ นวัย เรีย นจนจบ
การศึกษาภาคบังคับอย่างมีคุณภาพโดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย” และคาสั่งหัว หน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ
ที่ ๒๘/๒๕๕๙ เรื ่อ ง ให้จ ัด การศึก ษาขั้น พื้น ฐาน ๑๕ ปี โดยไม่เ ก็บ ค่า ใช้จ่า ย ตามนัย ข้อ ๓ กาหนดว่า
“ให้ส ่ว นราชการที่เ กี ่ย วข้อ งกับ การจัด การศึก ษาขั้น พื้น ฐานด าเนิน การจัด การศึก ษาขั้น พื้น ฐาน ๑๕ ปี
ให้มีมาตรฐานและคุณภาพ โดยไม่เ ก็บ ค่า ใช้จ่า ย” และตามหมวด ๖ แนวนโยบายแห่ง รัฐ มาตรา ๖๕
บัญ ญัต ิว ่า “ให้ร ัฐ พึง จัด ให้ม ีย ุท ธศาสตร์ช าติเ ป็น เป้า หมายการพั ฒ นาประเทศอย่า งยั ่ง ยืน ตามหลัก
ธรรมาภิบ าล เพื ่อ ใช้เ ป็น กรอบในการจัด ท าแผนต่า ง ๆ ให้ส อดคล้อ งและบูร ณาการกัน เพื ่อ ให้เ กิด
การผลักดันร่วมกันไปสู่เป้าหมายดังกล่าว”
อนึ ่ง ยุท ธศาสตร์ช าติ (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๘๐) ประกาศ ณ วัน ที่ ๘ ตุล าคม พ.ศ. ๒๕๖๑
ได้กาหนดวิสัย ทัศ น์ ในการพัฒ นาประเทศ ดัง นี้ “ประเทศไทยมีค วามมั่น คง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็น ประเทศที่
พัฒ นาแล้ว ด้ว ยการพัฒ นาตามหลัก ปรัช ญาของเศรษฐกิจ พอเพีย ง” และได้กาหนดยุท ธศาสตร์ใ นการ
พัฒนาประเทศตามวิสัยทัศน์ไว้ ๖ ยุทธศาสตร์ คือ
๑. ยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง
๒. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้ างความสามารถในการแข่งขัน

๖๑
๓. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
๔. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม
๕. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
๖. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุ ลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ กษาประถมศึก ษาเชี ยงใหม่ เขต ๑ ได้ ตระหนั ก ถึง ความส าคั ญของ
ยุทธศาสตร์ชาติเป็นอย่างยิ่ง เพราะเป็นแนวทางในการพัฒนาประเทศที่ยั่งยืน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ยุทธศาสตร์
ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุ ษย์ ซึ่งเป็นยุทธศาสตร์ที่เน้นการวางรากฐานการ
พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศอย่างเป็นระบบ โดยมุ่งเน้นการพัฒนาและยกระดับคนในทุกมิติและในทุก
ช่วงวัยให้เป็นทรัพยากรมนุษย์ที่ดี เก่ง และมีคุณภาพพร้อมขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศไปข้างหน้าได้อย่างเต็ม
ศั ก ยภาพ ซึ่ ง “คนไทยในอนาคต จะต้ อ งมี ค วามพร้ อ มทั้ ง กาย ใจ สติ ปั ญ ญา มี พั ฒ นาการที่ ดี ร อบด้ า น
และมีสุขภาวะที่ดีในทุกช่วงวัย มีจิตสาธารณะ รับผิดชอบต่อสังคมและผู้อื่น มัธยัส ถ์ อดออม โอบอ้อมอารี
มีวิ นั ย รั ก ษาศี ล ธรรม และเป็ น พลเมื อ งดี ข องชาติ มี ห ลั ก คิ ด ที่ ถูก ต้ อ ง มีทั ก ษะที่จ าเป็ น ในศตวรรษ ที่ ๒๑
มีทักษะสื่อสารภาษาอังกฤษและ ภาษาที่ ๓ และอนุรักษ์ภาษาท้องถิ่น มีนิสัยรักการเรียนรู้และการพัฒนาตนเอง
อย่ า งต่ อ เนื่ อ งตลอดชี วิ ต สู่ ก ารเป็ น คนไทย ที่ มี ทั ก ษะสู ง เป็ น นวั ต กร นั ก คิ ด ผู้ ป ระกอบการ
เกษตรกรยุคใหม่และอื่น ๆ โดยมี สัมมาชีพตามความถนัดของตนเอง”
ดังนั้ น เพื่ อให้ การพั ฒ นาประเทศไปสู่ เป้ าหมาย “ประเทศชาติ มั่น คง ประชาชนมีค วามสุ ข
เศรษฐกิจพัฒนาอย่างต่อเนื่อง สังคมเป็นธรรม ฐานทรัพยากรธรรมชาติยั่งยืน ” สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๑ จึงได้กาหนดทิศทางการพัฒนาในแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๓ – ๒๕๖๕ สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๘๐) แผนการศึกษาแห่งชาติ
พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๗๙ แผนการปฏิรูปประเทศ นโยบายรัฐบาลที่ได้แถลงนโยบายต่อรัฐสภา เมื่อวันที่ ๒๕ - ๒๖
กรกฎาคม ๒๕๖๒ และนโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ และนโยบาย สพฐ. ปีง บประมาณ พ.ศ.
๒๕๖๓ โดยการมีส่ ว นร่ ว มของบุ คลากรทุกคนทุกฝ่ าย ประกอบด้ว ย วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ และ
มาตรการและแนวทางในการดาเนินการ ดังนี้

วิสัยทัศน์
“พัฒนาคุณภาพทุนมนุษย์ ก้าวสู่องค์กรแห่งนวัตกรรม”
พันธกิจ
๑. จัด การศึก ษาเพื ่อ เสริม สร้า งความมั ่น คงของส ถาบัน หลัก ของชาติแ ละการปกครอง
ในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
๒. พัฒ นาผู ้เ รีย นให้มีค วามสามารถความเป็น เลิศ ทางวิช าการเพื่อ สร้า งขีด ความสามารถ
ในการแข่งขัน

๖๒
๓. พัฒ นาศัก ยภาพและคุณ ภาพผู ้เ รีย นให้ม ีส มรรถนะตามหลัก สูต รและคุณ ลัก ษณะ
ในศตวรรษที่ ๒๑
๔. สร้างโอกาส ความเสมอภาค ลดความเหลื่อมล้า ให้ผู้เรียนทุกคนได้รับบริการทางการศึกษา
อย่างทั่วถึงและเท่าเทียม
๕. พัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นนวัตกรทางการศึกษา
๖. จัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิ จ
พอเพียง และเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs)
๗. พัฒ นาระบบการบริห ารจัด การศึกษาทุกระดับ และจัดการศึก ษาโดยเน้นกระบวนการมี
ส่วนร่วมของชุมชน และใช้เทคโนโลยี ดิจิทัล (Digital Technology) เพื่อพัฒนามุ่งสู่ Thailand ๔.๐
๘. ใช้ต้น ทุน ด้า นเศรษฐกิจ สัง คมและวัฒ นธรรมของจังหวัด เชียงใหม่ ต่อยอดพัฒ นาผู้เ รีย น
และบุค ลากรทางการศึก ษาให้มีค วามรู้ มีทักษะที่จาเป็น ตามความต้อ งการของพื้น ที่ เป็นบุค คลแห่ง การ
เรียนรู้ก้าวสู่องค์กรนวัตกรรมในปี 2565

เป้าหมาย
๑. ผู้เรียนมีความรักในสถาบันหลักของชาติ และยึดมั่ นการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง มีหลักคิดที่ถูกต้อง และเป็นพลเมืองดี ของ
ชาติ มีคุณ ธรรม จริย ธรรม มีค่านิย มที่พึงประสงค์ มีจิต สาธารณะ รับผิด ชอบต่อ สัง คมและผู้อื่น ซื่อสัต ย์
สุจริต มัธยัสถ์ อดออม โอบอ้ อมอารี มีวินัย รักษาศีลธรรม
๒. ผู้เ รีย นที่มีค วามสามารถพิเ ศษด้า นวิท ยาศาสตร์ คณิต ศาสตร์ ศิล ปะ ดนตรี กีฬ า ภาษา
และอื่น ๆ ได้รับการพัฒนาอย่างเต็มตามศักยภาพ
๓. ผู้เ รีย น เป็น บุค คลแห่ง การเรีย นรู้ คิด ริเ ริ่ม และสร้า งสรรค์น วัต กรรม มีค วามรู้ มีทัก ษะ
มีส มรรถนะตามหลัก สูต ร และคุณ ลัก ษณะของผู ้เ รีย นในศตวรรษที่ ๒๑ มีส ุข ภาวะที่เ หมาะสมตามวัย
มีค วามสามารถในการพึ ่ง พาตนเอง ตามหลัก ปรัช ญาของเศรษฐกิจ พอเพีย ง และการเป็น พลเมือ ง
พลโลกที่ดี (Global Citizen) พร้อมก้าวสู่สากล นาไปสู่การสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
๔. ผู ้เ รีย นที ่ม ีค วามต้อ งการจ าเป็น พิเ ศษ (ผู ้พ ิก าร) กลุ ่ม ชาติพ ัน ธุ ์ กลุ ่ม ผู ้ด ้อ ยโอกาส
และกลุ่มที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกลทุรกันดาร ได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึง เท่าเทียม และมีคุณภาพ
๕. ผู ้บ ริห าร ครู และบุค ลากรทางการศึก ษาเป็น บุค คลแห่ง การเรีย นรู ้ มีค ว ามรู้
และจรรยาบรรณ ตามมาตรฐานวิชาชีพ
๖. สถานศึก ษาจัด การศึก ษาเพื่อ การบรรลุเ ป้า หมายการพัฒ นาอย่า งยั่ง ยืน ( Sustainable
Development Goals: SDGs) และสร้างเสริมคุณภาพชีวิต ที่เป็น มิตรกับสิ่ง แวดล้อม ตามหลักปรัช ญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง
๗. สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สานักงานเขตพื้นที่ก ารศึกษา สถานศึกษา มี
สมดุล ในการบริห ารจัด การเชิง บูร ณาการ มีก ารกากับ ติด ตาม ประเมิน ผล มีร ะบบข้อ มูล สารสนเทศ

๖๓
ที ่ม ีป ระสิท ธิภ าพ และการรายงานผลอย่า งเป็น ระบบ ใช้ง านวิจ ัย เทคโนโลยีแ ละนวัต กรรม
ในการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษา
๘. สานักงานเขตพื้น ที่การศึกษาและสถานศึกษา พั ฒ นาหลักสูตรท้องถิ่น ผู้บริห าร ครู และ
บุค ลากรทางการศึก ษา นัก เรีย น สร้า งนวัต กรรมจากการเรีย นรู ้ พัฒ นาโรงเรีย นแห่ง นวัต กรรม
(Innovative Schools)

นโยบายและกลยุทธ์สานักงานเขตพืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1
สานัก งานเขตพื้น ที่ก ารศึก ษาประถมศึก ษาเชีย งใหม่ เขต 1 ได้กาหนดนโยบายประจาปี
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ - ๒๕๖๕ โดยยึดหลักของการพัฒ นาที่ยั่งยืน และการสร้างความสามารถในการ
แข่งขัน ของประเทศในอนาคต เป็นแนวทางในการจัดการศึกษาจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๘๐ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐) แผน
ปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๕)
แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๗๙ และสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มุ่งสู่
Thailand ๔.๐ กาหนดนโยบาย ดังนี้
นโยบายที่ ๑ การจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง
นโยบายที่ ๒ การจั ดการศึ ก ษาเพื่ อเพิ่ม ความสามารถในการแข่ งขัน
นโยบายที่ ๓ การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
นโยบายที่ ๔ การสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ
นโยบายที่ ๕ การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิ ตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
นโยบายที่ ๖ การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา
นโยบายที่ ๗ การใช้บริบทของจังหวัดเชียงใหม่ เป็นฐานการเรียนรู้และต่อยอดสู่การพัฒนา
องค์กรแห่งนวัตกรรม
กลยุทธ์การขับเคลื่อนนโยบาย
กลยุ ทธ์ที่ ๑ ผู้ เรี ย นเป็ น พลเมื องดี มีทั กษะชีวิตรู้เ ท่า ทั นสั งคม
กลยุทธ์ที่ ๒ พัฒนาผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศ
กลยุทธ์ที่ ๓ พัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑ (3R 8C)
กลยุทธ์ที่ ๔ สร้างโอกาสให้กับผู้เรียนเข้าถึงการบริการการศึกษา
กลยุทธ์ที่ ๕ พัฒนาคุณภาพชีวิตเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
กลยุทธ์ที่ ๖ พัฒนาองค์กรสู่มาตรฐานและมีความทันสมัย
กลยุท ธ์ที่ ๗ พัฒ นาสานัก งานเขตพื้นที่ก ารศึกษา และสถานศึกษาให้เ ป็นบุคคลและองค์ก ร
แห่งการเรียนรู้ ก้าวสู่องค์กรแห่งนวัตกรรม

๖๔

มาตรการและแนวดาเนินการ
นโยบายที่ ๑ การจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง
ตัวชีวัด
๑. ร้อ ยละของผู ้เ รีย นที่ม ีพ ฤติก รรมที่แ สดงออกถึง ความรัก ในสถาบัน หลัก ของชาติ
ยึ ดมั่น การปกครองระบอบประชาธิป ไตยอัน มี พระมหากษัตริย์ ทรงเป็นประมุ ข
๒. ร้อ ยละของผู ้เ รีย นที ่ม ีพ ฤติก รรมที ่แ สดงออกถึง การมีท ัศ นคติที ่ด ีต ่อ บ้า นเมือ ง
มีห ลัก คิด ที่ถูก ต้อ งเป็น พลเมือ งดีข องชาติ มีคุณ ธรรม จริย ธรรม มีค่า นิย มที่พึง ประสงค์ มีคุณ ธรรม
อัต ลัก ษณ์ มีจิต สาธารณะ มีจิต อาสา รับ ผิด ชอบต่อ ครอบครัว ผู้อื่น และสัง คมโดยรวม ซื่อ สัต ย์ สุจ ริต
มัธ ยั ส ถ์ อดออม โอบอ้อมอารี มีวินั ย และรักษาศีล ธรรม
๓. ร้อ ยละของผู ้เ รีย นมีค ว ามรู ้ คว ามเข้า ใจ และมีค วามพร้อ มสามารถรับ มือ
กับ ภัย คุก คามทุก รูป แบบที่มีผ ลกระทบต่อ ความมั่น คง เช่น ภัย จากยาเสพติด ความรุน แรง การคุก คาม
ในชีวิตและทรั พย์ สิ น การค้ามนุ ษย์ อาชญากรรมไซเบอร์ และภัยพิบัติต่าง ๆ เป็นต้น
๔. ร้อ ยละของผู้เ รีย นในเขตพื้น ที่เ ฉพาะกลุ่ม ชาติพัน ธุ์ กลุ่ม ผู้ด้อ ยโอกาส และกลุ่ม ที่อ ยู่
ในพื ้น ที ่ห ่า งไกลทุร กัน ดาร พื ้น ที ่ส ูง ได้ร ับ การบริก ารด้า นการศึก ษาขั ้น พื ้น ฐานที ่ม ีค ุณ ภาพ และ
เหมาะสมตรงตามความต้ องการ สอดคล้ องกับ บริบทของพื้นที่
๕. จานวนสถานศึก ษาที่น้อ มนาพระบรมราโชบายด้า นการศึก ษาของพระบาทสมเด็จ
พระปรเมนทรรามาธิบ ดีศ รีส ิน ทร มหาวชิร าลงกรณฯ พระวชิร เกล้า เจ้า อยู ่ห ัว และหลัก ปรัช ญา
ของเศรษฐกิจ พอเพีย ง ไปพัฒ นาผู ้เ รีย นให้ม ีค ุณ ลัก ษณะอัน พึง ประสงค์ต ามที ่ก าหนดได้อ ย่า งมี
ประสิ ทธิภ าพ
๖. จ านวนสถานศึก ษาที ่จ ัด บรรยากาศสิ ่ง แวดล้อ ม และจัด กิจ กรรมการเรีย นรู้
ให้ผู ้เ รีย นแสดงออกถึง ความรัก ในสถาบัน หลัก ของชาติ ยึด มั ่น การปกครองระบอบประชาธิป ไตย
อัน มีพ ระมหากษัต ริย์ท รงเป็น ประมุข มีทัศ นคติที่ดีต่อ บ้า นเมือ ง มีห ลัก คิด ที่ถูก ต้อ ง เป็น พลเมือ งดี
ของชาติ มีคุ ณธรรม จริ ย ธรรม
กลยุทธ์ ที่ ๑. ผู้เ รี ยนเป็น พลเมืองดี มีทักษะชีวิตรู้ เ ท่า ทัน สังคม
๑.พัฒนาผู้เ รี ยนทุ กคน ให้ มีค วามรั กในสถาบัน หลั กของชาติ ยึด มั่น ในการปกครอง
ระบอบประชาธิ ปไตยอัน มี พระมหากษัตริ ย์ ทรงเป็น ประมุ ข และมีทัศ นคติที่ดีต่ อ บ้า นเมื อง
เป็น การพัฒ นาผู ้เ รีย นให้มี ค วามรัก ในสถาบัน หลัก ของชาติ ยึด มั่น ในการปกครอง
ระบอบประชาธิป ไตยอัน มีพ ระมหากษัต ริย ์ท รงเป็น ประมุข มีท ัศ นคติที ่ด ีต ่อ บ้า นเมือ ง มีห ลัก คิด
ที ่ถ ูก ต้อ ง เป็น พลเมือ งดีข องชาติ และพลเมือ งโลกที ่ด ี มีค ุณ ธรรม จริย ธรรม มีค ่า นิย มที ่พ ึง ประสงค์
มีคุณธรรมอัตลักษณ์ มีจิตสาธารณะ มีจิตอาสา รับผิดชอบต่อครอบครัว ชุมชน และสังคมและประเทศชาติ
ซื่อสัตย์ สุจริต มัธยัสถ์ อดออม โอบอ้อมอารี มีวินัย และรักษาศีลธรรม

๖๕
โดยมีแนวทางการดาเนินการ ดังนี้
๑.๑ สานักงานเขตพืนที่การศึกษา ส่งเสริม สนับสนุน กากับ ติดตาม และประเมิน
สถานศึกษาตามมาตรการที่ กาหนด
๑.๒ สถานศึกษา
(๑) พัฒ นาหลั กสู ตรของสถานศึกษา โดยนาพระบรมราโชบายด้า นการศึก ษาของ
พระบาทสมเด็จ พระปรเมนทรรามาธิบ ดีศ รีส ิน ทร มหาวชิร าลงกรณฯ พระวชิร เกล้า เจ้า อยู ่ห ัว
และหลัก ปรัช ญาของเศรษฐกิจ พอเพีย งไปบูร ณาการจัด กิจ กรรมการเรีย นรู ้เ พื ่อ พัฒ นาผู ้เ รีย นมี
คุณลั กษณะอัน พึ งประสงค์ตามที่ กาหนด
(๒) จัด บรรยากาศสิ่ง แวดล้อ ม และจัด กิจ กรรมการเรีย นรู้ใ ห้ผู้เ รีย นแสดงออกถึง
ความรัก ในสถาบัน หลัก ของชาติ ยึด มั ่น การปกครองระบอบประชาธิป ไตยอัน มีพ ระมหากษัต ริย์
ทรงเป็น ประมุข มีทัศ นคติที่ดีต่อ บ้า นเมือ ง มีห ลัก คิด ที่ถูก ต้อ ง เป็น พลเมือ งดีข องชา ติ และพลเมือ งโลก
ที่ดี มีคุณ ธรรม จริย ธรรม มีค่า นิย มที ่พึง ประสงค์ มีคุณ ธรรมอัต ลัก ษณ์ มีจ ิต สาธารณะ มีจิต อาสา
รับ ผิด ชอบต่อ ครอบครัว ชุม ชน สัง คม และประเทศชาติ ซื่อ สัต ย์ สุจ ริต มัธ ยัส ถ์ อดออม โอบอ้อ มอารี
มีวินั ย และรั กษาศีล ธรรม
๒ . พ ัฒ น า ผู ้เ ร ีย น มีค ว า ม ใ ห ้ม ีค ว า ม พ ร้อ ม ส า ม า ร ถ ร ับ ม ือ กับ ภ ัย ค ุก ค า ม
ทุกรู ปแบบ ทุกระดั บความรุ น แรง ที่มีผลกระทบต่อความมั่น คงของประเทศ
เป็น มาตรการในการพัฒ นาผู ้เ รีย นให้ม ีค วามรู ้ ความสามารถในการรับ มือ กับ ภัย
คุก คาม รูป แบบใหม่ทุก รูป แบบ ทุก ระดับความรุนแรง เช่น ภัย จากยาเสพติด ภัย จากความรุน แรง การ
คุกคามในชีวิตและทรัพย์สิน การค้ามนุษย์ อาชญากรรมไซเบอร์ และภัยพิบัติต่าง ๆ เป็นต้น ควบคู่ไปกับ
การป้องกันและแก้ไขปัญหาที่มีอยู่ในปัจจุบัน และที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต โดยมีแนวทางการดาเนินการ
ดังนี้
๒.๑ สานักงานเขตพืนที่การศึกษา ส่งเสริม สนับสนุน กากับ ติดตาม และประเมิน
สถานศึกษาตามมาตรการที่กาหนด
๒.๒ สถานศึกษา
(๑) พัฒ นาหลัก สูต รสถานศึก ษา และจัด กิจ กรรมการเรีย นรู้ใ ห้ผู้เ รีย นมีค วามรู้
ความเข้า ใจเกี ่ย วกับ ภัย คุก คามที ่ม ีผ ลกระทบต่อ ความมั ่น คง ภัย จากยาเสพติด ความรุน แรง
การคุก คามในชีว ิต และทรัพ ย์ส ิน การค้า มนุษ ย์ อาชญากรรมไ ซเบอร์ ภัย พิบ ัต ิแ ละภาวะฉุก เฉิน
และภัย คุกคามรู ป แบบใหม่ ตลอดจนรู้ จั กวิธีการป้องกัน และแก้ไขหากได้รับผลกระทบจากภัยดัง กล่ าว
(๒) มีมาตรการและแนวทางการป้ องกันยาเสพติ ดในสถานศึก ษาและชุมชน
(๓) จั ดสภาพแวดล้ อมภายในสถานศึก ษาให้มี ความมั่นคงปลอดภัย
(๔) มีร ะบบการดูแ ล ติด ตาม และช่ว ยเหลือ ผู ้เ รีย น ในการแก้ป ัญ หาต่า ง ๆ
ได้รั บ คาปรึ กษาชี้แนะและความช่ว ยเหลื อ อย่ างทั นการณ์ ทันเวลา รวมทั้งการอบรมบ่มนิสั ย

๖๖
๓. พั ฒนาคุณ ภาพผู้เ รี ยนในโรงเรี ยนโครงการพระราชดาริ
เป็น มาตรการการจัด การศึก ษาให้แ ก่ผู้เ รีย นที่อ ยู่ใ นเขตพื้น ที่เ ฉพาะ กลุ ่ ม ชาติพัน ธุ์
กลุ่ม ผู้ด้อ ยโอกาส และกลุ่ม ที่อ ยู่ใ นพื้น ที่โ ครงการพระราชดาริ โรงเรีย นกองทุน และโรงเรียนในพื้น ที่สูง
ได้รับการบริการด้านการศึกษาขั้นพื้นฐานที่มีคุณภาพ โดยมีแนวทางการดาเนินการ ดังนี้
๓.๑ สานักงานเขตพืนที่การศึกษา
(๑) สนับ สนุน งบประมาณในการพัฒ นาครู แ ละบุค ลากรทางการศึก ษาพื้น ที่สูง ใน
ถิ่น ทุร กัน ดาร และดูแลนั กเรี ย นในหอพั กนอนตามความจาเป็น และเหมาะสมกั บบริบ ท
(๒) ของบประมาณเพิ ่ม เติม ให้ส ถานศึก ษาในกลุ ่ม โรงเรีย นพื ้น ที ่ส ูง ในถิ ่น
ทุร กัน ดาร ให้ จั ดการเรี ย นรู้ ที่มีคุณภาพ และเกิดจิตสานึกรักในสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษั ตริย์
(๓) ส่ง เสริม พัฒ นางานวิช าการของสถานศึก ษา ให้ มีผ ลการปฏิบัติที่ดี มีผ ลงาน
ปรากฏชัดเป็ น ที่ย อมรั บ ของผู้ ป กครองและชุมชน
๓.๒ สถานศึกษา
(๑) พัฒ นารูป แบบและวิธ ีก ารจัด การเรีย นรู ้ สื ่อ การเรีย นรู ้ และการวัด
และประเมิน ผลที่เ หมาะสมสาหรับ การพัฒ นาศัก ยภาพสูง สุด ผู้เ รีย น กลุ่ม ชาติพัน ธุ์ กลุ่ม ผู้ด้อ ยโอกาส
และกลุ่ มที่อยู่ ในพื้น ที่ห่ า งไกลทุร กัน ดาร
(๒) พัฒ นาครูใ ห้มีทัก ษะการสอนภาษาไทยส าหรับ เด็ก ที่ไ ม่ไ ด้ใ ช้ภ าษาไทยใน
ชีวิตประจาวัน
(๓) ส่ง เสริม การจัด การเรีย นรู้โ ดยใช้ชุม ชนเป็น ฐาน ในการพัฒ นาทัก ษะวิช าการ
ทักษะชีวิต ทักษะอาชีพ และภาษาที่ ๓ ที่ส อดคล้ องและเหมาะสมกั บสั ง คมพหุ วัฒ นธรรม

นโยบายที่ ๒ การจัดการศึกษาเพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
ตัวชีวัด
๑. จานวนผู้เ รีย นมีค วามเป็น เลิศ ทางด้า นวิช าการ มีทัก ษะความรู้ที่ส อดคล้อ งกับ ทัก ษะ
ที่จาเป็ น ในศตวรรษที่ ๒๑ (3R 8C)
๒. ผู้ เรี ย นระดับ มัธ ยมศึก ษาผ่า นการประเมิน สมรรถนะที่จาเป็น ด้า นการรู้เ รื่อ งการอ่า น
(Reading Literacy) ด้า นการรู้เ รื่อ งคณิต ศาสตร์ (Mathematical Literacy) และด้า นการรู้เ รื่อ ง
วิทยาศาสตร์ (Scientific Literacy) ตามแนวทางการประเมิน PISA
๓. ร้ อยละของผู้ เรี ย นที่มีศั กยภาพได้รับโอกาสเข้าสู่ เวที การแข่งขั นระดับนานาชาติ
กลยุทธ์ที่ ๒ พัฒนาผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศ
พัฒ น า คุณ ภ า พ ผู ้เ รีย น เ ต็ม ต า ม ศัก ย ภ า พ น า ไ ป สู ่ค ว า ม เ ป็น เ ลิศ ด้า น ว ิช า ก า ร
ตามความสามารถ ความสนใจ มีทัก ษะที่จาเป็น ในศตวรรษที่ ๒๑ สร้า งขีด ความสามารถในการแข่ง ขัน
ของประเทศ โดยมีแนวทางดาเนินการ ดั งนี้

๖๗
๒.๑ สานักงานเขตพืนที่การศึกษา
(๑) ศึก ษาวิเ คราะห์ วิจ ัย และพัฒ นาเครื ่อ งมือ วัด แวว และรวบรวมเครื ่อ งมือ
วัดแววจากหน่ ว ยงานต่าง ๆ ที่เกี่ย วข้องทั้งภาครัฐ และเอกชน
(๒) ด าเนิน การวัด แววความถนัด ทางการเรีย นของนัก เรีย นระดับ มัธ ยมศึก ษา
ตอนต้น ของโรงเรีย นในเขตพื้น ที่ก ารศึก ษา จัด กิจ กรรมแนะแนวให้ผู ้เ รีย นค้น หาตนเอง นาไปสู่ก าร
พัฒ นาผู้เ รีย นให้มีค วามพร้อ มที่จ ะพัฒ นาต่อ ยอดไปสู่ค วามเป็น เลิศ ด้า นทัก ษะอาชีพ ที่ต รงตามความ
ต้องการและความถนัดของผู้ เรี ย น
(๓) ส่ง เสริม สนับ สนุน ให้ สถานศึก ษาจัด ทาแผนงาน โครงการ และกิจ กรรม เพิ่ ม
ศัก ยภาพผู้เ รีย นตามความถนัด ความสนใจ และความต้อ งการพัฒ นา ทั้ง ด้า นวิช าการ ด้า นอาชีพ และ
กิจ กรรมเสริ มหลั กสู ตร โดยภาคีเครื อข่ายภายในและภายนอก
(๔) ก ากับ ติด ตา ม และให้ค ว ามช่ว ยเหลือ สถานศึก ษา พร้อ มทั ้ง รายงา น
ผลการดาเนิ น งานต่อ สพฐ.และหน่ ว ยงานที่เกี่ยวข้อ ง
๒.๒ สถานศึกษา
(๑) ดาเนิน การวัด แววผู้เ รีย น และพัฒ นาขีด ความสามารถของผู้เ รีย นตามศัก ยภาพ
และความถนัด โดยจัด การเรีย นรู ้ผ ่า นกิจ กรรมการปฏิบัติจ ริง ( Active Learning) เช่น การจัด
การเรีย นรู้ต ามกระบวนการ ๕ ขั้น ตอนหรือ บัน ได ๕ ขั้น (Independent Study : IS) การเรีย นรู้
เชิง บูร ณาการแบบสหวิท ยาการ เช่น สะเต็ม ศึก ษา (Science Technology Engineering and
Mathematics Education : STEM Education) เป็นต้น โดยส่ง เสริม ให้ค รูจัด กิจ กรรมการเรีย นรู้เ พื่อ
พัฒ นาผู้ เรี ย นให้ ผู้ เรี ย นเรี ย นรู้ ด้ว ยตนเองผ่ านระบบดิจิ ทัล (Digital Learning Platform)
(๒) ปรับ เปลี ่ย นอัต ลัก ษณ์ข องสถานศึก ษาให้มุ ่ง เน้น การจัด การเรีย นรู ้ใ ห้ผู ้เ รีย น
มีค วามเป็น เลิศ ทางวิช าการตามความถนัด ความสามารถ ความสนใจของผู ้เ รีย น และจัด กิจ กรรม
เพื่อพัฒ นาสุ ขพลานามัย ให้ เป็ น คนที่ส มบูรณ์แข็งแรงทั้ งร่างกายและจิตใจ
(๓) สถานศึก ษา พั ฒ นาหลัก สูต รและการจัด กิจ กรรมกระบวนการเรีย นรู้เ พื่อ พัฒ นา
ผู้ เรี ย นให้ มีความเป็ น เลิ ศทางวิช าการตามความสนใจ และความถนัดเต็มตามศั กยภาพ
( ๔ ) ส่ง เ ส ริม ส นับ ส นุน ใ ห้ค รูแ ล ะ บุค ล า ก ร ท า ง ก า ร ศึก ษ า ไ ด้ร ับ ก า ร พัฒ น า
เพื ่อ ปรับ เปลี ่ย นกระบวนการจัด การเรีย นรู ้ใ ห้แ ก่ผู ้เ รีย นโดยเน้น การ จัด การเรีย นรู ้ใ ห้แ ก่ผู ้เ รีย น
เป็ น รายบุ คคลตามความต้ องการ และความถนัดของผู้ เรียน
(๕) จัด กิจ กรรมการเรีย นรู ้ ให้ผู ้เ รีย นมีค วามเป็น เลิศ ในทัก ษะสื ่อ สารภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ และภาษาที่ ๓ เพิ่มเติมอย่างน้อย ๑ ภาษา
(๖) ปรับ เปลี่ย นวิธีก ารวัด ประเมิน ผลการเรีย นของผู้เ รีย น โดยมุ่ง เน้น การวัด ประเมิน
ตามสมรรถนะรายบุ คคล โดยการจั ดให้ มีการวัดประเมินจากส่ ว นกลางในชั้นมัธ ยมศึ ก ษาปีที่ ๓

๖๘
(๗) สรุ ป และรายงานผลการดาเนินงานต่อสานักงานเขตพื้น ที่ก ารศึก ษาและหน่ว ยงานที่
เกี่ย วข้อง

นโยบายที่ ๓ การพัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพของทรัพยากรมนุษย์
ตัวชีวัด
๑ . ผู ้เ ร ีย น ท ุก ร ะ ด ับ ม ีส ม ร ร ถ น ะ ส า ค ัญ ต า ม ห ล ัก ส ูต ร ม ีท ัก ษ ะ ก า ร เ ร ีย น รู้
ในศตวรรษที่ ๒๑ (3R8C)
๒. ร้อ ยละของผู้เ รีย นชั้น ประถมศึก ษาปีที่ ๓ ที่มีค ะแนนผลการทดสอบความสามารถ
พื้น ฐานระดับ ชาติ (NT) ผ่ านเกณฑ์ที่กาหนด
๓. ร้ อยละของผู้ เรี ย นที่มีคะแนนผลการทดสอบทางการศึก ษาระดับ ชาติขั้น พื้น ฐาน (ONET) มากกว่าร้ อยละ ๕๐ ในแต่ล ะวิช าเพิ่มขึ้นจากปีการศึ กษาที่ผ่ า นมา
๔. ร้อ ยละผู ้เ รีย นที ่จ บการศึก ษาชั ้น ประถมศึก ษาปีที ่ ๖ ชั ้น มัธ ยมศึก ษาปีที ่ ๓
ชั ้น มัธ ยมศึก ษาปีที ่ ๖ มีท ัก ษะการเรีย นรู ้ที ่เ ชื ่อ มโยงสู ่อ าชีพ และการมีง านท า ตามความถนัด
และความต้อ งการของตนเอง มีทัก ษะอาชีพ ที่ส อดคล้อ งกับ ความต้อ งการของประเทศ วางแผนชีวิต
และวางแผนทางการเงิน ที่เหมาะสมและนาไปปฏิบัติ ได้
๕. ผู ้เ รีย นทุก คนมีท ัก ษะพื ้น ฐานในการด ารงชีว ิต สามารถด ารงชีว ิต อยู ่ใ นสัง คม
ได้อ ย่า งมีค วามสุข มีค วามยืด หยุ่น ทางด้า นความคิด สามารถทางานร่ ว มกับ ผู้อื่น ได้ ภายใต้สัง คมที่เ ป็น
พหุ วัฒ นธรรม
๖. ผู้เ รีย นทุก คนมีศัก ยภาพในการจัด การสุข ภาวะของตนเองให้มีสุข ภาวะที่ดี สามารถ
ดารงชีวิตอย่ างมีความสุ ขทั้ งด้านร่ างกายและจิ ตใจ
๗. ครู มีก ารเปลี ่ย นบทบาทจาก “ครูผู ้ส อน”
เป็น “Coach” ผู ้ใ ห้ค าปรึก ษา
ข้อเสนอแนะการเรี ย นรู้ ห รื อผู้ อานวยการการเรียนรู้
กลยุ ทธ์ ที่ ๓ พัฒนาผู้เ รี ย นให้มี ทัก ษะการเรี ยนรู้ ใ นศตวรรษที่ ๒๑ (3R 8C)
๓.๑ พั ฒนาหลักสูต รทุ กระดั บการศึก ษา
เป็น มาตรการสนับ สนุน ให้ม ีก ารพัฒ นาหลัก สูต รการศึก ษาปฐมวัย และหลัก สูต ร
แกนกลางให้เป็น หลักสูตรเชิงสมรรถนะ สอดคล้องกับทักษะที่จาเป็นในศตวรรษที่ ๒๑ เอื้อต่อการพัฒ นา
สมรรถนะผู ้เ รีย นเป็น รายบุค คลอย่า งเหมาะสมทุก ด้า นทั้ง ทางด้า นร่า งกาย จิต ใจ อารมณ์ สัง คม และ
สติปัญญา มีทักษะสื่อสารภาษาไทย ภาษาที่ ๓ มีแนวทางดาเนินการ ดังนี้
(๑) สานักงานเขตพืนที่การศึกษา
(๑) ส่ง เสริม ให้ส ถานศึก ษาพัฒ นาหลัก สูต รทุก ระดับ เพื ่อ ให้ผู ้เ รีย นได้ร ับ การ
พัฒ นา ๔ ด้าน (ร่ างกาย จิ ตใจ อารมณ์ และสติปัญญา) สอดคล้ องกับทักษะที่จาเป็นในศตวรรษที่ ๒๑

๖๙
(๒) ส่ง เสริม ให้ค รูป รับ เปลี่ย นการจัด การเรีย นรู้ “ครูผู้ส อน” เป็น “Coach”
ผู้อานวยการการเรีย นรู้ ผู้ใ ห้คาปรึ ก ษา ทางวิช าการกับ ครูอ ย่า งใกล้ชิด เรีย นรู้ปัญ หาและแนวทางการ
แก้ไขร่ ว มกัน เกิดประโยชน์ ในการพัฒ นาผู้ เรีย น
(๒) สถานศึก ษา พัฒ นาหลัก สูต รสถานศึก ษา ให้เ หมาะสมกับ บริบ ทโรงเรีย น
สอดคล้ องกับ หลั กสู ตรแกนกลาง เน้ น การพัฒ นาผู้ เรียนเป็นรายบุคคล (หลัก สูต รเชิง สมรรถนะ) ส่ง เสริม
แนะนาให้ ครู ป รั บ เปลี่ ย นการจั ดการเรี ย นรู้ ให้ ต อบสนองต่ อความต้ องการของผู้ เรีย น
๓.๒. การพั ฒนาศัก ยภาพ และคุณ ภาพของผู้เ รี ยน
(๓.๒.๑) การพัฒนาศัก ยภาพและคุณ ภาพของผู้เ รี ยนระดับ ปฐมวั ย
เด็ก ปฐมวัย ได้รับ การพัฒ นาเหมาะสมกับ วัย ในทุก ด้า น ทั้ง ทางด้า นร่า งกาย
จิต ใจ อารมณ์ สัง คม และสติปัญ ญา มีวินัย มีทัก ษะสื่อ สารภาษาไทย และมีทัก ษะสื่อ สารภาษาอัง กฤษ
(ฟัง พูด) และทักษะด้านดิจิทัล พร้อมที่จะได้รับการพัฒนา โดยมีแนวทางดาเนินการ ดังนี้
(๓.๒.๑.๑) สานักงานเขตพืนที่การศึกษา
(๑) จัด ทาเครื ่อ งมือ ประเมิน พัฒ นาการเด็ก ปฐมวัย และประเมิน พัฒ นาการเด็ก ปฐมวัย
ในภาพรวมของเขตพื้น ที่ การศึก ษา
(๒) ส่ง เสริม สนับ สนุน การดาเนิน งานของ สถานศึก ษาเพื่อ ประเมิน พัฒ นาการเด็ก ปฐมวัย
และด าเนิน การพัฒ นาครูแ ละบุค ลากรปฐมวัย รวมทั ้ง ผู ้ป กครอง ให้ม ีค วามรู ้ค วามเข้า ใจการจัด
การศึกษาปฐมวั ย
(๓) ศึกษา วิเคราะห์ วิจั ย การจัดการศึกษาปฐมวัย ให้ เกิดการพัฒ นา
(๔) กากับ ติดตาม และให้ ความช่ว ยเหลื อสถานศึก ษา
(๓.๒.๑.๒) สถานศึกษา
(๑) จั ดสภาพแวดล้ อมทั้งในและนอกห้ องเรียนให้ เอื้อ ต่อ การพัฒ นาการเรีย นรู้
(๒) จั ดการเรี ย นรู้ สร้ างประสบการณ์ เน้นการเรียนเป็นเล่ น เรียนรู้อย่างมีความสุ ข
(๓) ปรับ ปรุง อาคารสถานที่ สิ่ง อานวยความสะดวก สนามเด็กเล่น ให้ไ ด้มาตรฐาน มีความ
ปลอดภัย สามารถจัดกิจ กรรมพัฒนาผู้เรียนได้อย่างมีประสิ ทธิภาพ
(๔) จั ดหาสื่ อ เทคโนโลยี อุปกรณ์ ที่มีคุณ ภาพเหมาะสม มีมาตรฐาน และความปลอดภัย
(๕) สร้า งความรู้ค วามเข้า ใจแก่ผู้ป กครองในการจัด การศึก ษาปฐมวัย เพื่อ การมีส่ว นร่ว ม
และการสนั บ สนุ น การดาเนิ น งานของสถานศึ กษา
๓.๓ การพั ฒนาศักยภาพ และคุณ ภาพผู้เ รี ยนระดั บประถมศึกษา
ผู้เรีย นระดับ ประถมศึกษาได้รับการพัฒ นาทางด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม และ
สติปัญญา มีวินัย มีทักษะที่จาเป็นในศตวรรษที่ ๒๑ โดยมีแนวทางดาเนินการ ดังนี้

๗๐
(๑)สานักงานเขตพืนที่การศึกษา
(๑.๑) ส่ง เสริม สนับ สนุน ให้ส ถานศึก ษาจัด การศึก ษาพัฒ นาผู้เ รีย นให้มีพัฒ นาการ ที่
สมวัย ในทุกด้าน- เป็ น ไปตามหลั กสู ตร
- มีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑
- มีทักษะการเรียนรู้ที่เชื่อมโยงสู่อาชีพและการมีงานทา
- มีความรู้ และทักษะด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีดิจิทัล นาไปสู่การพัฒนา
นวัตกรรม
- มีทักษะทางด้านภาษาไทย เพื่อใช้เป็น เครื่องมือในการเรียนรู้ มีนิสัยรักการอ่าน มีทักษะ
สื่อสารภาษาอังกฤษ และภาษาที่ 3
(๑.๒) จัด ท าเครื ่อ งมือ ประเมิน ความสามารถพื ้น ฐานระดับ ชาติ (NT) นัก เรีย นชั ้น
ประถมศึก ษาปีที่ ๓ และดาเนิน การประเมิน รวมทั้ง ประสานการดาเนิน งานเพื่อ ทดสอบทางการศึก ษา
ระดับ ชาติขั้ น พื้น ฐาน (O-NET) นัก เรีย นชั้น ประถมศึก ษาปีที่ ๖ วิเ คราะห์ผ ลการประเมิน เพื่อ เป็น ฐาน
การพัฒ นานั กเรี ย นทุกระดับ ชั้น
(๑.๓)ส่ งเสริ ม สนั บ สนุ นให้ ส ถานศึกษาจัดกิจ กรรมพัฒ นาผู้เ รีย นเต็ม ตามศัก ยภาพ วาง
พื้น ฐานการเรี ย นรู้ เพื่อ การวางแผนชีวิต และวางแผนทางการเงินที่เหมาะสมและนาไปปฏิบัติ ได้
(๑.๔) สร้า งกลไกของระบบแนะแนวทางการศึก ษาเพื่อ ส่ง เสริม กระบวนการเรีย นรู้
ตามสมรรถนะรายบุ คคลและเตรี ย มความพร้อ มสู่ การประกอบสั ม มาอาชี พ
(๑.๕) ดาเนิ น การติดตาม และตรวจสอบให้ผู้เ รีย นได้รับ ประทานอาหารอย่า งครบถ้ว น
ถูกต้องตามหลั กโภชนาการ
(๑.๖) กากับ ติด ตาม และให้ค วามช่ว ยเหลือ สถานศึก ษาในการจัด การศึก ษาภาพรวม
รวมทั้งสรุ ป และรายงานผลการดาเนิ น งานต่ อ สพฐ.และหน่ว ยงานที่เกี่ยวข้อ ง
(๒) สถานศึก ษา
(๒.๑) จั ดการเรี ย นรู้ ที่ให้ ผู้ เรียนได้เรียนรู้ผ่ านกิ จกรรมการปฏิบัติจริง (Active Learning)
(๒.๒) จัด การเรีย นรู ้อ ย่า งเป็น ระบบมุ ่ง เน้น การใช้ฐ านความรู ้ และระบบความคิด ใน
ลั กษณะสหวิทยาการ (STEAM Education) เช่น
- ความรู้ทางวิทยาศาสตร์และการตั้งคาถาม
- ความเข้าใจและความสามารถในการใช้เทคโนโลยี
- ความรู้ทางวิศวกรรม และการคิดเพื่อหาทางแก้ ปัญหา
- ความรู้และทักษะในด้านศิลปะ
- ความรู้ด้านคณิตศาสตร์และระบบคิดของเหตุผลและการหาความสัมพันธ์
(๒.๓) จัด กิจ กรรมพัฒ นาผู้เ รีย นเต็ม ตามศัก ยภาพสอดคล้อ งกับ ความสามารถ ความถนัด
และความสนใจ รวมถึง กิจ กรรมการแนะแนวทั้ง ด้า นศึก ษาต่อ และด้า นอาชีพ เป็น การวางพื้ นฐานการ
เรี ย นรู้ การวางแผนชีวิต และวางแผนทางการเงินที่ เหมาะสมและนาไปปฏิบั ติไ ด้

๗๑
(๒.๔) จัด กิจ กรรมการเรีย นรู ้เ พื ่อ ส่ง เสริม สนับ สนุน ให้ผู ้เ รีย นมีท ัก ษะพื ้น ฐานในการ
ดารงชีวิต มีสุ ขภาวะที่ดี สามารถดารงชีวิตอย่างมี ความสุ ข
(๒.๕) จัด กิจ กรรมการเรีย นรู้แ ละพัฒ นาด้า นอารมณ์แ ละสัง คม (Social and Emotional
Learning : SEL)
(๒.๖) จัด การเรีย นการสอนเพื่อ เพิ่ม ทัก ษะการคิด แบบมีเ หตุผ ลและเป็น ขั้น ตอน (Coding)
และพื้น ฐานการพัฒ นาหุ่ น ยนต์
๓.๔ การพัฒนาศักยภาพ และคุณ ภาพผู้เ รี ยนระดับมัธ ยมศึก ษา
(๑) สานักงานเขตพืนที่การศึกษา
(๑.๑) ส่ งเสริม สนับ สนุน ให้สานัก งานเขตพื้น ที่ก ารศึก ษา และสถานศึก ษาจัด การศึก ษา
เพื่อ พัฒ นาผู ้เ รีย นให้มีพัฒ นาการที ่ส มวัย ในทุก ด้า นทั้ง ทางด้า นร่า งกาย จิต ใจ อารมณ์ สัง คม และ
สติป ัญ ญา มีค วามยืด หยุ ่น ทางด้า นความคิด สามารถทางานร่ว มกับ ผู ้อื ่น ได้ ภายใต้ส ัง คมที่เ ป็น พหุ
วัฒ นธรรม ให้ มีคุณลั กษณะ
- มีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑
- มีทักษะทางด้านภาษาไทย มีทักษะสื่อสารภาษาอังกฤษและภาษาที่ ๓ เพื่อใช้เป็นเครื่องมือใน
การประกอบอาชีพ
- มีความรู้ และทักษะด้านวิทยาศาสตร์นาไปสู่การพัฒนานวัตกรรม
- มี ค วามสามารถด้ า นดิ จิ ทั ล (Digital) และใช้ ดิ จิ ทั ล เป็ น เครื่ อ งมื อ ในการเรี ย นรู้ ไ ด้ อ ย่ า งมี
ประสิทธิภาพ
- มีทักษะทางด้านภาษาไทย เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ มีนิสัยรักการอ่าน มีทักษะสื่อสาร
ภาษาอังกฤษ และภาษาที่ ๓
(๑.๒) ประสานการดาเนิน งานเพื่อทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ ๓ วิเคราะห์ผลการประเมินเพื่อเป็นฐานการพัฒนานักเรียนทุกระดับชั้น
(๑.๓) ส่ง เสริม สนับ สนุน สถานศึก ษาจัด กิจ กรรมพัฒ นาผู ้เ รีย นเต็ม ตามศัก ยภาพ
สอดคล้อ งกับ ความสามารถ ความถนัด และความสนใจ รวมถึง การวางพื้น ฐานการเรีย นรู้เ พื่อ การ
วางแผนชีวิตและ วางแผนทางการเงิน ที่เหมาะสมและนาไปปฏิบัติ ได้
(๑.๔) สร้า งกลไกของระบบแนะแนวทางการศึก ษาเพื่อ ส่ง เสริม กระบวนการเรีย นรู้ต าม
สมรรถนะรายบุ คคลและเตรี ย มความพร้อ มสู่ ก ารประกอบสั ม มาอาชีพ
(๑.๕) จั ดทาแผนงาน โครงการ และกิจกรรมเพิ่ม ศัก ยภาพผู้เ รีย นที่มีค วามรู้แ ละทัก ษะด้า น
วิท ยาศาสตร์ เป็น นัก คิด นัก ปฏิบัติ นัก ประดิษ ฐ์ เป็น นวัต กร นาไปสู่ก ารพัฒ นานวัต กรรมในอนาคต
รวมทั้ง จัด กิจ กรรมกีฬ า การออกกาลัง กาย และสนับ สนุน ให้ผู้เ รีย น มีศัก ยภาพในการจัด การสุข ภาวะ
ของตนเองให้ มีสุ ขภาวะที่ ดี สามารถดารงชีวิตอย่างมีความสุ ขทั้ งด้า นร่างกายและจิตใจ
(๑.๖) กากับ ติดตาม และให้ ความช่ว ยเหลื อสถานศึ ก ษา

๗๒
(๒) สถานศึก ษา
(๑) ส่ งเสริ ม ครู ให้ จั ด การเรี ย นรู้ที่ให้ ผู้ เรียนได้เรีย นรู้ผ่ านกิจกรรมการปฏิบั ติจริง (Active
Learning)
(๒) ส่งเสริมครูให้จัดการเรียนรู้ตามกระบวนการ ๕ ขั้นตอน หรือบัน ได ๕ ขั้น
(Independent Study : IS)
(๓) ส่ ง เสริ ม สนั บ สนุ น ครู ใ ห้ จัดการเรียนรู้ อย่ างเป็ นระบบมุ่ง เน้น การใช้ฐ านความรู้และ
ระบบความคิด ในลั กษณะสหวิทยาการ (STEAM Education) เช่น
- ความรู้ ทางวิ ทยาศาสตร์ แ ละการตั้ง คาถาม
- ความเข้าใจและความสามารถในการใช้เทคโนโลยี
- ความรู้ทางวิศวกรรม และการคิดเพื่อหาทางแก้ปัญหา
- ความรู้และทักษะในด้านศิลปะ
- ความรู้ด้านคณิตศาสตร์และระบบคิดของเหตุผลและการหาความสัมพันธ์
(๔) จัด กิจ กรรมพัฒ นาผู้เ รีย นที่มีค วามรู้แ ละทัก ษะด้า นวิท ยาศาสตร์ เป็น นัก คิด นัก ปฏิบัติ
นัก ประดิษ ฐ์ เป็น นวัต กร นาไปสู่ก ารพัฒ นานวัต กรรมในอนาคตรวมทั้ง จัด กิจ กรรมกีฬ า การออกกาลัง
กาย และสนับ สนุน ให้ผู้เ รีย น มีศัก ยภาพในการจัด การสุข ภาวะของตนเองให้มีสุข ภาวะที่ดี สามารถ
ดารงชีวิต อย่า งมีค วามสุข ทั้ง ด้า นร่า งกายและจิต ใจ มีทัก ษะการวางแผนการศึก ษาต่อ หรือ การประกอบ
อาชีพได้ตามความถนั ด ความต้องการ และความสนใจของตนเอง
(๕) ส่ ง เสริ ม การเรีย นรู้ และพัฒ นาด้านอารมณ์ และสั งคม (Social and Emotional
Learning : SEL)

๓.๕ การพัฒนาคุณภาพครู และบุ คลากรทางการศึกษา
การพัฒ นาคุณ ภาพครู จึง ต้อ งด าเนิน การตั ้ง แต่ก ารผลิต และการพัฒ นาครู
อย่า งต่อ เนื ่อ ง โดยส านัก งานคณะกรรมการการศึก ษาขั ้น พื ้ น ฐานต้อ งร่ว มมือ กับ สถาบัน การผลิต ครู
ในการผลิต และพัฒ นาครูใ ห้เ ป็น ไปตามเป้า ประสงค์ มีก ารดึง ดูด คัด สรร ผู้มีค วามสามารถสูง ให้เ ข้า มา
เป็นครูคุณภาพ มีระบบการพัฒนา ศักยภาพและสมรรถนะครูอย่างต่อเนื่องครอบคลุมทั้งเงินเดือน เส้นทาง
สายอาชีพ การสนับ สนุน สื่อการสอน และสร้างเครือข่ายพัฒ นาครูให้มีการแลกเปลี่ย นเรียนรู้ร ะหว่างกัน
รวมถึงการพัฒนาครูที่มีความ เชี่ยวชาญด้านการสอนมาเป็นผู้สร้างครูรุ่นใหม่อย่างเป็นระบบ และประเมิน
ครูจากการวัดผลงานการพัฒนาผู้เรียนโดยตรง
๓.๕.๑ การผลิต ครู ที่ มีคุณ ภาพ
การผลิต ครูที ่ม ีค ุณ ภาพ เป็น มาตรการการสร้า งความร่ว มมือ กับ สถาบัน
การผลิต ครู ให้ผ ลิต ครูที ่ม ีจ ิต วิญ ญาณของความเป็น ครู มีค วามรู ้ค ว ามสามารถอย่า งแท้จ ริง
และเป็นต้นแบบด้านคุณธรรมและจริย ธรรม โดยสร้างความร่วมมือกับสถาบันการผลิตครู วิเคราะห์ความ
ขาดแคลน ความต้องการครูของสถานศึกษา
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๓.๕.๒ พั ฒนาครู และบุค ลากรทางการศึก ษา
การพัฒ นาครูแ ละบุค ลากรทางการศึก ษา ตระหนัก ถึง ความสาคัญในอาชีพ
และหน้าที่ของตน โดยพัฒนาให้เป็นครู เป็นครูยุคใหม่ ปรับบทบาทจาก “ครูผู้สอน” เป็น “Coach” หรือ
“ผู้อานวยการการเรีย นรู้ ” ปรับ วิธีส อน ให้เ ด็ก สามารถแสดงความคิด เห็น แลกเปลี่ย นเรี ย นรู้ และทา
กิจ กรรมในชั้น เรีย น ทาหน้า ที่ก ระตุ้น สร้า งแรงบัน ดาลใจ แนะนาวิธีเ รีย นรู้แ ละวิธีจัด ระเบีย บการสร้า ง
คว าม รู ้ ออ กแบ บกิจ ก รรม และ สร้า ง นวัต ก รรม การเ รีย นรู ้ใ ห้ผู ้เ รีย น มีบ ท บาท เป็น นัก วิจ ัย
พัฒนากระบวนการเรียนรู้เพื่อผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียน
โดยมีแนวทางการดาเนินการ ดังนี้
(๑) ส่ง เสริม สนับ สนุน ให้ค รู ศึก ษาวิเ คราะห์ ความต้อ งการจาเป็น ในการพัฒ นา
ตนเอง (Need Assessment) เพื่อวางแผนการพัฒ นาอย่ างเป็นระบบและครบวงจร
(๒) จัด ให้ม ีห ลัก สูต รและกรอบแนว ทางในการพัฒ นาครู ที ่เ ชื ่อ มโ ยงกับ
ความก้าวหน้ าในวิช าชีพ (Career Path)
(๓) ประสานความร่วมมือกับสถาบันการศึกษา สถาบันคุรุพัฒนา หรือหน่วยงานอื่น ๆ
ส่งเสริมการจัดทาหลักสูตรการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้ตรงตามความต้องการและความขาด
แคลน
(๔) ส่งเสริมและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาในรูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้
ทางวิชาชีพ (Professional Learning Community: PLC)
(๕) ส่ง เสริม และพัฒ นาครูแ ละบุค ลากรทางการศึก ษา ให้มีค วามรู้ทัก ษะด้า น
การรู้ดิจิทัล (Digital Literacy) การสอนดิจิทัล (Digital Pedagogy) ทัก ษะสื่อ สารภาษาอัง กฤษ
ทักษะสื่ อสารภาษาที่ ๓ สอดคล้ องกับ ภารกิจและหน้า ที่ข องตน
( ๖ ) ย ก ร ะ ด ับ ค ว า ม รู ้ภ า ษ า อ ัง ก ฤ ษ ข อ ง ค ร ูที ่ส อ น ภ า ษ า อ ัง ก ฤ ษ
โดยใช้ร ะดับ การพัฒ นาทางด้า นภาษา (Common European Framework of Reference for
Languages : CEFR) ตามเกณฑ์ที่กาหนด
(๗) ส่ ง เสริ ม และพั ฒ นาครู ใ ห้ ส ามารถออกแบบการเรี ย นรู้ การจั ด การเรี ย นรู้ ใ ห้
สอดคล้องกับการวัดประเมินผลที่เน้นทักษะการคิดขั้ นสูง (Higher Order Thinking) ผ่านกิจกรรมการปฏิบัติ
จริง (Active Learning)
(๘) ส่ง เสริม และพัฒ นาครูใ ห้มีค วามรู ้แ ละทัก ษะในการจัด การเรีย นรู ้ส าหรับ
ผู้ เรี ย นที่มีความแตกต่าง (Differentiated Instruction)
(๙) ส่ง เสริม และพัฒ นาครูใ ห้มีค วามรู้แ ละทัก ษะในการสร้า งเครื่ อ งมือ การวัด
และประเมิน ผลการเรี ย นรู้ ด้า นทั กษะการคิดขั้นสู ง (Higher Order Thinking)
(๑๐) ส่ง เสริม และพัฒ นาครู ให้มีค วามรู้ค วามสามารถจัด การเรีย นรู้ใ นโรงเรีย น
ขนาดเล็ กได้อย่ างมี ป ระสิ ทธิภ าพ
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(๑๑) ส่ง เสริม และพัฒ นาครูใ นการจัด การเรีย นรู้สาหรับ ผู้เ รีย นที่มีค วามต้อ งการ
จาเป็ น พิเศษ ตามศักยภาพของผู้ เรี ย นแต่ล ะบุ คคล และตามสภาพและประเภทของความพิ การ
(๑๒) ส่ง เสริม สนับ สนุน ให้ค รูแ ละบุค ลากรทางการศึก ษาพัฒ นาตนเองผ่า นระบบ
Online และแบบ Face - to - Face Training
(๑๓) น าเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) มาเป็น เครื่อ งมือ ในการ
บริห ารจั ด การครูแ ละบุค ลากรทางการศึก ษาทั ้ง ระบบ ตั ้ง แต่ก ารจัด ท าฐานข้อ มูล ครูแ ละบุค ลากร
ทางการศึกษา จนถึงการพัฒ นาครู และบุคลากรทางการศึ กษา
๓.๕.๓ ครูนาเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) มาใช้ส นับ สนุน การเรีย นรู้
ให้แ ก่ผู้เ รี ยนทุกระดั บการจั ด การศึกษา
เป็นมาตรการในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล ในการส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้เรียน
พัฒ นาวิธ ีก ารเรีย นรู ้ข องตนเอง ตามความต้อ งการ และความถนัด ของผู ้เ รีย นสามารถสร้า งสัง คม
ฐานความรู้ (Knowledge - Based Society) ของตนเอง เพื่อให้เกิดการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต
โดยแนวทางการดาเนินการ ดังนี้
๓.๕.๓.1 สานักงานเขตพืนที่การศึกษา
(๑) จั ดหา พัฒนา ข้อมูล องค์ความรู้ สื่ อ วิดีโอ และองค์ความรู้ประเภทต่าง ๆ
หนั งสื อแบบเรี ย นในรู ป แบบของดิจิ ทัล เทคบุ๊ค (Digital Textbook) ตามเนื้อหาหลั กสู ตรที่กาหนด
(๒) พัฒ นารูป แบบการเรียนรู้ผ่า นระบบดิจิทัล (Digital Learning Platform)
เพื่อตอบสนองต่อ การพัฒ นาการเรี ย นรู้ข องผู้ เรียนเป็น รายบุ คคล
(๓) ส่ง เสริม สนับ สนุน ให้ผู้เ รีย นมีอุป กรณ์ดิจิทัล (Digital device) เพื่อ เป็น
เครื่ องมือในการเข้าถึง องค์ความรู้ และการเรียนรู้ผ่ านระบบดิจิทัล อย่างเหมาะสมตามวัย
(๔) ส่ง เสริม สนับ สนุน ให้ส ถานศึก ษาจัด กิจ กรรมการเรีย นรู้เ พื่อ พัฒ นาผู้เ รีย น
ให้ ผู้ เรี ย นเรี ย นรู้ ด้ว ยตนเองผ่ านการเรี ย นรู้ผ่ านระบบดิจิ ทัล
๓.๕.๓.๒ สถานศึกษา
(๑) ประยุ ก ต์ ใ ช้ ข้ อ มู ล องค์ ค วามรู้ สื่ อ วิ ดี โ อ และองค์ ค วามรู้ ป ระเภทต่ า ง ๆ
หนั งสื อแบบเรี ย นในรู ป แบบของดิจิ ทัล เทคบุ๊ ค (Digital Textbook) ตามเนื้อหาหลั กสู ตรที่กาหนด
(๒) จัด การเรีย นรู ้ผ ่า นระบบดิจ ิท ัล ( Digital
Learning Platform)
เพื่อตอบสนองต่อ การพัฒ นาการเรี ย นรู้ข องผู้ เรียนเป็น รายบุ คคล
(๓) จัด กิจ กรรมการเรีย นรู ้เ พื ่อ พัฒ นาผู ้เ รีย น ให้ผู ้เ รีย นเรีย นรู ้ด้ว ยตนเอง
ผ่ านการเรี ย นรู้ ผ่ านระบบดิจิ ทัล
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นโยบายที่ ๔ การสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ มีมาตรฐาน และ
การลดความเหลื่อมล้าทางการศึกษา
ตัวชีวัด
๑. ผู้ เรี ย นทุ กคนสามารถเข้ าเรียนในสถานศึ กษาที่ มีคุ ณภาพเป็น มาตรฐานเสมอกั น
๒. ผู ้เ รีย นทุก คนได้ร ับ จัด สรรงบประมาณอุด หนุ น อย่า งเพีย งพอ และเหมาะสม
สอดคล้องกับสภาพข้อเท็จจริง โดยคานึงถึงความจาเป็นตามสภาพพื้นที่ภูมิศาสตร์ สภาพทางเศรษฐกิจ และ
ที่ตั้งของสถานศึก ษา และความต้องการจาเป็ นพิ เศษสาหรับผู้ พิ การ
๓. ผู้เ รีย นได้รับ การสนับ สนุน วัส ดุ อุป กรณ์ และอุป กรณ์ดิจิทัล ( Digital Device)
เพื่อใช้เป็ น เครื่ องมื อในการเรี ย นรู้ อย่ างเหมาะสม เพียงพอ
๔. ครูไ ด้รับ การสนับ สนุน วัส ดุ อุป กรณ์ และอุป กรณ์ดิจิทัล (Digital Device) เพื่อ ใช้
เป็ น เครื่ องมือในการจั ดกิจ กรรมการเรี ย นรู้ให้ แก่ผู้ เรียน
๕. สถานศึก ษาได้รับ การพัฒ นาให้มีม าตรฐานอย่า งเหมาะสมตามบริบ ท ด้า น ประเภท
ขนาด และพื้น ที่
๖. สถานศึก ษานาเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) มาใช้เ ป็น เครื่อ งมือ ในการ
จั ดกิจ กรรมการเรี ย นรู้ ให้ แ ก่ผู้ เรี ย นได้ อย่ างมีประสิ ทธิภ าพ
๗. สถานศึก ษามีร ะบบการดูแ ลช่ว ยเหลือ และคุ ้ม ครองนัก เรีย นและการแนะแนว
ที่มีป ระสิ ทธิภ าพ
๘. สถานศึก ษาที ่ม ี ร ะบบฐานข้อ มูล ประชากรวัย เรีย นและสามารถน ามาใช้ใ นการ
วางแผนจั ดการเรี ย นรู้ ให้ แก่ผู้ เรี ย นได้ อย่ างมีประสิ ทธิภ าพ
กลยุทธ์ ที่ ๔ สร้ า งโอกาสให้กับผู้เ รี ยนเข้า ถึ งการบริ การการศึก ษา
๔.๑ สร้า งความร่ว มมือ กับ องค์ก รปกครองระดับ ท้อ งถิ่น ภาคเอกชน หน่ว ยงาน
ที่เ กี่ยวข้องในการจั ด การศึก ษาให้ส อดคล้อ งกั บบริ บทของพืนที่
(๑) ส่งเสริม สนับสนุนให้มีความร่วมมือกับองค์กรปกครองระดับท้องถิ่น ภาคเอกชน
หน่ว ยงานที่เ กี่ย วข้อ ง วางแผนการจัด การศึก ษาให้ส อดคล้อ งเหมาะสมกับ บริบ ทของพื้น ที่รับ ผิด ชอบ
ตลอดจนการกากับ ติดตาม และประเมินผล
(๒) จัด ท าฐานข้อ มู ล ประชากรวัย เรีย น เพื ่อ เก็บ รวบรวม เชื ่อ มโยงข้อ มูล
ศึกษา วิเคราะห์ เพื่อวางแผนการจั ดบริ การการเรียนรู้ ให้ แ ก่ผู้ เรีย น
(๓) ร่ว มมือ กับ องค์ก รปกครองระดับ พื้น ที่ ชุม ชน ภาคเอกชน และทุก ภาคส่ว น
บริ ห ารจั ดการทรั พยากรในชุ มชนจั ด อาหาร อาหารเสริม (นม) ให้ ผู้ เรียนอย่างเพีย งพอ มีคุณภาพ
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(๔) ร่ว มมือ กับ องค์ก รปกครองระดับ พื ้น ที ่ สนับ สนุน ให้ผู ้เ รีย นที ่อ ยู ่ห ่า งไกล
ได้เดิน ทางไปเรี ย นอย่ างปลอดภัย ทั้ง ไปและกลั บ
๔.๒. การยกระดับ สถานศึก ษาในสัง กัด ทุก ระดับ และทุก ประเภท ให้ม ีค ุณ ภาพ
และมาตรฐานตามบริ บทของพืนที่
โดยมีแนวทางการดาเนินการ ดัง นี้
(๑) จัด ทามาตรฐานสถานศึก ษาให้มีคุณ ภาพในด้า นต่า ง ๆ เช่น ๑) มาตรฐาน
ด้า นโครงสร้า งพื้น ฐานและสิ่ง อานวยความสะดวก ๒) มาตรฐานด้า นครูแ ละบุค ลากรทางการศึก ษา ๓)
มาตรฐานด้า นระบบความปลอดภัย ของสถานศึก ษา ๔) มาตรฐานด้า นเทคโนโลยีด ิจ ิท ัล Digital
Technology เป็ น ต้น การกาหนดมาตรฐานสถานศึก ษาด้า นต่า ง ๆ ดัง กล่า วให้พิจ ารณาตามบริบ ทของ
สภาพทางภูมิศาสตร์ ประเภท และขนาดของสถานศึ กษา เป็นสาคัญ
(๒) ส่ง เสริม สนับ สนุน พัฒ นา โรงเรีย นขนาดเล็ก และสถานศึก ษาประเภทอื่น
ให้มีคุณ ภาพ และตามมาตรฐานที่กาหนด โดยเน้น โรงเรีย นขนาดเล็ก ในพื้น ที่ห่า งไกล และโรงเรีย น
ขนาดเล็ กตามโครงการพิเ ศษ
(๓) ส่ งเสริ ม สนั บ สนุน การติดตาม ตรวจสอบ ประเมินสถานศึกษาในทุก มิติ
๔.๓ จัด สรรงบประมาณสนับ สนุน ผู ้เ รีย นทุก กลุ ่ม และสถานศึก ษาทุก ประเภท
อย่า งเหมาะสม และเพียงพอ
เป็นมาตรการเพื่อการลดความเหลื่อมล้า และสร้างโอกาสให้ผู้เรี ยนเข้าถึงการบริการ
การศึก ษาที่มีคุณ ภาพ โดยการจัด สรรงบประมาณแผ่น ดิน เพื่อ ให้เ ด็ก วัย เรีย นทุก คนตั้ง แต่ร ะดับ ปฐมวัย
ประถมศึกษา และมัธ ยมศึกษา อย่างเพีย งพอ และเหมาะสม สอดคล้องกับสภาพข้อเท็จจริง โดยคานึงถึง
ความจาเป็นตามสภาพพื้น ที่ภูมิศาสตร์ สภาพทางเศรษฐกิจ และที่ตั้ งของสถานศึกษา จัดหาทุนการศึกษา
เพิ่มเติม เพื่อช่วยเหลือผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์ จัดสรรงบประมาณและทรัพยากรทางการศึกษาอื่นเป็นพิเศษ
ให้เหมาะสมสอดคล้องกับ ความต้องการจาเป็นในการจัดการศึกษาสาหรับผู้เรียนที่มีความต้องการจาเป็น
พิเศษ และจัดสรรงบประมาณเป็น ค่าใช้จ่ายในการดาเนินการ และงบลงทุนให้สถานศึกษาอย่างเหมาะสม
และเพียงพอ โดยมีแนวทางการดาเนินการ ดังนี้
(๑) ศึก ษา วิเ คราะห์ ความเหมาะสมของงบประมาณในการสนับ สนุน ให้กับ
ผู้ เรี ย น และสถานศึกษา อย่ างเหมาะสม และเพียงพอ สอดคล้ องกับสถานภาพและพื้น ที่
(๒) ส่ งเสริ ม สนั บ สนุนให้ ส ถานศึกษาจัดทาแผนงบประมาณการศึก ษาอย่า งอิส ระ
โดยรับ ฟัง ความคิด เห็น ของผู้เ กี่ย วข้อ งในพื้น ที่ป ระกอบการจัด ทาแผนงบประมาณก่อ นเสนอหน่ว ยงาน
ต้น สั งกัด
(๓) ประสานความร่ว มมือ กับ กองทุน ความเสมอภาคทางการศึก ษา เพื่อ จัด สรร
งบประมาณให้ เด็กวัย เรี ย นกลุ่ มขาดแคลนทุน ทรั พย์ เพื่อลดความเหลื่ อมล้าทางการศึก ษา
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(๔) สนับ สนุน กระบวนการจัด ทาแผนงบประมาณ และติด ตาม กากับ การใช้จ่า ย
งบประมาณของสถานศึ ก ษาให้ มีป ระสิ ทธิภ าพและมีความโปร่ง ใส
๔.๔. การประยุก ต์ใ ช้เ ทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) เป็น เครื่อ งมือ ใน
การพัฒนาคุณ ภาพของผู้เ รี ยน
โดยมีแนวทางการดาเนินการ ดังนี้
(๑) ส่ง เสริม สนับ สนุน ให้ส ถานศึก ษามีร ะบบโครงข่า ยสื ่อ สารโทรคมนาคมที ่มี
ประสิทธิภาพ และมีความปลอดภัยสูง
(๒) ส่ งเสริม สนับ สนุน ให้ส ถานศึก ษามีร ะบบคอมพิว เตอร์ และอุป กรณ์ที่ใ ช้เ ป็น
เครื่ องมือในการพัฒ นาทัก ษะด้านการรู้ ดิจิทัล (Digital Literacy) แก่ผู้ เรี ย น
(๓) ส่ง เสริม สนับ สนุน ให้ส ถานศึก ษาปรับ ปรุง พัฒ นาห้อ งเรีย นให้เ ป็น ห้อ งเรีย น
ที่ป ระยุ กต์ใช้เทคโนโลยี ดิจิ ทัล (Digital Technology) ในการจัดการเรียนรู้แก่ผู้ เรียน
(๔) ส่ง เสริม สนับ สนุน อุป กรณ์ดิจิทัล (Digital Device) สาหรับ ผู้เ รีย นทุก ระดับ
ตั้ง แต่ร ะดับ ปฐมวัย ประถมศึก ษา และมัธ ยมศึก ษาอย่า งเหมาะสม เพื่อ เป็น เครื่อ งมือ ในการพัฒ นา
การเรี ย นรู้ ของตนเองนาไปสู่ การสร้ างการเรียนรู้ อย่า งต่ อเนื่ องตลอดชีวิต
(๕) ส่ง เสริม สนับ สนุน อุป กรณ์ดิจิทัล (Digital Device) และพัฒ นาการสอน
ทัก ษะดิจิทัล (Digital Pedagogy) สาหรับ ครูอ ย่า งเหมาะสม เพื่อ เป็น เครื่อ งมือ ในการจัด กระบวนการ
เรี ย นรู้ เพื่อพัฒ นาผู้ เรี ย นได้อย่ างมีป ระสิ ทธิภ าพ
(๖) ส่ง เสริม สนับ สนุน ให้ส ถานศึก ษาใช้เ ทคโนโลยีก ารเรีย นการสอนทางไกล
เพื่อพัฒ นาคุณภาพผู้ เรี ย น (Distance Learning Technology: DLT)
๔.๕ พั ฒนาคุณ ภาพผู้เ รี ยนที่ มีค วามต้ อ งการดูแ ลเป็น พิเ ศษ
เป็น การจัดการศึกษาและพัฒนาสมรรถภาพสาหรับเด็กพิการและเด็กด้อยโอกาส ใน
รูปแบบที่หลากหลาย เหมาะสมกับบริบท และความต้องการจาเป็นพิเศษเฉพาะบุคคล
โดยแนวทางการดาเนินการ
(๑) ส่ง เสริม สนับ สนุน การจัด การศึก ษา รวมทั้ง การพัฒ นาหลัก สูต ร และสื่ อ การ
เรียนการสอนที่เหมาะสมสาหรับเด็กพิการและเด็กด้อยโอกาสในรูปแบบที่ห ลากหลายเหมาะสมกับบริบท
และความต้องการจาเป็นพิเศษเฉพาะบุคคล
(๒) ประสานขอรับการสนับสนุนทรัพยากร และงบประมาณด้านการศึกษาอัตรากาลัง
ครูและบุคลากร การให้บริการเทคโนโลยี สิ่งอานวยความสะดวก สื่อ บริการ และความช่วยเหลืออื่นใดทาง
การศึกษาที่สอดคล้องกับความต้องการจาเป็นพิเศษ
(๓) สนับสนุนการพัฒนาภาคีเครือข่าย (Education Partnership) ให้ทุกภาคส่วนมี
ส่วนร่วมในการจัดการศึกษาสาหรับเด็กพิการและเด็กด้อยโอกาส
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นโยบายที่ ๕ ด้านการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
ตัวชีวัด
๑. สถานศึกษาในสั งกัดมีนโยบายและจัดกิจกรรมให้ ความรู้ ที่ถูก ต้อ งและสร้า งจิต สานึก
ด ้า น ก า ร ผ ล ิต แ ล ะ บ ร ิโ ภ ค ที ่เ ป ็น ม ิต ร ก ับ สิ ่ง แ ว ด ล ้อ ม น า ไ ป ป ฏ ิบ ัต ิใ ช ้ที ่บ ้า น แ ล ะ ช ุม ช น
เช่น การส่ งเสริ มอาชีพที่เป็ น มิตรกับ สิ่ ง แวดล้ อม การลดใช้ส ารเคมีจากปุ๋ยและยาฆ่า แมลง ฯลฯ
๒. สถานศึก ษามี การน าขยะมาใช้ ประโยชน์ ในรู ปผลิ ตภั ณฑ์ และพลั งงานเพื่ อลดปริ มาณขยะ
และมีส่ งเสริ มการคัดแยกขยะในชุมชนเพื่ อลดปริม าณคาร์บ อนที่โ รงเรีย นและชุมชน
๓. สถานศึก ษามีก ารบูร ณาการเรื่อ งการจัด การขยะแบบมีส ่ว นร่ว มและการนา ขยะ
มาใช้ป ระโยชน์ ร วมทั้งสอดแทรกในสาระการเรีย นรู้ที่เ กี่ยวข้อ ง
๔. นัก เรีย นเรีย นรู ้จ ากแหล่ง เรีย นรู้ มีก ารขยายผลแหล่ง เรีย นรู้ นัก เรีย น โรงเรีย น
ชุม ชน เรีย นรู ้ด้า นการลดใช้พ ลัง งาน การจัด การขยะและอนุรัก ษ์สิ ่ง แวดล้อ มเพื่อ เป็น แหล่ง เรีย นรู้
และตัว อย่ างรู ป แบบผลิ ตภั ณฑ์ ที่เป็ น มิตรกับสิ่ งแวดล้ อม เช่น โรงงานอุตสาหกรรมสี เขียว ฯลฯ
๕. นักเรียน สถานศึกษามีการเก็บข้อมูลเปรียบเทียบการลดปริมาณคาร์บอนไดออกไซต์ ใน
การด าเนิน กิจ กรรมประจ าวัน ในสถานศึก ษาและที ่บ ้า น และข้อ มูล ของ Carbon
Footprint
ในรู ป แบบ QR CODE และ Paper less
๖. ครู มีค วามคิด สร้า งสรรค์ สามารถพัฒ นาสื ่อ นวัต กรรม และด าเนิน การจัด ท า
งานวิจั ย ด้านการสร้ างสานึ กด้านการผลิ ต และบริโ ภคที่เป็นมิตรกับสิ่ ง แวดล้ อมได้
๗. ครู และนัก เรีย นสามารถน าสื ่อ นวัต กรรมที ่ผ ่า นกระบวนการคิด มาประยุก ต์ใ ช้
ในโ รงเรีย นการจัด การเรีย นรู ้ และประยุก ต์ใ ช้ใ นชีว ิต ประจ าวัน และชุม ช นได้ต ามแนว ทา ง
Thailand ๔.๐
๘. ส านัก งานเขตพื ้น ที ่ก ารศึก ษา สถานศึก ษามีก ารปรับ ปรุง และพัฒ นาบุค ลากร
และสถานที ่ใ ห้เ ป็น ส านัก งานสีเ ขีย วต้น แบบมีน โยบายการจัด ซื ้อ จัด จ้า งที ่เ ป็น มิต รกับ สิ ่ง แวดล้อ ม
ที่เอื้อต่อการเรี ย นรู้ ข องนั กเรี ย นและชุ มชน
กลยุทธ์ ที่ ๕ พัฒนาคุณ ภาพชีวิต เป็น มิตรกับสิ่ งแวดล้อ ม
(๑) สานักงานเขตพืนที่การศึกษา
๑.๑. สนับ สนุน ส่ง เสริม สถานศึก ษาด้า นการบริห ารจัด การส านัก งานสีเ ขีย วและ
สถานศึกษาที่เป็ น มิตรกับ สิ่ ง แวดล้ อม (Green office)
๑ . ๒ พัฒ น า ย ก ร ะ ดับ ส ถ า น ศึก ษ า น า ร่อ ง ข ย า ย ผ ล ส่ง ส ถ า น ศึ ก ษ า ต้น แ บ บ
ด้า นการพัฒ นา ด้า นการผลิต และบริโ ภค ที ่เ ป็น มิต รกับ สิ ่ง แวดล้อ มทั ้ง ระบบ เช่น การเลือ กซื ้อ
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ผลิต ภัณ ฑ์เ บอร์ ๕ และผลิต ภัณ ฑ์ที่มีฉ ลากและสัญ ลัก ษณ์เ บอร์ ๕ เพื่อ ลดการใช้ท รัพ ยากรธรรมชาติ
และลดปริ มาณขยะในสานักงานและสถานศึก ษา
๑.๓ ส่ง เสริม การพัฒ นาสื ่อ นวัต กรรม แล ะบูร ณาการสาระการเรีย นรู้แ ละแผนการ
จั ดการเรี ย นรู้ เรื่ องการผลิ ตและบริ โ ภคที่เป็นมิต รกับสิ่ งแวดล้ อ มต่ อการเปลี่ ยนแปลงภู มิ อากาศ
๑.๔ ขยายผลผ่า นระบบ DLTV ส่ง เสริม ความรู้เ รื่อ งการผลิต และบริโ ภคที่เ ป็น มิต รกับ
สิ ่ง แวดล้อ มต่อ ความปลอดภัย และสุข ภาพที ่ด ีสู ่ส ัง คมเมือ งเชิง นิ เ วศและการจัด การมลพิษ และ
สิ่ งแวดล้ อมที่ดีและการเลื อกผลิ ตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่ งแวดล้อ มและฉลากที่แ สดงสัญ ลัก ษณ์
ที่เป็ น มิตรกับ สิ่ งแวดล้ อม
๑.๕ จัด ทาระบบนิเ ทศ ติด ตามผลการดาเนิน งานในสถานศึก ษาทั้ง ในระบบออนไลน์
และนิเ ทศเชิง คุณ ภาพพัฒ นาการกรอกข้อ มูล ระบบการนิ เ ทศติด ตาม แลกเปลี ่ย นน าเสนอผลงาน
และมอบรางวัล เกีย รติย ศ ประชาสัม พัน ธ์แ ละจัด พิม พ์ เว็บ ไซต์ ผลงานเพื่อ เผยแพร่แ ละเป็น ต้น แบบ
สรุ ป ผลรายงาน
(๒) สถานศึกษา
๒.๑ พัฒ นานวัต กรรมโดยใช้ก ระบวนการ BBL/PLC และ Decision – Making
การนาขยะมาใช้ป ระโยชน์ใ นรูป แบบผลิต ภัณ ฑ์แ ละพลัง งานและลดประมาณขยะ การบาบัด น้าเสีย
ลดการใช้เผาและลดใช้ส ารเคมี สู่ โ รงเรี ย นปลอดภัยและเป็นมิตรกับสิ่ ง แวดล้ อม
๒.๒ ขยายผลจากโรงเรีย นคาร์บ อนต่ าสู ่ช ุม ชนเชิง นิเ วศและการจัด การมลพิษ
และสิ่ง แวดล้อ มดี Green city ด้า นพลัง งาน การจัด การขยะและน้าเสีย ชุม ชนผลิต และบริโ ภค
ที่เป็ น มิตรกับ สิ่ งแวดล้ อม
๒.๓ ส่งเสริม สนับ สนุน และพัฒ นาให้นักเรียน โรงเรียนได้ศึกษา เรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้
โรงงานอุต สาหกรรม การผลิต ที่เ ป็น มิต รกับ สิ ่ง แวดล้อ ม ชุม ชนเมือ งนิเ วศ และหน่ว ยงานส่ง เสริม
การบริโ ภคที่เ ป็น มิต รกับ สิ่ง แวดล้อ มเพื่อ นาความรู้ม าประยุก ต์ใ ช้แ ละ จัด ทาโครงงานด้า นการอนุรัก ษ์
สิ่ งแวดล้ อม
๒.๔ ส่ง เสริม แนวทางการจัด การเรีย นรู้อ าชีพ ที่เ ป็น มิต รกับ สิ่ง แวดล้อ มในสถานศึก ษา
จัด ค่า ยเยาวชนวัย ซนลดคาร์บ อนเพื่อ โลก ประกวดชุม ชนต้น แบบที่นาความรู้จ ากโรงเรีย นต่อ ยอด
สู่ ชุมชนนิ เวศ ปลอดขยะ ปลอดสารพิษเป็นมิตรกับสิ่ ง แวดล้ อม อย่างน้อย ๒,๐๐๐ ชุมชน

นโยบายที่ ๖ การพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา
ตัวชีวัด
๑. สถานศึกษาได้รั บ การกระจายอานาจการบริห ารจัด การศึก ษาอย่า งเป็น อิส ระ

๘๐
๒. สถานศึก ษา สานัก งานเขตพื้น ที่ก ารศึก ษา ได้รับ การพัฒ นาให้เ ป็น หน่ว ยงานที่มี
ความทัน สมัย ยืด หยุ่น คล่อ งตัว สูง พร้อ มที่จ ะปรับ ตัว ให้ทัน ต่อ การเปลี่ย นแปลงของโลกอยู่ต ลอดเวลา
เป็ น หน่ ว ยงานที่มีห น้ าที่ส นับ สนุน ส่ง เสริม ตรวจสอบ ติด ตาม เพื่อ ให้ส ถานศึก ษาสามารถจัด การศึก ษา
ได้อย่ างมีป ระสิ ทธิภ าพครอบคลุ มทุกตาบล
๓. สถานศึก ษา สานัก งานเขตพื้น ที่ก ารศึก ษา และสานัก งานส่ว นกลาง นานวัต กรร ม
และเทคโนโลยี ดิจิ ทัล (Digital Technology) มาใช้ในการบริห ารจัดการและตั ดสิ นใจ ทั้งระบบ
๔. สถานศึก ษา และหน่ว ยงานในสัง กัด ทุก ระดับ มีค วามโปร่ง ใส ปลอดการทุจ ริต
และประพฤติมิช อบ บริ ห ารจั ดการตามหลั กธรรมาภิบาล
๕. สถานศึกษา หน่วยงานในสังกัด ทุกระดับ ผ่านการประเมินคุ ณธรรมและความโปร่งใส
ในการดาเนิ น งานของหน่ ว ยงานภาครั ฐ (Integrity & Transparency Assessment : ITA)
๖. สถานศึก ษาทุก แห่ง และหน่ว ยงานในสัง กัด มีร ะบบฐานข้อ มูล สารสนเทศวิช าการ
ผู้ เรี ย น ครู บุ คลากรทางการศึก ษา สถานศึกษา หน่ว ยงานในสั งกัด
๗. สถานศึก ษาทุก แห่ง มีข้อ มูล ผู ้เ รี ย นรายบุค คลที่ส ามารถเชื่อ มโยงกับ ข้อ มูล ต่า ง ๆ
น าไปสู ่ก ารวิเ คราะห์เ พื ่อ วางแผนการจัด การเรีย นรู้สู ่ผู ้เ รีย นได้อ ย่า งมีป ระสิท ธิภ าพ ( Big Data
Technology)
๘. สถานศึก ษา สานัก งานเขตพื้น ที่ก ารศึก ษา และสานัก งานส่ว นกลางมีแ พลตฟอร์ม
ดิจิ ทัล (Digital Platform) เพื่อสนั บ สนุ น ภารกิจด้านบริห ารจัด การศึก ษา
๙. สถานศึก ษาทุก แห่ง มีร ะบบข้อ มูล สารสนเทศที ่ส ามารถใช้ใ นการว างแผน
การจั ดการศึกษาได้อย่างมีป ระสิ ทธิภ าพ
กลยุทธ์ ที่ ๖ พัฒนาองค์กรสู่มาตรฐานและมีค วามทัน สมั ย
๖.๑ การกระจายอ านาจให้ส ถานศึก ษา หรือ กลุ ่ม สถานศึก ษามีค วามเป็น อิส ระ
ในการบริ ห ารและจัด การศึก ษาครอบคลุม ด้า นการบริห ารวิช าการ ด้า นการบริห ารงบประมาณ
ด้านการบริหารงานบุคคล และด้านการบริหารงานทั่วไป
โดยมีแนวทางการดาเนินการ ดังนี้
(๑) ส่งเสริม สนับ สนุน และพัฒ นาสถานศึกษาหรือ กลุ่ม สถานศึก ษาให้มีค วามเป็น
อิสระในการบริหารจัดการศึกษา ครอบคลุม ด้านการบริหารวิชาการ ด้านการบริหารงบประมาณ ด้านการ
บริหารงานบุคคล และด้านการบริหารงานทั่วไป
(๒) ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษา หรือกลุ่มสถานศึกษาจัดหาเจ้าหน้าที่เพื่อปฏิบัติ
หน้าที่ส นับ สนุน งานด้านธุร การ ด้านการเงิน การบัญชีแ ละพัส ดุ และด้า นบริห ารงานบุ ค คล เพื่อ มิให้งาน
ดังกล่าวเป็นภาระที่เกินสมควรแก่ครู ผู้ปฏิบัติหน้าที่การจัดการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียน
(๓) ส่ง เสริม สนับ สนุน ให้โ รงเรีย นขนาดเล็ก ให้ม ีร ะบบการบริห ารจัด การที่
หลากหลาย เช่น การบริหารจัดการแบบกลุ่มโรงเรียน การสอนแบบบูรณาการ คละชั้น เป็นต้น

๘๑
(๔) น าผลการประกัน คุณ ภาพการศึก ษามาใช้ใ นการวางแผนการปฏิบ ัต ิก าร
ตรวจสอบติดตามเพื่อการปรับปรุงพัฒนาสถานศึกษาให้มีคุณภาพและเป็นไปตามมาตรฐานการศึกษา
๖.๒ พัฒนาสานักงานเขตพื้น ที่ก ารศึกษา และสถานศึก ษา ให้เ ป็น หน่ว ยงานมีค วาม
ทันสมัยอย่างมีประสิทธิภาพ
เป็น มาตรการในการเพิ ่ม ประสิท ธิภ าพการบริห ารงานของส านัก งานทั ้ง ระดับ
สานักงานส่วนกลาง และสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ให้เป็นหน่วยงานที่ทันสมัย พร้อมที่จะปรับตัวให้ทัน
ต่อ การเปลี ่ย นแปลงของโลกอยู ่ต ลอดเวลา มีค วามโปร่ง ใส ปลอดการทุจ ริต และประพฤติม ิช อบ
บริห ารจัด การตามหลัก ธรรมาภิบ าล เป็น หน่ว ยงานที ่ม ีห น้า ที ่ส นับ สนุน ส่ง เสริม ตรวจสอบ ติด ตาม
เพื่อให้สถานศึกษาสามารถจัดการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ
โดยมีแนวทางการดาเนินการ ดังนี้
(๑) ศึก ษา วิเ คราะห์ ปรับ ปรุง และพัฒ นาสานัก งานเขตพื้น ที่ก ารศึก ษา ให้เ ป็น
หน่ว ยงานที่ทัน สมัย มีห น้า ที่ สนับ สนุน กากับ ติด ตาม ตรวจสอบ และประเมิน ผล สถานศึก ษา เพื่อ
การบริ ห ารจั ดการที่มีป ระสิ ทธิภ าพ โดยยึดหลั กธรรมาภิบาล
(๒) ส่ง เสริม สนับ สนุน ให้ส านัก งานเขตพื้น ที่ก ารศึก ษา ใช้ร ะบบการบริห าร
จัด การที่มุ่ง เน้น คุณ ธรรมและความโปร่ง ใสในการทางานตามหลัก การประเมิน คุณ ธรรมและความ
โปร่ งใสในการดาเนิ น งานของหน่ ว ยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment : ITA)
(๓) ส่ง เสริม สนับ สนุน ให้ส านัก งานเขตพื ้น ที ่ก ารศึก ษาน านวัต กรรม และ
เทคโนโลยี ดิจิ ทัล (Digital Technology) มาใช้ในการบริห ารงาน
(๔) ส่ง เสริม การบริห า รจัด การเข ตพื ้น ที ่ก ารศึก ษาโ ดยใช้พื ้น ที ่ เ ป็น ฐ า น
(Area-based Management) รู ป แบบการบริห ารแบบกระจายอานาจ “CLUSTERs”
(๕) ส่ งเสริ ม การมีส่ ว นร่ว ม จัดทาแผนบูรณาการจัดการศึก ษาในระดับ พื้น ที่
(๖) สร้ า งความเข้ ม แข็ ง ในการยกระดั บ คุ ณ ภาพการศึ ก ษารู ป แบบเครื อ ข่ า ย
เช่ น เครื อ ข่ า ยส่ ง เสริ ม ประสิ ท ธิ ภ าพการจั ด การศึ ก ษา ศู น ย์ พั ฒ นากลุ่ ม สาระการเรี ย นรู้ สหวิ ท ยาเขต
กลุ่มโรงเรียน ฯลฯ
(๗) ส่งเสริ มให้ ทุกภาคส่ ว นของสังคมมีส่ว นร่ว มในการจัดการศึกษาแบบบูรณาการ
ที่ตอบสนองความต้องการของประชาชนและพื้นที่
(๘) ส่ง เสริม สนับ สนุน ผู้ป กครอง ชุม ชน สัง คม และสาธารณชน ให้มีค วามรู้
ความเข้าใจ และมีส่ ว นร่ ว มรั บ ผิ ดชอบ (Accountability) ในการบริห ารจัดการศึกษา
(๙) ส่ง เสริม ให้ท ุก ภาคส่ว นของสัง คมเข้า มามีส ่ว นร่ว มสนับ สนุน ทรัพ ยากร
เพื่อการศึกษา

๘๒
๖.๓ พัฒ นานวัต กรรม เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) และระบบการ
ทางานที่เ ป็น ดิ จิ ทัลเข้า มาประยุกต์ ใ ช้อ ย่า งคุ้มค่า และเกิด ประโยชน์สู งสุด
เป็น มาตรการในการประยุก ต์ใ ช้เ ทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) มาใช้
ในการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารอย่างเป็นระบบ นาไปสู่การนาเทคโนโลยีการวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่
(Big Data Technology) เพื่อเชื่อมโยงข้อมูลด้านต่าง ๆ ตั้งแต่ข้อมูลผู้เ รียน ข้อมูลครู ข้อมูลสถานศึกษา
ข้อ มูล งบประมาณ และข้อ มูล อื ่น ๆ ที ่จ าเป็น มาวิเ คราะห์เ พื ่อ ให้ส ถานศึก ษาสามารถจัด การเรีย นรู้
เพื ่อ พัฒ นาผู ้เ รีย นเป็น รายบุค คลตามสมรรถนะ และความถนัด และสามารถวิเ คราะห์เ ป็น ข้อ มูล
ในการวางแผนการพัฒ นาทรัพ ยากรมนุษ ย์ข องประเทศ นา Cloud Technology มาให้บ ริก าร
แก่หน่วยงานทุกระดับทั้งระดับ IaaS PaaS และ SaaS และพัฒนาแพลตฟอร์มดิจิทัล (Digital Platform)
ระบบบริห ารงานสานักงาน เช่น ระบบแผนงานและงบประมาณ ระบบบัญชี ระบบพัสดุ ระบบสารบรรณ
เป็นต้น เพื่อเจ้าหน้าที่สามารถใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ เชื่องโยงกันทั้งองค์กร
โดยมีแนวทางการดาเนินการ ดังนี้
(๑) ศึก ษา วิเ คราะห์ นา Cloud Technology มาให้บ ริก ารหน่ว ยงานในสัง กัด
ทุก ระดับ ทั้ง ในรูป แบบ Private Cloud Hybridge Cloud และ public Cloud ทั้ง ในระดับ IaaS
Paas และ SaaS
(๒) ศึก ษา วิเ คราะห์ นา Big Data Technology มาใช้ใ นการเชื่อ มโยงข้อ มูล
ของนั กเรี ย นในฐานข้ อมูล ต่ าง ๆ เพื่อนามาวิเคราะห์ คุณภาพของผู้ เรียนในมิติต่า ง ๆ
(๓) พัฒ นาแพลตฟอร์ม ดิจ ิท ัล (Digital Platform) เพื ่อ สนับ สนุน ภารกิจ
ด้า นบริห ารจัด การศึก ษาทั้ง ระบบพร้อ มให้บ ริก าร ( Services) เชื่อ มโยงข้อ มูล เพื่อ แลกเปลี ่ย น
และบูร ณาการข้อ มูล ภาครัฐ ทั้ง ภายในและนอกสัง กัด อีก ทั้ง ยัง เป็น ระบบกลางสาหรับ ใช้ใ นการพิสูจ น์
ยื น ยั น ตัว ตนเดีย วและรองรั บ การทางานร่ว มกับ แพลตฟอร์ มดิจิ ทัล ต่า ง ๆ
(๔) พัฒ นาแพลตฟอร์ม ดิจิทัล (Digital Platform) ด้า นการเรีย นรู้ข องผู้เ รีย น
และบุค ลากรทางการศึ ก ษา ด้า นการบริห ารงาน เชื ่อ มโยงถึง การพัฒ นาครู เพื ่อ ให้ส อดคล้อ ง
กับ ความก้า วหน้า ในอาชีพ ตลอดจนพัฒ นา ระบบข้อ มูล สารสนเทศของผู ้เ รีย นเป็น รายบุค คล
ตั ้ง แต่ร ะดับ ปฐมวัย จนจบการศึก ษาขั ้น พื ้น ฐาน ที ่ส ามารถเชื ่อ มโยงกับ หน่ว ยงานที ่เ กี ่ย วข้อ ง
นาไปสู่ การพัฒ นาฐานข้อ มูล ประชากรด้านการศึ กษาของประเทศ
นโยบายที่ ๗ การใช้บริบทของจังหวัดเชียงใหม่ เป็นฐานการเรียนรู้และต่อยอดการพัฒนาองค์กรแห่ง
นวัตกรรม
ตัวชีวัด
1. ร้อยละของบุคลากรระดับกลุ่มและระดับเขตพื้นที่การศึกษาที่เข้าร่ว มประชุมปฏิบัติการ
PLC และพัฒนางานด้วยนวัตกรรมการศึกษา

๘๓
2. ร้อยละของครุและผู้บ ริห ารในเครือข่ายพัฒ นาคุณภาพการศึกษาที่ส ร้างนวัตกรรมในการ
บริหารสถานศึกษาและการจัดการเรียนรู้
3. สานัก งานเขตพื้น ที่ก ารศึก ษาประถมศึก ษาเชีย งใหม่ เขต 1 เป็น สานัก งานสีเ ขีย ว และ
สานักงานที่ใช้เทคโนโลยีในการบริหารจัดการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
4. ร้อยละของบุคลากรในสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ปฏิบัติตนตามค่านิยมองค์กร
5. ร้อยละของสถานศึกษามีการพะฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนและการประกันคุณภาพ
การศึกษา
6. ร้อยละของผู้เรียนที่เป็นนวัตกร
กลยุทธ์ที่ ๗ พัฒนาสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา และสถานศึกษาให้เป็น บุคคลและองค์กรแห่งการ
เรียนรู้ก้าวสู่องค์กรแห่งนวัตกรรม
๗.๑ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
(1) ส่งเสริมให้บุคลากรทุกคน ประกอบด้วย ผู้บริหาร บุคลากรทางการศึกษา 38 ค (1) (๒)
ทุกคนพัฒนาตนเองให้มีความรู้ ความสามารถในภารกิจที่รับผิดชอบ ใช้เทคโนโลยีในการปฏิบัติงานได้
สะดวก รวดเร็ว มีประสิทธิภาพ
(๒) พัฒนาผู้อานวยการกลุ่ม ศึกษานิเทศก์ และบุคลากรในสานักงาน สามารถสร้างผลงานใหม่ๆ
หรือ นวัตกรรมทางการศึกษา ให้เกิด ประโยชน์ต่อ การพัฒ นาตน พัฒ นางาน มีภ าวะผู้นา มีทัก ษะใน การ
นาเสนอผลงานที่ดีของตนเองและกลุ่ม เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ และก้าวสู่องค์กรนวัตกรรมในอนาคต
(๓) ส่งเสริม สนับสนุน การบริหารสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาในรูปแบบเครือข่ายพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาระดับอาเภอ การบริหาร Clusters (เชิงพื้นที่) การบูรณาการการจัดการเรียนรู้กับชุมชนในพื้นที่
(Partnerships)และการมีส่วนร่วมในการบริหารการศึกษาแบบบูรณาการร่วมกับหน่วยงานอื่น ๆ ทั้งในด้าน
โอกาสทางการศึกษา คุณภาพการศึกษา และประสิทธิภาพในการบริหารการศึกษา
(3) ส่งเสริมการพัฒ นาการบริห ารสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา โดยใช้เครื่องมือการประเมิน ITA
การประเมิน มาตรฐานส านั กงานเขตพื้ นที่การศึกษา การติดตามประเมินผลตัวชี้วัดส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื ้น ฐาน, Green Office การประเมิน โครงการต่า ง ๆ ให้มีค วามเป็น เอกภาพและมี
ประสิทธิภาพ
(4) ส่งเสริมการนาเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) มาใช้ในการบริหารสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษา และให้ บ ริการแก่ส ถานศึกษา สามารถเชื่อมโยงข้อมูลทุกด้านของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
นา Big Data ไปใช้ในการวางแผนพัฒนาการศึกษาได้ทุกระดับการศึกษา
(5) กาหนดจุด เน้น การพัฒ นาสานัก งานเขตพื้น ที่ก ารศึก ษาในแต่ล ะปีง บประมาณร่ว มกัน และ
ส่ง เสริม ให้ม ีก ารปฏิบ ัต ิต ามค่า นิย มองค์ก รอย่า งเข้ม แข็ง โดยเฉพาะอย่า งยิ ่ง ด้า นความมีว ิน ัย ความ
รับผิดชอบ ต่องานในหน้าที่และภารกิจขององค์กร

๘๔
๗.๒ สถานศึกษา
(1) ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของสถานศึกษา โดยการพัฒนาหลักสูตร การจัดการเรียนรู้
การบริหารงานวิชาการ ให้สอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลง นาไปสู่การพัฒนาผู้ เรียนในศตวรรษที่ 21
(3R 8C) มีคุณธรรมจริยธรรม ทัศนคติที่ถูกต้อง ค่านิยมที่ดีงาม
(2) ยกระดับ คณะกรรมการสถานศึก ษาขั้นพื้น ฐาน ให้มีส่ว นร่ว มในการบริห าร/พัฒ นาหลักสูต ร
และการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ให้สถานศึกษาเป็นแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิตของคนในชุมชน
(3) ส่ง เสริม การประกัน คุณ ภาพภายในของสถานศึก ษา ให้เ กิด ผลต่อ การพัฒ นาคุณ ภาพของ
สถานศึกษาทั้งระบบ
(๔) ส่งเสริมการเรียนรู้ของครูทุกระดับ และปรับเปลี่ยนการพัฒนาครูจากผู้สอน เป็นผู้อานวยความ
สะดวกการเรียน เน้นการสอนให้ผู้เรียนพัฒนาทักษะการคิด วิเคราะห์ คิดสร้างสรรค์ ให้กับนักเรียนทุกคน
อย่างเป็นรูปธรรมทุกโรงเรียน
(๕) ส่งเสริมการพัฒนางานของผู้บริหาร ครู นักเรียน ให้เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ เป็นนวัตกร ใช้
นวัตกรรม PLC, Active Learning, STEM, IS, English, Higher Order Thinking สร้างสรรค์ผลงาน
ผู้บริหาร ครู และนักเรียนให้เป็นนวัตกรรมและก้าวสู่โรงเรียนนวัตกรรม (Thailand 4.0)

ส่วนที่ 3
รายละเอียดแผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2563

๘๕

สวนที่ 3
รายละเอียดของแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563
บัญชีจัดสรรงบประมาณ ป 2563 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 1
จัดสรรงบประมาณ ปงบประมาณ
รายการ
2563
งบประมาณสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา 3,000,000 บาท จัดสรรตามอัตราสวน 70:20:10
1.งบสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา 70%
2,100,000
2.งบติดตามการบริหารงานระดับเขตพื้นที่ 20%
600,000
3.งบดําเนินงานเฉพาะ/นโยบายเรงดวน 10%
300,000
รวมทั้งสิ้น
3,000,000
งบบริหารสํานักงานเขตพื้นที่ (ขอ 1 70% =2,100,000 บาท มีรายละเอียด ดังนี้
1.คาสาธารณูปโภค - คาไฟฟา
2.คาสาธารณูปโภค - คาโทรศัพท
3.คาสาธารณูปโภค - คาไปรษณีย
4.คาเบี้ยเลี้ยง คาที่พัก คาพาหนะ
5.คาซอมแซมครุภัณฑ
6.คาซอมแซมยานพาหนะ
7.คาวัสดุสํานักงาน
8.คาน้ํามันเชื้อเพลิง
9.คาเปลี่ยนถายน้ํามันหลอลื่น
10.คาน้ําดื่ม
11.คาหนังสือพิมพ
12.คาจางถายเอกสาร
13.อื่นๆ
รวม

240,000
105,000
105,000
900,000
45,000
97,500
262,500
127,500
18,000
60,000
30,000
60,000
49,500
2,100,000

๘๖
สํ า นั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษาเชี ย งใหม เขต 1 ได วิ เ คราะห โ ครงการตามประเด็ น
ยุทธศาสตร มาตรการ โครงการ กิจกรรมตามตัวชี้วัดที่ สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กําหนด
โดยมี งบประมาณรวมทั้ งสิ้ น 2,000,000 บาท (สองลานบาท) จําแนกตามจุดเนน สํานักงานเขตพื้น ที่
การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 1 และตามนโยบาย 7 นโยบาย ดังนี้

สรุปงบประมาณตามจุดเนน สพป.เชียงใหม เขต 1

1. โอกาส

ดาน

2. คุณภาพการศึกษา

3. ประสิทธิภาพการบริหารจัดการ

ชื่อโครงการ
1.สรางนวัตวิถีอาชีพในโรงเรียน

งบประมาณ
13,700

2.สรางนวัตกรตัวนอยผานหุนยนต

15,000

3.กระบวนการสงเสริมโรงเรียนตนแบบ
นวัตกรรมดานการปลูกฝงคุณธรรม

20,000

4. สงเสริมสนับสนุนเครือขายพัฒนา
คุณภาพการศึกษา สพป.ชม 1
5. พัฒนาสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
เปนหนวยงานตนแบบ สํานักงานสีเขียว

360,000
12,000

รวม

420,700

สรุปงบประมาณในโครงการตามแผนปฏิบัติการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563
นโยบายที่

1
2
3
4
5
6
7

นโยบาย

การจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง
การจั ด การศึ กษาเพื่ อ เพิ่ มความสามารถในการแขง ขัน
การพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย
การสรางโอกาสในการเขาถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ
การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา
การใชบริบทของจังหวัดเชียงใหม เปนฐานการเรียนรูและตอยอดสูการพัฒนา

งบประมาณ (บาท)

20,000
37,000
418,000
18,000
10,000
318,650
757,650

รวมทั้งสิ้น

1,579,300

รวมทั้งสิ้น

2,000,000

๘๗
สรุปโครงการปงบประมาณ พ.ศ. 2563
นโยบายที่ 1 การจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง
ที่

โครงการ/กิจกรรม

1 การขับเคลื่อนพระบรมราโชบายดานการศึกษา
และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
สูการพัฒนาผูเรียนใหมีคุณลักษณะ
อันพึงประสงค
2 การสงเสริมพัฒนาผูเรียนใหเปน
พลเมืองโลกที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรม
ดวยกระบวนการจัดกิจกรรมลูกเสือใน
สถานศึกษา
3 การปองกันปญหาและแกไขภัยคุกคาม
ทุกรูปแบบในสถานศึกษา ภายใตระบบ
การดูแลชวยเหลือและคุมครองนักเรียน
4 จิตอาสา เราทําดี ดวยหัวใจ โรงเรียน
ในสังกัด สพป.เชียงใหม เขต ๑

งบประมาณ
ระยะเวลา
ผูรับผิดชอบ
ที่ไดรับจัดสรร
ที่ดําเนินการ
20,000 กลุมนิเทศ ติดตามฯ พ.ค. - มิ.ย.
2563

บูรณาการ กับ ITA

กลุมสงเสริมฯ

พ.ค.- ส.ค.
2563

สพฐ. จัดสรร

กลุมสงเสริมฯ

ม.ค. -ก.ย.
2563

บูรณาการ กับ ITA กลุมนิเทศ ติดตามฯ พ.ค. - ก.ย.
2563

5 โครงการ "โรงเรียนสุจริต"
ปงบประมาณ ๒๕๖๓

สพฐ. จัดสรร

รวม

20,000

กลุมนิเทศ ติดตามฯ เม.ย. - ก.ย.
2563

๘๘
นโยบายที่ 2

ที่

การจัดการศึกษาเพื่อเพิ่มความสามารถในการแขงขัน

โครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ
ที่ไดรับจัดสรร

ผูรับผิดชอบ

ระยะเวลา
ที่ดําเนินการ

1

การแขนขันงานศิลปหัตกรรมนักเรียน
ครั้งที่ ๗๐ ปการศึกษา ๒๕๖๓

27,000 กลุมสงเสริมการจัด
การศึกษา

ธ.ค 2562

2

พัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัยสอดคลอง
กับทักษะการเรียนรูในศตวรรษที่ ๒๑
สังกัด สพป.เชียงใหม เขต ๑

10,000 กลุมนิเทศ ติดตาม ฯ

พ.ค. -ก.ย.
2563

3

การนิเทศติดตามครูปฐมวัยในโครงการ
บานนักวิทยาศาสตรนอย ประเทศไทย
รุนที่ ๑-๔, ๗ ปการศึกษา ๒๕๖๒

สพฐ จัดสรร

กลุมนิเทศ ติดตาม ฯ

ต.ค. 2562ก.ย. 2563

4

พัฒนาเด็กปฐมวัยโดยใชการจัดประสบการณ
แบบ STEM ศึกษาใน ระดับปฐมวัย

บูรณาการ
กับ 3+4

กลุมนิเทศ ติดตาม ฯ

พ.ค. -ก.ย.
2563

5

การวิจัยสงเสริมครูคณิตศาสตร
และวิทยาศาสตรในดานการ การจัดการเรียน
การสอน เพื่อสอดคลองแนวทางตามกรอบ
แนว PISA (Programme of Internationnal
Student Assessment)

รอพิจารณา

กลุมนิเทศ ติดตาม ฯ

ธ.ค. 2562 เม.ย. 2563

6

การขับเคลื่อนการนิเทศภายในแบบ
บูรณาการโดยใชพื้นที่เปนฐานในสถานศึกษา
100% ปงบประมาณ 2563

บูรณากับ
กลุมนิเทศ ติดตาม ฯ
น.3 โครงการ 5

12 มิ.ย. 12 ก.ค. 63

7

การฝกอาชีพและการมีงานทําสงเสริม
ความพรอมเด็กไทยสูการเปนผูประกอบ
อาชีพที่มั่นคง

รอพิจารณา
37,000

กลุมนิเทศ ติดตาม ฯ

1 ต.ค. 6230 ก.ย.2563

๘๙
นโยบายที่ 3

การพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย

ที่

โครงการ/กิจกรรม

1 สรางขวัญ เสริมทักษะ พัฒนาครูและ
บุคลากร

งบประมาณ
ที่ไดรับจัดสรร

ผูรับผิดชอบ

40,000 กลุมบริหารงานบุคคล

ระยะเวลา
ที่ดําเนินการ
ธ.ค. 2562

2 ประชุมปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพ
ผูบริหารสถานศึกษาและพัฒนาองคกร
สูความเปนเลิศ ประจําป ๒๕๖๓

150,000 กลุมอํานวยการ

1 ต.ค. 256230 ก.ย. 2563

3 ปรับปรุงชวยเหลือการใชงานระบบ
คอมพิวเตอรและเทคโนโลยีการสื่อสาร

10,000 กลุมเทคโนโลยี

ก.พ. - ส.ค.
2563

สําหรับโรงเรียนในสังกัดนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต ๑
4 เทคนิคการยกระดับคุณภาพการเรียน
การสอนภาษาไทย

10,000 กลุมนิเทศ ติดตามฯ

1 ต.ค. 256230 ก.ย. 2563

5 โครงการบูรณาการนิเทศ ปงบประมาณ
2563

100,000 กลุมนิเทศ ติดตามฯ

1 ต.ค. 256230 ก.ย. 2563

6 พัฒนาระบบงานการบันทึกผลการเรียน
นักเรียนดวยโปรแกรมระบบบริหารจัดการ
สถานศึกษา (SchoolMIS)
7 การพัฒนาครูผูสอนกลุมสาระการเรียนรู
ศิลปะ(นาฎศิลป) ในศตวรรษที่ 21

8,000

กลุมนิเทศ ติดตามฯ

พ.ค. 2563

รอพิจารณา

กลุมนิเทศ ติดตามฯ

ต.ค. 2562ก.ย. 2563

๙๐

ที่

โครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ
ที่ไดรับจัดสรร

ผูรับผิดชอบ

ระยะเวลา
ที่ดําเนินการ

8

โครงการวิจัยสงเสริมการจัดการเรียนการสอน
โครงงาน STEM Education เพื่อสิ่งแวดลอม
STEEM (Science Technology Engineering
Enviroment Mathemetic)

20,000 กลุมนิเทศ ติดตามฯ

ธ.ค. 2562ส.ค. 2563

9

พัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ
และภาษาที่ 3 เพื่อการสื่อสาร

40,000 กลุมนิเทศ ติดตามฯ

ธ.ค. 2562ส.ค. 2563

ใชเงิน
กลุมสงเสริมการจัด
โครงการ
การศึกษา
อาหารกลางวัน

ต.ค. 2562ก.ย. 2563

11 พัฒนาคุณภาพการศึกษาเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน NT และ O-Net (ทดลองนวัตกรรม)

10,000 กลุมนิเทศ ติดตามฯ

16 ต.ค. 62
31 พ.ค. 63

12 ศึกษานิเทศกไทย หัวใจโคชและฟา
(Supervisor As Coach & Facilitator)

20,000 กลุมนิเทศ ติดตามฯ

ธ.ค. 256230 เม.ย. 63

13 โรงเรียนคุณภาพประจําตําบล

10,000 กลุมนิเทศ ติดตามฯ

10 โครงการติดตามการดําเนินงาน
โครงการอาหารกลางวันในโรงเรียน
ประถมศึกษาเพื่อสุขภาวะที่ดีของ
นักเรียน

418,000

๙๑
นโยบายที่ 4
ที่

การสรางโอกาสในการเขาถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ

โครงการ/กิจกรรม

1 เยี่ยมบาน และติดตามผลการดําเนินงาน
การจัดการศึกษาโดยครอบครัว
สพป. เชียงใหม เขต ๑ ปการศึกษา ๒๕๖๓
2 พัฒนารูปแบบและนิเทศ ติดตาม เพื่อ
ยกระดับคุณภาพการจัดการเรียนรู
การสอนในโรงเรียนขนาดเล็ก

งบประมาณ
ที่ไดรับจัดสรร
12,000

บูรณาการกับ
กลุมเทคโนโลยี
ในนโยบาย ที่ 3

3 กองทุนปนสุขใหนอง สพป. เชียงใหม
เขต ๑

6,000

ผูรับผิดชอบ

ระยะเวลา
ที่ดําเนินการ

กลุมสงเสริม
การจัดการศึกษา

ต.ค. 2562 พ.ค. 2563

กลุมนิเทศ ติดตามฯ

พ.ย. 2562ก.ย. 2563

กลุมสงเสริม
การจัดการศึกษา

ต.ค. 2562 ก.ย. 2563

4 ประชุมชี้แจงเพื่อเสริมสรางความรู
ความเขาใจเกี่ยวกับระบบการควบคุม
ภายใน เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ประจําปการศึกษา ๒๕๖๓

รอพิจารณา

กลุมอํานวยการ

ต.ค. 2562 ก.ย. 2563

5 พัฒนาระบบขอมูลสารสนเทศเพื่อการ
เขาถึงบริการทางการศึกษาที่มีคุณภาพ
และลดความเหลื่อมล้ําทางการศึกษา

สพฐ. จัดสรร

กลุมสงเสริม
การจัดการศึกษา

ต.ค. 2562 ส.ค. 2563

6 การขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษา
โรงเรียนประชารัฐที่มีประสิทธิภาพ

สพฐ จัดสรร

กลุมนิเทศ ติดตามฯ

พ.ย. 2562 ก.ย. 2563

รวม

18,000

๙๒
นโยบายที่ 5
ที่

การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม

โครงการ/กิจกรรม

1 โรงเรียนสิ่งแวดลอม สํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษา
2 โครงการปรับปรุงภูมิทัศนอาคาร
สถานที่ สํานักงาน สพป. เชียงใหม
เขต ๑

รวม
นโยบายที่ 6

งบประมาณ
ที่ไดรับจัดสรร

ผูรับผิดชอบ

ระยะเวลา
ที่ดําเนินการ

10,000

กลุมนิเทศ ติดตามฯ

ก.พ. - มิ.ย.
2563

รอพิจารณา

กลุมอํานวยการ

ต.ค. 2562ก.ย. 2563

10,000

การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา

ที่

โครงการ/กิจกรรม

1

ดูแลปรับปรุงแกไขระบบงานคอมพิวเตอร
และเครือขายอินเทอรเน็ตภายในสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม
เขต ๑

2

สงเสริมการใชระบบขอมูลสารสนเทศทาง
การศึกษา

3

โครงการเสริมสรางความรูกฎหมายและวินัย
เชิงบวกสูสถานศึกษา เพื่อการแกปญหา
การกระทําผิดวินัย จรรยาบรรณ และการ
ประพฤติมิชอบ

งบประมาณ
ที่ไดรับจัดสรร

ผูรับผิดชอบ

ระยะเวลา
ที่ดําเนินการ

100,000

กลุมเทคโนโลยีฯ

ม.ค. - ก.ย. 63

30,000

กลุมเทคโนโลยีฯ

ต.ค. 2562 ก.ค. 2563

3,000

กลุมนิติกร

ต.ค. 2562 ก.ย. 2563

๙๓

ที่

โครงการ/กิจกรรม

4

การเสริมสรางศักยภาพบุคลากร เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการทํางานสูองคกรที่เปนเลิศ

งบประมาณ
ที่ไดรับจัดสรร
50,000

ผูรับผิดชอบ
กลุมอํานวยการ

ระยะเวลา
ที่ดําเนินการ
ต.ค. 2562 ก.ย. 2563

5 ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน ประจําปงบประมาณ ๒๕๖3

5,000 กลุมนโยบายและแผน ต.ค. 2562 ก.ย. 2563

6 การประเมินมาตรฐานสํานักงานเขตพืน้ ที่
การศึกษาและ KPI

5,000

กลุมอํานวยการ

ต.ค. 2562 ก.ย. 2563

7 โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหาร
งบประมาณและพัฒนามาตรฐานการ
ตรวจสอบภายใน

15,000 หนวยตรวจสอบภายใน ต.ค. 2562 ก.ย. 2563

8 การจัดทําแผนปฏิบัติการ ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

10,000 กลุมนโยบายและแผน ต.ค. 2562 ก.พ. 2563

9 การบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก

30,000 กลุมนโยบายและแผน

1 ม.ค.
31 มี.ค. 63

10 เตรียมความพรอมขาราชการบํานาญ

33,000

กลุมงานการเงิน

มิ.ย. - ก.ค.
2563

11 การเพิ่มประสิทธิภาพการดําเนินงานติดตาม
ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา

37,650

กลุมนิเทศ ติดตามฯ

พ.ย. 2562ก.ย. 2563

กลุมอํานวยการ

มี.ค - ส.ค.
2563

12 เสริมสรางคุณภาพ จริยธรรม และ
ธรรมาภิบาล "ปองกันการทุจริต"

สพฐ. จัดสรร

๙๔
งบประมาณ
ที่ไดรับจัดสรร

ผูรับผิดชอบ

13 พัฒนาบุคลากรในสถานศึกษาเพื่อ
บํารุงรักษา ซอมแซม อุปกรณ สําหรับ
สัญญานระบบการจัดการเรียนการสอน
ทางไกลผานดาวเทียม DLTV

สพฐ. จัดสรร

กลุมเทคโนโลยี

เม.ย. - พ.ค.
2563

14 การพัฒนาสื่อ youtube เพื่อการสื่อสาร
และสรางความเขมแข็งระบบประกันคุณภาพ

รอพิจารณา

กลุมนิเทศ ติดตามฯ

พ.ย. 2562 ส.ค. 2563

โครงการ/กิจกรรม

ที่

รวม
นโยบายที่ 7

ที่

ระยะเวลา
ที่ดําเนินการ

318,650

การใชบริบทของจังหวัดเชียงใหม เปนฐานการเรียนรูและตอยอดสูการพัฒนา
งบประมาณ
ที่ไดรับจัดสรร

โครงการ/กิจกรรม

1 สงเสริมการจัดทํานวัตกรรมในสถานศึกษา

ผูรับผิดชอบ

10,000 กลุมนิเทศ ติดตามฯ

ระยะเวลา
ที่ดําเนินการ
ต.ค. 2562 ก.ย. 2563

2 พัฒนาคุณภาพการศึกษาสูองคกร
นวัตกรรม

รอพิจารณา

กลุมนิเทศ ติดตามฯ

ต.ค. 2562 ก.ย. 2563

3 สรางนวัตกรรมยกระดับคุณภาพ
การเรียนการสอนภาษาไทยในศตวรรษ
ที่ ๒๑

รอพิจารณา

กลุมนิเทศ ติดตามฯ

ต.ค. 2562 ก.ย. 2563

747,650 กลุมนิเทศ /สงเสริม
/นโยบายและแผน

ต.ค. 2562 ก.ย. 2563

4 มหกรรมวิชาการ สํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 1
รวม

757,650

นโยบายที่ 1
การจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง

ลาดับ

โครงการ/กิจกรรม

1 การขับเคลื่อนพระบรมราโชบาย
ด้านการศึกษาและหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การ
พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์

วัตถุประสงค์
1.เพื่อส่งเสริมให้สถานศึกษาน้อม
นาพระบรมราโชบายด้านการศึกษา
ของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทร
รามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ
พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว บูรณาการ
จัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อพัฒนา
ผู้เรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์
ตามที่กาหนด
2.เพื่อขับเคลื่อนหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงสู่การพัฒนา
ผู้เรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์
ตามหลักการทรงงานของในหลวง
รัชกาลที่ 9
3.เพื่อเสริมประสิทธิภาพการ
ดาเนินงานของสถานศึกษาพัฒนา
เป็นสถานศึกษาพอเพียงต้นแบบและ
ศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา

นโยบาย ที่ 1 การจัดการศึกษาเพื่อความมัน่ คง
โครงการ/กิจกรรม ปีงบประมาณ 2563
กิจกรรม/เป้าหมาย
เชิงปริมาณ
1.สถานศึกษาร้อยละ 100 มีการ
พัฒนาหลักสูตรโดยน้อมนาพระบรม
ราโชบายด้านการศึกษาของพระบาท
สมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร
มหาวชิราลงกรณฯพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ไปบูรณาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์ ตามที่กาหนด
2.สถานศึกษาจัดกิจกรรมการเรียนรู้
ให้ผู้เรียนแสดงออกถึงความรักใน
สถาบันหลักของชาติ ยึดมัน่ การปกครอง
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์
ทรงเป็นประมุข
3.สถานศึกษาร้อยละ 100 น้อมนา
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่
การพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะอัน
พึงประสงค์ตามหลักการทรงงานของ
ในหลวงรัชกาลที่ 9 และได้รับการพัฒนา
เป็นสถานศึกษาพอเพียงต้นแบบและ
ส่งเสริมเป็นศูนย์การเรียนตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา
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เชิงปริมาณ
1.สถานศึกษา ร้อยละ 100
มีการพัฒนาหลักสูตรโดยน้อมนา
พระบรมราโชบายด้านการศึกษา
ของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณฯ
พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปบูรณา
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อพัฒนา
ผู้เรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์
ตามที่กาหนด
2.สถานศึกษาร้อยละ 100 จัด
กิจกรรมการเรียนรู้ให้ผู้เรียนแสดงออก
ถึงความรักสถาบันหลักของชาติ
3.สถานศึกษา น้อมนาหลักปรัชญา
ยึดมัน่ การปกครองระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริยท์ รงเป็นประมุข
มีทัศนคติที่ดีต่อบ้านเมือง
4.สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามีขอ้ มูล
สถานศึกษาที่มีผลต่อการปฏิบัติงาน
ที่เป็นเลิศด้านการน้อมนาพระบรมราโชบาย

ในหลวง ร.10 จานวน 6 ผลงาน และ
สถานศึกษา น้อมนาหลักปรัชญาของ

งบประมาณ ผูร้ ับผิดชอบ หมายเหตุ
20,000

นางชนม์นิภา
ชูแสงศรี

ลาดับ

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

นโยบาย ที่ 1 การจัดการศึกษาเพื่อความมัน่ คง
โครงการ/กิจกรรม ปีงบประมาณ 2563
กิจกรรม/เป้าหมาย
เชิงคุณภาพ
ผู้เรียนที่มีพฤติกรรมที่แสดงออกถึง
ความรักในสถาบันหลักของชาติ ยึดมัน่
การปกครองระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริยท์ รงเป็นประมุข
และมีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงการมี
ทัศนคติที่ดีต่อบ้านเมือง มีหลักคิดที่
ถูกต้อง เป็นพลเมืองดีของชาติ
มีคุณธรรม จริยธรรม มีค่านิยมที่พึง
ประสงค์ มีคุณธรรม อัตลักษณ์ มีจติ
สาธารณะ มีจติ อาสา รับผิดชอบต่อ
ครอบครัว ผู้อื่น และสังคมโดยรวม
ซื่อสัตย์ สุจริต มัธยัสถ์ อดออม
โอบอ้อมอารี มีวินัย และรักษาศีลธรรม
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เศรษฐกิจพอเพียงสู่การพัฒนา จานวน
6 ผลงาน
5.สพป.มีสถานศึกษาที่พร้อมประเมิน
เป็นศูนย์การเรียนรู้ จานวน 6 โรง
เชิงคุณภาพ
1.ผู้เรียนมีพฤติกรรมที่แสดงออกถึง
ความรักสถาบันหลักของชาติ
2.สถานศึกษาน้อมนาพระบรมราโชบายด้านการศึกษา

งบประมาณ ผูร้ ับผิดชอบ หมายเหตุ

ลาดับ

โครงการ/กิจกรรม

2 การส่งเสริมพัฒนาผู้เรียนให้เป็น
พลเมืองโลกที่ดี มีคุณธรรม
จริยธรรม ด้วยกระบวนการ
จัดกิจกรรมลูกเสือในสถาน
ศึกษา

วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ผู้เรียนทุกคนมีความรัก
ในสถาบันหลักของชาติ และยึดมัน่
การปกครองระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริยท์ รงเป็น
ประมุข มีทัศนคติที่ถกู ต้องต่อ
บ้านเมือง มีหลักคิดที่ถกู ต้องและ
เป็นพลเมืองดีของชาติและการเป็น
พลเมืองโลกที่ดี
2. เพื่อให้ผู้เรียนทุกคนมีคุณธรรม
จริยธรรม มีค่านิยมที่พึงประสงค์
มีจติ สาธารณะรับผิดชอบต่อสังคม
และผู้อื่น มัธยัสถ์ อดออม
โอบอ้อมอารี มีวินัย รักษาศีลธรรม
พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว
รัชกาลที่ 6 พระผู้พระราชทาน
กาเนิดลูกเสือไทย และถวายความ
จงรักภักดีแด่พระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัว พระประมุขของ
คณะลูกเสือแห่งชาติ

นโยบาย ที่ 1 การจัดการศึกษาเพื่อความมัน่ คง
โครงการ/กิจกรรม ปีงบประมาณ 2563
กิจกรรม/เป้าหมาย
เชิงปริมาณ
1. สถานศึกษา รัฐบาล จานวน
86 แห่ง และเอกชน จานวน 30 แห่ง
2. ลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด
และผู้บาเพ็ญประโยชน์ ร่วมกิจกรรม
จานวน 3,000 คน
เชิงคุณภาพ
1. ผู้เรียนทุกคนได้รับการปลูกฝัง
คุณลักษณะ มีคุณลักษณะที่พึง
ประสงค์ของนักเรียน 8 ประการ
ตามหลักค่านิยมของคนไทย
12 ประการ ที่สอดคล้องในหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
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1. ร้อยละของนักเรียนที่ผ่านพัฒนา
ผู้เรียนด้วยกระบวนการลูกเสือ
มีความรู้ ทักษะ ประสบการณ์
และมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของ
นักเรียน 8 ประการ ตามหลักค่านิยม
ของคนไทย 12 ประการ ที่สอดคล้อง
ในหลักสูตรแกนกลางการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
2. ร้อยละของสถานศึกษาทุกแห่ง
ยกระดับคุณภาพการบริหาร
กิจกรรมลูกเสือ ได้อย่างถูกต้อง
มีคุณภาพ ร้อยละ 100

งบประมาณ ผูร้ ับผิดชอบ หมายเหตุ
บูรณาการ
กับ ITA

นางสิริพร
ไชยรินทร์

ลาดับ

โครงการ/กิจกรรม

3 การป้องกันปัญหาและแก้ไข
ภัยคุกคามทุกรูปแบบใน
สถานศึกษา ภายใต้ระบบ
การดูแลช่วยเหลือและคุ้มครอง
นักเรียน

วัตถุประสงค์
1. ส่งเสริมสถานศึกษาจัดกิจกรรม
การเรียนรู้ให้ผู้เรียนมีความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับภัยคุกคามที่มี
ผลกระทบต่อความมัน่ คง
2. ส่งเสริมสถานศึกษามีมาตรการ
และแนวทางการป้องกันยาเสพติด
ในสถานศึกษาและชุมชน
3. ส่งเสริมให้ผู้เรียน มีทักษะ
กระบวนการคิดวิเคราะห์
การป้องกันปัญหาที่เกิดจาก
ภัยคุกคามทุกรูปแบบ
4. ส่งเสริมสถานศึกษาพัฒนาให้
ผู้เรียนใช้สื่อออนไลน์ในเชิง
สร้างสรรค์ ต่อยอดเพื่อสร้างรายได้

นโยบาย ที่ 1 การจัดการศึกษาเพื่อความมัน่ คง
โครงการ/กิจกรรม ปีงบประมาณ 2563
กิจกรรม/เป้าหมาย
เชิงปริมาณ
1. สถานศึกษา จานวน 87 แห่ง
2. นักเรียนกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับ
ผลกระทบจากภัยคุกคามในรูปแบบ
ต่าง ๆ ให้ได้รับความคุ้มครอง ดูแล
ช่วยเหลือ ตามมาตรฐาน และ
พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก
พ.ศ. 2546 จานวน 10 คน
3. นักเรียนกลุ่มเป้าหมาย จานวน
50 คน เข้ารับการพัฒนาการใช้สื่อ
ออนไลน์ในเชิงสร้างสรรค์ สู่งานอาชีพ
เพื่อสร้างรายได้
เชิงคุณภาพ
1. สถานศึกษาและสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษา มีมาตรการและแนวทาง
ในการจัดกิจกรรมความรู้ความเข้าใจ
ให้ผู้เรียนสามารถรับมือกับภัยคุกคาม
รูปแบบใหม่ทุกรูปแบบ เช่น
ภัยจากยาเสพติด ความรุนแรง
การคุกคามในชีวิต และทรัพย์สิน
การค้ามนุษย์ อาชญากรรมไซเบอร์
และภัยพิบัติต่าง ๆ เป็นต้น ทุกระดับ
ความรุนแรง และบูรณาการกับ
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เชิงปริมาณ
1. ร้อยละของสถานศึกษา และผู้เรียน
กลุ่มเป้าหมายในสังกัด ได้รับความ
คุ้มครองดูแลช่วยเหลือตามมาตรฐาน
และพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก
พ.ศ. 2546 ร้อยละ 100
2. ร้อยละของผู้เรียนนักเรียนแกนนา
จานวน 50 คน ที่เข้ารับการพัฒนา
การใช้สื่อออนไลน์ในเชิงสร้างสรรค์
สู่งานอาชีพเพื่อสร้างรายได้
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70
เชิงคุณภาพ
1. ร้อยละของสถานศึกษามีมาตรการ
และแนวทางในการจัดกิจกรรม
ความรู้ ความเข้าใจให้ผู้เรียนสามารถ
รับมือกับภัยคุกคาม รูปแบบใหม่
ทุกรูปแบบอย่างต่อเนือ่ งและมี
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล
ร้อยละ 100
2. ร้อยละของผู้เรียน มีทักษะชีวิต
ทั้ง 4 องค์ประกอบ การตระหนักรู้
และเห็นคุณค่าในตนเอง และผู้อื่น
การคิดวิเคราะห์ตัดสินใจและแก้ไข

งบประมาณ ผูร้ ับผิดชอบ หมายเหตุ
สพฐ. จัดสรร

นางสิริพร
ไชยรินทร์

ลาดับ

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

นโยบาย ที่ 1 การจัดการศึกษาเพื่อความมัน่ คง
โครงการ/กิจกรรม ปีงบประมาณ 2563
กิจกรรม/เป้าหมาย
หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน
องค์กรชุมชนในพื้นที่ เฝ้าระวังป้องกัน
ปัญหาร่วมกันตลอดจนการดูแล
ช่วยเหลือนักเรียนที่ได้รับผลกระทบ
ทันที ต่อเนือ่ งและมีประสิทธิภาพ
ประสิทธิผล
2. ผู้เรียนได้รับการพัฒนาทักษะชีวิต
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ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ การจัดการ
กับอารมณ์และความเครียด การสร้าง
สัมพันธภาพที่ดีกบั ผู้อื่น ได้อย่าง
ถูกต้องและมีคุณภาพชีวิตที่ดี
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90

งบประมาณ ผูร้ ับผิดชอบ หมายเหตุ

ลาดับ

โครงการ/กิจกรรม

4 จิตอาสา เราทาดี ด้วยหัวใจ
โรงเรียน ในสังกัด สพป.
เชียงใหม่ เขต 1

วัตถุประสงค์
1.เพื่อพัฒนาปรับปรุงหลักสูตร
สถานศึกษาปฐมวัยและหลักสูตร
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานนาไปปฏิบัติ
การจัดการศึกษาในกิจกรรมเสริม
หลักสูตรเพิ่มเติมด้านจิตอาสาให้
แก่ผู้เรียน
2.เพื่อพัฒนาผู้รียนให้มีพฤติกรรม
ที่แสดงออกถึงความรักสถาบันหลัก
ของชาติยดึ มัน่ การปกครองระบอบ
ประชาธิปไตย
3.เพื่อพัฒนาโรงเรียนจัดการศึกษา
ที่ให้ผู้เรียนมีพฤติกรรมที่แสดงออก
ถึงการมีทัศนคติที่ดีต่อบ้านเมืองมี
หลักคิดที่ถกู ต้องเป็นพลเมืองที่ดี
ของชาติโดยจัดกิจกรรมจิตอาสาใน
โรงเรียนและระหว่างโรงเรียนใกล้เคียง

นโยบาย ที่ 1 การจัดการศึกษาเพื่อความมัน่ คง
โครงการ/กิจกรรม ปีงบประมาณ 2563
กิจกรรม/เป้าหมาย

100
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งบประมาณ ผูร้ ับผิดชอบ หมายเหตุ

เชิงปริมาณ
เชิงปริมาณ
บูรณาการ นางพิราวรรณ
1.สถานศึกษา จานวน 86 โรงเรียน
1.ครูผู้สอนทุกคนนาหลักสูตรสถาน
กับ ITA ลีลาธรรมสัจจะ
ผู้เข้ารับการอบรมครูวิชาการโรงเรียน
ศึกษา กิจกรรมเพิ่มเติมด้านจิตอาสา
ระดับปฐมวัย และครูวิชาการโรงเรียน
การปฏิบัติในชั้นเรียน โรงเรียน ชุมชน
ของโรงเรียนในสังกัด สพป.เชียงใหม่ เขต 1 2.ผู้เรียนทุกคนได้รับการจัดกิจกรรม
เชิงคุณภาพ
ด้านจิตอาสา การปฏิบัติในชั้นเรียน
1.ครู มีความรู้ความเข้าใจ ปรับปรุง
โรงเรียนชุมชน
หลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัยและหลักสูตร เชิงคุณภาพ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
1.ครูผู้สอนนาหลักสูตรสถานศึกษา
2.ผู้เรียนได้รับการพัฒนาให้มีพฤติกรรม กิจกรรมเพิ่มเติมด้านจิตอาสา ไปใช้
ที่แสดงออกถึงความรักในสถาบันหลักของ ในการปฏบัติจดั การเรียนรู้แก่ผู้เรียน
ชาติยดึ มัน่ การปกครองระบอบประชาธิปไตยได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3.สถานศึกษามีการจัดการเรียนการสอน 2.โรงเรียนในสังกัดสพป.เชียงใหม่ เขต 1
โดยจัดกิจกรรมจิตอาสาในโรงเรียน และ นาหลักสูตรสถานฃศึกษากิจกรรม
ระหว่างโรงเรียนใกล้เคียง
ด้านจิตอาสาจัดการเรียนสู่การปฏิบัติ
ได้อย่างมีประคุณภาพได้รับเป็น
โรงเรียนต้นแบบในระดับเขตพื้นที่

ลาดับ

โครงการ/กิจกรรม

5 โครงการ "โรงเรียนสุจริต"
ปีงบประมาณ 2563

วัตถุประสงค์
1.เพื่อให้ความรู้ ความเข้าใจและ
สร้างความตระหนักแก่บุคลากรใน
สถานศึกษา เกี่ยวกับการขับเคลื่อน
โรงเรียนตามโครงการเรียนสุจริต
2.เพื่อนาหลักสูตรด้านทุจริตศึกษา
ไปประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียน
การสอน

นโยบาย ที่ 1 จัดการศึกษาเพื่อความมัน่ คง
โครงการ/กิจกรรม ปีงบประมาณ 2563
กิจกรรม/เป้าหมาย
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เชิงปริมาณ
1.โรงเรียนทุกโรง ปลูกฝังค่านิยม
โรงเรียนทุกโรงเรียนเป็นโรงเรียนสุจริตศึกษาความซื่อสัตย์สุจริต ร่วมมือกัน ป้องกัน
ไปใช้สถานศึกษา
ต่อต้านการทุจริต และสร้าง เครือข่าย
เชิงคุณภาพ
สุจริต
โรงเรียนสุจริตต้นแบบและเครือข่าย
2.โรงเรียนทุกโรง วิเคราะห์ความ
โรงเรียนสุจริต สามารถปลูกฝังค่านิยม
สอดคล้องของตัวชี้วัดหลักสูตร
ความซื่อสัตย์สุจริต ร่วมมือกันป้องกัน
ต้านทุจริตศึกษา
ต่อต้านการทุจริต และสร้างเครือข่ายสุจริต
ระหว่างโรงเรียนและชุมชนให้เป็นรูปธรรมได้

งบประมาณ ผูร้ ับผิดชอบ หมายเหตุ
สพฐ.จัดสรร น.ส.ประพิณศิริ
อินทธิรา

นโยบายที่ 2
การจัดการศึกษาเพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขัน

ลาดับ

โครงการ/กิจกรรม

นโยบาย ที่ 2 การจัดการศึกษาเพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขัน
โครงการ/กิจกรรม ปีงบประมาณ 2563
วัตถุประสงค์
กิจกรรม/เป้าหมาย

1 การแข่งขันงานศิลปหัตกรรม
1.เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนา
นักเรียนครั้งที่ 70 ปีการศึกษา ความสามารถของผู้เรียนด้านทักษะ
2563
วิชาการศิลปหัตถกรรม และ
ศิลปวัฒนธรรม
2.เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะแห่ง
ศตวรรษที่ 21 จากการเรียนรู้การ
ปฏิบัติจริงตามสภาพความต้องการ
และบริบทของแต่ละสถานศึกษา
และก้าวทันภาวะการเปลี่ยนแปลง
ของสังคมปัจจุบัน

เชิงปริมาณ
สถานศึกษาในสังกัดทุกโรง ที่ส่งนักเรียน
เข้าร่วมการพัฒนาขีดความสามารถทักษะ
ด้านต่างๆ ในกิจกรรมงานศิลปหัตถกรรม
นักเรียน
เชิงคุณภาพ
ผู้เรียนได้พัฒนาความรู้ความสามารถ
ในด้านวิชาการ ศิลปหัตถกรรมที่
หลากหลาย นักเรียนได้แสดงถึงขีดความ
สามารถด้านทักษะทางวิชาการ
ศิลปหัตถกรรมที่หลากหลาย
นักเรียนแสดงออกถึงขีดความ
สามารถทักษะด้านวิชาการ และ
ศิลปหัตถกรรมในเวทีระดับชาติ
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งบประมาณ ผูร้ ับผิดชอบ หมายเหตุ

เชิงปริมาณ
27,000
1.ร้อยละของสถานศึกษาที่ส่งนักเรียน
เข้าร่วมการแข่งขันกิจกรรมงานศิลป
หัตถกรรมนักเรียนนระดับเขตพื้นที่
2.ร้อยละของนักเรียนที่ได้แสดงออกถึง
ความสามารถด้านวิชาการ ศิลปการแสดง
ทักษะด้านวิชาชีพผ่านเกณฑ์ระดับเหรียญทอง

3.ร้อยละของเหรียญรางวัลในระดับ
เหรียญทองในการแข่งขันระดับภาค
และระดับชาติที่เพิ่มขึ้นจากปีที่แล้ว
ร้อยละ 20
เชิงคุณภาพ
1.ร้อยละของนักเรียน ได้ความรู้
ทักษะและประสบการณ์
ด้านศิลปหัตถกรรมศิลปวัฒนธรรม
และด้านวิชาการจากประสบการณ์ตรง
2.ร้อยละของนักเรียนครูและบุคลากร
ทางการศึกษาสามารถนาความรู้และ
คเทคนิคต่าง ๆ จากการเข้าร่วมกิจกรรม
ไปปรับประยุกต์ใช้ในชีวิตประจาวัน
3.ร้อยละของนักเรียน ครูและบุคลากร
ทางการศึกษาที่มีความพึงพอใจในการ
เข้าร่วมกิจกรรม

นางอรัญญา
วงศ์ดาว

ลาดับ

โครงการ/กิจกรรม

2 พัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัย
สอดคล้องกับทักษะการเรียนรู้
ในศตวรรษที่ 21 สังกัด
สพป.เชียงใหม่ เขต 1

นโยบาย ที่ 2 การจัดการศึกษาเพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขัน
โครงการ/กิจกรรม ปีงบประมาณ 2563
วัตถุประสงค์
กิจกรรม/เป้าหมาย
1.เพื่อพัฒนาปรับปรุงสูตรการศึกษา
ปฐมวัยนาไปใช้ปฏิบัติให้เด็กได้รับ
การพัฒนา ทั้ง 4 ด้าน
2.เพื่อพัฒนาผู้เรียนปฐมวัยให้มีความ
พร้อมด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ
วินัย สังคม สติปัญญา
3.เพื่อพัฒนาการจัดการศึกษาตาม
รูปแบบการจัดการศึกษาปฐมวัยที่มี
คุณภาพตามบริบทของพื้นที่
4.เพื่อพัฒนาให้มีโรงเรียนต้นแบบ
การจัดการศึกษาปฐมวัย

เชิงปริมาณ
1. สถานศึกษา จานวน 59 โรงเรียน
ผู้เข้ารับการอบรม ครูผู้รับผิดชอบ
การจัดการศึกษาในระดับปฐมวัย
โรงเรียนขนาดใหญ่ โรงเรียนละ 4 คน
โรงเรียนขนาดกลาง โรงเรียนละ 2 คน
โรงเรียนขนาดเล็ก โรงเรียนละ 1 คน
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เชิงปริมาณ
1.ครูผู้สอนทุกโรงเรียนนาหลักสูตร
การศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560
การปฏิบัติในชั้นเรียน รูปแบบการจัด
การศึกษาในระดับปฐมวัยตามบริบท
พื้นที่เป็นผลงานวิชาการ นวัตกรรมที่ดี
2.เด็กปฐมวัยได้รับการจัดประสบการณ์
รูปแบบตามหลักสูตรในชั้นเรียน
การศึกษาปฐมวัยพุทธศักราช 2560

เชิงคุณภาพ
ครูผู้รับผิดชอบงานจัดการศึกษาปฐมวัย
มีความรู้ ความเข้าใจ สามารถพัฒนาเด็ก เชิงคุณภาพ
ปฐมวัยตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย
1.ครูผู้สอนนาหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย
พุทธศักราช 2560 นาไปสู่การปฏิบัติ
พุทธศักราช 2560 ไปใช้ในการปฏิบัติ
ในชั้นเรียน ให้ผู้เรียนมีพัฒนาการ
จัดประสบการณ์แก่ผู้เรียน มีนรูปแบบ
ความพร้อมทั้ง 4 ด้าน
ผการจัดการศึกษาปฐมวัยได้อย่างมี
2.นักเรียนได้รับการพัฒนาตามมาตรฐาน ประสิทธิภาพและชัดเจน
จุดหมายของหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย 2.เด็กปฐมวัยที่การพัฒนาการสมวัย ทั้ง
ตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 4 ด้านมีความพร้อมที่เข้ารับการศึกษา
2560 โดยมีโรงเรียนต้นแบบการจัดการ ในระดับที่สูงขึ้น
ศึกษาในระดับปฐมวัยเป็นฐานในการจัด 3.โรงเรียนใน สพป.เชียงใหม่เขต 1
การศึกษาและได้รับความร่วมมือจาก
ที่จดั การศึกษาปฐมวัยได้อย่างมีคุณภาพ
ผู้ปกครอง ชุมชน ท้องถิ่น แบบมีส่วนร่วม ได้รับเป็นโรงเรียนต้นแบบการจัดการ
สอดคล้องกับทักษะการเรียนรู้ ในศตวรรษ ศึกษาปฐมวัยในระดับเขตพื้นที่

งบประมาณ ผูร้ ับผิดชอบ หมายเหตุ
10,000 นางพิราวรรณ
ลีลาธรรมสัจจะ

ลาดับ

โครงการ/กิจกรรม

นโยบาย ที่ 2 การจัดการศึกษาเพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขัน
โครงการ/กิจกรรม ปีงบประมาณ 2563
วัตถุประสงค์
กิจกรรม/เป้าหมาย
ศตวรรษที่ 21
3.โรงเรียนที่จดั การศึกาปฐมวัย ตาม
หลักสูตรการศึกาปฐมวัย พุทธศักราช
2560 ได้อย่างมีคุณภาพ ได้รับการ
คัดเลือกเป็นโรงเรียนต้นแบบการจัด
การศึกษาปฐมวัย สานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1
จานวน 10 โรงเรียน
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ลาดับ

โครงการ/กิจกรรม

3 การนิเทศติดตามครูปฐมวัยใน
โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์
น้อย ประเทศไทยรุ่นที่ 1-4,7
ปีการศึกษา 2562

นโยบาย ที่ 2 การจัดการศึกษาเพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขัน
โครงการ/กิจกรรม ปีงบประมาณ 2563
วัตถุประสงค์
กิจกรรม/เป้าหมาย
เพื่อนิเทศติดตามและประเมินผลการ
จัดกิจกรรม 20 กิจกรรมตาม
ใบกิจกรรมและโครงงานบ้านนัก
วิทยาศาสตร์น้อยฯ ตามรูปแบบ
วัฏจักรแบบสืบเสาะ จานวน 2 รอบ
ของโรงเรียนในโครงการฯ รุ่นที่ 3
ปีการศึกษา 2562 จานวน 28
โรงเรียน (เดือนพฤศจิกายน 2562
ถึงเดือนพฤษภาคม 2563)
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เชิงปริมาณ
เชิงปริมาณ
รอ สพฐ.จัดสรร นางนิภา
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม่
1.ร้อยละของครูปฐมวัยในโครงการ
แก้วประทีป
เขต 1 มีโรงเรียนที่เข้ารับการประเมิน
จัดกิจกรรมตามกระบวนการทาง
คงสภาพความเป็นบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย วิทยาศาสตร์ตามที่ได้รับจากการอบรม
ประเทศไทย โดยเฉพาะโครงงานแต่ละ 2.ร้อยละของครูและเด็กในโครงการ ฯ
โครงงานจัดกิจกรรมในรูปแบบการสารวจ มีเจตคติที่ดีต่อการเรียนรู้ตามกระบวนการ
และสืบเสาะตามกระบวนการทาง
ทางวิทยาศาสตร์
วิทยาศาสตร์
3.ร้อยละของเด็กประถมวัยในโครงการฯ
มีความสามารถพื้นฐานด้านการเรียนรู้
เชิงคุณภาพ
ภาษา ด้านสังคม
โรงเรียนปฐมวัยในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่ 4.ร้อยละของโรงเรียนผ่านเกณฑ์การ
การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 ประเมินรับตราพระราชทาน
ได้รับการติดตามช่วยเหลือ โดยผู้รับการ บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย
นิเทศนาผล การนิเทศติดตามไปพัฒนา
และปรับปรุงการจัดกิจกรรมการเรียน
เชิงคุณภาพ
การสอน การบริหารจัดการศึกษาได้อย่าง 1.ครูปฐมวัยในโครงการกิจกรรมตาม
มีประสิทธิภาพ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ตาม
แนวโครงการฯ
2.ครูและเด็กในโครงการฯ มีเจตคติ
ที่ดีต่อการเรียนรู้ตามกระบวนการ
ทางวิทยาศาสตร์

ลาดับ

โครงการ/กิจกรรม

นโยบาย ที่ 2 การจัดการศึกษาเพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขัน
โครงการ/กิจกรรม ปีงบประมาณ 2563
วัตถุประสงค์
กิจกรรม/เป้าหมาย
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3.เด็กปฐมวันในโครงการฯ มีความ
สามารถพื้นฐาน ด้านการเรียนรู้ด้าน
ภาษา ด้านสังคม ด้านการเคลื่อนไหว
และทักษะการรับรู้ของประสาทสัมผัส
4.โรงเรียนทุกโรงเรียนผ่านเกณฑ์การ
ประเมินรับตราพระราชทาน
บ้านนักวิทยาศาสตร์
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ลาดับ

โครงการ/กิจกรรม

4 พัฒนาเด็กปฐมวัยโดยใช้การ
จัดประสบการณ์แบบ STEM
ศึกษาในระดับปฐมวัย

นโยบาย ที่ 2 การจัดการศึกษาเพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขัน
โครงการ/กิจกรรม ปีงบประมาณ 2563
วัตถุประสงค์
กิจกรรม/เป้าหมาย
1.เพื่อให้ครูผู้สอนมีความรู้ สร้างความ
เข้าใจ สามารถจัดประสบการณ์
เรียนรู้วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์
เทคโนโลยี และสะเต็มศึกษาในระดับ
ปฐมวัย
2.เพื่อให้เด็กปฐมวัยมีทักษะพื้นฐาน
พื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์
ในการจัดประสบการณ์เรียนรู้แบบ
STEM ศึกษาในระดับประถมศึกษา
ในระดับปฐมวัย
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เชิงปริมาณ
เชิงปริมาณ
บูรณาการกับ นางพิราวรรณ
1.สถานศึกษาจานวน 59 โรงเรียน
1.ครูผู้สอนทุกโรงเรียน ในสังกัดใช้การจัด 3+4
ลีลาธรรมสัจจะ
ผู้เข้ารับการอบรม ครูผู้รับผิดชอบการ
ประสบการณ์เรียนรู้แบบ STEM ศึกษา
จัดการศึกษาในระดับปฐมวัย โรงเรียนละ ในระดับปฐมวัย
2 คน จานวน 118 คน
2.เด็กปฐมวัยทุกคนได้รับการจัด
2.เด็กปฐมวัยทุกโรงเรียนในสังกัด สพป. ประสบการณ์เรียนรู้แบบ STEM ศึกษา
เชียงใหม่ เขต 1 ได้รับการจัดประสบการณ์ ในระดับปฐมวัยให้ครูผู้สอนระดับ
เรียนรู้ แบบ STEM ศึกษาในระดับปฐมวัย ประถมวัย ตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย
พุทธศักราช 2560
เชิงคุณภาพ
เชิงคุณภาพ
1.ครูผู้สอนมีความรู้ความเข้าใจสามารถ 1.ครูผู้สอนนาความรู้ไปใช้การจัด
จัดประสบการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์
ประสบการณ์เรียนรู้แบบ STEM ศึกษา
คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสะเต็มศึกษา ในระดับปฐมวัย
ปฐมวัย
2.เด็กปฐมวัยมีทักษะพื้นฐานด้าน
2.นักเรียนมีทักษาะพื้นฐานด้านวิทยาศาตร์ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ มีความพร้อมที่
คณิตศาสตร์ โดยการเรียนรู้จากการจัด จะเข้ารับการศึกษาในระดับที่สูงขึ้น
ประสบการณ์ทางวิทยาศาตร์ เทคโนโลยี
และ สะเต็มศึกษาในระดับปฐมวัย

ลาดับ

โครงการ/กิจกรรม

5 การวิจยั สงเสริมครูคณิตศาตร์
และวิทยาศาสตร์ในด้านการ
การจัดการเรียนการสอน
เพื่อสอดคล้องแนวทางตาม
กรอบแนว PISA (programme
of internationnal student
Assessment )

นโยบาย ที่ 2 การจัดการศึกษาเพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขัน
โครงการ/กิจกรรม ปีงบประมาณ 2563
วัตถุประสงค์
กิจกรรม/เป้าหมาย
1.เพื่อสร้างความตระหนักในการนา
ผลการประเมินมาใช้คับเคลื่อนการจัด
การเรียนการสอน
(Mathematical Litteracy &
Sciencetific Literacy) และสร้าง
เครื่องมือวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
แบบอัตนัยและเขียนตอบตามแนว
การทดสอบระดับชาติ PISA
2.เพื่อครูมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ในการนาผลการประเมินมาใช้
ขับเคลื่อนการจัดการเรียนการสอน
( Mathematical Litteracy &
Sciencetific Literacy ) และสร้าง
เครื่องมือวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
แบบอัตนัยและเขียนตอบตามแนว
การทดสอบระดับนานาชาติ PISA
3.ติดตามการใช้ระบบ PISA Like ใน
การประเมินสมรรถนะทีจ่ าเป็น 3 ด้าน
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สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา 1.ครูนาผลการประเมินไปใช้ในการ
รอพิจารณา
เชียงใหม่ เขต 1 สามารถส่งเสริมให้ครู วิเคราะห์การขับเคลื่อนสู่ห้องเรียน
ได้เพิ่มพูนความรู้ความเชี่ยวชาญ มีความ 2.ครูดาเนินการดาเนินการจัดการ
มัน่ ใจวัดและประเมินผล ในการนาผลการ เรียนการสอนตามแนวทางตามกรอบ
ประเมินมาใช้ขบั เคลื่อนการจัดการเรียน แนว PISA (programme of
การสอนและสร้างเครื่องมือสัมฤทธิ์ทาง internationnal student Assessment )
การเรียนแบบอัตนัยและเขียนตอบตามแนว
ทางPISA จานวน 56 คน

นางวิริน
วันสมสกุล

ลาดับ

โครงการ/กิจกรรม

6 การขับเคลื่อนการนิเทศภายใน
แบบบูรณาการโดยใช้พื้นที่เป็น
ฐานในสถานศึกษา 100 %
ปีงบประมาณ 2563

นโยบาย ที่ 2 การจัดการศึกษาเพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขัน
โครงการ/กิจกรรม ปีงบประมาณ 2563
วัตถุประสงค์
กิจกรรม/เป้าหมาย
เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่การ
นิเทศภายในโรงเรียนโดยใช้ห้อง
เรียนเป็นฐานเพื่อพัฒนาคุณภาพ
ของผู้เรียนสู่การประกันคุณภาพ
ภายในการศึกษา

เชิงปริมาณ
1.สถานศึกษาในสังกัดในสังกัดสานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่
เขต 1 จานวน 85 คน ได้รับส่งเสริมการ
นิเทศภายในโดยใช้การนิเทศบูรณาการโดย
ใช้พื้นที่เป็นฐาน
2.บุคลากที่ปฏิบัติหน้าที่ในชั้นเรียนของ
โรงเรียนในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การ
ศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1
ทุกคนได้รับได้รับการตรวจเยี่ยม ชี้แนะ
ในการปฏิบัติหน้าที่
เชิงคุณภาพ
ผู้บริหารและครูผู้สอนของโรงเรียนใน
สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาเชียงใหม่เขต 1 ได้รับการ
ตรวจเยี่ยมนิเทศชั้นเรียน และได้รับการ
ช่วยเหลือตามความต้องการตลอดทั้งนาผล
การตรวจเยี่ยมไปพัฒนาและปรับปรุงการ
บริหารจัดการและจัดกิจกรรมการเรียน
การสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
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เชิงปริมาณ
บูรณากับ น.3 นางชนม์นิภา
1.สถานศึกษาในสังกัดสานักงานเขต
โครงการ 6 ชูแสงศรี
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่
เขต 1 จานวน 85 โรงเรียน ได้รับการ
ส่งเสริมนิเทศภายในโดยใช้การนิเทศ
บูรณาการโดยใช้พื้นที่เป็นฐาน
2.บุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่ในชั้นเรียน
ในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การ
ศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1
ได้รับการตรวจเยี่ยม ชี้แนะ ในการ
ปฏิบัติหน้าที่

ลาดับ

โครงการ/กิจกรรม

7 การฝึกอาชีพและการมีงานทา
ส่งเสริมทักษะอาชีพเพื่อเตรียม
ความพร้อมเด็กไทยสู่การเป็น
ผู้ประกอบอาชีพมัน่ คง

นโยบาย ที่ 2 การจัดการศึกษาเพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขัน
โครงการ/กิจกรรม ปีงบประมาณ 2563
วัตถุประสงค์
กิจกรรม/เป้าหมาย
1.เพื่อส่งเสริมและร่วมกับสถานศึกษา
สร้างทัศนคติที่ดีให้กบั นักเรียนต่อการ
ประกอบอาชีพที่สุจริต รับผิดชอบต่อ
สังคม และพัฒนาตนเองสู่การเป็นผู้
ประกอบอาชีพมัน่ คง
2.เพื่อส่งเสริมให้สถานศึกษาร่วมกับ
หน่วยงานภายนอกสร้างความรู้
ความเข้าใจกระบวนการประกอบ
อาชีพ และนาสู่การปฏิบัติจริงใน
สถานศึกษา
3.เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้สถาน
ศึกษามีผลการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ
ด้านการพัฒนาอาชีพในสถานศึกษา
อย่างน้อย 1 อาชีพ ต่อ 1 ระดับ
ชั้นเรียน

เชิงปริมาณ
สถานศึกษาทุกโรงเรียนในสังกัด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
เชียงใหม่ เขต 1
เชิงคุณภาพ
นักเรียนมีทัศคติที่ดีต่ออาชีพการงาน
ที่สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม รับผิดชอบ
ต่อสังคมมีแรงจูงใจในการประกอบอาชีพ
และมีขอ้ มูลการตัดสินใจในการประกอบ
อาชีพ
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เชิงปริมาณ
รอพิจารณา นางชนม์นิภา
1.สถาศึกษามีการสร้างทัศนคติที่ดีให้กบั
ชูแสงศรี
นักเรียนต่อการประกอบอาชีพที่สุจริต
รับผิดชอบต่อสังคม
2.สถานศึกษาร่วมกับหน่วยงานภายนอก
สร้างมีความรู้ความเข้าใจกระบวนการ
ประกอบอาชีพ
3.สถานศึกษามีผลบฏิบัติงานที่เป็นเลิศ
ด้านการพัฒนาอาชีพในสถานศึกษา
อย่างน้อย 1 อาชีพ
4.เขตพื้นที่การศึกษามีขอ้ มูลสถานศึกษา
ที่สามารถจัดกิจกรรมส่งเสริมอาชีพ
ในสถานศึกษาครบทุกโรงเรียน
เชิงคุณภาพ
นักเรียนมีทัศนคติที่ดีต่ออาชีพการงาน
ที่สุจริตที่มีคุณธรรม จริยธรรม รับผิดชอบ
ต่อสังคมมีแรงจูงใจ ในกระบวนการ
ประกอบอาชีพและมีขอ้ มูลประกอบการ
ตัดสินใจในการประกอบอาชีพ

นโยบายที่ 3
การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

ลาดับ

โครงการ/กิจกรรม

1 สร้างขวัญ เสริมทักษะพัฒนา
ครูและ บุคลากร

วัตถุประสงค์

นโยบาย ที่ 3 การพัฒนาและเสริมสร้างทรัพยากรมนุษย์
โครงการ/กิจกรรม ปีงบประมาณ 2563
กิจกรรม/เป้าหมาย

1.เสริมสร้างขวัญ กาลังใจ ให้ครูและ
บุคลากรได้ปฏบัติหน้าที่ของตนได้
อย่างมีประสิทธิภาพ
2.เพื่อพัฒนาศักยภาพครูและ
บุคลากรสังกัดสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาเชียงใหม่เขต 1 ให้มี
ศักยภาพในการจัดการศึกษาตาม
นโยบายของรัฐบาลและสานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
3.เพื่อเสริมสร้างความรู้และวิสัยทัศน์
ของครูและบุคลากร ให้เท่าทันต่อ
การเปลี่ยนแปลงของสังคม และ
สามารถนามาปรับปรุงประยุกต์ใช้
ในการปฏิบัติหน้าที่
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เชิงปริมาณ
ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา
ลูกจ้าง และผู้ปฏิบัติงานในสังกัดสานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่
เขต 1 ทุกคน

เชิงปริมาณ
ครู บุคลากรทางการศึกษา และลูกจ้าง
ประจา ใน สพป.เชียงใหม่ เขต 1
ได้รับการพัฒนาจากกิจกรรมการพัฒนา
ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80

เชิงคุณภาพ
ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา
ลูกจ้าง และผู้ปฏิบัติงาน ในสานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 มีศักยภาพ
ในการปฏิบัติงานตามตัวชี้วัดของสานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

เชิงคุณภาพ
ครู บุคลากรทางการศึกษา และ
ลูกจ้างประจา ใน สพป. เชียงใหม่
เขต 1 มีขวัญกาลังใจในการปฏิบัติหน้าที่
มีการพัฒนาทักษะอาชีพของตน

งบประมาณ ผูร้ ับผิดชอบ หมายเหตุ
40,000

นายรักษา
พงษ์ธนาคม

ลาดับ

โครงการ/กิจกรรม

2 ประชุมปฏิบัติการเพื่อพัฒนา
ศักยภาพผู้บริหารสถานศึกษา
และพัฒนาองค์กรสู่ความเป็นเลิศ
ประจาปี 2563

วัตถุประสงค์

นโยบาย ที่ 3 การพัฒนาและเสริมสร้างทรัพยากรมนุษย์
โครงการ/กิจกรรม ปีงบประมาณ 2563
กิจกรรม/เป้าหมาย

1.เพื่อส่งเสริมให้ผู้บริหารโรงเรียน
ผู้บริหารสานักงานเขตพื้นที่การ
ศึกษาและบุคลากรในสานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาสามารถดาเนินการ
พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาที่
มุง่ สู่มาตรฐานการศึกษา
2.เพื่อส่งเสริมใหผู้บริหารโรงเรียน
ผู้บริหารสานักงานเขตพื้นที่การ
ศึกษาและบุคลากรในสานักงานเขต
พื้นที่การศึกษา สามารถบริหารจัดการ
องค์กร และปฏิบัติงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
3.เพื่อส่งเสริมให้ผู้บริหาร ผู้บริหาร
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและ
บุคลากรในสานักงานเขตพื้นที่การ
ศึกษา ได้แลกเปลี่ยนองค์ความรู้ เพื่อ
พัฒนากระบวนการบริหารจัดการ
และดาเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ทุกมิติ
4.เพื่อส่งเสริมให้ผู้บริหารโรงเรียน
ผู้บริหารสานักงานเขตพื้นที่การ
ศึกษาและบุคลากรในสานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาได้รับทราบนโยบาย

เชิงปริมาณ
1.จัดประชุมคณะกรรมการจัดทาแผน
ปฏิบัติการ ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2562 โดยมีผู้เข้าร่วมประชุม
จานวน50 คน 3 ครั้ง
2.จัดทาเอกสารแผนปฏิบัติการ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถม
ศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 จานวน
50 เล่ม
เชิงคุณภาพ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถม
ศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 มีแผนปฏิบัติ
การประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
เป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการ
ศึกษา ได้สอดคล้องกับความต้องการ
ของพื้นที่และนโยบายของหน่วยเหนือ
อย่างมีประสิทธิภาพ

112
ตัวชีว้ ดั

งบประมาณ ผูร้ ับผิดชอบ หมายเหตุ

1.ร้อยละของจานวนผู้บริหารโรงเรียน
150,000 น.ส.นันทนา
ที่เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการได้รับการ
มงคลเทพ
การพัฒนาและจัดการศึกษาตามมาตรฐาน
และมีคุณภาพ ผู้บริหาร โรงเรียนรับทราบ
นโยบายสาคัญที่ผู้บังคับบัญชาแจ้งให้
ทราบทุกหน่วยงาน
2.ร้อยละของผู้บริหารสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1
ที่เข้าร่วมประชุมได้รับการพัฒนาเสริมสร้าง
ศักยภาพด้วยการเรียนรู้ทางวิชาชีพและ
การแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ที่จะนาไปใช้
พัฒนาคุณภาพการศึกษาทุกคน
3.ร้อยละของข้าราชการในสานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
เชียงใหม่ เขต 1 ที่เข้าร่วมประชุมเชิง
ปฏิบัติการ มีความรู้ ความสามารถ
เข้าใจนโยบายสาคัญ
4.ร้อยละของข้าราชการใน สานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่
เขต 1 ที่เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ
มีความรู้ความเข้าใจนโยบายสาคัญที่
ผู้บังคับบัญชาแจ้งให้ทราบทุกคน

ลาดับ

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

นโยบาย ที่ 3 การพัฒนาและเสริมสร้างทรัพยากรมนุษย์
โครงการ/กิจกรรม ปีงบประมาณ 2563
กิจกรรม/เป้าหมาย

สาคัญของรัฐบาล กระทรวง
ศึกษาธิการ สานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน จังหวัด
เชียงใหม่ และสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่
เขต 1 เป็นประจาและต่อเนือ่ ง
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ตัวชีว้ ดั

งบประมาณ ผูร้ ับผิดชอบ หมายเหตุ

ลาดับ

โครงการ/กิจกรรม

3 ปรับปรุงช่ายเหลือการใช้งาน
ระบบคอมพิวเตอร์และสื่อสาร
สาหรับโรงเรียนในสังกัด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1

วัตถุประสงค์

นโยบาย ที่ 3 การพัฒนาและเสริมสร้างทรัพยากรมนุษย์
โครงการ/กิจกรรม ปีงบประมาณ 2563
กิจกรรม/เป้าหมาย

1.เพื่อสนับสนุน ช่วยเหลือ ซ่อมแซม เชิงปริมาณ
อุปกรณ์ระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต 1.โรงเรียนได้รับการตรวจเช็คอุปกรณ์
ระบบงานที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยี หรือปรับปรุงซ่อมแซมเครือข่ายฯเพื่อ
สารสนเทศเพื่อการศึกษาให้กบั
ให้สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
โรงเรียนที่ประสบปัญหาในการใช้
โดยเฉพาะโรงเรียนขนาดเล็ก มีการติดตาม
ระบบคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่าย และดูแลอุปกรณ์สม่าเสมอ
2.เพื่อสนับสนุน ช่วยเหลือ ซ่อมแซม 2.โรงเรียนในสังกัดโดยเฉพาะโรงเรียน
อุปกรณ์ระบบงานจัดการเรียนการสอน ขนาดเล็ก อย่างน้อย 44 โรงเรียน
ทางไกลผ่านดาวเทียม DLTV ให้กบั
สามารถใช้งานระบบคอมพิวเตอร์ และ
โรงเรียนที่ประสบปัญหาในการใช้งาน ระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตในการติดต่อ
ระบบรับสัญญาณถ่ายทอดสัญญาณ สื่อสารกับส่วนกลางได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ดาวเทียมDLTV ในสังกัดสานักงาน 3.ครูในโรงเรียนขนาดเล็กสามารถใช้
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
งานระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตได้
เชียงใหม่ เขต 1 ให้สามารถใช้งานใน อย่างมีประสิทธิภาพ
ระบบการจัดการเรียนการสอน
4.ขยายผลสาหรับโรงเรียนในสังกัด
ทางไกล ผ่านดาวเทียม DLTVและ ทุกโรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียนที่ต้อง
ดาเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
การความช่วยเหลือในการตรวจซ่อม
บารุงอุปกรณ์ระบบคอมพิวเตอร์เครือข่าย
เชิงคุณภาพ
1.ครูสามาถใช้อปุ กรณ์คอมพิวเตอร์และ
ระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตในการจัดการ
เรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

114
ตัวชีว้ ดั

เชิงปริมาณ
1. โรงเรียนในสังกัดจานวน 86 โรงเรียน
มีการพัฒนาระบบ ICT เพื่อการศึกษาที่
เหมาะสม
2. โรงเรียนในสังกัดขนาดเล็กจานวน
44 โรงเรียน พัฒนาการเรียนการ
สอนทางไกลผ่านดาวเทียม DLTV
ได้เหมาะสมกับสถานศึกษาและผู้เรียน
เชิงคุณภาพ
โรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียน มีการ
พัฒนาระบบ ICT เพื่อการศึกษา
เหมาะสมกับสถานศึกษาและผู้เรียน
มีการพัฒนาระบบการจัดการเรียน
การสอนทดแทนโดยใช้สื่อการเรียน
การสอนทางไกลผ่านดาวเทียมDLTV
ได้เหมาะสมกับสถานศึกษาและ
ผู้เรียน

งบประมาณ ผูร้ ับผิดชอบ หมายเหตุ
10,000

นายอานวย
วิริยะ

ลาดับ

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

นโยบาย ที่ 3 การพัฒนาและเสริมสร้างทรัพยากรมนุษย์
โครงการ/กิจกรรม ปีงบประมาณ 2563
กิจกรรม/เป้าหมาย
2.ครูสามารถใช้ระบบการจัดการเรียน
การสอนทางไกล DLTVได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
3.ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนการสอนของ
โรงเรียนสูงขึ้น

115
ตัวชีว้ ดั

งบประมาณ ผูร้ ับผิดชอบ หมายเหตุ

ลาดับ

โครงการ/กิจกรรม

4 เทคนิคการยะระดับคุณภาพ
การเรียนการสอนภาษาไทย

วัตถุประสงค์

นโยบาย ที่ 3 การพัฒนาและเสริมสร้างทรัพยากรมนุษย์
โครงการ/กิจกรรม ปีงบประมาณ 2563
กิจกรรม/เป้าหมาย

1.เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
โดยใช้กจิ กรรมเรียนรู้แบบ
Active Learning
2.เพื่อส่งเสริมให้ครูและนักเรียนใช้สื่อ
ICT เป็นเครื่องมือแสวงหาความรู้
ในยุค Thailand 4.0
3.เพื่อใช้กระบวนการสร้างชุมชนการ
เรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) ภายใน
โรงเรียน ในการเผยแพร่ความรู้และ
นาไปประยุคต์ใช้ในการจัดกิจกรรม
การเรียนการสอนกลุ่มสาระการ
เรียนรู้อื่นได้อย่างสร้างสรรค์

116
ตัวชีว้ ดั

เชิงปริมาณ
เชิงปริมาณ
1.ร้อยละ 9 ของนักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ 1.ร้อยละ 9 ของนักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้
โดยใช้กจิ กรรมการเรียนรู้แบบ Active
ภาษาไทยโดยใช้กจิ กรรมการเรียนรู้
Learning
แบบ Active Learning
2.ร้อยละ 90 ครูและนักเรียนใช้ ICT
2.ร้อยละ 90 ครูและนักเรียนใช้
เป็นเครื่องมือแสวงหาความรุ้ในยุค
ICT เป็นเครื่องมือแสวงหาความรู้ในยุค
Thailand 4.0
Thailand 4.0
3.ร้อยละ 90 ของครุใช้กระบวนการสร้าง 3.ร้อยละ 90 ของครุใช้กระบวนการ
ชุมชนการเรียนรู้ผ่านวิชาชีพ (PLC)
สร้างชุมชนการเรียนรู้ผ่านวิชาชีพ
ภายในโรงเรียนในการเผยแพร่ความรู้
(PLC) ภายในโรงเรียนในการเผยแพร่
และนามาประยุคต์ใช้ในการจัดกิจกรรม ความรู้ละนามาประยุคต์ใช้ในการจัด
การเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น กิจกรรมการเรียนการสอนกลุ่มสาระ
ได้อย่างสร้างสรรค์
การเรียนรู้อื่นได้อย่างสร้างสรรค์
เชิงคุณภาพ
1.ผลลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระ
การเรียนรู้ภาษาไทยโดยใช้กจิ กรรม
เรียนรู้แบบ Active Learning
2.ครูและนักเรียนใช้สื่อ ICT เป็นเครื่องมือ
แสวงหาความรู้ในยุค Thailand 4.0

เชิงคุณภาพ
1.ผลลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่ม
สาระการเรียนรู้ภาษาไทยโดยใช้
กิจกรรมเรียนรู้แบบ Active
Learning
2.ครูและนักเรียนใช้สื่อ ICT เป็น
เครื่องมือแสวงหาความรู้ในยุค
Thailand 4.0

งบประมาณ ผูร้ ับผิดชอบ หมายเหตุ
10,000 น.ส.มณฑาทิพย์
ขันแก้ว

ลาดับ

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

นโยบาย ที่ 3 การพัฒนาและเสริมสร้างทรัพยากรมนุษย์
โครงการ/กิจกรรม ปีงบประมาณ 2563
กิจกรรม/เป้าหมาย
3.ครูใช้กระบวนการสร้างชุมชนการ
เรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) ภายในโรงเรียน
ในการเผยแพร่ความรู้และแนะนา
ประยุกต์ใช้ในการจัดกิจกรรม
การเรียนการสอนกลุ่มสาระการ
เรียนรู้อื่นได้อย่างสร้างสรรค์กลุ่ม
สาระการเรียนรู้ภาษาไทย
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3.ครูใช้กระบวนการสร้างชุมชนการ
เรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) ภายในโรงเรียน
ในการเผยแพร่ความรู้และแนะนา
ประยุกต์ใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียน
การสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่นได้อย่าง
สร้างสรรค์

งบประมาณ ผูร้ ับผิดชอบ หมายเหตุ

ลาดับ

โครงการ/กิจกรรม

5 โครงการบูรณาการนิเทศ
ปีงบประมาณ 2563

วัตถุประสงค์

นโยบาย ที่ 3 การพัฒนาและเสริมสร้างทรัพยากรมนุษย์
โครงการ/กิจกรรม ปีงบประมาณ 2563
กิจกรรม/เป้าหมาย

1.เพื่อนิเทศติดตามและประเมินผล เชิงปริมาณ
การพัฒนาคุณภาพการศึกษาตาม
1.โรงเรียนในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่
แนวทางปฏิรูปการศึกษา
การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1
2.เพื่อนิเทศติดตตามและประเมินผล เรวม 88 โรงเรียน
ตามนโยบายและภารกิจที่มอบหมาย 2.รองผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่
3.เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการ
รับผิดชอบโรงเรียนในเขตพื้นที่
เรียนของโรงเรียนทุกกลุ่มสาระการ อาเภอแม่ออน สันกาแพง ดอยสะเก็ด
เรียนรู้และทุกชั้นเรียนให้เพิ่มขึ้น
และอาเภอเมืองเชียงใหม่ จานวน 2 คน
อย่างน้อยร้อยละ 3
3.ศึกษานิเทศก์ที่รับผิดชอบโรงเรียน
3.เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ในเขตพื้นที่อาเภอแม่ออน สันกาแพง
ของโรงเรียนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ดอยสะเก็ด และอาเภอเมืองเชียงใหม่
และทุกชั้นเรียนให้เพิ่อขึ้นอย่างน้อย จานวน 14 คน
ร้อยละ 3
เชิงคุณภาพ
โรงเรียนในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 ได้รับการ
นิเทศติดตาม ช่วยเหลือ โดยผู้รับการนิเทศ
นาผลการนิเทศติดตามฯไปพัฒนาและ
ปรับปรุงการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
การบริหารจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพ

118
ตัวชีว้ ดั

งบประมาณ ผูร้ ับผิดชอบ หมายเหตุ

1.นิเทศติดตามและประเมินผลการพัฒนา 150,000 นายณัฐสิทธิ์
คุณภาพการศึกษาตามแนวทางการ
ธงยี่สิบสอง
ปฎิรูปการศึกษารอบสาม
2.นิเทศติดตามและประเมินผลตาม
ภารกิจที่ได้รับมอบหมาย
3.ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ของโรงเรียนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้
เพิ่มขึ้นอย่างน้อย ร้อยละ 3

ลาดับ

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

นโยบาย ที่ 3 การพัฒนาและเสริมสร้างทรัพยากรมนุษย์
โครงการ/กิจกรรม ปีงบประมาณ 2563
กิจกรรม/เป้าหมาย

6 พัฒนาระบบงานการบันทึกผล เพื่อพัฒนาระบบงานการบันทึกผล
การเรียนนักเรียนด้วยโปรแกรม การเรียนนักเรียน ด้วยโปรแกรม
ระบบบริหารจัดการสถานศึกษา ระบบบริหารจัดการสถานศึกษา
(SchooLMIS)

เชิงปริมาณ
ครูผู้รับผิดชอบจัดทาข้อมูลโปรแกรม
ระบบบริหารจัดการสถานศึกษา
(SchooLMIS) โรงเรียนสังกัดสานักงาน
เขตพื้นที่การศึกาประถมศึกษาเชียงใหม่
เขต 1 ที่สนใจ จานวน 50 คน
เชิงคุณภาพ
โรงเรียนสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การ
ศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 จัดทาข้อมูลใน
โปรแกรมระบบบริหารจัดการสถาน
ศึกษา (SchooLMIS) ครบทุกโรงเรียน
คิดเป็นร้อยละ 100
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เชิงปริมาณ
การเข้าร่วมประชุม ของครูผู้รับผิดชอบ
จัดทาข้อมูลโปรแกรมระบบบริหาร
จัดการสถานศึกษา (SchooLMIS)
โรงเรียนสังกัด สานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1
ที่สนใจ 50 คน
เชิงคุณภาพ
โรงเรียนสังกัดสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่
เขต 1 จัดทาข้อมูลในโปรแกรม
ระบบบริหารสถานศึกษา
(SchooLMIS) ครบทุกโรงเรียน

งบประมาณ ผูร้ ับผิดชอบ หมายเหตุ
8,000

นายสราวุธ
ชัยยอง

ลาดับ

โครงการ/กิจกรรม

7 การพัฒนาครูผู้สอนกลุ่มสาระ
การเรียนรู้ศิลปะ (นาฎศิลป์)
ในศตวรรษที2่ 1

วัตถุประสงค์

นโยบาย ที่ 3 การพัฒนาและเสริมสร้างทรัพยากรมนุษย์
โครงการ/กิจกรรม ปีงบประมาณ 2563
กิจกรรม/เป้าหมาย
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1.เพื่อพัฒนาครูผู้สอนกลุ่มสาระการ เชิงปริมาณ
เชิงปริมาณ
เรียนรู้ศิลปะ (นาฏศิลป์) นาไปสู่
1.ร้อยละ 80 ครูผู้สอนกลุ่มสาระการ
1.ร้อยละ 80 ครูผู้สอนกลุ่มสาระเรียนรู้
การจัดการเรียนการสอนตามแนวคิด เรียนรู้ศิลปะ (นาฏศิลป์) การจัดการเรียน ศิลปะ (นาฏศิลป์) การจัดการเรียน
การเรียนรู้แบบกระตือรือร้น
การสอนตามแนวคิดการเรียนรู้แบบ
การสอนตามแนวคิดการเรียนรู้แบบ
(Activelearning)
กระตือรือร้น
กระตือรือร้น
2.เพื่อพัฒนาครูผู้สอนกลุ่มสาระการ 2.ร้อยละ 80 ครูผู้สอนการเรียนรู้
2.ร้อยละ 80 ครูผู้สอนการเรียนรู้
เรียนรู้ศิลปะ (นาฏศิลป์) ในการออก ศิลปะ (นาฏศิลป์) การออกแบบ
ศิลปะ (นาฏศิลป์) การออกแบบการ
แบบการจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน การเรียนรู้แบบโครงงานเป็นฐาน
เรียนรู้แบบโครงงานเป็นฐาน
เป็นฐาน(Project Based Learning) 3.ร้อยละ 80 ครูผู้สอนกลุ่มสาระการ
3.ร้อยละ 80 ครูผู้สอนกลุ่มสาระ
3.เพื่อสร้างความเข้าใจให้กบั ครูผู้สอน เรียนรู้ศิลปะ (นาฏศิลป์) การจัดการ
การเรียนรู้ศิลปะ (นาฏศิลป์)
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (นาฎศิลป์) การสอนรูปแบบโค้ชและผู้อานวยกระบวน การจัดการการสอนรูปแบบโค้ชและ
ความสาคัญการเรียนการสอน
การเรียนรู้
ผู้อานวยกระบวนการเรียนรู้
รูปแบบโค้ช
4.ร้อยละ 40 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 4.ร้อยละ 40 มีการแลกเปลี่ยนเรียน
4.เพื่อให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ผลงานครูและนักเรียนด้วยรูปแบบที่
รู้ ผลงานครูและนักเรียนด้วยรูปแบบ
ผลงานครูและนักเรียนด้วยรูปแบบ หลากหลายและเป็นที่ยอมรับในการแข่งขัน ที่หลากหลายและเป็นที่ยอมรับใน
ที่หลากหลายและเป็นที่ยอมรับใน
ศิลปะ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
การแข่งขันศิลปะ ระดับเขตพื้นที่การ
การแข่งขันศิลปะ
ระดับประเทศ มีชมรมครูนาฏศิลป์
ศึกษา ระดับประเทศ มีชมรมครู
5.เพื่อนิเทศ กากับ ติดตาม ประเมินผล สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา นาฏศิลป์สานักงานเขตพื้นที่การ
การเรียนการสอนกลุ่มสาระการ
เชียงใหม่เขต 1
ศึกษาประถมศึกษาเชียใหม่ เขต 1
เรียนรู้ศิลปะ (นาฏศิลป์)

งบประมาณ ผูร้ ับผิดชอบ หมายเหตุ
10,000 น.ส.นภิศชญา
คาทิพย์

ลาดับ

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

นโยบาย ที่ 3 การพัฒนาและเสริมสร้างทรัพยากรมนุษย์
โครงการ/กิจกรรม ปีงบประมาณ 2563
กิจกรรม/เป้าหมาย
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5.ร้อยละ 80 ครูผู้สอนการเรียนรู้
ศิลปะ (นาฏศิลป์) ของโรงเรียนใน
สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 ได้รับ
การนิเทศ กากับ ติดตาม ประเมินผล
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
(นาฏศิลป์)

5.ร้อยละ 80 ครูผู้สอนการเรียนรู้
ศิลปะ (นาฏศิลป์) ของโรงเรียนใน
สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 ได้รับ
การนิเทศ กากับ ติดตาม ประเมินผล
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
(นาฏศิลป์)

เชิงคุณภาพ
1.ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
(นาฏศิลป์) มีความรู้การจัดการเรียน
รู้ในศตวรรษที่ 21 โดยสะท้อน
ออกมาในรูปแบบของการสอนหรือ
การเรียนรู้แบบกระตือรือร้น
2.ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
(นาฏศิลป์) สามารถออกแบบการจัด
การเรียนรู้และออกแบบโครงานโดย
สะท้อนออกมาในรูปของการมีคลิป
การสอนด้วยการเรียนรู้สู่การปฏิบัติ
จริงในการถ่ายทอดอย่างมีประสิทธิภาพ

เชิงคุณภาพ
1.ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้
ศิลปะ (นาฏศิลป์) มีความรู้การจัด
การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
โดยสะท้อนออกมาในรูปแบบของ
การสอนหรือการเรียนรู้แบบกระตือ
รือร้น
2.ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้
ศิลปะ (นาฏศิลป์) สามารถออกแบบ
การจัดการเรียนรู้และออกแบบ
โครงงานโดยสะท้อนออกมาในรูป
ของการมีคลิปการสอนด้วยการเรียนรู้
สู่การปฏิบัติจริงในการถ่ายทอดอย่างมี
ประสิทธิภาพ

งบประมาณ ผูร้ ับผิดชอบ หมายเหตุ

ลาดับ

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

นโยบาย ที่ 3 การพัฒนาและเสริมสร้างทรัพยากรมนุษย์
โครงการ/กิจกรรม ปีงบประมาณ 2563
กิจกรรม/เป้าหมาย
3.ครูผู้สอนการเรียนรู้ศิลปะ
(นาฏศิลป์) สามารถจัดเปลี่ยนการ
จัดการเรียนการสอนรูปแบบเดิม
เปลี่ยนเป็นจัดการเรียนการสอนแบบ
โค้ชและผู้อานวยกระบวนการเรียนรู้
4.ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
(นาฏศิลป์) มีเวทีนาเสนอผลงานแลก
เปลี่ยนเรียนรู้ ครูและนักเรียนด้วยรูป
แบบที่หลากหลาย และเป็นที่ยอมรับ
ในการแข่งขันศิลปะ (นาฏศิลป์)
ระดับเขตพื้นที่การศึกษาระดับ
ประเทศ
5.ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
(นาฏศิลป์) ได้การนิเทศ กากับ
ติดตาม ประเมินผลต่อยอดพัฒนา
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
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3.ครูผู้สอนการเรียนรู้ศิลปะ
(นาฏศิลป์) สามารถจัดเปลี่ยนการ
จัดการเรียนการสอนรูปแบบเดิม
เปลี่ยนเป็นจัดการเรียนการสอน
แบบโค้ชและผู้อานวยกระบวน
การเรียนรู้
4.ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้
ศิลปะ (นาฏศิลป์) มีเวทีนาเสนอ
ผลงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ครูและ
นักเรียนด้วยรูปแบบที่หลากหลาย
และเป็นที่ยอมรับในการแข่งขัน
ศิลปะ (นาฏศิลป์) ระดับเขตพื้นที่
ระดับเขตพื้นที่การศึกษาระดับ
ประเทศ
5.ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้
ศิลปะ(นาฏศิลป์) ได้การนิเทศ
กากับ ติดตาม ประเมินผลต่อยอดพัฒนา

งบประมาณ ผูร้ ับผิดชอบ หมายเหตุ

ลาดับ

โครงการ/กิจกรรม

8 โครงการวิจยั ส่งเสริมการจัด
การเรียนการสอนโครงการ
STEM Education
เพื่อสิ่งแวดล้อม STEM
(Science Technology
Engineering Enviroment
Mathemetic )

วัตถุประสงค์

นโยบาย ที่ 3 การพัฒนาและเสริมสร้างทรัพยากรมนุษย์
โครงการ/กิจกรรม ปีงบประมาณ 2563
กิจกรรม/เป้าหมาย

1.เพื่อให้ครูจดั การเรียนการสอน
แบบ STEEM Education โดยใช้
Self-directed learning Style
2.สร้างแรงบันดาลใจให้โรงเรียน
และผู้เกี่ยวข้อง ในการพัฒนา
ผลสัมฤทธิ์กลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์และ คณิตศาสตร์
3.ช่วยให้ครูผู้สอนเห็นตัวอย่างการ
สอนที่ดีและมีความมัน่ ใจในการสอน
สะเต็มในระดับชั้นเรียน
4.เพื่อให้ครูผู้สอนวิทยาศาสตร์
คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี ได้ศึกษา
บริบทสิ่งแวดล้อมและนาไปปรับใช้ใน
การจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์
คณิตศาสตร์และเทคโนโลยีในการ
ออกแบบกิจกรรมการเรียนการสอน
STEEM Education

1. ครูผู้สอน วิทยาศาสตร์
คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี
2.ศึกษานิเทศก์ วิทยาศาสตร์
คณิตศาสตร์
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ครูจดั การเรียนการสอนแบบ
STEEM Education โดยใช้
Self-directed learning Style

งบประมาณ ผูร้ ับผิดชอบ หมายเหตุ
20,000

นางวิริน
วันสมสกุล

ลาดับ

โครงการ/กิจกรรม

9 พัฒนาคุณภาพการเรียนการ
สอนภาษาอังกฤษเพื่อการ
สื่อสาร

วัตถุประสงค์

นโยบาย ที่ 3 การพัฒนาและเสริมสร้างทรัพยากรมนุษย์
โครงการ/กิจกรรม ปีงบประมาณ 2563
กิจกรรม/เป้าหมาย

1.เพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถ เชิงปริมาณ
และทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1.ครูผู้สอนภาษาอังกฤษ จานวน 150
ให้กบั นักเรียน
2.นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา
2.เพื่อพัฒนาศักยภาพของครูผู้สอน จานวน 15,000
วิชาภาษาอังกฤษให้สามารถในการจัด 3.นักเรียนชั้นมัธยมศึกษา 2,300 คน
การเรียนการสอนที่เน้นทักษะ
เชิงคุณภาพ
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารได้
1.ครูผู้สอนภาษาอังกฤษระดับประถม
3.เพื่อสร้างหรือพัฒนาสื่อ/นวัตกรรม ศึกษาและระดับมัธยมศึกษา มีความรู้
ในการจัดการเรียนการสอนที่เน้น
ความเพื่อการสื่อสารและนาไปใช้
ทักษะภาษาอังกฤษที่สื่อสาร
จัดการเรียนรู้ให้กบั นักเรียนได้อย่าง
4.เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการ
มีประสิทธิภาพ
เรียนภาษาอังกฤษของนักเรียน
2.นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาและ
ระดับมัธยยมศึกษามีความรู้ความ
สามารถในการใช้ ภาษาอังกฤษเพื่อ
การสื่อสารและนาไปใช้ในชีวิต
ประจาวันได้อย่างเหมาะสม
3.ครูผู้สอนภาอังกฤษในสังกัด
มีเทคนิค วิธกี าร/สือ่ /นวัตกรรมในการจัด

การเรียนการสอนภาษาอังกฤษเพื่อ
การสื่อสาร และยกระดับ
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เชิงปริมาณ
1.ครูผู้สอนภาษาอังกฤษ จานวน
150 คน
2.นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา
จานวน 15,000 คน
3.นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา
จานวน 2,300 คน
เชิงคุณภาพ
1.ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้
รับการพัฒนาการจัดการเรียนรู้
อย่างมีคุณภาพในรูปแบบที่หลากหลาย
2.ผู้เรียนผ่านเกณฑ์ประเมินความ
สามารถด้านการใช้ภาอังกฤษเพื่อ
การสื่อสารตามเกณฑ์ที่เขตพื้นที่
การศึกษาหรือสถานศึกษากาหนด
3.สถานศึกษาสนับสนุนการผลิต
จัดหาและใช้สื่อการเรียนการสอน
เทคโนโลยี นวัฒกรรม และ
สิ่งอานวยความสะดวกที่หลากหลาย

งบประมาณ ผูร้ ับผิดชอบ หมายเหตุ
10,000 นางสุขชัญญา
เรืองมณี

ลาดับ

โครงการ/กิจกรรม

10 โครงการติดตามดาเนินงาน
โครงการอาหารกลางวันใน
โรงเรียนประถมศึกษาเพื่อ
สุขภาวะที่ดีของนักเรียน

วัตถุประสงค์

นโยบาย ที่ 3 การพัฒนาและเสริมสร้างทรัพยากรมนุษย์
โครงการ/กิจกรรม ปีงบประมาณ 2563
กิจกรรม/เป้าหมาย

1.เพื่อให้โรงเรียนจัดทาอาหารที่มี
เชิงปริมาณ
คุณภาพ ถูกหลักโภชนาการให้นักเรียน โรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียน จัดอาหาร
ทุกคนได้รับประทาน
กลางวันให้นักเรียนชั้นอนุบาล ถึงชั้น
2.เพื่อให้นักเรียมีศักยภาพในการจัด มัธยมศึกษาปีที่ 3 รับประทานทุกคน
การสุขภาวะของตนเองให้มีสุขภาวะ
ที่ดีสามารถเข้าร่วมกิจกรรมของ
เชิงคุณภาพ
โรงเรียนและดารงชีวิตได้อย่างมีความ นักเรียนทุกคนมีศักยภาพในการจัด
สุขทั้งด้านร่างกายและจิตใจ
สุขภาวะของตนเองให้มีสุขภาวะที่ดี
สามารถเข้าร่วมกิจกรรมของโรงเรียน
และดารงชีวิตได้อย่างมีความสุข
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เชิงปริมาณ
1.ร้อยละของโรงเรียนที่จดั ทาอาหาร
ที่มีคุณภาพ ถูกหลักโภชนาการ
ให้นักเรียนได้รับประทานทุกคน
2.ร้อยละของนักเรียนมีศักยภาพ
ในการจัดสุขภาวะของตนเองให้มี
ความสุขภาวะที่ดี สามารถดารงชีวิต
อย่างมีความสุข ทั้งด้านร่างกาย
และจิตใจ
เชิงคุณภาพ
1.โรงเรียนมีศักยภาพในการจัด
อาหารกลางวันที่มีคุรภาพ ถูกหลัก
โภชนาการให้นักเรียนได้รับประทาน
ทุกคน
2.นักเรียนมีศักยภาพในการจัด
สุขภาวะของตนเองให้มีสุขภาวะที่ดี
สามารถดารงชีวิตอย่างมีความสุข
ทั้งด้านร่างกายและจิตใจ

งบประมาณ ผูร้ ับผิดชอบ หมายเหตุ
รอ สพฐ. นางพิกลุ รัตน์
ให้เงินอาหาร จงจรัสนุกลู
กลางวัน

ลาดับ

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

นโยบาย ที่ 3 การพัฒนาและเสริมสร้างทรัพยากรมนุษย์
โครงการ/กิจกรรม ปีงบประมาณ 2563
กิจกรรม/เป้าหมาย

11 พัฒนาคุณภาพการศึกษาเพื่อ 1.เพื่อค้นหาสถานศึกษาที่เป็นกลุ่ม เชิงปริมาณ
ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เป้าหมายในการพัฒนาโดยใช้ผลการ นักเรียน ครูผู้สอน ผู้บริหาร และ
ทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้น ศึกษานิเทศก์ สังกัดสานักงานเขตพื้นที่
พื้นฐาน ( O-NET) ผลการทดสอบ
การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1
ความสามารถพื้นฐานของผู้เรียน
ระดับชาติ และผลการประเมินการ เชิงคุณภาพ
อ่านออกเขียนได้ เป็นฐานในการ
1.นักเรียนมีคะแนนการทดสอบทาง
วิเคราะห์ขอ้ มูล
การศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน
2.เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (O-Net) การทดสอบความสามารถ
ของผู้เรียนโดยการจัดกิจกรรม
พื้นฐานระดับชาติ และการประเมินการ
ทางวิชาการในลักษณะของการอบรม อ่านออกเขียนได้ เป็นตามศักยภาพ
แบบปฏิบัติจริง (On the Job
ที่แท้จริงของตนเอง
Training)
2.ครูผู้สอนมีเทคนิควิธีการในการจัดการ
3.เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติ และ
เรียนรู้เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ผลงานการ และพัฒนาความสามารถในการ
พัฒนายกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการ อ่านออกเขียนได้
เรียนและผลการประเมินการอ่าน
3.ผู้บริหารศึกษา และศึกษานิเทศก์
ออกเขียนได้ของโรงเรียนที่ประสบ ดาเนินการนิเทศติดตามการดาเนินการ
ความสาเร็จ
พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
พร้อมตรวจสอบผลการพัฒนา
4.คะแนนเฉลี่ยร้อยละของผลการ
ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน
มากกว่าร้อยละ 50 ในแต่ละวิชา
เพิ่มขึ้นจากปีการศึกษาที่ผ่านมา
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เชิงปริมาณ
นักเรียน ครูผู้สอน ผู้บริหารสถาน
ศึกษาและศึกษานิเทศก์ สังกัด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถม
ศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 มีส่วนร่วมใน
โครงการ
เชิงคุณภาพ
คะแนนเฉลี่ยนร้อยละการตทดสอบ
ทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน
(O-Net) การทดสอบความสามารถ
พื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติและ
การประเมินการอ่านออกเขียนได้
ของโรงเรียนและสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่
เขต 1 เพิ่มสูงขึ้น

งบประมาณ ผูร้ ับผิดชอบ หมายเหตุ
รอพิจารณา นายสราวุธ
ชัยยอง

ลาดับ

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

นโยบาย ที่ 3 การพัฒนาและเสริมสร้างทรัพยากรมนุษย์
โครงการ/กิจกรรม ปีงบประมาณ 2563
กิจกรรม/เป้าหมาย

12 ศึกษานิเทศก์ไทย หัวใจโค้ชและฟา1.Coaching & Facilitation Mindset 1. รับการประชุมอบรมจากทีมวิทยากร
2. ฝึกทักษะการใช้ Coaching &
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1. ศึกษานิเทศก์และ ครู
นา Coaching & Facilitation Skills

Supervisor As Coach และ

เพื่อการเติบโตภายในตนเอง

Facilitators

2.Coaching & Facilitation Skills Facilitation Skillsในโรงเรียนที่มีผลสัมฤทธิเ์ พื่อพัฒนาศึกษานิเทศก์และ ครูให้เป็น
เพื่อการนิเทศ
การทดสอบ ONETต่ากว่าระดับชาติทุกวิชา Coach &Facilitator สู่การขับเคลื่อนใน
3.Coaching & Facilitation Skills 3. รายงานผลการดาเนินงาน
ชั้นเรียน
เพื่อสร้างการเรียนรู้ในรูปแบบของ
21stCetury

4. เผยแพร่ผลงานงานวิจยั

2. ครูและนักเรียน มีการเปลี่ยนแปลง
ในบทบาทที่ครูเป็น Coach &Facilitator

งบประมาณ ผูร้ ับผิดชอบ หมายเหตุ
20,000

นางวิริน
วันสมสกุล

ลาดับ

โครงการ/กิจกรรม

13 โรงเรียนคุณภาพประจาตาบล

วัตถุประสงค์

นโยบาย ที่ 3 การพัฒนาและเสริมสร้างทรัพยากรมนุษย์
โครงการ/กิจกรรม ปีงบประมาณ 2563
กิจกรรม/เป้าหมาย

1. เพื่อให้โรงเรียนคุณภาพประจาตาบล1. ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทาแผนพัฒนา
มีแผนพัฒนาโรงเรียนคุณภาพจาก โรงเรียนคุณภาพประจาตาบล
คาถาม 10 ข้อที่สอดคล้องกับบริบท 2.โรงเรียนคุณภาพประจาตาบลขับเคลื่อน
ของตนเอง
การดาเนินการตามแผนพัฒนา
2. โรงเรียนคุณภาพประจาตาบลดาเนิน3. นิเทศติดตาม การดาเนินงานโรงเรียน
งานตามแผนพัฒนาโรงเรียนคุณภาพ คุณภาพประจาตาบล
ประจาตาบลที่กาหนดไว้
3. เพื่อนิเทศติดตามการดาเนินงาน
ตามแผนพัฒนาโรงเรียนคุณภาพ
ประจาตาบลของแต่ละโรงเรียน
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งบประมาณ ผูร้ ับผิดชอบ หมายเหตุ

เชิงปริมาณ
10,000
1. โรงเรียนคุณภาพประจาตาบลมีแผน
พัฒนาโรงเรียนที่เป็นรูปธรรม
2. โรงเรียนคุณภาพประจาตาบลร้อยละ
80 ดาเนินงานตามแผนที่กาหนด
3. มีการนิเทศติดตามการดาเนินงาน
ตามแผนครบทั้ง 41 โรงเรียน
เชิงคุณภาพ
1. โรงเรียนคุณภาพประจาตาบลมีแผน
พัฒนาที่สะท้อนบริบทของโรงเรียน
2. โรงเรียนคุรภาพประจาตาบล มีการ
ดาเนินงานตามแผนที่กาหนดอย่างมีระบบ
3. โรงเรียนนาผลการนิเทศ ติดตาม ไปใช้
ในการวางแผนพัฒนาโรงเรียนต่อไป

น.ส. จรัสโฉม
ชมภูมงิ่

นโยบายที่ 4
การสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ

ลาดับ

โครงการ/กิจกรรม

1 เยี่ยมบ้านและติดตามผลการ
ดาเนินงานการจัดการศึกษา
โดยครอบครัวสพป.เชียงใหม่
เขต 1 ปีการศึกษา 2563

นโยบาย ที่ 4 การสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาทีม่ ีคุณภาพ
โครงการ/กิจกรรม ปีงบประมาณ 2563
วัตถุประสงค์
กิจกรรม/เป้าหมาย
1. เพื่อส่งเสริม สนับสนุน
การดาเนินงาน และพิจารณา
อนุญาตการจัดการศึกษาโดย
ครอบครัวของ สพป. เชียงใหม่
เขต 1
2. เพื่อสร้างเวทีสัมมนาและ
แลกเปลี่ยนประสบการณ์การจัด
การศึกษาโดยครอบครัวของ
สพป. เชียงใหม่ เขต 1
3. เพื่อสร้างเครือข่ายความ
ร่วมมือในการพัฒนาการจัดการ
ศึกษาโดยครอบครัวให้มี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

เชิงปริมาณ
1. ผู้จดั การศึกษาโดยครอบครัว
ในสังกัด สพป. เชียงใหม่ เขต 1
จานวน 33 ครอบครัวมีความรู้
ความเข้าใจแนวทางการดาเนินการ
ติดตามผลการวัดและประเมินผล
การจัดการศึกษา
2. ผู้เรียนการศึกษาโดยครอบครัว
จานวน 45 คนได้รับสิทธิและโอกาส
โอกาสทางการศึกษา เข้าถึงบริการ
ทางการศึกษาอย่างทั่วถึงครบทุกคน
เชิงคุณภาพ
1. ผู้จดั การศึกษาและผู้ศึกษาโดย
ครอบครัวของ สพป.เชียงใหม่
เขต 1 ได้รับสิทธิและโอกาสทาง
การศึกษาอย่างทั่วถึง เสมอภาค
และมีคุณภาพ ครบทุกคน เข้าถึง
บริการการศึกษาที่มีคุณภาพ
2. ผู้จดั การศึกษาโดยครอบครัว
ในสังกัด สพป. เชียงใหม่ เขต 1
ดาเนินการจัดการศึกษาเป็นไปตาม
แนวทางการดาเนินงานและนโยบาย
อย่างมีประสิทธิภาพ
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เชิงปริมาณ
1. ร้อยละของผู้จดั การศึกษา
โดยครอบครัวมีความเข้าใจ
แนวทางดาเนินการติดตาม
การวัดและประเมินผลการ
จัดการศึกษา ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 85
2. ร้อยละของผู้เรียนการ
ศึกษาโดยครอบครัวได้รับ
สิทธิและโอกาสทางการศึกษา
เข้าถึงบริการทางการศึกษา
อย่างทั่วถึง ร้อยละ 100
เชิงคุณภาพ
1. ผู้จดั การศึกษาโดย
ครอบครัวดาเนินการจัด
การศึกษาเป็นไปตาม
แนวทางการศึกษาโดย
ครอบครัวไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 85
2. ผู้เรียนการศึกษาโดย
ครอบครัว เข้าถึงบริการ
ทางการศึกษาอย่างทั่วถึง
ครบทุกคน ร้อยละ 100

งบประมาณ ผูร้ ับผิดชอบ หมายเหตุ
12,000

นางอรัญญา
วงศ์ดาว

ลาดับ

โครงการ/กิจกรรม

2 พัฒนารูปแบบและนิเทศ
ติดตาม เพื่อยกระดับ
คุณภาพการจัดการเรียนรู้
การสอนในโรงเรียนขนาดเล็ก

นโยบาย ที่ 4 การสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาทีม่ ีคุณภาพ
โครงการ/กิจกรรม ปีงบประมาณ 2563
วัตถุประสงค์
กิจกรรม/เป้าหมาย
1. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ
บริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก
2. เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทาง
การเรียนของนักเรียนสูงขึ้น
3. เพื่อพัฒนาบุคลากรให้มี
ประสิทธิภาพทั้งการบริหารจัดการ
และการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
4. เพื่อพัฒนารูปแบบการบริหาร
จัดการโรงเรียนขนาดเล็ก

เชิงปริมาณ
โรงเรียนขนาดเล็กในสังกัด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถม
ศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 จานวน 38
โรงเรียน
เชิงคุณภาพ
การบริหารจัดการโรงเรียน
ขนาดเล็กมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น
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เชิงปริมาณ
1. โรงเรียนขนาดเล็กมีรูปแบบการ
บริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ
เอื้อต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
ที่มีคุณภาพมาตรฐานสถานศึกษา
ขนาดเล็ก บริหารจัดการได้อย่างมี
ประสิทธิภาพไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80
2. สถานศึกษาทุกแห่งสามารถพัฒนา
รูปแบบการบริหารโรงเรียนและ
และดาเนินการอย่างมีประสิทธิภาพ
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80

งบประมาณ ผูร้ ับผิดชอบ หมายเหตุ
บูรณาการ นางนิภา
กับกลุ่มเทคโน แก้วประทีป

ลาดับ

โครงการ/กิจกรรม

3 กองทุนปันสุขให้น้อง สพป.
เชียงใหม่ เขต 1

นโยบาย ที่ 4 การสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาทีม่ ีคุณภาพ
โครงการ/กิจกรรม ปีงบประมาณ 2563
วัตถุประสงค์
กิจกรรม/เป้าหมาย
1. เพื่อร่วมกันบริจาคทรัพย์ตาม
กาลัง เพื่อให้ทุกคนมีส่วนร่วม
ในการร่วมกันดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน
2. เพื่อสะสมบุญโดยการบริจาค
ทรัพย์ช่วยเหลือนักเรียนกลุ่ม
ด้อยโอกาส กลุ่มชาติพันธุ์ และ
กลุ่มที่อยู่พื้นที่ห่างไกล ทุรกันดาร
และได้รับความเดือดร้อนทางอุทกภัย
อัคคีภัย ซึ่งเขาเหล่านัน้ จะเติบโตเป็น
กาลังสาคัญในการพัฒนาประเทศชาติ
สืบไป

เชิงปริมาณ
1. นักเรียนกลุ่มด้อยโอกาส
กล่มชาติพันธุ์ และกลุ่มที่อยู่พื้นที่ห่างไกล
ทุรกันดาร และได้รับความเดือดร้อน
ทางอุทกภัย อัคคีภัย เป็นต้น โดย
ช่วยเหลือเด็กในโรงเรียนในสังกัด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถม
ศึกษา เชียงใหม่ เขต 1
2. ระดมทุนจากผู้บริจาคมอบทุน
การศึกษา จานวน 30 ทุน ทุนละ
2,000 บาท จานวน 60,000 บาท
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เชิงปริมาณ
นักเรียนกลุ่มด้อยโอกาส กลุ่มชาติพันธุ์
และกลุ่มที่อยู่พื้นที่ห่างไกล ทุรกันดาร
และได้รับความเดือร้อนทาง
อุทกภัย อัคคีภัย ได้รับการ ช่วยเหลือ
เชิงคุณภาพ
เด็กนักเรียนในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1
ในคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นลดความเหลื่อมล้า
ทางการศึกษา

งบประมาณ ผูร้ ับผิดชอบ หมายเหตุ
6,000

น.ส.รัตติยา
คาอ้าย

ลาดับ

โครงการ/กิจกรรม

4 ประชุมชี้แจงเพื่อเสริม
สร้างความรู้ ความเข้าใจ
เกี่ยวกับระบบการควบคุม
ภายใน เพื่อพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา ประจาปีการ
ศึกษา 2563

นโยบาย ที่ 4 การสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาทีม่ ีคุณภาพ
โครงการ/กิจกรรม ปีงบประมาณ 2563
วัตถุประสงค์
กิจกรรม/เป้าหมาย
1. เพื่อให้ผู้รับผิดชอบระบบการ
ควบคุมภายในของสถานศึกษา
และผู้มีหน้าที่เกี่ยวข้องของ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1
มีความรู้ ความเข้าใจ ในเรื่องการ
จัดวางระบบการควบคุมภายใน
และมีความรู้เกี่ยวกับหลักเกณฑ์
การปฏิบัติการควบคุมภายใน
สาหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561
ที่กาหนดให้หน่วยงานของรัฐ
ดาเนินการติดตามประเมินผล
การควบคุมภายในแล้วรายงาน
ต่อผู้กากับดูแล ภายในเก้าสิบวัน
นับจากวันสิ้นปีงบประมาณโดย
สานักคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐานได้กาหนดให้สถานศึกษา
ดาเนินการจัดทารายงานการติดตาม
ประเมินผล

เชิงปริมาณ
1. จานวนกลุ่มต่าง ๆ ในสานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษา จานวน 9 กลุ่ม
2. จานวนสถานศึกษาในสังกัด
จานวน 86 โรงเรียน
เชิงคุณภาพ
1. บุคลากรของสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่
เขต 1 ประกอบด้วย รองผู้อานวยการ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถม
ศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 ทุกคน
ผู้อานวยการกลุ่มทุกกลุ่ม/
ผู้อานวยการหน่วยตรวจสอบภายใน
และผู้แทนบุคลากรที่ปฏิบัติงาน
ประจากลุ่ม ได้รับการพัฒนาให้มี
ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดวาง
ระบบการควบคุมภายใน สามารถ
ส่งเสริม สนับสนุนให้การจัดวาง
ระบบภายใน สามารถส่งเสริม
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1. ร้อยละของจานวนบุคลากร
ภายในกลุ่ม/หน่วยตสน. ของ
สพป. เชียงใหม่ เขต 1 ซึ่ง
ประกอบด้วยรอง ผอ.สพท.
เชียงใหม่ เขต 1 ผอ. กลุ่ม/
หน่วย ตสน./ศูนย์เทคโนโลยีฯ
และผู้แทนบุคลากรประจากลุ่ม
ที่ปฏิบัติงานควบคุมภายใน
ได้รับการพัฒนา เสริมสร้าง
ให้มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยว
กับการจัดวางควบคุมภายใน
ที่มีคุณภาพ และประสิทธิภาพ
ตามมาตรฐานที่คตง. กาหนด
เป็นที่น่าเชิ่อถือได้
2. ร้อยละของครูผู้สอน
ผู้ปฏิบัติงานควบคุมภายใน
ทั้ง 86 โรงเรียน ได้รับการ
พัฒนาเสริมสร้างให้มีความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับ

งบประมาณ ผูร้ ับผิดชอบ หมายเหตุ
รอพิจารณา น.ส.นันทนา
มงคลเทพ

ลาดับ

โครงการ/กิจกรรม

นโยบาย ที่ 4 การสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาทีม่ ีคุณภาพ
โครงการ/กิจกรรม ปีงบประมาณ 2563
วัตถุประสงค์
กิจกรรม/เป้าหมาย
การควบคุมภายใน แล้วจัดส่งให้
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ตามเวลาที่กาหนด
2. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุน
ให้สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1
และสถานศึกษาสามารถรายงาน

สนันสนุนให้การจัดวางระบบ
การควบคุมภายในของหน่วยงาน
จัดทารายงานการติดตามประเมิน
ผลการควบคุมภายในได้อย่างถูกต้อง
มีประสิทธิภาพและจัดส่งรายงาน
ทันเวลา
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การจัดวางระบบควบคุม
ภายในมีคุณภาพ และ
ประสิทธิภาพตามมาตรฐาน
ที่คตง. กาหนด เป็นที่
น่าเชิ่อถือได้
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ลาดับ

โครงการ/กิจกรรม

5 พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศ
เพื่อการเข้าถึงบริการทางการ
ศึกษาที่มีคุณภาพ และลดความ
เหลื่อมล้าทางการศึกษา

นโยบาย ที่ 4 การสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาทีม่ ีคุณภาพ
โครงการ/กิจกรรม ปีงบประมาณ 2563
วัตถุประสงค์
กิจกรรม/เป้าหมาย
1. เพื่อจัดทาระบบข้อมูลสารสนเทศ
เพื่อการเข้าถึงบริการทางการศึกษา
ที่มีคุณภาพและลดความเลื่อมล้าทาง
การศึกษา ในเขตพื้นที่บริการอย่าง
อย่างเป็นระบบ
2. เพื่อส่งเสริมให้ประชากร
วัยเรียนในเขตพื้นที่บริการ ได้รับ
โอกาสการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่าง
ทั่วถึงและเสมอภาค

เชิงปริมาณ
1. สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาเชียงใหม่เขต 1
มีระบบข้อมูลสารสนเทศ เพื่อการวางแผน
การรับนักเรียน
2. ประชากรวัยเรียนที่มีอายุถงึ เกณฑ์
การศึกษาภาคบังคับได้เข้าเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ร้อยละ 100
เชิงคุณภาพ
1. สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถม
ศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 มีระบบข้อมูล
สารสนเทศ เพื่อการเข้าถึงบริการทาง
การศึกษาที่มีประสิทธิภาพ
2. ประชากรวัยเรียนในเขตพื้นที่บริการ
ของ สพป.เชียงใหม่ เขต 1 ได้รับสิทธิ
และโอกาสทางการศึกษาอย่างทั่วถึง
เสมอภาค และมีคุณภาพครบทุกคน
ทุกกลุ่มเป้าหมาย เข้าถึงบริการการศึกษา
ที่มีคุณภาพและมีมาตรฐาน

134
ตัวชีว้ ดั

เชิงปริมาณ
1. ร้อยละประชากรวัยเรียน
ได้รับโอกาสเข้ารับการศึกษาภาคบังคับ
ร้อยละ 100
2. ร้อยละของ สพป. และโรงเรียน
ในสังกัดมีระบบ ฐานข้อมูลประชากร
วัยเรียน ร้อยละ 100
เชิงคุณภาพ
1. ประชากรวัยเรียนในเขตพื้นที่บริการ
ได้รับสิทธิและโอกาสทางการศึกษา
ร้อยละ 100
2. สถานศึกษาในสังกัดทุกโรงเรียน
มีฐานข้อมูลประชากรวัยเรียนเพื่อการรับ
นักเรียน ร้อยละ100

งบประมาณ ผูร้ ับผิดชอบ หมายเหตุ
สพฐ. จัดสรร นางนิภาภรณ์
สุริยวงศ์

ลาดับ

โครงการ/กิจกรรม

นโยบาย ที่ 4 การสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาทีม่ ีคุณภาพ
โครงการ/กิจกรรม ปีงบประมาณ 2563
วัตถุประสงค์
กิจกรรม/เป้าหมาย

6 การขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษา เพื่อบริหารจัดการโรงเรียน
โรงเรียนประชารัฐที่มปี ระสิทธิภาพ ประชารัฐในสังกัดสานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
เชียงใหม่ เขต 1 ให้มีประสิทธิภาพ

เชิงปริมาณ
1. ร้อยละ 80 ของผู้เรียนที่มีคุณภาพตาม
มาตรฐานการศึกษา
2. ร้อยละ 100 ของผู้เรียนประชารัฐ
มีการบริหารจัดการโรงเรียนที่มี
ประสิทธิภาพและผ่านการประเมิน
ผลตามตัวชี้วัดของโครงการโรงเรียน
ประชารัฐ
เชิงคุณภาพ
1. ผู้เรียนมีพัฒนาการ/สมรรถนะ
สมวัยและเป็นไปตามมาตรฐานการ
ศึกษา
2. บุคลากรในโรงเรียนประชารัฐมี
คุณธรรม จริยธรรม มีคุณภาพตาม
แนวทางการพัฒนาของโรงเรียน
ประชารัฐ
3. โรงเรียนประชารัฐมีการบริหารจัดการ
ที่มีประสิทธิภาพ
4. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน
สูงขึ้น
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เชิงปริมาณ
สพฐ. จัดสรร นางนิภา
1. ร้อยละของผู้เรียนที่มีคุณภาพตาม
แก้วประทีป
มาตรฐานการศึกษา ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80
2. ร้อยละของโรงเรียนประชารัฐมีการ
บริหารจัดการโรงเรียนที่มีประสิทธิภาพ
และผ่านการประเมินผลตามตัวชี้วัด
ผลลัพธ์ของโครงการโรงเรียนประชารัฐ
ร้อยละ 100
เชิงคุณภาพ
1. ผู้เรียนมีพัฒนาการ/สมรรถนะสมวัย
และเป็นไปตามมาตรฐานการศึกษา
ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80
2. บุคลากรในโรงเรียนประชารัฐ
มีคุณธรรม จริยธรรม มีคุณภาพตาม
แนวทางการพัฒนาโรงเรียนประชารัฐ
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90
3. โรงเรียนประชารัฐมีการบริหาร
จัดการที่มีประสิทธิภาพ ร้อยละ 100
4. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90

นโยบายที่ 5
การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม

ลาดับ

โครงการ/กิจกรรม

นโยบาย ที่ 5 การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวติ ทีเ่ ป็นมิตรกับสิง่ แวดล้อม
โครงการ/กิจกรรม ปีงบประมาณ 2563
วัตถุประสงค์
กิจกรรม/เป้าหมาย
ตัวชีว้ ดั

1 โรงเรียนสิ่งแวดล้อม สานักงาน 1. เพื่อให้สถานศึกษาในสังกัดมี
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา นโยบายและกิจกรรมให้ความรู้ที่
เชียงใหม่ เขต 1
ถูกต้องและสร้างจิตสานึกด้านการ
ผลิตและบริโภคที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม การจัดการขยะและการ
นามาใช้ประโยชน์ในรูปผลิตภัณฑ์
และพลังงานเพื่อลดปริมาณขยะ
2. นักเรียนได้เรียนรู้จากแหล่ง
เรียนรู้ในเรื่องการจัดการขยะและ
จัดทาข้อมูลเปรียบเทียบการลด
ปริมาณขยะในการดาเนินกิจกรรม
ประจาวันในสถานศึกษาและที่บ้าน
และข้อมูลของ Carbon Footprint
ในรูป OR CODE และ Paper Less

เชิงปริมาณ
เชิงปริมาณ
1. โรงเรียนในสังกัด สพป. ชม.1
โรงเรียนในสังกัดสพป.ชม.1 มี
มีนโยบายและกิจกรรมให้ความรู้ที่
นโยบายและกิจกรรมให้ความรู้
ถูกต้องและสร้างจิตสานึกด้านการ
ที่ถกู ต้องและสร้างจิตสานึกด้าน
ผลิตและบริโภคที่เป็นมิตรกับ
การผลิตและบริโภคที่เป็นมิตร
สิ่งแวดล้อม และตลอดจนมีการ
กับสิ่งแวดล้อม และตลอดจนมีการ
บูรณาการเรื่องจัดการขยะและการ
บูรณาการเรื่องจัดการขยะและการ
นามาใช้ประโยชน์ในรูปผลิตภัณฑ์
นามาใช้ประโยชน์ในรูปผลิตภัณฑ์
และพลังงานเพื่อลดปริมาณขยะ
และพลังงานเพื่อลดปริมาณขยะ
2. นักเรียนในสังกัดทุกคนได้เรียนรู้
และจัดทาข้อมูลเปรียบเทียบการลด
จากแหล่งเรียนรู้ในเรื่องการจัดการ
ปริมาณขยะในการดาเนินกิจกรรม
ขยะและจัดทาข้อมูลเปรียบเทียบ
ประจาวันในสถานศึกษาและที่บ้าน
การลดปริมาณขยะในการดาเนิน
และข้อมูล Carbon Footprint
กิจกรรมประจาวันในสถานศึกษา
ในรูป OR CODE และ Paper Less
และที่บ้าน และข้อมูลของ
ครูมีความคิดสร้างสรรค์ สามารถ
Carbon Footprint ในรูป OR
พัฒนาสื่อนวัตกรรม และการดาเนิน
CODE และ Paper Less
การจัดทางานวิจยั ด้านสร้างจิตสานึก
3. ครูในสังกัดทุกคนมีความคิด
ด้านผลิตและบริโภคที่เป็นมิตร
สร้างสรรค์ สามารถพัฒนาสื่อนวัตกรรม กับสิ่งแวดล้อมได้ตลอดจนสามารถ
และการดาเนินการจัดทางานวิจยั ด้าน
นาสื่อนวัตกรรมที่ผ่านกระบวนการคิด
สร้างจิตสานึก ด้านผลิตและบริโภคที่เป็น มาประยุกต์ใช้ในโรงเรียนและชุมชน
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมได้ ตลอดจนสามารถได้ตามแนวทาง Thailand 4.0
นาสื่อนวัตกรรมที่ผ่านกระบวนการคิด
ร้อยละ 100
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10,000

นายณัฐสิทธิ์
ธงยี่สิบสอง

ลาดับ

โครงการ/กิจกรรม

นโยบาย ที่ 5 การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวติ ทีเ่ ป็นมิตรกับสิง่ แวดล้อม
โครงการ/กิจกรรม ปีงบประมาณ 2563
วัตถุประสงค์
กิจกรรม/เป้าหมาย
ตัวชีว้ ดั
มาประยุกต์ใช้ในโรงเรียนและชุมชน
ได้ตามแนวทาง Thailand 4.0
เชิงคุณภาพ
1. โรงเรียนในสังกัด สพป.ชม.1 มี
นโยบายและกิจกรรมให้ความรู้ที่
ถูกต้องและสร้างจิตสานึกด้านการ
ผลิตและบริโภคที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม และตลอดจนมีการ
บูรณาการเรื่องจัดการขยะและการ
นามาใช้ประโยชน์ในรูปผลิตภัณฑ์
และพลังงานเพื่อลดปริมาณขยะ
2. นักเรียนได้เรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้
ในเรื่องการจัดการขยะและจัดทา
ข้อมูลเปรียบเทียบการลดปริมาณ
ขยะในการดาเนินกิจกรรมประจาวัน
ในสถานศึกษาและที่บ้าน และข้อมูล
Carbon Footprint ในรูป OR
CODE และ Paper Less
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เชิงคุณภาพ
โรงเรียนในสังกัดสพป.ชม.1 มี
นโยบายและกิจกรรมให้ความรู้
ที่ถกู ต้องและสร้างจิตสานึกด้าน
การผลิตและบริโภคที่เป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อม และตลอดจนมี
การบูรณาการเรื่องจัดการขยะ
และการนามาใช้ประโยชน์ในรูป
ผลิตภัณฑ์และพลังงานเพื่อลด
ปริมาณขยะ และจัดทาข้อมูล
เปรียบเทียบการลดปริมาณขยะ
ในการดาเนินกิจกรรมประจาวัน
ในสถานศึกษาและที่บ้าน และข้อมูล
Carbon Footprint ในรูป OR
CODE และ Paper Less
ครูมีความคิดสร้างสรรค์ สามารถ
พัฒนาสื่อนวัตกรรม และการดาเนิน
การจัดทางานวิจยั ด้านสร้างจิตสานึก
ด้านผลิตและบริโภคที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อมได้ตลอดจนสามารถนา สื่อ
นวัตกรรมที่ผ่านกระบวนการคิดมาประยุกต์
ใช้ในโรงเรียนและชุมชนได้ตามแนวทาง
Thailand 4.0 ร้อยละ 100

ลาดับ

โครงการ/กิจกรรม

2 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์
อาคารสถานที่สานักงาน
สพป. เชียงใหม่ เขต 1

นโยบาย ที่ 5 การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวติ ทีเ่ ป็นมิตรกับสิง่ แวดล้อม
โครงการ/กิจกรรม ปีงบประมาณ 2563
วัตถุประสงค์
กิจกรรม/เป้าหมาย
ตัวชีว้ ดั
1. มุง่ พัฒนาคุณภาพชีวิตการทางาน เชิงปริมาณ
ของบุคลากรทุกคนให้ปฏิบัติงาน
1. สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
อยู่ภายใต้สภาพแวดล้อมที่สะอาด
ประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1
และมีความเป็นระเบียบ
มีอาคารสถานที่สะอาด สวยงาม
2. บุคลากรทางการศึกษาที่เป็น
ร่มรื่น มีบรรยากาศที่เอื้อต่อ
ฝ่ายสนับสนุน ได้รับการพัฒนา
คุณภาพชีวิตการทางานของ
มีความรู้ ความเข้าใจ และรับผิดชอบ บุคลากรในสังกัด และผู้ที่มา
ต่อหน้าที่ เกิดความรัก ความสามัคคี ติดต่องานให้เกิดความประทับใจ
ที่จะปฏิบัติงานร่วมกัน มีจติ สานึก
ในคุณภาพการให้บริการในทุก ๆ
ในการให้บริการ ทาให้สภาพที่
ด้าน
ทางานเกิดประสิทธิภาพสูงสุด ทั้งคน 2. เพื่อให้บุคลากรในสานักงาน
อุปกรณ์ เครื่องมือต่าง ๆ
เกิดความรักความสามัคคีภายใน
3. เพื่อพัฒนาคุณภาพและการบริการ องค์กร และร่วมมือช่วยเหลือกัน
ให้ดียิ่งขึ้น ปรับปรุงอาคารสถานที่ ในการบารุงรักษาอาคาร สถานที่
ให้เกิดความร่มรื่นสวยงาม มีความ เชิงคุณภาพ
สะดวกสบายทั้งผู้ปฏิบัติงาน และ
เพื่อยกระดับคุณภาพการบริการ
ผู้มาติดต่องานเพื่อยกระดับคุณภาพการให้มีประสิทธิภาพ เกิดผลสัมฤทธิ์
ให้บริการให้ได้มาตรฐานและสานักงาน เพื่อบรรลุเป้าหมาย ตอบสนอง
ได้รับสภาพแวดล้อมที่เอือ้ ต่อการให้บริการวิสัยทัศน์ขององค์กร ด้าน
4. มีความเป็นเลิศสู่มาตรฐานเพื่อให้ "การบริการที่เป็นเลิศ" นาไปสู่
ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมและสนับสนุน การบริหารจัดการส่งผลต่อการพัฒนา
ด้านการบริหารจัดการเพื่อให้ผู้มารับ
บริการมีความประทับใจและพึงพอใจมากขึ้น

เชิงปริมาณ
1. สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1
มีอาคารสถานที่สะอาด สวยงาม
ร่มรื่น มีบรรยากาศที่เอื้อต่อ
คุณภาพชีวิตการทางานของ
บุคลากรในสังกัด และผู้ที่มา
ติดต่องานให้เกิดความประทับใจ
ในคุณภาพการให้บริการในทุก ๆ
ด้าน
2. เพื่อให้บุคลากรในสานักงาน
เกิดความรักความสามัคคีภายใน
องค์กร และร่วมมือช่วยเหลือกัน
ในการบารุงรักษาอาคาร สถานที่
เชิงคุณภาพ
เพื่อยกระดับคุณภาพการบริการ
ให้มีประสิทธิภาพ เกิดผลสัมฤทธิ์
เพื่อบรรลุเป้าหมาย ตอบสนอง
วิสัยทัศน์ขององค์กร ด้าน
"การบริการที่เป็นเลิศ" นาไปสู่
การบริหารจัดการส่งผลต่อการพัฒนา
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รอพิจารณา นางศิริวารีย์
มีปนิ่

นโยบายที่ 6
การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา

ลาดับ

โครงการ/กิจกรรม

1 ดูแลปรับปรุงแก้ไขระบบ
งานคอมพิวเตอร์และ
เครือข่ายอินเทอร์เน็ต
ภายในสานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถม
ศึกษาเชียงใหม่ เขต 1

นโยบาย ที่ 6 การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา
โครงการ/กิจกรรม ปีงบประมาณ 2563
วัตถุประสงค์
กิจกรรม/เป้าหมาย
ตัวชีว้ ดั
เพื่อใช้ดาเนินการปรับปรุง
ซ่อมแซมระบบงาน office
automation ของสานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
เชียงใหม่ เขต 1 ให้มี
ประสิทธิภาพ ให้สามารถมีงบ
ประมาณในการดาเนินการติดตั้ง
เปลี่ยนแปลงการเชื่อมต่อ
สัญญาณ หรือจัดหาอุปกรณ์
ต่อพ่วงให้ผู้ใช้งานสานักงาน
สามารถปฏิบัติงานได้

เชิงปริมาณ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1
มีระบบงาน office automation
ที่มีประสิทธิภาพ
เชิงคุณภาพ
สานักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษา
ประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1
ใช้ระบบงาน office automation
ในการติดต่อสื่อสารเชื่อมโยง
กับหน่วยงานทางการศึกษาอื่น
ที่เกี่ยวข้องได้ดี มีประสิทธิภาพ

เชิงปริมาณ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1
มีระบบงาน office automation
ทีม่ ีประสิทธิภาพ ตามตัวชีว้ ดั
ด้าน ICT เพื่อการศึกษา
เชิงคุณภาพ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1
มีระบบงาน office automation
ที่มีประสิทธิภาพ เหมาะสม
และพร้อมเชื่อมโยงติดต่องาน
ในรูปแบบระบบเครือข่าย digital
ตามตัวชี้วัดด้าน ICT เพื่อการ
ศึกษา
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100,000

นายอานวย
วิริยะ

ลาดับ

โครงการ/กิจกรรม

2 ส่งเสริมการใช้ระบบข้อมูล
สารสนเทศทางการศึกษา

นโยบาย ที่ 6 การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา
โครงการ/กิจกรรม ปีงบประมาณ 2563
วัตถุประสงค์
กิจกรรม/เป้าหมาย
ตัวชีว้ ดั
เพื่อให้สถานศึกษาสามารถจัด
เก็บข้อมูล และวิเคราะห์ระบบฐาน
ข้อมูลของสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาให้เป็นระบบ เป็นปัจจุบัน
ตรวจสอบได้

เชิงปริมาณ
1. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการระบบ
ฐานข้อมูล ของครูและบุคลกร
จานวน 2 ครั้ง
2. รายงานข้อมูลสารสนเทศระดับ
โรงเรียน จานวน 3 โปรแกรม
เชิงคุณภาพ
1. สานักเขตพื้นที่การศึกษาประถม
ศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 มีขอ้ มูล
สารสนเทศครบถ้วน ถูกต้อง
สามารถนาข้อมูลมาใช้ในการ
บริหารจัดการ ภายในสานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษา ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
2. ครู และบุคลากร รวมทั้งผู้ที่
เกี่ยวข้องที่มารับบริการมีความ
พึงพอใจ

เชิงปริมาณ
1. สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มีขอ้ มูลสารสนเทศครบถ้วน
ถูกต้อง สามารถนาข้อมูลไปใช้
ในการปฏิบัตงิ านบริหารจัดการ
ภายในสานักงานเขตพื้นที่การ
ศึกษา ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ร้อยละ 100
2. ร้อยละของบุคลากร สามารถ
จัดเก็บ/บันทึก/ประมวลผลข้อมูล
ได้ ร้อยละ 100
เชิงคุณภาพ
ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับ
บริการข้อมูลสารสนเทศ
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 99
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30,000

นายภูริวัจน์
จิตสว่าง

ลาดับ

โครงการ/กิจกรรม

3 โครงการเสริมสร้างความรู้
กฎหมายและวินัยเชิงบวก
สู่สถานศึกษา เพื่อการแก้
ปัญหาการกระทาผิดวินัย
จรรยาบรรณ และการทุจริต
และประพฤติมิชอบ

นโยบาย ที่ 6 การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา
โครงการ/กิจกรรม ปีงบประมาณ 2563
วัตถุประสงค์
กิจกรรม/เป้าหมาย
ตัวชีว้ ดั
1. เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ เชิงปริมาณ
เชิงปริมาณ
ร่วมกันในการปฏิบัติงานตามระเบียบ โรงเรียนในสังกัด จานวน 30 โรงเรียน บุคลากรของโรงเรียนจานวน
กฎหมายว่าด้วยการบริหารงานบุคคล ผู้บริหารสถานศึกษา ครู และบุคลากร
30 โรงเรียน ปีงบประมาณ 2563
ที่ถกู ต้อง การบริหารงบประมาณที่ ผู้ที่เกี่ยวข้องในสังกัด สพป. เชียงใหม่ เขต 1ร้อยละ 100
สุจริต โปร่งใส ตรวจสอบได้และส่งเสริมจานวน 70 คน
เชิงคุณภาพ
ให้ขา้ ราชการและ บุคลากรทางการ
ผู้บริหาร ครู และบุคลากร จานวน
ศึกษาอื่นพัฒนาตนเองให้เป็น
เชิงคุณภาพ
200 คน มีความรู้ความเข้าใจ
ข้าราชการที่ดี บุคลากรที่ดี
1. ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทาง
ลดการกระทาผิดวินัย จรรยาบรรณ
ประพฤติปฏิบัติตนให้มีวินัย อยู่ใน การศึกษาในสังกัด มีความรู้ความ
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90
กรอบจรรยาบรรณ
เข้าใจ สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้
2. เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจในอย่างถูกต้องตามระเบียบกฏหมาย
การปฏิบัติงานตามวินัย จรรยาบรรณ และประพฤติตนอยู่ในระเบียบวินัย
ระเบียบกฎหมายแก่บุคลากรในสังกัด และกรอบจรรยาบรรณ บุคลากรมี
และป้องกันมิให้เกิดการกระทาผิดวินัย ขวัญกาลังใจ การทางานเกิด
จรรยาบรรณ และพระราชบัญญัติ ประสิทธิภาพและประสิทธิผล
การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ พ.ศ. 2560 2. ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทาง
3. เพื่อรับทราบปัญหาและอุปสรรค การศึกษา ได้มีการพัฒนาการ
ในด้านการบริหารงานของเจ้าหน้าที่ อย่างมีระบบ
ผู้ปฏิบัติ
4. เพื่อนาสภาพปัญหาและอุปสรรค
ที่เกิดขึ้นมาปรับปรุงการปฏิบัติงาน
ด้านการบริหารงานใน แนวทางที่
ถูกต้อง
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3,000

นิติกร

ลาดับ

โครงการ/กิจกรรม

4 การเสริมสร้างศักยภาพ
บุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
การทางานสู่องค์กรที่เป็นเลิศ

นโยบาย ที่ 6 การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา
โครงการ/กิจกรรม ปีงบประมาณ 2563
วัตถุประสงค์
กิจกรรม/เป้าหมาย
1. เพื่อสร้างจิตสานึกและทัศนคติ
ที่ดีให้เกิดการทางานร่วมกัน เป็น
ระเบียบแบบแผนมีคุณภาพ
2. เพื่อให้บุคลากรมีทัศนคติที่ดีต่อ
องค์กร เกิดความรักเสียสละ
ความทุ่มเทให้องค์กร
3. เพื่อสร้างความเข้าใจกับบุคลากร
ในวิถชี ีวิตการเป็นส่วนหนึง่ ของการ
ทางานในองค์กรและเห็นคุณค่า
ความสาคัญของตนเอง
4. เพื่อปลูกฝังทัศนคติการทางาน
ร่วมกันเป็นทีม เพื่อมุง่ สู่ความสาเร็จ
ตามเป้าหมายขององค์กร
5. เพื่อเสริมสร้างความเชื่อมัน่ ให้
เกิดความพึงพอใจ ความภาคภูมิใจ
และความมัน่ คงในการทางาน
6. บุคลากรมีจติ ใจเอื้อเฟื้อต่อกันใน
การทางาน เห็นความสาคัญของ
งานทุกอย่าง

เชิงปริมาณ
1. ผู้บริหารและบุคลากรทางการศึกษา
ในสานักงานเขขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1
จานวน 72 คน
2. ผู้บริหารโรงเรียน จานวน 86 คน
เชิงคุณภาพ
1. สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 และ
สถานศึกษาในสังกัด มีประสิทธิภาพ
ในการบริหารจัดการศึกษาเพิ่มขึ้น
2. สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1
ผ่านเกณฑ์การประเมินส่วนราชการ
ที่สพฐ. กาหนด ผ่านเกณฑ์การ
ประเมินคุณภาพมาตรฐานของ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
และสถานศึกษามีผลการประเมิน
ภายนอกในระดับดีขึ้นไป
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เชิงปริมาณ
ผู้บริหารและบุคลากรทางการ
ศึกษาได้รับการเสริมสร้าง
ศักยภาพบุคลากรเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการทางานสู่องค์กร
ที่เป็นเลิศ ร้อยละ 100
เชิงคุณภาพ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1
ผ่านเกณฑ์การประเมินส่วนราชการ
ที่สพฐ. กาหนด ผ่านเกณฑ์
การประเมินคุณภาพมาตรฐาน
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
และสถานศึกษามีผลการประเมิน
ภายนอกในระดับดีขึ้นไป โดยต้อง
สูงขึ้นจากปี 2561

งบประมาณ ผูร้ ับผิดชอบ หมายเหตุ
50,000

น.ส.เทพี
กับปุละวัน

ลาดับ

โครงการ/กิจกรรม

5 ติดตามและประเมินผลการ
จัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประจาปีงบประมาณ 2563

นโยบาย ที่ 6 การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา
โครงการ/กิจกรรม ปีงบประมาณ 2563
วัตถุประสงค์
กิจกรรม/เป้าหมาย
1. เพื่อกากับ ติดตามและประเมิน
ผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติ
ราชการ แผนพัฒนาคุณภาพการ
ศึกษา ของสานักงานเขตพื้นที่การ
ศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1
และนโยบายการตรวจราชการของ
กระทรวงศึกษาธิการ ตัวชี้วัด
ตามยุทธศาสตร์ของสานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ตัวชี้วัดตามยุทธศาสตร์ของสานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ตัวชี้วัดตามยุทธศาสตร์แผนพัฒนา
การศึกษาจังหวัดเชียงใหม่
2. เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ
สถานศึกษา บุคลากรในสานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
เชียงใหม่ เขต 1 ในการกากับ ติดตาม
และประเมินผลและรายงานผลการ
ดาเนินงานอย่างถูกต้องด้วยเครื่องมือ
และวิธีการที่มีคุณภาพ

เชิงปริมาณ
1. เอกสารรายงานผลการดาเนินงาน
ตามแผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ
2563 และแผนพัฒนาการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน ประจาปีพ.ศ. 2563 -2565
ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1
2. เอกสารรายงานผลการติดตามและ
ประเมินผลตามนโยบาย กระทรวงศึกษาธิการ
ตัวชี้วัดตามยุทธศาสตร์ของสานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ตัวชี้วัดตามยุทธศาสตร์แผนพัฒนา
การศึกษาจังหวัดเชียงใหม่
เชิงคุณภาพ
1. สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1
มีขอ้ มูลผลการดาเนินงานตามแผน
ปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ 2563
ใช้ในการจัดทาแผนปฏิบัติการประจาปี
งบประมาณต่อไป ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
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เชิงปริมาณ
1. ร้อยละของหน่วยงานทุกระดับ
บริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ
มีการกากับ ติดตาม ตรวจสอบ
และประเมินผลโดยยึดหลัก
ธรรมาภิบาล ร้อยละ 100
2. ค่าคะแนนระดับคุณภาพใน
ตัวชี้วัดตามนโยบาย ยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัด ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90
เชิงคุณภาพ
รายงานผลการดาเนินงานโครงการ
และกิจกรรม เป็นไปตามนโยบาย
ของกระทรวงศึกษาธิการ ตัวชี้วัด
ของสานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน ตัวชี้วัดของแผนพัฒนาการ
ศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ ครบทุกตัวชี้วัด
ในยุทธศาสตร์ ตามกาหนดระยะเวลา
และมีผลการประเมินในภาพรวม
อยู่ในระดับดีเยี่ยม

งบประมาณ ผูร้ ับผิดชอบ หมายเหตุ
5,000

นางวาสนา
ภูผา

ลาดับ

โครงการ/กิจกรรม

นโยบาย ที่ 6 การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา
โครงการ/กิจกรรม ปีงบประมาณ 2563
วัตถุประสงค์
กิจกรรม/เป้าหมาย
3. เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
ผลการดาเนินงานของสานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
เชียงใหม่ เขต 1 ให้ผู้ที่เกี่ยวข้อง
และสาธารณชนทราบ และยกย่อง
เชิดชูเกียรติสถานศึกษา บุคลากร
ที่มีผลการดาเนินงานเชิงประจักษ์
สามารถเป็นนวัตกรรม และต้นแบบ
ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1

2. สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1
สามารถรายงานผลการดาเนินงาน
โครงการและกิจกรรม เป็นไปตาม
นโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ
ตัวชี้วัดของสานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ตัวชี้วัดของ
แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัด
เชียงใหม่ ครบทุกตัวชี้วัดใน
ยุทธศาสตร์ ตามกาหนดระยะเวลา
และมีผลการประเมินในภาพรวม
อยู่ในระดับดีเยี่ยม
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งบประมาณ ผูร้ ับผิดชอบ หมายเหตุ

ลาดับ

โครงการ/กิจกรรม

6 การประเมินมาตรฐาน
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
และ KPI

นโยบาย ที่ 6 การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา
โครงการ/กิจกรรม ปีงบประมาณ 2563
วัตถุประสงค์
กิจกรรม/เป้าหมาย
1. เพื่อให้ผู้บริหารการศึกษาและ
บุคลากรในสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษา มีความรู้ความเข้าใจ
รายละเอียดตัวชี้วัด ขั้นตอนการ
ดาเนินงานแนวทางการประเมิน
ส่วนราชการตามมาตราการปรับปรุง
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
และสามารถรายงานผลการดาเนิน
งานตัวชี้วัดแนวทางการประเมิน
ส่วนราชการตามมาตราการปรับปรุง
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ได้ตามระยะเวลาที่กาหนด และ
ประสบผลสาเร็จตามเป้าหมายของ
ตัวชี้วัดได้อย่างมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล
2. เพื่อให้สานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่
เขต 1 มีความรู้ความเข้าใจการ
ติดตามและประเมินผลการบริหาร
และการจัดการศึกษาของสานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาตามมาตรฐาน

เชิงปริมาณ
1. จัดประชุมรับฟังการชี้แจงแนวทาง
การดาเนินงานตัวชี้วัดตามมาตรการ
ปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติ
ราชการ ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2563 และมอบหมายภารกิจ
การรายงานตัวชี้วัดตามมาตรการ
ปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติ
ราชการ ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2563 แก่ผู้ที่รับผิดชอบกากับ
ดูแล และจัดเก็บข้อมูลตัวชี้วัด
จานวน 2 ครั้ง หลังจากที่
ผู้รับผิดชอบได้เข้าประชุมรับฟัง
คาชี้แจงจาก สพฐ. ตามรอบระยะ
เวลาการรายงานผลการดาเนินงาน
จานวน 2 รอบการรายงาน
2. จัดประชุมชี้แจงการรายงาน
ผลการติดตามและประเมินผล
การบริหารและการจัดการศึกษา
ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ตามมาตรฐานสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษา พ.ศ. 2563 และ
มอบหมายภารกิจการรายงาน
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เชิงปริมาณ
ผู้บริหารและบุคลากรทางการ
ศึกษามีความรู้ความเข้าใจแนว
ทางการรายงานตัวชี้วัดตาม
มาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติราชการ ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 และการ
ติดตามและประเมินผลการบริหาร
และการจัดการศึกษาของ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ตามมาตรฐานสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษา พ.ศ. 2563
เชิงคุณภาพ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1
สามารถรายงานผลการดาเนินงาน
ตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติราชการ ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 และ
รายงานผลการติดตามและ
ประเมินผลการบริหารและการ
จัดการศึกษาของสานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาตามมาตรฐาน

งบประมาณ ผูร้ ับผิดชอบ หมายเหตุ
5,000 นางสาวเทพี
กับปุละวัน

ลาดับ

โครงการ/กิจกรรม

นโยบาย ที่ 6 การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา
โครงการ/กิจกรรม ปีงบประมาณ 2563
วัตถุประสงค์
กิจกรรม/เป้าหมาย
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
พ.ศ. 2560 และสามารถรายงาน
ผลการติดตามและประเมินผล
การบริหารและการจัดการศึกษา
ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ตามมาตรฐานสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษา พ.ศ. 2563 ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล

ประเด็นตัวบ่งชี้ที่กาหนดแก่ผู้รับผิดชอบ
การรายงาน จานวน 2 ครั้ง
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สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา พ.ศ. 2563
ได้ตามระยะเวลาที่กาหนด และ
ประสบผลสาเร็จตามเป้าหมายของ
เชิงคุณภาพ
ตัวชี้วัดได้อย่างมีประสิทธิภาพ และ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ประสิทธิผล
เชียงใหม่ เขต 1 มีผลการประเมินส่วน
ราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพ

ในการปฏิบัติราชการ ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2563 และผลการติดตามและประเมินผล

การบริหาร และการจัดการศึกษาของ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาตามมาตรฐาน
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา พ.ศ. 2563
ในระดับที่สูงขึ้น

งบประมาณ ผูร้ ับผิดชอบ หมายเหตุ

ลาดับ

โครงการ/กิจกรรม

7 โครงการพัฒนาประสิทธิภาพ
การบริหารงบประมาณและ
พัฒนามาตรฐานการตรวจสอบ
ภายใน

นโยบาย ที่ 6 การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา
โครงการ/กิจกรรม ปีงบประมาณ 2563
วัตถุประสงค์
กิจกรรม/เป้าหมาย
1. เพื่อทราบประสิทธิภาพการ
ดาเนินงานการควบคุมทางการเงิน
ของหน่วยงาน และสถานศึกษาใน
สังกัดรวมทั้งการปฏิบัติงานว่าเป็นไป
ตามระเบียบ กฎหมาย ข้อบังคับที่
เกี่ยวข้อง และนโยบายของรัฐ
พร้อมทั้งให้ขอ้ เสนอแนะและแนวทาง
การปรับปรุง แก้ไข เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพและใช้ทรัพยากรอย่าง
ประหยัดและคุ้มค่า
2. เพื่อเสริมสร้างคุณภาพระบบการ
ตรวจสอบภายในให้มีประสิทธิภาพ
ในกลไกการกากับดูแลให้เกิด
ประสิทธิผลสูงสุดแก่องค์กร
3. เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในการ
ดาเนินการตรวจสอบ โดยการ
ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพของ
ผู้ตรวจสอบภายใน พร้อมทั้งพัฒนา
วิธีการตรวจสอบให้มีประสิทธิภาพ

เชิงปริมาณ
1. การตรวจสอบหน่วยงานในสังกัด
1.1 ตรวจสอบการบริหารงบประมาณ
การบริหารสินทรัพย์และการดาเนิน
งานของหน่วยรับตรวจในส่วนของ
เงินอุดหนุนทั่วไป, เงินรายได้สถาน
ศึกษา, การบริหารจัดการเกี่ยวกับ
การให้ใช้/ให้เช่า ที่ราชพัสดุของ
โรงเรียนและการดาเนินงานโครงการ
สนับสนุนค่าใช้จา่ ยในการจัดการ
ศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการ
ศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ
2563 จานวน 30 โรงเรียน
1.2 ตรวจสอบสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่
เขต 1 ในส่วนของระบบเบิกจ่าย
ใบสาคัญและหลักฐานการจ่ายเงิน
รวมถึงการประเมินการปฏิบัติงาน
ด้านบัญชีและการวิเคราะห์งบการเงิน
1.3 การตรวจสอบพิเศษตามนโยบาย
และจุดเน้นของสานักงานคณะ
กรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
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เชิงปริมาณ
1. ตรวจสอบการบริหารงบประมาณ
การบริหารสินทรัพย์และการดาเนิน
งานของหน่วยรับตรวจในส่วนเงิน
อุดหนุนทั่วไป, เงินรายได้สถานศึกษา,
การบริหารจัดการเกี่ยวกับการให้ใช้
อาคารหรือสถานที่ของโรงเรียน
การดาเนินการเกี่ยวกับการให้ใช้/
ให้เช้า ที่ราชพัสดุของโรงเรียน
และการดาเนินงานโครงการสนับ
สนุนค่าใช้จา่ ยในการจัดการศึกษา
ตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ 2563
จานวน 30 โรงเรียน ร้อยละ 100
2. ตรวจสอบสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาปประถมศึกษาเชียงใหม่
เขต 1 ในส่วนของระบบเบิกจ่าย
ใบสาคัญและหลักฐานการจ่ายเงิน
รวมถึงการประเมินการปฏิบัติงาน
ด้านบัญชีและการวิเคราะห์งบ
การเงิน ร้อยละ 100

งบประมาณ ผูร้ ับผิดชอบ หมายเหตุ
15,000

นางกนกเรขา
บุณยรัตน์

ลาดับ

โครงการ/กิจกรรม

นโยบาย ที่ 6 การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา
โครงการ/กิจกรรม ปีงบประมาณ 2563
วัตถุประสงค์
กิจกรรม/เป้าหมาย
1.4 การตรวจสอบตามผู้อานวยการ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถม
ศึกษา สั่งการกรณีเรื่องร้องเรียน
1.5 การตรวจสอบการบริหารงบ
ประมาณตามที่โรงเรียนร้องขอ
1.6 นิเทศให้ความรู้ด้านการเงินบัญชี
และพัสดุแก่โรงเรียนในสังกัดจานวน
30 โรงเรียน
2. หน่วยตรวจสอบภายในและ
ผู้ตรวจสอบภายใน 3 คน ได้รับการ
พัฒนาให้มีศักยภาพ และความรู้
ความสามารถ ตามมาตรฐานของผู้
ตรวจสอบภายในภาครัฐของกรมบัญชี
กลาง เพื่อนาไปถ่ายทอดลงสู่สถาน
ศึกษาและผู้บริหารสถานศึกษา
พร้อมทั้งครูผู้ปฏิบัติหน้าที่ด้านการ
เงิน บัญชี พัสดุ และผู้ที่สนใจ ให้มี
ความรู้ ความเข้าใจในกฎหมาย
ระเบียบ ข้อบังคับ คาสั่ง มติคณะ
รัฐมนตรีและนโยบาย ทางการเงิน
บัญชี พัสดุ ที่เปลี่ยนแปลง
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3. การตรวจสอบพิเศษตามนโยบาย
และจุดเน้นของสานักงานคณะ
กรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ร้อยละ 100
4. การตรวจสอบตามผู้อานวยการ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถม
ศึกษา สั่งการกรณีเรื่องร้องเรียน
ร้อยละ 100
5. การตรวจสอบการบริหาร
งบประมาณตามที่โรงเรียนร้องขอ
ร้อยละ 100
6. นิเทศให้ความรู้ด้านการเงิน
บัญชีและพัสดุ แก่โรงเรียนในสังกัด
จานวน 30 โรงเรียน ร้อยละ 100
เชิงคุณภาพ
1. สพป.เชียงใหม่ เขต 1 และสถาน
ศึกษาในสังกัด มีระบบการดาเนิน
งานบริหารงบประมาณที่มี
ประสิทธิภาพ บังเกิดประสิทธิผล
และใช้ทรัพยากรอย่างประหยัด
คุ้มค่าต่อเงินงบประมาณของรัฐ
ร้อยละ 100

งบประมาณ ผูร้ ับผิดชอบ หมายเหตุ

ลาดับ

โครงการ/กิจกรรม

นโยบาย ที่ 6 การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา
โครงการ/กิจกรรม ปีงบประมาณ 2563
วัตถุประสงค์
กิจกรรม/เป้าหมาย
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เชิงคุณภาพ
2. สพป.เชียงใหม่ เขต 1 และสถาน
1. สพป.เชียงใหม่ เขต 1 และสถาน
ศึกษาในสังกัด มีความรู้ความเข้าใจ
ศึกษาในสังกัด มีระบบการดาเนินงาน
ในการปฏิบัติงานด้านการเงิน บัญชี
บริหารงบประมาณที่มีประสิทธิภาพ
และพัสดุให้เป็นไปตามกฎหมาย
บังเกิดประสิทธิผล และใช้ทรัพยากร
ระเบียบ ข้อบังคับและคาสั่งที่เกี่ยว
อย่างประหยัด คุ้มค่าต่อเงินงบ
ข้อง ร้อยละ 100
ประมาณของรัฐ
3. บุคลากรผู้ตรวจสอบภายใน
2. สพป.เชียงใหม่ เขต 1 และสถาน
ทราบและเข้าใจบทบาทหน้าที่ของ
ศึกษาในสังกัด มีความรู้ความเข้าใจ
ตน ยึดมัน่ ในจรรยาบรรณและ
ในการปฏิบัติงานด้านการเงิน บัญชี
มาตรฐานวิชาชีพการตรวจสอบ
และพัสดุให้เป็นไปตามกฎหมาย
ภายใน มีความรู้ความเข้าใจใน
ระเบียบ ข้อบังคับและคาสั่งที่เกี่ยวข้อง กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยว
3. บุคลากรผู้ตรวจสอบภายในทราบและ ข้องเป็นปัจจุบัน และสามารถปฏิบัติ
เข้าใจในบทบาทหน้าที่ของตนยึดมัน่ ใน งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ บังเกิด
จรรยาบรรณและมาตรฐานวิชาชีพการ ประสิทธิผลที่คุ้มค่าต่อทรัพยากรที่ใช้
ตรวจสอบภายในมีความรู้ความเข้าใจ
อย่างประหยัด พร้อมทั้งพัฒนาระบบ
ในกฎหมายระเบียบ ข้อบังคับ ที่เกี่ยวข้อง และวิธีการตรวจสอบให้ถกู ต้อง
เป็นปัจจุบัน และสามารถปฏิบัติงานได้อย่างทันต่อระบบวิธีการที่ปรับเปลี่ยน
มีประสิทธิภาพบังเกิดประสิทธิผลที่คุ้มค่าต่อและครอบคลุมอย่างทั่วถึง
ทรัพยากรที่ใช้อย่างประหยัด พร้อมทั้งพัฒนามีประสิทธิภาพ เพิ่มมากขึ้นร้อยละ 100
ระบบและวิธีการตรวจสอบให้ถกู ต้องทันต่อ
ระบบและวิธีการที่ปรับเปลี่ยนอย่างทั่วถึง
และมีประสิทธิภาพ เพิ่มมากขึ้น

งบประมาณ ผูร้ ับผิดชอบ หมายเหตุ

ลาดับ

โครงการ/กิจกรรม

8 การจัดทาแผนปฏิบัติการ
ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2563

นโยบาย ที่ 6 การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา
โครงการ/กิจกรรม ปีงบประมาณ 2563
วัตถุประสงค์
กิจกรรม/เป้าหมาย
1. เพื่อให้การบริหารจัดการ
ทุกระดับมีคุณภาพตามมาตรฐาน
เป็นที่ยอมรับของสังคม
2. เพื่อให้หน่วยงานมีแผนปฏิบัติ
การประจาปี ที่มีความสอดคล้อง
กับยุทธศาสตร์ทุกระดับ
3. เพื่อให้ผู้บริหารทุกระดับใช้เป็น
เครื่องมือในการดาเนินงานและ
ขับเคลื่อนการจัดการศึกษา
ขั้นพื้นฐานตามหลักเกณฑ์
และวิธีการบริหารจัดการบ้านเมือง
ที่ดี
4. เพื่อเป็นการบูรณาการการจัดทา
แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน/
แผนปฏิบัติการประจาปี การกากับ
คิดตาม ประเมินผลและรายงาน
ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1

เชิงปริมาณ
1. จัดประชุมคณะกรรมการจัดทา
แผนปฏิบัติการ ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2562 โดยมีผู้เข้าร่วมประชุม
จานวน 40 คน 3 ครั้ง ๆ ละ 1 วัน
2. จัดทาเอกสารแผนปฏิบัติการ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1
จานวน 30 เล่ม
เชิงคุณภาพ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1
มีแผนปฏิบัติการประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 เป็น
เครื่องมือในการบริหารจัดการศึกษา
ได้สอดคล้องกับความต้องการ
ของพื้นที่และนโยบายของหน่วย
เหนืออย่างมีประสิทธิภาพ
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เชิงปริมาณ
1. ผู้บริหารและบุคลากรใน
สานักงานใช้เป็นแนวทางในการ
ดาเนินงานและขับเคลื่อนการจัด
การศึกษา ร้อยละ 100
เชิงคุณภาพ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1
มีแผนในการบริหารจัดการศึกษา
อย่างมีคุณภาพ ร้อยละ 100

งบประมาณ ผูร้ ับผิดชอบ หมายเหตุ
10,000

นางสุภาณี
จันทรสกุนต์

ลาดับ

โครงการ/กิจกรรม

9 การบริหารจัดการโรงเรียน
ขนาดเล็ก

นโยบาย ที่ 6 การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา
โครงการ/กิจกรรม ปีงบประมาณ 2563
วัตถุประสงค์
กิจกรรม/เป้าหมาย
1. เพื่อลดความเหลื่อมล้า และ
ความสูญเปล่าทางการศึกษาภายใต้
มาตรการที่เหมาะสมและความร่วมมือ
ของโรงเรียนและชุมชน
2. เพื่อสนองนโยบายกระทรวง
ศึกษาธิการด้านการรวมโรงเรียน
ขนาดเล็ก

เชิงปริมาณ
ดาเนินการควบรวม/ยุบเลิก/โอนโรงเรียน
ขนาดเล็ก ในอาเภอดอยสะเก็ด
5 โรงเรียน
- อาเภอสันกาแพง 5 โรงเรียน
- อาเภอแม่ออน 2 โรงเรียน
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เชิงปริมาณ
1. ดาเนินการควบรวม/ยุบเลิกโรงเรียน
ขนาดเล็กในปี 2563 จานวน
12 โรงเรียน ร้อยละ 100
2. ลดความเหลื่อมล้า และความ
สูญเปล่าทางการศึกษาภายใต้
มาตรการที่เหมาะสมและความ
ร่วมมือของโรงเรียนและชุมชน
ร้อยละ 100
3. สนองนโยบายกระทรวง
ศึกษาธิการด้านการรวมโรงเรียน
ขนาดเล็ก ร้อยละ 100

งบประมาณ ผูร้ ับผิดชอบ หมายเหตุ
30,000

นางสาธิกา
กิตติธนดิตถ์

ลาดับ

โครงการ/กิจกรรม

10 เตรียมความพร้อม
ของข้าราชการบานาญ

นโยบาย ที่ 6 การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา
โครงการ/กิจกรรม ปีงบประมาณ 2563
วัตถุประสงค์
กิจกรรม/เป้าหมาย
1. เพื่อส่งเสริมให้ครูและบุคลากร
ทางการศึกษาที่จะเกษียณอายุราชการ
ได้เตรียมความพร้อมตนเองและ
นาข้อมูล ความรู้ที่ได้ไปปฏิบัติ
ตามระเบียบของการเป็นข้าราชการ
บานาญ
2. เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับบาเหน็จ
บานาญและวิธีการยื่นขอรับบาเหน็จ
บานาญด้วยตนเอง ผ่านอิเล็กทรอนิกส์
(Pension' Electronic Filing)

เชิงปริมาณ
ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา
ลูกจ้างประจา ที่จะเกษียณอายุราชการ
ในวันที่ 1 ตุลาคม 2563 จานวน 93 คน
เชิงคุณภาพ
ผู้เข้าร่วมกิจกรรมของโครงการ
ได้จดั าแบบคาขอรับบาเหน็จบานาญ
เข้าใจและตระหนักถึงสิทธิประโยชน์
เพื่อการติดต่อประสานงาน
กับผู้ปฏิบัติงานในสานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาฯ ได้รับข้อมูลข่าวสาร
ที่เป็นประโยชน์ต่อการดารงชีวิต
ของข้าราชการบานาญได้มากที่สุด
สามารถนาข้อมูลข่าวสารไปเผยแพร่
ให้กบั ข้าราชการบานาญที่ไม่สามารถ
ช่วยเหลือตนเองได้ว่าควรจะทาอย่างไร
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งบประมาณ ผูร้ ับผิดชอบ หมายเหตุ
33,000

นางปรียาภรณ์
บัวคลี่

ลาดับ

โครงการ/กิจกรรม

11 การเพิ่มประสิทธิภาพการ
ดาเนินงานติดตามตรวจสอบ
ประเมินผลและนิเทศการ
ศึกษา

นโยบาย ที่ 6 การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา
โครงการ/กิจกรรม ปีงบประมาณ 2563
วัตถุประสงค์
กิจกรรม/เป้าหมาย
1. เพิ่อเพิ่มประสิทธิภาพการดาเนิน
งานของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
และสถานศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ
2. เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา
ในสังกัดให้ได้ตามมาตรฐานแบบ
มีส่วนร่วม
3. เพื่อนาผลการติดตามมาจัดทา
ข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับคุณภาพการ
จัดการศึกษา และนามาใช้ในการ
ตัดสินใจวางแผนพัฒนาและปรับปรุง
คุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา
ครอบคลุมทั้ง 4 ด้าน

เชิงปริมาณ
1. สถานศึกษาในสังกัด จานวน 86 โรง
ได้รับการส่งเสริมสนับสนุนด้าน
การประกันคุณภาพการศึกษาอย่าง
เป็นระบบและส่งผลให้มีการยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น
2. สถานศึกษาจานวน 86 โรง ได้รับ
การส่งเสริมสนับสนุนสถานศึกษา
ให้มีการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม
3. คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ
ประเมินผลและนิเทศการศึกษา
(ก.ต.ป.น.)/อ.ก.ต.ป.น. การเพิ่มพูน
ประสิทธิภาพการดาเนินงาน
เชิงคุณภาพ
1. สถานศึกษาในสังกัดสานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
เชียงใหม่ เขต 1 ได้รับการติดตาม
ตรวจสอบและนิเทศการศึกษาอย่าง
ต่อเนือ่ งมีการประกันคุณภาพการ
ศึกษาอย่างเป็นระบบและส่งผลให้มี
การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
สูงขึ้นทุกโรง
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เชิงปริมาณ
สถานศึกษาในสังกัดสานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
เชียงใหม่ เขต 1 ได้รับการติดตาม
ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศ
การศึกษา ครบทุกโรงเรียน จานวน
86 โรงเรียน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 95
เชิงคุณภาพ
สถานศึกษาในสังกัดสานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่
เขต 1 ทั้ง 86 โรงเรียน ได้รับการพัฒนา
ด้านคุณภาพการศึกษาและนักเรียน
มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดีขึ้น
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 95

งบประมาณ ผูร้ ับผิดชอบ หมายเหตุ
37,650 น.ส.มณฑาทิพย์
ขันแก้ว

ลาดับ

โครงการ/กิจกรรม

นโยบาย ที่ 6 การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา
โครงการ/กิจกรรม ปีงบประมาณ 2563
วัตถุประสงค์
กิจกรรม/เป้าหมาย
2. คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ
ประเมินผลและนิเทศการศึกษา
(ก.ต.ป.น.)/อ.ก.ต.ป.น. สานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาเพิ่มพูนประสิทธิภาพ
การดาเนินงานสามารถร่วมมือขับ
เคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ในเขตพื้นที่การได้ตามมาตรฐานแบบ
มีส่วนร่วมทุกภาคีเครือข่าย
3. สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 มี
ข้อมูลสารสนเทศของสถานศึกษา
ในสังกัดใช้เป็นข้อมูลในการวางแผน
พัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างมี
ประสิทธิภาพอย่างเป็นระบบและถูกต้อง
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งบประมาณ ผูร้ ับผิดชอบ หมายเหตุ

ลาดับ

โครงการ/กิจกรรม

12 เสริมสร้างคุณภาพจริยธรรม
และ ธรรมาภิบาล "ป้องกัน
การทุจริต "

นโยบาย ที่ 6 การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา
โครงการ/กิจกรรม ปีงบประมาณ 2563
วัตถุประสงค์
กิจกรรม/เป้าหมาย
1.เพื่อให้ความรู้และสร้างความ
ตระหนักให้บุคลากรในเขตพื้นที่
การศึกษาทุกคนร่วมกันขับเคลื่อน
เขตพื้นที่การศึกษาให้เป็นพื้นที่การ
ศึกษาสุจริต อย่างเป็นระบบ
2.เพื่อให้ความรู้ ความเข้าใจ และ
สร้างความตระหนักแก่ผู้บริหาร
การศึกษา ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาเกี่ยวกับการเตรียมการรับ
การประเมินคุณะรรมและความ
โปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วย
งานภาครัฐ(ITA Online) ประจาปี
งบประมาณ 2563

เชิงปริมาณ
1.ผู้บริหารการศึกษา บุคลากรทาง
การศึกษา และเจ้าหน้าที่ สังกัด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถม
ศึกษาเชียงใหม่ เขต1 ทุกคน มีความรู้
รความเข้าใจร่วมกันขับเคลื่อน
เขตพื้นที่การศึกษาให้เป็นเขตพื้นที่
การศึกษาสุจริต
2.โรงเรียนสจริตต้นแบบ จานวน 1
โรงโรงเรียนสพฐ.ใสสะอาดปราศจาก
การคอร์รัปชั่นจานวน 1 โรง และ
โรงเรียนคุณภาพประจาตาบล
จานวน 43 โรงเรียน
เชิงคุณภาพ
1.ผู้บริหารการศึกษา บุคลากร
ทางการศึกษา และเจ้าหน้าที่ สังกัด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถม
ศึกษาเชียงใหม่เขต1
2.โรงเรียนสจริตต้นแบบ โรงเรียน
สพฐ.ใสสะอาดผ่านการประเมิน
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งบประมาณ ผูร้ ับผิดชอบ หมายเหตุ

เชิงปริมาณ
สพฐ. จัดสรร นางสาวพัชรี
1.ผู้บริหารการศึกษา บุคลากรทาง
สิงห์น้อย
การศึกษา และเจ้าหน้าที่ สพป.เชียงใหม่
เขต 1 ทุกคน มีความรู้ความเข้าใจ
ร่วมกันขับเคลื่อนเขตพื้นที่การศึกษา
ให้เป็นเขตพื้นที่สุจริต
2.ผู้บริหารสถานศึกษาครูและ
บุคลากรสังกัดโรงเรียนสุจริตต้นแบบ
โรงเรียน สพฐ.ใสสะอาด ปราศจาก
คอรรัปชั่น และโรงเรียนคุณภาพ
ประจาตาบล มีความรู้ ความเข้าใจ
และขับเคลื่อนโรงเรียนผ่านการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสในการประเมิน
คุณธรรม
เชิงคุณภาพ
1.ผู้บริหารการศึกษา บุคลากรทาง
การศึกษาและเจ้าหน้าที่สพป.เขต 1
ร่วมมือขับเคลื่อนเขตพื้นที่การศึกษา
ให้เป็นเขตพื้นที่สุจริต
2.โรงเรียนต้นแบบ โรงเรียนสพฐ. ใสสะอาด
ผ่านการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดาเนินหน่วยงาน

ลาดับ

โครงการ/กิจกรรม

13 พัฒนาบุคลากรในสถานศึกษา
เพื่อบารุงรักษา ซ่อมแซม
อุปกรณ์สาหรับสญญาณระบบ
การจัดการเรียนการสอนทาง
ไกลผ่านดาวเทียม DLTV

นโยบาย ที่ 6 การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา
โครงการ/กิจกรรม ปีงบประมาณ 2563
วัตถุประสงค์
กิจกรรม/เป้าหมาย
1.เพื่อพัฒนาบุคลากรในสถานศึกษา
ทุกโรงเรียน สพป.เขต 1 ให้มีความรู้
ความเข้าใจในเชิงปฏิบัติการเพื่อให้
สามารถติดตั้งอุปกรณ์รับสัญญาณ
ดาวเทียม ตรวจเช็คและซ่อมบารุง
อุปกรณ์รับสัญญานการถ่ายทอด
การจัดการเรียนการสอนทางไกล
ผ่านดาวเทียม DLTV
2.สถานศึกษาทุกโรงเรียน สพป.
เชียงใหม่เขต 1 มีบุคลกรที่สามารถ
ตรวจเช็คและซ่อมบารุงอุปกรณ์รับ
สัญญาณการถ่ายทอดการจัดการ
เรียนการสอนผ่านทางไกลผ่านดาว
เทียม DLTV สามารถแก้ปัญหาและ
ตรวจซ่อมแซมได้

เชิงปริมาณ
1.โรงเรียนที่อยู่ในโครงการมีบุคลากร
ในสังกัดที่มีความรู้ในการติดตั้งอุปกรณ์
ตรวจเช็ค แก้ไขซ่อมบารุง อุปกรณ์รับ
รับสัญญาณการถ่ายทอดการจัดการเรียน
การสอน ทางไกลผ่านดาวเทียม DLTV
2.โรงเรียนในสังกัดสามารถใช้อปุ กรณ์
รับสัญญานณถ่ายทอดการจัดการเรียน
การสอนทางไกลผ่านดาวเทียม DLTV
ได้ครบทุกโรงเรียน
เชิงคุณภาพ
1.ครูสามารถใช้งานระบบการจัด
การเรียนการสอนทางไกล DLTV ได้
2.นักเรียนได้มีโอกาสได้เรียนรู้ผ่าน
ดาวเทียม DLTV เป็นมาตรฐานเดียว
กันกับโรงเรียนชั้นนาคุณภาพ
3.ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนการสอน
ของโรงเรียนสุงขึ้น
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เชิงปริมาณ
1.บุคลากรของโรงเรียนในสังกัด
จานวน 86 โรงเรียนมีความรู้ความ
เข้าใจ สามารถติดตั้ง ตรวจเช็ค
แก้ไขอุปกรณ์ รับสัญญาณถ่ายทอด
การจัดการเรียนการสอนทางไกล
ผ่านดาวเทียม DLTV
2.สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ที่ 2 ข้อ
2.7 ยุทธศาสตร์ที่ 4 ข้อ 2.2
ยุทธศสาตร์ที่ 6 ข้อ 1.3
เชิงคุณภาพ
บุคลากรของโรงเรียนในสังกัดจานวน
86 โรงเรียน มีความรู้ เข้าใจ
สามารถติดตั้งตรวจเช็ค แก้ไข
อุปกรณ์รับสัญญาณถ่ายทอดการ
จัดการเรียนการสอนทางไกลผ่าน
ดาวเทียม DLTV

งบประมาณ ผูร้ ับผิดชอบ หมายเหตุ
สพฐ. จัดสรร นายอานวย
วิริยะ

ลาดับ

โครงการ/กิจกรรม

14 การพัฒนาสื่อ youtube
เพื่อการสื่อสารและสร้าง
ความเข้มแข็งระบบประกัน
คุณภาพ

นโยบาย ที่ 6 การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา
โครงการ/กิจกรรม ปีงบประมาณ 2563
วัตถุประสงค์
กิจกรรม/เป้าหมาย
1. เพื่อพัฒนาสื่อ youtube สาหรับ
การใช้เป็นสื่อในการให้ความรู้
การสื่อสาร เพื่อส่งเสริมและพัฒนา
ความเข้มแข็งของระบบประกัน
คุณภาพภายในของโรงเรียนใน
สังกัด
2. เพื่อพัฒนาทักษะ 3R8C ของ
ศึกษานิเทศก์ผู้รับผิดชอบ, ผู้บริหาร
และครู ในการเป็นตัวอย่างการ
พัฒนาตนเองตามเป้าหมายคือ
บุคคลแห่งการเรียนรู้ในศตวรรษ
ที่ 21
3. เพื่อสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
(Learning Organization) โดยใช้
ระบบประกันคุณภาพการศึกษา
เป็นหัวข้อการสื่อสาร (Theme)
ในการยกระดับคุณภาพการศึกษา
ของโรงเรียนในสังกัด

เชิงปริมาณ
1. โรงเรียนในสังกัด สพป. เชียงใหม่
เขต 1 จานวน 86 โรงเรียน
เชิงเนือ้ หา
สื่อ youtube เพื่อสื่อสารและสร้าง
ความเข้าใจ จานวน 10 ชุด
ตามระบบประกัน พ.ศ. 2561
ประกอบด้วย การกาหนด Vision
ของโรงเรียน จานวน 2 ตอน
การกาหนดมาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษา จานวน 3 ตอน
การจัดการเรียนรู้ที่เน้นนักเรียน
เป็นสาคัญคือ จานวน 1 ตอน
กระบวนการเรียนรู้แบบ Active
Learning คือเท่าไร อย่างไร
จานวน 2 ตอน และการประเมิน
คุณภาพภายนอก สมศ.รอบ 4
จานวน 2 ตอน
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เชิงปริมาณ
1. ได้สื่อ Youtube จานวน 10 ชุด
2. มีช่องทางการสื่อสารทาง
ออนไลน์กบั ครู ร้อยละ 100
เชิงคุณภาพ
1. โรงเรียนได้รับสื่อและการ
สื่อสารในการช่วยพัฒนาและสร้าง
ความเข้มแข็งแก่ระบบประกันของ
โรงเรียนในสังกัด ร้อยละ 100
2. เกิดโรงเรียนต้นแบบด้านระบบ
ประกันของเขตพื้นที่จานวน
5 โรงเรียน ปี 2563 ร้อยละ 100

งบประมาณ ผูร้ ับผิดชอบ หมายเหตุ
รอพิจารณา

นายอุทัย
ปัญญาโกณ

นโยบายที่ 7
การใช้บริบทของจังหวัดเชียงใหม่ เป็นฐานการเรียนรู้
และต่อยอดสู่การพัฒนาองค์กรแห่งนวัตกรรม

ลาดับ

โครงการ/กิจกรรม

1 โครงการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาสู่องค์กรนวัตกรรม

นโยบาย ที่ 7 การใช้บริบทของจังหวัดเชียงใหม่ เป็นฐานการเรียนรู้และต่อยอดสูก่ ารพัฒนาองค์กรแห่งนวัตกรรม
โครงการ/กิจกรรม ปีงบประมาณ 2563
วัตถุประสงค์
กิจกรรม/เป้าหมาย
ตัวชีว้ ดั
1. เพื่อให้ความรู้ ความเข้าใจ
เกี่ยวกับการขับเคลื่อนนวัตกรรมใน
การพัฒนาคุณภาพการศึกษาตาม
บริบทของแต่ละโรงเรียน
2. เพื่อให้แนวทางการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาโรงเรียนขนาดกลางขึ้นไป
ด้วยเทคโนโลยีดิจทิ ัล
3. เพื่อให้แนวทางการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาโรงเรียนขนาดเล็ก
ด้วย NEW DLTV

เชิงปริมาณ
โรงเรียนทุกโรงมีนวัตกรรม
ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
เชิงคุณภาพ
โรงเรียนทุกโรงสามารถพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาตามบริบทของแต่ละโรงเรียน
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เชิงปริมาณ
10,000 น.ส.ประพิณศิริ
1. ครูได้รับความรู้ในการออกแบบ
อินทธิรา
ชุดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียน
เป็นสาคัญ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
2. ครูได้รับความรู้ในด้านต่าง ๆ
ได้แก่ ด้านการคิดเชิงวิพากษ์
และการแก้ปัญหาโดยอาศัย
การเรียนรู้และสังเกต, การสื่อสาร
และมีความรู้ในการสืบค้นสื่อ, การใช้
งานอุปกรณ์คอมพิวเตอร์และข้อมูล
สารสนเทศรูปแบบดิจทิ ัลไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80
เชิงคุณภาพ
1. ครูสามารถออกแบบชุด
การเรียนการสอน ที่เน้นผู้เรียน
เป็นสาคัญ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
2. ครูสามารถออกแบบกิจกรรมเพื่อสร้าง
ทักษะให้กบั ผู้เรียน ได้แก่ด้านการคิด
เชิงวิพากษ์,การแก้ปัญหาโดยอาศัยการ
และสังเกต, การสื่อสารและมีความรู้
ในการสืบค้นสื่อ, การใช้งานอุปกรณ์
คอมพิวเตอร์และข้อมูลสารสนเทศ
รูปแบบดิจทิ ัล

ลาดับ

โครงการ/กิจกรรม

2 โครงการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาสู่องค์กรนวัตกรรม

นโยบาย ที่ 7 การใช้บริบทของจังหวัดเชียงใหม่ เป็นฐานการเรียนรู้และต่อยอดสูก่ ารพัฒนาองค์กรแห่งนวัตกรรม
โครงการ/กิจกรรม ปีงบประมาณ 2563
วัตถุประสงค์
กิจกรรม/เป้าหมาย
ตัวชีว้ ดั
1. เพื่อให้ความรู้ ความเข้าใจ
เกี่ยวกับการขับเคลื่อนนวัตกรรม
ในการพัมนาคุณภาพการศึกษา
ตามบริบทของแต่ละโรงเรียน
2. เพื่อให้แนวทางการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาโรงเรียนขนาดกลางขึ้นไป
ด้วยเทคโนโลยีดิจทิ ัล
3. เพื่อให้แนวทางการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาโรงเรียน
ขนาดเล็กด้วย NEW DLTV

เชิงปริมาณ
โรงเรียนทุกโรงมีนวัตกรรมในการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษา
เชิงคุณภาพ
โรงเรียนทุกโรงสามารถพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาตามบริบทของแต่ละโรงเรียน
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เชิงปริมาณ
รอพิจารณา น.ส.ชิดชนก
1. ครูได้รับความรู้ในการออกแบบ
ชูเจริญกาญจน์
ชุดการเรียนการสอน ที่เน้นผู้เรียน
เป็นสาคัญ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
2. ครูได้รับความรู้ในด้านต่าง ๆ
ได้แก่ ด้านการคิดเชิงวิพากษ์
และการแก้ปัญหาโดยอาศัยการเรียนรู้
และสังเกต, การสื่อสาร และมีความรู้
ในการสืบค้นสื่อ, การใช้งานอุปกรณ์
คอมพิวเตอร์และข้อมูลสารสนเทศรูปแบบ
ดิจทิ ัล ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
เชิงคุณภาพ
1. ครูสามารถออกแบบชุดการเรียน
การสอน ที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
2. ครูสามารถออกแบบกิจกรรมเพื่อสร้าง
ทักษะให้กบั ผู้เรียน ได้แก่ ด้านการคิด
เชิงวิพากษ์, การแก้ปัญหาโดยอาศัยการ
เรียนรู้และสังเกต การสื่อสารและมีความรู้
ในการสืบค้นสื่อ การใช้งานอุปกรณ์
คอมพิวเตอร์ และข้อมูลสารสนเทศ
รูปแบบดิจทิ ัล ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80

ลาดับ

โครงการ/กิจกรรม

นโยบาย ที่ 7 การใช้บริบทของจังหวัดเชียงใหม่ เป็นฐานการเรียนรู้และต่อยอดสูก่ ารพัฒนาองค์กรแห่งนวัตกรรม
โครงการ/กิจกรรม ปีงบประมาณ 2563
วัตถุประสงค์
กิจกรรม/เป้าหมาย
ตัวชีว้ ดั

3 สร้างวัตกรรมยกระดับคุณภาพ 1.เพื่อให้ครูมีสื่อ/นวัตกรรม เทคนิค
การเรียนการสอนภาษาไทยใน วิธีสอนที่สงเสริมให้นักเรียนอ่านเขียน
ศวรรษที่ 21
และสื่อสารได้ในยุคดิจติ ทัล
2.เพื่อให้สถานศึกษามีการใช้กระบวน
การ Active Learning มาใช้ในการ
จัดการเรียนการสอนที่มงุ่ มัน่ การ
อ่านเขียนและสื่อสารอย่างต่อเนือ่ ง
3.เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนภาษาไทย NT และ O-Net
ให้สูงขึ้น
4.เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีนิสัยรัก
การอ่าน
5.เพื่อส่งเสริมศักยภาพในการเรียน
การสอนอ่านรู้เรื่องตามแนว PISA
โดยใช้วรรณคดีเป็นฐานให้กบั ครูผู้
สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

เชิงปริมาณ
1.ร้อยละ 90ของครูมีสื่อ/นวัตกรรม
เทคนิค วิธีสอนที่ส่งสริมให้นักเรียน
อ่าน เขียน และสื่อสารในยุคดิจทิ ัจ
2.ร้อยละ 90 ของสถานศึกษามีการ
ใช้ในการจัดการเรียนการสอนที่มงุ่
อ่าน เขียน และสื่อสารอย่างต่อเนือ่ ง
3.ร้อยละ 50 ของนักเรียนที่มีผล
สัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาไทย NT
และ O-Net สูงขึ้น
4.ร้อยละ 90 ของโรงเรียนที่ส่งเสริม
นักเรียนมีนิสัยรักการอ่านและใช้เป็น
เครื่องมือแสวงหาความรู้ในยุค
Thailand 4.0
5.เพื่อเสริมสร้างศักยภาพการเรียน
การสอนอ่านรู้เรื่องตามแนว PISA
โดยใช้วรรณคดีเป็นฐานให้กบั ผู้สอน
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
เชิงคุณภาพ
1.มีนวัตกรรม เทคนิค วิธีสอนที่
ส่งเสริมให้นักเรียน อ่านเขียน และสื่อสาร
ได้ในยุคดิจทิ ัล

เชิงปริมาณ
1.ร้อยละ 90 ของครูมีสื่อ/นวัตกรรม
เทคนิค วิธีที่ส่งเสริมให้นักเรียนอ่าน
เขียนและสื่อสารได้ในยุคดิจทิ ัล
2.ร้อยละ 90 ของสถานศึกษามีการ
ใช้กระบวนการ Active Learning
มาใช้ในการจัดการเรียนการสอนที่
มุง่ การอ่าน เขียน สื่อสารอย่าง
ต่อเนือ่ ง
3.ร้อยละ 50 ของนักเรียนที่มีผล
สัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาไทย NT
และ O-Net สูงขึ้น
4.ร้อยละ 90 ของโรงเรียนที่ส่งเสริม
นักเรียนมีนิสัยรักการอ่านและใช้เป็น
เครื่องมือแสวงหาความรู้ในยุค
Thailand 4.0
5.เพื่อเสริมสร้างศักยภาพการเรียน
การสอนอ่านรู้เรื่องตามแนว PISA
โดยใช้วรรณคดีเป็นฐานให้กบั ผู้สอน
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
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รอพิจารณา น.ส.มณฑาทิพย์
ขันแก้ว

ลาดับ

โครงการ/กิจกรรม

นโยบาย ที่ 7 การใช้บริบทของจังหวัดเชียงใหม่ เป็นฐานการเรียนรู้และต่อยอดสูก่ ารพัฒนาองค์กรแห่งนวัตกรรม
โครงการ/กิจกรรม ปีงบประมาณ 2563
วัตถุประสงค์
กิจกรรม/เป้าหมาย
ตัวชีว้ ดั
2.สถานศึกษามีการใช้กระบวนการ
Active Learning มาใช้ในการจัดการเรียน
การสอนที่มงุ่ การอ่านเขียนและสื่อสาร
อย่างต่อเนือ่ ง
3.ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน NT และ
O-Net ให้สูงขึ้น
4.นักเรียนมีนิสัยรักการอ่านและใช้
เป็นเครื่องมือแสวงหาความรู้ในยุค
Thailand 4.0
5.ศักยภาพการเรียนการสอน
อ่านรู้เรื่องตามแนว PISA โดยใช้
วรรณคดีเป็นฐานให้กบั ครูผู้สอนกลุ่ม
สาระการเรียนรู้ภาษาไทย

เชิงคุณภาพ
1.ครูมีเทคนิควิธีสอนและนวัตกรรม
ที่ส่งเสริมให้นักเรียนอ่าน เขียนและ
สื่อสารได้ในยุคดิจทิ ัล
2.สถานศึกษามีการใช้กระบวนการ
Active Learning มาใช้ในการจัด
การเรียนการสอนที่มงุ่ การอ่าน
เขียนและสื่อสารอย่างต่อเนือ่ ง
3.ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน NT และ
O-Net ให้สูงขึ้น
4.นักเรียนมีนิสัยรักการอ่านและ
ใช้เป็นเครื่องมือแสวงหาความรู้ใน
ยุค Thailand 4.0
5.ศักยภาพการเรียนการสอน อ่าน
รู้เรื่องตามแนว PISA โดยใช้วรรณคดี
เป็นฐานให้กบั ครูผู้สอนกลุ่มสาระ
การเรียนรู้ภาษาไทย
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ลาดับ

โครงการ/กิจกรรม

นโยบาย ที่ 7 การใช้บริบทของจังหวัดเชียงใหม่ เป็นฐานการเรียนรู้และต่อยอดสูก่ ารพัฒนาองค์กรแห่งนวัตกรรม
โครงการ/กิจกรรม ปีงบประมาณ 2563
วัตถุประสงค์
กิจกรรม/เป้าหมาย
ตัวชีว้ ดั

4 มหกรรมวิชาการ สานักงานเขต 1.เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนา
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ความสามารถของผู้เรียนด้านทักษะ
เชียงใหม่ เขต 1
วิชาการศิลปหัตถกรรม และ
ศิลปวัฒนธรรม
2.เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะแห่ง
ศตวรรษที่ 21 จากการเรียนรู้การ
ปฏิบัติจริงตามสภาพความต้องการ
และบริบทของแต่ละสถานศึกษา
และก้าวทันภาวะการเปลี่ยนแปลง
ของสังคมปัจจุบัน

เชิงปริมาณ
สถานศึกษาในสังกัดทุกโรงที่ส่ง
นักเรียนเข้าร่วมการพัฒนาขีดความ
สามารถทักษะด้านต่างๆ ในกิจกรรม
งานมหกรรมวิชาการ
เชิงคุณภาพ
ผู้เรียนได้พัฒนาความรู้ความสามารถ
ในด้านวิชาการ ศิลปหัตถกรรมที่
หลากหลาย นักเรียนได้แสดงถึงขีด
ความสามารถด้านทักษะทางวิชาการ
ที่หลากหลาย นักเรียนแสดงออกถึงขีด
ความสามารถทักษะด้านวิชาการ และ
ศิลปหัตถกรรมในเวทีระดับชาติ

เชิงปริมาณ
1.ร้อยละของสถานศึกษาที่ส่ง
นักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันกิจกรรม
งานมหกรรมวิชาการสานักงานเขตพื้นที่
2.ร้อยละของนักเรียนที่ได้แสดงออก
ถึงความสามารถด้านวิชาการ
ศิลปะการแสดงทักษะด้านวิชาชีพ
ผ่านเกณฑ์
เชิงคุณภาพ
1.ร้อยละของนักเรียน ได้ความรู้
ทักษะและประสบการณ์
ด้านศิลปหัตถกรรมศิลปวัฒนธรรม
และด้านวิชาการจากประสบการณ์ตรง
2.ร้อยละของนักเรียนครูและ
บุคลากรทางการศึกษาสามารถนา
ความรู้และเทคนิคต่าง ๆ จากการ
เข้าร่วมกิจกรรมไปปรับประยุกต์ใช้
ในชีวิตประจาวัน

162
งบประมาณ ผูร้ ับผิดชอบ หมายเหตุ
747,650 กลุ่มนิเทศ
กลุ่มส่งเสริม
กลุ่มแผน

ส่วนที่ 4
การบริหารแผนสู่การปฏิบัติ

๑๖๓

ส่วนที่ 4
การบริหารแผนสู่การปฏิบัติ
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำเชียงใหม่ เขต 1 ได้จัดทำแผนปฏิบัติกำรประจำปี
งบประมำณ พ.ศ. 2563 เป็นเครื่องมือและกรอบทิศทำงสำคัญ ในกำรปฏิบัติงำนเพื่อส่งมอบผลผลิตกำร
ให้บริกำรกำรศึกษำที่เชื่อมโยงสอดคล้องกับยุทธศำสตร์ 20 ปี แผนกำรศึกษำแห่งชำติ พ.ศ. 2561-2580
นโยบำยรัฐบำล นโยบำยและยุทธศำสตร์ของกระทรวงศึกษำธิกำร สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้น
พื้นฐำน เพื่อกำรนำนโยบำย จุดเน้นยุทธศำสตร์ไปสู่กำรปฏิบัติบริหำรจัดกำรและพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ
ด้วยควำมทุ่มเท มุ่งมั่น บนพื้นฐำนของควำมสำเร็จ บรรลุวัตถุประสงค์เป้ำหมำยที่กำหนด สำนักงำนเขต
พื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำเชียงใหม่ เขต 1 จึงได้กำหนดปัจจัยควำมสำเร็จและกระบวนกำรนำแผนสู่
กำรปฏิบัติ ดังนี้
การจัดสรรทรัพยากรเพื่อการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำเชียงใหม่ เขต 1 กำหนดแนวทำงกำรจัดสรร
งบประมำณปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 เพื่อขับเคลื่อนกำรดำเนินงำนตำมวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้ำหมำย
ยุทธศำสตร์ และนโยบำย ของสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำเชียงใหม่ เขต 1 ดังนี้
1. งบประมาณดาเนินการ ในส่วนสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำเชียงใหม่ เขต 1
ดำเนินงำนตำมยุทธศำสตร์ กลยุทธ์ จุดเน้น โครงกำร กิจกรรม โดยมีกลุ่มและหน่วยงำนในสำนักงำนเขต
พื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำเชียงใหม่ เขต 1 เป็นผู้รับผิดชอบโครงกำรดำเนินงำน
2. งบประมาณดาเนินการสาหรับสถานศึกษา เพื่อให้สถำนศึกษำใช้ในกำรบริหำรจัดกำร
และพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำตำมวัตถุประสงค์ของงบประมำณที่ได้รับ
2.1 งบประมำณตำมควำมจ ำเป็ น พื้ น ฐำน เพื่ อ ใช้ บ ริ ห ำรจั ด กำรสถำนศึ ก ษำ ทั้ ง นี้
พิ จ ำรณำจั ด สรรตำมเกณฑ์ ง บบริ ห ำรงำนพื้ น ที่ ก ำรศึ ก ษำ ค่ ำ สำธำรณู ป โภค ระยะห่ ำ งไกล
และจัดสรรตำมภำระงำนประกอบด้วย เกณฑ์จำนวนนักเรียน ครู โรงเรียนที่อยู่ในพื้นที่ คุณภำพกำรบริหำร
กำรจัดกำรศึกษำของสถำนศึกษำ
2.2 งบประมำณเพิ่มประสิทธิผลตำมยุทธศำสตร์ เพื่อให้สถำนศึกษำดำเนินกำรตำม
ยุทธศำสตร์ กลยุทธ์ จุดเน้น ของสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำเชียงใหม่ เขต 1 และพัฒนำ
คุณภำพกำรศึกษำตำมบริบทของสถำนศึกษำ
ปัจจัยความสาเร็จ
1. ผู้บริหำรกำรศึกษำทุกระดับ ให้ควำมสำคัญในกำรบริหำรจัดกำร โดยมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์
ของงำน และกำรทำงำนแบบมีส่วนร่วมที่เอื้อต่อกำรพัฒนำควำมคิดริเริ่มสร้ำงสรรค์ กำรปฏิบัติงำนให้บรรลุ
ตำมวัตถุประสงค์และเป้ำหมำยที่กำหนดไว้
2. หน่ ว ยงำนที่ เ กี่ ย วข้ อ งส่ ง เสริ ม กำรบริ ห ำรจั ด กำรเชิ ง ยุ ท ธศำสตร์ ใ นกำรพั ฒ นำกำร
ปฏิบัติงำนอย่ำงเป็นระบบ
3. เชื่อมโยงควำมสำเร็จของกำรปฏิบัติงำนกับกำรบริหำรงำนบุคคลอย่ำงชัดเจน
4. บริหำรจัดกำรโดยเปิดโอกำสให้ทุกภำคส่วนมีส่วนร่วมและยึดหลักธรรมำภิบำล

๑๖๔
กระบวนการนาแผนสู่การปฏิบัติ
1. สื่อสำรทิศทำงองค์กรทั้งวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้ำประสงค์ จุดเน้นกำรพัฒนำ และเป้ำหมำย
กำรให้บริกำรหน่วยงำน ให้บุคลำกรทุกระดับรับรู้และเข้ำใจตรงกันอย่ำงทั่วถึง
2. จัดโครงสร้ำง กระบวนกำรทำงำน และมอบหมำยผู้รับผิดชอบปฏิบัติงำน ทั้งเจ้ำภำพ
หลัก เจ้ำภำพรอง และผู้สนับสนุน พร้อมกำหนดบทบำทควำมรับผิดชอบอย่ำงชัดเจน
3. วิเครำะห์เปรียบเทียบสภำพปัจจุบัน และเป้ำหมำยตำมนโยบำย เพื่อกำหนดกลยุทธ์และ
จัดทำแผนปฏิบัติงำนให้บรรลุตำมเป้ำหมำยวัตถุประสงค์
4. ดำเนินงำน กิจกรรม ตำมแผนปฏิบัติกำรที่กำหนด
5. ติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผล เพื่อให้กำรนำกลยุทธ์สู่กำรปฏิบัติอย่ำงเป็นรูปธรรม
โดยติดตำมควำมก้ำวหน้ำประจำปี กำรประเมินผลระยะครึ่งปี และกำรประเมินผลเมื่อสิ้นสุดปีงบประมำณ
6. สร้ ำ งกลไกกำรขับ เคลื่ อ นและตรวจสอบสำธำรณะ โดยรำยงำนผลกำรปฏิ บั ติ ง ำน
ประจำปี สู่สำธำรณชนและหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง
ปฏิทินการบริหารแผนสู่การปฏิบัติ
ระยะเวลา
กันยำยน 2562

ตุลำคม 2562

ธันวำคม 2562
มกรำคม 2563

แนวปฏิบัติ
1. จัดเตรียมข้อมูลในกำรจัดทำแผนปฏิบัติกำรประจำปีงบประมำณ
พ.ศ. 2563
2. แต่งตั้งคณะกรรมกำรจัดทำแผนปฏิบัติกำรประจำปี งบประมำณ
พ.ศ. 2563
3. ศึกษำนโยบำย ทิศทำง กำรดำเนินงำนปีงบประมำณ พ.ศ. 2562
แล ะ แ น ว ท ำ ง ด ำเ นิ น ก ำร ต ำ ม กร อ บ ว งเ งิ น ง บป ร ะ ม ำ ณ
ปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 เพื่อบริหำรจัดกำรและพัฒนำคุณภำพ
กำรศึกษำ
1. จัดทำร่ำงแผนปฏิบัติกำรประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563
2. ประชุมคณะกรรมกำรเพื่อพิจำรณำร่ำงแผนปฏิบัติกำรประจำปี
งบประมำณ พ.ศ. 2563
แก้ไข ปรับปรุง แผนปฏิบัติกำรประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563

1. แจ้ งกรอบวงเงินงบประมำณ เพื่อบริห ำรจัดกำรและพัฒ นำคุณภำพ
กำรศึกษำ
2. แจ้งแผนพัฒนำกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน พ.ศ. 2563 - 2565
3. แจ้งแผนปฏิบัติกำรประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563
4. นำเสนอคณะกรรมกำรศึกษำธิกำรจังหวัดเชียงใหม่
15 เมษำยน 2563
รำยงำนผลกำรดำเนินงำนรอบ 6 เดือน (ตุลำคม 2562 – มีนำคม 2563)
15 กรกฎำคม 2563 รำยงำนผลกำรดำเนินงำนรอบ 9 เดือน (ตุลำคม 2562 – มิถุนำยน 2563)
รำยงำนผลกำรดำเนินงำนรอบ 12 เดือน (ตุลำคม 2562 – กันยำยน 2563)
15 ตุลำคม 2563
ร รำยงำนผลกำรดำเนินงำนตำมโครงกำรเพิ่มประสิทธิผลกลยุทธ์

๑๖๕
ทั้งนี้กำรบริ หำรงบประมำณให้คำนึงถึงควำมคุ้มค่ำ คุ้มทุน ประหยัด และเกิดประโยชน์
ต่อผู้เรียนสูงสุด สอดคล้องกับกลยุทธ์ จุดเน้นของสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำเชียงใหม่ เขต 1
โดยกำรดำเนินงำน จักต้องถูกต้องตำมวัตถุประสงค์ของงบประมำณและระเบียบวิธีกำรบริ หำรงบประมำณ
กำรเงินกำรคลัง
การติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามแผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ 2563
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำเชียงใหม่ เขต 1 ได้กำหนดตัวชี้วัดตำมแผนปฏิบัติกำร
ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 โดยมีกรอบกำรประเมิน 7 นโยบำย ดังนี้
นโยบายที่ ๑ การจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง
นโยบายที่ ๒ การจั ดการศึ ก ษาเพื่ อเพิ่ม ความสามารถในการแข่ งขัน
นโยบายที่ ๓ การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
นโยบายที่ ๔ การสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ
นโยบายที่ ๕ การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
นโยบายที่ ๖ การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา
นโยบายที่ ๗ การใช้บริบทของจังหวัดเชียงใหม่ เป็นฐานการเรียนรู้และต่อยอดสู่การ
พัฒนาองค์กรแห่งนวัตกรรม
เพื่อให้กำรติดตำมและประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน ตำมแผนปฏิบัติกำรประจำปี
งบประมำณ 2563 สำมำรถสนองตอบต่อตัวชี้วัดในนโยบำยได้อย่ำงครบถ้วน จึงกำหนดระบบ
กำรติดตำมและประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน มี 4 องค์ประกอบ ดังนี้
1. ภำรกิจ
ภำรกิจของกำรติดตำมและประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน ประกอบด้วย
1.1 งำนประจำ (Function) แผนปฏิบัติกำรประจำปี แผนงำนปกติ/ประจำ แผนบูรณำกำร
กำรตรวจรำชกำร ภำรกิจงำนจำกกลุ่ม/หน่วย กำรบริหำรงำน 4 ด้ำนของสถำนศึกษำ
1.2 งำนในพื้นที่ (Aera) จำกคณะทำงำนเชิงพื้นที่ ของ รองผู้อำนวยกำรสำนักงำนเขตพื้นที่
กำรศึกษำเชียงใหม่ เขต 1 เครือข่ำยพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำอำเภอ 6 เครือข่ำย และศึกษำนิเทศก์
1.3 งำนตำมนโยบำย (Agenda) นโยบำยกระทรวงศึ กษำธิ ก ำร ยุ ท ธศำสตร์/ ตัว ชี้ วัด ของ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้ นฐำน นโยบำยของสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำ
เชียงใหม่ เขต 1
โดยกำรแต่งตั้งคณะทำงำนสร้ำงเครื่องมือกำรติดตำมและประเมินผล ระดับเขตพื้นที่กำรศึกษำ
ในกำรสร้ำงเครื่องมือติดตำมและประเมินผลตัวชี้วัด ซึ่งประกอบด้วย 3 ส่วน ได้แก่
ส่วนที่ 1 นโยบำยของกระทรวงศึกษำธิกำร
ส่วนที่ 2 นโยบำยของสำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน สำนักงำนเขตพื้นที่
กำรศึกษำประถมศึกษำเชียงใหม่ เขต 1
ส่วนที่ 3 แผนงำนปกติ/ภำรกิจงำน และคู่มือกำรติดตำมแลประเมินผล และจัดทำคู่มือ
กำรติดตำมและประเมินผล

๑๖๖
2. รูปแบบกำรติดตำมและประเมินผล
รูปแบบกำรติดตำมและประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน ประกอบด้วย
2.1 ระบบนิเทศออนไลน์ (ทำงวิชำกำร) ของสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำ
เชียงใหม่ เขต 1
2.2 กำรติดตำมและประเมินผลระดับสถำนศึกษำ และเขตพื้นที่กำรศึกษำ
- มีองค์คณะบุคคลที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ คณะกรรมกำรสถำนศึกษำขั้นพื้นฐำน
คณะกรรมกำร ก.ต.ป.น.
- มีกำรรำยงำนในระบบ e-Mes ของสำนักงำนติดตำมและประเมินกำรจัดกำรศึกษำ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน
- กำรติดตำมและประเมินผล โดยกำรแต่งตั้งคณะกรรมกำรติดตำมและประเมินผลกำรจัด
กำรศึกษำ ขั้นพื้นฐำน ระดับเครือข่ำยพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำอำเภอ เพื่อออกติดตำมและประเมินผลกำร
จัดกำรศึกษำ สถำนศึกษำในสังกัด
3. ระยะเวลำ
ระยะเวลำในกำรติดตำมและประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน กำหนดไว้ 4 ครั้ง ดังนี้
3.1 ไตรมำสที่ 1 (1 ตุลำคม - 31 ธันวำคม 2562)
3.2 ไตรมำสที่ 2 (1 มกรำคม - 31 มีนำคม 2563)
3.3 ไตรมำสที่ 3 (1 เมษำยน - 30 มิถุนำยน 2563)
3.4 ไตรมำสที่ 4 (1 กรกฎำคม - 30 กันยำยน 2563)
4. ผลกำรดำเนินงำน
เป้ำหมำยของกำรติดตำมและประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ ได้แก่
4.1 รำยงำนผลกำรดำเนินงำนโครงกำร/กิจกรรมตำมตัวชี้วัดของสำนักงำนคณะกรรมกำร
กำรศึกษำขั้นพื้นฐำน ตัวชี้วัดของสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำเชียงใหม่ เขต 1 มี 2 ระดับ
ได้แก่
4.1.1 ระดับสถำนศึกษำ
4.1.2 ระดับเครือข่ำยพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำอำเภอ (ไตรมำสที่ 1 - 4)
4.2 รำยงำนผลกำรดำเนินงำนโครงกำร/กิจกรรมตำมตัวชี้วัดของสำนักงำนคณะกรรมกำร
กำรศึกษำ ขั้นพื้นฐำน ตัวชี้วัดของสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำเชียงใหม่ เขต 1 มี 2 ระดับ
ได้แก่
4.2.1 ระดับกลุ่ม/หน่วย
4.2.2 ระดับเขตพื้นที่กำรศึกษำ โดยกำรรำยงำน 2 ส่วน ได้แก่ รำยงำนเป็นเอกสำรตำม
แบบของสำนักติดตำมและประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ และ รำยงำนผ่ำนระบบ e-Mes ของ สำนักงำน
ติดตำมและประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ
โดยกำรแต่งตั้งคณะกรรมกำรประเมินผลแผนปฏิบัติกำรประจำปีงบประมำณ ของสำนักงำนเขต
พื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำเชียงใหม่ เขต 1 เพื่อประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนทุกระดับ และ
รำยงำนผล กำรประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน ของสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำ
เชียงใหม่ เขต 1 และสถำนศึกษำทุกแห่งในสังกัด

๑๖๗
ปัจจัยแห่งความสาเร็จ
1. ควำมพร้ อมขององค์กรในกำรบริห ำรจัดกำร ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำ
เชียงใหม่ เขต 1 และสถำนศึกษำ ต้องจัดทำแผนปฏิบัติกำรประจำปี ที่มีกรอบทิศทำงกำรดำเนินงำน
ประกอบด้ว ย วิสั ย ทัศน์ พัน ธกิจ เป้ ำประสงค์ ยุทธศำสตร์ ตัว ชี้วัด ค่ำเป้ำหมำยและกรอบแผนตำม
โครงกำร รำยละเอียดด้ำนงบประมำณ และแนวทำงกำรติดตำมประเมินผลตำมแผน
2. กำรสร้ำงควำมเข้ำใจในกำรปฏิบัติกำรและกำรประเมินผล ส่วนรำชกำรทุกระดับต้องเสริมสร้ำง
ให้ บุ ค ลำกรมี ค วำมเข้ ำ ใจในกำรด ำเนิ น งำนตำมแผนปฏิ บั ติ ก ำรกำรประจ ำปี อย่ ำ งถู ก ต้ อ ง สำมำรถ
ประเมินผลและรำยงำนผลตำมระบบ/วิธีกำรที่กำหนดได้อย่ำงครบถ้วนตรงประเด็น
การดาเนินงาน
ระดับสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1
1. สร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจ กำรดำเนินงำนตำมแผนปฏิบัติกำรประจำปี ให้บุคลำกรในหน่วยงำน
และสถำนศึกษำตระหนักในภำรกิจที่จะต้องดำเนินกำรให้ประสบควำมสำเร็จ รวมทั้ งประชำสัมพันธ์ให้ผู้มี
ส่วนเกี่ยวข้อง (Stake holders) รับทรำบเพื่อให้กำรสนับสนุน ให้ควำมร่วมมือเพื่อกำรระดมทรัพยำกร
ฯลฯ
2. กำหนดให้มีผู้กำกับดูแลยุทธศำสตร์ นโยบำยและตัวชี้วัด ผู้เก็บข้อมูลในแต่ละตัวชี้วัด และ
จัดทำแผนงำน โครงกำร/กิจกรรมสนับสนุนตัวชี้วัด
3. มอบหมำยให้รองผู้อำนวยกำรสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ รับผิดชอบงำนกำรปฏิบัติ รำชกำร
ตำมแผนปฏิ บั ติ กำรประจ ำปี ทั้ง 7 นโยบำย และมอบหมำยให้ มีเ จ้ ำภำพหลั ก และเจ้ำภำพรอง ในกำร
ประสำน กำกับ ติดตำมประเมินและรำยงำนผลกำรดำเนินงำนตัวชี้วัด
4. แต่งตั้งคณะทำงำนสร้ำงเครื่องมือกำรติดตำมและประเมินผล ยุทธศำสตร์ และตัวชี้วัดตำม
ภำรกิจ
5. เร่งรัดดำเนินกำรตำมตัวชี้วัด เพื่อให้สำมำรถปรับปรุง พัฒนำกำรปฏิบัติงำนให้บรรลุผล
สำเร็จตำมเป้ำหมำยได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ
6. แต่งตั้งคณะกรรมกำรติดตำมและประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน ระดับเครือข่ำย
พัฒ นำคุณภำพกำรศึกษำอำเภอ ซึ่งประกอบด้ว ย รองผู้ อำนวยกำรส ำนักงำนเขตพื้นที่ กำรศึกษำ เป็ น
ประธำน ประธำนเครือข่ำยฯ ,ผู้อำนวยกำรกลุ่ม/หน่วย, ศึกษำนิเทศก์, นักวิชำกำรศึกษำ เป็นกรรมกำร
และนั กวิเครำะห์ น โยบำยและแผน เป็นเลขำนุกำร เป็นคณะกรรมกำรฯ ในกำรออกติดตำมและ
ประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำฯ ของสถำนศึกษำในสังกัด
7. กำหนดให้มีกำรตรวจเยี่ยมติดตำมและประเมินผลกำรดำเนินงำน โดยใช้เครื่องมือกำรติดตำม
และประเมินผล เพื่อรับทรำบปัญหำอุปสรรคและนำมำกำหนดแนวทำงแก้ไข รอบ 3 เดือน 6 เดือน 9
เดือน และ 12 เดือน
8. สรุปและรำยงำนผลกำรติดตำมและประเมินผลฯ ของสถำนศึกษำ ในรอบกำรรำยงำนผล 3
เดือน 6 เดือน 9 เดือน และ 12 เดือน ตำมแบบติดตำมฯ โดยคณะกรรมกำรประเมินผลแผนปฏิบัติกำร
ประจำปีงบประมำณ ของเขตพื้นที่กำรศึกษำ
9. แต่งตั้งคณะกรรมกำรประเมินตนเองของสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ ประกอบด้วยผู้แทน
จำกภำยในและผู้ แ ทนจำกภำยนอกองค์กร เพื่อ จัดท ำเอกสำรรำยงำนผลกำรดำเนิน งำนตำมตัว ชี้วั ด
ประเมินตนเองตำมตัวชี้วัดในยุทธศำสตร์ และนโยบำย รองรับกำรติดตำมและประเมินผลจำกสำนักงำน

๑๖๘
คณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน(เชิงประจักษ์) ในรอบ 9 เดือน และ 12 เดือน และวิเครำะห์นำผลกำร
ประเมินไปปรับปรุงและพัฒนำกำรปฏิบัติงำน
10. รำยงำนผลกำรติดตำมและประเมินผลฯ ของสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ ตำมตัวชี้วัดใน
ยุทธศำสตร์ ของสำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน ในรอบกำรรำยงำนผล 3 เดือน 6 เดือน
9 เดือน และ 12 เดือน ผ่ำนระบบ e-Mes
ระดับสถานศึกษา
1. สร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจกับบุคลำกรในสถำนศึกษำ และคณะกรรมกำรสถำนศึกษำขั้นพื้นฐำน
ซึ่งอำจรวมถึงชุมชนด้วย
2. กำหนดให้ มี ผู้ กำกับ ดู แลตั ว ชี้วั ดและผู้ จั ดเก็ บข้อ มูล ในแต่ ล ะตั ว ชี้วั ด พร้อมจัดท ำแผนงำน
โครงกำร/กิจกรรมสนับสนุนตัวชี้วัด
3. มอบหมำยให้มีผู้ประสำนงำนหลัก หรือเจ้ำภำพในกำรกำกับ ติดตำมและจัดทำรำยงำนผล
กำรดำเนินกำรรำยงำนต่อสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำเชียงใหม่ เขต 1 และสำธำรณชน
4. จัดเตรียมเอกสำรร่องรอยกำรดำเนินกำร รองรับกำรติดตำมเชิงประจักษ์ จำกสำนักงำนเขตพื้นที่
กำรศึกษำประถมศึกษำเชียงใหม่ เขต 1 และ สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน
5. จัดให้มีกำรประเมิน ตนเองตำมตัวชี้วัดที่ต้องปฏิบัติ โดยอำจเชิญกรรมกำรสถำนศึกษำขั้น
พื้นฐำนมำร่วมเป็นคณะกรรมกำรประเมิน และรำยงำนผลตำมที่สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำ
กำหนด

ภาคผนวก

คำสั่งสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำเชียงใหม่ เขต 1
ที่ 230 /2562
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมกำรจัดทำแผนพัฒนำกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน พ.ศ. 2563 - 2565
และแผนปฏิบัติกำร ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563
-----------------------สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำเชียงใหม่ เขต 1 กำหนดจัดทำแผนพัฒนำกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน
พ.ศ. 2563 - 2565 และแผนปฏิบัติกำร ประจำปีงบประมำณพ.ศ. 2563 เพื่อให้หน่วยงานใช้เป็นกรอบการ
ดาเนิ น งานและขั บ เคลื่ อนการบริ ห าร จั ด การศึ กษาให้ ส อดคล้ อ งกั บนโยบายของรั ฐ บาล กระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร
สานั กงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น พื้น ฐาน จังหวัดเชียงใหม่ และบริบทสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา โดยมี
เป้าหมายเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา
เพื่อให้กำรดำเนินงำนจัดทำแผนพัฒนำกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน พ.ศ. 2563 - 2565 และแผนปฏิบัติกำร
ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 ของสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำเชียงใหม่ เขต 1 เป็นไปด้วยควำม
เรียบร้อย บรรลุตำมวัตถุประสงค์ จึงแต่งตั้งคณะกรรมกำร ประกอบด้วย
1. คณะกรรมการอานวยการ มีหน้ำทีพ่ ิจารณา ให้คาปรึกษา แนะนา แก้ปัญหา กำรจัดทำแผนพัฒนำ
กำรศึกษำขั้นพื้นฐำน พ.ศ. 2563 - 2565 และแผนปฏิบัติกำรประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 ของสำนักงำน
เขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำเชียงใหม่ เขต 1 ประกอบด้วย
1.1 นำยรตนภูมิ โนสุ
ผู้อำนวยกำรสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
ประธำนกรรมกำร
ประถมศึกษำเชียงใหม่ เขต 1
1.2 นำยอวยชัย ศรีตระกูล
รองผู้อำนวยกำร สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
รองประธานกรรมการ
1.3 นำยเจตย์ สะสะรมย์
รองผู้อำนวยกำร สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
รองประธานกรรมการ
1.4 นำงปรียำภรณ์ บัวคลี่
ผู้อำนวยกำรกลุ่มบริหำรงำนกำรเงินและสินทรัพย์ กรรมกำร
1.5 นำงสำวเทพี กับปุละวัน ผู้อำนวยกำรกลุ่มอำนวยกำร
กรรมกำร
1.6 นำยศิริพงษ์ นวลแก้ว
ผู้อำนวยกำรกลุ่มนิเทศ ติดตำมและประเมินผล
กรรมกำร
1.7 นำยรักษำ พงษ์ธนำคม
ปฏิบัติหน้ำที่ผู้อำนวยกำรกลุ่มพัฒนำครูฯ
กรรมกำร
1.8 นำงอรัญญำ วงศ์ดำว
ผู้อำนวยกำรกลุ่มส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำ
กรรมกำร
1.9 นำงสำวพรรณี จันทร์แก้ว ปฏิบัติหน้ำที่ผู้อำนวยกำรกลุ่มบริหำรงำนบุคคล กรรมกำร
1.10 นำยอำนวย วิริยะ
ปฏิบัติหน้ำที่ผู้อำนวยกำรกลุ่มส่งเสริมกำรศึกษำทำงไกลฯ กรรมกำร
1.11 นำงกนกเรขำ บุณยรัตน์ ผู้อำนวยกำรหน่วยตรวจสอบภำยใน
กรรมกำร
1.12 นำงดำวนภำ น่วมเจริญ ผู้อำนวยกำรกลุ่มนโยบำยและแผน
กรรมกำรและเลขำนุกำร
1.13 นำงสุภำณี จันทรสกุนต์ นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนชำนำญกำร กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร

-/2. คณะกรรมกำรจัดทำแผน ....................

-22. คณะกรรมการจัดทาแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2563 - 2565 และแผนปฏิบัติการ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มีหน้ำที่ จัดทำแผนพัฒนำกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน พ.ศ. 2563 - 2565 และ
แผนปฏิบัติกำร ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 ตำมขั้นตอนตั้งแต่ทบทวนสภำพแวดล้อมภำยนอก และ
สภำพแวดล้อมภำยในขององค์กร กำรนำนโยบำยของสำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน มำถอดบทเรียน
เพื่อขับเคลื่อนไปสู่กำรปฏิบัติที่เป็นรูปธรรม กำรกำหนดทิศทำงกำรดำเนินงำนด้ำนวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้ำประสงค์
ยุทธศำสตร์ กลยุทธ์ ตัวชี้วัด โครงกำร/กิจกรรม และแปลงแผนพัฒนำกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน พ.ศ. 2563 - 2565
เป็นแผนปฏิบัติ ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 เพื่อเป็นทิศทำงในกำรบริหำรงำนตำมนโยบำยให้บรรลุผลตำม
วัตถุประสงค์และเป้ำหมำยที่กำหนด ประกอบด้วย
2.1 นำยรตนภูมิ โนสุ
ผู้อำนวยกำรสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
ประธำนกรรมกำร
ประถมศึกษำเชียงใหม่ เขต 1
2.2 นำยอวยชัย ศรีตระกูล
รองผู้อำนวยกำร สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
รองประธานกรรมการ
2.3 นำยเจตย์ สะสะรมย์
รองผู้อำนวยกำร สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
รองประธานกรรมการ
2.4 นำงปรียำภรณ์ บัวคลี่
ผู้อำนวยกำรกลุ่มบริหำรงำนกำรเงินและสินทรัพย์ กรรมกำร
2.5 นำงสำวเทพี กับปุละวัน ผู้อำนวยกำรกลุ่มอำนวยกำร
กรรมกำร
2.6 นำยศิริพงษ์ นวลแก้ว
ผู้อำนวยกำรกลุ่มนิเทศ ติดตำมและประเมินผล
กรรมกำร
2.7 นำงอรัญญำ วงศ์ดำว
ผู้อำนวยกำรกลุ่มส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำ
กรรมกำร
2.8 นำงกนกเรขำ บุณยรัตน์ ผู้อำนวยกำรหน่วยตรวจสอบภำยใน
กรรมกำร
2.9 นำยอำนวย วิริยะ
ปฏิบัติหน้ำที่ผู้อำนวยกำรกลุ่มส่งเสริมกำรศึกษำทำงไกลฯ กรรมกำร
2.10 นำยรักษำ พงษ์ธนำคม ปฏิบัติหน้ำที่ผู้อำนวยกำรกลุ่มพัฒนำครูฯ
กรรมกำร
2.11 นำงสำวพรรณี จันทร์แก้ว ปฏิบัติหน้ำที่ผู้อำนวยกำรกลุ่มบริหำรงำนบุคคล กรรมกำร
2.12 ประธำนเครือข่ำยพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำอำเภอเมือง 1
กรรมกำร
2.13 ประธำนเครือข่ำยพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำอำเภอเมือง 2
กรรมกำร
2.14 ประธำนเครือข่ำยพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำอำเภอดอยสะเก็ด
กรรมกำร
2.15 ประธำนเครือข่ำยพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำอำเภอสันกำแพง
กรรมกำร
2.16 ประธำนเครือข่ำยพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำอำเภอแม่ออน
กรรมกำร
2.17 ผู้แทนครูเครือข่ำยพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำอำเภอเมือง 1
กรรมกำร
2.18 นำงสำวภัทรำนิษฐ์ กำใจ ครูโรงเรียนวัดดอนจั่น
กรรมกำร
2.19 ผู้แทนครูเครือข่ำยพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำอำเภอดอยสะเก็ด
กรรมกำร
2.20 นำงสำวสุพัฒิดำ เรืองนำมกิจ ครูโรงเรียนบ้ำนสันกำแพง
กรรมกำร
2.21 นำยพลวัฒน์ สุวรรณรินทร์ ครูโรงเรียนหมู่บ้ำนสหกรณ์ 2
กรรมกำร
2.22 นำงสำวประพิณศิริ อินทธิรำ ศึกษำนิเทศก์ชำนำญกำรพิเศษ
กรรมกำร
2.23 นำยอุทัย ปัญญำโกญ
ศึกษำนิเทศก์ชำนำญกำรพิเศษ
กรรมกำร
2.24 นำยสรำวุธ ชัยยอง
ศึกษำนิเทศก์ชำนำญกำรพิเศษ
กรรมกำร
2.25 นำงวิริน วันสมสกุล
ศึกษำนิเทศก์ชำนำญกำรพิเศษ
กรรมกำร
2.26 นำงสุขชัญญำ เรืองมณี ศึกษำนิเทศก์ชำนำญกำรพิเศษ
กรรมกำร
2.27 นำงนิภำ แก้วประทีป
ศึกษำนิเทศก์ชำนำญกำรพิเศษ
กรรมกำร
2.28 นำงจรัสโฉม ชมภูมิ่ง
ศึกษำนิเทศก์ชำนำญกำรพิเศษ
กรรมกำร
2.29 นำงชนม์นิภำ ชูแสงศรี ศึกษำนิเทศก์ชำนำญกำรพิเศษ
กรรมกำร
-/ นำงสำวมณฑำทิพย์........

-32.30 นำงสำวมณฑำทิพย์ ขันแก้ว
ศึกษำนิเทศก์ชำนำญกำรพิเศษ
กรรมกำร
2.31 นำยณัฐสิทธิ์ ธงยี่สิบสอง
ศึกษำนิเทศก์ชำนำญกำรพิเศษ
กรรมกำร
2.32 นำงพิรำวรรณ ลีลำธรรมสัจจะ
ศึกษำนิเทศก์ชำนำญกำรพิเศษ
กรรมกำร
2.33 นำงสำวชิดชนก ชูเจริญกำญจน์
ศึกษำนิเทศก์ชำนำญกำรพิเศษ
กรรมกำร
2.34 นำงมยุรีย์ เชำว์วรรณ
นักทรัพยำกรบุคคลชำนำญกำร
กรรมกำร
2.35 นำงสิริพร ไชยรินทร์
นักวิชำกำรศึกษำชำนำญกำรพิเศษ
กรรมกำร
2.36 นำงนิภำภรณ์ สุริยวงศ์
นักวิชำกำรศึกษำชำนำญกำร
กรรมกำร
2.37 นำงพิกุลรัตน์ จงจรัสนุกูล
นักวิชำกำรศึกษำชำนำญกำร
กรรมการ
2.38 นำงสำวรัตติยำ คำอ้ำย
นักวิชำกำรศึกษำชำนำญกำร
กรรมกำร
2.39 นำงนงครำญ ยันต์ทองอยู่
เจ้ำพนักงำนธุรกำรชำนำญงำน
กรรมกำร
2.40 นำงจำรุวรรณ เหล็กชำย
นักวิชำกำรเงินและบัญชีชำนำญกำร
กรรมกำร
2.41 นำงสำวปิยรัตน์ วงศ์เติง
นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนชำนำญกำร กรรมกำร
2.42 นำงอังสนำ สุขสุเสียง
นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนชำนำญกำร กรรมกำร
2.43 นำงสำธิกำ กิตติธนดิตถ์
นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนชำนำญกำร กรรมกำร
2.44 นำงเพลินพร ว่องประเสริฐกุล
เจ้ำพนักงำนธุรกำรชำนำญงำน
กรรมกำร
2.45 นำงสำวชนันญำ จุฬำลักษณ์สิริ
อัตรำจ้ำง
กรรมกำร
2.46 นางดาวนภา น่วมเจริญ
ผู้อานวยการกลุ่มนโยบายและแผน กรรมการและเลขานุการ
2.47 นำงสุภำณี จันทรสกุนต์
นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนชำนำญกำร กรรมการและผู้ชว่ ยเลขานุการ
2.48 นำงวำสนำ ภูผำ
นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนชำนำญกำร กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
3. คณะกรรมฝ่ายจัดทาเอกสารแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2563 - 2565 และแผนปฏิบัติ
กำรประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 มีหน้ำที่ จัดพิมพ์ ตรวจทำน และรวบรวม จัดทำแผนพัฒนำกำรศึกษำขั้น
พื้นฐำน พ.ศ. 2563 - 2565 และแผนปฏิบัติกำรประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 ประกอบด้วย
3.1 นำยอวยชัย ศรีตระกูล
รองผู้อำนวยกำร สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ ประธานกรรมการ
3.2 นำงดำวนภำ น่วมเจริญ
ผู้อำนวยกำรกลุ่มนโยบำยและแผน
กรรมการ
3.3 นำงสำวปิยรัตน์ วงศ์เติง
นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนชำนำญกำร
กรรมกำร
3.4 นำงอังสนำ สุขสุเสียง
นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนชำนำญกำร
กรรมกำร
3.5 นำงสำวชนันญำ จุฬำลักษณ์สิริ อัตรำจ้ำง
กรรมกำร
3.6 นำงบัวลม จันทร์คำ
อัตรำจ้ำง
กรรมกำร
3.7 นำงสุภำณี จันทรสกุนต์
นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนชำนำญกำร กรรมการและเลขานุการ
3.8 นำงสำธิกำ กิตติธนดิตถ์
นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนชำนำญกำร กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
4. คณะกรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์และบันทึกภาพ มีหน้ำที่จัดเตรียมสื่อ/เอกสำรประกอบกำรนำเสนอ
ตลอดจนดูแลอำนวยควำมสะดวกในกำรใช้เครื่องโสตทัศนูปกรณ์ บันทึกภำพ รำยงำนข่ำวเพื่อกำรประชำสัมพันธ์
ประกอบด้วย
4.1 นำยอำนวย วิริยะ
ปฏิบัติหน้ำที่ผู้อำนวยกำรกลุ่มส่งเสริมกำรศึกษำทำงไกลฯ ประธานกรรมการ
4.2 นำยภูริวจั น์ จิตสว่ำง
นักวิชำกำรคอมพิวเตอร์ชำนำญกำร
กรรมการ
4.3 นำยสำธิต สีดำเพ็ง
อัตรำจ้ำง
กรรมกำร
4.4 นำงสำวพัชรี สิงห์น้อย
นักประชำสัมพันธ์ชำนำญกำร
กรรมการและเลขานุการ
-/ 5. คณะกรรมกำรฝ่ำยกำรเงิน ......

-45. คณะกรรมการฝ่ายการเงินและพัสดุ มีหน้ำที่ให้คำปรึกษำ กำหนดแนวทำงกำรจัดซื้อจัดจ้ำง หลักฐำน
กำรเบิกจ่ำยตรวจสอบเร่งรัด กำรเบิกจ่ำยและรำยงำนทำงกำรเงิน ให้เป็นไปตำมแนวทำง และระเบียบของทำง
รำชกำรและทันตำมเวลำที่กำหนด ประกอบด้วย
5.1 นำงปรียำภรณ์ บัวคลี่
ผู้อำนวยกำรกลุ่มบริหำรงำนกำรเงินและสินทรัพย์ ประธานกรรมการ
5.2 นำงประภำพรรณ บุญวงศ์ นักวิชำกำรเงินและบัญชีชำนำญกำรพิเศษ
กรรมการ
5.3 นำงนุจรี ผลระลึก
นักวิชำกำรเงินและบัญชีชำนำญกำร
กรรมการ
5.4 นำงสำวนฤมล ไชยชนะ อัตรำจ้ำง
กรรมกำร
5.5 นำงอังสนำ สุขสุเสียง
นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนชำนำญกำร กรรมการและเลขานุการ
ให้ผู้ที่ได้รับแต่งตั้ง จัดทำแผนพัฒนำกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน พ.ศ. 2563 - 2565 และแผนปฏิบัติกำร
ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 ของสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำเชียงใหม่ เขต 1 ให้สำเร็จบรรลุ
ตำมวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้
ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
สั่ง ณ วันที่

17 เดือน ตุลำคม พ.ศ. 2562

(นายรตนภูมิ โนสุ)
ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1

คณะทำงำนจัดทำเล่มแผนปฏิบัติกำร ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563
1. นำยอวยชัย ศรีตระกูล
รองผู้อำนวยกำรสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
2. นำงดำวนภำ น่วมเจริญ
ผู้อำนวยกำรกลุ่มนโยบำยและแผน
3. นำงสุภำณี จันทรสกุนต์
นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนชำนำญกำร
4. นำงสำวปิยรัตน์ วงศ์เติง
นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนชำนำญกำร
5. นำงสำธิกำ กิตติธนดิตถ์
นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนชำนำญกำร
6. นำงอังสนำ สุขสุเสียง
นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนชำนำญกำร
7. นำงวำสนำ ภูผำ
นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนชำนำญกำร
8. นำงเพลินพร ว่องประเสริฐกุล
เจ้ำพนักงำนธุรกำรชำนำญงำน
9. นำงสำวชนันญำ จุฬำลักษณ์สิริ
อัตรำจ้ำง
10. นำงสำวปรำณี มูลชุมภู
นักศึกษำฝึกประสบกำรณ์มหำวิทยำลัยแม่โจ้
11. นำงสำวนำงสำวเนตพิสุทธิ์ ศรีทำ
นักศึกษำฝึกประสบกำรณ์มหำวิทยำลัยแม่โจ้

