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คํานํา 

       รายงานผลการดําเนินงานของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 1 ประจําป

งบประมาณ พ.ศ.2563     ฉบับนี้ สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 1 จัดทําข้ึน      

เพ่ือสรุปผลการดําเนินงาน ซ่ึงเปนไปตามนโยบายของรัฐบาล  นโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ   นโยบายของ

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานและแผนปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2563          

ในรอบปท่ีผานมา  และเพ่ือเผยแพร ประชาสัมพันธใหหนวยงานท่ีเก่ียวของและสาธารณชนท่ัวไปไดรับทราบ    

อีกท้ังนําขอมูลท่ีไดไปใชในวางแผนพัฒนา ปรับปรุง การดําเนินงานการจัดการศึกษาตอไป 

       สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 1 ขอขอบคุณผูมีสวนรวมในการใหขอมูลและ

สนับสนนุในการจัดทําเอกสารฉบับนี้ และหวังเปนอยางยิ่งวา รายงานผลการดําเนินงานฉบับนี้ จะเปนประโยชน

ตอหนวยงานในสังกัด บุคลากรท่ีเก่ียวของ และหนวยงานอ่ืนๆ ในการนําไปใชเปนแนวทางการพัฒนาคุณภาพ

การศึกษาใหมีประสิทธิภาพตอไป 

 

                                                               สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 1 

        15   กันยายน  2563 
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สวนท่ี 1 ขอมูลพ้ืนฐาน 

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 1 เปนหนวยงานท่ีอยูภายใต การกํากับดูแล

ของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน มีหนาท่ีดําเนินการใหเปนไปตามอํานาจหนาท่ี ตามความใน

มาตรา 38 แหงพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม มาตรา 37 แหง

พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม และ ตามประกาศ

กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การแบงสวนราชการภายในสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา พ.ศ.2560 และฉบับท่ี 2 

พ.ศ.2561 ดังตอไปนี้  

มาตรา 38 แหงพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม กําหนดให

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา มีอํานาจหนาท่ีในการกํากับดูแล จัดต้ัง ยุบ รวม หรือเลิกสถานศึกษา   ข้ันพ้ืนฐาน

ในเขตพ้ืนท่ีการศึกษา ประสาน สงเสริมและสนับสนุนสถานศึกษาเอกชนในเขตพ้ืนท่ีการศึกษา ประสานและ

สงเสริมองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ใหสามารถจัดการศึกษาสอดคลองกับนโยบายและมาตรฐาน การศึกษา 

สงเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาของบุคคล ครอบครัว องคกรชุมชน องคกรเอกชน องคกรวิชาชีพ สถาบัน

ศาสนา สถานประกอบการ และสถาบันสังคมอ่ืนท่ีจัดการศึกษาในรูปแบบท่ีหลากหลาย ในเขตพ้ืนท่ีการศึกษา  

มาตรา 37 แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 และท่ีแกไข

เพ่ิมเติม กําหนดใหสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามีอํานาจหนาท่ีเก่ียวกับการศึกษา ตามท่ีกําหนดไว ในกฎหมาย

วาดวยระเบียบบรหิารราชการกระทรวงศึกษาธิการหรือกฎหมายอ่ืน และมีอํานาจหนาท่ีดังนี้  

(1) อํานาจหนาท่ีในการบริหารและการจัดการศึกษา และพัฒนาสาระของหลักสูตร การศึกษา ให

สอดคลองกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐานของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษา ข้ันพ้ืนฐาน  

(2) อํานาจหนาท่ีในการพัฒนางานดานวิชาการและจัดใหมีระบบประกันคุณภาพภายใน สถานศึกษา

รวมกับสถานศึกษา (3) รับผิดชอบในการพิจารณาแบงสวนราชการภายในสถานศึกษาของสถานศึกษา และ 

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา  

ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่อง การแบงสวนราชการภายในสํานักงานเขตพ้ืนท่ี การศึกษา พ.ศ.

2560 และฉบับท่ี 2 พ.ศ.2561 มีอํานาจหนาท่ี ดังนี้  

1. จัดทํานโยบาย แผนพัฒนาและมาตรฐานการศึกษาของเขตพ้ืนท่ีการศึกษาใหสอดคลองกับ นโยบาย

มาตรฐานการศึกษา แผนการศึกษา แผนพัฒนาการศึกษาข้ันพ้ืนฐานและความตองการของทองถ่ิน  

2. วิเคราะหจัดต้ังงบประมาณเงินอุดหนุนท่ัวไปของสถานศึกษา และหนวยงานในเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

และแจงจัดสรรงบประมาณท่ีไดรับใหหนวยงานขางตนรับทราบและกํากับ ตรวจสอบ ติดตาม การใชจาย

งบประมาณของหนวยงานดังกลาว   

3. ประสาน สงเสริม สนับสนุนและพัฒนาหลักสูตรรวมกับสถานศึกษาในเขตพ้ืนท่ีการศึกษา  

4. กํากับ ดูแล ติดตาม และประเมินผลสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานและในเขตพ้ืนท่ีการศึกษา  

5. ศึกษา วิเคราะห วิจัย และรวบรวมขอมูลสารสนเทศดานการศึกษาในเขตพ้ืนท่ีการศึกษา  
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6. ประสานการระดมทรพัยากรดานตาง ๆ รวมท้ังทรัพยากรบุคคล เพ่ือสงเสริม สนับสนุน การจัด และ

พัฒนาการศึกษาในเขตพ้ืนท่ีการศึกษา  

7. จัดระบบการประกันคุณภาพการศึกษาและประเมินผลสถานศึกษาในเขตพ้ืนท่ีการศึกษา  

8. ประสาน สงเสริม สนับสนุน การจัดการศึกษาของสถานศึกษาของเอกชน องคกรปกครอง          

สวนทองถ่ิน รวมท้ังบุคคล องคกรชุมชน องคกรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และสถาบันอ่ืนท่ี 

จัดรูปแบบท่ีหลากหลายในเขตพ้ืนท่ีการศึกษา  

9. ดําเนินการและประสาน สงเสริม สนับสนุนการวิจัยและพัฒนาการศึกษาในเขตพ้ืนท่ีการศึกษา  

10.ประสาน สงเสริมการดําเนินงานของคณะอนุกรรมการ และคณะทํางานดานการศึกษา  

11.ประสานการปฏิบัติราชการท่ัวไปกับองคกร หนวยงานภาครัฐ เอกชน และองคกรปกครอง        

สวนทองถ่ิน ในฐานะสํานักงานผูแทนกระทรวงศึกษาธิการในเขตพ้ืนท่ีการศึกษา  

12.ปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนเก่ียวกับกิจการภายในเขตพ้ืนท่ีการศึกษาท่ีมิไดระบุใหเปนหนาท่ีของผูใด โดยเฉพาะ 

หรือปฏิบัติงานอ่ืนตามท่ีมอบหมาย  

โดยใหแบงสวนราชการภายในสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา ไวดังตอไปนี้  

(1) กลุมอํานวยการ  

(2) กลุมนโยบายและแผน  

(3) กลุมสงเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  

(4) กลุมบริหารงานการเงินและสินทรัพย  

(5) กลุมบริหารงานบุคคล  

(6) กลุมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา  

(7) กลุมนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา  

(8) กลุมสงเสริมการจัดการศึกษา  

(9) หนวยตรวจสอบภายใน  

(10) กลุมกฎหมายและคดี  

ใหสวนราชการภายในสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามีอํานาจหนาท่ีดังตอไปนี้  

(1) กลุมอํานวยการมีอํานาจหนาท่ีดังตอไปนี้  

(ก) ปฏิบัติงานสารบรรณสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา  

(ข) ดําเนินการเก่ียวกับงานชวยอํานวยการ  

(ค) ดําเนินการเก่ียวกับอาคารสถานท่ี สิ่งแวดลอม และยานพาหนะ  

(ง) จดัระบบบริหารงาน การควบคุมภายใน และพัฒนาองคกร  

(จ) ประชาสัมพันธ เผยแพรกิจการ ผลงาน และบริการขอมูลขาวสาร  

(ฉ) ประสานการดําเนินงานระหวางหนวยงานภายในและภายนอกเขตพ้ืนท่ีการศึกษา  

(ช) ดําเนินการเลือกตั้งและสรรหากรรมการและอนุกรรมการ  

(ซ) ประสาน สงเสริมการจัดสวัสดิการและสวัสดิภาพ  
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(ฌ) ปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนท่ีเก่ียวของกับกิจการภายในของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาท่ีมิใชงาน

ของสวนราชการใดโดยเฉพาะ  

(ญ) รวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอ่ืนท่ีเก่ียวของหรือท่ีไดรับมอบหมาย  

(2) กลุมนโยบายและแผน มีอํานาจหนาท่ีดังตอไปนี้  

  (ก)จัดทํานโยบายและแผนพัฒนาการศึกษาใหสอดคลองกับนโยบาย มาตรฐานการศึกษา 

แผนการศึกษา แผนพัฒนาการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน และความตองการของทองถ่ิน  

(ข) วิเคราะหการจัดตั้งงบประมาณเงินอุดหนุนท่ัวไปของสถานศึกษาและแจงการจัดสรร

งบประมาณ  

(ค) ตรวจสอบ ติดตาม ประเมิน และรายงานผลการใชจายงบประมาณและผลการปฏิบัติตาม

นโยบายและแผน  

(ง) ดําเนินการวิเคราะห และจัดทําขอมูลเก่ียวกับการจัดตั้ง ยุบ รวม เลิก และโอนสถานศึกษา

ข้ันพ้ืนฐาน  

(จ) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอ่ืนท่ีเก่ียวของหรือท่ีไดรับ

มอบหมาย  

(3) กลุมสงเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มีอํานาจหนาท่ีดังตอไปนี้  

(ก) ศึกษา วิเคราะห ดําเนินการ และสงเสริมการจัดการศึกษาทางไกล  

(ข) ศึกษา วิเคราะห วิจัย และพัฒนาระบบขอมูลสารสนเทศเพ่ือการบริหารและการจัด

การศึกษา  

(ค) ดําเนินงานสารสนเทศเพ่ือการบริหารและการจัดการศึกษา  

(ง) ดําเนินการวิเคราะห และปฏิบัติงานระบบคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศและการ

สื่อสาร  

(จ) สงเสริม สนับสนุน และดําเนินงานบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ  

(ฉ) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอ่ืนท่ีเก่ียวของ หรือท่ีไดรับ

มอบหมาย  

(4) กลุมบริหารงานการเงินและสินทรัพยมีอํานาจหนาท่ีดังตอไปนี้  

(ก) ดําเนินงานเก่ียวกับงานบริหารการเงิน  

(ข) ดําเนินงานเก่ียวกับงานบริหารงานบัญชี  

(ค) ดําเนินงานเก่ียวกับงานบริหารงานพัสดุ  

(ง) ดําเนินงานเก่ียวกับงานบริหารสินทรัพย  

(จ) ใหคําปรึกษาสถานศึกษาเก่ียวกับการดําเนินงานบริหารการเงิน งานบัญชี งานพัสดุและงาน

บริหารสนิทรัพย  

(ฉ) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอ่ืนท่ีเก่ียวของ หรือท่ีไดรับ

มอบหมาย  
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(5) กลุมบริหารงานบุคคล มีอํานาจหนาท่ีดังตอไปนี้  

(ก) วางแผนอัตรากําลังและกําหนดตําแหนง  

(ข) สงเสริม สนับสนุนการมีหรือเลื่อนวิทยฐานะ 

(ค) วิเคราะหและจัดทําขอมูลเก่ียวกับการสรรหา บรรจุและแตงตั้ง ยาย โอน และการลาออก

จากราชการ ของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  

(ง) ศึกษา วิเคราะห และดําเนินการเก่ียวกับการประเมินผลการปฏิบัติงาน การเลื่อนเงินเดือน 

การ มอบหมายหนาท่ีใหปฏิบัติของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  

(จ) จัดทําขอมูลเก่ียวกับบําเหน็จความชอบและทะเบียนประวัติ  

(ฉ) จัดทําขอมูลระบบจายตรงเงินเดือนและคาจางประจํา  

(ช) ปฏิบัติการบริการและอํานวยความสะดวกในเรื่องการออกหนังสือรับรองตาง ๆ การออก

บัตรประจําตัว และการขออนุญาตตาง ๆ  

(ซ) ศึกษา วิเคราะห และจัดทําขอมูลเพ่ือดําเนินงานวินัย อุทธรณ รองทุกข และการดําเนินคดี

ของรัฐ  

(ฌ) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอ่ืนท่ีเก่ียวของ หรือท่ีไดรับ

มอบหมาย  

(6) กลุมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา มีอํานาจหนาท่ีดังตอไปนี้  

(ก) ดําเนินงานฝกอบรมการพัฒนากอนแตงตั้ง  

(ข) ดําเนินงานฝกอบรมพัฒนาเพ่ือเพ่ิมศักยภาพการปฏิบัติงาน  

(ค) ดําเนินงานพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาใหเปนไป ตามมาตรฐานวิชาชีพ

และ จรรยาบรรณ  

(ง) ปฏิบัติงานสงเสริม สนับสนุน และยกยองเชิดชูเกียรติขาราชการครูและบุคลากรทางการ

ศึกษา  

(จ) ดําเนินการเก่ียวกับการลาศึกษาตอ ฝกอบรม หรือปฏิบัติการวิจัยภายในประเทศหรือ

ตางประเทศ  

(ฉ) ศึกษา วิเคราะห วิจัย และเสริมสรางระบบเครือขายการพัฒนาครูและบุคลากรทางการ

ศึกษา  

(ช) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอ่ืนท่ีเก่ียวของ หรือท่ีไดรับ

มอบหมาย  

(7) กลุมนิเทศติดตามและประ เมินผลการจัดการศึกษามี อํานาจหนาท่ี ดังตอไปนี้  

(ก) ประสาน สงเสริม สนับสนุนและพัฒนาหลักสูตรการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน หลักสูตรการศึกษา

ระดับกอน ประถมศึกษา และหลักสูตรการศึกษาพิเศษ  

(ข) ศึกษาวิเคราะหวิจัยเพ่ือพัฒน าหลักสูตรการสอนและกระบวนการเรียน รูของผูเรียน  
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(ค) วิจัย พัฒนา สงเสริม ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินเก่ียวกับการวัดและการประเมินผล

การศึกษา  

(ง) วิจัย พัฒนา สงเสริม มาตรฐานการศึกษาและการประกันคุณภาพการศึกษา รวมท้ังประเมิน 

ติดตาม และตรวจสอบคุณภาพการศึกษา  

(จ) นิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา  

(ฉ) ศึกษา วิเคราะห วิจัย และพัฒนาสื่อนวัตกรรมการนิเทศทางการศึกษา  

(ช) ปฏิบัติงานเลขานุการคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษาของ

เขตพ้ืนท่ี การศึกษา  

(ซ) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอ่ืนท่ีเก่ียวของ หรือท่ีไดรับ

มอบหมาย  

(8) กลุมสงเสริมการจัดการศึกษา มีอํานาจหนาท่ีดังตอไปนี้  

(ก) ศึกษา วิเคราะห สงเสริม สนับสนุน และดําเนินงานเก่ียวกับศาสตรพระราชา  

(ข) สงเสริมการจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐานในรูปแบบการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และ

การศึกษา ตามอัธยาศัย  

(ค) สงเสริม สนับสนุน และดําเนินการเก่ียวกับการจัดเตรียมขอมูลการจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน

ของบุคคล ครอบครัว องคกร ชุมชน องคกรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และสถาบันสังคมอ่ืน  

(ง) ประสานและสงเสริมองคกรปกครองสวนทองถ่ินใหสามารถจัดการศึกษาสอดคลองกับ

นโยบาย และ มาตรฐานการศึกษา  

(จ) สงเสริมการจัดการศึกษาสําหรับผูพิการ ผูดอยโอกาส และผูมีความสามารถพิเศษ  

(ฉ) สงเสริมงานการแนะแนว สุขภาพ อนามัย กีฬา และนันทนาการ ลูกเสือ ยุวกาชาด เนตร

นารี ผูบําเพ็ญ ประโยชน นักศึกษาวิชาทหาร ประชาธิปไตย วินัยนักเรียน การพิทักษสิทธิเด็กและเยาวชน และ

งานกิจการ นักเรียนอ่ืน  

(ช) สงเสริม สนับสนุนการระดมทรัพยากรเพ่ือการศึกษา  

(ซ) ประสานการปองกันและแกไขปญหาการใชสารเสพติด และสงเสริมปองกันแกไขและ

คุมครองความ ประพฤตินักเรียนและนักศึกษา รวมท้ังระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน  

(ฌ) ดําเนินงานวิเทศสัมพันธ  

(ญ) ประสาน สงเสริมการศึกษากับการศาสนาและการวัฒนธรรม  

(ฎ) สงเสริมแหลงการเรียนรูสิ่งแวดลอมทางการศึกษา และภูมิปญญาทองถ่ิน  

(ฏ) ประสานและสงเสริมสถานศึกษาใหมีบทบาทในการสรางความเขมแข็งของชุมชน  

(ฐ) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอ่ืนท่ีเก่ียวของ หรือท่ีไดรับ

มอบหมาย 

(9) หนวยตรวจสอบภายใน ใหปฏิบัติงานข้ึนตรงกับหัวหนาสวนราชการ และมีอํานาจหนาท่ีดังตอไปนี้  

(ก) ดําเนินงานเก่ียวกับงานตรวจสอบการเงิน การบัญชี และตรวจสอบระบบการดูแลทรัพยสิน  
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(ข) ดําเนินงานเก่ียวกับงานตรวจสอบการดําเนินงานหรือกระบวนการปฏิบัติงาน เปรียบเทียบ

กับผลผลิต หรือเปาหมายท่ีกําหนด  

(ค) ดําเนินงานเก่ียวกับการประเมินการบริหารความเสี่ยง  

(ง) ดําเนินการอ่ืนเก่ียวกับการตรวจสอบภายในตามท่ีกฎหมายกําหนด  

(จ) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอ่ืนท่ีเก่ียวของหรือท่ีไดรับ

มอบหมาย  

(10) กลุมกฎหมายและคดีใหปฏิบัติงานข้ึนตรงกับผูอํานวยการส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา และมี

อํานาจ หนาท่ีดังตอไปนี้  

(ก) สงเสริม สนับสนุน พัฒนากรมีวินัยและรักษาวินัย  

(ข) ดําเนินการสืบสวนเก่ียวกับเรื่องรองเรียน  

(ค) ดําเนินการสอบสวนเก่ียวกับวินัยและการตรวจพิจารณาวินัย  

(ง) ดําเนินการเก่ียวกับการอุทธรณและการพิจารณาอุทธรณ . 

(จ) ดําเนินการเก่ียวกับการรองทุกขและการพิจารณารองทุกข  

(ฉ) ดําเนินการเก่ียวกับความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาท่ี  

(ช) ดําเนินการเก่ียวกับงานคดีปกครอง คดีแพง คดีอาญา และคดีอ่ืน ๆ ของรัฐ  

(ซ) ดําเนินการปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ  

(ฌ) ศึกษา วิเคราะห วิจัย จัดทําขอมูลและติดตามประเมินผลเพ่ือพัฒนางานกฎหมายและงาน

คดีของรัฐ  

ญ) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอ่ืนท่ีเก่ียวของ หรือท่ีไดรับ

มอบหมาย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



10 

 

สภาพปจจุบันของสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศกึษาเชียงใหม เขต 1 
ท่ีตั้ง   

อาคารอํานวยการกลาง ชั้น 4   ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม ตําบลชางเผือก อําเภอเมืองเชียงใหม 
จังหวัดเชียงใหม  50300    
สภาพภูมิศาสตร 

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 1 มีพ้ืนท่ีความรับผิดชอบดูแลใหการสนับสนุน 
สงเสริมและใหบริการทางการศึกษาครอบคลุม 4 อําเภอ มีเนื้อท่ีประมาณ 1,463.83 ตารางกิโลเมตร ไดแก 
อําเภอเมืองเชียงใหม อําเภอดอยสะเก็ด อําเภอสันกําแพง และอําเภอแมออน มีอาณาเขตติดตอกับอําเภอ
ใกลเคียง  ดังนี้ 
 

ทิศ เขตติดตอ 
  
ทิศเหนือ ติดตอกับอําเภอแมริม 
ทิศตะวันออก ติดตอกับอําเภอสันทราย อําเภอสันกําแพง อําเภอดอยสะเก็ด 
ทิศใต ติดตอกับอําเภอสารภี อําเภอหางดง 
ทิศตะวันตก ติดตอกับอําเภอหางดง 

แผนผังพ้ืนท่ีบริการ 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

อําเภอดอยสะเก็ด 

อําเภอสันกาํแพง 

อําเภอแมออน 

อําเภอเมืองเชียงใหม 
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โครงสรางการบริหารของสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 1 
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ผูบริหารสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 1 
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ทิศทางการพัฒนาการศึกษา 
ของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 1 ประจําปงบประมาณ 2563 

วิสัยทัศน 
 “พัฒนาคุณภาพทุนมนุษย    กาวสูองคกรแหงนวัตกรรม” 

พันธกิจ 
๑. จัดการศึกษาเพ่ือเสริมสรางความม่ันคงของสถาบันหลักของชาติและการปกครอง 

ในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข 
๒. พัฒนาผูเรียนใหมีความสามารถความเปนเลิศทางวิชาการเพ่ือสรางขีดความสามารถ 

ในการแขงขัน 
๓. พัฒนาศักยภาพและคุณภาพผูเรียนใหมีสมรรถนะตามหลักสูตรและคุณลักษณะ 

ในศตวรรษท่ี ๒๑  
๔. สรางโอกาส ความเสมอภาค ลดความเหลื่อมล้ํา ใหผูเรียนทุกคนไดรับบริการทางการศึกษา

อยางท่ัวถึงและเทาเทียม 
๕. พัฒนาผูบริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาใหเปนนวัตกรทางการศึกษา 
๖. จัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียง และเปาหมายการพัฒนาท่ียั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) 
๗. พัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษาทุกระดับ และจัดการศึกษาโดยเนนกระบวนการมีสวน

รวมของชุมชน และใชเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) เพื่อพัฒนามุงสู Thailand ๔.๐ 
๘. ใชตนทุนดานเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรมของจังหวัดเชียงใหม ตอยอดพัฒนาผูเรียน 

และบุคลากรทางการศึกษาใหมีความรู มีทักษะท่ีจําเปนตามความตองการของพ้ืนท่ี เปนบุคคลแหงการ
เรียนรูกาวสูองคกรนวัตกรรมในป 2565 
 
เปาหมาย 

๑. ผูเรียนมีความรักในสถาบันหลักของชาติ และยึดม่ันการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริยทรงเปนประมุข มีทัศนคติท่ีถูกตองตอบานเมือง มีหลักคิดท่ีถูกตอง และเปนพลเมืองดีของชาติ 
มีคุณธรรม จริยธรรม มีคานิยมท่ีพึงประสงค มีจิตสาธารณะ รับผิดชอบตอสังคมและผูอ่ืน ซ่ือสัตย สุจริต 
มัธยัสถ อดออม โอบออมอารี มีวินัย รักษาศีลธรรม 

๒. ผูเรียนท่ีมีความสามารถพิเศษดานวิทยาศาสตร คณิตศาสตร ศิลปะ ดนตรี กีฬา ภาษา และ
อ่ืน ๆ ไดรับการพัฒนาอยางเต็มตามศักยภาพ  

๓. ผูเรียน เปนบุคคลแหงการเรียนรู คิดริเริ่มและสรางสรรคนวัตกรรม มีความรู มีทักษะ  
มีสมรรถนะตามหลักสูตร และคุณลักษณะของผูเรียนในศตวรรษท่ี ๒๑ มีสุขภาวะท่ีเหมาะสมตามวัย  
มีความสามารถในการพ่ึงพาตนเอง ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และการเปนพลเมือง  
พลโลกท่ีดี (Global Citizen) พรอมกาวสูสากล นําไปสูการสรางความสามารถในการแขงขันของประเทศ 

๔. ผูเรียนท่ีมีความตองการจําเปนพิเศษ (ผูพิการ) กลุมชาติพันธุ กลุมผูดอยโอกาส  
และกลุมท่ีอยูในพ้ืนท่ีหางไกลทุรกันดาร ไดรับการศึกษาอยางท่ัวถึง เทาเทียม และมีคุณภาพ 

๕. ผูบริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาเปนบุคคลแหงการเรียนรู มีความรู 
และจรรยาบรรณ ตามมาตรฐานวิชาชีพ 



14 

 

๖. สถานศึกษาจัดการศึกษาเพ่ือการบรรลุเปาหมายการพัฒนาอยางยั่งยืน (Sustainable 
Development Goals: SDGs) และสรางเสริมคุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม ตามหลักปรัชญา 
ของเศรษฐกิจพอเพียง 

๗. สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา สถานศึกษา มี
สมดุลในการบริหารจัดการเชิงบูรณาการ มีการกํากับ ติดตาม ประเมินผล มีระบบขอมูลสารสนเทศ 
ท่ีมีประสิทธิภาพ และการรายงานผลอยางเปนระบบ ใชงานวิจัย เทคโนโลยีและนวัตกรรม 
ในการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษา 

๘. สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาและสถานศึกษา พัฒนาหลักสูตรทองถ่ิน ผูบริหาร ครู และ
บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน สรางนวัตกรรมจากการเรียนรู พัฒนาโรงเรียนแหงนวัตกรรม (Innovative 
Schools) 

นโยบายและกลยุทธสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 1 
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 1 ไดกําหนดนโยบายประจําป

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

นโยบายท่ี ๑  การจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง 
              นโยบายท่ี ๒ การจัดการศึกษาเพ่ือเพิ่มความสามารถในการแขงขัน 
  นโยบายท่ี ๓ การพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย 
  นโยบายท่ี ๔ การสรางโอกาสในการเขาถึงบริการการศึกษาท่ีมีคุณภาพ  

นโยบายท่ี ๕ การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 
นโยบายท่ี ๖ การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา 

                นโยบายท่ี ๗ การใชบริบทของจังหวัดเชียงใหม เปนฐานการเรียนรูและตอยอดสูการพัฒนา  
                               องคกรแหงนวัตกรรม 
               กลยุทธการขับเคล่ือนนโยบาย 
            กลยุทธที่ ๑  ผูเรียนเปนพลเมืองดี มีทักษะชีวิตรูเทาทันสังคม 
  กลยุทธท่ี ๒  พัฒนาผูเรียนสูความเปนเลิศ 

กลยุทธท่ี ๓  พัฒนาผูเรียนใหมีทักษะการเรียนรูในศตวรรษท่ี ๒๑ (3R 8C)  
               กลยุทธท่ี ๔  สรางโอกาสใหกับผูเรียนเขาถึงการบริการการศึกษา 
               กลยุทธท่ี ๕  พัฒนาคุณภาพชีวิตเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 
                กลยุทธท่ี ๖  พัฒนาองคกรสูมาตรฐานและมีความทันสมัย 
               กลยุทธท่ี ๗  พัฒนาสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา และสถานศึกษาใหเปนบุคคลและองคกรแหง
การเรียนรู กาวสูองคกรแหงนวัตกรรม 
มาตรการและแนวดําเนินการ 
นโยบายท่ี ๑ การจัดการศึกษาเพ่ือความม่ันคง 
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ตัวช้ีวัด 
๑. รอยละของผูเรียนท่ีมีพฤติกรรมท่ีแสดงออกถึงความรักในสถาบันหลักของชาติ 

ยึดม่ันการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข 
๒. รอยละของผูเรียนท่ีมีพฤติกรรมท่ีแสดงออกถึงการมีทัศนคติท่ีดีตอบานเมือง  

มีหลักคิดที่ถูกตองเปนพลเมืองดีของชาติ มีคุณธรรม จริยธรรม มีคานิยมที่พึงประสงค มีคุณธรรม 
อัตลักษณ มีจิตสาธารณะ มีจิตอาสา รับผิดชอบตอครอบครัว ผูอ่ืน และสังคมโดยรวม ซ่ือสัตย สุจริต 
มัธยัสถ อดออม โอบออมอารี มีวินัย และรักษาศีลธรรม 

๓. รอยละของผูเรียนมีความรู ความเขาใจ และมีความพรอมสามารถรับมือ 
กับภัยคุกคามทุกรูปแบบท่ีมีผลกระทบตอความม่ันคง เชน ภัยจากยาเสพติด ความรุนแรง การคุกคาม
ในชีวิตและทรัพยสิน การคามนุษย อาชญากรรมไซเบอร และภัยพิบัติตาง ๆ เปนตน 

๔. รอยละของผูเรียนในเขตพ้ืนท่ีเฉพาะกลุมชาติพันธุ กลุมผูดอยโอกาส และกลุมท่ีอยู
ในพ้ืนท่ีหางไกลทุรกันดาร พ้ืนท่ีสูง ไดรับการบริการดานการศึกษาข้ันพ้ืนฐานท่ีมีคุณภาพ และเหมาะสม
ตรงตามความตองการ สอดคลองกับบริบทของพ้ืนท่ี 

๕. จํานวนสถานศึกษาท่ีนอมนําพระบรมราโชบายดานการศึกษาของพระบาทสมเด็จ
พระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกลาเจาอยูหัว และหลักปรัชญา 
ของเศรษฐกิจพอเพียง ไปพัฒนาผูเรียนใหมีคุณลักษณะอันพึงประสงคตามท่ีกําหนดไดอยางมี
ประสิทธิภาพ 

๖. จํานวนสถานศึกษาท่ีจัดบรรยากาศสิ่งแวดลอม และจัดกิจกรรมการเรียนรู 
ใหผูเรียนแสดงออกถึงความรักในสถาบันหลักของชาติ ยึดม่ันการปกครองระบอบประชาธิปไตย 
อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข มีทัศนคติท่ีดีตอบานเมือง มีหลักคิดท่ีถูกตอง เปนพลเมืองดี 
ของชาติ มีคุณธรรม จริยธรรม 
กลยุทธท่ี ๑. ผูเรียนเปนพลเมืองดี มีทักษะชีวิตรูเทาทันสังคม 

๑.พัฒนาผูเรียนทุกคน ใหมีความรักในสถาบันหลักของชาติ ยึดม่ันในการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข และมีทัศนคติที่ดีตอบานเมือง 

  เปนการพัฒนาผูเรียนใหมีความรักในสถาบันหลักของชาติ ยึดม่ันในการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข มีทัศนคติท่ีดีตอบานเมือง มีหลักคิด 
ท่ีถูกตอง เปนพลเมืองดีของชาติ และพลเมืองโลกท่ีดี มีคุณธรรม จริยธรรม มีคานิยมท่ีพึงประสงค  
มีคุณธรรมอัตลักษณ มีจิตสาธารณะ มีจิตอาสา รับผิดชอบตอครอบครัว ชุมชน และสังคมและประเทศชาติ
ซ่ือสัตย สุจริต มัธยัสถ อดออม โอบออมอารี มีวินัย และรักษาศีลธรรม 

  โดยมีแนวทางการดําเนินการ ดังนี้ 
  ๑.๑ สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา สงเสริม สนับสนุน กํากับ ติดตาม และประเมิน

สถานศึกษาตามมาตรการท่ีกําหนด 
  ๑.๒ สถานศึกษา  

    (๑) พัฒนาหลักสูตรของสถานศึกษา โดยนําพระบรมราโชบายดานการศึกษา
ของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกลาเจาอยูหัว  
และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปบูรณาการจัดกิจกรรมการเรียนรูเพ่ือพัฒนาผูเรียนมี
คุณลักษณะอันพึงประสงคตามที่กําหนด 
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     (๒) จัดบรรยากาศสิ่งแวดลอม และจัดกิจกรรมการเรียนรูใหผูเรียนแสดงออก
ถึงความรักในสถาบันหลักของชาติ ยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย 
ทรงเปนประมุข มีทัศนคติท่ีดีตอบานเมือง มีหลักคิดที่ถูกตอง เปนพลเมืองดีของชาติ และพลเมืองโลกท่ี
ดี มีคุณธรรม จริยธรรม มีคานิยมที่พึงประสงค มีคุณธรรมอัตลักษณ มีจิตสาธารณะ มีจิตอาสา 
รับผิดชอบตอครอบครัว ชุมชน สังคม และประเทศชาติ ซ่ือสัตย สุจริต มัธยัสถ อดออม โอบออมอารี มี
วินัย และรักษาศีลธรรม 

๒. พัฒนาผูเรียนมีความใหมีความพรอมสามารถรับมือกับภัยคุกคาม 
ทุกรูปแบบ ทุกระดับความรุนแรง ท่ีมีผลกระทบตอความม่ันคงของประเทศ 

  เปนมาตรการในการพัฒนาผูเรียนใหมีความรู ความสามารถในการรับมือกับภัยคุกคาม 
รูปแบบใหมทุกรูปแบบ ทุกระดับความรุนแรง เชน ภัยจากยาเสพติด ภัยจากความรุนแรง การคุกคามในชีวิต
และทรัพยสิน การคามนุษย อาชญากรรมไซเบอร และภัยพิบัติตาง ๆ เปนตน ควบคูไปกับการปองกันและ
แกไขปญหาท่ีมีอยูในปจจุบัน และท่ีอาจจะเกิดข้ึนในอนาคต  โดยมีแนวทางการดําเนินการ ดังนี้ 

  ๒.๑  สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา  สงเสริม สนับสนุน กํากับ ติดตาม และประเมิน
สถานศึกษาตามมาตรการท่ีกําหนด 

  ๒.๒ สถานศึกษา 
    (๑) พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา และจัดกิจกรรมการเรียนรูใหผูเรียนมีความรู 

ความเขาใจเก่ียวกับภัยคุกคามท่ีมีผลกระทบตอความม่ันคง ภัยจากยาเสพติด ความรุนแรง  
การคุกคามในชีวิตและทรัพยสิน การคามนุษย อาชญากรรมไซเบอร ภัยพิบัติและภาวะฉุกเฉิน  
และภัยคุกคามรูปแบบใหม ตลอดจนรูจักวิธีการปองกัน และแกไขหากไดรับผลกระทบจากภัยดังกลาว 

    (๒) มีมาตรการและแนวทางการปองกันยาเสพติดในสถานศึกษาและชุมชน 
    (๓) จัดสภาพแวดลอมภายในสถานศึกษาใหมีความม่ันคงปลอดภัย 
    (๔) มีระบบการดูแล ติดตาม และชวยเหลือผูเรียน ในการแกปญหาตาง ๆ  

ไดรับคําปรึกษาชี้แนะและความชวยเหลืออยางทันการณ ทันเวลา รวมท้ังการอบรมบมนิสัย 
 ๓. พัฒนาคุณภาพผูเรียนในโรงเรียนโครงการพระราชดําริ  

  เปนมาตรการการจัดการศึกษาใหแกผูเรียนท่ีอยูในเขตพ้ืนท่ีเฉพาะ กลุมชาติพันธุ กลุม
ผูดอยโอกาส และกลุมท่ีอยูในพ้ืนท่ีโครงการพระราชดําริ โรงเรียนกองทุน และโรงเรียนในพ้ืนท่ีสูง ไดรับการ
บริการดานการศึกษาขั้นพ้ืนฐานท่ีมีคุณภาพ โดยมีแนวทางการดําเนินการ ดังนี้ 

๓.๑ สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
      (๑) สนับสนุนงบประมาณในการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาพื้นท่ี

สูงในถิ่นทุรกันดาร และดูแลนักเรียนในหอพักนอนตามความจําเปนและเหมาะสมกับบริบท 
      (๒) ของบประมาณเพ่ิมเติมใหสถานศึกษาในกลุมโรงเรียนพ้ืนท่ีสูง ในถ่ิน

ทุรกันดาร ใหจัดการเรียนรู ท่ีมีคุณภาพ และเกิดจิตสํานึกรักในสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย 
      (๓) สงเสริมพัฒนางานวิชาการของสถานศึกษา ใหมีผลการปฏิบัติท่ีดี มี

ผลงานปรากฏชัดเปนท่ียอมรับของผูปกครองและชุมชน 
๓.๒ สถานศึกษา 
     (๑) พัฒนารูปแบบและวิธีการจัดการเรียนรู สื่อการเรียนรู และการวัด 

และประเมินผลที่เหมาะสมสําหรับการพัฒนาศักยภาพสูงสุด ผูเรียนกลุมชาติพันธุ กลุมผูดอยโอกาส 
และกลุมท่ีอยูในพ้ืนท่ีหางไกลทุรกันดาร 
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     (๒) พัฒนาครูใหมีทักษะการสอนภาษาไทยสําหรับเด็กท่ีไมไดใชภาษาไทยใน
ชีวิตประจําวัน 

      (๓) สงเสริมการจัดการเรียนรูโดยใชชุมชนเปนฐาน ในการพัฒนาทักษะ
วิชาการ ทักษะชีวิต ทักษะอาชีพ และภาษาท่ี ๓ ท่ีสอดคลองและเหมาะสมกับสังคมพหุวัฒนธรรม 
นโยบายท่ี ๒  การจัดการศึกษาเพ่ือเพ่ิมความสามารถในการแขงขันของประเทศ 

ตัวช้ีวัด 
๑. จํานวนผูเรียนมีความเปนเลิศทางดานวิชาการ มีทักษะความรู ท่ีสอดคลองกับทักษะท่ี

จําเปนในศตวรรษท่ี ๒๑ (3R 8C) 
๒. ผูเรียนระดับมัธยมศึกษาผานการประเมินสมรรถนะท่ีจําเปนดานการรูเรื่องการอาน 

(Reading Literacy) ดานการรูเรื่องคณิตศาสตร (Mathematical Literacy) และดานการรูเรื่อง
วิทยาศาสตร (Scientific Literacy) ตามแนวทางการประเมิน PISA 

๓. รอยละของผูเรียนท่ีมีศักยภาพไดรับโอกาสเขาสูเวทีการแขงขันระดับนานาชาติ 

กลยุทธท่ี ๒     พัฒนาผูเรียนสูความเปนเลิศ 
 พัฒนาคุณภาพผูเรียนเต็มตามศักยภาพ นําไปสูความเปนเลิศดานวิชาการ 

ตามความสามารถ ความสนใจ มีทักษะท่ีจําเปนในศตวรรษท่ี ๒๑ สรางขีดความสามารถในการแขงขัน 
ของประเทศ โดยมีแนวทางดําเนินการ ดังนี้ 

    ๒.๑ สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
       (๑) ศึกษาวิเคราะห วิจัยและพัฒนาเครื่องมือวัดแวว และรวบรวมเครื่องมือ 

วัดแววจากหนวยงานตาง ๆ ท่ีเก่ียวของทั้งภาครัฐและเอกชน  
       (๒) ดําเนินการวัดแววความถนัดทางการเรียนของนักเรียนระดับมัธยมศึกษา

ตอนตนของโรงเรียนในเขตพ้ืนท่ีการศึกษา จัดกิจกรรมแนะแนวใหผูเรียนคนหาตนเอง นําไปสูการ
พัฒนาผูเรียนใหมีความพรอมท่ีจะพัฒนาตอยอดไปสูความเปนเลิศดานทักษะอาชีพท่ีตรงตามความ
ตองการและความถนัดของผูเรียน 

       (๓) สงเสริมสนับสนุนให สถานศึกษาจัดทําแผนงาน โครงการ และกิจกรรม เพ่ิม
ศักยภาพผูเรียนตามความถนัด ความสนใจ และความตองการพัฒนา ท้ังดานวิชาการ ดานอาชีพ และ
กิจกรรมเสริมหลักสูตร โดยภาคีเครือขายภายในและภายนอก 

       (๔) กํากับ ติดตาม และใหความชวยเหลือสถานศึกษา พรอมท้ังรายงาน 
ผลการดําเนินงานตอ สพฐ.และหนวยงานท่ีเก่ียวของ 
                  ๒.๒ สถานศึกษา  

       (๑) ดําเนินการวัดแววผูเรียน และพัฒนาขีดความสามารถของผูเรียนตาม
ศักยภาพ และความถนัด โดยจัดการเรียนรูผานกิจกรรมการปฏิบัติจริง (Active Learning) เชน การจัด 
การเรียนรูตามกระบวนการ ๕ ข้ันตอนหรือบันได ๕ ข้ัน (Independent Study : IS) การเรียนรู 
เชิงบูรณาการแบบสหวิทยาการ เชน สะเต็มศึกษา (Science Technology Engineering and 
Mathematics Education : STEM Education) เปนตน โดยสงเสริมใหครูจัดกิจกรรมการเรียนรูเพ่ือ
พัฒนาผูเรียนใหผูเรียนเรียนรูดวยตนเองผานระบบดิจิทัล (Digital Learning Platform) 
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         (๒) ปรับเปลี่ยนอัตลักษณของสถานศึกษาใหมุงเนนการจัดการเรียนรูใหผูเรียน 
มีความเปนเลิศทางวิชาการตามความถนัด ความสามารถ ความสนใจของผูเรียน และจัดกิจกรรม 
เพ่ือพัฒนาสุขพลานามัย ใหเปนคนท่ีสมบูรณแข็งแรงท้ังรางกายและจิตใจ 

         (๓)  สถานศึกษา พัฒนาหลักสูตรและการจัดกิจกรรมกระบวนการเรียนรูเพ่ือ
พัฒนาผูเรียนใหมีความเปนเลิศทางวิชาการตามความสนใจ และความถนัดเต็มตามศักยภาพ 

         (๔) สงเสริม สนับสนุน ใหครูและบุคลากรทางการศึกษา ไดรับการพัฒนา 
เพ่ือปรับเปลี่ยนกระบวนการจัดการเรียนรูใหแกผูเรียนโดยเนนการจัดการเรียนรูใหแกผูเรียน 
เปนรายบุคคลตามความตองการ และความถนัดของผูเรียน 

         (๕) จัดกิจกรรมการเรียนรู ใหผูเรียนมีความเปนเลิศในทักษะสื่อสารภาษาไทย 
ภาษาอังกฤษ และภาษาที่ ๓ เพ่ิมเติมอยางนอย ๑ ภาษา 

          (๖) ปรับเปลี่ยนวิธีการวัด ประเมิน ผลการเรียนของผูเรียน โดยมุงเนนการวัด
ประเมินตามสมรรถนะรายบุคคล โดยการจัดใหมีการวัดประเมินจากสวนกลางในชั้นมัธยมศึกษาปท่ี ๓  

          (๗) สรุปและรายงานผลการดําเนินงานตอสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาและ
หนวยงานที่เก่ียวของ  
นโยบายท่ี ๓  การพัฒนาและสรางเสริมศักยภาพของทรัพยากรมนุษย 
ตัวช้ีวัด 

๑. ผูเรียนทุกระดับมีสมรรถนะสําคัญตามหลักสูตร มีทักษะการเรียนรู 
ในศตวรรษที่ ๒๑ (3R8C)  

๒. รอยละของผูเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ ๓ ท่ีมีคะแนนผลการทดสอบความสามารถ
พ้ืนฐานระดับชาติ (NT) ผานเกณฑท่ีกําหนด 

๓. รอยละของผูเรียนท่ีมีคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-
NET) มากกวารอยละ ๕๐ ในแตละวิชาเพ่ิมข้ึนจากปการศึกษาท่ีผานมา  

๔. รอยละผูเรียนท่ีจบการศึกษาชั้นประถมศึกษาปที่ ๖ ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี ๓  
ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี ๖ มีทักษะการเรียนรูที่เชื่อมโยงสูอาชีพและการมีงานทํา ตามความถนัด  
และความตองการของตนเอง มีทักษะอาชีพท่ีสอดคลองกับความตองการของประเทศ วางแผนชีวิตและ
วางแผนทางการเงินที่เหมาะสมและนําไปปฏิบัติได 

๕. ผูเรียนทุกคนมีทักษะพ้ืนฐานในการดํารงชีวิต สามารถดํารงชีวิตอยูในสังคม 
ไดอยางมีความสุข มีความยืดหยุนทางดานความคิด สามารถทํางานรวมกับผู อ่ืนได ภายใตสังคมท่ีเปน
พหุวัฒนธรรม 

๖. ผูเรียนทุกคนมีศักยภาพในการจัดการสุขภาวะของตนเองใหมีสุขภาวะท่ีดี สามารถ
ดํารงชีวิตอยางมีความสุขท้ังดานรางกายและจิตใจ 

๗. ครู มีการเปลี่ยนบทบาทจาก “ครูผูสอน” เปน “Coach” ผูใหคําปรึกษา
ขอเสนอแนะการเรียนรูหรือผูอํานวยการการเรียนรู 

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

       เปนมาตรการสนับสนุนใหมีการพัฒนาหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย และหลักสูตร
แกนกลางใหเปนหลักสูตรเชิงสมรรถนะ สอดคลองกับทักษะท่ีจําเปนในศตวรรษท่ี ๒๑ เอ้ือตอการพัฒนา



19 

 

สมรรถนะผูเรียนเปนรายบุคคลอยางเหมาะสมทุกดานท้ังทางดานรางกาย จิตใจ อารมณ สังคม และ
สติปญญา มีทักษะสื่อสารภาษาไทย ภาษาท่ี ๓  มีแนวทางดําเนินการ ดังนี้ 

     (๑) สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
      (๑) สงเสริมใหสถานศึกษาพัฒนาหลักสูตรทุกระดับเพ่ือใหผูเรียนไดรับการ

พัฒนา ๔ ดาน (รางกาย จิตใจ อารมณ และสติปญญา) สอดคลองกับทักษะท่ีจําเปนในศตวรรษท่ี ๒๑ 
      (๒) สงเสริมใหครูปรับเปลี่ยนการจัดการเรียนรู “ครูผูสอน” เปน “Coach” 

ผูอํานวยการการเรียนรู ผูใหคําปรึกษา ทางวิชาการกับครูอยางใกลชิด เรียนรูปญหาและแนวทางการ
แกไขรวมกัน เกิดประโยชนในการพัฒนาผูเรียน 
       (๒) สถานศึกษา พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา ใหเหมาะสมกับบริบทโรงเรียน
สอดคลองกับหลักสูตรแกนกลาง เนนการพัฒนาผูเรียนเปนรายบุคคล (หลักสูตรเชิงสมรรถนะ) สงเสริม
แนะนําใหครูปรับเปลี่ยนการจัดการเรียนรูใหตอบสนองตอความตองการของผูเรียน 

๓.๒. การพัฒนาศักยภาพ และคุณภาพของผูเรียน 
๓.๒.๑ การพัฒนาศักยภาพและคุณภาพของผูเรียนระดับปฐมวัย 

     เด็กปฐมวัยไดรับการพัฒนาเหมาะสมกับวัยในทุกดาน ท้ังทางดานรางกาย 
จิตใจ อารมณ สังคม และสติปญญา มีวินัย มีทักษะสื่อสารภาษาไทย และมีทักษะสื่อสารภาษาอังกฤษ  
(ฟง พูด) และทักษะดานดิจิทัล พรอมท่ีจะไดรับการพัฒนา โดยมีแนวทางดําเนินการ ดังนี้ 
        ๓.๒.๑.๑ สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา  
                                    (๑) จัดทําเครื่องมือประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัย และประเมิน
พัฒนาการเด็กปฐมวัยในภาพรวมของเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
                        (๒) สงเสริมสนับสนุนการดําเนินงานของ สถานศึกษาเพ่ือประเมิน
พัฒนาการเด็กปฐมวัย  และดําเนินการพัฒนาครูและบุคลากรปฐมวัย รวมท้ังผูปกครอง ใหมีความรู
ความเขาใจการจัดการศึกษาปฐมวัย 
                                    (๓) ศึกษา วิเคราะห วิจัย การจัดการศึกษาปฐมวัย ใหเกิดการพัฒนา 
                        (๔) กํากับ ติดตาม และใหความชวยเหลือสถานศึกษา 
             ๓.๒.๑.๒ สถานศึกษา 
                        (๑) จัดสภาพแวดลอมท้ังในและนอกหองเรียนใหเอ้ือตอการพัฒนาการ
เรียนรู 
                        (๒) จัดการเรียนรู สรางประสบการณ เนนการเรียนเปนเลน เรียนรู
อยางมีความสุข 
                                    (๓) ปรับปรุงอาคารสถานท่ี สิ่งอํานวยความสะดวก สนามเด็กเลนใหได
มาตรฐาน มีความปลอดภัย สามารถจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียนไดอยางมีประสิทธิภาพ 
                                    (๔) จัดหาสื่อ เทคโนโลยี อุปกรณ ท่ีมีคุณภาพเหมาะสม มีมาตรฐาน 
และความปลอดภัย 
                           (๕) สรางความรูความเขาใจแกผูปกครองในการจัดการศึกษาปฐมวัย 
เพ่ือการมีสวนรวมและการสนับสนุนการดําเนินงานของสถานศึกษา 
       ๓.๓  การพัฒนาศักยภาพ และคุณภาพผูเรียนระดับประถมศึกษา 
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          ผูเรียนระดับประถมศึกษาไดรับการพัฒนาทางดานรางกาย จิตใจ อารมณ สังคม 
และสติปญญา มีวินัย มีทักษะท่ีจําเปนในศตวรรษท่ี ๒๑ โดยมีแนวทางดําเนินการ ดังนี้ 
                         3.3.1 สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
                                   (๑) สงเสริม สนับสนุนใหสถานศึกษาจัดการศึกษาพัฒนาผูเรียนใหมี
พัฒนาการท่ีสมวัยในทุกดาน- เปนไปตามหลักสูตร  

                       - มีทักษะการเรียนรูในศตวรรษท่ี ๒๑ 
                       - มีทักษะการเรียนรูที่เชื่อมโยงสูอาชีพและการมีงานทํา  
                       - มีความรู และทักษะดานวิทยาศาสตร คณิตศาสตร เทคโนโลยีดิจิทัล 

นําไปสูการพัฒนานวัตกรรม 
                       - มีทักษะทางดานภาษาไทย เพ่ือใชเปนเครื่องมือในการเรียนรู มีนิสัยรัก

การอาน มีทักษะสื่อสารภาษาอังกฤษ และภาษาท่ี 3 
                        (๒) จัดทําเครื่องมือประเมินความสามารถพ้ืนฐานระดับชาติ (NT) 
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี ๓ และดําเนินการประเมิน รวมท้ังประสานการดําเนินงานเพ่ือทดสอบทาง
การศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) นักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี ๖ วิเคราะหผลการประเมินเพ่ือ
เปนฐานการพัฒนานักเรียนทุกระดับชั้น 
                        (๓) สงเสริม สนับสนุนใหสถานศึกษาจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียนเต็มตาม
ศักยภาพ วางพื้นฐานการเรียนรูเพ่ือการวางแผนชีวิต และวางแผนทางการเงินท่ีเหมาะสมและนําไป
ปฏิบัติได 
                        (๔) สรางกลไกของระบบแนะแนวทางการศึกษาเพ่ือสงเสริม
กระบวนการเรียนรูตามสมรรถนะรายบุคคลและเตรียมความพรอมสูการประกอบสัมมาอาชีพ 
                        (๕) ดําเนินการติดตาม และตรวจสอบใหผูเรียนไดรับประทานอาหาร
อยางครบถวนถูกตองตามหลักโภชนาการ 
                     (๖) กํากับ ติดตาม และใหความชวยเหลือสถานศึกษาในการจัด
การศึกษาภาพรวม รวมท้ังสรุปและรายงานผลการดําเนินงานตอ สพฐ.และหนวยงานท่ีเก่ียวของ   
                3.3.2 สถานศึกษา 
                        (๑) จัดการเรียนรูท่ีใหผูเรียนไดเรียนรูผานกิจกรรมการปฏิบัติจริง 
(Active Learning) 
                                    (๒) จัดการเรียนรูอยางเปนระบบมุงเนนการใชฐานความรู และระบบ
ความคิดในลักษณะสหวิทยาการ (STEAM Education) เชน 

                    - ความรูทางวิทยาศาสตรและการตั้งคําถาม 
                    - ความเขาใจและความสามารถในการใชเทคโนโลยี 
                    - ความรูทางวิศวกรรม และการคิดเพ่ือหาทางแกปญหา 
                    - ความรูและทักษะในดานศิลปะ 
                    - ความรูดานคณิตศาสตรและระบบคิดของเหตุผลและการหา

ความสัมพันธ 
                         (๓) จัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียนเต็มตามศักยภาพสอดคลองกับ
ความสามารถ ความถนัดและความสนใจ รวมถึงกิจกรรมการแนะแนวท้ังดานศึกษาตอ และดานอาชีพ 
เปนการวางพ้ืนฐานการเรียนรู การวางแผนชีวิต และวางแผนทางการเงินท่ีเหมาะสมและนําไปปฏิบัติได 



21 

 

                         (๔) จัดกิจกรรมการเรียนรูเพ่ือสงเสริมสนับสนุนใหผูเรียนมีทักษะ
พ้ืนฐานในการดํารงชีวิต มีสุขภาวะท่ีดี สามารถดํารงชีวิตอยางมีความสุข  
                         (๕) จัดกิจกรรมการเรียนรูและพัฒนาดานอารมณและสังคม (Social 
and Emotional Learning : SEL) 
                         (๖) จัดการเรียนการสอนเพ่ือเพ่ิมทักษะการคิดแบบมีเหตุผลและเปน
ข้ันตอน (Coding) และพ้ืนฐานการพัฒนาหุนยนต 
          ๓.๔ การพัฒนาศักยภาพ และคุณภาพผูเรียนระดับมัธยมศึกษา 
               3.4.1 สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา  
                        (๑) สงเสริม สนับสนุนใหสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และสถานศึกษา
จัดการศึกษาเพื่อพัฒนาผูเรียนใหมีพัฒนาการท่ีสมวัยในทุกดานทั้งทางดานรางกาย จิตใจ อารมณ สังคม 
และสติปญญา มีความยืดหยุนทางดานความคิด สามารถทํางานรวมกับผู อ่ืนได ภายใตสังคมท่ีเปนพหุ
วัฒนธรรม ใหมีคุณลักษณะ 

                            - มีทักษะการเรียนรูในศตวรรษท่ี ๒๑  
                            - มีทักษะทางดานภาษาไทย มีทักษะสื่อสารภาษาอังกฤษและภาษาท่ี ๓  

เพ่ือใชเปนเครื่องมือในการประกอบอาชีพ   
                            - มีความรู และทักษะดานวิทยาศาสตรนําไปสูการพัฒนานวัตกรรม 
                            - มีความสามารถดานดิจิทัล (Digital) และใชดิจิทัลเปนเครื่องมือในการ

เรียนรูไดอยางมีประสิทธิภาพ 
                            - มีทักษะทางดานภาษาไทย เพ่ือใชเปนเครื่องมือในการเรียนรู มีนิสัยรัก

การอาน มีทักษะสื่อสารภาษาอังกฤษ และภาษาท่ี ๓      
                         (๒) ประสานการดําเนินงานเพ่ือทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ัน

พ้ืนฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี ๓ วิเคราะหผลการประเมินเพ่ือเปนฐานการพัฒนานักเรียนทุก
ระดับชั้น 
                         (๓) สงเสริม สนับสนุน  สถานศึกษาจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียนเต็มตาม
ศักยภาพสอดคลองกับความสามารถ ความถนัดและความสนใจ รวมถึงการวางพ้ืนฐานการเรียนรูเพ่ือ
การวางแผนชีวิตและ วางแผนทางการเงินที่เหมาะสมและนําไปปฏิบัติได 
                         (๔) สรางกลไกของระบบแนะแนวทางการศึกษาเพ่ือสงเสริม
กระบวนการเรียนรูตามสมรรถนะรายบุคคลและเตรียมความพรอมสูการประกอบสัมมาอาชีพ 
                         (๕) จัดทําแผนงาน โครงการ และกิจกรรมเพ่ิมศักยภาพผูเรียนท่ีมี
ความรูและทักษะดานวิทยาศาสตร เปนนักคิด นักปฏิบัติ นักประดิษฐ เปนนวัตกร นําไปสูการพัฒนา
นวัตกรรมในอนาคต รวมท้ังจัดกิจกรรมกีฬา การออกกําลังกาย และสนับสนุนใหผูเรียน มีศักยภาพใน
การจัดการสุขภาวะของตนเองใหมีสุขภาวะท่ีดี สามารถดํารงชีวิตอยางมีความสุขท้ังดานรางกายและ
จิตใจ 
                         (๖)  กํากับ ติดตาม และใหความชวยเหลือสถานศึกษา 

                3.4.2 สถานศึกษา    
                            (๑) สงเสริมครูใหจัดการเรียนรูที่ใหผูเรียนไดเรียนรูผานกิจกรรมการ
ปฏิบัติจริง (Active Learning) 
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                        (๒) สงเสริมครูใหจัดการเรียนรูตามกระบวนการ ๕ ข้ันตอน หรือบันได ๕ 
ข้ัน (Independent Study : IS) 
                        (๓) สงเสริม สนับสนุนครูใหจัดการเรียนรูอยางเปนระบบมุงเนนการใช
ฐานความรูและระบบความคิดในลักษณะสหวิทยาการ (STEAM Education) เชน  
      - ความรูทางวิทยาศาสตรและการต้ังคําถาม 

         - ความเขาใจและความสามารถในการใชเทคโนโลยี 
       - ความรูทางวิศวกรรม และการคิดเพ่ือหาทางแกปญหา 
       - ความรูและทักษะในดานศิลปะ 
       - ความรูดานคณิตศาสตรและระบบคิดของเหตุผลและการหา

ความสัมพันธ 
        (๔) จัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียนท่ีมีความรูและทักษะดานวิทยาศาสตร 
เปนนักคิด นักปฏิบัติ นักประดิษฐ เปนนวัตกร นําไปสูการพัฒนานวัตกรรมในอนาคตรวมท้ังจัดกิจกรรม
กีฬา การออกกําลังกาย และสนับสนุนใหผูเรียน มีศักยภาพในการจัดการสุขภาวะของตนเองใหมีสุข
ภาวะท่ีดี สามารถดํารงชีวิตอยางมีความสุขท้ังดานรางกายและจิตใจ มีทักษะการวางแผนการศึกษาตอ
หรือการประกอบอาชีพไดตามความถนัด ความตองการ และความสนใจของตนเอง 
                         (๕) สงเสริมการเรียนรูและพัฒนาดานอารมณและสังคม (Social and 
Emotional Learning : SEL)  

    ๓.๕ การพัฒนาคุณภาพครู และบุคลากรทางการศึกษา 
       การพัฒนาคุณภาพครู จึงตองดําเนินการตั้งแตการผลิต และการพัฒนาครู 

อยางตอเนื่อง โดยสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานตองรวมมือกับสถาบันการผลิตครู  
ในการผลิต และพัฒนาครูใหเปนไปตามเปาประสงค มีการดึงดูด คัดสรร ผูมีความสามารถสูงใหเขามา 
เปนครูคุณภาพ มีระบบการพัฒนา ศักยภาพและสมรรถนะครูอยางตอเนื่องครอบคลุมท้ังเงินเดือน เสนทาง
สายอาชีพ การสนับสนุนสื่อการสอน และสรางเครือขายพัฒนาครูใหมีการแลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางกัน 
รวมถึงการพัฒนาครูท่ีมีความ เชี่ยวชาญดานการสอนมาเปนผูสรางครูรุนใหมอยางเปนระบบ และประเมิน
ครูจากการวัดผลงานการพัฒนาผูเรียนโดยตรง 

   ๓.๕.๑  การผลิตครูท่ีมีคุณภาพ 
          การผลิตครูท่ีมีคุณภาพ เปนมาตรการการสรางความรวมมือกับสถาบัน 

การผลิตครู ใหผลิตครูท่ีมีจิตวิญญาณของความเปนครู มีความรูความสามารถอยางแทจริง  
และเปนตนแบบดานคุณธรรมและจริยธรรม โดยสรางความรวมมือกับสถาบันการผลิตครู วิเคราะหความ
ขาดแคลน ความตองการครูของสถานศึกษา 

   ๓.๕.๒  พัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษา 
          การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ตระหนักถึงความสําคัญใน

อาชีพและหนาท่ีของตน โดยพัฒนาใหเปนครู เปนครูยุคใหม ปรับบทบาทจาก “ครูผูสอน” เปน “Coach” 
หรือ “ผูอํานวยการการเรียนรู” ปรับวิธีสอน ใหเด็กสามารถแสดงความคิดเห็น แลกเปลี่ยนเรียนรู และทํา
กิจกรรมในชั้นเรียน ทําหนาท่ีกระตุนสรางแรงบันดาลใจ แนะนําวิธีเรียนรูและวิธีจัดระเบียบการสรางความรู 
ออกแบบกิจกรรม และสรางนวัตกรรมการเรียนรูใหผูเรียน มีบทบาทเปนนักวิจัย 
พัฒนากระบวนการเรียนรูเพ่ือผลสัมฤทธิ์ของผูเรียน 

   โดยมีแนวทางการดําเนินการ ดังนี้ 
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(๑) สงเสริม สนับสนุนใหครู ศึกษาวิเคราะห ความตองการจําเปนในการพัฒนา
ตนเอง (Need Assessment) เพื่อวางแผนการพัฒนาอยางเปนระบบและครบวงจร 

(๒) จัดใหมีหลักสูตรและกรอบแนวทางในการพัฒนาครู ท่ีเชื่อมโยงกับ
ความกาวหนาในวิชาชีพ (Career Path) 

(๓) ประสานความรวมมือกับสถาบันการศึกษา สถาบันคุรุพัฒนา หรือหนวยงานอ่ืน ๆ 
สงเสริมการจัดทําหลักสูตรการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาใหตรงตามความตองการและความขาดแคลน 

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

(๕) สงเสริม และพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ใหมีความรูทักษะดานการ
รูดิจิทัล (Digital Literacy) การสอนดิจิทัล (Digital Pedagogy) ทักษะสื่อสารภาษาอังกฤษ ทักษะ
สื่อสารภาษาที่ ๓ สอดคลองกับภารกิจและหนาท่ีของตน 

(๖) ยกระดับความรูภาษาอังกฤษของครูท่ีสอนภาษาอังกฤษ  
โดยใชระดับการพัฒนาทางดานภาษา (Common European Framework of Reference for 
Languages : CEFR) ตามเกณฑท่ีกําหนด 

(๗) สงเสริมและพัฒนาครูใหสามารถออกแบบการเรียนรู การจัดการเรียนรูใหสอดคลอง
กับการวัดประเมินผลท่ีเนนทักษะการคิดข้ันสูง (Higher Order Thinking) ผานกิจกรรมการปฏิบัติจริง (Active 
Learning) 

(๘) สงเสริมและพัฒนาครูใหมีความรูและทักษะในการจัดการเรียนรูสําหรับ
ผูเรียนท่ีมีความแตกตาง (Differentiated Instruction) 

(๙)  สงเสริมและพัฒนาครูใหมีความรูและทักษะในการสรางเครื่องมือการวัดและ
ประเมินผลการเรียนรูดานทักษะการคิดข้ันสูง (Higher Order Thinking) 

(๑๐) สงเสริมและพัฒนาครู ใหมีความรูความสามารถจัดการเรียนรูในโรงเรียน
ขนาดเล็กไดอยางมีประสิทธิภาพ 

(๑๑) สงเสริมและพัฒนาครูในการจัดการเรียนรูสําหรับผูเรียนท่ีมีความตองการ
จําเปนพิเศษ ตามศักยภาพของผูเรียนแตละบุคคล และตามสภาพและประเภทของความพิการ 

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

(๑๓) นําเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) มาเปนเครื่องมือในการบริหาร
จัดการครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งระบบ ตั้งแตการจัดทําฐานขอมูลครูและบุคลากรทางการศึกษา 
จนถึงการพัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษา 

          ๓.๕.๓ ครูนําเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) มาใชสนับสนุนการ
เรียนรูใหแกผูเรียนทุกระดับการจัดการศึกษา 

                เปนมาตรการในการประยุกตใชเทคโนโลยีดิจิทัล ในการสงเสริมสนับสนุน
ใหผูเรียนพัฒนาวิธีการเรียนรูของตนเอง ตามความตองการ และความถนัด ของผูเรียนสามารถสรางสังคม
ฐานความรู (Knowledge - Based Society) ของตนเอง เพ่ือใหเกิดการเรียนรูอยางตอเนื่องตลอดชีวิต 

                  โดยแนวทางการดําเนินการ ดังนี้ 
                 ๓.๕.๓.1 สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
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                      (๑) จัดหา พัฒนา ขอมูลองคความรู  สื่อ วิดีโอ และองคความรู
ประเภทตาง ๆ หนังสือแบบเรียนในรูปแบบของดิจิทัลเทคบุค (Digital Textbook) ตามเนื้อหาหลักสูตร
ท่ีกําหนด 

                      (๒) พัฒนารูปแบบการเรียนรูผานระบบดิจิทัล (Digital 
Learning Platform) เพ่ือตอบสนองตอการพัฒนาการเรียนรูของผูเรียนเปนรายบุคคล 

                      (๓) สงเสริม สนับสนุนใหผูเรียนมีอุปกรณดิจิทัล (Digital 
device) เพ่ือเปนเครื่องมือในการเขาถึงองคความรู และการเรียนรูผานระบบดิจิทัล อยางเหมาะสมตาม
วัย 

                      (๔) สงเสริม สนับสนุนใหสถานศึกษาจัดกิจกรรมการเรียนรู
เพ่ือพัฒนาผูเรียนใหผูเรียนเรียนรูดวยตนเองผานการเรียนรูผานระบบดิจิทัล  

                 ๓.๕.๓.๒ สถานศึกษา 
                      (๑) ประยุกตใชขอมูลองคความรู สื่อ วิดีโอ และองคความรู

ประเภทตาง ๆ หนังสือแบบเรียนในรูปแบบของดิจิทัลเทคบุค (Digital Textbook) ตามเนื้อหาหลักสูตร
ท่ีกําหนด 

                       (๒) จัดการเรียนรูผานระบบดิจิทัล (Digital Learning 
Platform) เพ่ือตอบสนองตอการพัฒนาการเรียนรูของผูเรียนเปนรายบุคคล 

                      (๓) จัดกิจกรรมการเรียนรูเพ่ือพัฒนาผูเรียน ใหผูเรียน
เรียนรูดวยตนเองผานการเรียนรูผานระบบดิจิทัล 

 
นโยบายท่ี ๔  การสรางโอกาสในการเขาถึงบริการการศึกษาท่ีมีคุณภาพ มีมาตรฐาน และการลดความ

เหล่ือมลํ้าทางการศึกษา  

ตัวช้ีวัด 
๑. ผูเรียนทุกคนสามารถเขาเรียนในสถานศึกษาท่ีมีคุณภาพเปนมาตรฐานเสมอกัน 
๒. ผูเรียนทุกคนไดรับจัดสรรงบประมาณอุดหนุนอยางเพียงพอ และเหมาะสม 

สอดคลองกับสภาพขอเท็จจริง โดยคํานึงถึงความจาํเปนตามสภาพพ้ืนท่ีภูมิศาสตร สภาพทางเศรษฐกิจ และ
ท่ีตั้งของสถานศึกษา และความตองการจําเปนพิเศษสําหรับผูพิการ 

๓. ผูเรียนไดรับการสนับสนุน วัสดุ อุปกรณ และอุปกรณดิจิทัล (Digital Device)  
เพ่ือใชเปนเครื่องมือในการเรียนรูอยางเหมาะสม เพียงพอ 

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

๕. สถานศึกษาไดรับการพัฒนาใหมีมาตรฐานอยางเหมาะสมตามบริบท ดานประเภท 
ขนาด และพ้ืนท่ี 

๖. สถานศึกษานําเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) มาใชเปนเครื่องมือในการ
จัดกิจกรรมการเรียนรูใหแกผูเรียนไดอยางมีประสิทธิภาพ 

๗. สถานศึกษามีระบบการดูแลชวยเหลือและคุมครองนักเรียนและการแนะแนว 
ท่ีมีประสิทธิภาพ 
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๘. สถานศึกษาท่ีมีระบบฐานขอมูลประชากรวัยเรียนและสามารถนํามาใชในการ
วางแผนจัดการเรียนรูใหแกผูเรียนไดอยางมีประสิทธิภาพ 

 
กลยุทธท่ี ๔  สรางโอกาสใหกับผูเรียนเขาถึงการบริการการศึกษา 

๔.๑ สรางความรวมมือกับองคกรปกครองระดับทองถิ่น ภาคเอกชน หนวยงาน 
ท่ีเกี่ยวของในการจัดการศึกษาใหสอดคลองกับบริบทของพ้ืนท่ี 

   (๑) สงเสริม สนับสนุนใหมีความรวมมือกับองคกรปกครองระดับทองถ่ิน ภาคเอกชน 
หนวยงานท่ีเก่ียวของ  วางแผนการจัดการศึกษาใหสอดคลองเหมาะสมกับบริบทของพ้ืนท่ีรับผิดชอบ
ตลอดจนการกํากับ ติดตาม และประเมินผล 

(๒) จัดทําฐานขอมูลประชากรวัยเรียน เพ่ือเก็บรวบรวม เชื่อมโยงขอมูล  
ศึกษา วิเคราะห เพ่ือวางแผนการจัดบริการการเรียนรูใหแกผูเรียน 

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

(๔)  รวมมือกับองคกรปกครองระดับพ้ืนท่ี สนับสนุนใหผูเรียนท่ีอยูหางไกล  
ไดเดินทางไปเรียนอยางปลอดภัยทั้งไปและกลับ 

๔.๒. การยกระดับสถานศึกษาในสังกัดทุกระดับและทุกประเภท ใหมีคุณภาพ  
และมาตรฐานตามบริบทของพ้ืนท่ี 

   โดยมีแนวทางการดําเนินการ ดังนี้ 
 (๑) จัดทํามาตรฐานสถานศึกษาใหมีคุณภาพในดานตาง ๆ เชน ๑) มาตรฐาน

ดานโครงสรางพ้ืนฐานและสิ่งอํานวยความสะดวก ๒) มาตรฐานดานครูและบุคลากรทางการศึกษา ๓) 
มาตรฐานดานระบบความปลอดภัยของสถานศึกษา ๔) มาตรฐานดานเทคโนโลยีดิจิทัล Digital 
Technology เปนตน การกําหนดมาตรฐานสถานศึกษาดานตาง ๆ ดังกลาวใหพิจารณาตามบริบทของ
สภาพทางภูมิศาสตร ประเภท และขนาดของสถานศึกษา เปนสําคัญ 

 (๒) สงเสริม สนับสนุน พัฒนา โรงเรียนขนาดเล็ก และสถานศึกษาประเภทอ่ืน 
ใหมีคุณภาพ และตามมาตรฐานท่ีกําหนด โดยเนน โรงเรียนขนาดเล็กในพ้ืนท่ีหางไกล และโรงเรียน
ขนาดเล็กตามโครงการพิเศษ  

 (๓) สงเสริม สนับสนุน การติดตาม ตรวจสอบ ประเมินสถานศึกษาในทุกมิติ 
๔.๓ จัดสรรงบประมาณสนับสนุนผูเรียนทุกกลุม และสถานศึกษาทุกประเภท      

อยางเหมาะสม และเพียงพอ 
   เปนมาตรการเพ่ือการลดความเหลื่อมล้ํา และสรางโอกาสใหผูเรียนเขาถึงการบริการ

การศึกษาท่ีมีคุณภาพ โดยการจัดสรรงบประมาณแผนดินเพ่ือใหเด็กวัยเรียนทุกคนต้ังแตระดับปฐมวัย 
ประถมศึกษา และมัธยมศึกษา อยางเพียงพอ และเหมาะสม สอดคลองกับสภาพขอเท็จจริง โดยคํานึงถึง
ความจําเปนตามสภาพพื้นท่ีภูมิศาสตร สภาพทางเศรษฐกิจ และท่ีตั้งของสถานศึกษา จัดหาทุนการศึกษา
เพ่ิมเติม เพ่ือชวยเหลือผูขาดแคลนทุนทรัพย จัดสรรงบประมาณและทรัพยากรทางการศึกษาอ่ืนเปนพิเศษ
ใหเหมาะสมสอดคลองกับความตองการจําเปนในการจัดการศึกษาสําหรับผูเรียนท่ีมีความตองการจําเปน
พิเศษ และจัดสรรงบประมาณเปนคาใชจายในการดําเนินการ และงบลงทุนใหสถานศึกษาอยางเหมาะสม 
และเพียงพอ  โดยมีแนวทางการดําเนินการ ดังนี้ 
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(๑) ศึกษา วิเคราะห ความเหมาะสมของงบประมาณในการสนับสนุนใหกับ
ผูเรียน และสถานศึกษา อยางเหมาะสม และเพียงพอ สอดคลองกับสถานภาพและพื้นท่ี 

(๒) สงเสริม สนับสนุนใหสถานศึกษาจัดทําแผนงบประมาณการศึกษาอยางอิสระ 
โดยรับฟงความคิดเห็นของผูเก่ียวของในพ้ืนที่ประกอบการจัดทําแผนงบประมาณกอนเสนอหนวยงาน
ตนสังกัด 

(๓) ประสานความรวมมือกับกองทุนความเสมอภาคทางการศึกษา เพ่ือจัดสรร
งบประมาณใหเด็กวัยเรียนกลุมขาดแคลนทุนทรัพย เพื่อลดความเหลื่อมล้ําทางการศึกษา 

(๔) สนับสนุนกระบวนการจัดทําแผนงบประมาณ และติดตาม กํากับการใชจาย
งบประมาณของสถานศึกษาใหมีประสิทธิภาพและมีความโปรงใส 

๔.๔. การประยุกตใชเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) เปนเครื่องมือในการ
พัฒนาคุณภาพของผูเรียน 

   โดยมีแนวทางการดําเนินการ ดังนี้ 
   (๑) สงเสริม สนับสนุนใหสถานศึกษามีระบบโครงขายสื่อสารโทรคมนาคมท่ีมี

ประสิทธิภาพ และมีความปลอดภัยสูง 
(๒) สงเสริม สนับสนุน ใหสถานศึกษามีระบบคอมพิวเตอร และอุปกรณท่ีใชเปน

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

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

ตั้งแตระดับปฐมวัย ประถมศึกษา และมัธยมศึกษาอยางเหมาะสม เพ่ือเปนเครื่องมือในการพัฒนา 
การเรียนรูของตนเองนําไปสูการสรางการเรียนรูอยางตอเนื่องตลอดชีวิต 

(๕) สงเสริม สนับสนุนอุปกรณดิจิทัล (Digital Device) และพัฒนาการสอน
ทักษะดิจิทัล (Digital Pedagogy) สําหรับครูอยางเหมาะสม เพ่ือเปนเครื่องมือในการจัดกระบวนการ
เรียนรูเพ่ือพัฒนาผูเรียนไดอยางมีประสิทธิภาพ 

(๖) สงเสริม สนับสนุน ใหสถานศึกษาใชเทคโนโลยีการเรียนการสอนทางไกล 
เพ่ือพัฒนาคุณภาพผูเรียน (Distance Learning Technology: DLT) 
      ๔.๕ พัฒนาคุณภาพผูเรียนท่ีมีความตองการดูแลเปนพิเศษ 

     เปนการจัดการศึกษาและพัฒนาสมรรถภาพสําหรับเด็กพิการและเด็กดอยโอกาส ใน
รูปแบบท่ีหลากหลาย เหมาะสมกับบริบท และความตองการจําเปนพิเศษเฉพาะบุคคล 

          โดยแนวทางการดําเนินการ 
          (๑)  สงเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษา รวมท้ังการพัฒนาหลักสูตร และสื่อการเรียน

การสอนท่ีเหมาะสมสําหรับเด็กพิการและเด็กดอยโอกาสในรูปแบบท่ีหลากหลายเหมาะสมกับบริบท และ
ความตองการจําเปนพิเศษเฉพาะบุคคล 

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

          (๓) สนับสนุนการพัฒนาภาคีเครือขาย (Education Partnership) ใหทุกภาคสวนมี
สวนรวมในการจัดการศึกษาสําหรับเด็กพิการและเด็กดอยโอกาส 
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นโยบายท่ี ๕  ดานการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เปนมิตรกับส่ิงแวดลอม 

ตัวช้ีวัด 
๑. สถานศึกษาในสังกัดมีนโยบายและจัดกิจกรรมใหความรู ท่ีถูกตองและสรางจิตสํานึก

ดานการผลิตและบริโภคท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอมนําไปปฏิบัติใชที่บานและชุมชน  
เชน การสงเสริมอาชีพที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม การลดใชสารเคมีจากปุยและยาฆาแมลง ฯลฯ 

๒. สถานศึกษามีการนําขยะมาใชประโยชนในรูปผลิตภัณฑและพลังงานเพ่ือลดปริมาณขยะ 
และมีสงเสริมการคัดแยกขยะในชุมชนเพ่ือลดปริมาณคารบอนที่โรงเรียนและชุมชน 

๓. สถานศึกษามีการบูรณาการเรื่องการจัดการขยะแบบมีสวนรวมและการนําขยะ 
มาใชประโยชนรวมท้ังสอดแทรกในสาระการเรียนรู ท่ีเก่ียวของ 

๔. นักเรียนเรียนรูจากแหลงเรียนรู มีการขยายผลแหลงเรียนรู นักเรียน โรงเรียน ชุมชน 
เรียนรูดานการลดใชพลังงาน การจัดการขยะและอนุรักษสิ่งแวดลอมเพ่ือเปนแหลงเรียนรู  
และตัวอยางรูปแบบผลิตภัณฑท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม เชน โรงงานอุตสาหกรรมสีเขียว ฯลฯ 

๕. นักเรียน สถานศึกษามีการเก็บขอมูลเปรียบเทียบการลดปริมาณคารบอนไดออกไซต ใน
การดําเนินกิจกรรมประจําวันในสถานศึกษาและที่บาน และขอมูลของ Carbon Footprint  
ในรูปแบบ QR CODE และ Paper less  

๖. ครู มีความคิดสรางสรรค สามารถพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และดําเนินการจัดทํา
งานวิจัยดานการสรางสํานึกดานการผลิตและบริโภคท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอมได 

๗. ครู และนักเรียนสามารถนําสื่อนวัตกรรมท่ีผานกระบวนการคิดมาประยุกตใช 
ในโรงเรียนการจัดการเรียนรู และประยุกตใชในชีวิตประจําวันและชุมชนไดตามแนวทาง  
Thailand ๔.๐ 

๘. สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา สถานศึกษามีการปรับปรุงและพัฒนาบุคลากร  
และสถานท่ีใหเปนสํานักงานสีเขียวตนแบบมีนโยบายการจัดซ้ือจัดจางที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 
ท่ีเอื้อตอการเรียนรูของนักเรียนและชุมชน  
 
กลยุทธท่ี ๕  พัฒนาคุณภาพชีวิตเปนมิตรกับส่ิงแวดลอม 

                5.1  สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
    (1) สนับสนุน สงเสริม สถานศึกษาดานการบริหารจัดการสํานักงานสีเขียวและ

สถานศึกษาที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม (Green office) 
    (2) พัฒนา ยกระดับสถานศึกษานํารองขยายผล สงสถานศึกษาตนแบบ 

ดานการพัฒนา ดานการผลิต และบริโภค ท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอมท้ังระบบ เชน การเลือกซ้ือ
ผลิตภัณฑเบอร ๕ และผลิตภัณฑที่มีฉลากและสัญลักษณเบอร ๕ เพ่ือลดการใชทรัพยากรธรรมชาติและ
ลดปริมาณขยะในสํานักงานและสถานศึกษา 

    (๓) สงเสริมการพัฒนาสื่อนวัตกรรม และบูรณาการสาระการเรียนรูและแผนการ
จัดการเรียนรูเรื่องการผลิตและบริโภคท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอมตอการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ  

    (๔) ขยายผลผานระบบ DLTV สงเสริมความรูเรื่องการผลิตและบริโภคท่ีเปนมิตรกับ 
สิ่งแวดลอมตอความปลอดภัย และสุขภาพท่ีดีสูสังคมเมืองเชิงนิเวศและการจัดการมลพิษและ
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สิ่งแวดลอมที่ดีและการเลือกผลิตภัณฑ บรรจุภัณฑท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอมและฉลากท่ีแสดงสัญลักษณ
ท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 

    (๕) จัดทําระบบนิเทศ ติดตามผลการดําเนินงานในสถานศึกษาทั้งในระบบออนไลน
และนิเทศเชิงคุณภาพพัฒนาการกรอกขอมูลระบบการนิเทศติดตาม แลกเปลี่ยนนําเสนอผลงาน 
และมอบรางวัลเกียรติยศ ประชาสัมพันธและจัดพิมพ เว็บไซต ผลงานเพ่ือเผยแพรและเปนตนแบบ 
สรุปผลรายงาน 

5.2 สถานศึกษา 
      (๑) พัฒนานวัตกรรมโดยใชกระบวนการ BBL/PLC และ Decision – Making  

การนําขยะมาใชประโยชนในรูปแบบผลิตภัณฑและพลังงานและลดประมาณขยะ การบําบัดน้ําเสีย  
ลดการใชเผาและลดใชสารเคมี สูโรงเรียนปลอดภัยและเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 

      (2) ขยายผลจากโรงเรียนคารบอนต่ําสูชุมชนเชิงนิเวศและการจัดการมลพิษ 
และสิ่งแวดลอมดี Green city ดานพลังงาน การจัดการขยะและน้ําเสีย ชุมชนผลิตและบริโภค 
ท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 

      (3) สงเสริม สนับสนุนและพัฒนาใหนักเรียน โรงเรียนไดศึกษา เรียนรูจากแหลง
เรียนรูโรงงานอุตสาหกรรม การผลิตท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม ชุมชนเมืองนิเวศ และหนวยงานสงเสริม 
การบริโภคท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอมเพ่ือนําความรูมาประยุกตใชและจัดทําโครงงานดานการอนุรักษ
สิ่งแวดลอม 

      (4) สงเสริมแนวทางการจัดการเรียนรูอาชีพท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอมใน
สถานศึกษา  จัดคายเยาวชนวัยซนลดคารบอนเพ่ือโลก  ประกวดชุมชนตนแบบท่ีนําความรูจากโรงเรียน
ตอยอดสูชุมชนนิเวศ ปลอดขยะ ปลอดสารพิษเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม อยางนอย ๒,๐๐๐ ชุมชน 
 
นโยบายท่ี ๖  การพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา  

ตัวช้ีวัด 
๑. สถานศึกษาไดรับการกระจายอํานาจการบริหารจัดการศึกษาอยางเปนอิสระ  
๒. สถานศึกษา สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา ไดรับการพัฒนาใหเปนหนวยงานท่ีมีความ

ทันสมัย ยืดหยุน คลองตัวสูง พรอมท่ีจะปรับตัวใหทันตอการเปลี่ยนแปลงของโลกอยูตลอดเวลา เปน
หนวยงานที่มีหนาท่ีสนับสนุน สงเสริม ตรวจสอบ ติดตาม เพ่ือใหสถานศึกษาสามารถจัดการศึกษาได
อยางมีประสิทธิภาพครอบคลุมทุกตําบล 

๓. สถานศึกษา สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา และสํานักงานสวนกลาง นํานวัตกรรม 
และเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) มาใชในการบริหารจัดการและตัดสินใจ ท้ังระบบ 

๔. สถานศึกษา และหนวยงานในสังกัดทุกระดับมีความโปรงใส ปลอดการทุจริต  
และประพฤติมิชอบ บริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 

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

๖. สถานศึกษาทุกแหงและหนวยงานในสังกัดมีระบบฐานขอมูลสารสนเทศวิชาการ 
ผูเรียน ครู บุคลากรทางการศึกษา สถานศึกษา หนวยงานในสังกัด 
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๗. สถานศึกษาทุกแหงมีขอมูลผูเรียนรายบุคคลที่สามารถเชื่อมโยงกับขอมูลตาง ๆ 
นําไปสูการวิเคราะหเพ่ือวางแผนการจัดการเรียนรูสูผูเรียนไดอยางมีประสิทธิภาพ (Big Data 
Technology) 

๘. สถานศึกษา สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา และสํานักงานสวนกลางมีแพลตฟอรม
ดิจิทัล (Digital Platform) เพ่ือสนับสนุนภารกิจดานบริหารจัดการศึกษา 

๙. สถานศึกษาทุกแหงมีระบบขอมูลสารสนเทศที่สามารถใชในการวางแผน 
การจัดการศึกษาไดอยางมีประสิทธิภาพ 
 

กลยุทธท่ี ๖  พัฒนาองคกรสูมาตรฐานและมีความทันสมัย 
   ๖.๑ การกระจายอํานาจใหสถานศึกษา หรือกลุมสถานศึกษามีความเปนอิสระ 

ในการบริหารและจัดการศึกษาครอบคลุม ดานการบริหารวิชาการ ดานการบริหารงบประมาณ  
ดานการบริหารงานบุคคล และดานการบริหารงานท่ัวไป   

     โดยมีแนวทางการดําเนินการ ดังนี้ 
     (๑)  สงเสริม สนับสนุน และพัฒนาสถานศึกษาหรือกลุมสถานศึกษาใหมีความเปน

อิสระในการบริหารจัดการศึกษา ครอบคลุม ดานการบริหารวิชาการ ดานการบริหารงบประมาณ ดานการ
บริหารงานบุคคล และดานการบริหารงานท่ัวไป 

     (๒) สงเสริม สนับสนุนใหสถานศึกษา หรือกลุมสถานศึกษาจัดหาเจาหนาท่ีเพ่ือ
ปฏิบัติหนาท่ีสนับสนุนงานดานธุรการ ดานการเงิน การบัญชีและพัสดุ และดานบริหารงานบุคคล เพื่อมิให
งานดังกลาวเปนภาระท่ีเกินสมควรแกครู ผูปฏิบัติหนาท่ีการจัดการเรียนรูใหแกผูเรียน 

     (๓) สงเสริม สนับสนุน ใหโรงเรียนขนาดเล็ก ใหมีระบบการบริหารจัดการท่ี
หลากหลาย เชน การบริหารจัดการแบบกลุมโรงเรียน การสอนแบบบูรณาการ คละชั้น เปนตน 

     (๔)  นําผลการประกันคุณภาพการศึกษามาใชในการวางแผนการปฏิบัติการ
ตรวจสอบติดตามเพ่ือการปรับปรุงพัฒนาสถานศึกษาใหมีคุณภาพและเปนไปตามมาตรฐานการศึกษา 

  ๖.๒  พัฒนาสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา และสถานศึกษา ใหเปนหนวยงานมีความ
ทันสมัยอยางมีประสิทธิภาพ 

    เปนมาตรการในการเพิ ่มประสิทธ ิภาพการบริหารงานของสําน ักงานทั ้งระดับ
สํานักงานสวนกลาง และสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ใหเปนหนวยงานที่ทันสมัย พรอมที่จะปรับตัวใหทัน
ต อการเปลี ่ยนแปลงของโลกอยู ตลอดเวลา ม ีความโปร งใส ปลอดการทุจร ิต และประพฤติม ิชอบ  
บริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล เปนหนวยงานที ่มีหนาที ่สนับสนุน สงเสริม ตรวจสอบ ติดตาม  
เพ่ือใหสถานศึกษาสามารถจัดการศึกษาไดอยางมีประสิทธิภาพ 

    โดยมีแนวทางการดําเนินการ ดังนี้ 
(๑) ศึกษา วิเคราะห ปรับปรุง และพัฒนาสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา ใหเปน

หนวยงานที่ทันสมัย มีหนาท่ี สนับสนุน กํากับ ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล สถานศึกษา เพ่ือการ
บริหารจัดการท่ีมีประสิทธิภาพ โดยยึดหลักธรรมาภิบาล 

(๒) สงเสริม สนับสนุน ใหสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ใชระบบการบริหาร
จัดการท่ีมุงเนนคุณธรรมและความโปรงใสในการทํางานตามหลักการประเมินคุณธรรมและความโปรงใส
ในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment : ITA) 
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(๓) สงเสริม สนับสนุน ใหสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษานํานวัตกรรม และ
เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) มาใชในการบริหารงาน 

(๔) สงเสริมการบริหารจัดการเขตพ้ืนท่ีการศึกษาโดยใชพ้ืนท่ีเปนฐาน  
(Area-based Management) รูปแบบการบริหารแบบกระจายอํานาจ “CLUSTERs” 

(๕) สงเสริม การมีสวนรวม จัดทําแผนบูรณาการจัดการศึกษาในระดับพ้ืนที่ 
(๖) สรางความเขมแข็งในการยกระดับคุณภาพการศึกษารูปแบบเครือขาย  

เชน เครือขายสงเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษา ศูนยพัฒนากลุมสาระการเรียนรู สหวิทยาเขต 
กลุมโรงเรียน ฯลฯ 

(๗) สงเสริมใหทุกภาคสวนของสังคมมีสวนรวมในการจัดการศึกษาแบบบูรณาการ 
ท่ีตอบสนองความตองการของประชาชนและพ้ืนท่ี 

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

(๙) สงเสริมใหทุกภาคสวนของสังคมเขามามีสวนรวมสนับสนุนทรัพยากร 
เพ่ือการศึกษา 

๖.๓  พัฒนานวัตกรรม เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) และระบบการ
ทํางานท่ีเปนดิจิทัลเขามาประยุกตใชอยางคุมคาและเกิดประโยชนสูงสุด 

    เปนมาตรการในการประยุกตใชเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) มาใช 
ในการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารอยางเปนระบบ นําไปสูการนําเทคโนโลยีการวิเคราะหขอมูลขนาดใหญ 
(Big Data Technology)  เพื่อเชื่อมโยงขอมูลดานตาง ๆ ตั้งแตขอมูลผูเรียน ขอมูลครู ขอมูลสถานศึกษา 
ขอมูลงบประมาณ และขอมูลอื ่น ๆ ที ่จําเปน มาวิเคราะหเพื ่อใหสถานศึกษาสามารถจัดการเร ียนรู 
เ พื ่อพัฒนาผู เ ร ียนเป นรายบุคคลตามสมรรถนะ และความถนัด และสามารถว ิเคราะห เป นข อม ูล 
ในการวางแผนการพัฒนาทรัพยากรมนุษยของประเทศ นํา Cloud Technology มาใหบริการ 
แกหนวยงานทุกระดับทั้งระดับ IaaS PaaS และ SaaS และพัฒนาแพลตฟอรมดิจิทัล (Digital Platform) 
ระบบบริหารงานสํานักงาน เชน ระบบแผนงานและงบประมาณ ระบบบัญชี ระบบพัสดุ ระบบสารบรรณ 
เปนตน เพ่ือเจาหนาท่ีสามารถใชในการปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ เชื่องโยงกันท้ังองคกร 

     โดยมีแนวทางการดําเนินการ ดังนี้ 
 (๑) ศึกษา วิเคราะห นํา Cloud  Technology มาใหบริการหนวยงานในสังกัด

ทุกระดับท้ังในรูปแบบ Private Cloud Hybridge Cloud และ public Cloud ท้ังในระดับ IaaS Paas 
และ SaaS 

 (๒) ศึกษา วิเคราะห นํา Big Data Technology มาใชในการเชื่อมโยงขอมูล
ของนักเรียนในฐานขอมูลตาง ๆ เพ่ือนํามาวิเคราะห คุณภาพของผูเรียนในมิติตาง ๆ 

 (๓) พัฒนาแพลตฟอรมดิจิทัล (Digital Platform) เพื่อสนับสนุนภารกิจ 
ดานบริหารจัดการศึกษาทั้งระบบพรอมใหบริการ (Services) เชื่อมโยงขอมูล เพ่ือแลกเปลี่ยน 
และบูรณาการขอมูลภาครัฐท้ังภายในและนอกสังกัดอีกท้ังยังเปนระบบกลางสําหรับใชในการพิสูจน
ยืนยันตัวตนเดียวและรองรับการทํางานรวมกับแพลตฟอรมดิจิทัลตาง ๆ 

(๔) พัฒนาแพลตฟอรมดิจิทัล (Digital Platform) ดานการเรียนรูของผูเรียน 
และบุคลากรทางการศึกษา ดานการบริหารงาน เชื่อมโยงถึงการพัฒนาครู เพ่ือใหสอดคลอง 
กับความกาวหนาในอาชีพ ตลอดจนพัฒนา ระบบขอมูลสารสนเทศของผูเรียนเปนรายบุคคล 
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ตั้งแตระดับปฐมวัย จนจบการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ท่ีสามารถเชื่อมโยงกับหนวยงานท่ีเก่ียวของ  
นําไปสูการพัฒนาฐานขอมูลประชากรดานการศึกษาของประเทศ 
 
นโยบายท่ี ๗  การใชบริบทของจังหวัดเชียงใหม เปนฐานการเรียนรูและตอยอดการพัฒนาองคกรแหง   
                นวัตกรรม 
ตัวช้ีวัด 

1. รอยละของบุคลากรระดับกลุมและระดับเขตพื้นท่ีการศึกษาท่ีเขารวมประชุมปฏิบัติการ 
PLC และพัฒนางานดวยนวัตกรรมการศึกษา 

2. รอยละของครุและผูบริหารในเครือขายพัฒนาคุณภาพการศึกษาท่ีสรางนวัตกรรมในการ
บริหารสถานศึกษาและการจัดการเรียนรู 

3. สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 1 เปนสํานักงานสีเขียว และ
สํานักงานท่ีใชเทคโนโลยีในการบริหารจัดการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

4. รอยละของบุคลากรในสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา ปฏิบัติตนตามคานิยมองคกร 
5. รอยละของสถานศึกษามีการพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนและการประกันคุณภาพ

การศึกษา 
6. รอยละของผูเรียนท่ีเปนนวัตกร 
 

กลยุทธท่ี ๗  พัฒนาสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา และสถานศึกษาใหเปนบุคคลและองคกรแหงการ  
                เรียนรูกาวสูองคกรแหงนวัตกรรม 

๗.๑ สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
           (1) สงเสริมใหบุคลากรทุกคน ประกอบดวย ผูบริหาร บุคลากรทางการศึกษา 38 ค (1) 

(๒) ทุกคนพัฒนาตนเองใหมีความรู ความสามารถในภารกิจท่ีรับผิดชอบ ใชเทคโนโลยีในการปฏิบัติงานได
สะดวก รวดเร็ว มีประสิทธิภาพ  

           (๒) พัฒนาผูอํานวยการกลุม  ศึกษานิเทศก และบุคลากรในสาํนักงาน สามารถสราง
ผลงานใหมๆหรือนวัตกรรมทางการศึกษา ใหเกิดประโยชนตอการพัฒนาตน พัฒนางาน มีภาวะผูนํา มี
ทักษะในการนําเสนอผลงานท่ีดีของตนเองและกลุม เปนบุคคลแหงการเรียนรู และกาวสูองคกรนวัตกรรม
ในอนาคต 

           (๓) สงเสริม สนับสนุน การบริหารสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาในรูปแบบเครือขายพัฒนา
คุณภาพการศึกษาระดับอําเภอ การบริหาร Clusters (เชิงพ้ืนท่ี) การบูรณาการการจัดการเรียนรูกับชุมชน
ในพ้ืนท่ี (Partnerships)และการมีสวนรวมในการบริหารการศึกษาแบบบูรณาการรวมกับหนวยงานอ่ืน ๆ 
ท้ังในดานโอกาสทางการศึกษา คุณภาพการศึกษา และประสิทธิภาพในการบริหารการศึกษา 

           (4) สงเสริมการพัฒนาการบริหารสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา โดยใชเครื่องมือการ
ประเมิน ITA การประเมินมาตรฐานสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา การติดตามประเมินผลตัวชี้วัดสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน, Green Office การประเมินโครงการตาง ๆ ใหมีความเปนเอกภาพและมี
ประสิทธิภาพ 



32 

 

           (5) สงเสริมการนําเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) มาใชในการบริหารสํานักงาน
เขตพื้นท่ีการศึกษา และใหบริการแกสถานศึกษา สามารถเชื่อมโยงขอมูลทุกดานของสํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษา นํา Big Data ไปใชในการวางแผนพัฒนาการศึกษาไดทุกระดับการศึกษา 

           (6) กําหนดจุดเนนการพัฒนาสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาในแตละปงบประมาณรวมกัน 
และสงเสริมใหมีการปฏิบัติตามคานิยมองคกรอยางเขมแข็ง โดยเฉพาะอยางยิ่งดานความมีวินัย ความ
รับผิดชอบ ตองานในหนาท่ีและภารกิจขององคกร 

๗.๒ สถานศึกษา 
(1) ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของสถานศึกษา โดยการพัฒนาหลักสูตร การจัดการเรียนรู  

การบริหารงานวิชาการ ใหสอดคลองกับความเปลี่ยนแปลง นําไปสูการพัฒนาผูเรียนในศตวรรษท่ี 21  

(3R 8C) มีคุณธรรมจริยธรรม ทัศนคติท่ีถูกตอง คานิยมท่ีดีงาม 

  (2) ยกระดับคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ใหมีสวนรวมในการบริหาร/พัฒนา
หลักสูตร และการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ใหสถานศึกษาเปนแหลงเรียนรูตลอดชีวิตของคน
ในชุมชน 

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

อํานวยความสะดวกการเรียน เนนการสอนใหผูเรียนพัฒนาทักษะการคิด วิเคราะห คิดสรางสรรค ใหกับ

นักเรียนทุกคนอยางเปนรูปธรรมทุกโรงเรียน 

         (๕) สงเสริมการพัฒนางานของผูบริหาร ครู นักเรียน ใหเปนบุคคลแหงการเรียนรู เปน
นวัตกร ใชนวัตกรรม PLC, Active Learning, STEM, IS, English, Higher Order Thinking สรางสรรค
ผลงาน ผูบริหาร ครู และนักเรียนใหเปนนวัตกรรมและกาวสูโรงเรียนนวัตกรรม (Thailand 4.0) 
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สวนที่ 2   
ผลการดําเนินงาน 

ดานการบริหารจัดการ 
 

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 1  มีสถานศึกษาในสังกัดท่ีรับผิดชอบในพ้ืนท่ี  
4 อําเภอ ไดแก   อําเภอเมืองเชียงใหม อําเภอดอยสะเก็ด  อําเภอสันกําแพง และอําเภอแมออน  ซ่ึงมีผลการ
ดําเนินงานดานการบริหารจัดการตามภารกิจ  ดังนี้ 

1. ปริมาณการศึกษา 
              จํานวนสถานศึกษา นักเรียน ครู และหองเรียน ปการศึกษา 2562 

ท่ี อําเภอ 
จํานวน

สถานศึกษา 
(แหง) 

จํานวนนักเรียน 
(คน) 

จํานวนครู 
(คน) 

จํานวนหองเรียน
(หอง) 

1 เมืองเชียงใหม 31 10,804 537 407 

2 ดอยสะเก็ด 25 4,244 267 253 

3 สันกําแพง 22 4,675 237 219 

4 แมออน 9 1,313 83 75 

รวมท้ังส้ิน 87 21,036 1,124 954 

    จํานวนสถานศึกษา นักเรียน ครู และหองเรียน ปการศึกษา 2563 

ท่ี อําเภอ 
จํานวน

สถานศึกษา 
(แหง) 

จํานวนนักเรียน 
(คน) 

จํานวนครู 
(คน) 

จํานวนหองเรียน
(หอง) 

1 เมืองเชียงใหม 31 10,625 552 415 

2 ดอยสะเก็ด 24 4,171 227 245 

3 สันกําแพง 22 4,908 258 230 

4 แมออน 9 1,298 77 76 

รวมท้ังส้ิน 86 21,002 1,114 966 

*ในปการศึกษา 2563 โรงเรียนบานแมจอง อ.ดอยสะเก็ด ไดโอนไปสังกัด อปท.(เทศบาลตําบลตลาดใหญ) 

 

 

 

 



34 

 

    จํานวนขอมูลนักเรียนจําแนกตามระดับชั้น ปการศึกษา 2562 – 2563 
ระดับช้ัน ปการศึกษา 2562 ปการศึกษา 2563 

อนุบาลปท่ี 1 316 255 
อนุบาลปท่ี 2 1,271 1,251 
อนุบาลปท่ี 3 1,425 1,497 

รวมกอนประถมศึกษา 3,012 3,003 
ประถมศึกษาปท่ี 1 2,989 2,822 
ประถมศึกษาปท่ี 2 2,646 2,854 
ประถมศึกษาปท่ี 3 2,559 2,630 
ประถมศึกษาปท่ี 4 2,536 2,531 
ประถมศึกษาปท่ี 5 2,498 2,497 
ประถมศึกษาปท่ี 6 2,508 2,456 
รวมประถมศึกษา 15,736 15,790 
มัธยมศึกษาปท่ี 1 807 728 
มัธยมศึกษาปท่ี 2 816 746 
มัธยมศึกษาปท่ี 3 665 735 

รวมมัธยมศึกษาตอนตน 2,288 2,209 
รวมท้ังส้ิน 21,036 21,002 

 

 
   จํานวนบานเรียน สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 1 ปการศึกษา 2562 – 2563 
 

ท่ี อําเภอ ปการศึกษา 2562 ปการศึกษา 2563 
จํานวนบานเรียน

(แหง) 
จํานวนนักเรียน

(คน) 
จํานวนบานเรียน

(แหง) 
จํานวนนกัเรียน

(คน) 
1 เมืองเชียงใหม 19 23 24 29 
2 ดอยสะเก็ด 3 4 5 5 
3 สันกําแพง 9 12 10 14 
4 แมออน 1 1 - - 

รวมท้ังส้ิน 32 40 39 48 
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    จํานวนโรงเรียนจําแนกตามขนาดโรงเรียน ปการศึกษา 2562 – 2563 
 

ขนาดโรงเรียน จํานวนโรงเรียนแยกตามขนาดโรงเรียน 
ปการศึกษา 2562 ปการศึกษา 2563 

นักเรียน 1-120 คน 36 35 
นักเรียน 120-200 คน 17 18 
นักเรียน 201-300 คน 15 15 
นักเรียน 301-500 คน 10 10 
นักเรียน 501-1,499 คน 7 6 
นักเรียน 1,500-2,499 คน 2 2 

รวม 87 86 
 

  จํานวนขอมูลครูและบุคลากรทางการศึกษา ในสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา เชียงใหม   

เขต 1  ปงบประมาณ 2563 

ท่ี ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ในสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 1 

จํานวน
(คน) 

1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2 
3 

ขาราชการท่ีปฏิบัติงานในสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 1 
1.1 ผูอํานวยการ 
1.2 รองผูอํานวยการ 
1.3 กลุมอํานวยการ 
1.4 กลุมบริหารงานบุคคล 
1.5 กลุมนโยบายและแผน 
1.6 กลุมบริหารงานการเงินและสินทรัพย 
1.7 กลุมสงเสริมการจัดการศึกษา 
1.8 กลุมนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา 
1.9 กลุมกฎหมายและคดี 
1.10กลุมสงเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
1.11กลุมพัฒนาครูและบุคลากร 
1.12หนวยตรวจสอบภายใน 
ลูกจางประจํา 
ลูกจางชั่วคราว/พนักงานราชการ 
 

 
1 
4 
7 
5 
7 
6 
5 

13 
1 
1 
- 
3 
5 
9 

รวมท้ังสิ้น 67 
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  จํานวนขอมูลผูบริหาร/ขาราชการครูและบุคลากรในสถานศึกษา ปงบประมาณ 2563  
 

ท่ี ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ในสถานศึกษา 87 แหง 

จํานวน
(คน) 

1 
 
 
   
    
  2 
  3 
4 

ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
1.1 ผูอํานวยการสถานศึกษา 
1.2 รองผูอํานวยการสถานศึกษา 
1.3 คร ู
1.4 บุคลากรทางการศึกษา 
พนักงานราชการ(ครู) 
ลูกจางประจํา 
ลูกจางชั่วคราว 
4.1 ครูข้ันวิกฤต 
4.2 ครูวิทยาศาสตร คณิตศาสตร 
4.3 ครูผูทรงคุณคา 
4.4 ครูธุรการ 
4.5 พ่ีเลี้ยงเด็กพิการ 
4.6 นักการภารโรง 
 

 
76 
6 

1,031 
1 

18 
45 

 
58 
18 
25 
86 
39 
35 

รวมท้ังสิ้น 1,444 
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     2. คุณภาพการศึกษา 
    2.1  ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ  (O-NET)  ปการศึกษา  2562  เปรียบเทียบกับ  

ระดับประเทศ  ระดับสังกัด  และระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษา  

ระดับประถมศึกษาปท่ี 6 
                     คะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ  (O-NET)  ชั้นประถมศึกษาปท่ี 6   
ปการศึกษา 2562 ระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษา ระดับสังกัดและ ระดับประเทศ 

กลุมสาระ ระดับเขตพ้ืนท่ี ระดับสังกัด ระดับประเทศ 

ภาษาไทย 52.72 47.95 49.07 

คณิตศาสตร 35.69 31.60 32.90 

วิทยาศาสตร 38.02 34.30 35.55 

ภาษาอังกฤษ 36.72 30.86 34.42 

เฉล่ีย 40.79 36.18 37.99 

 

 

 

จากตารางและแผนภูมิ พบวา คะแนนเฉลี่ยท้ัง 4  กลุมสาระการเรียนรูและรวมเฉลี่ย ของการ
ทดสอบทางการศึกษา ระดับชาติ  (O-NET)  ชั้นประถมศึกษาปท่ี 6 ปการศึกษา 2562 ระดับเขตพ้ืนท่ี
การศึกษามีคะแนนเฉลี่ยสูงกวาระดับสังกัดและระดับประเทศ   
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ภาษาไทย คณิตศาสตร วิทยาศาสตร ภาษาอังกฤษ เฉลี่ย 

ระดับเขตพ้ืนที่ 

ระดับสังกัด 

ระดับประเทศ 

แผนภูมิแสดง ผลการทดสอบ O-NET ปการศึกษา 2562 ชั้นประถมศึกษาปท่ี 6 สพป.เชียงใหม เขต 1 
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              การเปรียบเทียบผลการทดสอบ O-NET  ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี  6   

โรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต  1  ปการศึกษา  2561-2562 

วิชา ระดับ ปการศึกษา2561 ปการศึกษา2562 ผลตาง62/61 

  ระดับเขตพ้ืนท่ี 59.64 52.72 -6.92 

ไทย ระดับสพฐ. 54.61 47.95 -6.66 

  ระดับชาติ 55.9 49.07 -6.83 

  ระดับเขตพ้ืนท่ี 42.67 35.69 -6.98 

คณิตศาสตร ระดับสพฐ. 35.65 31.6 -4.05 

  ระดับชาติ 37.5 32.9 -4.6 

  ระดับเขตพ้ืนท่ี 42.02 38.02 -4 

วิทยาศาสตร ระดับสพฐ. 38.83 34.3 -4.53 

  ระดับชาติ 39.93 35.55 -4.38 

  ระดับเขตพ้ืนท่ี 42.89 36.72 -6.17 

ภาษาอังกฤษ ระดับสพฐ. 35.47 30.86 -4.61 

  ระดับชาติ 39.24 34.42 -4.82 

 

   

จากตาราง และแผนภูมิ พบวา  คะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน  (O-NET)   ของ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี  6  โรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม  เขต  1  
ปการศึกษา  2561-2562  ทุกระดับ มีคะแนนท่ีลดลง 

 

0

10

20

30

40

50

60

ระ
ดับ

เข
ตพื้

นท
ี่ 

ระ
ดับ

สพ
ฐ.

 

ระ
ดับ

ชา
ติ 

ระ
ดับ

เข
ตพื้

นท
ี่ 

ระ
ดับ

สพ
ฐ.

 

ระ
ดับ

ชา
ติ 

ระ
ดับ

เข
ตพื้

นท
ี่ 

ระ
ดับ

สพ
ฐ.

 

ระ
ดับ

ชา
ติ 

ระ
ดับ

เข
ตพื้

นท
ี่ 

ระ
ดับ

สพ
ฐ.

 

ระ
ดับ

ชา
ติ 

ไทย คณิตศาสตร วิทยาศาสตร ภาษาอังกฤษ 

ปการศึกษา2561 

ปการศึกษา2562 

แผนภูมิท่ี 3 ผลการทดสอบ O-NETเปรียบเทียบ ปการศึกษา 2561-2562 ชั้นประถมศึกษาปท่ี  6  
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ระดับมัธยมศึกษาปท่ี 3  

                     คะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ  (O-NET)  ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3   
ปการศึกษา 2562 ระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษา  ระดับสังกัดและ ระดับประเทศ 

กลุมสาระ ระดับเขตพ้ืนท่ี ระดับสังกัด ระดับประเทศ 

ภาษาไทย 55.44 55.91 55.14 

คณิตศาสตร 24.59 26.98 26.73 

วิทยาศาสตร 29.65 30.22 30.07 

ภาษาอังกฤษ 30.66 32.98 33.25 

เฉลี่ย 35.09 36.52 36.30 

 
 
 

 
จากตาราง และแผนภูมิ พบวา  คะแนนเฉลี่ยรวม 4 กลุมสาระการเรียนรูของการทดสอบทางการศึกษา

ระดับชาติ    ) O-NET)  ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3  ปการศึกษา 2562   ซ่ึงมี คะแนนเฉลี่ยต่ํากวาระดับสังกัดและ
ระดับประเทศ    สาระวิชาภาษาไทย  มีผลคะแนนเฉลี่ยสูงกวาระดับสังกัดและระดับประเทศ สวนสาระการ

เรียนรูคณิตศาสตร วิทยาศาสตรและภาษาอังกฤษ ระดับเขตพ้ืนท่ีมีคะแนนเฉลี่ยต่ํากวา ระดับสังกัด  และ
ระดับประเทศ ท้ังสามสาระการเรียนรู 

0

10

20

30

40

50

60

ภาษาไทย คณิตศาสตร วิทยาศาสตร ภาษาอังกฤษ เฉลี่ย 

ระดับเขตพ้ืนที่ 

ระดับสังกัด 

ระดับประเทศ 

แผนภูมิแสดง ผลการทดสอบ O-NET ปการศึกษา 2562 ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3 สพป.เชียงใหม เขต 1 
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การเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O-NET)  ของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปท่ี  3 โรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต  1  ปการศึกษา  
2561-2562 

วิชา ระดับ ปการศึกษา2561 ปการศึกษา2562 ผลตางป 62/61 
  ระดับเขตพ้ืนท่ี 55.38 55.44 0.06 

ไทย ระดับสพฐ. 55.04 55.91 0.87 
  ระดับชาติ 54.42 55.14 0.72 
  ระดับเขตพ้ืนท่ี 27.31 24.59 -2.72 

คณิตศาสตร ระดับสพฐ. 30.28 26.98 -3.30 
  ระดับชาติ 30.04 26.73 -3.31 
  ระดับเขตพ้ืนท่ี 35.94 29.65 -6.29 

วิทยาศาสตร ระดับสพฐ. 36.43 30.22 -6.21 
  ระดับชาติ 36.10 30.07 -6.03 
  ระดับเขตพ้ืนท่ี 27.29 30.66 3.37 

ภาษาอังกฤษ ระดับสพฐ. 29.10 32.98 3.88 
  ระดับชาติ 29.45 33.25 3.80 

   

            

จากตาราง และแผนภูมิ พบวา  คะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน  (O-NET)   ของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปท่ี 3  โรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม  เขต  1  เม่ือพิจารณา
เปรียบเทียบปการศึกษา 2561- 2562  กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย  และกลุมสาระการเรียนรูภาษาอังกฤษ  
มีผลตางเพ่ิมข้ึน กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตรและ วิทยาศาสตร มีผลตางลดลง  

0

10

20

30

40

50

60

ระ
ดับ

เข
ตพื้

นท
ี่ 

ระ
ดับ

สพ
ฐ.

 

ระ
ดับ

ชา
ติ 

ระ
ดับ

เข
ตพื้

นท
ี่ 

ระ
ดับ

สพ
ฐ.

 

ระ
ดับ

ชา
ติ 

ระ
ดับ

เข
ตพื้

นท
ี่ 

ระ
ดับ

สพ
ฐ.

 

ระ
ดับ

ชา
ติ 

ระ
ดับ

เข
ตพื้

นท
ี่ 

ระ
ดับ

สพ
ฐ.

 

ระ
ดับ

ชา
ติ 

ไทย คณิตศาสตร วิทยาศาสตร ภาษาอังกฤษ 

ปการศึกษา2561 

ปการศึกษา2562 

แผนภูมิแสดง ผลการทดสอบ O-NETเปรียบเทียบ ปการศึกษา 2561-2562  ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี  3 
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2.2  ผลการประเมินคุณภาพผูเรียน (NT)  ช้ันประถมศึกษาปท่ี 3   ปการศึกษา  2562   
เปรียบเทียบกับ ระดับประเทศ  ระดับสังกัด  และระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษา  

       

ดาน ระดับเขตพ้ืนท่ี ระดับ สพฐ. ระดับประเทศ 
ดานคณิตศาสตร 49.48 45.64 44.94 
ดานภาษาไทย 49.27 46.00 46.46 

รวมความสามารถ
ท้ัง 2 ดาน 

49.37 45.82 45.70 

 

 

  เปรียบเทียบผลการประเมินคุณภาพผูเรยีน (NT) ชั้นประถมศึกษาปท่ี 3 ปการศึกษา 2562 

กับปการศึกษา 2561 

ระดับ ปการศึกษา 2561 ปการศึกษา 2562 ผลตาง 62/61 
ระดับเขตพ้ืนท่ี 53.44 49.37 -4.07 
ระดับ สพฐ. 49.39 45.82 -3.57 
ระดับ ประเทศ 49.48 45.70 -3.78 
 

จากตาราง และแผนภูมิ พบวา  คะแนนเฉลี่ยผลการประเมินคุณภาพ (NT) ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 3  
โรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม  เขต  1  ในปการศึกษา 2562 สูงกวา
ระดับสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน และระดับประเทศ   และเม่ือพิจารณาเปรียบเทียบ           
ปการศึกษา 2561- 2562  มีผลตางลดลง  
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2.3  ผลการประเมินความสามารถดานการอานของผูเรียน  ช้ันประถมศึกษาปท่ี 1   ปการศึกษา  
2562   เปรียบเทียบกับ ระดับประเทศ  ระดับสังกัด  และระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษา  

       

สมรรถนะ ระดับเขตพ้ืนท่ี ระดับ สพฐ. ระดับประเทศ 
อานออกเสียง 60.04 67.49 68.50 

อานรูเรื่อง 66.80 72.51 72.81 
รวมท้ัง 2 สมรรถนะ 63.42 70.00 70.66 

 

 

เปรียบเทียบผลการประเมินความสามารถดานการอานของผูเรียน ชั้นประถมศึกษาปท่ี 1      

ปการศึกษา 2562 กับปการศึกษา 2561 

สมรรถนะ ปการศึกษา 2561 ปการศึกษา 2562 ผลตาง 62/61 
อานออกเสียง 62.54 60.04 -2.5 
อานรูเรื่อง 68.68 66.80 -1.88 
รวม 2 สมรรถนะ 65.61 63.42 -2.19 

จากตาราง และแผนภูมิ พบวา  คะแนนเฉลี่ยผลการประเมินความสามารถดานการอานของ
ผูเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 1 (RT) โรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม  เขต  1             
ในปการศึกษา 2562 ต่ํากวาระดับสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน และระดับประเทศ   และเม่ือ
พิจารณาเปรียบเทียบ ปการศึกษา 2561- 2562  มีผลตางลดลง  
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 3. ดานการบริหารงบประมาณ 
  สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 1 ไดพัฒนาระบบการกํากับ ติดตาม 
ตรวจสอบการบริหารจัดการงบประมาณท่ีมีประสิทธิภาพอยางจริงจังและตอเนื่อง  โดยกําหนดเปาหมายให
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา สถานศึกษา เบิกจายงบประมาณในภาพรวมไดไมนอยกวารอยละ 96  และงบ
ลงทุนไมนอยกวารอยละ 87  ซ่ึงสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 1  มีผลการดําเนินงาน
ดังนี้  
 

งบประมาณ งบประมาณท่ีไดรับจัดสรร ผลการเบิกจาย รอยละ 
งบบุคลากร 5,691,000 4,854,734 85.31% 
งบดําเนินงาน 61,190,644 55,660,353.89 89.50 
งบลงทุน 51,330,760 45,502,621 88.65 
เงินอุดหนุน 90,009,704 89,085,443 98.97 
งบรายจายอ่ืน 5,227,486 3,657,102 69.96 
 
 

 
 
ขอมูลการเบิกจาย ณ 31 สิงหาคม 2563 
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๔๔ 
 

ผลการดําเนินงานดานนโยบาย 

นโยบายท่ี 1  การจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของมนุษยและของชาติ 
โครงการนอมนําพระราโชบายดานการศึกษาสูการปฏิบัติ และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปพัฒนา

ผูเรียนใหมีคุณลักษณะอันพึงประสงค “อยูอยางพอเพียง” ไดอยางมีประสิทธิภาพ ประจําปงบประมาณ 2563  

วิธีการดําเนินงาน 

          1. การนอมนําพระบรมราโชบายดานการศึกษาของในหลวงรัชกาลท่ี 10 

                  สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 1 ไดดําเนินการสงเสริมสนับสนุนให

สถานศึกษาทุกโรงในสังกัดจํานวน 84  โรงเรียนนอมนําพระราโชบายดานการศึกษาของในหลวง สูการปฏิบัติ

อยางเปนระบบ โดยกําหนดเปนนโยบายของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาในแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา

ของ สพป.เชียงใหม เขต 1 พ.ศ. 2562-2565 โดยกําหนดแผนยุทธศาสตรคือ  สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาเชียงใหม เขต 1 เปนเขตพ้ืนท่ีการศึกษาแหงนวัตกรรม ซ่ึงนวัตกรรมไดแบงออกเปน 2  กลุมคือ 

นวัตกรรมวิชาการ และนวัตกรรมการสรางคนดีสูสังคม     

                  นวัตกรรมการสรางคนดีสูสังคม เปนการหลอมรวมกิจกรรมหลักของทุกโครงการท่ีเปนนโยบาย

ของ สพฐ. เชน โรงเรียนสุจริต, โรงเรียนคุณธรรม, โรงเรียนวิถีพุทธ, โรงเรียนท่ีใชสติและสมาธิเปนฐานในการ

จัดการเรียนรู, โรงเรียนในโครงการกองทุน, โรงเรียนท่ีนอมนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสูสถานศึกษา, 

โรงเรียนท่ีนอมนําศาสตรพระราชาสูสถานศึกษา ฯลฯ  กระบวนการสงเสริมคือ โรงเรียนรวมกลุมเปนเครือขาย

เพ่ือรวมกันพัฒนาและสรางนวัตกรรม เขตพ้ืนท่ีการศึกษาสนับสนุนงบประมาณสําหรับแตละเครือขายในการ

ดําเนินการใหสอดคลองกับบริบทและสภาพปญหาความตองการ  และกําหนดจัด Symposium นําเสนอ

นวัตกรรมและแลกเปลี่ยนเรียนรูนวัตกรรมของโรงเรียน,ครู, ในภาคเรียนท่ี 2 ปการศึกษา 2563   

              มีการรวมมือกับสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหมสงเสริมและคัดเลือกโรงเรียนตนแบบดาน

การนอมนําพระราโชบายดานการศึกษาสูการปฏิบัติอยางเปนรูปธรรม โดยไดคัดเลือกโรงเรียนตลาดข้ีเหล็ก 

อําเภอดอยสะเก็ด เปนตัวแทนของเขตพ้ืนท่ีเพ่ือรับการสนับสนุนงบประมาณจาก ศธจ.เชียงใหม  เพ่ือเปนศูนย

เรียนรูและตนแบบโรงเรียนท่ีใชปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและศาสตรพระราชาสูการปฏิบัติของสํานักงานเขต

พ้ืนท่ี      

                สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาไดอนุมัติโครงการ “นวัตกรรมสรางคนดีสูสังคม” โดยบูรณาการ

ผานโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. เปนหลักซ่ึงใชรูปแบบการเรียนรูแบบโครงงานคุณธรรม สพฐ. โดย

กําหนดใหทุกโรงเรียนดําเนินการใหสอดคลองกับบริบท ปญหาและความตองการ ตลอดท้ังในภาวะการแพร

ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 2019  ซ่ึงกระบวนการของกิจกรรมโครงงานนั้น ไมวาจะเปนปญหาหรือกิจกรรมใด ๆ  

ครูตองใหนักเรียนวิเคราะหความสอดคลองกับหลักการของพระราโชบายดานการศึกษา 

1. การนอมนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  

                  สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 1 ไดรวมมือกับ กอ.รมน.จ.ชม.ในการ

นอมนําปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสูการปฏิบัติจริงในสถานศึกษาผานการจัดประชุมปฏิบัติการและนิเทศ   



๔๕ 
 

รายโรงเรียน การเชิญผูบริหารโรงเรียนเขามารวมกิจกรรมรวมกับ กอ.รมน.จ.ชม.  และ กอ.รมน.จ.ชม. ไดรวม

สรางโรงเรียนตนแบบคือ โรงเรียนตลาดข้ีเหล็กอําเภอดอยสะเก็ดเปนศูนยเรียนรูดานเศรษฐกิจพอเพียง มีการ

เลี้ยงปลา ไก ปลูกผัก เพ่ืออาหารกลางวัน และขยายกิจกรรมไปสูชุมชน โดยใหนักเรียนนําไกและปลาไปเลี้ยงใน

ชุมชนเพ่ือสรางเปนเครือขายและเรียนรูไปดวยกัน   และพัฒนาโรงเรียนดานความรู ความเขาใจ และความ

ตระหนักในการนอมนําปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสูสถานศึกษา ผานกิจกรรมนิเทศของกลุมนิเทศติดตามและ

ประเมินผล  และการรวมมือกับ กอ.รมน.จ.ชม. และไดสงเสริมโรงเรียนใหสมัครเขารับการประเมินเปนศูนยการ

เรียนรูตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงดานการศึกษาประจําปการศึกษา 2562-2563 โดยมีจํานวน 2 

โรงเรียนคือ โรงเรียนตลาดข้ีเหล็ก โรงเรียนบานแมหวาน  

ผลการดําเนินงาน  

เชิงปริมาณ 

         สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม  เขต 1 มีสถานศึกษาในสังกัดไดรับการ

พัฒนาและประเมินผานการเปนสถานศึกษาพอเพียง  โรงเรียนวิถีพุทธ  โรงเรียนคุณธรรม สพฐ. โรงเรียนท่ีนอมนํา

พระราโชบายดานการศึกษาสูสถานศึกษาครบทุกโรงเรียนคิดเปนรอยละ 100    

           เชิงคุณภาพ 

              สถานศึกษาจํานวน 86 โรงเรียนผานการประเมินเปนสถานศึกษาพอเพียงทุกโรงเรียน คิดเปน

รอยละ 100 และไดดําเนินการตามแผนงานโครงการหลักของ สพฐ.คือ โรงเรียนวิถีพุทธ โรงเรียนคุณธรรม สพฐ. 

โรงเรียนท่ีนอมนําพระราโชบายดานการศึกษาสูสถานศึกษา, ศาสตรพระราชา ครบทุกโรงเรียนคิดเปนรอยละ 

100   โรงเรียนวัดสันกลางเหนือ ผานการประเมินเปนศูนยเรียนรูตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง จึงเปน

แหลงเรียนรูและศึกษาดูงานของโรงเรียนในเขตพ้ืนท่ีและโรงเรียนตางเขต  ผูบริหารโรงเรียนวัดสันกลางเหนือและ

โรงเรียนตลาดข้ีเหล็กไดรับเชิญเปนวิทยากรขยายผลการพัฒนาสูศูนยเรียนรูตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียง  และปการศึกษา 2562-63 มี 2 โรงเรียนขอรับการประเมินเปนศูนยการเรียนรูตามหลักของปรัชญา

ของเศรษฐกิจพอเพียง 

                      ผลการคัดเลือกรางวัลสูงสุดระดับชาติ สถานศึกษาพอเพียงท่ีมีผลการปฏิบัติ ท่ี เปนเลิศ             

ปการศึกษา 2562 ของศูนยศึกษาการพัฒนาท่ียั่งยืนและเศรษฐกิจพอเพียง  ไดประกาศศูนยศึกษาการพัฒนาท่ี

ยั่งยืนและเศรษฐกิจพอเพียง สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตรเรื่อง ผลการคัดเลือกรางวัลสูงสุดระดับชาติ 

สถานศึกษาพอเพียงท่ีมี  ผลการปฏิบัติท่ีเปนเลิศ มีโรงเรียนในสังกัดจํานวน 3 โรงเรียน คือ โรงเรียนทาเหนือวิทยา  

โรงเรียนบานโปงนอย  และโรงเรียนชุมชนวัดทาเดื่อ 

ปญหาอุปสรรค 

การพัฒนาสถานศึกษาจากสถานศึกษาพอเพียงสูการเปนศูนยการเรียนรูตามหลักปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง อุปสรรคของสถานศึกษาคือ  เปาหมายหรือแผนงานไมตอเนื่องหรือมีการเปลี่ยนผูบริหาร

สถานศึกษาทําใหเปาหมายหรือจุดเนนมีการเปลี่ยนกิจกรรม 

 



๔๖ 
 

ขอเสนอแนะ 

                 1. สรางกระบวนการใหโรงเรียนมีความตระหนักในการนอมนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียงโดยบูรณาการสูการทํางานปกติของสถานศึกษา เพ่ือใหเปนความสําคัญและการธํารงไวตอเนื่อง ยั่งยืน 

                 2. มีเวทีเพ่ือสงเสริม พัฒนา และเผยแพรนวัตกรรมการดําเนินงานการดําเนินงานท่ีนอมนําหลัก

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง, ศาสตรพระราชา,พระราโชบายดานการศึกษาสูสถานศึกษา ในระดับโรงเรียน,ระดับ

เครือขาย,ระดับเขตพ้ืนท่ี เพ่ือใหทุกฝายเขาใจและดําเนินการไดตอเนื่อง 
 

           
 

25-26 กรกฏาคม 2563 กิจกรรมการนําเสนอโครงการ ในเวทีเปดบานนวัตกรรม ประจําปงบประมาณ 

2563 ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ อบจ.เชียงใหม 

   
                

7 สิงหาคม 2563 การรับการประเมินใหเปนศูนยการเรียนรูตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  ณ 

โรงเรียนบานแมหวานและโรงเรียนตลาดข้ีเหล็ก  ปการศึกษา 2563  

   
 

 



๔๗ 
 

โครงการการปองกันปญหาและแกไขภัยคุกคามทุกรูปแบบในสถานศึกษา ภายใตระบบการดูแลชวยเหลือ

และคุมครองนักเรียน ประจําปงบประมาณ 2563 

วิธีดําเนินงาน 

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 1   ดําเนินการสงเสริม สนับสนุนให
สถานศึกษามีระบบการดูแลชวยเหลือและคุมครองนักเรียนท่ีมีประสิทธิภาพ ตามจุดเนนในการพัฒนา โดยมีศูนย
เฉพาะกิจคุมครองและชวยเหลือนักเรียน (ฉก.ชน.สพท) ดําเนินการขับเคลื่อน คํานึงถึงสิทธิของนักเรียนใหไดรับ
โอกาสทางการศึกษาดวยรูปแบบท่ีเหมาะสม พัฒนาบุคคลากรของ สพท. และสถานศึกษาใหมีความรู
ความสามารถในการดําเนินงานระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียน อยางเปนระบบและตอเนื่อง โดยจัดทําโครงการ
การปองกันปญหาและแกไขภัยคุกคามทุกรูปแบบในสถานศึกษา ภายใตระบบการดูแลชวยเหลือ และคุมครองนักเรียน  
เพ่ือสงเสริมและพัฒนาใหนักเรียนมีคุณภาพชีวิตท่ีดี เปนสุข ปลอดภัยจากปญหาภัยคุกคามในรูปแบบตาง ๆ เชน 
ภัยจากยาเสพติด ความรุนแรง การคุกคามในชีวิต และทรัพยสิน การคามนุษย อาชญากรรมไชเบอรและภัยพิบัติ
ตาง ๆ เปนตน กระบวนการข้ันตอน มีดังนี้ 

1.จัดทําคูมือแนวทางการดําเนินการดูแลชวยเหลือและคุมครองนักเรียนและประชุมชี้แจงนโยบาย

แนวทางและมาตรการดูแลชวยเหลือและคุมครองนักเรียนใหผูบริหาร.ในสังกัด 
2.จัดประชุมนักจิตวิทยาประจําสถานศึกษาเพ่ือชี้แจงนโยบายการดูแลชวยเหลือนักเรียนและ 

ดูแลกลุมเด็กท่ีมีความตองการพิเศษ  

    3.จัดจัดกรรมเยี่ยมบานนักเรียน และโรงเรียนเพ่ือติดตามดูแลชวยเหลือกลุมเด็กท่ีมีความตองการพิเศษ 

(จิตวิทยาคลินิก) และกลุมนักเรียนปกติ และลงพ้ืนท่ีเยี่ยมบานนักเรียนในกรณีฉุกเฉินท่ีไดรับผลกระทบจากภัย

พิบัติ ภัยคุกคามตาง ๆ (เปนรายกรณีท่ีไดรับรองขอ)  

          4. กิจกรรมการคัดเลือกสถานศึกษาเพ่ือรับรางวัลระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียนและคัดเลือกครู

ตนแบบการจัดการเรียนรูบูรณาการทักษะชีวิต ประจําป 2563 
          5. กิจกรรมการสงเสริมความประพฤตินักเรียนและคุมครองนักเรียน ออกตรวจรวมกับเครือขาย พสน. 

ตามพ้ืนท่ีจุดเสี่ยง จุดอับตางๆ รอบเขตพ้ืนท่ีงหวัดเชียงใหม ในเทศกาลหรือกิจกรรมสําคัญตางๆ เชน             

วันวาเลนไทน   วันลอยกระทง หรือชวงปดภาคเรียน ชวงการสอบตาง ๆ 

          6. การบริหารจัดการของสํานักงานเขตพ้ืนทีการศึกษาและตามภารกิจของนยเฉพาะกิจคุมครองและ

ชวยเหลือนักเรียน 

ผลการดําเนินงาน   

เชิงปริมาณ 

สถานศึกษาท่ีมีระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียนอยางเปนระบบ จํานวน 86 แหง คิดเปนรอยละ 100 
เชิงคุณภาพ 

1.จัดทําคูมือแนวทางการดําเนินการดูแลชวยเหลือและคุมครองนักเรียน 

2. ประชุมชี้แจงนโยบายแนวทางและมาตรการดูแลชวยเหลือและคุมครองนักเรียนใหผุบริหาร

และครูท่ีรับผิดชอบ ในสถานศึกษาประจําป 2563 ใหกับผูบริหารสถานศึกษา จํานวน 2 ครั้ง ครั้งท่ี 1 ในวันท่ี  

6  มีนาคม 2563  ณ โรงเรียนหมูบานสหกรณ 2   ครั้งท่ี 2 ในวันท่ี19 พฤษภาคม พ.ศ. 2563  ณ หอง

ประชุมลานเงิน สพป.เชียงใหม เขต 1  



๔๘ 
 

3. ศูนยเครือขายเฝาระวัง ฉก.ชน. ของ สพป.เชียงใหม เขต 1  รวมกับศูนยเสมารักษจังหวัด

เชียงใหม ปฏิบัติหนาท่ีออกตรวจพ้ืนท่ีเฝาระวังปญหาความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา ในเทศกาลวันแหงความรัก 

14 กุมภาพันธ 2563 และ เครือขาย ฉก.ชน.ของสถานศึกษา รวมกับฝายปกครอง ตํารวจ ออกตรวจพ้ืนท่ีรอบเขต

พ้ืนท่ีรับผิดชอบอําเภอเมืองเชียงใหม อําเภอสันกําแพง อําเภอดอยสะเก็ด และอําเภอแมออน  จํานวน  25   แหง 

ปรากฏวาชวงเชา จะไมพบนักเรียนและนักศึกษาตามจุดเสีย่ง จุดสาธารณะและหางสรรพสินคา   

4. ศูนยเครือขายเฝาระวัง ฉก.ชน. ของ สพป.เชียงใหม เขต 1  ลงพ้ืนท่ีเยี่ยมบานนักเรยีนในสังกัด 

เพ่ือเสริมสรางขวญัและกําลังใจ รับทราบปญหา และประสานสงตอใหเครือขายสหวชิาชีพ ดําเนินการในสวนท่ี

เก่ียวของ 

1) ไฟไหมบานนักเรียนโรงเรยีนบานบวกครกนอย 

2) นักเรยีนถูกครูทําโทษ โรงเรยีนโปงกุม 

3) การระดมทุนเพ่ือการศึกษา “โครงการปนน้ําใจใหนอง สพป.เชยีงใหม เขต 1  รับเงิน

บริจาค จาํนวน 60,000 บาท และผานหนวยงานเอกชน มูลนธิิ เพ่ือใหทุนการศึกษาแกเด็กนักเรียน 108,,000 บาท 

รับจักรยานแจกจายใหกับนักเรยีนในสังกัด จํานวน 50 คัน  

5.  กํากับติดตามใหสถานศึกษาดําเนินการขอรับจดัสรรเงินอุดหนุนปจจัยพ้ืนฐานนักเรยีนยากจน

พิเศษแบบมีเง่ือนไข จากกองทุนเพ่ือความเสมอภาคทางการศึกษา ในปการศึกษา 2562 มีนักเรียนไดรับเงินทุนจํานวน 

8,980 ราย เปนเงิน 5,304,500 บาท  

6. ดําเนินการจัดตั้งศูนยบรหิารจัดการศึกษาในสถานการณแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรสัโคโรนา

2519 (COVID-19) เยีย่มสถานศึกษาและบานนักเรียน เพ่ือเตรียมความพรอมในการจัดการเรียนการสอน ของ

สถานศึกษา ชวงระหวางวันท่ี 27 – 29 พฤษภาคม 2563 

7. ดําเนินการรวมกับมูลนิธิรักไทย(ภาคเหนือ) นํารองโครงการนักเรียนกาวทันยุติการรังแกกันใน

โรงเรียน (Bully) และโซเซียล โดยมีโรงเรียนบานหนองโคงและโรงเรียนวัดชางเค่ียน เขารวมโครงการ จัดประชุมชี้แจง

แนวทางการขับเคลื่อน ในวนัท่ี 13 มีนาคม 2563 

8. สงเสริมสนบัสนนุใหสถานศึกษาในเขตอําเภอแมออน เขารวมโครงการการดําเนินงานสุขภาพจิต

โรงเรียน กับศูนยสุขภาพจิตท่ี 1 กรมสุขภาพจิต รวมกับโรงเรยีนแมออนวิทยาลยั จํานวน 3 แหง ไดแก โรงเรียนวัด

หวยแกว โรงเรยีนวดัหวยทรายและโรงเรียนทาเหนือวิทยา เพ่ือคัดกรองนักเรียนท่ีมีพฤติกรรมเสี่ยง ผาน Application 

Hero เพ่ือนําขอมูล ไปวางแผนชวยเหลือในระบบการดูแลชวยเหลือวัยเรียนของกรมสุขภาพจติ  

                        9. จัดประชุมนักจิตวิทยาประจําสถานศึกษาใหกับครูท่ีรับผิดชอบงานแนะแนวเพ่ือชี้แจงนโยบาย

การดูแลชวยเหลือนักเรียนและดูแลกลุมเด็กท่ีมีความตองการพิเศษ ในวันท่ี 24 กรกฎาคม 2563 ณ หองประชุม

ลานเงิน สพป.เชียงใหม เขต 1 
10.จัดกิจกรรมทบทวนปฏิญาณและจัดกิจกรรมบําเพ็ญประโยชน”ลูกเสือเชียงใหมรวมใจ  เทิดไท

องคราชัน” ในวันท่ี 23 กรกฎาคม 2563 เพ่ือนอมรําลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ร. 6 และแสดงความจงรักภักดี

พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ร.10 และใหบรรดาเหลาลูกเสือ เนตรรี บุคลากรทางการลูกเสือ ไดรวมบําเพ็ญประโยชน

ในท่ีสาธารณชุมชน 



๔๙ 
 

11.จัดประชุมเชิงปฏิบัติการตามโครงการสภานักเรยีนเชยีงใหม กาวไกลการยุติรังแกกันในโรงเรียน 

วันท่ี 14 สิงหาคม 2563  

12. กิจกรรมลงพ้ืนท่ีเยี่ยมบาน ครั้งท่ี 3 เยี่ยมบานนักเรียนกลุมปกติ ระหวางวันท่ี 17 – 20 

สิงหาคม 2563 โดยจัดชุดของเยี่ยมบาน จํานวน 20 ชดุ ๆ ละ 500 บาท รวมเงินงบประมาณ จํานวน 10,000 บาท 
 ปญหาและอุปสรรค 

การคัดกรองคอนขางคลาดเคลื่อนเนื่องจากการเก็บขอมูลอาจไดขอมูลท่ีเปนเท็จ   การไม

เปดเผยขอมูลท่ีแทจริง และไมไดรับความรวมมือจากผูปกครองบางครอบครัว และครูยังขาดความรูความเขาใจท่ี

แทจริงในการใหคําแนะนํา คําปรึกษา 

ขอเสนอแนะ 

การจัดระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนใหครบตามกระบวนการและจัดทําใหเปนระบบดีมากข้ึน 

มีระบบคัดกรองท่ีเขมแข็งข้ึน สามารถแยกประเภทนักเรียนตามความตองการท่ีมากข้ึน เพ่ือเอ้ือใหเกิดการพัฒนา

ผูเรียนอยางเขมขน  และการจัดกิจกรรมใหความรูเก่ียวกับยาเสพติด ภัยคุกคาม รวมท้ังเสริมกิจกรรมท่ี

หลากหลาย เชน คุณธรรมจริยธรรม แขงขันกีฬา นําสื่อมาบูรณาการสอนในหองเรียน เปนตน  และควรใชสื่อ 

Social ในการสื่อสารระหวางครูประจําชั้น นักเรียนและผูปกครองเพ่ือสรางความเขาใจในการดูแลนักเรียนใน

ดานตางๆ 
 

วันท่ี 23 กรกฎาคม 2563 พิธีทบทวนคําปฏิญาณและบําเพ็ญประโยชนเนื่องในวันคลายวันสถาปนา

สํานักงานลูกเสือแหงชาติและเทิดไทองคประมุขลูกเสือไทยเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาในหลวงรัชกาลท่ี 10 

                        
 

     
 

 

 

 



๕๐ 
 

วันท่ี   24 กรกฎาคม 2563 จัดการประชุม ครูนักจิตวิทยาในโรงเรียนในสังกัด เรื่องระบบดูแล

ชวยเหลือนักเรียน และการดูแลกลุมเด็กท่ีมีความตองการพิเศษในโรงเรียน ณ หองประชุมลานเงิน 

 

    

"โครงการ กองทุนปนสุขใหนอง สพป.เชียงใหม เขต 1" มอบเงินชวยเหลือ จํานวน 2,000.-บาท และ

สิ่งของชวยเหลือ ครอบครัวนักเรียนโรงเรียนชุมชนบานบวกครกนอยท่ีประสบเหตุบานถูกไฟไหม เพ่ือบรรเทา

ความเดือดรอนในเบื้องตน 

                    
 

วันนี้ 14 สิงหาคม 2563 จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ โครงการสภานักเรียนเชียงใหม กาวไกลในการ 

ยุติรังแกในโรงเรยีน ณ โรงแรมวินทรี ซีตี้ รีสอรท เชียงใหม โดยผูเขารวมประชุมเปนประธานสภานักเรียน 

จํานวน 82 คน ครูท่ีปรึกษา จํานน 82 คน รวมท้ังสิ้น 164 คน โดยทีมวิทยากรจากนักจิตวิทยาปะจําเขตพ้ืนท่ี

การศึกษา และคณะจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม กิจกรรมเนนการกระบวนการคิดวิเคราะห คิดแบบมีวิจารณญาณ 

สามารถเผชิญปญหาการกลั่นแกลงรังแกกันในโรงเรียน (Bully) อยางสรางสรรค  

  
 

  



๕๑ 
 

โครงการเสริมสรางคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา (โรงเรียนสุจริต) 
วิธีดําเนินงาน 
-กิจกรรมขับเคลื่อนหลักสูตรตานทุจริตสูสถานศึกษา 
-กิจกรรมการประเมินคุณธรรม และความโปรงใสในการปฏิบัติงาน ITA Online    
-นิเทศ ติดตามการขับเคลื่อนหลักสูตรตานทุจริตสูสถานศึกษา 
-กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรูในเวทีระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
ผลการดําเนินงาน   
เชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 
โรงเรียนในสังกัด 86 แหง ใชหลักสูตรตานทุจริต และสามารถขับเคลื่อนกิจกรรมบริษัทสรางการดี และ 

โรงเรียนคุณภาพประจําตําบล 40 แหง สามารถประเมินคุณธรรมและความโปรงใสตามตัวชี้วัดของการประเมิน 
ITA  ไดครบทุกแหง  โดยการขับเคลื่อนของผูบริหารการศึกษาระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษา ผูบริหารสถานศึกษา 
รวมสนับสนุน การสรางความตระหนัก ใหความรู และวิธีการดําเนินงานอยางตอเนื่อง 
 ปญหาและอุปสรรค 

ผูบริหารสถานศึกษาบางโรงใหความสําคัญกับกิจกรรมท่ีเนนวิชาการ แตใหความสําคัญกับการขับเคลื่อน
โรงเรียนสุจริตหรือการนําหลักสูตรตานทุจริตศึกษาไปใชในสถานศึกษาคอนขางนอย 
 ขอเสนอแนะ 

การขับเคลื่อนโรงเรียนสุจริต ตองใชระยะเวลาและความตอเนื่อง  อีกท้ังโรงเรียนมีภารงานมาก ตองมี
การบูรณาการกิจกรรมตาง ๆ เพ่ือไมใหเปนการเพ่ิมภาระใหกับโรงเรียน โดยเฉพาะปงบประมาณ 2564 ทุก
โรงเรียนตองผานการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (ITA) ซ่ึงเปน
เรื่องใหม  

วันท่ี 29 กรกฎาคม 2563 จัดการอบรมปฎิบัติการเตรียมการรับการประเมิน ITA Online 
ปงบประมาณ 2563 โรงเรียนคุณภาพประจําตําบล เพ่ือชี้แจงและใหความรูแกผูบริหารสถานศึกษา และครู
วิชาการ  ณ โรงแรมฮอลิเดยการเดน อําเภอเมืองเชียงใหม จังหวัดเชียงใหม 

    
วันท่ี 31 กรกฎาคม 2563 จัดการอบรมปฎิบัติการเตรียมการรับการประเมิน ITA Online 

ปงบประมาณ 2563 โรงเรียนคุณภาพประจําตําบล  ณ หองประชุมลานเงิน 

    



๕๒ 
 

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

   
วันท่ี 21 สิงหาคม 2563 จัดการประชุมปฏิบัติการประเมินการนําหลักสูตรตานทุจริตศึกษาสู

สถานศึกษา ณ หองประชุมลานเงิน สพป.เชียงใหม เขต 1 วัตถุประสงคของการประชุมฯ คือทบทวนการนํา
หลักสูตรตานทุจริตศึกษาสูสถานศึกษามีกรณีตัวอยางของโรงเรียนท่ีนําหลักสูตรตานทุจริตศึกษาไปปรับใช คือ 
โรงเรียนวัดรองออ (สาระเพ่ิมเติม)  โรงเรียนวัดปาแดด (กิจกรรมพัฒนาผูเรียน ลดเวลาเรียนเพ่ิมเวลารู) โรงเรียน
วัดขวงสิงห (วิถีชีวิต : กิจกรรมวิหารนอกวัด) และโรงเรียนวัดสวนดอก. (นวัตกรรม : โครงงาน)  

     
วันท่ี 23 สิงหาคม 2563 การอบรมปฎิบัติการขับเคลื่อนการนําหลักสูตรตานทุจริตศึกษาไปปรับใชใน

การจดัการเรียนการสอนในสถานศึกษา ปงบประมาณ 2563 ณ โรงแรมฮอลิเดยการเดน อําเภอเมืองเชียงใหม  

         
วันท่ี 28 สิงหาคม 2563 จัดการประชุมปฏิบัติการการนําหลักสูตรตานทุจริตศึกษา สู..."1 โรงเรียน 1 

นวัตกรรมตอตานการทุจริต" ณ โรงแรมฮอลิเดยการเดน อําเภอเมืองเชียงใหม จังหวัดเชียงใหม 

   



๕๓ 
 

นโยบายท่ี 2  การจัดการศึกษาเพื่อเพิม่ความสามารถในการแขงขัน 
โครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสาร 

วิธีดําเนินงาน 

     -กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการสรางสื่อ/บทเรียนภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารและยกระดับผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนภาษาอังกฤษ 

     -นิเทศ กํากับและติดตามการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียนเพ่ือการสื่อสารและยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการ

เรียนภาษาอังกฤษของแตละเครือขายวิชาการ 

ผลการดําเนินงาน   

เชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 

1. การประชุม และมอบนโยบายจุดเนนในการพัฒนาภาษาอังกฤษใหกับคณะครูในการประชุมเครือขาย
ครูภาษาอังกฤษตามโครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารและยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ ณ หองประชุมลานนาเม่ือวันท่ี 29 กรกฎาคม 2563  

      
  2. การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครูระดับชั้น ป.6 และ ม.3 เพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ภาษาอังกฤษและ

สงเสริมการใชภาษาเพ่ือการสื่อสารในยุคดิจิทัล กลุมนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สพป. 

3. มีการนิเทศการจัดกิจกรรมการเรียนรูภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารและยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการ

เรียนภาษาอังกฤษ  

 ปญหาและอุปสรรค  -ไมมี 

 ขอเสนอแนะ 

ครูผูสอนตองมีการวางแผนและเตรียมความพรอมทุกดาน เชนการจัดการเรียนรู  สื่ออุปกรณ 

แบบทดสอบ หองเรียนท่ีเหมาะสม 

               



๕๔ 
 

โครงการการสงเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาปฐมวัย 

วิธีดําเนินงาน 

 ดําเนินการสงเสริม สนับสนุน ใหผูเรียนระดับปฐมวัย ไดรับการพัฒนาดานรางกาย อารมณ จิตใจ สังคม  

และสติปญญา และมีความพรอมท่ีจะเขารับการศึกษาในระดับท่ีสูงข้ึน 

      1. ประชุมวางแผนการจัดการศึกษาปฐมวัย รวมกับคณะศึกษานิเทศก ผูบริหารโรงเรียน ผูท่ีเก่ียวของ 

โครงการพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัยสอดคลองกับทักษะการเรียนรูในศตวรรษท่ี 21 สังกัด สพป.เชียงใหม 

เขต 1  ปการศึกษา 2562 จํานวน 59 โรงเรียน เพ่ือการดําเนินการในการนําหลักสูตรสถานศึกษาระดับ

ปฐมวัยใชในการจัดประสบการณการเรียนรูสูชั้นเรียน ใหเกิดการเรียนรูแกเด็กปฐมวัย โดยผานการจัดกิจกรรม

หลัก 6 กิจกรรม ไดแกกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะ กิจกรรมสรางสรรค กิจกรรมเสริมประสบการณ กิจกรรม

สรางสรรค  กิจกรรมเสรี  กิจกรรมกลางแจง กิจกรรมเกมการศึกษา และกิจกรรมเสริมตามบริบทของโรงเรียน 

พัฒนาเด็กตามพัฒนาการทุกดานแบบบูณาการใหครบอยางเปนองครวม มีคุณภาพ และเต็มตามศักยภาพของ

เด็กเปนสําคัญ                                                                      

     2. นิเทศติดตาม การจัดการศึกษาปฐมวัย ภาคเรียนละ 1 ครั้ง ปละ 2 ครั้ง นิเทศการนําหลักสูตร

สถานศึกษาสูแผนจัดประสบการณ กระบวนการจัดการเรียนรู การใชสื่อการเรียนรู การประเมินพัฒนาการ ของ

ครูผูสอนอยางใกลชิด แบบกัลยาณมิตร   ผานชองทาง INTERNET   ออนไลน   กลุม LINE  กลุม FACEBOOK 

wedsite  email  มีการสื่อสารระหวางการจัดประสบการณการเรียนรูใหครูผูสอนระดับปฐมวัย โดยมีการจัดทํา

เอกสารประกอบทางวิชาการ   คูมือการจัดการศึกษาปฐมวัย  บทความทางวิชาการดานการพัฒนาเด็กปฐมวัย

จากผูเชี่ยวชาญดานเด็กปฐมวัย เทคนิคการจัดประสบการณสําหรับเด็กปฐมวัย การผลิตสื่อสําหรับเด็กปฐมวัย

ตามแนวคิดไฮสโคป เปนตน             

ผลการดําเนินงาน   

          1. นักเรียนชั้นอนุบาลปท่ี 3 ปการศึกษา 2562  จํานวน 1,415 คน มีผลการประเมินพัฒนาการดาน

รางกาย จํานวน 1,357  คน คิดเปนรอยละ 95.90 ดานอารมณ จิตใจ จํานวน 1,380 คน คิดเปนรอยละ 

97.53  ดานสังคม จํานวน 1,377 คน  คิดเปนรอยละ 97.31  ดานสติปญญา  จํานวน 1,307 คน  คิดเปน

รอยละ 92.37 และผานการประเมินพัฒนาการเด็กท่ีไดคุณภาพระดับ 3 ท้ัง 4 ดาน จํานวน 1,306 คน คิด

เปนรอยละ 92.30   

            2. ครูผูสอนระดับปฐมวัย เปนผูท่ีมีความรู ความเขาใจในหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย สามารถจัด

ประสบการณการเรียนรูใหแกเด็กไดอยางมีคุณภาพ คิดเปนรอยละ 90 

ปญหาและอุปสรรค 

กิจกรรมของโครงการบางกิจกรรมไมสามารถปฏิบัติได  เนื่องจากกิจกรรมมีมากกวาจํานวนเวลาท่ี

กําหนด และบางกิจกรรมตองใชเวลามากในการดําเนินการของผูเขาอบรม บางกิจกรรมจึงไมไดปฏิบัติอยางเชิง

ลึกในหลักวิชาการ 

 

 



๕๕ 
 

ขอเสนอแนะ 

1. ควรมีการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาการจัดการศึกษาระดับปฐมวัยสําหรับครูผูสอนอยาง

ตอเนื่องและ สําหรับผูเก่ียวของ 

  2. ขอใหมีงบประมาณในการการดําเนินการโครงการนี้อยางตอเนื่องในปงบประมาณตอๆไป 

  3. ของบประมาณเพ่ิมเติมในการจัดอบรมและการนิเทศ ติดตามเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการจัด

การศึกษาปฐมวัย 

4. ควรสงเสริมใหโรงเรียนเปนตนแบบการจัดการศึกษาปฐมวัยเพ่ิมข้ึน  

5. ควรสงเสริมใหมีครูพ่ีเลี้ยงระดับปฐมวัย เพ่ือชวยเหลือดูแลเด็กปฐมวัยจากครูผูสอนในระดับปฐมวัยให

มีประสิทธิภาพมากข้ึน 

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

โครงการสงเสริมการจัดการเรียนรูวิทยาการคํานวณ Coding และ STEM Education 
 วิธีการดําเนินงาน 

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 1 ไดดําเนินการเตรียมความพรอมสําหรับครู

มาอยางตอเนื่อง โดยไดดําเนินการ ดังนี้ 

1) จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนวิทยาการคํานวณ (Coding) 
สําหรับครูกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร ชั้นประถมศึกษาปท่ี 1 ,2 ,4 และ 5 ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 1 และ 2   

2) จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนวิทยาการคํานวณ (Coding) ของ
โรงเรียนดีประจําตําบล กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร คณิตศาสตร และการงานอาชีพและเทคโนโลยี 

3) จัดสรรสื่ออุปกรณในการเรียนการสอนโคดดิ้ง ใหกับโรงเรียนแกนนํา 10 โรงเรียน 
4) นิเทศ ติดตามการจัดการเรียนการสอนวิทยาการคํานวณ (Coding) 
5) สงเสริมใหโรงเรียนเขารวมการอบรมและเขารวมโครงการท่ีเก่ียวของของหนวยงานตาง ๆ 

 6) การจัดกิจกรรมแสดงนิทรรศการผลงานของโรงเรียนในการจัดการเรียนรูวิทยาการคํานวณ 
Coding และ STEM Education ของโรงเรียนในสังกัด ในวันท่ี 31 สิงหาคม 2563  ณ โรงแรมฮอลิเอย      
การเดน เชียงใหม 
 ผลการดําเนินงาน 
 ครูผูสอนวิทยาศาสตร คณิตศาสตร และเทคโนโลยี มีกระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีสอดคลองกับ
มาตรฐานและตัวชี้วัด  
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 ปญหาและอุปสรรค   
ไมไดรับการจัดสรรงบประมาณตรงจาก สพฐ. ในการพัฒนาครูผูสอนและสนับสนุนวัสดุอุปกรณเพ่ือฝก

ทักษะการคิดแบบมีเหตุผลและเปนข้ันตอน (Coding)  
 ขอเสนอแนะ   

ควรจัดสรรงบประมาณตรงจาก สพฐ. ในการพัฒนาครูผูสอนและสนับสนุนวัสดุอุปกรณเพ่ือฝกทักษะ
การคิดแบบมีเหตุผลและเปนข้ันตอน (Coding) หรือจัดอบรมหรือจัดสรรวัสดุอุปกรณแกโรงเรียน ท้ังนี้การ
พัฒนาครูระดับชั้นประถมศึกษาปท่ี 3, 6 และมัธยมศึกษาปท่ี 3 ควรมีการจัดอบรมกอนเปดภาคเรียนหรือ
กระตุนใหครูเขารับการอบรมจากสวนกลาง เพ่ือใหครูผูสอนมีความรูความเขาใจในเนื้อหา สาระตามตัวชี้วัด 
เพ่ือใหสามารถนําไปประยุกตใชในการจัดการเรียนการสอนไดอยางมีประสิทธิภาพ 

   
  

   
 

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

 

โครงการขับเคล่ือนโรงเรียนนํารองพ้ืนท่ีนวัตกรรม 
 วิธีดําเนินงาน/ผลการดําเนินงาน 

  1.ไดดําเนินการขับเคลื่อนสถานศึกษานํารองพ้ืนท่ีนวัตกรรมการศึกษา ในสังกัด จํานวน 11โรงเรียน 
ใหมีการพัฒนานวัตกรรมการศึกษาและการเรียนรูเพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา ท้ัง จํานวน 11 โรงเรียน  
โดยมีการนิเทศ กํากับ ติดตามสถานศึกษานํารองในพ้ืนท่ีนวัตกรรมการศึกษาจํานวน 11 โรง รอยละ 100  
  2.จัดการประชุมขับเคลื่อนพ้ืนท่ีนวัตกรรมการศึกษา ของโรงเรียนนํารองในสังกัด ในวันท่ี 18 มิถุนายน 
2563 มีผูเขารวมประชุมไดแก ผูอํานวยการโรงเรียนและคณะครูโรงเรียนนํารองโรงเรียนพ้ืนท่ีนวัตกรรม
การศึกษารุน1 และ รุน2  
 3.จัดกิจกรรมการประชุมผูบริหารและครูในโรงเรียนนํารอง 11 โรงเรียน นําเสนอผลงานนวัตกรรมและ
พัฒนาคุณภาพสถานศึกษาใหเปนไปเจตนารมยของบทบัญญัติของ พ.ร.บ.พ้ืนท่ีนวัตกรรมการศึกษา พ.ศ.2562 
ในวันท่ี 15 กรกฏาคม 2563  ณ หองประชุมลานเงิน  และวันท่ี 19-20 สิงหาคม 2563 เพ่ือสรุปผลการ
ดําเนินงาน ณ โรงแรมเอบูทิค รีสอรท เชียงใหม 
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4.จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรูของสถานศึกษานํารองพ้ืนท่ีนวัตกรรมการศึกษา มีการพัฒนานวัตกรรม

การศึกษาและการเรียนรู โดยวิธีการท่ีหลากหลาย เชน การศึกษาดูงาน และประชุม สัมมนาเพ่ือแลก เปลี่ยน

เรียนรู และนํามาพัฒนาปรับปรุงแกไข นวัตกรรม ฯลฯ เพ่ือยกระดับผล สัมฤทธิ์ทางการศึกษาของตนเอง 

   5.ดําเนินการนิเทศ ติดตาม การใชงบประมาณท่ีจัดสรรใหสถานศึกษา และสงเสริม สนับสนุน ใหความ

ชวยเหลือสถานศึกษานํารองพ้ืนท่ีนวัตกรรมการศึกษาในการพัฒนานวัตกรรมการศึกษาและการเรียนรูเพ่ือ

ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา โดย การออกนิเทศ ติดตาม ใหขอเสนอแนะ ชวยเหลือทางดานวิชาการ ใน 

 ปญหาและอุปสรรค  

1. สถานศึกษา บางแหง ยังตองไดรับการพัฒนา ปรับปรุง ใหเขากับบริบทของตนเอง 

2. ความรู ความเขาใจในการบริหารงบ ประมาณท่ีจัดสรรใหสถานศึกษาดําเนินงาน 

3. ความชัดเจนในการจัดทําหลักสูตรสมรรถนะ 

 ขอเสนอแนะ –ไมมี- 
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นโยบายท่ี 3  การพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรพัยากรมนุษย 
โครงการพัฒนาคุณภาพการเรยีนการสอนเพ่ือยกผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

 วิธีการดําเนินงาน 

1. ดําเนินการสงเสริม สนับสนุน การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน ดังนี้   

         1.1.1 แนวทางหรือวิธีการในการดําเนินงานยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน 

สพป.เชียงใหม เขต 1 ไดดําเนินการพัฒนาแนวทางการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ปการศึกษา 

2562 ใหสําหรับโรงเรียนในสังกัดใชเปนแนวทางการดําเนินงาน โดยประกอบดวย 9 ข้ันตอน คือ 

1) วิเคราะหผลการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

2) กําหนดเปาหมาย 

3) จัดทําขอตกลงความรวมมือ (MOU) 

4) จัดการเรียนรูโดยเนนผูเรียนเปนสําคัญ 

5) วัดผลระหวางเรียนอยางตอเนื่องและสมํ่าเสมอ 

6) นิเทศภายในอยางเปนระบบ 

7) ศึกษาขอมูลเก่ียวกับการทดสอบ 

8) ทบทวนความรูกอนสอบ 

9) สรางความเชื่อม่ันและกําลังใจแกนักเรียน 

และไดดําเนินการติดตามการดําเนินการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยดําเนินการในโรงเรียน

ท่ีมีผลสัมฤทธิ์ NT/O-NET ในลําดับทาย รอยละ 20 ของเขตพ้ืนท่ี ดังนี้ 

1) วิเคราะหขอมูลผลการทดสอบ  

2) ศึกษา Test blueprint  

3) จัดการเรียนการสอนและการทดสอบท่ีตรงตามมาตรฐานและตัวชี้วัด  

4) ใชขอสอบท่ีมีคุณภาพจากคลังขอสอบ  

5)  และนิเทศติดตามท่ีเปนระบบ 

เพ่ือกระตุนและรวมวางแผน นําสูการจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียน ตั้งแตภาคเรียนท่ี 1 ป

การศึกษา 2562  

สพป.เชียงใหม เขต 1 ไดนําผลการวิเคราะหการทําสอบ O-NET ของปการศึกษาท่ีผานมา           

มาวางแผนกําหนดโครงการสําคัญดังนี้ 

1) การจัดทําแนวทางการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  

2) โครงการพัฒนาสื่อนวัตกรรมพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนภาษาไทยใหนักเรียนอานออกเขียน

ได อานคลองเขียนคลอง และใชภาษาไทยในการสื่อสารได  

3) กิจกรรมการประเมินความสามารถในการอานและการเชียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษา การ

เรียนรูวรรณคดีและวรรณกรรมของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนตน เพ่ือการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย 
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 4) โครงการสงเสริมนิสัยรักการอาน 

 5) การสังเคราะหแนวทางการสงเสริมความสามารถทางคณิตศาสตรและวิทยาศาสตรของนักเรียน 

โรงเรียนสังกัด สพป.เชียงใหม เขต 1 

 6) การสังเคราะหขอมูลผลการประเมินความสามารถในการอานและเขียนของนักเรียน

ประถมศึกษา การเรยีนรูวรรณคดีและวรรณกรรมของนักเรียนมัธยมศึกษา เพ่ือการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการ

เรียนกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย 

 7) โครงการสรางสื่อบทเรียนภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารและยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

ภาษาอังกฤษ 

 8) โครงการนิเทศ กํากับและติดตาม การจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียนเพ่ือการสื่อสารและยกระดับ

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนในสังกัด 

 ผลการดําเนินงาน 

1.การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O-NET)ชั้นประถมศึกษาปท่ี 6 ปการศึกษา 2562 

พบวา สาระการเรียนรูวิชาภาษาไทยมีคะแนนเฉลี่ยรอยละ 52.72 ซ่ึงยังมี 3 กลุมสาระการเรียนรูท่ีคะแนน

เฉลี่ยตํ่ากวา รอยละ 50 ไดแก คณิตศาสตร วิทยาศาสตร และภาษาอังกฤษ  เม่ือเปรียบเทียบผลการทดสอบ   

O-NET ระดับประเทศกับเขตพ้ืนท่ีการศึกษา พบวา ทุกกลุม สาระการเรียนรูมีคะแนนเฉลี่ยรอยละสูงกวา

ระดับประเทศ และเม่ือเปรียบเทียบผลการทดสอบ O-NET ระดับสังกัด สพฐ. พบวา ทุกกลุมสาระการเรียนรูมี

คะแนนเฉลี่ยรอยละสูงกวาระดับสังกัด สพฐ.   
2.การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O-NET)ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3 ปการศึกษา 2562 

พบวา ทุกกลุมสาระการเรียนรูท่ีมีคะแนนเฉลี่ยรอยละต่ํากวา รอยละ 50  เม่ือเปรียบเทียบผลการทดสอบ (O-

NET) ระดับประเทศกับระดับสังกัด สพฐ. พบวา ทุกกลุมสาระการเรียนรูมีคะแนนเฉลี่ยรอยละต่ํากวา

ระดับประเทศและระดับสังกัด สพฐ.  และเม่ือเปรียบเทียบผลการทดสอบ O-NET ระหวางปการศึกษา 2561

กับปการศึกษา 2562 พบวา คะแนนเฉลี่ยรอยละเพ่ิมข้ึนในกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย และภาษาอังกฤษ 

 ปญหาและอุปสรรค    

1. ขาดงบประมาณดําเนินการจัดกิจกรรมเพ่ือสงเสริม เพ่ิมเติมความรู เทคนิค วิธีการตางๆ ใหกับครูผูสอน 

2. ขาดครูเอกวิชาในบางโรงเรียน เชน ครูภาษาอังกฤษ ยังใชครูประจําชั้นสอนทุกชั้นเรียน  

3. ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับข้ันพ้ืนฐาน O-NET ในแตละปข้ึนอยูกับปจจัยหลายประการ ท้ัง

คุณภาพผูเรียน ลักษณะของแบบทดสอบ และบริบทของครูผูสอนและโรงเรียนท่ีมีการเปลี่ยนแปลง ดังนั้นการ

ดําเนินการในระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษาในการกระตุนโรงเรียน ครูผูสอน และนักเรียน จึงสงผลไดในระดับหนึ่ง

เทานั้น 

4.การพัฒนาบุคลากรของเขตพ้ืนท่ีการศึกษาไมสามารถทําไดทุกชั้นเรียนท่ีเปดสอน 

ขอเสนอแนะ 

ระดับสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา  

     1.ควรศึกษาและวิเคราะหขอมูลรายโรงเรียน เพ่ือศึกษาถึงปจจัยท่ีสงผลตอคุณภาพและ  
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มาตรฐานการจัดการศึกษา และนําผลท่ีไดไปกําหนดเปนนโยบายสําหรับการพัฒนาครูและบุคลากร ทาง

การศึกษาอยางตอเนื่องและมีคุณภาพ ดวยกระบวนการท่ีหลากหลาย  

         1.1 กลุมโรงเรียนท่ีมีคะแนนเฉลี่ยในแตละกลุมสาระการเรียนรูสูงกวาคะแนน 

เฉลี่ย ระดบัประเทศระดับประเทศ ควรมีการวางแผนการศึกษารูปแบบและวิธีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน

ในโรงเรียนเพ่ือคนหา Best Practice ของแตละกลุมสาระการเรียนรู ในการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการ

สอนของครู และพัฒนาเปนโรงเรียนตนแบบในการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอนของเขตพ้ืนท่ี

การศึกษาตอไป 

          1.2 กลุมโรงเรียนท่ีมีคะแนนเฉลี่ยในแตละกลุมสาระการเรียนรูต่ํากวาคะแนนเฉลี่ย

ระดับประเทศ ควรวางแผนพัฒนาการจัดการเรียนการสอนเพ่ือพัฒนานักเรียนทุกกลุมท้ังกลุมเกงและกลุมออน

โดยเฉพาะอยางยิ่ง ควรมีแผนการคัดกรองและจัดกลุมนักเรียนและจัดทําแผนพัฒนานักเรียนในแตละกลุมใหมี

ประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน  

            1.3 กลุมโรงเรียนท่ีมีคะแนนเฉลี่ยในแตละกลุมสาระการเรียนรูต่ํากวาคะแนน 

เฉลี่ยระดับประเทศ ควรพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอนของครูโดยพิจารณาเปนรายกลุมสาระการเรียนรู

และนําผลการวิเคราะหรายโรงเรียนมาใชเปนสวนหนึ่งในการกําหนดแนวทางการพัฒนา  

      2. ควรกําหนดแผนพัฒนากลุมสาระการเรียนรูท่ีมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรูโดยมุงเนนเปาหมายให

นักเรียนทําคะแนนเฉลี่ยเกินรอยละ 50   

      3. ควรสงเสริมสนับสนับใหครูและบุคลากรทางการศึกษา ไดรับการพัฒนาอยางตอเนื่อง 

สมํ่าเสมอ สอดคลองกับความจําเปนและปญหา 

     ระดบัโรงเรียน  

1. ควรศึกษาและวิเคราะหหาปจจัยและสาเหตุสําคัญ ท่ีสงผลใหผลสัมฤทธิ์ของนักเรียน 

สูงข้ึน และต่ําลงแลวนําไปใชเปนขอมูลพ้ืนฐานสําหรับกําหนดเปนแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของ 

สถานศึกษา เพ่ือปรับปรุงพัฒนาแกไขนักเรียนท่ีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ํา และพัฒนาสงเสริม นักเรียนท่ีมี

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูง ใหนักเรียนทุกคนไดรับ การพัฒนาเต็มตามศักยภาพ  

       2. ศึกษาและวิเคราะหขอมูลผลการสอบ พรอมท้ังวิเคราะหนักเรียนเปนรายบุคคล เพ่ือหา ปจจัยและ

สาเหตุท่ีทําใหผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน อยูในระดับคุณภาพท่ียังไมนาพึงพอใจ วาเกิดจากความ

บกพรองดานใด แลวนําไปใชเปนขอมูลสําหรับแกไขการจัดการเรียนรู  

         3. สงเสริมสนับสนุนระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา การแนะแนวการศึกษา  

ระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนอยางตอเนื่อง และดําเนินการพัฒนาการจัดการศึกษาโดยการ มีสวนรวมของผูมีสวน

เก่ียวของกับการจัดการศึกษา  

          4 .ศึกษาหารูปแบบการจัดการศึกษาและการจัดการเรียนรูท่ีสงผลใหคุณภาพการศึกษา 

ของโรงเรียนประสบผลสําเร็จ 

 

 



๖๑ 
 

การนิเทศ กํากับติดตามการจัดการเรียนการสอนชวงสถานการณการแพรระบาดของโรคไวรสัโคโรนา 2019 

    

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

 

โครงการสงเสริม สนับสนุน เพ่ือพัฒนาผูเรียนใหมีทักษะการเรียนรูท่ีเช่ือมโยงสูอาชีพและการมีงานทํา 

 วิธีการดําเนินงาน 

1.1 การเสริมทักษะอาชีพในรายวิชาพ้ืนฐาน  
              สงเสริม สนับสนุนใหสถานศึกษาในสังกัดจัดการสอนเสริมทักษะโดยการบูรณาการระหวางกลุมสาระ
การเรียนรู หรือเรียกวาการบูรณาการ ในรูปแบบ Webbed หรือรูปแบบใยแมงมุม เปนวิธีการบูรณาการระหวาง
กลุมสาระการเรียนรู 8 กลุมสาระ โดยการกําหนดหัวขอ เก่ียวกับงานอาชีพ แลวเชื่อมโยงไปสูเนื้อหาสะระของ
กลุมสาระการเรียนรูตาง ๆ ท่ีเห็นวามีความสัมพันธกันคลายคลึงกัน หรือตอเนื่องกันท่ีจะสามารถนํามาจัดรวม
เปนหัวเรื่องเดียวกัน เพ่ือท่ีจะไดจัดสอนรวมกันไปอยางกลมกลืน 
         1.2 การเสริมทักษะอาชีพในรายวิชาเพ่ิมเติม  
              สงเสริม สนับสนุนใหสถานศึกษาในสังกัด จัดเวลาเรียนเพ่ิมเติมโดยจัดเปนรายวิชาเพ่ิมเติม หรือ

กิจกรรมเพ่ิมเติมใหสอดคลองกับจุดเนนและความพรอมของโรงเรียน เชน จัดเปนรายวิชาเพ่ิมเติมหลายหลายให

นักเรียนเลือกเรียนตามความสนใจ จัดเปนรายวิชาเพ่ิมเติมอาชีพใหเรียนตอเนื่องเปนชุดรายวิชา 

         1.3 การจัดรายวิชาการศึกษาคนควาดวยตนเองเก่ียวกับอาชีพ  
             สงเสริม สนับสนุน  ใหสถานศึกษาในสังกัด  กําหนดจัดรายวิชาเพ่ิมเติม คือ การจัดรายวิชาศึกษา

คนควาดวยตนเอง โดยการ    นํางานอาชีพมาประยุกตใชในการดําเนินกิจกรรม เพ่ือสงเสริมใหนักเรียนรูจักการ

เรียนรูทักษะชีวิต และทักษะพัฒนาอาชีพ ฝกทักษะกระบวนการคิดในการทํางานของนักเรียน  รวมถึงปลูกฝง

ลักษณะนิสัยในการทํางาน ท่ีสอดคลองกับบริบทและความตองการของนักเรียน โดยใช แนวทฤษฎีการเรียนรู

เพ่ือสรางสรรคดวยปญญา โดยมีข้ึนตอน 5 ข้ันตอน ดังนี้ 
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ข้ันตอนท่ี 1 S1 จุดประกายความคิด (Sparkling) ครูใชกิจกรรม วิธีการ หรือสื่อกระตุนให

นักเรียนเกิดความอยากรู พาเด็กไปเรียนรูนอกหองเรียน เพ่ือใหแนวคิดในการทํากิจกรรมหรือโครงงานตามความ

สนใจ 

ข้ันตอนท่ี 2 S2 สะกิดใหคนควา (Searching) คือการกระตุนใหผูเรียนคนควาจากสื่อและ

แหลงขอมูลตางๆเก่ียวกับกิจกรรมหรือโครงงาน 

ข้ันตอนท่ี 3 S3 นําพาสูการปฏิบัติ (Studying) ฝกใหผูเรียนไดปฏิบัติเรียนรูไดดวยตนเองท่ี

สนใจ เปนกลุมเปนรายบุคคล จนเกิดทักษะการเรียนรูและการแกปญญาดวยตนเอง 

ข้ันตอนท่ี 4 S4 จัดองคความรู (Summarizing) มุงเนนใหนักเรียนนําความรูจากการเรียนรู 

และฝกปฏิบัติสรุปเปนองคความรูอยางเปนระบบ 

            ข้ันตอนท่ี 5 S5 นําเสนอควบคูการประเมิน (Show and Sharing) ฝกนักเรียนรูจักวางแผน
และใชเทคโนโลยสีารสนเทศ ในการนําเสนอผลานอยางสรางสรรคดวยเทคนิคตางๆ 
         1.4 การจัดโครงงานอาชีพ  
               สงเสริม สนับสนนุ ใหสถานศึกษาในสังกัด จัดการเรียนการสอนเปนกระบวนการทํางานและวาก
รากฐานทักษะทางอาชีพแกนักเรียนท้ังอาชีพท่ีมีลักษณะเปนงานผลิตและงานบริการ รวมถึงปลูกฝงเจตคติท่ีดร
ในการประกอบอาชีพแกนักเรียน เปนกระบวนการเรยีนรูงานอาชีพท่ีใหนักเรียนลงมือปฏิบัติจริงในอาชีพ และนํา
โครงงานอาชีพท่ีนักเรียนไดทํา จัดนิทรรศการในวัดเปดบานวิชาการ การแขงขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน 
         1.5 การจัดฐานการเรียนรูเก่ียวกับอาชีพ  
                 สงเสริม สนับสนุน ใหสถานศึกษาในสังกัด พัฒนาสภาพแวดลอมในโรงเรียนท่ีมีอยูเปนฐานการ
เรียนรูเก่ียวกับงานอาชีพเพ่ือใหนักเรียนศึกษาหาความรูจากสถานท่ีจริง เปนการสรางประสบการณตรงท่ีสัมพันธ
กับชีวิตจริง ใหกับนักเรียน โดยบูรณาการกับเศรษฐกิจพอเพียง  
      1.6 การเสริมทักษะอาชีพในกิจกรรมพัฒนาผูเรียน  
                 สงเสริม สนับสนุน ใหสถานศึกษาในสังกัด โดยกําหนดตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
2551 ไดกําหนดกิจกรรมพัฒนาผูเรียนไว 3 ลักษณะ คือ กิจกรรมแนะแนว กิจกรรมนักเรียน และกิจกรรมเพ่ือ
สังคมและสาธารณประโยชน หรือจัดในรูปชุมชุม/ชมรม เพ่ือใหนักเรียนรูจัดอาชีพ มีทักษะพ้ืนฐานการปฏิบัติงาน
ตามอาชีพและสรางเจตคติท่ีดีตออาชีพ รวมถึงสรางเสริมนิสัยในการทํางาน การใชเทคโนโลยี การรูจักแกปญหา 
การตัดสินใจ ความรับผิดชอบ การทํางานรวมกัน มีระเบียบ วินัยในการทํางาน 
         1.7 หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น  
                สงเสริม สนับสนุน ใหสถานศึกษาในสังกัด จัดทําหลักสูตรระยะสั้นโดยการเรียนรูจากปราชญ
ชาวบาน ภูมิปญญาทองถ่ิน ผูท่ีมีความเชี่ยวชาญดานงานอาชีพท่ีนักเรียนสนใจ เชน อาชีพตัดผม ทําขนม ทํา
กระดาษสา  เพ่ือเปดโอกาสใหนักเรียนไดเสริมทักษะ และฝกประสบการณอาชีพจากผูมีความเชี่ยวชาญเพ่ิมเติม
ในอาชีพตาง ๆ 
         1.8 การสรางเสริมประสบการณอาชีพ (work Experience) 
              สงเสริม สนับสนุน การสรางเสริมประสบการณอาชีพโดยเปดและสรางโอกาสใหนักเรียนไดสัมผัสและ

ทดลองทํางานท่ีตนเองสนใจ เพ่ือประกอบการตัดสินใจ ในการเลือกเสนทางการศึกษาตอและการมีงานทํา โดยได

สงเสริม สนับสนุน ใหสถานศึกษาในสังกัด นักเรียนชั้นประถมศึกษาชั้นปท่ี 6 ไดเรียนรูจากภูมิปญญาทองถ่ิน 

เพ่ือการสํารวจโลกของอาชีพ 
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 ผลการดําเนินงาน 

ผูจบการศึกษาชั้นประถมศึกษาปท่ี 6 ปการศึกษา 2562 จํานวน…2,477 คน (ณ 15 พ.ค.63) ไดรับ
การเสริมทักษะการเรียนรูท่ีเชื่อมโยงสูอาชีพ จํานวน…2,456  คน คิดเปนรอยละ 99.15 
 

ประเภทการเสริมทักษะ 
จํานวนนักเรียนทั้งหมด 

(คน) 

การไดรบัการเสริมทักษะการเรียนรู 
ที่เชื่อมโยงสูอาชีพ 

จํานวน (คน) รอยละ 

1. การเสริมทักษะอาชีพในรายวิชาพื้นฐาน 2,456 958 39.01 

2. การเสริมทักษะอาชีพในรายวิชาเพิ่มเติม 1,170 47.64 

3. การจดัรายวิชาการศึกษาคนควาดวยตนเองเกี่ยวกับอาชีพ 290 11.81 

4. การจัดโครงงานอาชีพ 366 14.90 

5. การจัดฐานการเรียนรูเกี่ยวกับอาชีพ 2,434 99.10 

6. การเสริมทักษะอาชีพในกจิกรรมพัฒนาผูเรียน 1,276 51.95 

7. หลักสูตรวิชาชพีระยะส้ัน 447 18.20 

8. การสรางเสริมประสบการณอาชพี (work Experience) 605 24.63 

ปญหา อุปสรรค 
   1. การบูรณาการงานอาชีพใหผูเรียน 
  2. งานอาชีพข้ึนอยูกับปจจัยหลักคือครูผูสอน ดังนั้น หากสถานศึกษาใดมีครูผูสอนท่ีมีความ
ถนัดดานวิชาชีพการเรียนรู 
  3. งานดานสงเสริมงานอาชีพ นักวิชาการศึกษา และศึกษานิเทศก ตองดําเนินงานควบคูกัน ท้ัง
ดานกิจกรรมและบูรณาการสงเสริมงานอาชีพเขากับการเรียนการสอน 
           ขอเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา 

               1. ควรคํานึงถึงจุดหมายในการจัดการศึกษาของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ดวย
เพราะระดับประถมศึกษา ไดระบุไววา การศึกษาระดับนี้เปนชวงแรกของการศึกษาภาคบังคับ มุงเนนทักษะ
พ้ืนฐานดานการอาน การเขียน การคิดคํานวณ ทักษะการคิดพ้ืนฐาน การติดตอสื่อสาร กระบวนการเรียนรูทาง
สังคม และพ้ืนฐานความเปนมนุษย 

     2. สถานศึกษาควรออกแบบพัฒนาผูเรียนใหมีทักษะอาชีพและทักษะชีวิตใหสอดคลองกับ
บริบทของพ้ืนท่ี ท้ังนี้ตองคํานึงถึง บริบทของชุมชน ทองถ่ิน สังคมโลกดวย 
     3. ควรเปนกิจกรรมท่ีสนับสนุน และสงเสริมใหทําอยางตอเนื่อง เพ่ือเปนการตอยอดในการ
ประกอบอาชีพของนักเรียนตอไปในอนาคตได 
     4. ควรระบุการแขงขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน งานอาชีพใหมีหลากหลาย 
     5.  ควรมีการแขงขันการดําเนินงานดานอาชีพระดับประเทศ 
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สถานศึกษาในสังกัดท่ีไดรับการสงเสริมและพัฒนาจากเขตพ้ืนท่ีการศึกษาจนมีผลงานปรากฎ
ชัดเจน มีรางวัลผลการปฎิบัติท่ีดี ไดแก        

1. โรงเรียนบานลวงเหนือ รับมอบปายโรงเรียนตนแบบ ศูนยการเรียนรูตามแนวพระราช    ดําริ
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง จาก ฯพณฯ องคมนตรี ทานพลากร สุวรรณรัตน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. โรงเรียนทาศาลา ไดรับรางวัลเหรียญทอง ชนะเลิศ กิจกรรมการแขงขันประดิษฐงานใบตอง
ประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนท่ีมีความบกพรองทางการเรียนรู ระดับชั้น ป.1-ป.6 งาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งท่ี 69 ปการศึกษา 2563 จังหวัดสุโขทัย 

 
 
 
 

 

 

 

 

------------------------------------------------------ 
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โครงการสงเสริมสนับสนุนในการพัฒนาผูเรียนใหมีทักษะการอาน คิดวิเคราะห และเขียน 

 วิธีการดําเนินงาน 

สพป.เชียงใหม เขต 1 มีนโยบายในการพัฒนาใหผูเรียนทุกระดับมีทักษะการอาน คิดวิเคราะห และ

เขียน ท้ังนี้ไดดําเนินงาน ดังนี้ 

1) การพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนภาษาไทย โดยดําเนินการ ดังนี้  

- กําหนดแนวปฏิบัติของสานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 1 ในการ

สงเสริม สนับสนุน และพัฒนาดานพัฒนาทักษะการอาน คิดวิเคราะห และเขียน 

- กําหนดบทบาทของโรงเรียนในการดําเนินการ 

- การทดสอบความสามารถในการอานและการเขียนของนักเรียนทุกระดับชั้น 

- สรุปผลการทดสอบและนําผลมาปรับปรุงพัฒนาโดยจัดทําโครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนการ

สอนภาษาไทยใหนักเรียนอานออกเขียนไดอานคลองเขียนคลอง  

- การประชุมปฏิบัติการสื่อสรางสรรค นวัตกรรม พัฒนาการอาน การเขียน ดวยกระบวนการ 

Active Learning 

- การสรางสื่อ นวัตกรรม ท่ีใชสาหรับการเรียนการสอนภาษาไทยในระดับชั้นประถมศึกษาปท่ี 1 

โดยกระบวนการ Active Learning 

- การจดัการเรียนการสอนแบบใชกระบวนการ Active Learning 

2)  การพัฒนานักเรียนอยางมีคุณภาพ ดวยการจัดประสบการณการเรียนรู วิทยาศาสตรคณิตศาสตร 

เทคโนโลยี และสะเต็มศึกษา  โดยดําเนินการ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการผานระบบทางไกลสําหรับครูแกนนํา เพ่ือ

นําไปขยายผลและจักดารเรียนการสอนท่ีบูรณาการประสบการณการเรียนรู วิทยาศาสตร คณิตศาสตร 

เทคโนโลยี และสะเต็มศึกษา 

           3)  ดําเนินการขับเคลื่อนการการจัดการเรียนการสอนเพ่ือฝกทักษะการคิดแบบมีเหตุผลและเปน

ข้ันตอน (Coding) อยางตอเนื่อง โดยดําเนินการ ดังนี้ 

 - โรงเรียนมีการจัดการเรียนการสอนวิทยาการคํานวณ(Coding) ทุกโรงเรียน โดยโรงเรียนท่ีไดรับการ

สนับสนุนใหเขารวมโครงการตางๆ นักเรียนมีผลงานท่ีชัดเจน  

- สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาสนับสนุนใหโรงเรียนเขารวมการกิจกรรมการพัฒนาอยางตอเนื่อง 

-   นิเทศ ติดตามการจัดการเรียนการสอนวิทยาการคํานวณ (Coding) โดยทีมศึกษานิเทศกท้ังการ

นิเทศตามปกติตนปการศึกษา และการนิเทศเปนการเฉพาะ 

-   โรงเรียนรายงานผลการดําเนินงานมายัง สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา เม่ือสิ้นภาคเรียนท่ี 2 ป

การศึกษา 2562 

-   แผนการดําเนินงานพัฒนาครูชั้นประถมศึกษาปท่ี 3 ,6 และมัธยมศึกษาปท่ี 3 สําหรับ             ป

การศึกษา 2563 วางแผนใหครูเขาอบรมหลักสูตรออนไลน ของ สสวท. 

-  เสนอโครงการเพ่ือขอรับการสนับสนุนงบประมาณในการพัฒนาครูดานการจัดการเรียนการสอน

วิทยาการคํานวณ coding จากสํานักพัฒนานวัตกรรมการจัดการเรียนรู  
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-     โรงเรียนไดรับความรวมมือจากหนวยงานท่ีเก่ียวของในการพัฒนาท้ังในสวนของหนวยงาน

ภายนอก และความรวมมือของบุคลากรภายในโรงเรียน 

               ผลการดําเนินงาน  

                จํานวนและรอยละของนักเรียนท่ีมีผลการประเมินการอาน คิดวิเคราะหและเขียน  

ระดับช้ัน จํานวน

นักเรียน 

ท่ีจบแตละ

ช้ัน 

ท้ังหมด 

 (คน) 

จํานวนนักเรียนท่ีมีผลการประเมิน 

การอาน คิดวิเคราะหและเขียน จําแนก

ตามระดับคุณภาพ (คน) 

ผลการประเมิน 

การอาน คิดวิเคราะหและ

เขียน 

ระดับดีข้ึนไป  

 ผาน ดี ดีเย่ียม จํานวน(คน) รอยละ 

ป.1 2,965 266 1,124 1,575 2,699 91.03 

ป.2 2,633 240 951 1,442 2,393 90.88 

ป.3 2,532 268 755 1,509 2,264 89.42 

ป.4 2,531 354 1,080 1,097 2,177 86.01 

ป.5 2,481 232 1,120 1,129 2,249 90.65 

ป.6 2,496 356 692 1,448 2,140 85.74 

ม.1 800 105 254 441 695 86.88 

ม.2 793 114 460 219 679 85.62 

ม.3 654 109 220 325 545 83.33 

รวม 17,885 2,044 6,656 9,185 15,841 88.57 

สรุป   1.จํานวนผูเรียนแตละชั้นมีผลการประเมินการอานฯระดับดีข้ึนไป รอยละ 88.57 

        2.จํานวนผูเรียนแตละชั้นมีผลการประเมินการอานฯ ระดับดีเย่ียมข้ึนไป รอยละ  51.36 

- นักเรียนเรียนรูอยางมีความสุข โดยการบูรณาการการจัดการเรียนการสอนเพ่ือพัฒนาสมรรถนะสําคัญ

ตามหลักสูตร และทักษะการเรียนรูในศตวรรษท่ี 21(3R8C) ดวยกิจกรรมท่ีหลายหลาย 

- นักเรียนมีผลงานชื้นงานท่ีแสดงถึงการพัฒนาพัฒนาสมรรถนะสําคัญตามหลักสูตร และทักษะการเรียนรู

ในศตวรรษท่ี 21(3R8C) ในการเรียนการสอนวิทยาการคํานวณ (Coding) 

ปญหา อุปสรรค  

สวนกลางไมมีการเนนย้ํานโยบายหรือแนวทางการพัฒนาสมรรถนะสําคัญตามหลักสูตร และทักษะการ

เรียนรูในศตวรรษท่ี 21(3R8C) สูโรงเรียน รวมถึงแนวทางการวัดผลประเมินผลนักเรียนเก่ียวกับ ทักษะการ

เรียนรูในศตวรรษท่ี 21(3R8C) โรงเรียนแตละแหงมีแนวทางท่ีแตกตางกัน ทําใหโรงเรียนบางสวนเนนการ

พัฒนาผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนเปนหลัก การทํากิจกรรมตางไมมีเปาหมายในการพัฒนาสมรรถนะสําคัญตาม

หลักสูตร และทักษะการเรียนรูในศตวรรษท่ี 21(3R8C)  

ขอเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา  
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 - ควรมีการเนนย้ํานโยบายหรือแนวทางการพัฒนาสมรรถนะสําคัญตามหลักสูตร และทักษะการเรียนรู

ในศตวรรษท่ี 21(3R8C) เพ่ือกระตุนใหโรงเรียนโรงเรียนเห็นความสําคัญ และจัดกิจกรรมโดยมีเปาหมายท่ีเนน

การพัฒนาสมรรถนะสําคัญตามหลักสูตร และทักษะการเรียนรูในศตวรรษท่ี 21(3R8C) ของนักเรียน 

          - ควรมีการขยายผลแนวทางการวัดผลประเมินผลสมรรถนะสําคัญตามหลักสูตร และทักษะการเรียนรูใน

ศตวรรษท่ี 21(3R8C) ของนักเรียน ของนักเรยีน 

 
................................................................... 

 

โครงการพัฒนาครูผูสอนใหเปน Facilitator เพ่ือสรางสรรคนวัตกรรมใหกับคณะครูผูสอนโรงเรียนคุณภาพ

ประจําตําบล 

 วิธีการดําเนินงาน/ผลการดําเนินงาน 

การจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาครูผูสอนใหเปน Facilitator เพ่ือสรางสรรคนวัตกรรมใหกับ

คณะครูผูสอนโรงเรียนคุณภาพประจําตําบล ระหวางวันท่ี 8-9 สิงหาคม 2563  ณ โรงแรมฮอลิเดยการเดน 

เชียงใหม โดยมีเปาหมายไดแก ผูบริหารและครูจากโรงเรียนคุณภาพประจําตําบล 40 แหง ในสังกัด 
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โครงการสงเสริมการอานตามรอยพระราชจริยวัตรสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา กรมสมเด็จพระเทพ 
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีและพัฒนาหองสมุดมีชีวิต 
 วิธีการดําเนินงาน 

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหมเขต 1 ไดตระหนักถึงความสําคัญของการอานจึงได
นําแนวนโยบายดังกลาวมาเปนแนวทางในการจัดทําโครงการสงเสริมการอานตามรอยพระราชจริยวัตร สมเด็จ
พระกนิษฐาธิราชเจา กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี เพ่ือสงเสริมการอานสําหรับนักเรียน
ทุกระดับชั้นเรียนใหเกิดประสิทธิภาพและคุณภาพพรอมท้ังสงเสริมการจัดกิจกรรมสงเสริมการอานและพัฒนา
หองสมุดมีชีวิตดวยนั้น  มีวัตถุประสงคเพ่ือ  ใหมีหนังสือและสื่อการเรียนรูท่ีมีคุณภาพและเพียงพอตอความ
ตองการและเหมาะสมกับนักเรียน ครู ผูบริหารและคนในชุมชน   เพ่ือใหนักเรียนสามารถใชทักษะภาษาไทยเพ่ือ
สรางนิสัยรักการอานและการเรียนรูใหเหมาะสมกับวัยอยางมีคุณภาพตามบริบทของพ้ืนท่ี     นักเรียนมีการอาน
อยางตอเนื่องจนเปนนิสัย โรงเรียนมีหองสมุดมีชีวิตเปนแหลงเรียนรูในโรงเรียนในการสรางนิสัยรักการอานและ
การเรียนรู    ครูบรรณารักษ ครูหรือบุคลากรท่ีทําหนาท่ีบรรณารักษ มีสมรรถนะในการขับเคลื่อนกิจกรรม
สงเสริมนิสัยรักการอานและการเรียนรูสูคุณภาพท่ีดี   
 ผลการดําเนินงาน 

1. โรงเรียนไดรับการจัดสรรหนังสือ จํานวน  18 โรง 
      2. นักเรียน ครู ผูบริหารโรงเรียน มีนิสัยรักการอานและนําความรู ความเขาใจท่ีไดจากการอานเปนขอมูล
พ้ืนฐานฝกกระบวนการคิด  
      3. มีวิจัยและพัฒนานวัตกรรมสงเสริมนิสัยรักการอานและการดําเนินงานหองสมุดโรงเรียน  
      4. โรงเรียนมีบรรยากาศ แหลงเรียนรู และสภาพแวดลอมใน/ของโรงเรียนใหเอ้ือตอการอานของนักเรียน  
ครู บุคลากรทางการศึกษาและชุมชน  

     5. นักเรียน ครู ผูบริหารโรงเรียน ชุมชน และภาคีเครือขาย ท่ีมีสวนรวมหรือผลงานดานการสงเสริมนิสัย 
รักการอานและพัฒนาหองสมุดโรงเรียนและไดรับการยกยองเชิดชูเกียรติ   
     6. มีระบบการนิเทศ ติดตาม อยางเปนกัลยาณมิตรและชวยเหลือครูไดอยางตอเนื่อง    
  

ปญหาอุปสรรค   -ไมมี- 
ขอเสนอแนะ   

มีการสนับสนุน สงเสริม ใหความสําคัญ และขวัญกําลังใจ มีเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรูของผูบริหารและครู 

ดานการสงเสริมการจัดกิจกรรมสงเสริมการอาน การประกวด การคัดเลือก และสงผลใหผูบริหารและครูสามารถ

นําไปเปนสวนหนึ่งของการพัฒนาตนเองได 

การจัดการประชุมปฏิบัติการขับเคลื่อนกิจกรรมสงเสริมการอานโดยใชหนังสือพระราชนิพนธในสมเด็จ

พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยมีครูบรรณารักษและครูผูสอนภาษาไทย ระหวางวันท่ี 6-7 

สิงหาคม 2563  ณ หองประชุมลานเงิน สพป.เชียงใหม เขต 1 
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การนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดกิจกรรมสงเสริมการอาน 

   
……………………………………………………………………………. 

 

นโยบายที่ 4  การสรางโอกาสในการเขาถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ มีมาตรฐานและลดความ

เหลื่อมล้ําทางการศึกษา 

โครงการสงเสริมและพัฒนาระบบการรับนักเรียน ปการศึกษา 2562 

วิธีการดําเนินงาน 

การดําเนินงานการรับนักเรียนในโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม    

เขต 1  เปนไปดวยความเรียบรอยสอดคลองตามนโยบายและแนวปฏิบัติเก่ียวกับการรับนักเรียน สังกัดสํานักงาน

คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ปการศึกษา 2563 สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหมเขต 

1 โดยกลุมสงเสริมการจัดการศึกษา จึงมีการวางแผนการดําเนินงานดานการสงเสริมและสนับสนุนใหเด็กไดเขา

เรียนและเรียนตอเนื่องจนจบการศึกษาภาคบังคับ เพ่ือความรวมมือในการแกไขปญหาเด็กท่ียังไมไดเขาเรียน 

รวมถึงการปองกันไมใหเด็กท่ีเรียนอยูมีแนวโนมวาจะออกกลางคัน โดยดําเนินการดังนี้ 

1. รณรงคใหผูเรียนไดรับการศึกษาภาคบังคับ 

2. สนับสนุนสงเสริมใหผูเรียน เรียนจนจบการศึกษาภาคบังคับ 

3. สงเสริมการจัดการศึกษารูปแบบท่ีเหมาะสม 

4. สงเสริมและชวยเหลือเด็กดอยโอกาสและเด็กพิการไดรับการศึกษาจนจบการศึกษาภาคบังคับ 

5. จัดทําและดําเนินงานตามโครงการเพ่ือสนองตอนโยบายการจัดการศึกษา ดังนี้ 

5.1 โครงการสงเสริมและพัฒนาการรับนักเรียน 

5.2 โครงการระบบการดูแลชวยเหลือและคุมครองนักเรียน 

            5.3  แนวทางการสงเสริมสนับสนุนใหเด็กไดเขาเรียนและเรียนตอจนจบการศึกษาภาคบังคับ 
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และเพ่ือเปนทางเลือกใหสถานศึกษานําไปปรับใชใหเหมาะสมกับสถานการณตาง ๆ 

   กระบวนการรับนักเรียนระดับช้ันประถมศึกษาปท่ี 1 

            สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน กําหนดนโยบายและแนวปฏิบัติเก่ียวกับการรับนักเรียน 

สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ปการศึกษา 2563 โดยมีเปาหมายเด็กทุกคนในระดับ

การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน มีโอกาสไดเขารับการศึกษาอยางมีคุณภาพ สอดคลองกับศักยภาพ ความถนัด ความสนใจ

เพ่ือลดความเหลื่อมล้ํา และสรางโอกาสทางการศึกษา โดยใชกระบวนการรับนักเรียนท่ีมีความเปนธรรม สุจริต 

โปรงใส ตรวจสอบได และเสมอภาค ดังนั้น สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 1 ซ่ึงเปน

หนวยงานทางการศึกษา มีภารกิจในการจัดการศึกษาใหแกประชากรวัยการศึกษาภาคบังคับ ในเขตพ้ืนท่ีบริการ

ไดเขาเรียนและเรียนตอเนื่องจนจบการศึกษาภาคบังคับ จึงดําเนินการตามนโยบายและแนวปฏิบัติเก่ียวกับการ

รับนักเรียน สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ปการศึกษา 2563  ใหบรรลุเปาหมาย ดังนี้ 

          1)  กรณีปญหาดานครอบครัว ชมุชน และสิ่งแวดลอม 

2)  กรณีปญหาดานตัวเด็ก 

3)  กรณีปญหาดานสุขภาพ 

4)  กรณีปญหาดานความพิการ 

 5)  กรณีปญหาเด็กกลุมเสี่ยง 

 6)  กรณีปญหาการมีเพศสัมพันธ 

           สพป.เชียงใหม เขต 1 ไดดําเนินการตามแผนงานโครงการท่ีกําหนดไวดังนี้ 

           1. การจัดทําขอมูลสารสนเทศ  จํานวนประชากรวัยการศึกษาภาคบังคับ โดยการสํารวจรายชื่อ

ประชากรวัยเรียนท่ีมีอายุถึงเกณฑการศึกษาภาคบังคับในเขตบริการ เปนรายตําบลและรายโรงเรียน กอนป

การศึกษาท่ีจะเขาเรียน 1 ปโดยประสานขอมูลจากสํานักทะเบียนราษฎรอําเภอและสํานักทะเบียนราษฎร

ทองถ่ิน และขอมูลจากสํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ซ่ึงสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

จัดสงใหเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

  2. ดําเนินการเตรียมการรับนักเรียนและการรับนักเรียน  ปการศึกษา 2563 ดังนี้ 

     2.1 ประกาศสงเด็กเขาเรียน และการจัดทําเขตพ้ืนทีบริการขอโรงเรียนในสังกัด (ภายในเดือน

เมษายน 2562 กอน 1 ปการศึกษาท่ีเด็กจะเขาเรียน) การจัดทําแผนการรับนักเรียน (ภายในเดือนตุลาคม  

2562) 

     2.2 ประกาศนโยบายและแนวปฏิบัติเก่ียวกับการรับนักเรียน ปการศึกษา 2563 สังกัดสํานักงาน

คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  (ภายในเดือนพฤศจิกายน – ธันวาคม 2562) 

     2.3 ประชาสัมพันธการรับนักเรียนในรูปแบบท่ีหลากหลาย เชน เอกสาร ปายประชาสัมพันธ  

รวมท้ังมอบหมายใหสถานศึกษาประสานงานกํานัน ผูใหญบาน ผูนําชุมชน เพ่ือขอความรวมมือประชาสัมพันธ

การสงเด็กท่ีมีอายุถึงเกณฑการศึกษาภาคบังคับเขาเรียน ใหผูปกครอง นักเรียนและประชาชนทราบ (ภายใน

เดือนมกราคม 2563) 
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                2.4 ประกาศแตงตั้งคณะกรรมการรับนักเรียน ปการศึกษา 2563 ระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษา  

ประกาศจัดตั้งศูนยประสานงานการรับนักเรียนระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษาและแตงตั้งคณะทํางานประจําศูนย

ประสานงานการรับนักเรียน ของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 1         เพ่ือ

ประสานงานการรับนักเรียน ใหบริการกับนักเรียนและผูปกครองตลอดชวงเวลาของการรับนักเรียน ตลอดจน

ใหบริการขอมูล ขาวสาร อํานวยความสะดวกแกนักเรียนและ ผูปกครองกรณีไมมีท่ีเรียน (ภายในเดือนธันวาคม 

2562 – มกราคม 2563) 

                2.5 ประชุมคณะกรรมการรับนักเรียน ปการศึกษา 2563 ระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษา เพ่ือพิจารณา

แนวปฏิบัติการรับนักเรียนสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 1 เสนอขอความ

เห็นชอบจากคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด และใหความเห็นชอบแผนการรับนักเรียนของโรงเรียนในสังกัด 

การเพ่ิมจํานวนนักเรียนตอหองในระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 1(ภายในเดือนมกราคม 2563) 

       2.6 แจงแนวปฏิบัติการรับนักเรียนสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม     

เขต 1 ปการศึกษา 2563 ใหโรงเรียนในสังกัดทราบและถือปฏิบัติ (ภายในเดือนมกราคม 2563) 

                2.7 สถานศึกษาดําเนินการรับนักเรียนตามปฏิทินการรับนักเรียน ปการศึกษา 2563 ตลอดจน

การปรับปฏิทินการรับนักเรียน ใหสอดคลองกับสถานการณการแพรระบาดเชื้อโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-

19)(เดือนกุมภาพันธ – มิถุนายน 2563) 

        2.8 ติดตามการเขาเรียนของประชากรวัยการศึกษาภาคบังคับในเขตพ้ืนท่ีบริการ ผานเว็บไซต

http://164.115.43.73/popobec63 

        2.9 สรุปผลการรับนักเรียนและรายงานผลการรับนักเรียนไปยังสํานักงานคณะกรรมการ

การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (ภายในเดือนสิงหาคม 2563 ปรับตามสถานการณ COVID-19) 

ผลการดําเนินงาน  

เชิงปริมาณ 

         ประชากร ตาม ทร.14 ท่ีเกิดป พ.ศ.2556 ในเขตพ้ืนท่ีบริการ จํานวน  3,213  คน  ไดเขาเรียน 

ในชั้นประถมศึกษาปท่ี 1  จํานวน 3,213 คน คิดเปนรอยละ100 

เชิงคุณภาพ 

        1. ประชากรวัยการศึกษาภาคบังคับในเขตพ้ืนท่ีบริการไดรับสิทธิและโอกาสทางการศึกษาอยางเสมอภาค

เทาเทียมกันในการเขาศึกษาระดับการศึกษาภาคบังคับ และศึกษาตอในระดับท่ีสูงข้ึน 

        2. สถานศึกษาในสังกัดดําเนินงานตามพระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. 2545 อยางถูกตอง 

เปนแนวทางเดียวกัน  

        3. สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 1 ไดรับความรวมมือจากหนวยงานท่ี

เก่ียวของในการสงเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาภาคบังคับ ในระดับหนึ่ง   

        4. สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 1 และสถานศึกษา ไดใหการดูแลชวยเหลือ

เด็กทุกกลุมเปาหมาย ตามแนวทางทางการสงเสริมสนับสนุนใหเด็กไดเขาเรียนและเรียนตอจนจบการศึกษาภาค

บังคับ โดยผานกระบวนการระบบการดูแลชวยเหลือและคุมครองนักเรียน  

http://164.115.43.73/popobec63
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ปญหา อุปสรรค 

     1. การดําเนินงานสงเสริมการจัดการศึกษาภาคบังคับ มีความยุงยากในเรื่องการยายถ่ินท่ีอยูของ

ผูปกครอง ทําใหเด็กขาดเรียน และระบบการติดตาม ดูแลชวยเหลือของสถานศึกษายังไมเปนระบบ ทําใหเกิด

อุปสรรคในการดําเนินงานสงเสริมสนับสนุนใหเด็กไดเรียนตอและจบการศึกษาภาคบังคับ 

     2. สถานการณการแพรระบาดเชื้อโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สงผลกระทบตอการรับ

นักเรียน ปการศึกษา 2563 ทําใหลาชา ประกอบกับผูปกครองยังไมไววางใจในสถานการณการแพรระบาด จึง

ยังไมนําเด็กมาสมัครเขาเรียนในชวงเวลาการรับนักเรียนตามปฏิทิน ทําใหอัตราการรับนักเรียนตอแผนการรับ

นักเรียน คอนขางต่ําและการติดตามเด็กมาเขาเรียนเปนไปดวยความยากลําบาก 

     3. การติดตามเด็กท่ีอาศัยอยูในหมูบานจัดสรร เปนไปดวยความยากลําบาก เนื่องจากเปนการรักษา

ความปลอดภัยของหมูบาน จะไมอนุญาตใหบุคคลท่ีไมไดอาศัยอยูเขาไป 

     4. การประสานงานกับกํานัน ผูใหญบาน ผูนําชุมชน เพ่ือรับรองการไมมีตัวตนของเด็กในพ้ืนท่ี เปนไป

ดวยความยากลําบาก โดยเฉพาะในเขตเมือง เนื่องจากเปนชุมชนใหญ ตองใชระยะเวลาในการตรวจสอบ 

ขอเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา 

     1. สพฐ. ควรนําเขาขอมูลประชากรวัยการศึกษาภาคบังคับพรอมเลขประจําตัวประชาชน ท่ีจะเขาเรียน 

ในระบบติดตามการเกณฑเด็กเขาเรียน http://164.115.43.73/popobec63 กอนเปดภาคเรียนท่ี 1 ของป

การศึกษา 2563เพ่ือเตรียมการวางแผนติดตามการเขาเรียน เพราะตองใชระยะเวลาในการติดตามมาก 

2. สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา ควรมีการประสานความรวมมือและสงตอนักเรียนกับหนวยงานท่ีจัด

การศึกษานอกระบบ อยางตอเนื่องและสมํ่าเสมอ เพ่ือใหการสงเสริม สนับสนุนใหนักเรียนเขาเรียนและเรียน

ตอเนื่องจนจบการศึกษาภาคบังคับมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 

 
 

http://164.115.43.73/popobec63
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โครงการสงเสริมการพัฒนาการใชงานเทคโนโลยีการจัดการศึกษาทางไกลผานดาวเทียม รูปแบบใหม 

วิธีการดําเนินงาน 

      การดําเนินการสงเสริม สนับสนุน ใหโรงเรียนนําเทคโนโลยีการศึกษาทางไกล มาใชเปนเครื่องมือในการ

จัดกิจกรรมการเรียนรูใหแกผูเรียนไดอยางมีประสิทธิภาพ ดังนี้ 

     1.1 การพัฒนาการจัดการเรียนรูดวยการศึกษาทางไกลผานดาวเทียม DLTV โดยใชรูปแบการนิเทศ  

PIDRE  NI  ประกอบดวย P วางแผน  (นวัตกรรม เขาใจ เขาถึง มีสวนรวม พัฒนา) I  ความรู  D ปฏิบัต ิ R 

เสริมกําลังใจ E ประเมิน N เครือขาย I  นวัตกรรม                                                                                                          

ดําเนินการตามวงจรคุณภาพเดมม่ิง  (Deming Cycle) ประกอบดวย  4  ข้ันตอน คือ การวางแผน (Plan: P)  

การดําเนินการ (Do: D)  การตรวจสอบ (Check: C)  และการปรับปรุงงาน (Action: A) 

         การวางแผน (Plan: P)  ดวยการนิเทศ  ตรวจสอบเอกสารและการสนทนากลุมเพ่ือใหไดสารสนเทศ

เก่ียวกับสภาพปจจุบัน  ปญหาและความตองการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

         การดําเนินการ (Do: D)  กลุมเปาหมายคือผูบริหารและครูผูสอน ปการศึกษา 2562-2563  ผูบริหาร

จํานวน  36  คน  ครูผูสอนจาํนวน  176 คน เตรียมการอบรมเพ่ือสรางความรูความเขาใจใหครูผูสอนในการ

จัดการเรียนการสอน  จัดทําคูมือพัฒนาคุณภาพ (DLTV) ใหไดมาตรฐาน  และการใชคูมือพัฒนาคุณภาพ

การศึกษา (DLTV) ใหไดมาตรฐานเปนแนวทางในการขับเคลื่อน และดําเนินการจัดการเรียนการสอนโดยใช

เทคโนโลยีการศึกษาทางไกล ผานดาวเทียมตามกระบวนการดําเนินการในคูมือพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยใช

การศึกษาทางไกล ผานดาวเทียม (DLTV) ใหไดมาตรฐาน   

         การตรวจสอบ (Check: C) กลุมเปาหมายคือผูบริหารและครูผูสอน นํายุทธศาสตร 4 5 6 ซ่ึงประยุกต

มาเปนยุทธศาสตร สพป.เชียงใหม เขต 1 คือ ยุทธศาสตร 4 6 6 และมาตรฐานการจัดการศึกษาระดับ

สถานศึกษาและระดับสํานักงานเขตพ้ืนท่ีมาเปนกรอบในการสรางเครื่องมือ คือเพ่ิม 6 ของผูบริหารในลักษณะ

เครือขายรวมพัฒนาตามอําเภอ  

         การปรับปรุงงาน (Action: A)ผูบริหารโรงเรียนตนแบบระดับเครือขาย จํานวน7 คน ตอยอดในการ

ดําเนินงานและขยายผลไปท่ีเครือขาย พรอมกับการถอดบทเรียนโรงเรียนตนแบบ DLTV ระดับเครือขายท่ีมี

วิธีการปฏิบัติท่ีเปนเลิศ ซ่ึงสงผลใหเกิด                 

1) สรางฐานการพัฒนาผูเรียนและการเรียนรูเปนคนดี คนเกงและมีความสุขโดยมีจุดเนนท่ีตองการให

เกิดกับผูเรียน  

        2) สรางฐานการพัฒนาครูสูมาตรฐานการเรียนการสอนในฐานะผูจัดการเรียนรูสูครูมืออาชีพ โดยมี

จุดเนนท่ีตองการใหเกิดกับครูผูสอน คือการเปลี่ยนบทบาทของครูไปสูผูอํานวย ความสะดวกและสงเสริมใหเกิด

การเรียนรูท่ีมีประสิทธิภาพเปนแบบอยางท่ีดีในการเรียนรูรวมคิด รวมเรียนรูรวมแกปญหา กระตุนชี้แนะจัดให

เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู หลังเรียนรูผานสื่อการสอน ทางไกลผานดาวเทียม เพ่ือใหผูเรียนสรางองความรูดวย

ตนเอง  

      3) สรางฐานการพัฒนาการบริหารและการจัดการศึกษาของผูบริหารเชิงระบบ โดยมีจุดเนนท่ีตองการ

ใหเกิดกับโรงเรียน 
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      4) แจงนโยบายรัฐบาลในการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กและแผนพัฒนาประสิทธิภาพการบริหาร

จัดการโรงเรียนขนาดเล็กใหมีขนาดท่ีเหมาะสม  

      5) จัดทําแผนพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก โดยทุกภาคสวนรวมพัฒนา และ

ดําเนินการเพ่ิมเติมดังนี้    

          5.1) แตงตั้งคณะกรรมการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก โดยใช

หลักการทํางานเปนทีมซ่ึงประกอบดวยผูอํานวยการเขตพ้ืนท่ี รองสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา

เชียงใหม เขต 1 และเครือขาย ท่ีกํากับดูแล แตละอําเภอ ผูอํานวยการกลุม หัวหนางาน นิติกร ศึกษานิเทศก

ประธานกลุมโรงเรียน และเจาหนาท่ีจากกลุมนโยบายและแผน เขารวมดวยทุกอําเภอ ใหมีหนาท่ีในการเผยแพร

ประชาสัมพันธนโยบายการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก รับฟงความคิดเห็นจากผูนําชุมชน ทองถ่ิน 

ผูปกครอง คณะกรรมการสถานศึกษา ผูบริหารโรงเรียน ครูและบุคลาการทางการศึกษา และนิเทศกากับติดตาม

การบริหารจดัการโรงเรียนขนาดเล็กจากพ้ืนท่ีทุกอําเภอในสังกัด  

           5.2) มีแผนพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กใหมีขนาดท่ีเหมาะสมกับ

ทองถ่ิน  

           5.3) จัดทําโครงการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก โดยทุกภาคสวน

รวมพัฒนา ไดรับงบประมาณสนับสนุนจาก สพฐ. ดําเนินการซอมบํารุงอุปกรณ DLTV และนิเทศติดตาม 

            5.4) การขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาดวยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกล (Distance 

Learning) สงผลใหปการศึกษา 2562  โรงเรียนมีผลสัมฤทธิ์สูงกวาระดับประเทศ จํานวน15  โรงเรียน 

            5.5) ใชนวัตกรรม“เขาถึง เขาใจ มีสวนรวม พัฒนา”ในการขับเคลื่อนการบริหารจัดการ

โรงเรียนขนาดเล็ก             

           จากการดําเนินการการศึกษาทางไกลผานดาวเทียม (DLTV) ชวยลดชองวางกับโรงเรียนขนาดเล็กได

เปนอยางดี รวมท้ังยังทําใหผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนในโรงเรียนกลุมดังกลาวมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนใกลเคียงกับ

โรงเรียนปกต ิอีกท้ังยังชวยแกปญหาขาดแคลนครูผูสอน ครู นักเรียน ผูปกครอง และผูบริหารมีความพึงพอใจใน

การจัดการเรียนการสอนตามแนวทางดังกลาว แตอยางไรก็ตามการดําเนินการศึกษาทางไกลผานดาวเทียม 

(DLTV) ยังตองพัฒนาตอไป โดยเฉพาะผูเรียนท่ีมีพ้ืนฐานไมเทากันกับโรงเรียนตนทาง ทําใหนักเรียนเรียนไมทัน 

และปญหาท่ีสําคัญท่ีสุดคือในดานของครูท่ียังมีความรู ทักษะท่ียังไมเพียงพอในการจัดการเรียนการสอนไปพรอม

กับโรงเรียนตนทาง เนื่องจากครูในโรงเรียนขนาดเล็กตองจัดการเรียนการสอนและสื่ออุปกรณ พรอม ๆ กันใน

หลายระดับชั้น ตลอดจนยังขาดสื่ออุปกรณไมเพียงพอและไมทันสมัย 

ผลการดําเนินงาน  

เชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 

1.สถานศึกษาในสังกัด 36 แหง ในปงบประมาณ 2563 ไดรับงบประมาณจัดสรรคาซอมบํารุงอุปกรณ 

จํานวน 36  แหง   

 2.สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 1  เห็นความสําคัญและสงเสริมสนับสนุนให

โรงเรียนในสังกัด  โดยเฉพาะโรงเรียนขนาดเล็ก จํานวน  36   โรงเรียน   จัดการเรียนการสอนโดยใชการศึกษา
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ทางไกลผานดาวเทียม (DLTV)  โดยมีหนังสือสั่งการแจงใหโรงเรียนไดรับทราบหลักการและแนวดําเนินงาน ซ่ึง

ปจจุบันสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานไดพัฒนา DLTV เปน NEW  DLTV   

3.กําหนดใหมีการตรวจเยี่ยม นิเทศชั้นเรียนในโครงการสงเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาทางไกล

ผานดาวเทียม (DLTV)  จํานวน 36 โรงเรียน  โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือใหผูบริหาร ครูผูสอน ผูมีสวนเก่ียวของ มี

ความรู ความเขาใจเก่ียวกับมาตรฐาน แนวการจัดการเรียนการสอน แนวทางในการนิเทศ ติดตามและ

ประเมินผลโดยใชการศึกษาทางไกลผานดาวเทียมใหไดมาตรฐาน  

ปญหาและอุปสรรค  

ครูและบุคลากรทางการศึกษาไมผานการพัฒนาศักยภาพการจัดการเรียนการสอนทางไกลผานดาวเทียม 
(DLTV) ท่ีชัดเจนและถูกตองเนื่องจากมีการเกษยณ บรรจุใหม มีครูไมครบชั้น  มีครูไมตรงสาขาวิชา ขาดแคลน
สื่อ  วัสดุอุปกรณ  หองเรียนไมเพียงพอ ครูขาดทักษะในการสอน นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ํา นักเรียนมี
ปญหาการอานไมออก  เขียนไมได 

ขอเสนอแนะ 

           1. ทบทวนหลักสูตร ควรมีการทบทวนและปรับปรุงหลักสูตร สถานศึกษาใหมีความสอดคลองกับแนว
ทางการจัดการศึกษาทางไกลผานดาวเทียม  
           2. การจัดการเรียนการสอน ควรมีการดําเนินการจัดทําแผนการจัดการเรียนรู รายชั่วใหมีความ
สอดคลองกับแนวทางการจัดการศึกษาทางไกลผานดาวเทียม ตามรูปแบบของสถานศึกษาท่ีควรปรับใหมีความ
ยืดหยุนและความสะดวกตอการสงเสริมการเรียนรูของผู เรียนซ่ึงไมจําเปนตองเปนแผนการเรียนรู ท่ีลง
รายละเอียดมากนักและควรใหความสําคัญกับกิจกรรม สงเสริมการเรียนรูตามแนวทางการจัดการศึกษาทางไกล
ผานดาวเทียม  
           3. การบริหารจัดการควรมีการดําเนินการพัฒนาบุคลากรอยางเปนระบบและ ตอเนื่องโดยมุงเนนการ
สรางความรูความเขาใจเก่ียวกับการจัดการศึกษาทางไกลผานดาวเทียม การสงเสริมและพัฒนานวัตกรรมการ
จัดการเรียนรูท่ีสงเสริมศักยภาพการเรียนรูของผูเรียน เชน สงเสริมการนําเทคนิคการเรียนรูท่ีมีประสิทธิภาพและ
เนนผูเรียนเปนสําคัญมาชวยเสริม กระบวนการเรียนรูเชน เทคนิคการเรียนแบบรวมมือ 
  เทคนิคการสรุปความรูดวยแผนท่ีความคิด รวมถึงการจัดสภาพแวดลอมภายในหองเรียนท่ีเอ้ือตอการเรียนรูการ
จัดกิจกรรมและแลกเปลี่ยน เรียนรูสภาพปญหาการสอนของครูเทคนิคการจัดการเรียนรูเก่ียวกับการจัด
การศึกษาทางไกลผานดาวเทียมท่ีประสบความสําเร็จ    
            4. จัดทําแบบฝกและใบงานจัดจําหนายใหแกโรงเรียน 
            5. จัดทําสื่อ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ในโรงเรียนขนาดเล็ก
จําหนายใหกับโรงเรียน 
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โครงการพัฒนาและสงเสริมการประกันคุณภาพการศึกษา 

      วิธีการดําเนินการ 
1.นําเสนอผลตอการสังเคราะห SAR ปการศึกษา 2561-2562  ท้ังระดับปฐมวัยและข้ันพ้ืนฐานตอท่ี

ประชุมศึกษานิเทศกทุกกลุมงานเพ่ือรับทราบและรวมกันสะทอนและรวมกําหนดเปาหมายความสําเร็จระดับเขต

พ้ืนท่ีการศึกษา และสําหรับการวางแผนการนิเทศและพัฒนาโรงเรียนในสังกัดในการประชุม PLC กลุมนิเทศ

ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา   

2.นําเสนอขอมูลในขอ(1) ตอคณะกรรมการ ก.ต.ป.น.    เพ่ือเสนอเพ่ือทราบและพิจารณา และนํา

ขอคิดเห็นและขอเสนอแนะนํามาจัดทําแผนพัฒนาและการนิเทศ กํากับ ติดตามคุณภาพของโรงเรียน 

3.กลุมงานประกันคุณภาพการศึกษาไดจัดทําเอกสารแผนงานดําเนินงานสงเสริมและพัฒนาระบบ

ประกันคุณภาพการศึกษา เพ่ือเปนเอกสารคูมือการดําเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของโรงเรียน

ในสังกัด ปการศึกษา 2562-2565  และใชเปนคูมือสําหรับศึกษานิเทศกในการกํากับ ติดตาม เพ่ือสรางความ

เขมแข็งแกระบบประกันคุณภาพภายในของโรงเรียน โดยใชรูปแบบการนิเทศแบบ PIDRE  

           4.พัฒนาและจัดทําหลักสูตรออนไลน เรื่อง การสรางความเขมแข็งแกระบบประกันคุณภาพการศึกษา 

สพป.ชม.1  เปนหลักสูตรออนไลนเพ่ือพัฒนาความรู ความเขาใจ และสรางความตระหนักแกผูบริหารโรงเรียน 

ครูผูรับผิดชอบงานประกันฯ และผูสนใจท่ัวไปไดเขามาเรียนและประเมินตนเอง หากประเมินหลังเรียนแลวผาน

เกณฑก็จะไดรับเกียรติบัตรจากสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา  ซ่ึงปจจุบันมีผูเรียนออนไลนท่ีทําแบบประเมินผาน

เกณฑจํานวนมากกวาพันคน 

5. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือพัฒนาดานความรู ทักษะการสรางความเขมแข็งระบบการประกันฯ แก

ผูบริหารโรงเรียน ครูวิชาการโรงเรียน ครูผูรับผิดชอบงานประกัน โดยวางแผนจัดข้ึนตามกลุมเครือขายอําเภอ 

จํานวน 4 จุดๆ ละ  1 วัน รวมจํานวน 4 วัน โดยเนื้อหาประกอบดวย การจัดทําระบบประกันคุณภาพภายใน 

การเขียนรายงาน SAR ใหเปนสารสนเทศสําหรับการพัฒนาคุณภาพการศึกษา (แตกิจกรรมดําเนินการไดไมครบ

ตามแผนเนื่องจากสถานการณโควิด19) 

                 การแกปญหาจึงทําโดยการพัฒนาครทูางระบบไลน กลุมงานประกันคุณภาพการศึกษา สพป.

เชียงใหม เขต 1  โดยการเปดหองสนทนาและแลกเปลี่ยนประสบการณของโรงเรียน โดยมีศึกษานิเทศก   ท่ี

รับผิดชอบกลุมงานประกันฯ ชวยเติมเต็ม 

6. การพัฒนาความรูและทักษะการประเมินคุณภาพภายใน (ในกลุมไลนเฉพาะผูทรงคุณวุฒิดานระบบ

ประกันฯ ของ สพป. เชียงใหม เขต 1 ท่ีไดพัฒนาและประกาศแตงตั้งไว แลว เพ่ือใหโรงเรียนเชิญเปนกรรมการ

ประเมินคุณภาพภายในของโรงเรียน ประจําปการศึกษา 2562 

7. การนิเทศ ติดตาม กํากับดูแลชวยเหลือโรงเรียนในสังกัดในดานการประกันคุณภาพภายใน ท้ังโดย

กิจกรรมนิเทศเต็มพิกัดของเขตพ้ืนท่ี และสําหรับเตรียมพรอมโรงเรียนท่ีจะรับการประเมินคุณภาพภายนอก     

(สมศ. รอบ 4  โรงเรียนประชารัฐ 15 โรงเรยีน) 

8. การดําเนินการวิจัยเพ่ือพัฒนา เพ่ือสรางความเขมแข็งแกระบบประกันเรื่อง การพัฒนา “หองเรียน

นวัตกรรม”เพ่ือสรางความเขมแข็งแกระบบประกันคุณภาพภายใน โรงเรียนในสังกัด สพป.เชียงใหม เขต 1 โดย
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เปาหมายคือ ทุกหองเรียนในสังกัดมีการประกันคุณภาพการศึกษาผานนวัตกรรมการจัดการเรียนรู ซ่ึงครูทุกคน

คือ นวัตกร 

9. การบูรณาการระบบประกันคุณภาพการศึกษากับ 

เปาหมายและนโยบายของเขตพ้ืนท่ีคือ  “เขตพ้ืนท่ีนวัตกรรม” ซ่ึงจะสงเสริมใหโรงเรียนพัฒนานวัตกรรมสําหรับ

ผลการประเมินภายนอก    (สมศ.) ในคุณภาพระดับสูงสุด 

ผลการดําเนินงาน  

1. โรงเรียนในสังกัด สพป.เชียงใหม เขต 1 มีแผนพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาทุกโรงเรียน มี

การประกาศมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา กําหนดคาเปาหมายความสําเร็จ มีแผนและ   นําแผนไปใช  

การนิเทศภายใน  สรุปและประเมินคุณภาพภายใน เขียนรายงาน SAR เปนไปตามเกณฑและนําสงเขตพ้ืนท่ี

ภายในกรอบเวลาท่ีกําหนด 

2. สพป.เชียงใหม เขต 1 มีและใชแผนงานดําเนินงานสงเสริมและพัฒนาระบบประกันคุณภาพ

การศึกษา พ.ศ.2562-2565  เพ่ือเปนเอกสารคูมือการดําเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของ

โรงเรียนในสังกัด ปการศึกษา 2562-2565   

3. โรงเรียนในสังกัดไดรับผลการประเมินผานเกณฑเพ่ือรับโลและรางวัล IQA AWARD ประจําป

การศึกษา 2562 จํานวน 6  โรงเรียนไดแก โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม, โรงเรียนพุทธิโศภน, โรงเรียนบานสัน

กําแพง, โรงเรียนวัดปาขอยใต, โรงเรียนบานเชิงดอยสุเทพ, และโรงเรียนวัดหนองปาครั่ง  หลังการคัดเลือกสูงสุด

ไดตัวแทนไปนําเสนอ  และแลกเปลี่ยนเรียนรูระบบประกันฯในงานศิลปะ หัตถกรรมระดับชาติจํานวน 3 

โรงเรียนคือ อนุบาลเชียงใหม พุทธิโศภน และวัดหนองปาครั่ง    

4. การพัฒนาและขยายผลตอเนื่องจากการมีโรงเรียนตนแบบ IQA AWARD  โดยสงเสริมใหโรงเรียน

อนุบาลเชียงใหมสมัครเปนโรงเรียนแกนนําของ สพฐ.คือโรงเรียน  1  ชวย 3  เพ่ือเปนแมขายพัฒนาคุณภาพ

การศึกษาโรงเรียนท่ีมีผลการประเมินภายนอกต่ํากวาระดับดีมากจํานวน 3 โรงเรียน ซ่ึงโรงเรียนลูกขายท่ีสมัคร

เขารวมประกอบดวย    1) โรงเรียนวัดเสาหิน 2)โรงเรียนเจาพอหลวงอุปถัมภ 1 และ 3 โรงเรียนสังวาลยวิทยา 

ปญหา อุปสรรค  
            1   โรงเรียนสวนใหญเปนโรงเรียนขนาดเล็ก มีผูบริหารโรงเรียนหรือครูท่ีขอยาย,เกษียณ,หรือเปลี่ยน
หนาท่ีกันบอยๆ ทุกป ทําใหการทํางานตามแผนพัฒนาระบบประกันคุณภาพของบางโรงเรียนขาดความตอเนื่อง  
            2   สพป.เชียงใหมเขต 1 ไมมีงบประมาณสนับสนุนกิจกรรมในงานระบบประกันคุณภาพการศึกษา 
หรือไมมีงบจาก สพฐ. ทําใหการสื่อสารหรือสรางความเขาใจแกโรงเรียนทําไดจํากัด โดยเฉพาะอยางยิ่งแก
ผูบริหารโรงเรียนท่ีรับหนาท่ีใหม ครูใหม 

ขอเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา 
1.ควรสนับสนนุงบประมาณเพ่ือจัดกิจกรรมพัฒนาสรางความเขาใจ ความตระหนัก และทักษะการ

ประกันคุณภาพการศึกษาผูบริหารโรงเรียน ครูท่ีพ่ึงรับตําแหนงหรือบรรจุใหม 
2.ควรมีกิจกรรมถอดบทเรียน และสงเสริมโรงเรียนใหเปนตนแบบหรือแบบอยางดานการประกัน

คุณภาพของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา เพ่ือเปนแหลงเรียนรู ยกยอง เชิดชู เปนขวัญกําลังใจ  
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1. ผลการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษาแบงตาม 
ระดับผลการพัฒนาผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับปฐมวัย จํานวนโรงเรียนท่ีเปดสอนปฐมวัยมี 
57 โรงเรียน แบงตามระดับคุณภาพดังนี้ 
 
มาตรฐาน คุณภาพยอดเย่ียม ระดับดีเลิศ ระดับดี 
มาตรฐานท่ี 1 13 แหง 38 แหง 7 แหง 
มาตรฐานท่ี 2 14 แหง 32 แหง 12 แหง 
มาตรฐานท่ี 3 15 แหง 30 แหง 13 แหง 
ภาพรวม 13 แหง 34 แหง 11 แหง 
 

2. ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับข้ันพ้ืนฐาน จํานวนโรงเรียนท่ีเปดสอนมี 82  
โรงเรียน แบงตามระดับคุณภาพดังนี้ 
มาตรฐาน คุณภาพยอดเย่ียม ระดับดีเลิศ ระดับดี 
มาตรฐานท่ี 1 7 แหง 48 แหง 27 แหง 
มาตรฐานท่ี 2 17 แหง 50 แหง 15 แหง 
มาตรฐานท่ี 3 11 แหง 47 แหง 24 แหง 
ภาพรวม 7 แหง 49 แหง 46 แหง 
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นโยบายท่ี 5  การจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 
  วิธีการดําเนินงาน 

ระดับสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
                ไดมีการจัดการประชุมใหแกบุคคลากรภายในเขตพ้ืนท่ีทุกคน ในหัวขอ กรีนออฟฟช  เม่ือวันท่ี  
8  กันยายน 2563 ณ หองประชุมลานเงิน  สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 1 ซ่ึง
ไดรับความรมมือจากเจาหนาท่ีจากสํานักงานทรัพยากรและสิ่งแวดลอมจังหวัดเชียงใหมมาใหความรูในเรื่อง
ดังกลาว  และในสํานักงานเองมีโครงการสรางจิตสํานึกดานการผลิตและบริโภคท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอมโดย
สงเสริมใหบุคคลากรในเขตพ้ืนท่ีใชถุงผาในการบรรจุสิ่งของ และมีการคัดแยกขยะกอนนําไปท้ิง ตลอดจน
สนับสนุนใหมีการใชซํ้าเชนกระดาษรีไซเคิล เพ่ือลดปริมาณขยะ  และในสํานักงานแตละหองจะมีการปลูกตนไม
เพ่ือความสวยงามและยังเปนการฟอกอากาศใหแกบุคลากรอีกดวย 
                และบูรณาการกับการดําเนินการสงเสริมและสนับสนุนใหสถานศึกษาทุกแหงไดรับการประเมิน

เปนสถานศึกษาพอเพียงครบรอยละ 100  และสงเสิรมสนับสนุนตอเนื่องใหสถานศึกษาพัฒนาตนเองไปสูการ

เปนศูนยการเรียนรูตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงดานการศึกษา โดยมีโครงการนิเทศเพ่ือชวยสนับสนุน 

สงเสริม ใหความรูและเชิญชวนสถานศึกษาสมัครกับการประเมินเปนศูนยฯ  โดยมีการตั้งเปาหมายใหไดรอยละ 

25 ภายในสิ้นป 2565       กิจกรรมการนอมนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเปนศูนยการเรียนรูไดนั้น 

ไดดําเนินการเปนลําดับข้ันตอนคือ การสงเสริมใหเปนสถานศึกษาเขารับการประเมินเปนสถานศึกษาพอเพียง 

สงเสริมใหสถานศึกษายื่นขอรับการประเมินเปนเพ่ือรับรางวัล  Best Practice   และสงเสริมใหสถานศึกษา

สมัครและรับการประเมินเปนศูนยเรียนรูตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง                    

        ระดับสถานศึกษา 
                 1) การสรางจิตสํานึกดานการผลิตและบริโภคท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 
มีการจัดอบรมชี้แจงโครงการใหแกโรงเรียนในสังกัดจํานวน 86 โรงเรียน เม่ือวันท่ี   10 สิงหาคม 2563 เพ่ือ
ชี้แจงแนวทางในการดําเนินงานของโรงเรียนท่ีจะชวยขับเคลื่อนโครงการสรางจิตสํานึกท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
และลดการใชพลาสติกในสถานศึกษา                
                  2) การนําขยะมาใชประโยชนในรูปผลิตภัณฑและพลังงาน รวมท้ังสงเสริมการคัดแยกขยะ 
ทุกโรงเรียนมีโครงการในการนําขยะมาใชใหเกิดประโยชนในรูบแบบตาง เชนการทําปุย การทําของใช การทํา 
สื่อการสอน หรือการนําไปประดิษฐเปนของใชภายในครัวเรือน และทุกโรงเรียนมีการคัดแยกขยะท่ีถุกตองโดยมี
ถังขยะท่ีใหนักเรียนไดท้ิงขยะไดชัดเจนและนําไปใชท่ีบานและชุมชนเปนอยางดี 
                3) การบูรณาการ เรื่อง การจัดการขยะแบบมีสวนรวม 
มีการจัดการเรียนการสอนท่ีโรงเรียนออกแบบโดยใหนักเรียนมีสวนรวมในการคิดแกไขปญหาท่ีเกิดข้ึนในโรงเรียน
หรือชุมชนของนักเรียนเอง และระดมวิธีการมาแกปญหาตางๆไดอยางมีประสิทธิภาพเปนการสสงเสริมให
นักเรียนมีจิตสํานึกรักสิ่งแวดลอมท้ังภายในโรงเรียน บานเรือนของตนเองตลอดจนชุมชนท่ีอยูอาศัยทําใหชุมชน
นาอยูสะอาด 
                 4) การสงเสริมใหนักเรียนเรียนรูจากแหลงเรียนรูดานสิ่งแวดลอม 
มีการสงเสริมใหนักเรียนเรียนรูจากแหลงเรียนรูภายในทองถ่ิน เชน  แมน้ํา ปาไม ท่ีเก่ียวของกับนกเรียนท้ัง
ทางตรงและทางออมโดยโรงเรียนจัดกิจกรรมการสํารวจปา  การสํารวจสิ่งแวดลอมภายในชุมชน เปนตน และให
นักเรียนไดวิเคราะหถึงปญหาท่ีเกิดข้ึนกับสิ่งแวดลอมรอบตัวของนักเรียนท่ีสงผลกระทบตอนักเรียนและให
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นักเรียนหาวิธีการแกไขปญหาโดยแบงกลุมตามความสนใจข้ึนและนําไปตอยอดโดยมีวิทยากรภายนอกมาให
ความรูในเรื่องนั้นๆ 
                สถานศึกษาสามารถจัดกิจกรรมโครงการอาชีพ สูการปฏิบัติใหกับนักเรียนในดานตางๆ 
ประกอบดวย  
                  1) จัดใหมีแผนงานโครงการและผูรับผิดชอบในการดําเนินการสงเสริมกิจกรรมนักเรียนท่ีสนับสนุน
ใหผูเรียนใชทักษะชีวิตการดําเนินงานดานอาชีพ สงเสริมกิจกรรมนักเรียนท่ีสนับสนุนใหผูเรียนมีทักษะในการดําเนิน
ชีวิต กิจกรรมในแผนงาน เขาใจการทํางาน มีความคิดสรางสรรค มีทักษะกระบวนการทํางาน ทักษะการจัดการ 
ทักษะกระบวนการแกปญหา ทักษะการทํางานรวมกัน และทักษะการแสวงหาความรู 
มีคุณธรรม และลักษณะนิสัยในการทํางาน มีจิตสํานึกในการใชพลังงาน ทรัพยากร และสิ่งแวดลอม เพ่ือการดํารงชีวิต
และครอบครัว และสอดคลองกับสภาพภูมิสังคมและบริบทของสถานศึกษา  
                     2) จัดกิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด หรือผูบําเพ็ญประโยชน สอดคลองกับหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง มีความเหมาะสมกับศักยภาพของผูเรียน มีความหลากหลายและสอดคลองกับสภาพภูมิสังคมและ
บริบทของสถานศึกษา และกอใหเกิดประโยชนตอสถานศึกษา และชุมชน สังคม  
                   3) สงเสริมใหมีการจัดตั้ง ชุมนุม ชมรม เก่ียวกับงานอาชีพ โดยมีกิจกรรมท่ีหลากหลายและ 
สอดคลองกับสภาพภูมิสังคมและบริบทของตลอดท้ังมีการขยายผลสูชุมชน สังคม  

ผลการดําเนินงาน 

          โรงเรียนในสังกัดท้ัง 86 โรงเรียนมีการดําเนินตามวัตถุประสงค ของโครงการฯ ทุกโรงเรียน  มี

การนํานโยบายของโครงการไปสอดแทรกในแผนการจัดการรียนรูท้ังเปนแผนแบบบูรณาการและกิจจกรมลด

เวลาเรียนเพ่ิมเวลารู 

           โรงเรียนผานการประเมินเปนสถานศึกษาพอเพียงทุกโรงเรียน คิดเปนรอยละ 100 และได

ดําเนินการตามแผนงานโครงการหลักของ สพฐ.คือ โรงเรียนท่ีนอมนําพระราโชบายดานการศึกษาสูสถานศึกษา, 

ศาสตรพระราชา ครบทุกโรงเรียนคิดเปนรอยละ 100  

           โรงเรียนวัดสันกลางเหนือ ผานการประเมินเปนศูนยเรียนรูตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียง จึงเปนแหลงเรียนรูและศึกษาดูงานของโรงเรียนในเขตพ้ืนท่ีและโรงเรียนตางเขต  ผูบริหารโรงเรียนวัดสัน

กลางเหนือและโรงเรียนตลาดข้ีเหล็กไดรับเชิญเปนวิทยากรขยายผลการพัฒนาสูศูนยเรียนรูตามหลักปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง  และปการศึกษา 2562-63 มี 2 โรงเรียนขอรับการประเมินเปนศูนยการเรียนรูตามหลักของ

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

           ผลการคัดเลือกรางวัลสูงสุดระดับชาติ สถานศึกษาพอเพียงท่ีมีผลการปฏิบัติท่ีเปนเลิศ ป 

2562 ของศูนยศึกษาการพัฒนาท่ียั่งยืนและเศรษฐกิจพอเพียง  ไดประกาศศูนยศึกษาการพัฒนาท่ียั่งยืนและ

เศรษฐกิจพอเพียง สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตรเรื่อง ผลการคัดเลือกรางวัลสูงสุดระดับชาติ สถานศึกษา

พอเพียงท่ีมีผลการปฏิบัติท่ีเปนเลิศ มีโรงเรียนในสังกัดจํานวน 3  โรงเรียนจากท้ังหมด 13 โรงเรียนท่ัวประเทศคือ 

โรงเรียนทาเหนือวิทยา  โรงเรียนบานโปงนอย  และโรงเรียนชุมชนวัดทาเดื่อ 

ปญหา อุปสรรค  

            ดวยขอจํากัดของการดําเนินงานภายใตแผนการจัดการเรียนการสอนสถานการณ COVID 19 

ทําใหการทํากิจกรรมในลักษณะการเขากลุม ชุมนุม  ยังไมสามารถทําได  ในภาคเรียนท่ี 1/2563   
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ขอเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา  

ควรมีการติดตามและทําอยางตอเนื่องเพราะความยั่งยืนและเปนการวางรากฐานใหแกเดกใน

การมีจิตสํานึกรักสิ่งแวดลอมอยางแมจริง 

จัดการประชุมโครงการสรางจิตสํานึกและความรูในการผลิตและบริโภคท่ีเปนมิตรกับ

สิ่งแวดลอม ใหกับผูบริหารสถานศึกษาและคณะครู ในสังกัด สพป.เชียงใหม เขต 1 ในวันท่ี 10 สิงหาคม 2563 

เพ่ือวางแผนการดําเนินงานในระดับเขตพ้ืนท่ีและสถานศึกษา  และกําหนดนิเทศติดตามการดําเนินงาน 
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นโยบายท่ี 6 การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา 
โครงการเสริมสรางคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาล “ปองกันการทุจริต” (กิจกรรมเขตสุจริต) 
 กิจกรรมหลัก 

1. เพ่ือใหความรู ความเขาใจและสรางความตระหนักใหบุคลากรในเขตพ้ืนท่ีการศึกษาทุกคน 

รวมกันขับเคลื่อนเขตพ้ืนท่ีการศึกษา ตามภารกิจ ครอบคลุมงาน 4 ดาน ไดแก ดานวิชาการ  ดานงบประมาณ 

ดานบริหารงานบุคคล และ ดานบริหารท่ัวไป รวมถึงการดําเนินงานเพ่ือใหเปนเขตพ้ืนท่ีการศึกษาสุจริต อยาง

เปนระบบ 

  2. เพ่ือใหความรู ความเขาใจและสรางความตระหนักแกผูบริหารองคกร และบุคลากรทางการศึกษา

เก่ียวกับการเตรียมการรับการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (ITA  

Online)  ประจําปงบประมาณ 2563 

 3. เพ่ือใหความรู ความเขาใจและสรางความตระหนักแกผูบริหารสถานศึกษา และครู ในโรงเรียน

คุณภาพประจําตําบล เก่ียวกับการเตรียมการรับการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของ

หนวยงานภาครัฐ (ITA  Online)  ประจําปงบประมาณ 2563 

 ผลการดําเนินงาน 
 เชิงปริมาณ 

1. ผูบริหารการศึกษา บุคลากรทางการศึกษา และเจาหนาท่ี สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาเชียงใหม เขต 1 ทุกคน มีความรู ความเขาใจรวมกันขับเคลื่อนเขตพ้ืนท่ีการศึกษาใหเปนเขตพ้ืนท่ี

การศึกษาสุจริต  

   2.  สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษารับการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการ

ดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (ITA) ปงบประมาณ 2563 โดยสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  

มีผลการประเมิน ในระดับดีเย่ียม (AA) 99.59   คะแนนประเมินไดเปนลําดับท่ี 1 ของประเทศ 

3.  สถานศึกษาตามโครงการโรงเรียนคุณภาพประจําตําบล จํานวน 40 แหง ไดรับการประเมิน

คุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (ITA) ปงบประมาณ 2563  ครบ 100% 

          เชิงคุณภาพ 

          ผูบริหารการศึกษา บุคลากรทางการศึกษา และเจาหนาท่ี สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาเชียงใหม เขต 1 รวมกันขับเคลื่อนเขตพ้ืนท่ีการศึกษาใหเปนเขตพ้ืนท่ีการศึกษาสุจริตอยางเปน

ระบบ     

   1.กิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือประกาศเจตนารมณ/ กําหนดนโยบายคุณธรรมและความโปรงใสใน

การดําเนินงาน  ประกาศเจตจํานงสุจริต เปน 4 ภาษาคือภาษาไทย ภาษาจีน ภาษาอังกฤษ และภาษาลานนา 

 2.กิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการ “เขตสุจริต ไมคิดคอรรัปชั่น” และกิจกรรมวิเคราะหความเสี่ยง 

 3.กิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการ “การกระทําท่ีถือเปนเรื่องผลประโยชนทับซอน”  โดยเชิญวิทยากร

จากสํานักงาน ป.ป.ช.จังหวัดเชียงใหมบรรยายใหความรูเรื่อง ผลประโยชนทับซอนและการปองกันการรับสินบน

แกขาราชการและบุคลากรในสังกัด 
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 4.กิจกรรมประชุมชี้แจงแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงาน

ภาครัฐ (ITA) และเตรียมความพรอมการเปดเผยขอมูลการบริหารจัดการตามตัวชี้วัดท่ีกําหนด บนเวปไซด

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 1  ประจาํป 2563 

 5.กิจกรรมทําความดี เพ่ือสังคม (เนนการชวยเหลือ แบงปน และการตอตานการทุจริตในองคกร) 

ขาราชการและบุคลากรทางการศึกษา ไดมีโอกาสทําความดี อาทิเชน  1. กิจกรรมรวมพลังจิตอาสาจัดทํา

หนากากผา เพ่ือมอบใหกับนักเรียนในสังกัด ในสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019   

2.กิจกรรม 5 ส  สพป.เชียงใหม เขต 1 มีการรวมรองเพลงและบันทึก VTR “สพป.เชียงใหม เขต 1 เขตสุจริต”  

ท่ีทุกคนมีสวนรวมในการนําเสนอ 

 6.กิจกรรมประชุมสรางความตระหนัก  เพ่ือใหผูบริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษา

โรงเรียนคุณภาพประจําตําบล มีความรูและรับการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของ

สถานศึกษาในสังกัด (ITA)  ประจําปงบประมาณ 2563 

  ปญหาและอุปสรรค 

              กิจกรรมการขับเคลื่อนเขตสุจริต ท่ีกําหนดเปนกิจกรรมจิตอาสา บางกิจกรรมตองลดการจัดกิจกรรม

เนื่องจากสถานการณโควิค 19  และเวลาในการเปดเผยขอมูลสําหรับสถานศึกษาท่ีจะรับการประเมิน ITA มี

จํากัดเนื่องดวยนโยบายจาก สพฐ.ท่ีมีกําหนดการไมสอดคลองกับการเปดภาคเรียนในสถานการณโควิค 19 

 ขอเสนอแนะ 

1. ผูบริหารการศึกษาระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษา ตองใหความสนใจ คอยกระตุนและประชุมฯ เพ่ือสราง

ความตระหนัก ใหความรู และวิธีการดําเนินงานอยางตอเนื่อง 

           2. ผูบริหารการศึกษาระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษา ตองใหขวัญกําลังใจในการปฏิบัติงาน แกทีมงาน

ปฏิบัติงานทุกฝาย 
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การเปดเผยขอมูลการดําเนินงาน เขตสุจริต  ผานเวปไซด สพป.เชียงใหม เขต 1 

https://www.chiangmaiarea1.go.th/2563/ 
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สวนที่ 3 
ทิศทางการพัฒนาการศึกษา ในปงบประมาณ พ.ศ.2564 

  
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 1 กําหนดทิศทางในการพัฒนาการศึกษาข้ัน

พ้ืนฐาน ประจําปงบประมาณ 2564 ดังนี ้

นโยบายและกลยุทธสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 1 
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 1 ไดกําหนดนโยบายประจําป

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

นโยบายท่ี ๑  การจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง 
              นโยบายท่ี ๒ การจัดการศึกษาเพ่ือเพิ่มความสามารถในการแขงขัน 
  นโยบายท่ี ๓ การพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย 
  นโยบายท่ี ๔ การสรางโอกาสในการเขาถึงบริการการศึกษาท่ีมีคุณภาพ  

นโยบายท่ี ๕ การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 
นโยบายท่ี ๖ การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา 

                นโยบายท่ี ๗ การใชบริบทของจังหวัดเชียงใหม เปนฐานการเรียนรูและตอยอดสูการพัฒนา  
                               องคกรแหงนวัตกรรม 
               กลยุทธการขับเคล่ือนนโยบาย 
            กลยุทธที่ ๑  ผูเรียนเปนพลเมืองดี มีทักษะชีวิตรูเทาทันสังคม 
  กลยุทธท่ี ๒  พัฒนาผูเรียนสูความเปนเลิศ 

กลยุทธท่ี ๓  พัฒนาผูเรียนใหมีทักษะการเรียนรูในศตวรรษท่ี ๒๑ (3R 8C)  
               กลยุทธท่ี ๔  สรางโอกาสใหกับผูเรียนเขาถึงการบริการการศึกษา 
               กลยุทธท่ี ๕  พัฒนาคุณภาพชีวิตเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 
                กลยุทธท่ี ๖  พัฒนาองคกรสูมาตรฐานและมีความทันสมัย 
               กลยุทธท่ี ๗  พัฒนาสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา และสถานศึกษาใหเปนบุคคลและองคกรแหง
การเรียนรู กาวสูองคกรแหงนวัตกรรม 
 
มาตรการและแนวดําเนินการ 
นโยบายท่ี ๑ การจัดการศึกษาเพ่ือความม่ันคง 
กลยุทธท่ี ๑. ผูเรียนเปนพลเมืองดี มีทักษะชีวิตรูเทาทันสังคม 

๑.พัฒนาผูเรียนทุกคน ใหมีความรักในสถาบันหลักของชาติ ยึดม่ันในการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข และมีทัศนคติที่ดีตอบานเมือง 
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  เปนการพัฒนาผูเรียนใหมีความรักในสถาบันหลักของชาติ ยึดม่ันในการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข มีทัศนคติท่ีดีตอบานเมือง มีหลักคิด 
ท่ีถูกตอง เปนพลเมืองดีของชาติ และพลเมืองโลกท่ีดี มีคุณธรรม จริยธรรม มีคานิยมท่ีพึงประสงค  
มีคุณธรรมอัตลักษณ มีจิตสาธารณะ มีจิตอาสา รับผิดชอบตอครอบครัว ชุมชน และสังคมและประเทศชาติ
ซ่ือสัตย สุจริต มัธยัสถ อดออม โอบออมอารี มีวินัย และรักษาศีลธรรม 

  โดยมีแนวทางการดําเนินการ ดังนี้ 
  ๑.๑ สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา สงเสริม สนับสนุน กํากับ ติดตาม และประเมิน

สถานศึกษาตามมาตรการท่ีกําหนด 
  ๑.๒ สถานศึกษา  

    (๑) พัฒนาหลักสูตรของสถานศึกษา โดยนําพระบรมราโชบายดานการศึกษา
ของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกลาเจาอยูหัว  
และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปบูรณาการจัดกิจกรรมการเรียนรูเพ่ือพัฒนาผูเรียนมี
คุณลักษณะอันพึงประสงคตามที่กําหนด 

     (๒) จัดบรรยากาศสิ่งแวดลอม และจัดกิจกรรมการเรียนรูใหผูเรียนแสดงออก
ถึงความรักในสถาบันหลักของชาติ ยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย 
ทรงเปนประมุข มีทัศนคติท่ีดีตอบานเมือง มีหลักคิดที่ถูกตอง เปนพลเมืองดีของชาติ และพลเมืองโลกท่ี
ดี มีคุณธรรม จริยธรรม มีคานิยมที่พึงประสงค มีคุณธรรมอัตลักษณ มีจิตสาธารณะ มีจิตอาสา 
รับผิดชอบตอครอบครัว ชุมชน สังคม และประเทศชาติ ซ่ือสัตย สุจริต มัธยัสถ อดออม โอบออมอารี มี
วินัย และรักษาศีลธรรม 

๒. พัฒนาผูเรียนมีความใหมีความพรอมสามารถรับมือกับภัยคุกคาม 
ทุกรูปแบบ ทุกระดับความรุนแรง ท่ีมีผลกระทบตอความม่ันคงของประเทศ 

  เปนมาตรการในการพัฒนาผูเรียนใหมีความรู ความสามารถในการรับมือกับภัยคุกคาม 
รูปแบบใหมทุกรูปแบบ ทุกระดับความรุนแรง เชน ภัยจากยาเสพติด ภัยจากความรุนแรง การคุกคามในชีวิต
และทรัพยสิน การคามนุษย อาชญากรรมไซเบอร และภัยพิบัติตาง ๆ เปนตน ควบคูไปกับการปองกันและ
แกไขปญหาท่ีมีอยูในปจจุบัน และท่ีอาจจะเกิดข้ึนในอนาคต  โดยมีแนวทางการดําเนินการ ดังนี้ 

  ๒.๑  สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา  สงเสริม สนับสนุน กํากับ ติดตาม และประเมิน
สถานศึกษาตามมาตรการท่ีกําหนด 

  ๒.๒ สถานศึกษา 
    (๑) พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา และจัดกิจกรรมการเรียนรูใหผูเรียนมีความรู 

ความเขาใจเก่ียวกับภัยคุกคามท่ีมีผลกระทบตอความม่ันคง ภัยจากยาเสพติด ความรุนแรง  
การคุกคามในชีวิตและทรัพยสิน การคามนุษย อาชญากรรมไซเบอร ภัยพิบัติและภาวะฉุกเฉิน  
และภัยคุกคามรูปแบบใหม ตลอดจนรูจักวิธีการปองกัน และแกไขหากไดรับผลกระทบจากภัยดังกลาว 

    (๒) มีมาตรการและแนวทางการปองกันยาเสพติดในสถานศึกษาและชุมชน 
    (๓) จัดสภาพแวดลอมภายในสถานศึกษาใหมีความม่ันคงปลอดภัย 
    (๔) มีระบบการดูแล ติดตาม และชวยเหลือผูเรียน ในการแกปญหาตาง ๆ  

ไดรับคําปรึกษาชี้แนะและความชวยเหลืออยางทันการณ ทันเวลา รวมท้ังการอบรมบมนิสัย 
 ๓. พัฒนาคุณภาพผูเรียนในโรงเรียนโครงการพระราชดําริ  
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  เปนมาตรการการจัดการศึกษาใหแกผูเรียนท่ีอยูในเขตพ้ืนท่ีเฉพาะ กลุมชาติพันธุ กลุม
ผูดอยโอกาส และกลุมท่ีอยูในพ้ืนท่ีโครงการพระราชดําริ โรงเรียนกองทุน และโรงเรียนในพ้ืนท่ีสูง ไดรับการ
บริการดานการศึกษาขั้นพ้ืนฐานท่ีมีคุณภาพ โดยมีแนวทางการดําเนินการ ดังนี้ 

๓.๑ สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
      (๑) สนับสนุนงบประมาณในการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาพื้นท่ี

สูงในถิ่นทุรกันดาร และดูแลนักเรียนในหอพักนอนตามความจําเปนและเหมาะสมกับบริบท 
      (๒) ของบประมาณเพ่ิมเติมใหสถานศึกษาในกลุมโรงเรียนพ้ืนท่ีสูง ในถ่ิน

ทุรกันดาร ใหจัดการเรียนรู ท่ีมีคุณภาพ และเกิดจิตสํานึกรักในสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย 
      (๓) สงเสริมพัฒนางานวิชาการของสถานศึกษา ใหมีผลการปฏิบัติท่ีดี มี

ผลงานปรากฏชัดเปนท่ียอมรับของผูปกครองและชุมชน 
๓.๒ สถานศึกษา 
     (๑) พัฒนารูปแบบและวิธีการจัดการเรียนรู สื่อการเรียนรู และการวัด 

และประเมินผลที่เหมาะสมสําหรับการพัฒนาศักยภาพสูงสุด ผูเรียนกลุมชาติพันธุ กลุมผูดอยโอกาส 
และกลุมท่ีอยูในพ้ืนท่ีหางไกลทุรกันดาร 

     (๒) พัฒนาครูใหมีทักษะการสอนภาษาไทยสําหรับเด็กท่ีไมไดใชภาษาไทยใน
ชีวิตประจําวัน 

      (๓) สงเสริมการจัดการเรียนรูโดยใชชุมชนเปนฐาน ในการพัฒนาทักษะ
วิชาการ ทักษะชีวิต ทักษะอาชีพ และภาษาท่ี ๓ ท่ีสอดคลองและเหมาะสมกับสังคมพหุวัฒนธรรม 

นโยบายท่ี ๒  การจัดการศึกษาเพ่ือเพ่ิมความสามารถในการแขงขันของประเทศ 

กลยุทธท่ี ๒     พัฒนาผูเรียนสูความเปนเลิศ 
 พัฒนาคุณภาพผูเรียนเต็มตามศักยภาพ นําไปสูความเปนเลิศดานวิชาการ 

ตามความสามารถ ความสนใจ มีทักษะท่ีจําเปนในศตวรรษท่ี ๒๑ สรางขีดความสามารถในการแขงขัน 
ของประเทศ โดยมีแนวทางดําเนินการ ดังนี้ 

    ๒.๑ สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
       (๑) ศึกษาวิเคราะห วิจัยและพัฒนาเครื่องมือวัดแวว และรวบรวมเครื่องมือ 

วัดแววจากหนวยงานตาง ๆ ท่ีเก่ียวของทั้งภาครัฐและเอกชน  
       (๒) ดําเนินการวัดแววความถนัดทางการเรียนของนักเรียนระดับมัธยมศึกษา

ตอนตนของโรงเรียนในเขตพ้ืนท่ีการศึกษา จัดกิจกรรมแนะแนวใหผูเรียนคนหาตนเอง นําไปสูการ
พัฒนาผูเรียนใหมีความพรอมท่ีจะพัฒนาตอยอดไปสูความเปนเลิศดานทักษะอาชีพท่ีตรงตามความ
ตองการและความถนัดของผูเรียน 

       (๓) สงเสริมสนับสนุนให สถานศึกษาจัดทําแผนงาน โครงการ และกิจกรรม เพ่ิม
ศักยภาพผูเรียนตามความถนัด ความสนใจ และความตองการพัฒนา ท้ังดานวิชาการ ดานอาชีพ และ
กิจกรรมเสริมหลักสูตร โดยภาคีเครือขายภายในและภายนอก 

       (๔) กํากับ ติดตาม และใหความชวยเหลือสถานศึกษา พรอมท้ังรายงาน 
ผลการดําเนินงานตอ สพฐ.และหนวยงานท่ีเก่ียวของ 
                  ๒.๒ สถานศึกษา  
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       (๑) ดําเนินการวัดแววผูเรียน และพัฒนาขีดความสามารถของผูเรียนตาม
ศักยภาพ และความถนัด โดยจัดการเรียนรูผานกิจกรรมการปฏิบัติจริง (Active Learning) เชน การจัด 
การเรียนรูตามกระบวนการ ๕ ข้ันตอนหรือบันได ๕ ข้ัน (Independent Study : IS) การเรียนรู 
เชิงบูรณาการแบบสหวิทยาการ เชน สะเต็มศึกษา (Science Technology Engineering and 
Mathematics Education : STEM Education) เปนตน โดยสงเสริมใหครูจัดกิจกรรมการเรียนรูเพ่ือ
พัฒนาผูเรียนใหผูเรียนเรียนรูดวยตนเองผานระบบดิจิทัล (Digital Learning Platform) 

         (๒) ปรับเปลี่ยนอัตลักษณของสถานศึกษาใหมุงเนนการจัดการเรียนรูใหผูเรียน 
มีความเปนเลิศทางวิชาการตามความถนัด ความสามารถ ความสนใจของผูเรียน และจัดกิจกรรม 
เพ่ือพัฒนาสุขพลานามัย ใหเปนคนท่ีสมบูรณแข็งแรงท้ังรางกายและจิตใจ 

         (๓)  สถานศึกษา พัฒนาหลักสูตรและการจัดกิจกรรมกระบวนการเรียนรูเพ่ือ
พัฒนาผูเรียนใหมีความเปนเลิศทางวิชาการตามความสนใจ และความถนัดเต็มตามศักยภาพ 

         (๔) สงเสริม สนับสนุน ใหครูและบุคลากรทางการศึกษา ไดรับการพัฒนา 
เพ่ือปรับเปลี่ยนกระบวนการจัดการเรียนรูใหแกผูเรียนโดยเนนการจัดการเรียนรูใหแกผูเรียน 
เปนรายบุคคลตามความตองการ และความถนัดของผูเรียน 

         (๕) จัดกิจกรรมการเรียนรู ใหผูเรียนมีความเปนเลิศในทักษะสื่อสารภาษาไทย 
ภาษาอังกฤษ และภาษาที่ ๓ เพ่ิมเติมอยางนอย ๑ ภาษา 

          (๖) ปรับเปลี่ยนวิธีการวัด ประเมิน ผลการเรียนของผูเรียน โดยมุงเนนการวัด
ประเมินตามสมรรถนะรายบุคคล โดยการจัดใหมีการวัดประเมินจากสวนกลางในชั้นมัธยมศึกษาปท่ี ๓  

          (๗) สรุปและรายงานผลการดําเนินงานตอสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาและ
หนวยงานที่เก่ียวของ  

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

       เปนมาตรการสนับสนุนใหมีการพัฒนาหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย และหลักสูตร
แกนกลางใหเปนหลักสูตรเชิงสมรรถนะ สอดคลองกับทักษะท่ีจําเปนในศตวรรษท่ี ๒๑ เอ้ือตอการพัฒนา
สมรรถนะผูเรียนเปนรายบุคคลอยางเหมาะสมทุกดานท้ังทางดานรางกาย จิตใจ อารมณ สังคม และ
สติปญญา มีทักษะสื่อสารภาษาไทย ภาษาท่ี ๓  มีแนวทางดําเนินการ ดังนี้ 

     (๑) สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
      (๑) สงเสริมใหสถานศึกษาพัฒนาหลักสูตรทุกระดับเพ่ือใหผูเรียนไดรับการ

พัฒนา ๔ ดาน (รางกาย จิตใจ อารมณ และสติปญญา) สอดคลองกับทักษะท่ีจําเปนในศตวรรษท่ี ๒๑ 
      (๒) สงเสริมใหครูปรับเปลี่ยนการจัดการเรียนรู “ครูผูสอน” เปน “Coach” 

ผูอํานวยการการเรียนรู ผูใหคําปรึกษา ทางวิชาการกับครูอยางใกลชิด เรียนรูปญหาและแนวทางการ
แกไขรวมกัน เกิดประโยชนในการพัฒนาผูเรียน 
       (๒) สถานศึกษา พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา ใหเหมาะสมกับบริบทโรงเรียน
สอดคลองกับหลักสูตรแกนกลาง เนนการพัฒนาผูเรียนเปนรายบุคคล (หลักสูตรเชิงสมรรถนะ) สงเสริม
แนะนําใหครูปรับเปลี่ยนการจัดการเรียนรูใหตอบสนองตอความตองการของผูเรียน 

๓.๒. การพัฒนาศักยภาพ และคุณภาพของผูเรียน 
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๓.๒.๑ การพัฒนาศักยภาพและคุณภาพของผูเรียนระดับปฐมวัย 
     เด็กปฐมวัยไดรับการพัฒนาเหมาะสมกับวัยในทุกดาน ท้ังทางดานรางกาย 

จิตใจ อารมณ สังคม และสติปญญา มีวินัย มีทักษะสื่อสารภาษาไทย และมีทักษะสื่อสารภาษาอังกฤษ  
(ฟง พูด) และทักษะดานดิจิทัล พรอมท่ีจะไดรับการพัฒนา โดยมีแนวทางดําเนินการ ดังนี้ 
        ๓.๒.๑.๑ สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา  
                                    (๑) จัดทําเครื่องมือประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัย และประเมิน
พัฒนาการเด็กปฐมวัยในภาพรวมของเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
                        (๒) สงเสริมสนับสนุนการดําเนินงานของ สถานศึกษาเพ่ือประเมิน
พัฒนาการเด็กปฐมวัย  และดําเนินการพัฒนาครูและบุคลากรปฐมวัย รวมท้ังผูปกครอง ใหมีความรู
ความเขาใจการจัดการศึกษาปฐมวัย 
                                    (๓) ศึกษา วิเคราะห วิจัย การจัดการศึกษาปฐมวัย ใหเกิดการพัฒนา 
                        (๔) กํากับ ติดตาม และใหความชวยเหลือสถานศึกษา 
             ๓.๒.๑.๒ สถานศึกษา 
                        (๑) จัดสภาพแวดลอมท้ังในและนอกหองเรียนใหเอ้ือตอการพัฒนาการ
เรียนรู 
                        (๒) จัดการเรียนรู สรางประสบการณ เนนการเรียนเปนเลน เรียนรู
อยางมีความสุข 
                                    (๓) ปรับปรุงอาคารสถานท่ี สิ่งอํานวยความสะดวก สนามเด็กเลนใหได
มาตรฐาน มีความปลอดภัย สามารถจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียนไดอยางมีประสิทธิภาพ 
                                    (๔) จัดหาสื่อ เทคโนโลยี อุปกรณ ท่ีมีคุณภาพเหมาะสม มีมาตรฐาน 
และความปลอดภัย 
                           (๕) สรางความรูความเขาใจแกผูปกครองในการจัดการศึกษาปฐมวัย 
เพ่ือการมีสวนรวมและการสนับสนุนการดําเนินงานของสถานศึกษา 
       ๓.๓  การพัฒนาศักยภาพ และคุณภาพผูเรียนระดับประถมศึกษา 

          ผูเรียนระดับประถมศึกษาไดรับการพัฒนาทางดานรางกาย จิตใจ อารมณ สังคม 
และสติปญญา มีวินัย มีทักษะท่ีจําเปนในศตวรรษท่ี ๒๑ โดยมีแนวทางดําเนินการ ดังนี้ 
                         3.3.1 สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
                                   (๑) สงเสริม สนับสนุนใหสถานศึกษาจัดการศึกษาพัฒนาผูเรียนใหมี
พัฒนาการท่ีสมวัยในทุกดาน- เปนไปตามหลักสูตร  

                       - มีทักษะการเรียนรูในศตวรรษท่ี ๒๑ 
                       - มีทักษะการเรียนรูที่เชื่อมโยงสูอาชีพและการมีงานทํา  
                       - มีความรู และทักษะดานวิทยาศาสตร คณิตศาสตร เทคโนโลยีดิจิทัล 

นําไปสูการพัฒนานวัตกรรม 
                       - มีทักษะทางดานภาษาไทย เพ่ือใชเปนเครื่องมือในการเรียนรู มีนิสัยรัก

การอาน มีทักษะสื่อสารภาษาอังกฤษ และภาษาท่ี 3 
                        (๒) จัดทําเครื่องมือประเมินความสามารถพ้ืนฐานระดับชาติ (NT) 
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี ๓ และดําเนินการประเมิน รวมท้ังประสานการดําเนินงานเพ่ือทดสอบทาง
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การศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) นักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี ๖ วิเคราะหผลการประเมินเพ่ือ
เปนฐานการพัฒนานักเรียนทุกระดับชั้น 
                        (๓) สงเสริม สนับสนุนใหสถานศึกษาจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียนเต็มตาม
ศักยภาพ วางพื้นฐานการเรียนรูเพ่ือการวางแผนชีวิต และวางแผนทางการเงินท่ีเหมาะสมและนําไป
ปฏิบัติได 
                        (๔) สรางกลไกของระบบแนะแนวทางการศึกษาเพ่ือสงเสริม
กระบวนการเรียนรูตามสมรรถนะรายบุคคลและเตรียมความพรอมสูการประกอบสัมมาอาชีพ 
                        (๕) ดําเนินการติดตาม และตรวจสอบใหผูเรียนไดรับประทานอาหาร
อยางครบถวนถูกตองตามหลักโภชนาการ 
                     (๖) กํากับ ติดตาม และใหความชวยเหลือสถานศึกษาในการจัด
การศึกษาภาพรวม รวมท้ังสรุปและรายงานผลการดําเนินงานตอ สพฐ.และหนวยงานท่ีเก่ียวของ   
                3.3.2 สถานศึกษา 
                        (๑) จัดการเรียนรูท่ีใหผูเรียนไดเรียนรูผานกิจกรรมการปฏิบัติจริง 
(Active Learning) 
                                    (๒) จัดการเรียนรูอยางเปนระบบมุงเนนการใชฐานความรู และระบบ
ความคิดในลักษณะสหวิทยาการ (STEAM Education) เชน 

                    - ความรูทางวิทยาศาสตรและการตั้งคําถาม 
                    - ความเขาใจและความสามารถในการใชเทคโนโลยี 
                    - ความรูทางวิศวกรรม และการคิดเพ่ือหาทางแกปญหา 
                    - ความรูและทักษะในดานศิลปะ 
                    - ความรูดานคณิตศาสตรและระบบคิดของเหตุผลและการหา

ความสัมพันธ 
                         (๓) จัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียนเต็มตามศักยภาพสอดคลองกับ
ความสามารถ ความถนัดและความสนใจ รวมถึงกิจกรรมการแนะแนวท้ังดานศึกษาตอ และดานอาชีพ 
เปนการวางพ้ืนฐานการเรียนรู การวางแผนชีวิต และวางแผนทางการเงินท่ีเหมาะสมและนําไปปฏิบัติได 
                         (๔) จัดกิจกรรมการเรียนรูเพ่ือสงเสริมสนับสนุนใหผูเรียนมีทักษะ
พ้ืนฐานในการดํารงชีวิต มีสุขภาวะท่ีดี สามารถดํารงชีวิตอยางมีความสุข  
                         (๕) จัดกิจกรรมการเรียนรูและพัฒนาดานอารมณและสังคม (Social 
and Emotional Learning : SEL) 
                         (๖) จัดการเรียนการสอนเพ่ือเพ่ิมทักษะการคิดแบบมีเหตุผลและเปน
ข้ันตอน (Coding) และพ้ืนฐานการพัฒนาหุนยนต 
          ๓.๔ การพัฒนาศักยภาพ และคุณภาพผูเรียนระดับมัธยมศึกษา 
               3.4.1 สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา  
                        (๑) สงเสริม สนับสนุนใหสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และสถานศึกษา
จัดการศึกษาเพื่อพัฒนาผูเรียนใหมีพัฒนาการท่ีสมวัยในทุกดานทั้งทางดานรางกาย จิตใจ อารมณ สังคม 
และสติปญญา มีความยืดหยุนทางดานความคิด สามารถทํางานรวมกับผู อ่ืนได ภายใตสังคมท่ีเปนพหุ
วัฒนธรรม ใหมีคุณลักษณะ 

                            - มีทักษะการเรียนรูในศตวรรษท่ี ๒๑  
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                            - มีทักษะทางดานภาษาไทย มีทักษะสื่อสารภาษาอังกฤษและภาษาท่ี ๓  
เพ่ือใชเปนเครื่องมือในการประกอบอาชีพ   

                            - มีความรู และทักษะดานวิทยาศาสตรนําไปสูการพัฒนานวัตกรรม 
                            - มีความสามารถดานดิจิทัล (Digital) และใชดิจิทัลเปนเครื่องมือในการ

เรียนรูไดอยางมีประสิทธิภาพ 
                            - มีทักษะทางดานภาษาไทย เพ่ือใชเปนเครื่องมือในการเรียนรู มีนิสัยรัก

การอาน มีทักษะสื่อสารภาษาอังกฤษ และภาษาท่ี ๓      
                         (๒) ประสานการดําเนินงานเพ่ือทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ัน

พ้ืนฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี ๓ วิเคราะหผลการประเมินเพ่ือเปนฐานการพัฒนานักเรียนทุก
ระดับชั้น 
                         (๓) สงเสริม สนับสนุน  สถานศึกษาจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียนเต็มตาม
ศักยภาพสอดคลองกับความสามารถ ความถนัดและความสนใจ รวมถึงการวางพ้ืนฐานการเรียนรูเพ่ือ
การวางแผนชีวิตและ วางแผนทางการเงินที่เหมาะสมและนําไปปฏิบัติได 
                         (๔) สรางกลไกของระบบแนะแนวทางการศึกษาเพ่ือสงเสริม
กระบวนการเรียนรูตามสมรรถนะรายบุคคลและเตรียมความพรอมสูการประกอบสัมมาอาชีพ 
                         (๕) จัดทําแผนงาน โครงการ และกิจกรรมเพ่ิมศักยภาพผูเรียนท่ีมี
ความรูและทักษะดานวิทยาศาสตร เปนนักคิด นักปฏิบัติ นักประดิษฐ เปนนวัตกร นําไปสูการพัฒนา
นวัตกรรมในอนาคต รวมท้ังจัดกิจกรรมกีฬา การออกกําลังกาย และสนับสนุนใหผูเรียน มีศักยภาพใน
การจัดการสุขภาวะของตนเองใหมีสุขภาวะท่ีดี สามารถดํารงชีวิตอยางมีความสุขท้ังดานรางกายและ
จิตใจ 
                         (๖)  กํากับ ติดตาม และใหความชวยเหลือสถานศึกษา 

                3.4.2 สถานศึกษา    
                            (๑) สงเสริมครูใหจัดการเรียนรูที่ใหผูเรียนไดเรียนรูผานกิจกรรมการ
ปฏิบัติจริง (Active Learning) 
                        (๒) สงเสริมครูใหจัดการเรียนรูตามกระบวนการ ๕ ข้ันตอน หรือบันได ๕ 
ข้ัน (Independent Study : IS) 
                        (๓) สงเสริม สนับสนุนครูใหจัดการเรียนรูอยางเปนระบบมุงเนนการใช
ฐานความรูและระบบความคิดในลักษณะสหวิทยาการ (STEAM Education) เชน  
      - ความรูทางวิทยาศาสตรและการตั้งคําถาม 

         - ความเขาใจและความสามารถในการใชเทคโนโลยี 
       - ความรูทางวิศวกรรม และการคิดเพ่ือหาทางแกปญหา 
       - ความรูและทักษะในดานศิลปะ 
       - ความรูดานคณิตศาสตรและระบบคิดของเหตุผลและการหา

ความสัมพันธ 
        (๔) จัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียนท่ีมีความรูและทักษะดานวิทยาศาสตร 
เปนนักคิด นักปฏิบัติ นักประดิษฐ เปนนวัตกร นําไปสูการพัฒนานวัตกรรมในอนาคตรวมท้ังจัดกิจกรรม
กีฬา การออกกําลังกาย และสนับสนุนใหผูเรียน มีศักยภาพในการจัดการสุขภาวะของตนเองใหมีสุข
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ภาวะท่ีดี สามารถดํารงชีวิตอยางมีความสุขท้ังดานรางกายและจิตใจ มีทักษะการวางแผนการศึกษาตอ
หรือการประกอบอาชีพไดตามความถนัด ความตองการ และความสนใจของตนเอง 
                         (๕) สงเสริมการเรียนรูและพัฒนาดานอารมณและสังคม (Social and 
Emotional Learning : SEL)  

    ๓.๕ การพัฒนาคุณภาพครู และบุคลากรทางการศึกษา 
       การพัฒนาคุณภาพครู จึงตองดําเนินการตั้งแตการผลิต และการพัฒนาครู 

อยางตอเนื่อง โดยสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานตองรวมมือกับสถาบันการผลิตครู  
ในการผลิต และพัฒนาครูใหเปนไปตามเปาประสงค มีการดึงดูด คัดสรร ผูมีความสามารถสูงใหเขามา 
เปนครูคุณภาพ มีระบบการพัฒนา ศักยภาพและสมรรถนะครูอยางตอเนื่องครอบคลุมท้ังเงินเดือน เสนทาง
สายอาชีพ การสนับสนุนสื่อการสอน และสรางเครือขายพัฒนาครูใหมีการแลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางกัน 
รวมถึงการพัฒนาครูท่ีมีความ เชี่ยวชาญดานการสอนมาเปนผูสรางครูรุนใหมอยางเปนระบบ และประเมิน
ครูจากการวัดผลงานการพัฒนาผูเรียนโดยตรง 

   ๓.๕.๑  การผลิตครูท่ีมีคุณภาพ 
          การผลิตครูท่ีมีคุณภาพ เปนมาตรการการสรางความรวมมือกับสถาบัน 

การผลิตครู ใหผลิตครูท่ีมีจิตวิญญาณของความเปนครู มีความรูความสามารถอยางแทจริง  
และเปนตนแบบดานคุณธรรมและจริยธรรม โดยสรางความรวมมือกับสถาบันการผลิตครู วิเคราะหความ
ขาดแคลน ความตองการครูของสถานศึกษา 

   ๓.๕.๒  พัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษา 
          การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ตระหนักถึงความสําคัญใน

อาชีพและหนาท่ีของตน โดยพัฒนาใหเปนครู เปนครูยุคใหม ปรับบทบาทจาก “ครูผูสอน” เปน “Coach” 
หรือ “ผูอํานวยการการเรียนรู” ปรับวิธีสอน ใหเด็กสามารถแสดงความคิดเห็น แลกเปลี่ยนเรียนรู และทํา
กิจกรรมในชั้นเรียน ทําหนาท่ีกระตุนสรางแรงบันดาลใจ แนะนําวิธีเรียนรูและวิธีจัดระเบียบการสรางความรู 
ออกแบบกิจกรรม และสรางนวัตกรรมการเรียนรูใหผูเรียน มีบทบาทเปนนักวิจัย 
พัฒนากระบวนการเรียนรูเพ่ือผลสัมฤทธิ์ของผูเรียน 

   โดยมีแนวทางการดําเนินการ ดังนี้ 
(๑) สงเสริม สนับสนุนใหครู ศึกษาวิเคราะห ความตองการจําเปนในการพัฒนา

ตนเอง (Need Assessment) เพื่อวางแผนการพัฒนาอยางเปนระบบและครบวงจร 
(๒) จัดใหมีหลักสูตรและกรอบแนวทางในการพัฒนาครู ท่ีเชื่อมโยงกับ

ความกาวหนาในวิชาชีพ (Career Path) 
(๓) ประสานความรวมมือกับสถาบันการศึกษา สถาบันคุรุพัฒนา หรือหนวยงานอ่ืน ๆ 

สงเสริมการจัดทําหลักสูตรการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาใหตรงตามความตองการและความขาดแคลน 
(๔) สงเสริมและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาในรูปแบบชุมชนแหงการเรียนรู

ทางวิชาชีพ (Professional Learning Community: PLC) 
(๕) สงเสริม และพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ใหมีความรูทักษะดานการ

รูดิจิทัล (Digital Literacy) การสอนดิจิทัล (Digital Pedagogy) ทักษะสื่อสารภาษาอังกฤษ ทักษะ
สื่อสารภาษาที่ ๓ สอดคลองกับภารกิจและหนาท่ีของตน 
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(๖) ยกระดับความรูภาษาอังกฤษของครูท่ีสอนภาษาอังกฤษ  
โดยใชระดับการพัฒนาทางดานภาษา (Common European Framework of Reference for 
Languages : CEFR) ตามเกณฑท่ีกําหนด 

(๗) สงเสริมและพัฒนาครูใหสามารถออกแบบการเรียนรู การจัดการเรียนรูใหสอดคลอง
กับการวัดประเมินผลท่ีเนนทักษะการคิดข้ันสูง (Higher Order Thinking) ผานกิจกรรมการปฏิบัติจริง (Active 
Learning) 

(๘) สงเสริมและพัฒนาครูใหมีความรูและทักษะในการจัดการเรียนรูสําหรับ
ผูเรียนท่ีมีความแตกตาง (Differentiated Instruction) 

(๙)  สงเสริมและพัฒนาครูใหมีความรูและทักษะในการสรางเครื่องมือการวัดและ
ประเมินผลการเรียนรูดานทักษะการคิดข้ันสูง (Higher Order Thinking) 

(๑๐) สงเสริมและพัฒนาครู ใหมีความรูความสามารถจัดการเรียนรูในโรงเรียน
ขนาดเล็กไดอยางมีประสิทธิภาพ 

(๑๑) สงเสริมและพัฒนาครูในการจัดการเรียนรูสําหรับผูเรียนท่ีมีความตองการ
จําเปนพิเศษ ตามศักยภาพของผูเรียนแตละบุคคล และตามสภาพและประเภทของความพิการ 

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

(๑๓) นําเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) มาเปนเครื่องมือในการบริหาร
จัดการครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งระบบ ตั้งแตการจัดทําฐานขอมูลครูและบุคลากรทางการศึกษา 
จนถึงการพัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษา 

          ๓.๕.๓ ครูนําเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) มาใชสนับสนุนการ
เรียนรูใหแกผูเรียนทุกระดับการจัดการศึกษา 

                เปนมาตรการในการประยุกตใชเทคโนโลยีดิจิทัล ในการสงเสริมสนับสนุน
ใหผูเรียนพัฒนาวิธีการเรียนรูของตนเอง ตามความตองการ และความถนัด ของผูเรียนสามารถสรางสังคม
ฐานความรู (Knowledge - Based Society) ของตนเอง เพ่ือใหเกิดการเรียนรูอยางตอเนื่องตลอดชีวิต 

                  โดยแนวทางการดําเนินการ ดังนี้ 
                 ๓.๕.๓.1 สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

                      (๑) จัดหา พัฒนา ขอมูลองคความรู  สื่อ วิดีโอ และองคความรู
ประเภทตาง ๆ หนังสือแบบเรียนในรูปแบบของดิจิทัลเทคบุค (Digital Textbook) ตามเนื้อหาหลักสูตร
ท่ีกําหนด 

                      (๒) พัฒนารูปแบบการเรียนรูผานระบบดิจิทัล (Digital 
Learning Platform) เพ่ือตอบสนองตอการพัฒนาการเรียนรูของผูเรียนเปนรายบุคคล 

                      (๓) สงเสริม สนับสนุนใหผูเรียนมีอุปกรณดิจิทัล (Digital 
device) เพ่ือเปนเครื่องมือในการเขาถึงองคความรู และการเรียนรูผานระบบดิจิทัล อยางเหมาะสมตาม
วัย 

                      (๔) สงเสริม สนับสนุนใหสถานศึกษาจัดกิจกรรมการเรียนรู
เพ่ือพัฒนาผูเรียนใหผูเรียนเรียนรูดวยตนเองผานการเรียนรูผานระบบดิจิทัล  

                 ๓.๕.๓.๒ สถานศึกษา 
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                      (๑) ประยุกตใชขอมูลองคความรู สื่อ วิดีโอ และองคความรู
ประเภทตาง ๆ หนังสือแบบเรียนในรูปแบบของดิจิทัลเทคบุค (Digital Textbook) ตามเนื้อหาหลักสูตร
ท่ีกําหนด 

                       (๒) จัดการเรียนรูผานระบบดิจิทัล (Digital Learning 
Platform) เพ่ือตอบสนองตอการพัฒนาการเรียนรูของผูเรียนเปนรายบุคคล 

                      (๓) จัดกิจกรรมการเรียนรูเพ่ือพัฒนาผูเรียน ใหผูเรียน
เรียนรูดวยตนเองผานการเรียนรูผานระบบดิจิทัล 

 
นโยบายท่ี ๔  การสรางโอกาสในการเขาถึงบริการการศึกษาท่ีมีคุณภาพ มีมาตรฐาน และการลดความ

เหล่ือมลํ้าทางการศึกษา  
กลยุทธท่ี ๔  สรางโอกาสใหกับผูเรียนเขาถึงการบริการการศึกษา 

๔.๑ สรางความรวมมือกับองคกรปกครองระดับทองถิ่น ภาคเอกชน หนวยงาน 
ท่ีเก่ียวของในการจัดการศึกษาใหสอดคลองกับบริบทของพ้ืนท่ี 

   (๑) สงเสริม สนับสนุนใหมีความรวมมือกับองคกรปกครองระดับทองถ่ิน ภาคเอกชน 
หนวยงานท่ีเก่ียวของ  วางแผนการจัดการศึกษาใหสอดคลองเหมาะสมกับบริบทของพ้ืนท่ีรับผิดชอบ
ตลอดจนการกํากับ ติดตาม และประเมินผล 

(๒) จัดทําฐานขอมูลประชากรวัยเรียน เพ่ือเก็บรวบรวม เชื่อมโยงขอมูล  
ศึกษา วิเคราะห เพ่ือวางแผนการจัดบริการการเรียนรูใหแกผูเรียน 

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

(๔)  รวมมือกับองคกรปกครองระดับพ้ืนท่ี สนับสนุนใหผูเรียนท่ีอยูหางไกล  
ไดเดินทางไปเรียนอยางปลอดภัยทั้งไปและกลับ 

๔.๒. การยกระดับสถานศึกษาในสังกัดทุกระดับและทุกประเภท ใหมีคุณภาพ  
และมาตรฐานตามบริบทของพ้ืนท่ี 

   โดยมีแนวทางการดําเนินการ ดังนี้ 
 (๑) จัดทํามาตรฐานสถานศึกษาใหมีคุณภาพในดานตาง ๆ เชน ๑) มาตรฐาน

ดานโครงสรางพ้ืนฐานและสิ่งอํานวยความสะดวก ๒) มาตรฐานดานครูและบุคลากรทางการศึกษา ๓) 
มาตรฐานดานระบบความปลอดภัยของสถานศึกษา ๔) มาตรฐานดานเทคโนโลยีดิจิทัล Digital 
Technology เปนตน การกําหนดมาตรฐานสถานศึกษาดานตาง ๆ ดังกลาวใหพิจารณาตามบริบทของ
สภาพทางภูมิศาสตร ประเภท และขนาดของสถานศึกษา เปนสําคัญ 

 (๒) สงเสริม สนับสนุน พัฒนา โรงเรียนขนาดเล็ก และสถานศึกษาประเภทอ่ืน 
ใหมีคุณภาพ และตามมาตรฐานท่ีกําหนด โดยเนน โรงเรียนขนาดเล็กในพ้ืนท่ีหางไกล และโรงเรียน
ขนาดเล็กตามโครงการพิเศษ  

 (๓) สงเสริม สนับสนุน การติดตาม ตรวจสอบ ประเมินสถานศึกษาในทุกมิติ 
๔.๓ จัดสรรงบประมาณสนับสนุนผูเรียนทุกกลุม และสถานศึกษาทุกประเภท      

อยางเหมาะสม และเพียงพอ 
   เปนมาตรการเพ่ือการลดความเหลื่อมล้ํา และสรางโอกาสใหผูเรียนเขาถึงการบริการ

การศึกษาท่ีมีคุณภาพ โดยการจัดสรรงบประมาณแผนดินเพ่ือใหเด็กวัยเรียนทุกคนต้ังแตระดับปฐมวัย 
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ประถมศึกษา และมัธยมศึกษา อยางเพียงพอ และเหมาะสม สอดคลองกับสภาพขอเท็จจริง โดยคํานึงถึง
ความจําเปนตามสภาพพื้นท่ีภูมิศาสตร สภาพทางเศรษฐกิจ และท่ีตั้งของสถานศึกษา จัดหาทุนการศึกษา
เพ่ิมเติม เพ่ือชวยเหลือผูขาดแคลนทุนทรัพย จัดสรรงบประมาณและทรัพยากรทางการศึกษาอ่ืนเปนพิเศษ
ใหเหมาะสมสอดคลองกับความตองการจําเปนในการจัดการศึกษาสําหรับผูเรียนท่ีมีความตองการจําเปน
พิเศษ และจัดสรรงบประมาณเปนคาใชจายในการดําเนินการ และงบลงทุนใหสถานศึกษาอยางเหมาะสม 
และเพียงพอ  โดยมีแนวทางการดําเนินการ ดังนี้ 

(๑) ศึกษา วิเคราะห ความเหมาะสมของงบประมาณในการสนับสนุนใหกับ
ผูเรียน และสถานศึกษา อยางเหมาะสม และเพียงพอ สอดคลองกับสถานภาพและพื้นท่ี 

(๒) สงเสริม สนับสนุนใหสถานศึกษาจัดทําแผนงบประมาณการศึกษาอยางอิสระ 
โดยรับฟงความคิดเห็นของผูเก่ียวของในพ้ืนที่ประกอบการจัดทําแผนงบประมาณกอนเสนอหนวยงาน
ตนสังกัด 

(๓) ประสานความรวมมือกับกองทุนความเสมอภาคทางการศึกษา เพ่ือจัดสรร
งบประมาณใหเด็กวัยเรียนกลุมขาดแคลนทุนทรัพย เพื่อลดความเหลื่อมล้ําทางการศึกษา 

(๔) สนับสนุนกระบวนการจัดทําแผนงบประมาณ และติดตาม กํากับการใชจาย
งบประมาณของสถานศึกษาใหมีประสิทธิภาพและมีความโปรงใส 

๔.๔. การประยุกตใชเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) เปนเครื่องมือในการ
พัฒนาคุณภาพของผูเรียน 

   โดยมีแนวทางการดําเนินการ ดังนี้ 
   (๑) สงเสริม สนับสนุนใหสถานศึกษามีระบบโครงขายสื่อสารโทรคมนาคมท่ีมี

ประสิทธิภาพ และมีความปลอดภัยสูง 
(๒) สงเสริม สนับสนุน ใหสถานศึกษามีระบบคอมพิวเตอร และอุปกรณท่ีใชเปน

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

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

ตั้งแตระดับปฐมวัย ประถมศึกษา และมัธยมศึกษาอยางเหมาะสม เพ่ือเปนเครื่องมือในการพัฒนา 
การเรียนรูของตนเองนําไปสูการสรางการเรียนรูอยางตอเนื่องตลอดชีวิต 

(๕) สงเสริม สนับสนุนอุปกรณดิจิทัล (Digital Device) และพัฒนาการสอน
ทักษะดิจิทัล (Digital Pedagogy) สําหรับครูอยางเหมาะสม เพ่ือเปนเครื่องมือในการจัดกระบวนการ
เรียนรูเพ่ือพัฒนาผูเรียนไดอยางมีประสิทธิภาพ 

(๖) สงเสริม สนับสนุน ใหสถานศึกษาใชเทคโนโลยีการเรียนการสอนทางไกล 
เพ่ือพัฒนาคุณภาพผูเรียน (Distance Learning Technology: DLT) 
      ๔.๕ พัฒนาคุณภาพผูเรียนท่ีมีความตองการดูแลเปนพิเศษ 

     เปนการจัดการศึกษาและพัฒนาสมรรถภาพสาํหรับเด็กพิการและเด็กดอยโอกาส ใน
รูปแบบท่ีหลากหลาย เหมาะสมกับบริบท และความตองการจําเปนพิเศษเฉพาะบุคคล 

          โดยแนวทางการดําเนินการ 
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          (๑)  สงเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษา รวมท้ังการพัฒนาหลักสูตร และสื่อการเรียน
การสอนท่ีเหมาะสมสําหรับเด็กพิการและเด็กดอยโอกาสในรูปแบบท่ีหลากหลายเหมาะสมกับบริบท และ
ความตองการจําเปนพิเศษเฉพาะบุคคล 

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

          (๓) สนับสนุนการพัฒนาภาคีเครือขาย (Education Partnership) ใหทุกภาคสวนมี
สวนรวมในการจัดการศึกษาสําหรับเด็กพิการและเด็กดอยโอกาส 

นโยบายท่ี ๕  ดานการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เปนมิตรกับส่ิงแวดลอม 
กลยุทธท่ี ๕  พัฒนาคุณภาพชีวิตเปนมิตรกับส่ิงแวดลอม 

                5.1  สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
    (1) สนับสนุน สงเสริม สถานศึกษาดานการบริหารจัดการสํานักงานสีเขียวและ

สถานศึกษาที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม (Green office) 
    (2) พัฒนา ยกระดับสถานศึกษานํารองขยายผล สงสถานศึกษาตนแบบ 

ดานการพัฒนา ดานการผลิต และบริโภค ท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอมท้ังระบบ เชน การเลือกซ้ือ
ผลิตภัณฑเบอร ๕ และผลิตภัณฑที่มีฉลากและสัญลักษณเบอร ๕ เพ่ือลดการใชทรัพยากรธรรมชาติและ
ลดปริมาณขยะในสํานักงานและสถานศึกษา 

    (๓) สงเสริมการพัฒนาสื่อนวัตกรรม และบูรณาการสาระการเรียนรูและแผนการ
จัดการเรียนรูเรื่องการผลิตและบริโภคท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอมตอการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ  

    (๔) ขยายผลผานระบบ DLTV สงเสริมความรูเรื่องการผลิตและบริโภคท่ีเปนมิตรกับ 
สิ่งแวดลอมตอความปลอดภัย และสุขภาพท่ีดีสูสังคมเมืองเชิงนิเวศและการจัดการมลพิษและ
สิ่งแวดลอมที่ดีและการเลือกผลิตภัณฑ บรรจุภัณฑท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอมและฉลากท่ีแสดงสัญลักษณ
ท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 

    (๕) จัดทําระบบนิเทศ ติดตามผลการดําเนินงานในสถานศึกษาทั้งในระบบออนไลน
และนิเทศเชิงคุณภาพพัฒนาการกรอกขอมูลระบบการนิเทศติดตาม แลกเปลี่ยนนําเสนอผลงาน 
และมอบรางวัลเกียรติยศ ประชาสัมพันธและจัดพิมพ เว็บไซต ผลงานเพ่ือเผยแพรและเปนตนแบบ 
สรุปผลรายงาน 

5.2 สถานศึกษา 
      (๑) พัฒนานวัตกรรมโดยใชกระบวนการ BBL/PLC และ Decision – Making  

การนําขยะมาใชประโยชนในรูปแบบผลิตภัณฑและพลังงานและลดประมาณขยะ การบําบัดน้ําเสีย  
ลดการใชเผาและลดใชสารเคมี สูโรงเรียนปลอดภัยและเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 

      (2) ขยายผลจากโรงเรียนคารบอนต่ําสูชุมชนเชิงนิเวศและการจัดการมลพิษ 
และสิ่งแวดลอมดี Green city ดานพลังงาน การจัดการขยะและน้ําเสีย ชุมชนผลิตและบริโภค 
ท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 

      (3) สงเสริม สนับสนุนและพัฒนาใหนักเรียน โรงเรียนไดศึกษา เรียนรูจากแหลง
เรียนรูโรงงานอุตสาหกรรม การผลิตท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม ชุมชนเมืองนิเวศ และหนวยงานสงเสริม 



๙๘ 
 

การบริโภคท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอมเพ่ือนําความรูมาประยุกตใชและจัดทําโครงงานดานการอนุรักษ
สิ่งแวดลอม 

      (4) สงเสริมแนวทางการจัดการเรียนรูอาชีพท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอมใน
สถานศึกษา  จัดคายเยาวชนวัยซนลดคารบอนเพ่ือโลก  ประกวดชุมชนตนแบบท่ีนําความรูจากโรงเรียน
ตอยอดสูชุมชนนิเวศ ปลอดขยะ ปลอดสารพิษเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม อยางนอย ๒,๐๐๐ ชุมชน 
 
นโยบายท่ี ๖  การพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา  
กลยุทธท่ี ๖  พัฒนาองคกรสูมาตรฐานและมีความทันสมัย 

   ๖.๑ การกระจายอํานาจใหสถานศึกษา หรือกลุมสถานศึกษามีความเปนอิสระ 
ในการบริหารและจัดการศึกษาครอบคลุม ดานการบริหารวิชาการ ดานการบริหารงบประมาณ  
ดานการบริหารงานบุคคล และดานการบริหารงานท่ัวไป   

     โดยมีแนวทางการดําเนินการ ดังนี้ 
     (๑)  สงเสริม สนับสนุน และพัฒนาสถานศึกษาหรือกลุมสถานศึกษาใหมีความเปน

อิสระในการบริหารจัดการศึกษา ครอบคลุม ดานการบริหารวิชาการ ดานการบริหารงบประมาณ ดานการ
บริหารงานบุคคล และดานการบริหารงานท่ัวไป 

     (๒) สงเสริม สนับสนุนใหสถานศึกษา หรือกลุมสถานศึกษาจัดหาเจาหนาท่ีเพ่ือ
ปฏิบัติหนาท่ีสนับสนุนงานดานธุรการ ดานการเงิน การบัญชีและพัสดุ และดานบริหารงานบุคคล เพื่อมิให
งานดังกลาวเปนภาระท่ีเกินสมควรแกครู ผูปฏิบัติหนาท่ีการจัดการเรียนรูใหแกผูเรียน 

     (๓) สงเสริม สนับสนุน ใหโรงเรียนขนาดเล็ก ใหมีระบบการบริหารจัดการท่ี
หลากหลาย เชน การบริหารจัดการแบบกลุมโรงเรียน การสอนแบบบูรณาการ คละชั้น เปนตน 

     (๔)  นําผลการประกันคุณภาพการศึกษามาใชในการวางแผนการปฏิบัติการ
ตรวจสอบติดตามเพ่ือการปรับปรุงพัฒนาสถานศึกษาใหมีคุณภาพและเปนไปตามมาตรฐานการศึกษา 

  ๖.๒  พัฒนาสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา และสถานศึกษา ใหเปนหนวยงานมีความ
ทันสมัยอยางมีประสิทธิภาพ 

    เปนมาตรการในการเพิ ่มประสิทธ ิภาพการบริหารงานของสําน ักงานทั ้งระดับ
สํานักงานสวนกลาง และสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ใหเปนหนวยงานที่ทันสมัย พรอมที่จะปรับตัวใหทัน
ต อการเปลี ่ยนแปลงของโลกอยู ตลอดเวลา ม ีความโปร งใส ปลอดการทุจร ิต และประพฤติม ิชอบ  
บริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล เปนหนวยงานที ่มีหนาที ่สนับสนุน สงเสริม ตรวจสอบ ติดตาม  
เพ่ือใหสถานศึกษาสามารถจัดการศึกษาไดอยางมีประสิทธิภาพ 

    โดยมีแนวทางการดําเนินการ ดังนี้ 
(๑) ศึกษา วิเคราะห ปรับปรุง และพัฒนาสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา ใหเปน

หนวยงานที่ทันสมัย มีหนาท่ี สนับสนุน กํากับ ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล สถานศึกษา เพ่ือการ
บริหารจัดการท่ีมีประสิทธิภาพ โดยยึดหลักธรรมาภิบาล 

(๒) สงเสริม สนับสนุน ใหสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ใชระบบการบริหาร
จัดการท่ีมุงเนนคุณธรรมและความโปรงใสในการทํางานตามหลักการประเมินคุณธรรมและความโปรงใส
ในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment : ITA) 

(๓) สงเสริม สนับสนุน ใหสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษานํานวัตกรรม และ
เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) มาใชในการบริหารงาน 



๙๙ 
 

(๔) สงเสริมการบริหารจัดการเขตพ้ืนท่ีการศึกษาโดยใชพ้ืนท่ีเปนฐาน  
(Area-based Management) รูปแบบการบริหารแบบกระจายอํานาจ “CLUSTERs” 

(๕) สงเสริม การมีสวนรวม จัดทําแผนบูรณาการจัดการศึกษาในระดับพ้ืนที่ 
(๖) สรางความเขมแข็งในการยกระดับคุณภาพการศึกษารูปแบบเครือขาย  

เชน เครือขายสงเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษา ศูนยพัฒนากลุมสาระการเรียนรู สหวิทยาเขต 
กลุมโรงเรียน ฯลฯ 

(๗) สงเสริมใหทุกภาคสวนของสังคมมีสวนรวมในการจัดการศึกษาแบบบูรณาการ 
ท่ีตอบสนองความตองการของประชาชนและพ้ืนท่ี 

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

(๙) สงเสริมใหทุกภาคสวนของสังคมเขามามีสวนรวมสนับสนุนทรัพยากร 
เพ่ือการศึกษา 

๖.๓  พัฒนานวัตกรรม เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) และระบบการ
ทํางานท่ีเปนดิจิทัลเขามาประยุกตใชอยางคุมคาและเกิดประโยชนสูงสุด 

    เปนมาตรการในการประยุกตใชเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) มาใช 
ในการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารอยางเปนระบบ นําไปสูการนําเทคโนโลยีการวิเคราะหขอมูลขนาดใหญ 
(Big Data Technology)  เพื่อเชื่อมโยงขอมูลดานตาง ๆ ตั้งแตขอมูลผูเรียน ขอมูลครู ขอมูลสถานศึกษา 
ขอมูลงบประมาณ และขอมูลอื ่น ๆ ที ่จําเปน มาวิเคราะหเพื ่อใหสถานศึกษาสามารถจัดการเร ียนรู 
เ พื ่อพัฒนาผู เ ร ียนเป นรายบุคคลตามสมรรถนะ และความถนัด และสามารถว ิเคราะห เป นข อม ูล 
ในการวางแผนการพัฒนาทรัพยากรมนุษยของประเทศ นํา Cloud Technology มาใหบริการ 
แกหนวยงานทุกระดับทั้งระดับ IaaS PaaS และ SaaS และพัฒนาแพลตฟอรมดิจิทัล (Digital Platform) 
ระบบบริหารงานสํานักงาน เชน ระบบแผนงานและงบประมาณ ระบบบัญชี ระบบพัสดุ ระบบสารบรรณ 
เปนตน เพ่ือเจาหนาท่ีสามารถใชในการปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ เชื่องโยงกันท้ังองคกร 

     โดยมีแนวทางการดําเนินการ ดังนี้ 
 (๑) ศึกษา วิเคราะห นํา Cloud  Technology มาใหบริการหนวยงานในสังกัด

ทุกระดับท้ังในรูปแบบ Private Cloud Hybridge Cloud และ public Cloud ท้ังในระดับ IaaS Paas 
และ SaaS 

 (๒) ศึกษา วิเคราะห นํา Big Data Technology มาใชในการเชื่อมโยงขอมูล
ของนักเรียนในฐานขอมูลตาง ๆ เพ่ือนํามาวิเคราะห คุณภาพของผูเรียนในมิติตาง ๆ 

 (๓) พัฒนาแพลตฟอรมดิจิทัล (Digital Platform) เพื่อสนับสนุนภารกิจ 
ดานบริหารจัดการศึกษาทั้งระบบพรอมใหบริการ (Services) เชื่อมโยงขอมูล เพ่ือแลกเปลี่ยน 
และบูรณาการขอมูลภาครัฐท้ังภายในและนอกสังกัดอีกท้ังยังเปนระบบกลางสําหรับใชในการพิสูจน
ยืนยันตัวตนเดียวและรองรับการทํางานรวมกับแพลตฟอรมดิจิทัลตาง ๆ 

(๔) พัฒนาแพลตฟอรมดิจิทัล (Digital Platform) ดานการเรียนรูของผูเรียน 
และบุคลากรทางการศึกษา ดานการบริหารงาน เชื่อมโยงถึงการพัฒนาครู เพ่ือใหสอดคลอง 
กับความกาวหนาในอาชีพ ตลอดจนพัฒนา ระบบขอมูลสารสนเทศของผูเรียนเปนรายบุคคล 
ตั้งแตระดับปฐมวัย จนจบการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ท่ีสามารถเชื่อมโยงกับหนวยงานท่ีเก่ียวของ  
นําไปสูการพัฒนาฐานขอมูลประชากรดานการศึกษาของประเทศ 



๑๐๐ 
 

 
นโยบายท่ี ๗  การใชบริบทของจังหวัดเชียงใหม เปนฐานการเรียนรูและตอยอดการพัฒนาองคกรแหง   
                นวัตกรรม 
กลยุทธท่ี ๗  พัฒนาสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา และสถานศึกษาใหเปนบุคคลและองคกรแหงการ  
                เรียนรูกาวสูองคกรแหงนวัตกรรม 

๗.๑ สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
           (1) สงเสริมใหบุคลากรทุกคน ประกอบดวย ผูบริหาร บุคลากรทางการศึกษา 38 ค (1) 

(๒) ทุกคนพัฒนาตนเองใหมีความรู ความสามารถในภารกิจท่ีรับผิดชอบ ใชเทคโนโลยีในการปฏิบัติงานได
สะดวก รวดเร็ว มีประสิทธิภาพ  

           (๒) พัฒนาผูอํานวยการกลุม  ศึกษานิเทศก และบุคลากรในสาํนักงาน สามารถสราง
ผลงานใหมๆหรือนวัตกรรมทางการศึกษา ใหเกิดประโยชนตอการพัฒนาตน พัฒนางาน มีภาวะผูนํา มี
ทักษะในการนําเสนอผลงานท่ีดีของตนเองและกลุม เปนบุคคลแหงการเรียนรู และกาวสูองคกรนวัตกรรม
ในอนาคต 

           (๓) สงเสริม สนับสนุน การบริหารสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาในรูปแบบเครือขายพัฒนา
คุณภาพการศึกษาระดับอําเภอ การบริหาร Clusters (เชิงพ้ืนท่ี) การบูรณาการการจัดการเรียนรูกับชุมชน
ในพ้ืนท่ี (Partnerships)และการมีสวนรวมในการบริหารการศึกษาแบบบูรณาการรวมกับหนวยงานอ่ืน ๆ 
ท้ังในดานโอกาสทางการศึกษา คุณภาพการศึกษา และประสิทธิภาพในการบริหารการศึกษา 

           (4) สงเสริมการพัฒนาการบริหารสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา โดยใชเครื่องมือการ
ประเมิน ITA การประเมินมาตรฐานสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา การติดตามประเมินผลตัวชี้วัดสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน, Green Office การประเมินโครงการตาง ๆ ใหมีความเปนเอกภาพและมี
ประสิทธิภาพ 

           (5) สงเสริมการนําเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) มาใชในการบริหารสํานักงาน
เขตพื้นท่ีการศึกษา และใหบริการแกสถานศึกษา สามารถเชื่อมโยงขอมูลทุกดานของสํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษา นํา Big Data ไปใชในการวางแผนพัฒนาการศึกษาไดทุกระดับการศึกษา 

           (6) กําหนดจุดเนนการพัฒนาสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาในแตละปงบประมาณรวมกัน 
และสงเสริมใหมีการปฏิบัติตามคานิยมองคกรอยางเขมแข็ง โดยเฉพาะอยางยิ่งดานความมีวินัย ความ
รับผิดชอบ ตองานในหนาท่ีและภารกิจขององคกร 

๗.๒ สถานศึกษา 
(1) ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของสถานศึกษา โดยการพัฒนาหลักสูตร การจัดการเรียนรู  

การบริหารงานวิชาการ ใหสอดคลองกับความเปลี่ยนแปลง นําไปสูการพัฒนาผูเรียนในศตวรรษท่ี 21  

(3R 8C) มีคุณธรรมจริยธรรม ทัศนคติท่ีถูกตอง คานิยมท่ีดีงาม 

  (2) ยกระดับคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ใหมีสวนรวมในการบริหาร/พัฒนา
หลักสูตร และการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ใหสถานศึกษาเปนแหลงเรียนรูตลอดชีวิตของคน
ในชุมชน 

  (3) สงเสริมการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ใหเกิดผลตอการพัฒนาคุณภาพของ
สถานศึกษาท้ังระบบ 



๑๐๑ 
 

           (๔) สงเสริมการเรียนรูของครูทุกระดับ และปรับเปลี่ยนการพัฒนาครูจากผูสอน เปนผู

อํานวยความสะดวกการเรียน เนนการสอนใหผูเรียนพัฒนาทักษะการคิด วิเคราะห คิดสรางสรรค ใหกับ

นักเรียนทุกคนอยางเปนรูปธรรมทุกโรงเรียน 

         (๕) สงเสริมการพัฒนางานของผูบริหาร ครู นักเรียน ใหเปนบุคคลแหงการเรียนรู เปน
นวัตกร ใชนวัตกรรม PLC, Active Learning, STEM, IS, English, Higher Order Thinking สรางสรรค
ผลงาน ผูบริหาร ครู และนักเรียนใหเปนนวัตกรรมและกาวสูโรงเรียนนวัตกรรม (Thailand 4.0) 
 
 
 
 

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



๑๐๒ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 
 



 

 
 
 
 

ค าสั่งส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่  เขต 1 
ที่    240 /2563   

เรื่อง   แต่งตั้งคณะกรรมการจัดท ารายงานผลการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 

------------------------ 
 ตามที่ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 จะได้ด าเนินงานจัดท าเอกสารรายงานผล
การด าเนินงาน ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่  เขต 1  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563  
ตามภารกิจของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1   เพ่ือให้ทราบถึงผลการด าเนินงานของ
โครงการและความส าเร็จจากการน านโยบายสู่การปฏิบัติ รวมถึงเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้สาธารณชนทราบ 
 เพ่ือให้การด าเนินงานจัดท าเอกสารรายงานผลการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563   ของ
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1   เป็นไปด้วยความเรียบร้อย บรรลุตามวัตถุประสงค์และ
เป้าหมายที่ก าหนดไว้  จึงแต่งตั้งคณะกรรมการจัดท าเอกสารรายงานผลการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ 
2563    ประกอบด้วย 

  1. คณะกรรมการอ านวยการ   มีหน้าทีพิ่จารณา ให้ค าปรึกษา  แนะน า แก้ปัญหา การจัดท าเอกสารสรุปผล
การด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1   
ประกอบด้วย 
 1.1 นายรตนภูมิ  โนสุ   ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  ประธานกรรมการ 
     ประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 
 1.2 นายอวยชัย ศรีตระกูล รอง ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 1       รองประธานกรรมการ  
 1.3 นายเจตย์ สะสะรมย์  รอง ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 1   กรรมการ 

1.4 นายสมโภชน์ ศรีชะนา รอง ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 1   กรรมการ 
1.5 นายสยามรัฐ กุลประดิษฐ์ รอง ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 1   กรรมการ 

 1.6 นางปรียาภรณ์  บัวคลี ่ ผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ กรรมการ 
 1.7 นางสาวเทพี  กับปุละวัน ผู้อ านวยการกลุ่มอ านวยการ   กรรมการ 
 1.8 นายศิริพงษ์  นวลแก้ว ผู้อ านวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล กรรมการ 
 1.9 นางอรัญญา  วงศ์ดาว ผู้อ านวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา  กรรมการ 
 1.10 นางสาวพรรณี  จันทร์แก้ว ผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล   กรรมการ 
 1.11 นางกนกเรขา  บุณยรัตน์ ผู้อ านวยการหน่วยตรวจสอบภายใน  กรรมการ 
 1.12 นางดาวนภา  น่วมเจริญ ผู้อ านวยการกลุ่มนโยบายและแผน         กรรมการและเลขานุการ 
 1.13 นางวาสนา  ภูผา  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ    กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
  
  
 
 

/ 2. คณะกรรมการ............. 
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  2. คณะกรรมการจัดท าเอกสารสรุปผลการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  มีหน้าที่
วิเคราะห์ สังเคราะห์ และสรุปผลการด าเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  
นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ  ยุทธศาสตร์ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน    ตลอดจนตรวจสอบ     
ความสมบูรณ์ของเอกสารรายงานผลการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ประกอบด้วย 
 2.1 นายรตนภูมิ  โนสุ         ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ประธานกรรมการ 
           ประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 
 2.2 นายอวยชัย ศรีตระกูล รอง ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 1       รองประธานกรรมการ  
 2.3 นายเจตย์ สะสะรมย์  รอง ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 1   กรรมการ 

2.4 นายสมโภชน์ ศรีชะนา รอง ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 1   กรรมการ 
2.5 นายสยามรัฐ กุลประดิษฐ์ รอง ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 1   กรรมการ 

  2.6 นางปรียาภรณ์  บัวคลี ่      ผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ กรรมการ 
 2.7 นางสาวเทพี  กับปุละวัน      ผู้อ านวยการกลุ่มอ านวยการ   กรรมการ 
 2.8 นายศิริพงษ์ นวลแก้ว       ผู้อ านวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล กรรมการ 
 2.9 นางอรัญญา  วงศ์ดาว      ผู้อ านวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา กรรมการ 
 2.10 นางกนกเรขา  บุณยรัตน์      ผู้อ านวยการหน่วยตรวจสอบภายใน  กรรมการ 

  2.11 นางสาวพรรณี  จันทร์แก้ว      ผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล  กรรมการ 
      2.12 นายศิริพงษ์  นวลแก้ว      ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ   กรรมการ  
  2.13 นางสาวประพิณศิริ  อินทธิรา    ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ   กรรมการ 
  2.14 นายอุทัย  ปัญญาโกญ      ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ   กรรมการ 

 2.15 นายสราวธุ  ชัยยอง      ศึกษานิเทศก์ช านาญการ   กรรมการ 
  2.16 นางวิริน วันสมสกุล             ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ   กรรมการ 
  2.17 นางสุขชัญญา  เรืองมณี      ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ   กรรมการ 
  2.18 นางนิภา  แก้วประทีป      ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ   กรรมการ 
  2.19 นางสาวจรัสโฉม  ชมภมูิ่ง      ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ   กรรมการ 
  2.20 นางสาวนริศชญ ค าทิพย์      ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ   กรรมการ 
  2.21 นางสาวมณฑาทิพย์ ขันแก้ว      ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ   กรรมการ 
  2.22 นายณัฐสิทธิ์  ธงยี่สิบสอง      ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ   กรรมการ 
  2.23 นางพิราวรรณ  ลีลาธรรมสัจจะ ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ   กรรมการ 
  2.24 นางสาวชิดชนก ชูเจริญกาญจน์ ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ   กรรมการ 
  2.25 นางธัชกร  พรเวียง       ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ   กรรมการ 
  2.26 นันทนา มงคลเทพ       นักจัดการงานทั่วไปช านาญการ  กรรมการ 
  2.27 นางสาวพัชรี สิงห์น้อย      นักประชาสัมพันธ์ช านาญการ   กรรมการ 
  2.28 นางสาวอภิษฎา วรรณตา      นักวิชาการพัสดุช านาญการ   กรรมการ 
  2.29 นางสาวนุชจร ีผลระลกึ      นักวิชาการเงินและบัญชีช านาญการ  กรรมการ 
  2.30 นายรักษา พงษ์ธนาคม      นักทรัพยากรบุคคลช านาญการพิเศษ  กรรมการ 
  2.31 นายภูรวิัจน์ จิตสว่าง      นักวิชาการคอมพิวเตอร์ช านาญการ  กรรมการ 
  2.32 นางมยุรีย์  เชาวว์รรณ      นักทรพัยากรบุคคลช านาญการ  กรรมการ 
 

/ 2.3 นางสิริพร ไชยรินทร์ ........ 
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  2.33 นางสิริพร  ไชยรินทร์      นักวิชาการศึกษาช านาญการพิเศษ  กรรมการ 
  2.34 นางนิภาภรณ์   สุริยวงศ ์      นักวิชาการศึกษาช านาญการ   กรรมการ 
  2.35 นางพิกุลรัตน์  จงจรัสนุกูล      นักวิชาการศึกษาช านาญการ    กรรมการ  

  2.36 นางสาวรัตติยา  ค าอ้าย         นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ   กรรมการ 
  2.37 นางสาวปิยรัตน์  วงศ์เติง      นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ กรรมการ 
  2.38 นางอังสนา  สุขสุเสียง      นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ กรรมการ 
  2.39 นางสาธิกา  กิตติธนดิตถ์      นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ กรรมการ 
  2.40 นางเพลินพร  ว่องประเสริฐกุล  เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน            กรรมการ  

 2.41 นางดาวนภา  นว่มเจริญ      ผู้อ านวยการกลุ่มนโยบายและแผน    กรรมการและเลขานุการ   

  2.42 นางสุภาณี  จันทรสกุนต์  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

 2.43 นางวาสนา  ภูผา นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ         กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

  ให้ผู้ที่ได้รับแต่งตั้ง  ปฏิบัติหน้าที่ท่ีได้รับมอบหมาย  ให้ส าเร็จบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้และ
บังเกิดผลดีและเป็นประโยชน์กับทางราชการ    

  ทั้งนี้   ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

    สั่ง  ณ  วันที่    2     เดือน  กันยายน   พ.ศ.  2563 

 
 
 

              (นายรตนภูมิ   โนสุ) 
     ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 
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	นโยบายที่ ๔ การสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ
	นโยบายที่ ๗ การใช้บริบทของจังหวัดเชียงใหม่ เป็นฐานการเรียนรู้และต่อยอดสู่การพัฒนา
	องค์กรแห่งนวัตกรรม
	กลยุทธ์ที่ ๑  ผู้เรียนเป็นพลเมืองดี มีทักษะชีวิตรู้เท่าทันสังคม

	กลยุทธ์ที่ ๒  พัฒนาผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศ
	กลยุทธ์ที่ ๕  พัฒนาคุณภาพชีวิตเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
	กลยุทธ์ที่ ๖  พัฒนาองค์กรสู่มาตรฐานและมีความทันสมัย

	มาตรการและแนวดำเนินการ
	นโยบายที่ ๑ การจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง
	ตัวชี้วัด
	๑. ร้อยละของผู้เรียนที่มีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงความรักในสถาบันหลักของชาติ ยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
	๒. ร้อยละของผู้เรียนที่มีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงการมีทัศนคติที่ดีต่อบ้านเมือง  มีหลักคิดที่ถูกต้องเป็นพลเมืองดีของชาติ มีคุณธรรม จริยธรรม มีค่านิยมที่พึงประสงค์ มีคุณธรรม อัตลักษณ์ มีจิตสาธารณะ มีจิตอาสา รับผิดชอบต่อครอบครัว ผู้อื่น และสังคมโดยรวม ซื่อส...
	๓. ร้อยละของผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจ และมีความพร้อมสามารถรับมือ กับภัยคุกคามทุกรูปแบบที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง เช่น ภัยจากยาเสพติด ความรุนแรง การคุกคามในชีวิตและทรัพย์สิน การค้ามนุษย์ อาชญากรรมไซเบอร์ และภัยพิบัติต่าง ๆ เป็นต้น
	๔. ร้อยละของผู้เรียนในเขตพื้นที่เฉพาะกลุ่มชาติพันธุ์ กลุ่มผู้ด้อยโอกาส และกลุ่มที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกลทุรกันดาร พื้นที่สูง ได้รับการบริการด้านการศึกษาขั้นพื้นฐานที่มีคุณภาพ และเหมาะสมตรงตามความต้องการ สอดคล้องกับบริบทของพื้นที่
	๕. จำนวนสถานศึกษาที่น้อมนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และหลักปรัชญา ของเศรษฐกิจพอเพียง ไปพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามที่กำหนดได้อย่างมีประสิทธิภาพ
	๖. จำนวนสถานศึกษาที่จัดบรรยากาศสิ่งแวดล้อม และจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ให้ผู้เรียนแสดงออกถึงความรักในสถาบันหลักของชาติ ยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีทัศนคติที่ดีต่อบ้านเมือง มีหลักคิดที่ถูกต้อง เป็นพลเมืองดี ของชาติ ...
	กลยุทธ์ที่ ๑. ผู้เรียนเป็นพลเมืองดี มีทักษะชีวิตรู้เท่าทันสังคม
	๑.พัฒนาผู้เรียนทุกคน ให้มีความรักในสถาบันหลักของชาติ ยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และมีทัศนคติที่ดีต่อบ้านเมือง
	(๑) พัฒนาหลักสูตรของสถานศึกษา โดยนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว  และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปบูรณาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์...
	(๒) จัดบรรยากาศสิ่งแวดล้อม และจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้ผู้เรียนแสดงออกถึงความรักในสถาบันหลักของชาติ ยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ ทรงเป็นประมุข มีทัศนคติที่ดีต่อบ้านเมือง มีหลักคิดที่ถูกต้อง เป็นพลเมืองดีของชาติ และพลเมืองโลก...

	๒. พัฒนาผู้เรียนมีความให้มีความพร้อมสามารถรับมือกับภัยคุกคาม ทุกรูปแบบ ทุกระดับความรุนแรง ที่มีผลกระทบต่อความมั่นคงของประเทศ
	(๑) พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา และจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับภัยคุกคามที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง ภัยจากยาเสพติด ความรุนแรง  การคุกคามในชีวิตและทรัพย์สิน การค้ามนุษย์ อาชญากรรมไซเบอร์ ภัยพิบัติและภาวะฉุกเฉิน  และภัยคุกค...
	(๒) มีมาตรการและแนวทางการป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษาและชุมชน
	(๓) จัดสภาพแวดล้อมภายในสถานศึกษาให้มีความมั่นคงปลอดภัย
	(๔) มีระบบการดูแล ติดตาม และช่วยเหลือผู้เรียน ในการแก้ปัญหาต่าง ๆ  ได้รับคำปรึกษาชี้แนะและความช่วยเหลืออย่างทันการณ์ ทันเวลา รวมทั้งการอบรมบ่มนิสัย

	๓. พัฒนาคุณภาพผู้เรียนในโรงเรียนโครงการพระราชดำริ
	๓.๑ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
	(๑) สนับสนุนงบประมาณในการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาพื้นที่สูงในถิ่นทุรกันดาร และดูแลนักเรียนในหอพักนอนตามความจำเป็นและเหมาะสมกับบริบท
	(๒) ของบประมาณเพิ่มเติมให้สถานศึกษาในกลุ่มโรงเรียนพื้นที่สูง ในถิ่นทุรกันดาร ให้จัดการเรียนรู้ที่มีคุณภาพ และเกิดจิตสำนึกรักในสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
	(๓) ส่งเสริมพัฒนางานวิชาการของสถานศึกษา ให้มีผลการปฏิบัติที่ดี มีผลงานปรากฏชัดเป็นที่ยอมรับของผู้ปกครองและชุมชน
	๓.๒ สถานศึกษา
	(๑) พัฒนารูปแบบและวิธีการจัดการเรียนรู้ สื่อการเรียนรู้ และการวัด และประเมินผลที่เหมาะสมสำหรับการพัฒนาศักยภาพสูงสุด ผู้เรียนกลุ่มชาติพันธุ์ กลุ่มผู้ด้อยโอกาส และกลุ่มที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกลทุรกันดาร
	(๒) พัฒนาครูให้มีทักษะการสอนภาษาไทยสำหรับเด็กที่ไม่ได้ใช้ภาษาไทยในชีวิตประจำวัน
	(๓) ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้โดยใช้ชุมชนเป็นฐาน ในการพัฒนาทักษะวิชาการ ทักษะชีวิต ทักษะอาชีพ และภาษาที่ ๓ ที่สอดคล้องและเหมาะสมกับสังคมพหุวัฒนธรรม



	นโยบายที่ ๒  การจัดการศึกษาเพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
	ตัวชี้วัด
	๑. จำนวนผู้เรียนมีความเป็นเลิศทางด้านวิชาการ มีทักษะความรู้ที่สอดคล้องกับทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ ๒๑ (3R 8C)
	๒. ผู้เรียนระดับมัธยมศึกษาผ่านการประเมินสมรรถนะที่จำเป็นด้านการรู้เรื่องการอ่าน (Reading Literacy) ด้านการรู้เรื่องคณิตศาสตร์ (Mathematical Literacy) และด้านการรู้เรื่องวิทยาศาสตร์ (Scientific Literacy) ตามแนวทางการประเมิน PISA
	๓. ร้อยละของผู้เรียนที่มีศักยภาพได้รับโอกาสเข้าสู่เวทีการแข่งขันระดับนานาชาติ

	กลยุทธ์ที่ ๒     พัฒนาผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศ
	(๑) ศึกษาวิเคราะห์ วิจัยและพัฒนาเครื่องมือวัดแวว และรวบรวมเครื่องมือ วัดแววจากหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน
	(๒) ดำเนินการวัดแววความถนัดทางการเรียนของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นของโรงเรียนในเขตพื้นที่การศึกษา จัดกิจกรรมแนะแนวให้ผู้เรียนค้นหาตนเอง นำไปสู่การพัฒนาผู้เรียนให้มีความพร้อมที่จะพัฒนาต่อยอดไปสู่ความเป็นเลิศด้านทักษะอาชีพที่ตรงตามความต้องการ...
	(๓) ส่งเสริมสนับสนุนให้ สถานศึกษาจัดทำแผนงาน โครงการ และกิจกรรม เพิ่มศักยภาพผู้เรียนตามความถนัด ความสนใจ และความต้องการพัฒนา ทั้งด้านวิชาการ ด้านอาชีพ และกิจกรรมเสริมหลักสูตร โดยภาคีเครือข่ายภายในและภายนอก
	(๔) กำกับ ติดตาม และให้ความช่วยเหลือสถานศึกษา พร้อมทั้งรายงาน ผลการดำเนินงานต่อ สพฐ.และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
	๒.๒ สถานศึกษา
	(๑) ดำเนินการวัดแววผู้เรียน และพัฒนาขีดความสามารถของผู้เรียนตามศักยภาพ และความถนัด โดยจัดการเรียนรู้ผ่านกิจกรรมการปฏิบัติจริง (Active Learning) เช่น การจัด การเรียนรู้ตามกระบวนการ ๕ ขั้นตอนหรือบันได ๕ ขั้น (Independent Study : IS) การเรียนรู้ เ...
	(๒) ปรับเปลี่ยนอัตลักษณ์ของสถานศึกษาให้มุ่งเน้นการจัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียน มีความเป็นเลิศทางวิชาการตามความถนัด ความสามารถ ความสนใจของผู้เรียน และจัดกิจกรรม เพื่อพัฒนาสุขพลานามัย ให้เป็นคนที่สมบูรณ์แข็งแรงทั้งร่างกายและจิตใจ
	(๓)  สถานศึกษา พัฒนาหลักสูตรและการจัดกิจกรรมกระบวนการเรียนรู้เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีความเป็นเลิศทางวิชาการตามความสนใจ และความถนัดเต็มตามศักยภาพ
	(๔) ส่งเสริม สนับสนุน ให้ครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้รับการพัฒนา เพื่อปรับเปลี่ยนกระบวนการจัดการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียนโดยเน้นการจัดการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียน เป็นรายบุคคลตามความต้องการ และความถนัดของผู้เรียน
	(๕) จัดกิจกรรมการเรียนรู้ ให้ผู้เรียนมีความเป็นเลิศในทักษะสื่อสารภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และภาษาที่ ๓ เพิ่มเติมอย่างน้อย ๑ ภาษา
	(๖) ปรับเปลี่ยนวิธีการวัด ประเมิน ผลการเรียนของผู้เรียน โดยมุ่งเน้นการวัดประเมินตามสมรรถนะรายบุคคล โดยการจัดให้มีการวัดประเมินจากส่วนกลางในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓
	(๗) สรุปและรายงานผลการดำเนินงานต่อสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง


	นโยบายที่ ๓  การพัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพของทรัพยากรมนุษย์
	ตัวชี้วัด
	๑. ผู้เรียนทุกระดับมีสมรรถนะสำคัญตามหลักสูตร มีทักษะการเรียนรู้ ในศตวรรษที่ ๒๑ (3R8C)
	๒. ร้อยละของผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ ที่มีคะแนนผลการทดสอบความสามารถพื้นฐานระดับชาติ (NT) ผ่านเกณฑ์ที่กำหนด
	๓. ร้อยละของผู้เรียนที่มีคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) มากกว่าร้อยละ ๕๐ ในแต่ละวิชาเพิ่มขึ้นจากปีการศึกษาที่ผ่านมา
	๔. ร้อยละผู้เรียนที่จบการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ มีทักษะการเรียนรู้ที่เชื่อมโยงสู่อาชีพและการมีงานทำ ตามความถนัด  และความต้องการของตนเอง มีทักษะอาชีพที่สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ วางแผนชีวิตและวางแผ...
	๕. ผู้เรียนทุกคนมีทักษะพื้นฐานในการดำรงชีวิต สามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคม ได้อย่างมีความสุข มีความยืดหยุ่นทางด้านความคิด สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ ภายใต้สังคมที่เป็นพหุวัฒนธรรม
	๖. ผู้เรียนทุกคนมีศักยภาพในการจัดการสุขภาวะของตนเองให้มีสุขภาวะที่ดี สามารถดำรงชีวิตอย่างมีความสุขทั้งด้านร่างกายและจิตใจ
	๗. ครู มีการเปลี่ยนบทบาทจาก “ครูผู้สอน” เป็น “Coach” ผู้ให้คำปรึกษาข้อเสนอแนะการเรียนรู้หรือผู้อำนวยการการเรียนรู้
	กลยุทธ์ที่ ๓  พัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑ (3R 8C)                    ๓.๑ พัฒนาหลักสูตรทุกระดับการศึกษา
	(๑) ส่งเสริมให้สถานศึกษาพัฒนาหลักสูตรทุกระดับเพื่อให้ผู้เรียนได้รับการพัฒนา ๔ ด้าน (ร่างกาย จิตใจ อารมณ์ และสติปัญญา) สอดคล้องกับทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ ๒๑
	(๒) ส่งเสริมให้ครูปรับเปลี่ยนการจัดการเรียนรู้ “ครูผู้สอน” เป็น “Coach” ผู้อำนวยการการเรียนรู้ ผู้ให้คำปรึกษา ทางวิชาการกับครูอย่างใกล้ชิด เรียนรู้ปัญหาและแนวทางการแก้ไขร่วมกัน เกิดประโยชน์ในการพัฒนาผู้เรียน
	(๒) สถานศึกษา พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา ให้เหมาะสมกับบริบทโรงเรียนสอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลาง เน้นการพัฒนาผู้เรียนเป็นรายบุคคล (หลักสูตรเชิงสมรรถนะ) ส่งเสริมแนะนำให้ครูปรับเปลี่ยนการจัดการเรียนรู้ให้ตอบสนองต่อความต้องการของผู้เรียน

	๓.๒. การพัฒนาศักยภาพ และคุณภาพของผู้เรียน
	๓.๒.๑ การพัฒนาศักยภาพและคุณภาพของผู้เรียนระดับปฐมวัย
	๓.๒.๑.๑ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
	(๑) จัดทำเครื่องมือประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัย และประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัยในภาพรวมของเขตพื้นที่การศึกษา
	(๒) ส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินงานของ สถานศึกษาเพื่อประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัย  และดำเนินการพัฒนาครูและบุคลากรปฐมวัย รวมทั้งผู้ปกครอง ให้มีความรู้ความเข้าใจการจัดการศึกษาปฐมวัย
	(๓) ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย การจัดการศึกษาปฐมวัย ให้เกิดการพัฒนา
	(๔) กำกับ ติดตาม และให้ความช่วยเหลือสถานศึกษา
	๓.๒.๑.๒ สถานศึกษา
	(๑) จัดสภาพแวดล้อมทั้งในและนอกห้องเรียนให้เอื้อต่อการพัฒนาการเรียนรู้
	(๒) จัดการเรียนรู้ สร้างประสบการณ์ เน้นการเรียนเป็นเล่น เรียนรู้อย่างมีความสุข
	(๓) ปรับปรุงอาคารสถานที่ สิ่งอำนวยความสะดวก สนามเด็กเล่นให้ได้มาตรฐาน มีความปลอดภัย สามารถจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
	(๔) จัดหาสื่อ เทคโนโลยี อุปกรณ์ ที่มีคุณภาพเหมาะสม มีมาตรฐาน และความปลอดภัย
	(๕) สร้างความรู้ความเข้าใจแก่ผู้ปกครองในการจัดการศึกษาปฐมวัย เพื่อการมีส่วนร่วมและการสนับสนุนการดำเนินงานของสถานศึกษา

	๓.๓  การพัฒนาศักยภาพ และคุณภาพผู้เรียนระดับประถมศึกษา
	3.3.1 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
	(๑) ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาจัดการศึกษาพัฒนาผู้เรียนให้มีพัฒนาการที่สมวัยในทุกด้าน- เป็นไปตามหลักสูตร
	(๒) จัดทำเครื่องมือประเมินความสามารถพื้นฐานระดับชาติ (NT) นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ และดำเนินการประเมิน รวมทั้งประสานการดำเนินงานเพื่อทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ วิเคราะห์ผลการ...
	(๓) ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนเต็มตามศักยภาพ วางพื้นฐานการเรียนรู้เพื่อการวางแผนชีวิต และวางแผนทางการเงินที่เหมาะสมและนำไปปฏิบัติได้
	(๔) สร้างกลไกของระบบแนะแนวทางการศึกษาเพื่อส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ตามสมรรถนะรายบุคคลและเตรียมความพร้อมสู่การประกอบสัมมาอาชีพ
	(๕) ดำเนินการติดตาม และตรวจสอบให้ผู้เรียนได้รับประทานอาหารอย่างครบถ้วนถูกต้องตามหลักโภชนาการ
	(๖) กำกับ ติดตาม และให้ความช่วยเหลือสถานศึกษาในการจัดการศึกษาภาพรวม รวมทั้งสรุปและรายงานผลการดำเนินงานต่อ สพฐ.และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
	3.3.2 สถานศึกษา
	(๑) จัดการเรียนรู้ที่ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ผ่านกิจกรรมการปฏิบัติจริง (Active Learning)
	(๒) จัดการเรียนรู้อย่างเป็นระบบมุ่งเน้นการใช้ฐานความรู้ และระบบความคิดในลักษณะสหวิทยาการ (STEAM Education) เช่น
	(๓) จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนเต็มตามศักยภาพสอดคล้องกับความสามารถ ความถนัดและความสนใจ รวมถึงกิจกรรมการแนะแนวทั้งด้านศึกษาต่อ และด้านอาชีพ เป็นการวางพื้นฐานการเรียนรู้ การวางแผนชีวิต และวางแผนทางการเงินที่เหมาะสมและนำไปปฏิบัติได้
	(๔) จัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้เรียนมีทักษะพื้นฐานในการดำรงชีวิต มีสุขภาวะที่ดี สามารถดำรงชีวิตอย่างมีความสุข
	(๕) จัดกิจกรรมการเรียนรู้และพัฒนาด้านอารมณ์และสังคม (Social and Emotional Learning : SEL)
	(๖) จัดการเรียนการสอนเพื่อเพิ่มทักษะการคิดแบบมีเหตุผลและเป็นขั้นตอน (Coding) และพื้นฐานการพัฒนาหุ่นยนต์
	๓.๔ การพัฒนาศักยภาพ และคุณภาพผู้เรียนระดับมัธยมศึกษา
	3.4.1 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
	(๑) ส่งเสริม สนับสนุนให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และสถานศึกษาจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีพัฒนาการที่สมวัยในทุกด้านทั้งทางด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม และสติปัญญา มีความยืดหยุ่นทางด้านความคิด สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นไ...
	(๓) ส่งเสริม สนับสนุน  สถานศึกษาจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนเต็มตามศักยภาพสอดคล้องกับความสามารถ ความถนัดและความสนใจ รวมถึงการวางพื้นฐานการเรียนรู้เพื่อการวางแผนชีวิตและ วางแผนทางการเงินที่เหมาะสมและนำไปปฏิบัติได้
	(๔) สร้างกลไกของระบบแนะแนวทางการศึกษาเพื่อส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ตามสมรรถนะรายบุคคลและเตรียมความพร้อมสู่การประกอบสัมมาอาชีพ
	(๕) จัดทำแผนงาน โครงการ และกิจกรรมเพิ่มศักยภาพผู้เรียนที่มีความรู้และทักษะด้านวิทยาศาสตร์ เป็นนักคิด นักปฏิบัติ นักประดิษฐ์ เป็นนวัตกร นำไปสู่การพัฒนานวัตกรรมในอนาคต รวมทั้งจัดกิจกรรมกีฬา การออกกำลังกาย และสนับสนุนให้ผู้เรียน ...
	(๖)  กำกับ ติดตาม และให้ความช่วยเหลือสถานศึกษา
	3.4.2 สถานศึกษา
	(๑) ส่งเสริมครูให้จัดการเรียนรู้ที่ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ผ่านกิจกรรมการปฏิบัติจริง (Active Learning)
	(๒) ส่งเสริมครูให้จัดการเรียนรู้ตามกระบวนการ ๕ ขั้นตอน หรือบันได ๕ ขั้น (Independent Study : IS)
	(๓) ส่งเสริม สนับสนุนครูให้จัดการเรียนรู้อย่างเป็นระบบมุ่งเน้นการใช้ฐานความรู้และระบบความคิดในลักษณะสหวิทยาการ (STEAM Education) เช่น        - ความรู้ทางวิทยาศาสตร์และการตั้งคำถาม
	(๔) จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนที่มีความรู้และทักษะด้านวิทยาศาสตร์ เป็นนักคิด นักปฏิบัติ นักประดิษฐ์ เป็นนวัตกร นำไปสู่การพัฒนานวัตกรรมในอนาคตรวมทั้งจัดกิจกรรมกีฬา การออกกำลังกาย และสนับสนุนให้ผู้เรียน มีศักยภาพในการจัดการสุขภาวะของตนเองให้มีสุขภา...
	(๕) ส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาด้านอารมณ์และสังคม (Social and Emotional Learning : SEL)


	๓.๕ การพัฒนาคุณภาพครู และบุคลากรทางการศึกษา
	๓.๕.๑  การผลิตครูที่มีคุณภาพ
	๓.๕.๒  พัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษา
	(๑) ส่งเสริม สนับสนุนให้ครู ศึกษาวิเคราะห์ ความต้องการจำเป็นในการพัฒนาตนเอง (Need Assessment) เพื่อวางแผนการพัฒนาอย่างเป็นระบบและครบวงจร
	(๒) จัดให้มีหลักสูตรและกรอบแนวทางในการพัฒนาครู ที่เชื่อมโยงกับความก้าวหน้าในวิชาชีพ (Career Path)
	(๓) ประสานความร่วมมือกับสถาบันการศึกษา สถาบันคุรุพัฒนา หรือหน่วยงานอื่น ๆ ส่งเสริมการจัดทำหลักสูตรการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้ตรงตามความต้องการและความขาดแคลน
	(๔) ส่งเสริมและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาในรูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional Learning Community: PLC)
	(๕) ส่งเสริม และพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้มีความรู้ทักษะด้านการรู้ดิจิทัล (Digital Literacy) การสอนดิจิทัล (Digital Pedagogy) ทักษะสื่อสารภาษาอังกฤษ ทักษะสื่อสารภาษาที่ ๓ สอดคล้องกับภารกิจและหน้าที่ของตน
	(๖) ยกระดับความรู้ภาษาอังกฤษของครูที่สอนภาษาอังกฤษ  โดยใช้ระดับการพัฒนาทางด้านภาษา (Common European Framework of Reference for Languages : CEFR) ตามเกณฑ์ที่กำหนด
	(๗) ส่งเสริมและพัฒนาครูให้สามารถออกแบบการเรียนรู้ การจัดการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับการวัดประเมินผลที่เน้นทักษะการคิดขั้นสูง (Higher Order Thinking) ผ่านกิจกรรมการปฏิบัติจริง (Active Learning)
	(๘) ส่งเสริมและพัฒนาครูให้มีความรู้และทักษะในการจัดการเรียนรู้สำหรับผู้เรียนที่มีความแตกต่าง (Differentiated Instruction)
	(๙)  ส่งเสริมและพัฒนาครูให้มีความรู้และทักษะในการสร้างเครื่องมือการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะการคิดขั้นสูง (Higher Order Thinking)
	(๑๐) ส่งเสริมและพัฒนาครู ให้มีความรู้ความสามารถจัดการเรียนรู้ในโรงเรียนขนาดเล็กได้อย่างมีประสิทธิภาพ
	(๑๑) ส่งเสริมและพัฒนาครูในการจัดการเรียนรู้สำหรับผู้เรียนที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ ตามศักยภาพของผู้เรียนแต่ละบุคคล และตามสภาพและประเภทของความพิการ
	(๑๒) ส่งเสริมสนับสนุนให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาพัฒนาตนเองผ่านระบบ Online และแบบ Face - to - Face Training
	(๑๓) นำเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) มาเป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งระบบ ตั้งแต่การจัดทำฐานข้อมูลครูและบุคลากรทางการศึกษา จนถึงการพัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษา

	๓.๕.๓ ครูนำเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) มาใช้สนับสนุนการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียนทุกระดับการจัดการศึกษา
	(๑) จัดหา พัฒนา ข้อมูลองค์ความรู้  สื่อ วิดีโอ และองค์ความรู้ประเภทต่าง ๆ หนังสือแบบเรียนในรูปแบบของดิจิทัลเทคบุ๊ค (Digital Textbook) ตามเนื้อหาหลักสูตรที่กำหนด
	(๒) พัฒนารูปแบบการเรียนรู้ผ่านระบบดิจิทัล (Digital Learning Platform) เพื่อตอบสนองต่อการพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนเป็นรายบุคคล
	(๓) ส่งเสริม สนับสนุนให้ผู้เรียนมีอุปกรณ์ดิจิทัล (Digital device) เพื่อเป็นเครื่องมือในการเข้าถึงองค์ความรู้ และการเรียนรู้ผ่านระบบดิจิทัล อย่างเหมาะสมตามวัย
	(๔) ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้ผู้เรียนเรียนรู้ด้วยตนเองผ่านการเรียนรู้ผ่านระบบดิจิทัล
	(๑) ประยุกต์ใช้ข้อมูลองค์ความรู้ สื่อ วิดีโอ และองค์ความรู้ประเภทต่าง ๆ หนังสือแบบเรียนในรูปแบบของดิจิทัลเทคบุ๊ค (Digital Textbook) ตามเนื้อหาหลักสูตรที่กำหนด
	(๒) จัดการเรียนรู้ผ่านระบบดิจิทัล (Digital Learning Platform) เพื่อตอบสนองต่อการพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนเป็นรายบุคคล
	(๓) จัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาผู้เรียน ให้ผู้เรียนเรียนรู้ด้วยตนเองผ่านการเรียนรู้ผ่านระบบดิจิทัล



	นโยบายที่ ๔  การสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ มีมาตรฐาน และการลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา
	ตัวชี้วัด
	๑. ผู้เรียนทุกคนสามารถเข้าเรียนในสถานศึกษาที่มีคุณภาพเป็นมาตรฐานเสมอกัน
	๒. ผู้เรียนทุกคนได้รับจัดสรรงบประมาณอุดหนุนอย่างเพียงพอ และเหมาะสม สอดคล้องกับสภาพข้อเท็จจริง โดยคำนึงถึงความจำเป็นตามสภาพพื้นที่ภูมิศาสตร์ สภาพทางเศรษฐกิจ และที่ตั้งของสถานศึกษา และความต้องการจำเป็นพิเศษสำหรับผู้พิการ
	๓. ผู้เรียนได้รับการสนับสนุน วัสดุ อุปกรณ์ และอุปกรณ์ดิจิทัล (Digital Device)  เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการเรียนรู้อย่างเหมาะสม เพียงพอ
	๔. ครูได้รับการสนับสนุน วัสดุ อุปกรณ์ และอุปกรณ์ดิจิทัล (Digital Device) เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียน
	๕. สถานศึกษาได้รับการพัฒนาให้มีมาตรฐานอย่างเหมาะสมตามบริบท ด้านประเภท ขนาด และพื้นที่
	๖. สถานศึกษานำเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) มาใช้เป็นเครื่องมือในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
	๗. สถานศึกษามีระบบการดูแลช่วยเหลือและคุ้มครองนักเรียนและการแนะแนว ที่มีประสิทธิภาพ
	๘. สถานศึกษาที่มีระบบฐานข้อมูลประชากรวัยเรียนและสามารถนำมาใช้ในการวางแผนจัดการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
	กลยุทธ์ที่ ๔  สร้างโอกาสให้กับผู้เรียนเข้าถึงการบริการการศึกษา
	๔.๑ สร้างความร่วมมือกับองค์กรปกครองระดับท้องถิ่น ภาคเอกชน หน่วยงาน ที่เกี่ยวข้องในการจัดการศึกษาให้สอดคล้องกับบริบทของพื้นที่
	(๒) จัดทำฐานข้อมูลประชากรวัยเรียน เพื่อเก็บรวบรวม เชื่อมโยงข้อมูล  ศึกษา วิเคราะห์ เพื่อวางแผนการจัดบริการการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียน
	(๓)  ร่วมมือกับองค์กรปกครองระดับพื้นที่ ชุมชน ภาคเอกชน และทุกภาคส่วนบริหารจัดการทรัพยากรในชุมชนจัดอาหาร อาหารเสริม (นม) ให้ผู้เรียนอย่างเพียงพอ มีคุณภาพ
	(๔)  ร่วมมือกับองค์กรปกครองระดับพื้นที่ สนับสนุนให้ผู้เรียนที่อยู่ห่างไกล  ได้เดินทางไปเรียนอย่างปลอดภัยทั้งไปและกลับ

	๔.๒. การยกระดับสถานศึกษาในสังกัดทุกระดับและทุกประเภท ให้มีคุณภาพ  และมาตรฐานตามบริบทของพื้นที่
	(๑) จัดทำมาตรฐานสถานศึกษาให้มีคุณภาพในด้านต่าง ๆ เช่น ๑) มาตรฐานด้านโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวก ๒) มาตรฐานด้านครูและบุคลากรทางการศึกษา ๓) มาตรฐานด้านระบบความปลอดภัยของสถานศึกษา ๔) มาตรฐานด้านเทคโนโลยีดิจิทัล Digital Technology เป็นต้น การกำ...
	(๒) ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนา โรงเรียนขนาดเล็ก และสถานศึกษาประเภทอื่น ให้มีคุณภาพ และตามมาตรฐานที่กำหนด โดยเน้น โรงเรียนขนาดเล็กในพื้นที่ห่างไกล และโรงเรียนขนาดเล็กตามโครงการพิเศษ
	(๓) ส่งเสริม สนับสนุน การติดตาม ตรวจสอบ ประเมินสถานศึกษาในทุกมิติ

	๔.๓ จัดสรรงบประมาณสนับสนุนผู้เรียนทุกกลุ่ม และสถานศึกษาทุกประเภท      อย่างเหมาะสม และเพียงพอ
	(๑) ศึกษา วิเคราะห์ ความเหมาะสมของงบประมาณในการสนับสนุนให้กับผู้เรียน และสถานศึกษา อย่างเหมาะสม และเพียงพอ สอดคล้องกับสถานภาพและพื้นที่
	(๒) ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาจัดทำแผนงบประมาณการศึกษาอย่างอิสระ โดยรับฟังความคิดเห็นของผู้เกี่ยวข้องในพื้นที่ประกอบการจัดทำแผนงบประมาณก่อนเสนอหน่วยงานต้นสังกัด
	(๓) ประสานความร่วมมือกับกองทุนความเสมอภาคทางการศึกษา เพื่อจัดสรรงบประมาณให้เด็กวัยเรียนกลุ่มขาดแคลนทุนทรัพย์ เพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา
	(๔) สนับสนุนกระบวนการจัดทำแผนงบประมาณ และติดตาม กำกับการใช้จ่ายงบประมาณของสถานศึกษาให้มีประสิทธิภาพและมีความโปร่งใส

	๔.๔. การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) เป็นเครื่องมือในการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียน
	(๒) ส่งเสริม สนับสนุน ให้สถานศึกษามีระบบคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ที่ใช้เป็นเครื่องมือในการพัฒนาทักษะด้านการรู้ดิจิทัล (Digital Literacy) แก่ผู้เรียน
	(๓) ส่งเสริม สนับสนุน ให้สถานศึกษาปรับปรุงพัฒนาห้องเรียนให้เป็นห้องเรียนที่ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) ในการจัดการเรียนรู้แก่ผู้เรียน
	(๔) ส่งเสริม สนับสนุนอุปกรณ์ดิจิทัล (Digital Device) สำหรับผู้เรียนทุกระดับ  ตั้งแต่ระดับปฐมวัย ประถมศึกษา และมัธยมศึกษาอย่างเหมาะสม เพื่อเป็นเครื่องมือในการพัฒนา การเรียนรู้ของตนเองนำไปสู่การสร้างการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต
	(๕) ส่งเสริม สนับสนุนอุปกรณ์ดิจิทัล (Digital Device) และพัฒนาการสอนทักษะดิจิทัล (Digital Pedagogy) สำหรับครูอย่างเหมาะสม เพื่อเป็นเครื่องมือในการจัดกระบวนการเรียนรู้เพื่อพัฒนาผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
	(๖) ส่งเสริม สนับสนุน ให้สถานศึกษาใช้เทคโนโลยีการเรียนการสอนทางไกล เพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียน (Distance Learning Technology: DLT)
	๔.๕ พัฒนาคุณภาพผู้เรียนที่มีความต้องการดูแลเป็นพิเศษ



	นโยบายที่ ๕  ด้านการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
	ตัวชี้วัด
	๑. สถานศึกษาในสังกัดมีนโยบายและจัดกิจกรรมให้ความรู้ ที่ถูกต้องและสร้างจิตสำนึกด้านการผลิตและบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมนำไปปฏิบัติใช้ที่บ้านและชุมชน  เช่น การส่งเสริมอาชีพที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม การลดใช้สารเคมีจากปุ๋ยและยาฆ่าแมลง ฯลฯ
	๒. สถานศึกษามีการนำขยะมาใช้ประโยชน์ในรูปผลิตภัณฑ์และพลังงานเพื่อลดปริมาณขยะ และมีส่งเสริมการคัดแยกขยะในชุมชนเพื่อลดปริมาณคาร์บอนที่โรงเรียนและชุมชน
	๓. สถานศึกษามีการบูรณาการเรื่องการจัดการขยะแบบมีส่วนร่วมและการนำขยะ มาใช้ประโยชน์รวมทั้งสอดแทรกในสาระการเรียนรู้ที่เกี่ยวข้อง
	๔. นักเรียนเรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้ มีการขยายผลแหล่งเรียนรู้ นักเรียน โรงเรียน ชุมชน เรียนรู้ด้านการลดใช้พลังงาน การจัดการขยะและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้  และตัวอย่างรูปแบบผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เช่น โรงงานอุตสาหกรรมสีเขียว...
	๕. นักเรียน สถานศึกษามีการเก็บข้อมูลเปรียบเทียบการลดปริมาณคาร์บอนไดออกไซต์ ในการดำเนินกิจกรรมประจำวันในสถานศึกษาและที่บ้าน และข้อมูลของ Carbon Footprint  ในรูปแบบ QR CODE และ Paper less
	๖. ครู มีความคิดสร้างสรรค์ สามารถพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และดำเนินการจัดทำงานวิจัยด้านการสร้างสำนึกด้านการผลิตและบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมได้
	๗. ครู และนักเรียนสามารถนำสื่อนวัตกรรมที่ผ่านกระบวนการคิดมาประยุกต์ใช้ ในโรงเรียนการจัดการเรียนรู้ และประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันและชุมชนได้ตามแนวทาง  Thailand ๔.๐
	๘. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สถานศึกษามีการปรับปรุงและพัฒนาบุคลากร  และสถานที่ให้เป็นสำนักงานสีเขียวต้นแบบมีนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ของนักเรียนและชุมชน
	กลยุทธ์ที่ ๕  พัฒนาคุณภาพชีวิตเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

	5.1  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
	(1) สนับสนุน ส่งเสริม สถานศึกษาด้านการบริหารจัดการสำนักงานสีเขียวและสถานศึกษาที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Green office)
	(2) พัฒนา ยกระดับสถานศึกษานำร่องขยายผล ส่งสถานศึกษาต้นแบบ ด้านการพัฒนา ด้านการผลิต และบริโภค ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมทั้งระบบ เช่น การเลือกซื้อผลิตภัณฑ์เบอร์ ๕ และผลิตภัณฑ์ที่มีฉลากและสัญลักษณ์เบอร์ ๕ เพื่อลดการใช้ทรัพยากรธรรมชาติและลดปริมาณขยะใน...
	(๓) ส่งเสริมการพัฒนาสื่อนวัตกรรม และบูรณาการสาระการเรียนรู้และแผนการจัดการเรียนรู้เรื่องการผลิตและบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมต่อการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ
	(๔) ขยายผลผ่านระบบ DLTV ส่งเสริมความรู้เรื่องการผลิตและบริโภคที่เป็นมิตรกับ สิ่งแวดล้อมต่อความปลอดภัย และสุขภาพที่ดีสู่สังคมเมืองเชิงนิเวศและการจัดการมลพิษและสิ่งแวดล้อมที่ดีและการเลือกผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและฉลากที่แสดงสัญ...
	(๕) จัดทำระบบนิเทศ ติดตามผลการดำเนินงานในสถานศึกษาทั้งในระบบออนไลน์และนิเทศเชิงคุณภาพพัฒนาการกรอกข้อมูลระบบการนิเทศติดตาม แลกเปลี่ยนนำเสนอผลงาน และมอบรางวัลเกียรติยศ ประชาสัมพันธ์และจัดพิมพ์ เว็บไซต์ ผลงานเพื่อเผยแพร่และเป็นต้นแบบ สรุปผลรายงาน
	5.2 สถานศึกษา
	(๑) พัฒนานวัตกรรมโดยใช้กระบวนการ BBL/PLC และ Decision – Making  การนำขยะมาใช้ประโยชน์ในรูปแบบผลิตภัณฑ์และพลังงานและลดประมาณขยะ การบำบัดน้ำเสีย  ลดการใช้เผาและลดใช้สารเคมี สู่โรงเรียนปลอดภัยและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
	(2) ขยายผลจากโรงเรียนคาร์บอนต่ำสู่ชุมชนเชิงนิเวศและการจัดการมลพิษ และสิ่งแวดล้อมดี Green city ด้านพลังงาน การจัดการขยะและน้ำเสีย ชุมชนผลิตและบริโภค ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
	(3) ส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาให้นักเรียน โรงเรียนได้ศึกษา เรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้โรงงานอุตสาหกรรม การผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ชุมชนเมืองนิเวศ และหน่วยงานส่งเสริม การบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อนำความรู้มาประยุกต์ใช้และจัดทำโครงงานด...
	(4) ส่งเสริมแนวทางการจัดการเรียนรู้อาชีพที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมในสถานศึกษา  จัดค่ายเยาวชนวัยซนลดคาร์บอนเพื่อโลก  ประกวดชุมชนต้นแบบที่นำความรู้จากโรงเรียนต่อยอดสู่ชุมชนนิเวศ ปลอดขยะ ปลอดสารพิษเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม อย่างน้อย ๒,๐๐๐ ชุมชน


	นโยบายที่ ๖  การพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา
	ตัวชี้วัด
	๑. สถานศึกษาได้รับการกระจายอำนาจการบริหารจัดการศึกษาอย่างเป็นอิสระ
	๒. สถานศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ได้รับการพัฒนาให้เป็นหน่วยงานที่มีความทันสมัย ยืดหยุ่น คล่องตัวสูง พร้อมที่จะปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกอยู่ตลอดเวลา เป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่สนับสนุน ส่งเสริม ตรวจสอบ ติดตาม เพื่อให้สถานศึกษาสามารถจัดกา...
	๓. สถานศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และสำนักงานส่วนกลาง นำนวัตกรรม และเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) มาใช้ในการบริหารจัดการและตัดสินใจ ทั้งระบบ
	๔. สถานศึกษา และหน่วยงานในสังกัดทุกระดับมีความโปร่งใส ปลอดการทุจริต  และประพฤติมิชอบ บริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
	๕. สถานศึกษา หน่วยงานในสังกัด ทุกระดับ ผ่านการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment : ITA)
	๖. สถานศึกษาทุกแห่งและหน่วยงานในสังกัดมีระบบฐานข้อมูลสารสนเทศวิชาการ ผู้เรียน ครู บุคลากรทางการศึกษา สถานศึกษา หน่วยงานในสังกัด
	๗. สถานศึกษาทุกแห่งมีข้อมูลผู้เรียนรายบุคคลที่สามารถเชื่อมโยงกับข้อมูลต่าง ๆ นำไปสู่การวิเคราะห์เพื่อวางแผนการจัดการเรียนรู้สู่ผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ (Big Data Technology)
	๘. สถานศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และสำนักงานส่วนกลางมีแพลตฟอร์มดิจิทัล (Digital Platform) เพื่อสนับสนุนภารกิจด้านบริหารจัดการศึกษา
	๙. สถานศึกษาทุกแห่งมีระบบข้อมูลสารสนเทศที่สามารถใช้ในการวางแผน การจัดการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ
	กลยุทธ์ที่ ๖  พัฒนาองค์กรสู่มาตรฐานและมีความทันสมัย
	๖.๑ การกระจายอำนาจให้สถานศึกษา หรือกลุ่มสถานศึกษามีความเป็นอิสระ ในการบริหารและจัดการศึกษาครอบคลุม ด้านการบริหารวิชาการ ด้านการบริหารงบประมาณ  ด้านการบริหารงานบุคคล และด้านการบริหารงานทั่วไป
	(๑) ศึกษา วิเคราะห์ ปรับปรุง และพัฒนาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ให้เป็นหน่วยงานที่ทันสมัย มีหน้าที่ สนับสนุน กำกับ ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล สถานศึกษา เพื่อการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ โดยยึดหลักธรรมาภิบาล
	(๒) ส่งเสริม สนับสนุน ให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ใช้ระบบการบริหารจัดการที่มุ่งเน้นคุณธรรมและความโปร่งใสในการทำงานตามหลักการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment : ITA)
	(๓) ส่งเสริม สนับสนุน ให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานำนวัตกรรม และเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) มาใช้ในการบริหารงาน
	(๔) ส่งเสริมการบริหารจัดการเขตพื้นที่การศึกษาโดยใช้พื้นที่เป็นฐาน  (Area-based Management) รูปแบบการบริหารแบบกระจายอำนาจ “CLUSTERs”
	(๕) ส่งเสริม การมีส่วนร่วม จัดทำแผนบูรณาการจัดการศึกษาในระดับพื้นที่
	(๖) สร้างความเข้มแข็งในการยกระดับคุณภาพการศึกษารูปแบบเครือข่าย  เช่น เครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษา ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ สหวิทยาเขต กลุ่มโรงเรียน ฯลฯ
	(๗) ส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนของสังคมมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาแบบบูรณาการ ที่ตอบสนองความต้องการของประชาชนและพื้นที่
	(๘) ส่งเสริม สนับสนุน ผู้ปกครอง ชุมชน สังคม และสาธารณชน ให้มีความรู้ ความเข้าใจ และมีส่วนร่วมรับผิดชอบ (Accountability) ในการบริหารจัดการศึกษา
	(๙) ส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนของสังคมเข้ามามีส่วนร่วมสนับสนุนทรัพยากร เพื่อการศึกษา

	๖.๓  พัฒนานวัตกรรม เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) และระบบการทำงานที่เป็นดิจิทัลเข้ามาประยุกต์ใช้อย่างคุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด
	(๑) ศึกษา วิเคราะห์ นำ Cloud  Technology มาให้บริการหน่วยงานในสังกัดทุกระดับทั้งในรูปแบบ Private Cloud Hybridge Cloud และ public Cloud ทั้งในระดับ IaaS Paas และ SaaS
	(๒) ศึกษา วิเคราะห์ นำ Big Data Technology มาใช้ในการเชื่อมโยงข้อมูลของนักเรียนในฐานข้อมูลต่าง ๆ เพื่อนำมาวิเคราะห์ คุณภาพของผู้เรียนในมิติต่าง ๆ
	(๓) พัฒนาแพลตฟอร์มดิจิทัล (Digital Platform) เพื่อสนับสนุนภารกิจ ด้านบริหารจัดการศึกษาทั้งระบบพร้อมให้บริการ (Services) เชื่อมโยงข้อมูล เพื่อแลกเปลี่ยน และบูรณาการข้อมูลภาครัฐทั้งภายในและนอกสังกัดอีกทั้งยังเป็นระบบกลางสำหรับใช้ในการพิสูจน์ยืนยันตัวตน...
	(๔) พัฒนาแพลตฟอร์มดิจิทัล (Digital Platform) ด้านการเรียนรู้ของผู้เรียน และบุคลากรทางการศึกษา ด้านการบริหารงาน เชื่อมโยงถึงการพัฒนาครู เพื่อให้สอดคล้อง กับความก้าวหน้าในอาชีพ ตลอดจนพัฒนา ระบบข้อมูลสารสนเทศของผู้เรียนเป็นรายบุคคล ตั้งแต่ระดับปฐมวัย จนจ...




	ส่วนที่
	นโยบายและกลยุทธ์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1
	นโยบายที่ ๒ การจัดการศึกษาเพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขัน
	นโยบายที่ ๓ การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
	นโยบายที่ ๔ การสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ
	นโยบายที่ ๗ การใช้บริบทของจังหวัดเชียงใหม่ เป็นฐานการเรียนรู้และต่อยอดสู่การพัฒนา
	องค์กรแห่งนวัตกรรม
	กลยุทธ์ที่ ๑  ผู้เรียนเป็นพลเมืองดี มีทักษะชีวิตรู้เท่าทันสังคม

	กลยุทธ์ที่ ๒  พัฒนาผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศ
	กลยุทธ์ที่ ๕  พัฒนาคุณภาพชีวิตเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
	กลยุทธ์ที่ ๖  พัฒนาองค์กรสู่มาตรฐานและมีความทันสมัย

	มาตรการและแนวดำเนินการ
	นโยบายที่ ๑ การจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง
	กลยุทธ์ที่ ๑. ผู้เรียนเป็นพลเมืองดี มีทักษะชีวิตรู้เท่าทันสังคม
	๑.พัฒนาผู้เรียนทุกคน ให้มีความรักในสถาบันหลักของชาติ ยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และมีทัศนคติที่ดีต่อบ้านเมือง
	(๑) พัฒนาหลักสูตรของสถานศึกษา โดยนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว  และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปบูรณาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์...
	(๒) จัดบรรยากาศสิ่งแวดล้อม และจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้ผู้เรียนแสดงออกถึงความรักในสถาบันหลักของชาติ ยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ ทรงเป็นประมุข มีทัศนคติที่ดีต่อบ้านเมือง มีหลักคิดที่ถูกต้อง เป็นพลเมืองดีของชาติ และพลเมืองโลก...

	๒. พัฒนาผู้เรียนมีความให้มีความพร้อมสามารถรับมือกับภัยคุกคาม ทุกรูปแบบ ทุกระดับความรุนแรง ที่มีผลกระทบต่อความมั่นคงของประเทศ
	(๑) พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา และจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับภัยคุกคามที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง ภัยจากยาเสพติด ความรุนแรง  การคุกคามในชีวิตและทรัพย์สิน การค้ามนุษย์ อาชญากรรมไซเบอร์ ภัยพิบัติและภาวะฉุกเฉิน  และภัยคุกค...
	(๒) มีมาตรการและแนวทางการป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษาและชุมชน
	(๓) จัดสภาพแวดล้อมภายในสถานศึกษาให้มีความมั่นคงปลอดภัย
	(๔) มีระบบการดูแล ติดตาม และช่วยเหลือผู้เรียน ในการแก้ปัญหาต่าง ๆ  ได้รับคำปรึกษาชี้แนะและความช่วยเหลืออย่างทันการณ์ ทันเวลา รวมทั้งการอบรมบ่มนิสัย

	๓. พัฒนาคุณภาพผู้เรียนในโรงเรียนโครงการพระราชดำริ
	๓.๑ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
	(๑) สนับสนุนงบประมาณในการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาพื้นที่สูงในถิ่นทุรกันดาร และดูแลนักเรียนในหอพักนอนตามความจำเป็นและเหมาะสมกับบริบท
	(๒) ของบประมาณเพิ่มเติมให้สถานศึกษาในกลุ่มโรงเรียนพื้นที่สูง ในถิ่นทุรกันดาร ให้จัดการเรียนรู้ที่มีคุณภาพ และเกิดจิตสำนึกรักในสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
	(๓) ส่งเสริมพัฒนางานวิชาการของสถานศึกษา ให้มีผลการปฏิบัติที่ดี มีผลงานปรากฏชัดเป็นที่ยอมรับของผู้ปกครองและชุมชน
	๓.๒ สถานศึกษา
	(๑) พัฒนารูปแบบและวิธีการจัดการเรียนรู้ สื่อการเรียนรู้ และการวัด และประเมินผลที่เหมาะสมสำหรับการพัฒนาศักยภาพสูงสุด ผู้เรียนกลุ่มชาติพันธุ์ กลุ่มผู้ด้อยโอกาส และกลุ่มที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกลทุรกันดาร
	(๒) พัฒนาครูให้มีทักษะการสอนภาษาไทยสำหรับเด็กที่ไม่ได้ใช้ภาษาไทยในชีวิตประจำวัน
	(๓) ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้โดยใช้ชุมชนเป็นฐาน ในการพัฒนาทักษะวิชาการ ทักษะชีวิต ทักษะอาชีพ และภาษาที่ ๓ ที่สอดคล้องและเหมาะสมกับสังคมพหุวัฒนธรรม


	นโยบายที่ ๒  การจัดการศึกษาเพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
	กลยุทธ์ที่ ๒     พัฒนาผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศ
	(๑) ศึกษาวิเคราะห์ วิจัยและพัฒนาเครื่องมือวัดแวว และรวบรวมเครื่องมือ วัดแววจากหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน
	(๒) ดำเนินการวัดแววความถนัดทางการเรียนของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นของโรงเรียนในเขตพื้นที่การศึกษา จัดกิจกรรมแนะแนวให้ผู้เรียนค้นหาตนเอง นำไปสู่การพัฒนาผู้เรียนให้มีความพร้อมที่จะพัฒนาต่อยอดไปสู่ความเป็นเลิศด้านทักษะอาชีพที่ตรงตามความต้องการ...
	(๓) ส่งเสริมสนับสนุนให้ สถานศึกษาจัดทำแผนงาน โครงการ และกิจกรรม เพิ่มศักยภาพผู้เรียนตามความถนัด ความสนใจ และความต้องการพัฒนา ทั้งด้านวิชาการ ด้านอาชีพ และกิจกรรมเสริมหลักสูตร โดยภาคีเครือข่ายภายในและภายนอก
	(๔) กำกับ ติดตาม และให้ความช่วยเหลือสถานศึกษา พร้อมทั้งรายงาน ผลการดำเนินงานต่อ สพฐ.และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
	๒.๒ สถานศึกษา
	(๑) ดำเนินการวัดแววผู้เรียน และพัฒนาขีดความสามารถของผู้เรียนตามศักยภาพ และความถนัด โดยจัดการเรียนรู้ผ่านกิจกรรมการปฏิบัติจริง (Active Learning) เช่น การจัด การเรียนรู้ตามกระบวนการ ๕ ขั้นตอนหรือบันได ๕ ขั้น (Independent Study : IS) การเรียนรู้ เ...
	(๒) ปรับเปลี่ยนอัตลักษณ์ของสถานศึกษาให้มุ่งเน้นการจัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียน มีความเป็นเลิศทางวิชาการตามความถนัด ความสามารถ ความสนใจของผู้เรียน และจัดกิจกรรม เพื่อพัฒนาสุขพลานามัย ให้เป็นคนที่สมบูรณ์แข็งแรงทั้งร่างกายและจิตใจ
	(๓)  สถานศึกษา พัฒนาหลักสูตรและการจัดกิจกรรมกระบวนการเรียนรู้เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีความเป็นเลิศทางวิชาการตามความสนใจ และความถนัดเต็มตามศักยภาพ
	(๔) ส่งเสริม สนับสนุน ให้ครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้รับการพัฒนา เพื่อปรับเปลี่ยนกระบวนการจัดการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียนโดยเน้นการจัดการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียน เป็นรายบุคคลตามความต้องการ และความถนัดของผู้เรียน
	(๕) จัดกิจกรรมการเรียนรู้ ให้ผู้เรียนมีความเป็นเลิศในทักษะสื่อสารภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และภาษาที่ ๓ เพิ่มเติมอย่างน้อย ๑ ภาษา
	(๖) ปรับเปลี่ยนวิธีการวัด ประเมิน ผลการเรียนของผู้เรียน โดยมุ่งเน้นการวัดประเมินตามสมรรถนะรายบุคคล โดยการจัดให้มีการวัดประเมินจากส่วนกลางในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓
	(๗) สรุปและรายงานผลการดำเนินงานต่อสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง


	นโยบายที่ ๓  การพัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพของทรัพยากรมนุษย์
	กลยุทธ์ที่ ๓  พัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑ (3R 8C)                    ๓.๑ พัฒนาหลักสูตรทุกระดับการศึกษา
	(๑) ส่งเสริมให้สถานศึกษาพัฒนาหลักสูตรทุกระดับเพื่อให้ผู้เรียนได้รับการพัฒนา ๔ ด้าน (ร่างกาย จิตใจ อารมณ์ และสติปัญญา) สอดคล้องกับทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ ๒๑
	(๒) ส่งเสริมให้ครูปรับเปลี่ยนการจัดการเรียนรู้ “ครูผู้สอน” เป็น “Coach” ผู้อำนวยการการเรียนรู้ ผู้ให้คำปรึกษา ทางวิชาการกับครูอย่างใกล้ชิด เรียนรู้ปัญหาและแนวทางการแก้ไขร่วมกัน เกิดประโยชน์ในการพัฒนาผู้เรียน
	(๒) สถานศึกษา พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา ให้เหมาะสมกับบริบทโรงเรียนสอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลาง เน้นการพัฒนาผู้เรียนเป็นรายบุคคล (หลักสูตรเชิงสมรรถนะ) ส่งเสริมแนะนำให้ครูปรับเปลี่ยนการจัดการเรียนรู้ให้ตอบสนองต่อความต้องการของผู้เรียน

	๓.๒. การพัฒนาศักยภาพ และคุณภาพของผู้เรียน
	๓.๒.๑ การพัฒนาศักยภาพและคุณภาพของผู้เรียนระดับปฐมวัย
	๓.๒.๑.๑ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
	(๑) จัดทำเครื่องมือประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัย และประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัยในภาพรวมของเขตพื้นที่การศึกษา
	(๒) ส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินงานของ สถานศึกษาเพื่อประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัย  และดำเนินการพัฒนาครูและบุคลากรปฐมวัย รวมทั้งผู้ปกครอง ให้มีความรู้ความเข้าใจการจัดการศึกษาปฐมวัย
	(๓) ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย การจัดการศึกษาปฐมวัย ให้เกิดการพัฒนา
	(๔) กำกับ ติดตาม และให้ความช่วยเหลือสถานศึกษา
	๓.๒.๑.๒ สถานศึกษา
	(๑) จัดสภาพแวดล้อมทั้งในและนอกห้องเรียนให้เอื้อต่อการพัฒนาการเรียนรู้
	(๒) จัดการเรียนรู้ สร้างประสบการณ์ เน้นการเรียนเป็นเล่น เรียนรู้อย่างมีความสุข
	(๓) ปรับปรุงอาคารสถานที่ สิ่งอำนวยความสะดวก สนามเด็กเล่นให้ได้มาตรฐาน มีความปลอดภัย สามารถจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
	(๔) จัดหาสื่อ เทคโนโลยี อุปกรณ์ ที่มีคุณภาพเหมาะสม มีมาตรฐาน และความปลอดภัย
	(๕) สร้างความรู้ความเข้าใจแก่ผู้ปกครองในการจัดการศึกษาปฐมวัย เพื่อการมีส่วนร่วมและการสนับสนุนการดำเนินงานของสถานศึกษา

	๓.๓  การพัฒนาศักยภาพ และคุณภาพผู้เรียนระดับประถมศึกษา
	3.3.1 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
	(๑) ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาจัดการศึกษาพัฒนาผู้เรียนให้มีพัฒนาการที่สมวัยในทุกด้าน- เป็นไปตามหลักสูตร
	(๒) จัดทำเครื่องมือประเมินความสามารถพื้นฐานระดับชาติ (NT) นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ และดำเนินการประเมิน รวมทั้งประสานการดำเนินงานเพื่อทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ วิเคราะห์ผลการ...
	(๓) ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนเต็มตามศักยภาพ วางพื้นฐานการเรียนรู้เพื่อการวางแผนชีวิต และวางแผนทางการเงินที่เหมาะสมและนำไปปฏิบัติได้
	(๔) สร้างกลไกของระบบแนะแนวทางการศึกษาเพื่อส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ตามสมรรถนะรายบุคคลและเตรียมความพร้อมสู่การประกอบสัมมาอาชีพ
	(๕) ดำเนินการติดตาม และตรวจสอบให้ผู้เรียนได้รับประทานอาหารอย่างครบถ้วนถูกต้องตามหลักโภชนาการ
	(๖) กำกับ ติดตาม และให้ความช่วยเหลือสถานศึกษาในการจัดการศึกษาภาพรวม รวมทั้งสรุปและรายงานผลการดำเนินงานต่อ สพฐ.และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
	3.3.2 สถานศึกษา
	(๑) จัดการเรียนรู้ที่ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ผ่านกิจกรรมการปฏิบัติจริง (Active Learning)
	(๒) จัดการเรียนรู้อย่างเป็นระบบมุ่งเน้นการใช้ฐานความรู้ และระบบความคิดในลักษณะสหวิทยาการ (STEAM Education) เช่น
	(๓) จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนเต็มตามศักยภาพสอดคล้องกับความสามารถ ความถนัดและความสนใจ รวมถึงกิจกรรมการแนะแนวทั้งด้านศึกษาต่อ และด้านอาชีพ เป็นการวางพื้นฐานการเรียนรู้ การวางแผนชีวิต และวางแผนทางการเงินที่เหมาะสมและนำไปปฏิบัติได้
	(๔) จัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้เรียนมีทักษะพื้นฐานในการดำรงชีวิต มีสุขภาวะที่ดี สามารถดำรงชีวิตอย่างมีความสุข
	(๕) จัดกิจกรรมการเรียนรู้และพัฒนาด้านอารมณ์และสังคม (Social and Emotional Learning : SEL)
	(๖) จัดการเรียนการสอนเพื่อเพิ่มทักษะการคิดแบบมีเหตุผลและเป็นขั้นตอน (Coding) และพื้นฐานการพัฒนาหุ่นยนต์
	๓.๔ การพัฒนาศักยภาพ และคุณภาพผู้เรียนระดับมัธยมศึกษา
	3.4.1 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
	(๑) ส่งเสริม สนับสนุนให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และสถานศึกษาจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีพัฒนาการที่สมวัยในทุกด้านทั้งทางด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม และสติปัญญา มีความยืดหยุ่นทางด้านความคิด สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นไ...
	(๓) ส่งเสริม สนับสนุน  สถานศึกษาจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนเต็มตามศักยภาพสอดคล้องกับความสามารถ ความถนัดและความสนใจ รวมถึงการวางพื้นฐานการเรียนรู้เพื่อการวางแผนชีวิตและ วางแผนทางการเงินที่เหมาะสมและนำไปปฏิบัติได้
	(๔) สร้างกลไกของระบบแนะแนวทางการศึกษาเพื่อส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ตามสมรรถนะรายบุคคลและเตรียมความพร้อมสู่การประกอบสัมมาอาชีพ
	(๕) จัดทำแผนงาน โครงการ และกิจกรรมเพิ่มศักยภาพผู้เรียนที่มีความรู้และทักษะด้านวิทยาศาสตร์ เป็นนักคิด นักปฏิบัติ นักประดิษฐ์ เป็นนวัตกร นำไปสู่การพัฒนานวัตกรรมในอนาคต รวมทั้งจัดกิจกรรมกีฬา การออกกำลังกาย และสนับสนุนให้ผู้เรียน ...
	(๖)  กำกับ ติดตาม และให้ความช่วยเหลือสถานศึกษา
	3.4.2 สถานศึกษา
	(๑) ส่งเสริมครูให้จัดการเรียนรู้ที่ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ผ่านกิจกรรมการปฏิบัติจริง (Active Learning)
	(๒) ส่งเสริมครูให้จัดการเรียนรู้ตามกระบวนการ ๕ ขั้นตอน หรือบันได ๕ ขั้น (Independent Study : IS)
	(๓) ส่งเสริม สนับสนุนครูให้จัดการเรียนรู้อย่างเป็นระบบมุ่งเน้นการใช้ฐานความรู้และระบบความคิดในลักษณะสหวิทยาการ (STEAM Education) เช่น        - ความรู้ทางวิทยาศาสตร์และการตั้งคำถาม
	(๔) จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนที่มีความรู้และทักษะด้านวิทยาศาสตร์ เป็นนักคิด นักปฏิบัติ นักประดิษฐ์ เป็นนวัตกร นำไปสู่การพัฒนานวัตกรรมในอนาคตรวมทั้งจัดกิจกรรมกีฬา การออกกำลังกาย และสนับสนุนให้ผู้เรียน มีศักยภาพในการจัดการสุขภาวะของตนเองให้มีสุขภา...
	(๕) ส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาด้านอารมณ์และสังคม (Social and Emotional Learning : SEL)


	๓.๕ การพัฒนาคุณภาพครู และบุคลากรทางการศึกษา
	๓.๕.๑  การผลิตครูที่มีคุณภาพ
	๓.๕.๒  พัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษา
	(๑) ส่งเสริม สนับสนุนให้ครู ศึกษาวิเคราะห์ ความต้องการจำเป็นในการพัฒนาตนเอง (Need Assessment) เพื่อวางแผนการพัฒนาอย่างเป็นระบบและครบวงจร
	(๒) จัดให้มีหลักสูตรและกรอบแนวทางในการพัฒนาครู ที่เชื่อมโยงกับความก้าวหน้าในวิชาชีพ (Career Path)
	(๓) ประสานความร่วมมือกับสถาบันการศึกษา สถาบันคุรุพัฒนา หรือหน่วยงานอื่น ๆ ส่งเสริมการจัดทำหลักสูตรการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้ตรงตามความต้องการและความขาดแคลน
	(๔) ส่งเสริมและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาในรูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional Learning Community: PLC)
	(๕) ส่งเสริม และพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้มีความรู้ทักษะด้านการรู้ดิจิทัล (Digital Literacy) การสอนดิจิทัล (Digital Pedagogy) ทักษะสื่อสารภาษาอังกฤษ ทักษะสื่อสารภาษาที่ ๓ สอดคล้องกับภารกิจและหน้าที่ของตน
	(๖) ยกระดับความรู้ภาษาอังกฤษของครูที่สอนภาษาอังกฤษ  โดยใช้ระดับการพัฒนาทางด้านภาษา (Common European Framework of Reference for Languages : CEFR) ตามเกณฑ์ที่กำหนด
	(๗) ส่งเสริมและพัฒนาครูให้สามารถออกแบบการเรียนรู้ การจัดการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับการวัดประเมินผลที่เน้นทักษะการคิดขั้นสูง (Higher Order Thinking) ผ่านกิจกรรมการปฏิบัติจริง (Active Learning)
	(๘) ส่งเสริมและพัฒนาครูให้มีความรู้และทักษะในการจัดการเรียนรู้สำหรับผู้เรียนที่มีความแตกต่าง (Differentiated Instruction)
	(๙)  ส่งเสริมและพัฒนาครูให้มีความรู้และทักษะในการสร้างเครื่องมือการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะการคิดขั้นสูง (Higher Order Thinking)
	(๑๐) ส่งเสริมและพัฒนาครู ให้มีความรู้ความสามารถจัดการเรียนรู้ในโรงเรียนขนาดเล็กได้อย่างมีประสิทธิภาพ
	(๑๑) ส่งเสริมและพัฒนาครูในการจัดการเรียนรู้สำหรับผู้เรียนที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ ตามศักยภาพของผู้เรียนแต่ละบุคคล และตามสภาพและประเภทของความพิการ
	(๑๒) ส่งเสริมสนับสนุนให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาพัฒนาตนเองผ่านระบบ Online และแบบ Face - to - Face Training
	(๑๓) นำเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) มาเป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งระบบ ตั้งแต่การจัดทำฐานข้อมูลครูและบุคลากรทางการศึกษา จนถึงการพัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษา

	๓.๕.๓ ครูนำเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) มาใช้สนับสนุนการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียนทุกระดับการจัดการศึกษา
	(๑) จัดหา พัฒนา ข้อมูลองค์ความรู้  สื่อ วิดีโอ และองค์ความรู้ประเภทต่าง ๆ หนังสือแบบเรียนในรูปแบบของดิจิทัลเทคบุ๊ค (Digital Textbook) ตามเนื้อหาหลักสูตรที่กำหนด
	(๒) พัฒนารูปแบบการเรียนรู้ผ่านระบบดิจิทัล (Digital Learning Platform) เพื่อตอบสนองต่อการพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนเป็นรายบุคคล
	(๓) ส่งเสริม สนับสนุนให้ผู้เรียนมีอุปกรณ์ดิจิทัล (Digital device) เพื่อเป็นเครื่องมือในการเข้าถึงองค์ความรู้ และการเรียนรู้ผ่านระบบดิจิทัล อย่างเหมาะสมตามวัย
	(๔) ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้ผู้เรียนเรียนรู้ด้วยตนเองผ่านการเรียนรู้ผ่านระบบดิจิทัล
	(๑) ประยุกต์ใช้ข้อมูลองค์ความรู้ สื่อ วิดีโอ และองค์ความรู้ประเภทต่าง ๆ หนังสือแบบเรียนในรูปแบบของดิจิทัลเทคบุ๊ค (Digital Textbook) ตามเนื้อหาหลักสูตรที่กำหนด
	(๒) จัดการเรียนรู้ผ่านระบบดิจิทัล (Digital Learning Platform) เพื่อตอบสนองต่อการพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนเป็นรายบุคคล
	(๓) จัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาผู้เรียน ให้ผู้เรียนเรียนรู้ด้วยตนเองผ่านการเรียนรู้ผ่านระบบดิจิทัล


	นโยบายที่ ๔  การสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ มีมาตรฐาน และการลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา
	กลยุทธ์ที่ ๔  สร้างโอกาสให้กับผู้เรียนเข้าถึงการบริการการศึกษา
	๔.๑ สร้างความร่วมมือกับองค์กรปกครองระดับท้องถิ่น ภาคเอกชน หน่วยงาน ที่เกี่ยวข้องในการจัดการศึกษาให้สอดคล้องกับบริบทของพื้นที่
	(๒) จัดทำฐานข้อมูลประชากรวัยเรียน เพื่อเก็บรวบรวม เชื่อมโยงข้อมูล  ศึกษา วิเคราะห์ เพื่อวางแผนการจัดบริการการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียน
	(๓)  ร่วมมือกับองค์กรปกครองระดับพื้นที่ ชุมชน ภาคเอกชน และทุกภาคส่วนบริหารจัดการทรัพยากรในชุมชนจัดอาหาร อาหารเสริม (นม) ให้ผู้เรียนอย่างเพียงพอ มีคุณภาพ
	(๔)  ร่วมมือกับองค์กรปกครองระดับพื้นที่ สนับสนุนให้ผู้เรียนที่อยู่ห่างไกล  ได้เดินทางไปเรียนอย่างปลอดภัยทั้งไปและกลับ

	๔.๒. การยกระดับสถานศึกษาในสังกัดทุกระดับและทุกประเภท ให้มีคุณภาพ  และมาตรฐานตามบริบทของพื้นที่
	(๑) จัดทำมาตรฐานสถานศึกษาให้มีคุณภาพในด้านต่าง ๆ เช่น ๑) มาตรฐานด้านโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวก ๒) มาตรฐานด้านครูและบุคลากรทางการศึกษา ๓) มาตรฐานด้านระบบความปลอดภัยของสถานศึกษา ๔) มาตรฐานด้านเทคโนโลยีดิจิทัล Digital Technology เป็นต้น การกำ...
	(๒) ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนา โรงเรียนขนาดเล็ก และสถานศึกษาประเภทอื่น ให้มีคุณภาพ และตามมาตรฐานที่กำหนด โดยเน้น โรงเรียนขนาดเล็กในพื้นที่ห่างไกล และโรงเรียนขนาดเล็กตามโครงการพิเศษ
	(๓) ส่งเสริม สนับสนุน การติดตาม ตรวจสอบ ประเมินสถานศึกษาในทุกมิติ

	๔.๓ จัดสรรงบประมาณสนับสนุนผู้เรียนทุกกลุ่ม และสถานศึกษาทุกประเภท      อย่างเหมาะสม และเพียงพอ
	(๑) ศึกษา วิเคราะห์ ความเหมาะสมของงบประมาณในการสนับสนุนให้กับผู้เรียน และสถานศึกษา อย่างเหมาะสม และเพียงพอ สอดคล้องกับสถานภาพและพื้นที่
	(๒) ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาจัดทำแผนงบประมาณการศึกษาอย่างอิสระ โดยรับฟังความคิดเห็นของผู้เกี่ยวข้องในพื้นที่ประกอบการจัดทำแผนงบประมาณก่อนเสนอหน่วยงานต้นสังกัด
	(๓) ประสานความร่วมมือกับกองทุนความเสมอภาคทางการศึกษา เพื่อจัดสรรงบประมาณให้เด็กวัยเรียนกลุ่มขาดแคลนทุนทรัพย์ เพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา
	(๔) สนับสนุนกระบวนการจัดทำแผนงบประมาณ และติดตาม กำกับการใช้จ่ายงบประมาณของสถานศึกษาให้มีประสิทธิภาพและมีความโปร่งใส

	๔.๔. การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) เป็นเครื่องมือในการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียน
	(๒) ส่งเสริม สนับสนุน ให้สถานศึกษามีระบบคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ที่ใช้เป็นเครื่องมือในการพัฒนาทักษะด้านการรู้ดิจิทัล (Digital Literacy) แก่ผู้เรียน
	(๓) ส่งเสริม สนับสนุน ให้สถานศึกษาปรับปรุงพัฒนาห้องเรียนให้เป็นห้องเรียนที่ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) ในการจัดการเรียนรู้แก่ผู้เรียน
	(๔) ส่งเสริม สนับสนุนอุปกรณ์ดิจิทัล (Digital Device) สำหรับผู้เรียนทุกระดับ  ตั้งแต่ระดับปฐมวัย ประถมศึกษา และมัธยมศึกษาอย่างเหมาะสม เพื่อเป็นเครื่องมือในการพัฒนา การเรียนรู้ของตนเองนำไปสู่การสร้างการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต
	(๕) ส่งเสริม สนับสนุนอุปกรณ์ดิจิทัล (Digital Device) และพัฒนาการสอนทักษะดิจิทัล (Digital Pedagogy) สำหรับครูอย่างเหมาะสม เพื่อเป็นเครื่องมือในการจัดกระบวนการเรียนรู้เพื่อพัฒนาผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
	(๖) ส่งเสริม สนับสนุน ให้สถานศึกษาใช้เทคโนโลยีการเรียนการสอนทางไกล เพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียน (Distance Learning Technology: DLT)
	๔.๕ พัฒนาคุณภาพผู้เรียนที่มีความต้องการดูแลเป็นพิเศษ


	นโยบายที่ ๕  ด้านการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
	กลยุทธ์ที่ ๕  พัฒนาคุณภาพชีวิตเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
	5.1  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
	(1) สนับสนุน ส่งเสริม สถานศึกษาด้านการบริหารจัดการสำนักงานสีเขียวและสถานศึกษาที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Green office)
	(2) พัฒนา ยกระดับสถานศึกษานำร่องขยายผล ส่งสถานศึกษาต้นแบบ ด้านการพัฒนา ด้านการผลิต และบริโภค ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมทั้งระบบ เช่น การเลือกซื้อผลิตภัณฑ์เบอร์ ๕ และผลิตภัณฑ์ที่มีฉลากและสัญลักษณ์เบอร์ ๕ เพื่อลดการใช้ทรัพยากรธรรมชาติและลดปริมาณขยะใน...
	(๓) ส่งเสริมการพัฒนาสื่อนวัตกรรม และบูรณาการสาระการเรียนรู้และแผนการจัดการเรียนรู้เรื่องการผลิตและบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมต่อการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ
	(๔) ขยายผลผ่านระบบ DLTV ส่งเสริมความรู้เรื่องการผลิตและบริโภคที่เป็นมิตรกับ สิ่งแวดล้อมต่อความปลอดภัย และสุขภาพที่ดีสู่สังคมเมืองเชิงนิเวศและการจัดการมลพิษและสิ่งแวดล้อมที่ดีและการเลือกผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและฉลากที่แสดงสัญ...
	(๕) จัดทำระบบนิเทศ ติดตามผลการดำเนินงานในสถานศึกษาทั้งในระบบออนไลน์และนิเทศเชิงคุณภาพพัฒนาการกรอกข้อมูลระบบการนิเทศติดตาม แลกเปลี่ยนนำเสนอผลงาน และมอบรางวัลเกียรติยศ ประชาสัมพันธ์และจัดพิมพ์ เว็บไซต์ ผลงานเพื่อเผยแพร่และเป็นต้นแบบ สรุปผลรายงาน
	5.2 สถานศึกษา
	(๑) พัฒนานวัตกรรมโดยใช้กระบวนการ BBL/PLC และ Decision – Making  การนำขยะมาใช้ประโยชน์ในรูปแบบผลิตภัณฑ์และพลังงานและลดประมาณขยะ การบำบัดน้ำเสีย  ลดการใช้เผาและลดใช้สารเคมี สู่โรงเรียนปลอดภัยและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
	(2) ขยายผลจากโรงเรียนคาร์บอนต่ำสู่ชุมชนเชิงนิเวศและการจัดการมลพิษ และสิ่งแวดล้อมดี Green city ด้านพลังงาน การจัดการขยะและน้ำเสีย ชุมชนผลิตและบริโภค ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
	(3) ส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาให้นักเรียน โรงเรียนได้ศึกษา เรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้โรงงานอุตสาหกรรม การผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ชุมชนเมืองนิเวศ และหน่วยงานส่งเสริม การบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อนำความรู้มาประยุกต์ใช้และจัดทำโครงงานด...
	(4) ส่งเสริมแนวทางการจัดการเรียนรู้อาชีพที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมในสถานศึกษา  จัดค่ายเยาวชนวัยซนลดคาร์บอนเพื่อโลก  ประกวดชุมชนต้นแบบที่นำความรู้จากโรงเรียนต่อยอดสู่ชุมชนนิเวศ ปลอดขยะ ปลอดสารพิษเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม อย่างน้อย ๒,๐๐๐ ชุมชน


	นโยบายที่ ๖  การพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา
	กลยุทธ์ที่ ๖  พัฒนาองค์กรสู่มาตรฐานและมีความทันสมัย
	๖.๑ การกระจายอำนาจให้สถานศึกษา หรือกลุ่มสถานศึกษามีความเป็นอิสระ ในการบริหารและจัดการศึกษาครอบคลุม ด้านการบริหารวิชาการ ด้านการบริหารงบประมาณ  ด้านการบริหารงานบุคคล และด้านการบริหารงานทั่วไป
	(๑) ศึกษา วิเคราะห์ ปรับปรุง และพัฒนาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ให้เป็นหน่วยงานที่ทันสมัย มีหน้าที่ สนับสนุน กำกับ ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล สถานศึกษา เพื่อการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ โดยยึดหลักธรรมาภิบาล
	(๒) ส่งเสริม สนับสนุน ให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ใช้ระบบการบริหารจัดการที่มุ่งเน้นคุณธรรมและความโปร่งใสในการทำงานตามหลักการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment : ITA)
	(๓) ส่งเสริม สนับสนุน ให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานำนวัตกรรม และเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) มาใช้ในการบริหารงาน
	(๔) ส่งเสริมการบริหารจัดการเขตพื้นที่การศึกษาโดยใช้พื้นที่เป็นฐาน  (Area-based Management) รูปแบบการบริหารแบบกระจายอำนาจ “CLUSTERs”
	(๕) ส่งเสริม การมีส่วนร่วม จัดทำแผนบูรณาการจัดการศึกษาในระดับพื้นที่
	(๖) สร้างความเข้มแข็งในการยกระดับคุณภาพการศึกษารูปแบบเครือข่าย  เช่น เครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษา ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ สหวิทยาเขต กลุ่มโรงเรียน ฯลฯ
	(๗) ส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนของสังคมมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาแบบบูรณาการ ที่ตอบสนองความต้องการของประชาชนและพื้นที่
	(๘) ส่งเสริม สนับสนุน ผู้ปกครอง ชุมชน สังคม และสาธารณชน ให้มีความรู้ ความเข้าใจ และมีส่วนร่วมรับผิดชอบ (Accountability) ในการบริหารจัดการศึกษา
	(๙) ส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนของสังคมเข้ามามีส่วนร่วมสนับสนุนทรัพยากร เพื่อการศึกษา

	๖.๓  พัฒนานวัตกรรม เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) และระบบการทำงานที่เป็นดิจิทัลเข้ามาประยุกต์ใช้อย่างคุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด
	(๑) ศึกษา วิเคราะห์ นำ Cloud  Technology มาให้บริการหน่วยงานในสังกัดทุกระดับทั้งในรูปแบบ Private Cloud Hybridge Cloud และ public Cloud ทั้งในระดับ IaaS Paas และ SaaS
	(๒) ศึกษา วิเคราะห์ นำ Big Data Technology มาใช้ในการเชื่อมโยงข้อมูลของนักเรียนในฐานข้อมูลต่าง ๆ เพื่อนำมาวิเคราะห์ คุณภาพของผู้เรียนในมิติต่าง ๆ
	(๓) พัฒนาแพลตฟอร์มดิจิทัล (Digital Platform) เพื่อสนับสนุนภารกิจ ด้านบริหารจัดการศึกษาทั้งระบบพร้อมให้บริการ (Services) เชื่อมโยงข้อมูล เพื่อแลกเปลี่ยน และบูรณาการข้อมูลภาครัฐทั้งภายในและนอกสังกัดอีกทั้งยังเป็นระบบกลางสำหรับใช้ในการพิสูจน์ยืนยันตัวตน...
	(๔) พัฒนาแพลตฟอร์มดิจิทัล (Digital Platform) ด้านการเรียนรู้ของผู้เรียน และบุคลากรทางการศึกษา ด้านการบริหารงาน เชื่อมโยงถึงการพัฒนาครู เพื่อให้สอดคล้อง กับความก้าวหน้าในอาชีพ ตลอดจนพัฒนา ระบบข้อมูลสารสนเทศของผู้เรียนเป็นรายบุคคล ตั้งแต่ระดับปฐมวัย จนจ...
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	(๑) พัฒนาหลักสูตรของสถานศึกษา โดยนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว  และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปบูรณาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์...
	(๒) จัดบรรยากาศสิ่งแวดล้อม และจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้ผู้เรียนแสดงออกถึงความรักในสถาบันหลักของชาติ ยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ ทรงเป็นประมุข มีทัศนคติที่ดีต่อบ้านเมือง มีหลักคิดที่ถูกต้อง เป็นพลเมืองดีของชาติ และพลเมืองโลก...

	๒. พัฒนาผู้เรียนมีความให้มีความพร้อมสามารถรับมือกับภัยคุกคาม ทุกรูปแบบ ทุกระดับความรุนแรง ที่มีผลกระทบต่อความมั่นคงของประเทศ
	(๑) พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา และจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับภัยคุกคามที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง ภัยจากยาเสพติด ความรุนแรง  การคุกคามในชีวิตและทรัพย์สิน การค้ามนุษย์ อาชญากรรมไซเบอร์ ภัยพิบัติและภาวะฉุกเฉิน  และภัยคุกค...
	(๒) มีมาตรการและแนวทางการป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษาและชุมชน
	(๓) จัดสภาพแวดล้อมภายในสถานศึกษาให้มีความมั่นคงปลอดภัย
	(๔) มีระบบการดูแล ติดตาม และช่วยเหลือผู้เรียน ในการแก้ปัญหาต่าง ๆ  ได้รับคำปรึกษาชี้แนะและความช่วยเหลืออย่างทันการณ์ ทันเวลา รวมทั้งการอบรมบ่มนิสัย

	๓. พัฒนาคุณภาพผู้เรียนในโรงเรียนโครงการพระราชดำริ
	๓.๑ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
	(๑) สนับสนุนงบประมาณในการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาพื้นที่สูงในถิ่นทุรกันดาร และดูแลนักเรียนในหอพักนอนตามความจำเป็นและเหมาะสมกับบริบท
	(๒) ของบประมาณเพิ่มเติมให้สถานศึกษาในกลุ่มโรงเรียนพื้นที่สูง ในถิ่นทุรกันดาร ให้จัดการเรียนรู้ที่มีคุณภาพ และเกิดจิตสำนึกรักในสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
	(๓) ส่งเสริมพัฒนางานวิชาการของสถานศึกษา ให้มีผลการปฏิบัติที่ดี มีผลงานปรากฏชัดเป็นที่ยอมรับของผู้ปกครองและชุมชน
	๓.๒ สถานศึกษา
	(๑) พัฒนารูปแบบและวิธีการจัดการเรียนรู้ สื่อการเรียนรู้ และการวัด และประเมินผลที่เหมาะสมสำหรับการพัฒนาศักยภาพสูงสุด ผู้เรียนกลุ่มชาติพันธุ์ กลุ่มผู้ด้อยโอกาส และกลุ่มที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกลทุรกันดาร
	(๒) พัฒนาครูให้มีทักษะการสอนภาษาไทยสำหรับเด็กที่ไม่ได้ใช้ภาษาไทยในชีวิตประจำวัน
	(๓) ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้โดยใช้ชุมชนเป็นฐาน ในการพัฒนาทักษะวิชาการ ทักษะชีวิต ทักษะอาชีพ และภาษาที่ ๓ ที่สอดคล้องและเหมาะสมกับสังคมพหุวัฒนธรรม



	นโยบายที่ ๒  การจัดการศึกษาเพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
	ตัวชี้วัด
	๑. จำนวนผู้เรียนมีความเป็นเลิศทางด้านวิชาการ มีทักษะความรู้ที่สอดคล้องกับทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ ๒๑ (3R 8C)
	๒. ผู้เรียนระดับมัธยมศึกษาผ่านการประเมินสมรรถนะที่จำเป็นด้านการรู้เรื่องการอ่าน (Reading Literacy) ด้านการรู้เรื่องคณิตศาสตร์ (Mathematical Literacy) และด้านการรู้เรื่องวิทยาศาสตร์ (Scientific Literacy) ตามแนวทางการประเมิน PISA
	๓. ร้อยละของผู้เรียนที่มีศักยภาพได้รับโอกาสเข้าสู่เวทีการแข่งขันระดับนานาชาติ

	กลยุทธ์ที่ ๒     พัฒนาผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศ
	(๑) ศึกษาวิเคราะห์ วิจัยและพัฒนาเครื่องมือวัดแวว และรวบรวมเครื่องมือ วัดแววจากหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน
	(๒) ดำเนินการวัดแววความถนัดทางการเรียนของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นของโรงเรียนในเขตพื้นที่การศึกษา จัดกิจกรรมแนะแนวให้ผู้เรียนค้นหาตนเอง นำไปสู่การพัฒนาผู้เรียนให้มีความพร้อมที่จะพัฒนาต่อยอดไปสู่ความเป็นเลิศด้านทักษะอาชีพที่ตรงตามความต้องการ...
	(๓) ส่งเสริมสนับสนุนให้ สถานศึกษาจัดทำแผนงาน โครงการ และกิจกรรม เพิ่มศักยภาพผู้เรียนตามความถนัด ความสนใจ และความต้องการพัฒนา ทั้งด้านวิชาการ ด้านอาชีพ และกิจกรรมเสริมหลักสูตร โดยภาคีเครือข่ายภายในและภายนอก
	(๔) กำกับ ติดตาม และให้ความช่วยเหลือสถานศึกษา พร้อมทั้งรายงาน ผลการดำเนินงานต่อ สพฐ.และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
	๒.๒ สถานศึกษา
	(๑) ดำเนินการวัดแววผู้เรียน และพัฒนาขีดความสามารถของผู้เรียนตามศักยภาพ และความถนัด โดยจัดการเรียนรู้ผ่านกิจกรรมการปฏิบัติจริง (Active Learning) เช่น การจัด การเรียนรู้ตามกระบวนการ ๕ ขั้นตอนหรือบันได ๕ ขั้น (Independent Study : IS) การเรียนรู้ เ...
	(๒) ปรับเปลี่ยนอัตลักษณ์ของสถานศึกษาให้มุ่งเน้นการจัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียน มีความเป็นเลิศทางวิชาการตามความถนัด ความสามารถ ความสนใจของผู้เรียน และจัดกิจกรรม เพื่อพัฒนาสุขพลานามัย ให้เป็นคนที่สมบูรณ์แข็งแรงทั้งร่างกายและจิตใจ
	(๓)  สถานศึกษา พัฒนาหลักสูตรและการจัดกิจกรรมกระบวนการเรียนรู้เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีความเป็นเลิศทางวิชาการตามความสนใจ และความถนัดเต็มตามศักยภาพ
	(๔) ส่งเสริม สนับสนุน ให้ครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้รับการพัฒนา เพื่อปรับเปลี่ยนกระบวนการจัดการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียนโดยเน้นการจัดการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียน เป็นรายบุคคลตามความต้องการ และความถนัดของผู้เรียน
	(๕) จัดกิจกรรมการเรียนรู้ ให้ผู้เรียนมีความเป็นเลิศในทักษะสื่อสารภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และภาษาที่ ๓ เพิ่มเติมอย่างน้อย ๑ ภาษา
	(๖) ปรับเปลี่ยนวิธีการวัด ประเมิน ผลการเรียนของผู้เรียน โดยมุ่งเน้นการวัดประเมินตามสมรรถนะรายบุคคล โดยการจัดให้มีการวัดประเมินจากส่วนกลางในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓
	(๗) สรุปและรายงานผลการดำเนินงานต่อสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง


	นโยบายที่ ๓  การพัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพของทรัพยากรมนุษย์
	ตัวชี้วัด
	๑. ผู้เรียนทุกระดับมีสมรรถนะสำคัญตามหลักสูตร มีทักษะการเรียนรู้ ในศตวรรษที่ ๒๑ (3R8C)
	๒. ร้อยละของผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ ที่มีคะแนนผลการทดสอบความสามารถพื้นฐานระดับชาติ (NT) ผ่านเกณฑ์ที่กำหนด
	๓. ร้อยละของผู้เรียนที่มีคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) มากกว่าร้อยละ ๕๐ ในแต่ละวิชาเพิ่มขึ้นจากปีการศึกษาที่ผ่านมา
	๔. ร้อยละผู้เรียนที่จบการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ มีทักษะการเรียนรู้ที่เชื่อมโยงสู่อาชีพและการมีงานทำ ตามความถนัด  และความต้องการของตนเอง มีทักษะอาชีพที่สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ วางแผนชีวิตและวางแผ...
	๕. ผู้เรียนทุกคนมีทักษะพื้นฐานในการดำรงชีวิต สามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคม ได้อย่างมีความสุข มีความยืดหยุ่นทางด้านความคิด สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ ภายใต้สังคมที่เป็นพหุวัฒนธรรม
	๖. ผู้เรียนทุกคนมีศักยภาพในการจัดการสุขภาวะของตนเองให้มีสุขภาวะที่ดี สามารถดำรงชีวิตอย่างมีความสุขทั้งด้านร่างกายและจิตใจ
	๗. ครู มีการเปลี่ยนบทบาทจาก “ครูผู้สอน” เป็น “Coach” ผู้ให้คำปรึกษาข้อเสนอแนะการเรียนรู้หรือผู้อำนวยการการเรียนรู้
	กลยุทธ์ที่ ๓  พัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑ (3R 8C)                    ๓.๑ พัฒนาหลักสูตรทุกระดับการศึกษา
	(๑) ส่งเสริมให้สถานศึกษาพัฒนาหลักสูตรทุกระดับเพื่อให้ผู้เรียนได้รับการพัฒนา ๔ ด้าน (ร่างกาย จิตใจ อารมณ์ และสติปัญญา) สอดคล้องกับทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ ๒๑
	(๒) ส่งเสริมให้ครูปรับเปลี่ยนการจัดการเรียนรู้ “ครูผู้สอน” เป็น “Coach” ผู้อำนวยการการเรียนรู้ ผู้ให้คำปรึกษา ทางวิชาการกับครูอย่างใกล้ชิด เรียนรู้ปัญหาและแนวทางการแก้ไขร่วมกัน เกิดประโยชน์ในการพัฒนาผู้เรียน
	(๒) สถานศึกษา พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา ให้เหมาะสมกับบริบทโรงเรียนสอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลาง เน้นการพัฒนาผู้เรียนเป็นรายบุคคล (หลักสูตรเชิงสมรรถนะ) ส่งเสริมแนะนำให้ครูปรับเปลี่ยนการจัดการเรียนรู้ให้ตอบสนองต่อความต้องการของผู้เรียน

	๓.๒. การพัฒนาศักยภาพ และคุณภาพของผู้เรียน
	๓.๒.๑ การพัฒนาศักยภาพและคุณภาพของผู้เรียนระดับปฐมวัย
	๓.๒.๑.๑ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
	(๑) จัดทำเครื่องมือประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัย และประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัยในภาพรวมของเขตพื้นที่การศึกษา
	(๒) ส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินงานของ สถานศึกษาเพื่อประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัย  และดำเนินการพัฒนาครูและบุคลากรปฐมวัย รวมทั้งผู้ปกครอง ให้มีความรู้ความเข้าใจการจัดการศึกษาปฐมวัย
	(๓) ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย การจัดการศึกษาปฐมวัย ให้เกิดการพัฒนา
	(๔) กำกับ ติดตาม และให้ความช่วยเหลือสถานศึกษา
	๓.๒.๑.๒ สถานศึกษา
	(๑) จัดสภาพแวดล้อมทั้งในและนอกห้องเรียนให้เอื้อต่อการพัฒนาการเรียนรู้
	(๒) จัดการเรียนรู้ สร้างประสบการณ์ เน้นการเรียนเป็นเล่น เรียนรู้อย่างมีความสุข
	(๓) ปรับปรุงอาคารสถานที่ สิ่งอำนวยความสะดวก สนามเด็กเล่นให้ได้มาตรฐาน มีความปลอดภัย สามารถจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
	(๔) จัดหาสื่อ เทคโนโลยี อุปกรณ์ ที่มีคุณภาพเหมาะสม มีมาตรฐาน และความปลอดภัย
	(๕) สร้างความรู้ความเข้าใจแก่ผู้ปกครองในการจัดการศึกษาปฐมวัย เพื่อการมีส่วนร่วมและการสนับสนุนการดำเนินงานของสถานศึกษา

	๓.๓  การพัฒนาศักยภาพ และคุณภาพผู้เรียนระดับประถมศึกษา
	3.3.1 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
	(๑) ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาจัดการศึกษาพัฒนาผู้เรียนให้มีพัฒนาการที่สมวัยในทุกด้าน- เป็นไปตามหลักสูตร
	(๒) จัดทำเครื่องมือประเมินความสามารถพื้นฐานระดับชาติ (NT) นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ และดำเนินการประเมิน รวมทั้งประสานการดำเนินงานเพื่อทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ วิเคราะห์ผลการ...
	(๓) ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนเต็มตามศักยภาพ วางพื้นฐานการเรียนรู้เพื่อการวางแผนชีวิต และวางแผนทางการเงินที่เหมาะสมและนำไปปฏิบัติได้
	(๔) สร้างกลไกของระบบแนะแนวทางการศึกษาเพื่อส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ตามสมรรถนะรายบุคคลและเตรียมความพร้อมสู่การประกอบสัมมาอาชีพ
	(๕) ดำเนินการติดตาม และตรวจสอบให้ผู้เรียนได้รับประทานอาหารอย่างครบถ้วนถูกต้องตามหลักโภชนาการ
	(๖) กำกับ ติดตาม และให้ความช่วยเหลือสถานศึกษาในการจัดการศึกษาภาพรวม รวมทั้งสรุปและรายงานผลการดำเนินงานต่อ สพฐ.และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
	3.3.2 สถานศึกษา
	(๑) จัดการเรียนรู้ที่ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ผ่านกิจกรรมการปฏิบัติจริง (Active Learning)
	(๒) จัดการเรียนรู้อย่างเป็นระบบมุ่งเน้นการใช้ฐานความรู้ และระบบความคิดในลักษณะสหวิทยาการ (STEAM Education) เช่น
	(๓) จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนเต็มตามศักยภาพสอดคล้องกับความสามารถ ความถนัดและความสนใจ รวมถึงกิจกรรมการแนะแนวทั้งด้านศึกษาต่อ และด้านอาชีพ เป็นการวางพื้นฐานการเรียนรู้ การวางแผนชีวิต และวางแผนทางการเงินที่เหมาะสมและนำไปปฏิบัติได้
	(๔) จัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้เรียนมีทักษะพื้นฐานในการดำรงชีวิต มีสุขภาวะที่ดี สามารถดำรงชีวิตอย่างมีความสุข
	(๕) จัดกิจกรรมการเรียนรู้และพัฒนาด้านอารมณ์และสังคม (Social and Emotional Learning : SEL)
	(๖) จัดการเรียนการสอนเพื่อเพิ่มทักษะการคิดแบบมีเหตุผลและเป็นขั้นตอน (Coding) และพื้นฐานการพัฒนาหุ่นยนต์
	๓.๔ การพัฒนาศักยภาพ และคุณภาพผู้เรียนระดับมัธยมศึกษา
	3.4.1 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
	(๑) ส่งเสริม สนับสนุนให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และสถานศึกษาจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีพัฒนาการที่สมวัยในทุกด้านทั้งทางด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม และสติปัญญา มีความยืดหยุ่นทางด้านความคิด สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นไ...
	(๓) ส่งเสริม สนับสนุน  สถานศึกษาจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนเต็มตามศักยภาพสอดคล้องกับความสามารถ ความถนัดและความสนใจ รวมถึงการวางพื้นฐานการเรียนรู้เพื่อการวางแผนชีวิตและ วางแผนทางการเงินที่เหมาะสมและนำไปปฏิบัติได้
	(๔) สร้างกลไกของระบบแนะแนวทางการศึกษาเพื่อส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ตามสมรรถนะรายบุคคลและเตรียมความพร้อมสู่การประกอบสัมมาอาชีพ
	(๕) จัดทำแผนงาน โครงการ และกิจกรรมเพิ่มศักยภาพผู้เรียนที่มีความรู้และทักษะด้านวิทยาศาสตร์ เป็นนักคิด นักปฏิบัติ นักประดิษฐ์ เป็นนวัตกร นำไปสู่การพัฒนานวัตกรรมในอนาคต รวมทั้งจัดกิจกรรมกีฬา การออกกำลังกาย และสนับสนุนให้ผู้เรียน ...
	(๖)  กำกับ ติดตาม และให้ความช่วยเหลือสถานศึกษา
	3.4.2 สถานศึกษา
	(๑) ส่งเสริมครูให้จัดการเรียนรู้ที่ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ผ่านกิจกรรมการปฏิบัติจริง (Active Learning)
	(๒) ส่งเสริมครูให้จัดการเรียนรู้ตามกระบวนการ ๕ ขั้นตอน หรือบันได ๕ ขั้น (Independent Study : IS)
	(๓) ส่งเสริม สนับสนุนครูให้จัดการเรียนรู้อย่างเป็นระบบมุ่งเน้นการใช้ฐานความรู้และระบบความคิดในลักษณะสหวิทยาการ (STEAM Education) เช่น        - ความรู้ทางวิทยาศาสตร์และการตั้งคำถาม
	(๔) จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนที่มีความรู้และทักษะด้านวิทยาศาสตร์ เป็นนักคิด นักปฏิบัติ นักประดิษฐ์ เป็นนวัตกร นำไปสู่การพัฒนานวัตกรรมในอนาคตรวมทั้งจัดกิจกรรมกีฬา การออกกำลังกาย และสนับสนุนให้ผู้เรียน มีศักยภาพในการจัดการสุขภาวะของตนเองให้มีสุขภา...
	(๕) ส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาด้านอารมณ์และสังคม (Social and Emotional Learning : SEL)


	๓.๕ การพัฒนาคุณภาพครู และบุคลากรทางการศึกษา
	๓.๕.๑  การผลิตครูที่มีคุณภาพ
	๓.๕.๒  พัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษา
	(๑) ส่งเสริม สนับสนุนให้ครู ศึกษาวิเคราะห์ ความต้องการจำเป็นในการพัฒนาตนเอง (Need Assessment) เพื่อวางแผนการพัฒนาอย่างเป็นระบบและครบวงจร
	(๒) จัดให้มีหลักสูตรและกรอบแนวทางในการพัฒนาครู ที่เชื่อมโยงกับความก้าวหน้าในวิชาชีพ (Career Path)
	(๓) ประสานความร่วมมือกับสถาบันการศึกษา สถาบันคุรุพัฒนา หรือหน่วยงานอื่น ๆ ส่งเสริมการจัดทำหลักสูตรการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้ตรงตามความต้องการและความขาดแคลน
	(๔) ส่งเสริมและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาในรูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional Learning Community: PLC)
	(๕) ส่งเสริม และพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้มีความรู้ทักษะด้านการรู้ดิจิทัล (Digital Literacy) การสอนดิจิทัล (Digital Pedagogy) ทักษะสื่อสารภาษาอังกฤษ ทักษะสื่อสารภาษาที่ ๓ สอดคล้องกับภารกิจและหน้าที่ของตน
	(๖) ยกระดับความรู้ภาษาอังกฤษของครูที่สอนภาษาอังกฤษ  โดยใช้ระดับการพัฒนาทางด้านภาษา (Common European Framework of Reference for Languages : CEFR) ตามเกณฑ์ที่กำหนด
	(๗) ส่งเสริมและพัฒนาครูให้สามารถออกแบบการเรียนรู้ การจัดการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับการวัดประเมินผลที่เน้นทักษะการคิดขั้นสูง (Higher Order Thinking) ผ่านกิจกรรมการปฏิบัติจริง (Active Learning)
	(๘) ส่งเสริมและพัฒนาครูให้มีความรู้และทักษะในการจัดการเรียนรู้สำหรับผู้เรียนที่มีความแตกต่าง (Differentiated Instruction)
	(๙)  ส่งเสริมและพัฒนาครูให้มีความรู้และทักษะในการสร้างเครื่องมือการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะการคิดขั้นสูง (Higher Order Thinking)
	(๑๐) ส่งเสริมและพัฒนาครู ให้มีความรู้ความสามารถจัดการเรียนรู้ในโรงเรียนขนาดเล็กได้อย่างมีประสิทธิภาพ
	(๑๑) ส่งเสริมและพัฒนาครูในการจัดการเรียนรู้สำหรับผู้เรียนที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ ตามศักยภาพของผู้เรียนแต่ละบุคคล และตามสภาพและประเภทของความพิการ
	(๑๒) ส่งเสริมสนับสนุนให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาพัฒนาตนเองผ่านระบบ Online และแบบ Face - to - Face Training
	(๑๓) นำเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) มาเป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งระบบ ตั้งแต่การจัดทำฐานข้อมูลครูและบุคลากรทางการศึกษา จนถึงการพัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษา

	๓.๕.๓ ครูนำเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) มาใช้สนับสนุนการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียนทุกระดับการจัดการศึกษา
	(๑) จัดหา พัฒนา ข้อมูลองค์ความรู้  สื่อ วิดีโอ และองค์ความรู้ประเภทต่าง ๆ หนังสือแบบเรียนในรูปแบบของดิจิทัลเทคบุ๊ค (Digital Textbook) ตามเนื้อหาหลักสูตรที่กำหนด
	(๒) พัฒนารูปแบบการเรียนรู้ผ่านระบบดิจิทัล (Digital Learning Platform) เพื่อตอบสนองต่อการพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนเป็นรายบุคคล
	(๓) ส่งเสริม สนับสนุนให้ผู้เรียนมีอุปกรณ์ดิจิทัล (Digital device) เพื่อเป็นเครื่องมือในการเข้าถึงองค์ความรู้ และการเรียนรู้ผ่านระบบดิจิทัล อย่างเหมาะสมตามวัย
	(๔) ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้ผู้เรียนเรียนรู้ด้วยตนเองผ่านการเรียนรู้ผ่านระบบดิจิทัล
	(๑) ประยุกต์ใช้ข้อมูลองค์ความรู้ สื่อ วิดีโอ และองค์ความรู้ประเภทต่าง ๆ หนังสือแบบเรียนในรูปแบบของดิจิทัลเทคบุ๊ค (Digital Textbook) ตามเนื้อหาหลักสูตรที่กำหนด
	(๒) จัดการเรียนรู้ผ่านระบบดิจิทัล (Digital Learning Platform) เพื่อตอบสนองต่อการพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนเป็นรายบุคคล
	(๓) จัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาผู้เรียน ให้ผู้เรียนเรียนรู้ด้วยตนเองผ่านการเรียนรู้ผ่านระบบดิจิทัล



	นโยบายที่ ๔  การสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ มีมาตรฐาน และการลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา
	ตัวชี้วัด
	๑. ผู้เรียนทุกคนสามารถเข้าเรียนในสถานศึกษาที่มีคุณภาพเป็นมาตรฐานเสมอกัน
	๒. ผู้เรียนทุกคนได้รับจัดสรรงบประมาณอุดหนุนอย่างเพียงพอ และเหมาะสม สอดคล้องกับสภาพข้อเท็จจริง โดยคำนึงถึงความจำเป็นตามสภาพพื้นที่ภูมิศาสตร์ สภาพทางเศรษฐกิจ และที่ตั้งของสถานศึกษา และความต้องการจำเป็นพิเศษสำหรับผู้พิการ
	๓. ผู้เรียนได้รับการสนับสนุน วัสดุ อุปกรณ์ และอุปกรณ์ดิจิทัล (Digital Device)  เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการเรียนรู้อย่างเหมาะสม เพียงพอ
	๔. ครูได้รับการสนับสนุน วัสดุ อุปกรณ์ และอุปกรณ์ดิจิทัล (Digital Device) เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียน
	๕. สถานศึกษาได้รับการพัฒนาให้มีมาตรฐานอย่างเหมาะสมตามบริบท ด้านประเภท ขนาด และพื้นที่
	๖. สถานศึกษานำเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) มาใช้เป็นเครื่องมือในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
	๗. สถานศึกษามีระบบการดูแลช่วยเหลือและคุ้มครองนักเรียนและการแนะแนว ที่มีประสิทธิภาพ
	๘. สถานศึกษาที่มีระบบฐานข้อมูลประชากรวัยเรียนและสามารถนำมาใช้ในการวางแผนจัดการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
	กลยุทธ์ที่ ๔  สร้างโอกาสให้กับผู้เรียนเข้าถึงการบริการการศึกษา
	๔.๑ สร้างความร่วมมือกับองค์กรปกครองระดับท้องถิ่น ภาคเอกชน หน่วยงาน ที่เกี่ยวข้องในการจัดการศึกษาให้สอดคล้องกับบริบทของพื้นที่
	(๒) จัดทำฐานข้อมูลประชากรวัยเรียน เพื่อเก็บรวบรวม เชื่อมโยงข้อมูล  ศึกษา วิเคราะห์ เพื่อวางแผนการจัดบริการการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียน
	(๓)  ร่วมมือกับองค์กรปกครองระดับพื้นที่ ชุมชน ภาคเอกชน และทุกภาคส่วนบริหารจัดการทรัพยากรในชุมชนจัดอาหาร อาหารเสริม (นม) ให้ผู้เรียนอย่างเพียงพอ มีคุณภาพ
	(๔)  ร่วมมือกับองค์กรปกครองระดับพื้นที่ สนับสนุนให้ผู้เรียนที่อยู่ห่างไกล  ได้เดินทางไปเรียนอย่างปลอดภัยทั้งไปและกลับ

	๔.๒. การยกระดับสถานศึกษาในสังกัดทุกระดับและทุกประเภท ให้มีคุณภาพ  และมาตรฐานตามบริบทของพื้นที่
	(๑) จัดทำมาตรฐานสถานศึกษาให้มีคุณภาพในด้านต่าง ๆ เช่น ๑) มาตรฐานด้านโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวก ๒) มาตรฐานด้านครูและบุคลากรทางการศึกษา ๓) มาตรฐานด้านระบบความปลอดภัยของสถานศึกษา ๔) มาตรฐานด้านเทคโนโลยีดิจิทัล Digital Technology เป็นต้น การกำ...
	(๒) ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนา โรงเรียนขนาดเล็ก และสถานศึกษาประเภทอื่น ให้มีคุณภาพ และตามมาตรฐานที่กำหนด โดยเน้น โรงเรียนขนาดเล็กในพื้นที่ห่างไกล และโรงเรียนขนาดเล็กตามโครงการพิเศษ
	(๓) ส่งเสริม สนับสนุน การติดตาม ตรวจสอบ ประเมินสถานศึกษาในทุกมิติ

	๔.๓ จัดสรรงบประมาณสนับสนุนผู้เรียนทุกกลุ่ม และสถานศึกษาทุกประเภท      อย่างเหมาะสม และเพียงพอ
	(๑) ศึกษา วิเคราะห์ ความเหมาะสมของงบประมาณในการสนับสนุนให้กับผู้เรียน และสถานศึกษา อย่างเหมาะสม และเพียงพอ สอดคล้องกับสถานภาพและพื้นที่
	(๒) ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาจัดทำแผนงบประมาณการศึกษาอย่างอิสระ โดยรับฟังความคิดเห็นของผู้เกี่ยวข้องในพื้นที่ประกอบการจัดทำแผนงบประมาณก่อนเสนอหน่วยงานต้นสังกัด
	(๓) ประสานความร่วมมือกับกองทุนความเสมอภาคทางการศึกษา เพื่อจัดสรรงบประมาณให้เด็กวัยเรียนกลุ่มขาดแคลนทุนทรัพย์ เพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา
	(๔) สนับสนุนกระบวนการจัดทำแผนงบประมาณ และติดตาม กำกับการใช้จ่ายงบประมาณของสถานศึกษาให้มีประสิทธิภาพและมีความโปร่งใส

	๔.๔. การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) เป็นเครื่องมือในการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียน
	(๒) ส่งเสริม สนับสนุน ให้สถานศึกษามีระบบคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ที่ใช้เป็นเครื่องมือในการพัฒนาทักษะด้านการรู้ดิจิทัล (Digital Literacy) แก่ผู้เรียน
	(๓) ส่งเสริม สนับสนุน ให้สถานศึกษาปรับปรุงพัฒนาห้องเรียนให้เป็นห้องเรียนที่ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) ในการจัดการเรียนรู้แก่ผู้เรียน
	(๔) ส่งเสริม สนับสนุนอุปกรณ์ดิจิทัล (Digital Device) สำหรับผู้เรียนทุกระดับ  ตั้งแต่ระดับปฐมวัย ประถมศึกษา และมัธยมศึกษาอย่างเหมาะสม เพื่อเป็นเครื่องมือในการพัฒนา การเรียนรู้ของตนเองนำไปสู่การสร้างการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต
	(๕) ส่งเสริม สนับสนุนอุปกรณ์ดิจิทัล (Digital Device) และพัฒนาการสอนทักษะดิจิทัล (Digital Pedagogy) สำหรับครูอย่างเหมาะสม เพื่อเป็นเครื่องมือในการจัดกระบวนการเรียนรู้เพื่อพัฒนาผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
	(๖) ส่งเสริม สนับสนุน ให้สถานศึกษาใช้เทคโนโลยีการเรียนการสอนทางไกล เพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียน (Distance Learning Technology: DLT)
	๔.๕ พัฒนาคุณภาพผู้เรียนที่มีความต้องการดูแลเป็นพิเศษ



	นโยบายที่ ๕  ด้านการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
	ตัวชี้วัด
	๑. สถานศึกษาในสังกัดมีนโยบายและจัดกิจกรรมให้ความรู้ ที่ถูกต้องและสร้างจิตสำนึกด้านการผลิตและบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมนำไปปฏิบัติใช้ที่บ้านและชุมชน  เช่น การส่งเสริมอาชีพที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม การลดใช้สารเคมีจากปุ๋ยและยาฆ่าแมลง ฯลฯ
	๒. สถานศึกษามีการนำขยะมาใช้ประโยชน์ในรูปผลิตภัณฑ์และพลังงานเพื่อลดปริมาณขยะ และมีส่งเสริมการคัดแยกขยะในชุมชนเพื่อลดปริมาณคาร์บอนที่โรงเรียนและชุมชน
	๓. สถานศึกษามีการบูรณาการเรื่องการจัดการขยะแบบมีส่วนร่วมและการนำขยะ มาใช้ประโยชน์รวมทั้งสอดแทรกในสาระการเรียนรู้ที่เกี่ยวข้อง
	๔. นักเรียนเรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้ มีการขยายผลแหล่งเรียนรู้ นักเรียน โรงเรียน ชุมชน เรียนรู้ด้านการลดใช้พลังงาน การจัดการขยะและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้  และตัวอย่างรูปแบบผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เช่น โรงงานอุตสาหกรรมสีเขียว...
	๕. นักเรียน สถานศึกษามีการเก็บข้อมูลเปรียบเทียบการลดปริมาณคาร์บอนไดออกไซต์ ในการดำเนินกิจกรรมประจำวันในสถานศึกษาและที่บ้าน และข้อมูลของ Carbon Footprint  ในรูปแบบ QR CODE และ Paper less
	๖. ครู มีความคิดสร้างสรรค์ สามารถพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และดำเนินการจัดทำงานวิจัยด้านการสร้างสำนึกด้านการผลิตและบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมได้
	๗. ครู และนักเรียนสามารถนำสื่อนวัตกรรมที่ผ่านกระบวนการคิดมาประยุกต์ใช้ ในโรงเรียนการจัดการเรียนรู้ และประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันและชุมชนได้ตามแนวทาง  Thailand ๔.๐
	๘. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สถานศึกษามีการปรับปรุงและพัฒนาบุคลากร  และสถานที่ให้เป็นสำนักงานสีเขียวต้นแบบมีนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ของนักเรียนและชุมชน
	กลยุทธ์ที่ ๕  พัฒนาคุณภาพชีวิตเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

	5.1  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
	(1) สนับสนุน ส่งเสริม สถานศึกษาด้านการบริหารจัดการสำนักงานสีเขียวและสถานศึกษาที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Green office)
	(2) พัฒนา ยกระดับสถานศึกษานำร่องขยายผล ส่งสถานศึกษาต้นแบบ ด้านการพัฒนา ด้านการผลิต และบริโภค ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมทั้งระบบ เช่น การเลือกซื้อผลิตภัณฑ์เบอร์ ๕ และผลิตภัณฑ์ที่มีฉลากและสัญลักษณ์เบอร์ ๕ เพื่อลดการใช้ทรัพยากรธรรมชาติและลดปริมาณขยะใน...
	(๓) ส่งเสริมการพัฒนาสื่อนวัตกรรม และบูรณาการสาระการเรียนรู้และแผนการจัดการเรียนรู้เรื่องการผลิตและบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมต่อการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ
	(๔) ขยายผลผ่านระบบ DLTV ส่งเสริมความรู้เรื่องการผลิตและบริโภคที่เป็นมิตรกับ สิ่งแวดล้อมต่อความปลอดภัย และสุขภาพที่ดีสู่สังคมเมืองเชิงนิเวศและการจัดการมลพิษและสิ่งแวดล้อมที่ดีและการเลือกผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและฉลากที่แสดงสัญ...
	(๕) จัดทำระบบนิเทศ ติดตามผลการดำเนินงานในสถานศึกษาทั้งในระบบออนไลน์และนิเทศเชิงคุณภาพพัฒนาการกรอกข้อมูลระบบการนิเทศติดตาม แลกเปลี่ยนนำเสนอผลงาน และมอบรางวัลเกียรติยศ ประชาสัมพันธ์และจัดพิมพ์ เว็บไซต์ ผลงานเพื่อเผยแพร่และเป็นต้นแบบ สรุปผลรายงาน
	5.2 สถานศึกษา
	(๑) พัฒนานวัตกรรมโดยใช้กระบวนการ BBL/PLC และ Decision – Making  การนำขยะมาใช้ประโยชน์ในรูปแบบผลิตภัณฑ์และพลังงานและลดประมาณขยะ การบำบัดน้ำเสีย  ลดการใช้เผาและลดใช้สารเคมี สู่โรงเรียนปลอดภัยและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
	(2) ขยายผลจากโรงเรียนคาร์บอนต่ำสู่ชุมชนเชิงนิเวศและการจัดการมลพิษ และสิ่งแวดล้อมดี Green city ด้านพลังงาน การจัดการขยะและน้ำเสีย ชุมชนผลิตและบริโภค ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
	(3) ส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาให้นักเรียน โรงเรียนได้ศึกษา เรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้โรงงานอุตสาหกรรม การผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ชุมชนเมืองนิเวศ และหน่วยงานส่งเสริม การบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อนำความรู้มาประยุกต์ใช้และจัดทำโครงงานด...
	(4) ส่งเสริมแนวทางการจัดการเรียนรู้อาชีพที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมในสถานศึกษา  จัดค่ายเยาวชนวัยซนลดคาร์บอนเพื่อโลก  ประกวดชุมชนต้นแบบที่นำความรู้จากโรงเรียนต่อยอดสู่ชุมชนนิเวศ ปลอดขยะ ปลอดสารพิษเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม อย่างน้อย ๒,๐๐๐ ชุมชน


	นโยบายที่ ๖  การพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา
	ตัวชี้วัด
	๑. สถานศึกษาได้รับการกระจายอำนาจการบริหารจัดการศึกษาอย่างเป็นอิสระ
	๒. สถานศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ได้รับการพัฒนาให้เป็นหน่วยงานที่มีความทันสมัย ยืดหยุ่น คล่องตัวสูง พร้อมที่จะปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกอยู่ตลอดเวลา เป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่สนับสนุน ส่งเสริม ตรวจสอบ ติดตาม เพื่อให้สถานศึกษาสามารถจัดกา...
	๓. สถานศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และสำนักงานส่วนกลาง นำนวัตกรรม และเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) มาใช้ในการบริหารจัดการและตัดสินใจ ทั้งระบบ
	๔. สถานศึกษา และหน่วยงานในสังกัดทุกระดับมีความโปร่งใส ปลอดการทุจริต  และประพฤติมิชอบ บริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
	๕. สถานศึกษา หน่วยงานในสังกัด ทุกระดับ ผ่านการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment : ITA)
	๖. สถานศึกษาทุกแห่งและหน่วยงานในสังกัดมีระบบฐานข้อมูลสารสนเทศวิชาการ ผู้เรียน ครู บุคลากรทางการศึกษา สถานศึกษา หน่วยงานในสังกัด
	๗. สถานศึกษาทุกแห่งมีข้อมูลผู้เรียนรายบุคคลที่สามารถเชื่อมโยงกับข้อมูลต่าง ๆ นำไปสู่การวิเคราะห์เพื่อวางแผนการจัดการเรียนรู้สู่ผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ (Big Data Technology)
	๘. สถานศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และสำนักงานส่วนกลางมีแพลตฟอร์มดิจิทัล (Digital Platform) เพื่อสนับสนุนภารกิจด้านบริหารจัดการศึกษา
	๙. สถานศึกษาทุกแห่งมีระบบข้อมูลสารสนเทศที่สามารถใช้ในการวางแผน การจัดการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ
	กลยุทธ์ที่ ๖  พัฒนาองค์กรสู่มาตรฐานและมีความทันสมัย
	๖.๑ การกระจายอำนาจให้สถานศึกษา หรือกลุ่มสถานศึกษามีความเป็นอิสระ ในการบริหารและจัดการศึกษาครอบคลุม ด้านการบริหารวิชาการ ด้านการบริหารงบประมาณ  ด้านการบริหารงานบุคคล และด้านการบริหารงานทั่วไป
	(๑) ศึกษา วิเคราะห์ ปรับปรุง และพัฒนาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ให้เป็นหน่วยงานที่ทันสมัย มีหน้าที่ สนับสนุน กำกับ ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล สถานศึกษา เพื่อการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ โดยยึดหลักธรรมาภิบาล
	(๒) ส่งเสริม สนับสนุน ให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ใช้ระบบการบริหารจัดการที่มุ่งเน้นคุณธรรมและความโปร่งใสในการทำงานตามหลักการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment : ITA)
	(๓) ส่งเสริม สนับสนุน ให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานำนวัตกรรม และเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) มาใช้ในการบริหารงาน
	(๔) ส่งเสริมการบริหารจัดการเขตพื้นที่การศึกษาโดยใช้พื้นที่เป็นฐาน  (Area-based Management) รูปแบบการบริหารแบบกระจายอำนาจ “CLUSTERs”
	(๕) ส่งเสริม การมีส่วนร่วม จัดทำแผนบูรณาการจัดการศึกษาในระดับพื้นที่
	(๖) สร้างความเข้มแข็งในการยกระดับคุณภาพการศึกษารูปแบบเครือข่าย  เช่น เครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษา ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ สหวิทยาเขต กลุ่มโรงเรียน ฯลฯ
	(๗) ส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนของสังคมมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาแบบบูรณาการ ที่ตอบสนองความต้องการของประชาชนและพื้นที่
	(๘) ส่งเสริม สนับสนุน ผู้ปกครอง ชุมชน สังคม และสาธารณชน ให้มีความรู้ ความเข้าใจ และมีส่วนร่วมรับผิดชอบ (Accountability) ในการบริหารจัดการศึกษา
	(๙) ส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนของสังคมเข้ามามีส่วนร่วมสนับสนุนทรัพยากร เพื่อการศึกษา

	๖.๓  พัฒนานวัตกรรม เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) และระบบการทำงานที่เป็นดิจิทัลเข้ามาประยุกต์ใช้อย่างคุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด
	(๑) ศึกษา วิเคราะห์ นำ Cloud  Technology มาให้บริการหน่วยงานในสังกัดทุกระดับทั้งในรูปแบบ Private Cloud Hybridge Cloud และ public Cloud ทั้งในระดับ IaaS Paas และ SaaS
	(๒) ศึกษา วิเคราะห์ นำ Big Data Technology มาใช้ในการเชื่อมโยงข้อมูลของนักเรียนในฐานข้อมูลต่าง ๆ เพื่อนำมาวิเคราะห์ คุณภาพของผู้เรียนในมิติต่าง ๆ
	(๓) พัฒนาแพลตฟอร์มดิจิทัล (Digital Platform) เพื่อสนับสนุนภารกิจ ด้านบริหารจัดการศึกษาทั้งระบบพร้อมให้บริการ (Services) เชื่อมโยงข้อมูล เพื่อแลกเปลี่ยน และบูรณาการข้อมูลภาครัฐทั้งภายในและนอกสังกัดอีกทั้งยังเป็นระบบกลางสำหรับใช้ในการพิสูจน์ยืนยันตัวตน...
	(๔) พัฒนาแพลตฟอร์มดิจิทัล (Digital Platform) ด้านการเรียนรู้ของผู้เรียน และบุคลากรทางการศึกษา ด้านการบริหารงาน เชื่อมโยงถึงการพัฒนาครู เพื่อให้สอดคล้อง กับความก้าวหน้าในอาชีพ ตลอดจนพัฒนา ระบบข้อมูลสารสนเทศของผู้เรียนเป็นรายบุคคล ตั้งแต่ระดับปฐมวัย จนจ...






