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ส่วนที่ 1 
สภาพการจัดการศึกษา 

สภาพปัจจุบันของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1  
 ที่ตั้ง   

อาคารอำนวยการกลาง ชั้น 4   ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ ตำบลช้างเผือก อำเภอเมืองเชียงใหม่ 
จังหวัดเชียงใหม่  50300    

สภาพภูมิศาสตร์ 
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 มีพ้ืนที่ความรับผิดชอบดูแลให้การสนับสนุน 

ส่งเสริมและให้บริการทางการศึกษาครอบคลุม 4 อำเภอ มีเนื้อที่ประมาณ 1,463.83 ตารางกิโลเมตร ได้แก่ 
อำเภอเมืองเชียงใหม่ อำเภอดอยสะเก็ด อำเภอสันกำแพง และอำเภอแม่ออน มีอาณาเขตติดต่อกับอำเภอ
ใกล้เคียง  ดังนี้ 

  
ตารางท่ี 1 แสดงอาณาเขตติดต่อสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 
 

ทิศ เขตติดต่อ 
  
ทิศเหนือ ติดต่อกับอำเภอแม่ริม 
ทิศตะวันออก ติดต่อกับอำเภอสันทราย อำเภอสันกำแพง อำเภอดอยสะเก็ด 
ทิศใต้ ติดต่อกับอำเภอสารภี อำเภอหางดง 
ทิศตะวันตก ติดต่อกับอำเภอหางดง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

อำเภอเมืองเชียงใหม ่

อำเภอดอยสะเก็ด 

อำเภอสันกำแพง 

อำเภอแมอ่อน 
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อำนาจหน้าที่ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 
     สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1  เป็นหน่วยงานที่อยู่ภายใต้        
การกำกับดูแลของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  มีหน้าที่ดำเนินการให้เป็นไปตามอำนาจหน้าที่   
ตามความในมาตรา 38 แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม มาตรา 37   
แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม และ        
ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การแบ่ งส่วนราชการภายในสำนักงานเขตพ้ื นที่ การศึกษา               
พ.ศ.2560 และฉบับที่ 2 พ.ศ.2561 ดังต่อไปนี้ 
  มาตรา 38 แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม กำหนดให้
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา มีอำนาจหน้าที่ในการกำกับดูแล จัดตั้ง ยุบ รวม หรือเลิกสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานใน
เขตพ้ืนที่การศึกษา ประสาน ส่งเสริมและสนับสนุนสถานศึกษาเอกชนในเขตพ้ืนที่การศึกษา ประสานและ
ส่งเสริมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้สามารถจัดการศึกษาสอดคล้องกับนโยบายและมาตรฐานการศึกษา 
ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาของบุคคล ครอบครัว องค์กรชุมชน องค์กรเอกชน องค์กรวิชาชีพ สถาบัน
ศาสนา สถานประกอบการ และสถาบันสังคมอ่ืนที่จัดการศึกษาในรูปแบบที่หลากหลายในเขตพ้ืนที่การศึกษา 

มาตรา 37 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 และ
ที่แก้ไขเพ่ิมเติม กำหนดให้สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามีอำนาจหน้าที่เกี่ ยวกับการศึกษา ตามที่กำหนดไว้ใน 
กฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการหรือกฎหมายอื่น และมีอำนาจหน้าที่ดังนี้  

(1) อำนาจหน้าที่ในการบริหารและการจัดการศึกษา และพัฒนาสาระของหลักสูตรการศึกษา 
ให้สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  

(2) อำนาจหน้าที่ในการพัฒนางานด้านวิชาการและจัดให้มีระบบประกันคุณภาพภายใน 
สถานศึกษาร่วมกับสถานศึกษา  

(3) รับผิดชอบในการพิจารณาแบ่งส่วนราชการภายในสถานศึกษาของสถานศึกษา และ 
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 

ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่อง การแบ่งส่วนราชการภายในสำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา พ.ศ.2560  และฉบับที่ 2 พ.ศ.2561   มีอำนาจหน้าที่ ดังนี้ 

1. จัดทำนโยบาย แผนพัฒนาและมาตรฐานการศึกษาของเขตพ้ืนที่การศึกษาให้สอดคล้องกับ 
นโยบายมาตรฐานการศึกษา แผนการศึกษา แผนพัฒนาการศึกษาข้ันพื้นฐานและความต้องการของท้องถิ่น 

          2. วิเคราะห์จัดตั้งงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปของสถานศึกษา และหน่วยงานในเขตพ้ืนที่ 
การศึกษา และแจ้งจัดสรรงบประมาณที่ได้รับให้หน่วยงานข้างต้นรับทราบและกำกับ ตรวจสอบ ติดตาม        
การใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงานดังกล่าว 

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

7. จัดระบบการประกันคุณภาพการศึกษาและประเมินผลสถานศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
8. ประสาน ส่งเสริม สนับสนนุ การจัดการศึกษาของสถานศึกษาของเอกชน องค์กรปกครอง        

ส่วนท้องถิ่น รวมทั้งบุคคล องค์กรชุมชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และสถาบันอ่ืนที่
จัดรูปแบบที่หลากหลายในเขตพ้ืนที่การศึกษา 

9. ดำเนินการและประสาน ส่งเสริม สนับสนุนการวิจัยและพัฒนาการศึกษาในเขตพ้ืนที่ 
การศึกษา 

10.ประสาน ส่งเสริมการดำเนินงานของคณะอนุกรรมการ และคณะทำงานด้านการศึกษา 
11.ประสานการปฏิบัติราชการทั่วไปกับองค์กร หน่วยงานภาครัฐ เอกชน และองค์กรปกครอง         

ส่วนท้องถิ่น ในฐานะสำนักงานผู้แทนกระทรวงศึกษาธิการในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
                     12.ปฏิบัตหิน้าที่อื่นเกี่ยวกับกิจการภายในเขตพ้ืนที่การศึกษาที่มิได้ระบุให้เป็นหน้าที่ของผู้ใด 
โดยเฉพาะ หรือปฏิบัติงานอ่ืนตามท่ีมอบหมาย 

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

ให้ส่วนราชการภายในสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้              
(1) กลุ่มอำนวยการ มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ 
 (ก) ปฏิบัติงานสารบรรณสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
 (ข) ดำเนินการเก่ียวกับงานช่วยอำนวยการ 
 (ค) ดำเนินการเก่ียวกับอาคารสถานที่ สิ่งแวดล้อม และยานพาหนะ 
 (ง) จัดระบบบริหารงาน การควบคุมภายใน และพัฒนาองค์กร 
 (จ) ประชาสัมพันธ์ เผยแพร่กิจการ ผลงาน และบริการข้อมูลข่าวสาร 
 (ฉ) ประสานการดำเนินงานระหว่างหน่วยงานภายในและภายนอกเขตพ้ืนที่การศึกษา 
 (ช) ดำเนินการเลือกตั้งและสรรหากรรมการและอนุกรรมการ 
 (ฌ) ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่เกี่ยวข้องกับกิจการภายในของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาที่ 
 มิใช่งาน ของส่วนราชการใดโดยเฉพาะ 



๔ 
 

 (ญ) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือ
ได้รับมอบหมาย 
(2) กลุ่มนโยบายและแผน มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้   

    (ก) จัดทำนโยบายและแผนพัฒนาการศึกษาให้สอดคล้องกับนโยบาย มาตรฐาน 
 การศึ กษ า แผนการศึ กษ า แผน พัฒ นาการศึ กษ าขั้ น พ้ื นฐาน  และความต้ องการของท้ องถิ่ น  
    (ข) วิเคราะห์การจัดตั้งงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปของสถานศึกษาและแจ้งการ 
 จัดสรร งบประมาณ 

    (ค) ตรวจสอบ ติดตาม ประเมิน และรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณและผลการปฏิบัติ
ตามนโยบายและแผน 
    (ง) ดำเนินการวิเคราะห์ และจัดทำข้อมูลเกี่ยวกับการจัดตั้ง ยุบ รวม เลิก และโอน
สถานศึกษาข้ันพื้นฐานที่ได้รับมอบหมาย 

 
 (3) กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มีอำนาจหน้าที่

ดังต่อไปนี้ 
        (ก) ศึกษา วิเคราะห์ ดำเนินการ และส่งเสริมการจัดการศึกษาทางไกล 
        (ข) ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศเพ่ือการบริหารและการจัด
การศึกษา 
        (ค) ดำเนินงานสารสนเทศเพ่ือการบริหารและการจัดการศึกษา สารสนเทศ และการสื่อสาร
        (จ) ส่งเสริม สนับสนุน และดำเนินงานบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ 

      (ฉ) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้อง หรือที่
ได้รับมอบหมาย 

 
   (4) กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ 
    (ก) ดำเนินงานเกี่ยวกับงานบริหารการเงิน 
    (ข) ดำเนินงานเกี่ยวกับงานบริหารงานบัญชี 
    (ค) ดำเนินงานเกี่ยวกับงานบริหารงานพัสดุ 
    (ง) ดำเนินงานเกี่ยวกับงานบริหารสินทรัพย์ 
    (จ) ให้คำปรึกษาสถานศึกษาเกี่ยวกับการดำเนินงานบริหารการเงิน งานบัญชี งาน 
 พัสดุ และงานบริหารสินทรัพย์ 
    (ฉ) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้อง หรือ 
 ที่ได้รับมอบหมาย 
   (5) กลุ่มบริหารงานบุคคล มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ 
    (ก) วางแผนอัตรากำลังและกำหนดตำแหน่ง 
    (ข) ส่งเสริม สนับสนุนการมีหรือเลื่อนวิทยฐานะ 
    (ค) วิเคราะห์และจัดทำข้อมูลเกี่ยวกับการสรรหา บรรจุและแต่งตั้ง ย้าย โอน และ 
 การลาออกจากราชการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 



๕ 
 

    (ง) ศึกษา วิเคราะห์ และดำเนินการเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติงาน การ 
 เลื่อนเงินเดือน การมอบหมายหน้าที่ให้ปฏิบัติของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
    (จ) จัดทำข้อมูลเกี่ยวกับบำเหน็จความชอบและทะเบียนประวัติ 
    (ฉ) จัดทำข้อมูลระบบจ่ายตรงเงินเดือนและค่าจ้างประจำ 
    (ช) ปฏิบัติการบริการและอำนวยความสะดวกในเรื่องการออกหนังสือรับรองต่าง ๆ 
 การออกบัตรประจำตัว และการขออนุญาตต่าง ๆ 
    (ซ) ศึกษา วิเคราะห์ และจัดทำข้อมูลเพื่อดำเนินงานวินัย อุทธรณ์ ร้องทุกข์และ การ 
 ดำเนินคดีของรัฐ 
    (ฌ) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้อง 
 หรือที่ได้รับมอบหมาย 
   (6) กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ 
    (ก) ดำเนินงานฝึกอบรมการพัฒนาก่อนแต่งตั้ง 
    (ข) ดำเนินงานฝึกอบรมพัฒนาเพื่อเพ่ิมศักยภาพการปฏิบัติงาน 
    (ค) ดำเนินงานพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นไป ตาม 
 มาตรฐาน วิชาชีพและจรรยาบรรณ 
    (ง) ปฏิบัติงานส่งเสริม สนับสนุน และยกย่องเชิดชูเกียรติข้าราชการครูและบุคลากร 
 ทางการศึกษา 
    (จ) ดำเนินการเกี่ยวกับการลาศึกษาต่อ ฝึกอบรม หรือปฏิบัติการวิจัยภายในประเทศ 
 หรือต่างประเทศ 
    (ฉ) ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และเสริมสร้างระบบเครือข่ายการพัฒนาครูและบุคลากร 
 ทางการศึกษา 
    (ช) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้อง หรือ 
ที่ได้รับมอบหมาย 
   (7) กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ 
    (ก) ประสาน ส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาหลักสูตรการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน หลักสูตร 
 การศึกษาระดับก่อนประถมศึกษา และหลักสูตรการศึกษาพิเศษ 
    (ข) ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย เพ่ือพัฒนาหลักสูตรการสอนและกระบวนการเรียนรู้ ของ 
 ผู้เรียน 
    (ค) วิจัย พัฒนา ส่งเสริม ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินเกี่ยวกับการวัดและ การ 
 ประเมินผลการศึกษา 
    (ง) วิจัย พัฒนา ส่งเสริม มาตรฐานการศึกษาและการประกันคุณภาพการศึกษา 
 รวมทั้งประเมิน ติดตาม และตรวจสอบคุณภาพการศึกษา 
    (จ) นิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา 
    (ฉ) ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และพัฒนาสื่อนวัตกรรมการนิเทศทางการศึกษา 
    (ช) ปฏิบัติงานเลขานุการคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศ 
 การศึกษา ของเขตพ้ืนที่การศึกษา 



๖ 
 

    (ซ) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง 
 หรือ ที่ได้รับมอบหมาย 

(8) กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ 
   (ก) ศึกษา วิเคราะห์ ส่งเสริม สนับสนุน และดำเนินงานเกี่ยวกับศาสตร์พระราชา 
   (ข) ส่งเสริมการจัดการศึกษาขัน้พ้ืนฐานในรูปแบบการศึกษาในระบบ  การศึกษานอกระบบและ

การศึกษาตามอัธยาศัย 
 (ค) ส่งเสริม สนับสนุน และดำเนินการเกี่ยวกับการจัดเตรียมข้อมูลการจัดการศึกษา 

ขั้นพ้ืนฐานของบุคคล ครอบครัว องค์กร ชุมชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และ
สถาบันสังคมอ่ืน 

 (ง) ประสานและส่งเสริมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้สามารถจัดการศึกษาสอดคล้อง 
 กับนโยบาย และมาตรฐานการศึกษา 

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

เนตรนารี ผู้บำเพ็ญประโยชน์ นักศึกษาวิชาทหาร ประชาธิปไตย วินัยนักเรียน การพิทักษ์สิทธิเด็ก และ
เยาวชน และงานกิจการนักเรียนอ่ืน 

 (ช) ส่งเสริม สนับสนุนการระดมทรัพยากรเพ่ือการศึกษา 
 (ซ) ประสานการป้องกันและแก้ไขปัญหาการใช้สารเสพติด และส่งเสริมป้องกันแก้ไข 

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

ที่ได้รับมอบหมาย 
  (9) หน่วยตรวจสอบภายใน ให้ปฏิบัติงานขึ้นตรงกับหัวหน้าส่วนราชการ และมีอำนาจ 

  (ก) ดำเนินงานเกี่ยวกับงานตรวจสอบการเงิน การบัญชี และตรวจสอบระบบการ 
 ดูแล ทรัพย์สิน 
  (ข) ดำเนินงานเกี่ยวกับงานตรวจสอบการดำเนินงานหรือกระบวนการปฏิบัติงาน 
 เปรียบเทียบกับผลผลิตหรือเป้าหมายที่กำหนด 
  (ค) ดำเนินงานเกี่ยวกับการประเมินการบริหารความเสี่ยง 
  (ง) ดำเนินการอื่นเกี่ยวกับการตรวจสอบภายในตามที่กฎหมายกำหนด 
  (จ) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือ 
ที่ได้รับมอบหมาย 

(10) กลุ่มกฎหมายและคดี ให้ปฏิบัติงานขึ้นตรงกับผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่ 
การศึกษา และมีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ 
            (ก) ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนากรมีวินัยและรักษาวินัย 



๗ 
 

    (ข) ดำเนินการสืบสวนเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน 
    (ค) ดำเนินการสอบสวนเกี่ยวกับวินัยและการตรวจพิจารณาวินัย 
    (ง) ดำเนินการเกี่ยวกับการอุทธรณ์และการพิจารณาอุทธรณ์ 
    (จ) ดำเนินการเกี่ยวกับการร้องทุกข์และการพิจารณาร้องทุกข์ 
    (ฉ) ดำเนินการเก่ียวกับความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ 
    (ช) ดำเนินการเกี่ยวกับงานคดีปกครอง คดีแพ่ง คดีอาญา และคดีอ่ืน ๆ ของรัฐ 
    (ซ) ดำเนินการป้องกันและปราบปรามการทุจรติและประพฤติมิชอบ 
    (ฌ) ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย จัดทำข้อมูลและติดตามประเมินผลเพ่ือพัฒนางานกฎหมายและ
งานคดีของรัฐ 
    (ญ) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่
ได้รับมอบหมาย 
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โครงสร้างการบริหารสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 

 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่เขตพื้นที่
การศึกษาการศึกษา 

คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ  
ประเมินและนิเทศการศึกษา 

หน่วยตรวจสอบภายใน/กลุม่
กฎหมายและคด ี

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 

กลุ่มอำนวยการ กลุ่มนโยบายและแผน กลุ่มบริหารงานบุคคล กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 
 

กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ 

กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล 
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการ
จัดการศึกษา 



๙ 
 

ด้านการบริหารจัดการศึกษา 

 สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 มีสถานศึกษาในสังกัดที่รับผิดชอบในพ้ืนที่ 4 
อำเภอ ได้แก่ อำเภอเมืองเชียงใหม่ อำเภอดอยสะเก็ด อำเภอสันกำแพง และอำเภอแม่ออน ซึ่งมีผล การ
ดำเนินงานด้านการบริหารจัดการตามภารกิจ ดังนี้ 

1. ปริมาณการศึกษา 
              จำนวนสถานศึกษา นักเรียน ครู และห้องเรียน ปีการศึกษา 2563 

ที ่ อำเภอ 
จำนวน

สถานศึกษา 
(แห่ง) 

จำนวนนักเรียน 
(คน) 

จำนวนครู 
(คน) 

จำนวนห้องเรียน
(ห้อง) 

1 เมืองเชียงใหม่ 31 10,625 561 415 
2 ดอยสะเก็ด 24 4,171 253 245 
3 สันกำแพง 22 4,908 267 230 
4 แม่ออน 9 1,298 87 76 

รวมทั้งสิ้น 86 21,002 1,168 966 

    จำนวนสถานศึกษา นักเรียน ครู และห้องเรียน ปีการศึกษา 2564 

ที ่ อำเภอ 
จำนวน

สถานศึกษา 
(แห่ง) 

จำนวนนักเรียน 
(คน) 

จำนวนครู 
(คน) 

จำนวนห้องเรียน
(ห้อง) 

1 เมืองเชียงใหม่ 31 10,662 557 426 
2 ดอยสะเก็ด 23 4,103 248 241 
3 สันกำแพง 22 5,033 275 230 
4 แม่ออน 9 1,335 88 76 

รวมทั้งสิ้น 85 21,133 1,168 973 

* โรงเรียนป่าสักงาม อำเภอดอยสะเก็ด ยุบเลิกสถานศึกษา ตั้งแต่ปีการศึกษา 2564  

 

 

 



๑๐ 
 

    จำนวนข้อมูลนักเรียนจำแนกตามระดับชั้น ปีการศึกษา 2563 – 2564 

 
ระดับชั้น ปีการศึกษา 2563 ปีการศึกษา 2564 

อนุบาลปีที่ 1 255 285 
อนุบาลปีที่ 2 1,251 1,142 
อนุบาลปีที่ 3 1,497 1,410 

รวมก่อนประถมศึกษา 3,003 2,837 
ประถมศึกษาปีที่ 1 2,822 2,846 
ประถมศึกษาปีที่ 2 2,854 2,797 
ประถมศึกษาปีที่ 3 2,630 2,858 
ประถมศึกษาปีที่ 4 2,531 2,626 
ประถมศึกษาปีที่ 5 2,497 2,519 
ประถมศึกษาปีที่ 6 2,456 2,454 
รวมประถมศึกษา 15,790 16,100 
มัธยมศึกษาปีที่ 1 728 787 
มัธยมศึกษาปีที่ 2 746 691 
มัธยมศึกษาปีที่ 3 735 718 

รวมมัธยมศึกษาตอนต้น 2,209 2,196 
รวมทั้งสิ้น 21,002 21,133 

 

 
 จำนวนบ้านเรียน สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 ปีการศึกษา 2563 – 2564 

ที ่ อำเภอ ปีการศึกษา 2563 ปีการศึกษา 2564 
จำนวนบ้านเรียน

(แห่ง) 
จำนวนนักเรียน

(คน) 
จำนวนบ้านเรียน

(แห่ง) 
จำนวนนักเรียน

(คน) 
1 เมืองเชียงใหม่ 24 25 31 40 
2 ดอยสะเก็ด 3 3 6 7 
3 สันกำแพง 9 10 4 7 
4 แม่ออน 1 1 1 2 

รวมทั้งสิ้น 37 39 42 56 
 



๑๑ 
 

    จำนวนโรงเรียนจำแนกตามขนาดโรงเรียน ปีการศึกษา 2563 – 2564 
 

ขนาดโรงเรียน จำนวนโรงเรียนแยกตามขนาดโรงเรียน 
ปีการศึกษา 2563 ปีการศึกษา 2564 

นักเรียน 1-120 คน 35 34 
นักเรียน 120-200 คน 18 18 
นักเรียน 201-300 คน 15 14 
นักเรียน 301-500 คน 10 11 
นักเรียน 501-1,499 คน 6 6 
นักเรียน 1,500-2,499 คน 2 2 

รวม 86 85 
  จำนวนข้อมูลครูและบุคลากรทางการศึกษา ในสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา เชียงใหม่   

เขต 1  ปีงบประมาณ 2565 
ที ่ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

ในสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 
จำนวน
(คน) 

1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2 
3 

ข้าราชการที่ปฏิบัติงานในสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 
1.1 ผู้อำนวยการ 
1.2 รองผู้อำนวยการ 
1.3 กลุ่มอำนวยการ 
1.4 กลุ่มบริหารงานบุคคล 
1.5 กลุ่มนโยบายและแผน 
1.6 กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ 
1.7 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 
1.8 กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา 
1.9 กลุ่มกฎหมายและคดี 
1.10กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
1.11กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากร 
1.12หน่วยตรวจสอบภายใน 
ลูกจ้างประจำ 
ลูกจ้างชั่วคราว/พนักงานราชการ 

 
1 
4 
7 
9 
7 
9 
4 

15 
2 
1 
1 
3 
5 
9 

รวมทั้งสิ้น 77 
 



๑๒ 
 

  จำนวนข้อมูลผู้บริหาร/ข้าราชการครูและบุคลากรในสถานศึกษา ปีงบประมาณ 2565 

ที ่ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ในสถานศึกษา 87 แห่ง 

จำนวน
(คน) 

1 
 
 
   
    
  2 
  3 
4 

ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
1.1 ผู้อำนวยการสถานศึกษา 
1.2 รองผู้อำนวยการสถานศึกษา 
1.3 คร ู
1.4 บุคลากรทางการศึกษา 
พนักงานราชการ(ครู) 
ลูกจ้างประจำ 
ลูกจ้างชั่วคราว 
4.1 ครูขั้นวิกฤต 
4.2 ครูวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ 
4.3 ครูผู้ทรงคุณค่า 
4.4 เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน 
4.5 พ่ีเลี้ยงเด็กพิการ 
4.6 นักการภารโรง 
 

 
80 
15 

1,073 
1 

17 
44 

 
38 
11 
5 

82 
39 
35 

รวมทั้งสิ้น 1,442 
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2. คุณภาพการศึกษา                                                                                                         

       2.1 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ  (O-NET)  ปีการศึกษา  2563  เปรียบเทียบ
กับ ระดับประเทศ  ระดับสังกัด  และระดับเขตพื้นที่การศึกษา  

ระดับประถมศึกษาปีที่ 6 
                     คะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ  (O-NET)  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6   
ปีการศึกษา 2563 ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา ระดับสังกัดและระดับประเทศ 

กลุ่มสาระ ระดับเขตพื้นที่ ระดับสังกัด ระดับประเทศ 

ภาษาไทย 61.40 54.96 56.20 

คณิตศาสตร ์ 34.31 28.59 29.99 

วิทยาศาสตร์ 41.48 37.64 38.78 
ภาษาอังกฤษ 49.43 38.87 43.55 

เฉลี่ย 46.66 40.02 42.13 
จากตาราง พบว่า คะแนนเฉลี่ยทั้ง 4  กลุ่มสาระการเรียนรู้และรวมเฉลี่ย ของการทดสอบทาง

การศึกษา ระดับชาติ  (O-NET)  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2563 ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษามีคะแนน
เฉลี่ยสูงกว่าระดับสังกัดและระดับประเทศ   

ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3  
                     คะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ  (O-NET)  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3   
ปีการศึกษา 2563 ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา  ระดับสังกัดและ ระดับประเทศ 

กลุ่มสาระ ระดับเขตพื้นที่ ระดับสังกัด ระดับประเทศ 

ภาษาไทย 61.29 55.18 54.29 

คณิตศาสตร์ 24.32 25.82 25.46 

วิทยาศาสตร์ 30.96 30.17 29.89 

ภาษาอังกฤษ 33.78 34.14 34.38 

เฉลี่ย 37.59 36.33 35.89 

                     จากตาราง พบว่า คะแนนเฉลี่ยรวม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  มีผลคะแนนเฉลี่ยสูงกว่า ระดับ
สังกัด  และระดับประเทศ  โดยในสาระการเรียนรู้ภาษาไทย และสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ มีคะแนนสูงกว่า
ระดับประเทศ  และระดับสังกัด ส่วนสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ และภาษาอังกฤษ ระดับเขตพ้ืนที่มีคะแนน
เฉลี่ยต่ำกว่าระดับสังกัด และระดับประเทศ 



๑๔ 
 

2.2  ผลการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT)  ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3   ปีการศึกษา  2563   
เปรียบเทียบกับ ระดับประเทศ  ระดับสังกัด  และระดับเขตพื้นที่การศึกษา  

    

ด้าน ระดับเขตพื้นที่ ระดับ สพฐ. ระดับประเทศ 
ด้านคณิตศาสตร์ 40.83 41.30 40.47 
ด้านภาษาไทย 48.67 47.76 47.46 

รวมความสามารถ
ทั้ง 2 ด้าน 

44.75 44.53 43.97 

                    จากตาราง พบว่า  คะแนนเฉลี่ยผลการประเมินคุณภาพ (NT) ของนักเรียนชั้นประถมศึกษา     
ปีที่ 3  โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่  เขต  1  ในปีการศึกษา 2563   
สูงกว่าระดับระดับประเทศ ทั้งด้านคณิตศาสตร์และภาษาไทย  และด้านคณิตศาสตร์ต่ำกว่าระดับสำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  

           เปรียบเทียบการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3  ปีการศึกษา 
2564 กับ ปีการศึกษา 2563 

ด้าน ปีการศึกษา 2562 ปีการศึกษา 2563 ผลต่าง 63/62 

ด้านคณิตศาสตร์ 49.48 40.83 -8.65 

ด้านภาษาไทย 49.27 48.67 0.60 

รวมความสามารถ 

ทั้ง 2 ด้าน 

49.37 44.75 4.62 

  จากตาราง พบว่า คะแนนเฉลี่ยผลการประเมินคุณภาพ (NT) ของนักเรียนชั้นประถมศึกษา      
ปีที่ 3 โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1  เมื่อเปรียบเทียบปีการศึกษา 
2562-2563 มีผลต่างเพิ่มขึ้น 

 

 



๑๕ 
 

2.3  ผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน  ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1   ปีการศึกษา  
2563   เปรียบเทียบกับ ระดับประเทศ  ระดับสังกัด  และระดับเขตพื้นที่การศึกษา  

       

สมรรถนะ ระดับเขตพื้นที่ ระดับ สพฐ. ระดับประเทศ 

อ่านออกเสียง 65.38 74.13 74.14 

อ่านรู้เรื่อง 64.41 72.23 71.86 

รวมทั้ง 2 สมรรถนะ 64.90 73.20 73.02 

                     จากตาราง พบว่า  คะแนนเฉลี่ยผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 1 (RT) โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่  เขต  1          
ในปีการศึกษา 2563 ต่ำกว่าระดับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และระดับประเทศ  

                      เปรียบเทียบผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้ เรียน   ของนักเรียน               
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1  ปีการศึกษา 2564 กับ ปีการศึกษา 2563 

สมรรถนะ ปีการศึกษา 2562 ปีการศึกษา 2563 ผลต่าง 63/62 

อ่านออกเสียง 60.04 65.38 5.34 

อ่านรู้เรื่อง 66.80 64.41 -2.39 

รวมทั้ง 2 สมรรถนะ 63.42 64.90 1.48 

                     จากตาราง พบว่า  คะแนนเฉลี่ยผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 1 (RT) โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่  เขต  1 เมื่อ
เปรียบเทียบปีการศึกษา 2562-2563 มีผลต่างเพิ่มขึ้น 
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 3. ด้านโอกาสทางการศึกษา 

   3.1 ผลการรับนักเรียนเปรียบเทียบกับแผนการรับนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2564 

ระดับชั้น โรงเรียนที่
เปิดรับ
นักเรียน 

แผนการรับนักเรียน ผลการรับนักเรียน 
ห้องเรียน นักเรียน

(คน) 
ห้องเรียน ร้อยละ นักเรียน 

(คน) 
ร้อยละ 

อนุบาล 59 80 1,947 75 93.75 1,172 60.19 
ประถมศึกษาปีที่1 80 126 3,907 125 99.20 2,846 70.28 
มัธยมศึกษาปีที่ 1 23 34 1,170 32 94.11 787 67.26 
 

   3.2  ข้อมูลนักเรียนที่จบการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2563  เรียนต่อชั้น 
มัธยมศึกษาปีที่ 1 ในปีการศึกษา 2564 
 

รายการ จำนวน
นักเรียนท่ี
จบ ป.6 

จำนวนนักเรียนที่เรียนต่อ (คน) รวม 
สพฐ. เอกชน พระปริยตัิธรรม อปท. กศน. อื่นๆ รวม ร้อยละ 

86
โรงเรียน 

 
2,440 2,269 64 32 8 15 52 2,440 100 

 

    3.3 ข้อมูลนักเรียนที่จบการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2563  เรียนต่อในปีการศึกษา 2564 
 

รายการ จำนวนนักเรียนท่ี
จบ ม.3 

จำนวนนักเรียนที่เรียนต่อ ปีการศึกษา 2563 (คน) ไม่เรียนต่อ 
(คน) รวม ร้อยละ 

 
27 โรงเรียน 

 
695 681 97.99 14                                                                                               
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4. ด้านประสิทธิภาพการบริหารจัดการ 

        ผลการประเมินผลการบริหารจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐานของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
เชียงใหม่ เขต 1 ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564 

ที ่ รายการ ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
ผล
คะแนน 

ระดับคณุภาพ ผลคะแนน ระดับคณุภาพ ผลคะแนน ระดับคณุภาพ 

1 การประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใสในการดำเนินงานของ 
สพท.ออนไลน์ (ITA Online)  
 

94.02 A 99.59 AA 99.40 AA 

2 การประเมินผลการบริหารและ
การจัดการศึกษาของ สพท. 
ตามมาตรฐานสำนักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษา 
 

3 ดี 5 ดีเยี่ยม 
- 

(ไม่ประเมิน
ค่าคะแนน) 

ดีเยี่ยม 

3 การประเมินส่วนราชการตาม
มาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติราชการ KRS 
 

4.57 คุณภาพ 4.70 คุณภาพ - คุณภาพ 

4 การประเมินผลการบริหารและ
การจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
ตามตัวชี้วัดแผนปฏิบัติราชการ
ของ สพฐ. ARS 
 

4.58 ดีเยี่ยม 4.50 ดีเยี่ยม 
- 

(ไม่ประเมิน
ค่าคะแนน) 

ระดับมาก 

              จากผลการประเมินการบริหารจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานทั้ง 4 ด้าน มีการพัฒนาอยู่ในระดับคุณภาพสูงสุด
ทุกด้าน ทั้งนี้ด้านการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ITA Online ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ผลคะแนน 
99.40 เป็นผลคะแนนในลำดับที่ 5 ของประเทศ (จาก 225 เขตพ้ืนที่)   และการประเมินการบริหารและการจัด
การศึกษาขั้นพ้ืนฐานตามตัวชี้วัดแผนปฏิบัติราชการของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน บรรลุค่า
เป้าหมายระดับมาก (ระดับสูงสุด) ได้รับมอบโล่รางวัลสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาที่มีผลการประเมินฯ บรรลุค่า
เป้าหมายระดับมาก เป็นสำนักงานเขตพ้ืนที่ที่ได้รับโล่รางวัล 1 ใน 38 แห่ง จาก 225 เขตพ้ืนที่การศึกษา 
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 5. ด้านการบริหารงบประมาณ 

  สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 ได้พัฒนาระบบการบริหาร
งบประมาณ และการกำกับ ติดตาม ตรวจสอบการบริหารจัดการงบประมาณที่มีประสิทธิภาพอย่างจริงจังและ
ต่อเนื่อง  โดยกำหนดเป้าหมายให้สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา สถานศึกษา เบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม     
ได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 96  และงบลงทุนไม่น้อยกว่าร้อยละ 87  ซึ่งสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
เชียงใหม่ เขต 1  มีผลการดำเนินงานด้านการบริหารงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ดังนี้   
งบประมาณที่ได้รับจัดสรร   จำนวนรวมทั้งสิ้น 252,304,599 บาท   เบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวมทั้งสิ้น 
239,971,187.24 บาท คิดเป็นร้อยละ 95.12   และงบลงทุนได้รับจัดสรร จำนวน 54,153,540 บาท 
สามารถเบิกจ่ายงบประมาณได้ 53,881,450 บาท คิดเป็นร้อยละ 99.50  

งบประมาณ งบประมาณ 
ที่ได้รับจัดสรร 

ผลการเบิกจ่าย 
ผูกพัน ร้อยละ เบิกจ่าย ร้อยละ 

 

งบบุคลากร 
 

 

6,387,200.00 
 

- 
 

- 
 

6,276,319.02 
 

98.26 

 

งบดำเนินงาน 
 

 

44,339,299.00 
 

2,244,433.00 
 

5.06 
 

40,666,239.42 
 

91.72 

 

งบลงทุน 
 

 

54,153,540.00 
 

21,269,617.93 
 

39.28 
 

32,611,832.07 
 

60.23 

 

เงินอุดหนุน 
 

 

91,053,340.00 
 

- 
 

- 
 

91,008,065.00 
 

99.95 

 

เงินอุดหนุน 
(เยียวยา COVID19) 

 

42,020,000.00 
 

- 
 

- 
 

42,020,000.00 
 

100.00 

 

งบรายจ่ายอื่น 
 

 

4,351,220.00 
 

- 
 

- 
 

3,874,680.80 
 

89.05 

 

รวม 
 

 

242,304,599.00 
 

23,514,050.93 
 

9.71 
 

216,457,136.31 
 

89.34 

 

 



 
 
 
 
 
 

ส่วนที่ 2   
ทิศทางการพฒันาการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
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ส่วนที่ 2  
ทิศทางการพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

 การจัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของสำนักงานเขตพื้นที ่การศึกษา
ประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 ได้นำกรอบแนวคิดและนโยบายที่เกี่ยวข้องมาเป็นแนวทางในการดำเนินงานดังนี้ 
 1. ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561- 2580) 
 2. แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561 – 2580)  
 3. แผนการปฏิรูปประเทศ 

4. แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 - 2579   
5. นโยบายการจัดการศึกษา ของกระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2565 

 6. นโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 – 2565 
 7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาจังหวัดเชียงใหม่  

8. ทิศทางการจัดการศึกษาของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 
 

ยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2561 - 2580  
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 กำหนดให้รัฐมียุทธศาสตร์ชาติเป็นเป้าหมาย 

การพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนตามหลักธรรมาภิบาล เพ่ือใช้เป็นกรอบในการจัดทำแผนต่าง ๆ ให้สอดคล้อง และ
บูรณาการกัน ต่อมาได้มีการตราพระราชบัญญัติการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2560ซึ่งกำหนดให้หน่วยงาน
รัฐ ทุกหน่วยมีหน้าที่ดำเนินการเพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้ในยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2561 - 2580 มี
วิสัยทัศน์ คือ “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั ่ง ยั ่งยืน เป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลัก
ปรัชญา ของเศรษฐกิจพอเพียง” โดยการประเมินผลการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2561 - 2580 
ประกอบด้วย ความอยู่ดีมีสุขของคนไทยและสังคมไทย ขีดความสามารถในการแข่งขัน การพัฒนาเศรษฐกิจและ
การกระจายรายได ้การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศ ความเท่าเทียมและความเสมอภาคของสังคม ความ
หลากหลายทางชีวภาพ คุณภาพสิ่งแวดล้อม และความยั่งยืนของทรัพยากรธรรมชาติ และประสิทธิภาพการ
บริหารจัดการและการเข้าถึง 2 การให้บริการของภาครัฐ การพัฒนาประเทศในช่วงเวลาของยุทธศาสตร์ชาติ จะ
มุ่งเน้นการสร้างสมดุลระหว่าง การพัฒนาความมั่นคง เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม โดยการมีส่วนร่วมของ
ทุกภาคส่วนในรูปแบบ “ประชารัฐ” ซึ ่งยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ 6 ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย 1) 
ยุทธศาสตร์ด้านความม่ันคง 2) ยุทธศาสตร์ ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 3) ยุทธศาสตร์การพัฒนา
และเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 4) ยุทธศาสตร์การสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 5) 
ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิต ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และ 6) ยุทธศาสตร์ด้านการปรับ
สมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ  
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แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ(พ.ศ. 2561 - 2580)  
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ เป็นแผนที่จัดทำไว้เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ โดยจะ

มีผลผูกพันต่อหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องจะต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามนั้น รวมทั้งการจัดทำงบประมาณรายจา่ย  
ประจำปีงบประมาณจะต้องสอดคล้องกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ซึ ่งประเด็นแผนแม่บทภายใต้  
ยุทธศาสตร์ชาติ 23 ประเด็น ประกอบด้วย 1) ความมั่นคง 2) การต่างประเทศ 3) การพัฒนาการเกษตร 4) 
อุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต 5) การท่องเที่ยว 6) การพัฒนาพื้นที่และเมืองน่าอยู่อัจฉริยะ 7) โครงสร้าง
พื้นฐานระบบโลจิสติกส์และดิจิทัล 8) ผู้ประกอบการและวิสาหกิจขนาดกลาง และขนาดย่อมยุคใหม่ 9) เขต
เศรษฐกิจพิเศษ 10) การปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม 11) การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 12) 
การพัฒนาการเรียนรู้ 13) การสร้างให้คนไทยมีสุขภาวะที่ดี 14) ศักยภาพการกีฬา 15) พลังทางสังคม 16) 
เศรษฐกิจฐานราก 17) ความเสมอภาคและหลักประกันทางสังคม 18) การเติบโตอย่างยั่งยืน 19) การบริหาร
จัดการน้ำทั ้งระบบ 20) การบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ 21) การต่อต้านการทุจริต และ
ประพฤติมิชอบ 22) กฎหมายและกระบวนการยุต ิธรรม และ 23) การวิจ ัยและพัฒนานวัตกรรม  ซึ่ง
กระทรวงศึกษาธิการได้รับมอบหมายให้เป็นองค์กรเจ้าภาพหลัก ในประเด็นที่ 12 การพัฒนาการเรียนรู้ และ
เป็นองค์กรเจ้าภาพร่วม ในประเด็นที่ 11 ศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต สรุปสาระสำคัญได้ดังนี้  

แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (12) ประเด็นการพัฒนาการเรียนรู้ มีเป้าหมายระดับประเด็น 2 
เป้าหมาย คือ 1) คนไทยมีการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากลเพ่ิมขึ้น มีทักษะที่จำเป็นของโลกศตวรรษที่ 
21 สามารถในการแก้ปัญหาปรับตัว สื่อสาร และทำงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิผลเพิ่มขึ้น มีนิสัยใฝ่
เร ียนรู้ อย่างต่อเนื ่องตลอดชีว ิต และ 2) คนไทยได้ร ับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพตามความถนัดและ
ความสามารถ ของพหุปัญญาดีขึ้น มีแผนย่อย 2 แผน ดังนี้  

1. แผนย่อยการปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 ซึ่งมี แนว
ทางการพัฒนา โดย 1) ปรับเปลี่ยนระบบการเรียนรู้สำหรับศตวรรษที่ 21 2) เปลี่ยนโฉมบทบาท “ครู” ให้เป็น
ครูยุคใหม่ 3) เพิ่มประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการศึกษาในทุกระดับ ทุกประเภท 4) พัฒนาระบบ การเรียนรู้
ตลอดชีวิต และ 5) สร้างระบบการศึกษาเพื่อเป็นเลิศทางวิชาการระดับนานาชาติ และมีเป้าหมาย  ให้คนไทยมี
การศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน มีทักษะการเรียนรู้ และมีทักษะที่จำเป็นของโลกศตวรรษที่ 21 สามารถ
เข้าถึงการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตดีขึ้น  

2. แผนย่อยการตระหนักถึงพหุปัญญาของมนุษย์ที่หลากหลาย ซึ่งมีแนวทางการพัฒนา คือ  1) พัฒนา
และส่งเสริมพหุปัญญา 2) สร้างเส้นทางอาชีพ สภาพแวดล้อมการทำงาน และระบบสนับสนุนที่เหมาะสม 
สำหรับผู้มีความสามารถพิเศษ และมีเป้าหมายของแผนย่อย คือ ประเทศไทยมีระบบข้อมูลเพ่ือการส่งเสริม การ
พัฒนาศักยภาพตามพหุปัญญา เพ่ือประโยชน์ในการพัฒนาและการส่งต่อการพัฒนาให้เต็มตามศักยภาพเพ่ิมข้ึน   

แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (11) ประเด็นการพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต มีเป้าหมาย 
ระดับประเด็น คือ คนไทยทุกช่วงวัยมีคุณภาพเพิ่มขึ้น ได้รับการพัฒนาอย่างสมดุล ทั้งด้านร่างกายสติปัญญา  
และคุณธรรม จริยธรรม เป็นผู้ที่มีความรู้และทักษะในศตวรรษที่ 21 รักการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต และ
มีแผนย่อยที่เก่ียวข้องกับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 2 แผนย่อย ได้แก่  

1. แผนย่อยการพัฒนาเด็กตั้งแต่ช่วงการตั้งครรภ์จนถึงปฐมวัย แนวทางการพัฒนาที่เกี่ยวข้อง  กับการ
จัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน คือ จัดให้มีการพัฒนาเด็กปฐมวัยให้มีพัฒนาการ สมรรถนะ และคุณลักษณะที่ดี  ที่
สมวัยทุกด้าน โดยการพัฒนาหลักสูตรการสอนและปรับปรุงสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย ให้มีคุณภาพตามมาตรฐาน 
ที่เน้นการพัฒนาทักษะสำคัญด้านต่าง ๆ อาทิ ทักษะทางสมอง ทักษะด้านความคิดความจำ ทักษะการควบคุม  



๒๑ 
 

อารมณ์ ทักษะการวางแผนและการจัดระบบ ทักษะการรู้จักประเมินตนเอง ควบคู่กับการยกระดับบุคลากร  ใน
สถานพัฒนาเด็กปฐมวัยให้มีความพร้อมทั้งทักษะ ความรู้ จริยธรรม และความเป็นมืออาชีพ เป้าหมายของแผน
ย่อย คือ เด็กเกิดอย่างมีคุณภาพมีการพัฒนาการสมวัย สามารถเข้าถึงบริการที่มีคุณภาพมากขึ้น  

2. แผนย่อยการพัฒนาช่วงวัยเรียน/วัยรุ่น แนวทางพัฒนา ได้แก่ 1) จัดให้มีการพัฒนาทักษะที่สอดรับ 
กับทักษะในศตวรรษที่ 21 โดยเฉพาะทักษะด้านการคิดวิเคราะห์สังเคราะห์ความสามารถในการแก้ปัญหาที่
ซับซ้อน ความคิดสร้างสรรค์การทำงานร่วมกับผู ้อื ่น 2) จัดให้มีการพัฒนาทักษะด้านภาษา ศิลปะ และ
ความสามารถ ในการใช้เทคโนโลยีที่สอดคล้องกับความสามารถ ความถนัดและความสนใจ 3) จัดให้มีการ
พัฒนาทักษะในการ วางแผนชีวิตและวางแผนการเงิน ตลอดจนทักษะที่เชื่อมต่อกับโลกการทำงาน 4) จัดให้มี
พัฒนาทักษะอาชีพ ที่สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ การบ่มเพาะการเป็นนักคิด นักนวัตกร และการ
เป็นผู้ประกอบการใหม่ รวมทั้งทักษะชีวิตที่สามารถอยู่ร่วมกันและทำงานภายใต้สังคมที่เป็นพหุวัฒนธรรม 5) 
ส่งเสริมและสนับสนุน ระบบบริการสุขภาพและอนามัยที่เชื่อมต่อกันระหว่างระบบสาธารณสุขกับโรงเรียนหรือ
สถานศึกษา เพื่อเสริมสร้าง ศักยภาพด้านความฉลาดทางเชาวน์ปัญญา และความฉลาดทางอารมณ์ตลอดจน
ภูมิคุ้มกันด้านต่าง ๆ ในการดำเนินชีวิต ของกลุ่มวัยเรียน/วัยรุ่น เป้าหมายของแผนย่อย คือ วัยเรียน/วัยรุ่น มี
ความรู้และทักษะในศตวรรษที่ 21 ครบถ้วน รู้จักคิด วิเคราะห์ รักการเรียนรู้ มีสำนึกพลเมือง มีความกล้าหาญ
ทางจริยธรรม มีความสามารถในการแก้ปัญหา ปรับตัว สื่อสาร และทำงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิผล
ตลอดชีวิตดีขึ้น  

 
แผนการปฏิรูปประเทศ  
แผนการปฏิรูปประเทศ ได้มีการประกาศเมื่อวันที่ 6 เมษายน 2561 เพื่อกำหนดกลไก วิธีการ และ

ขั้นตอนการปฏิรูปประเทศในด้านต่าง ๆ โดยการปฏิรูปประเทศต้องดำเนินการเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย  ตามที่
บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญ ประกอบด้วย ประเทศชาติมีความสงบเรียบร้อย มีความสามัคคีปรองดอง มีการพัฒนา
อย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และมีความสมดุลระหว่างการพัฒนาด้านวัตถุ กับการพัฒนา
ด้านจิตใจ สังคมมีความสงบสุข เป็นธรรม และมีโอกาสอันทัดเทียมกันเพื่อขจัดความเหลื่อมล้ำ  ประชาชนมี
ความสุข มีคุณภาพชีวิตที่ดี และมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศและการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ซึ่งมีการปฏิรูป 13 ด้าน ได้แก่ 1) ด้านการเมือง 2) ด้านการบริหารราชการ
แผ่นดิน 3) ด้านกฎหมาย 4) ด้านกระบวนการยุติธรรม 5) ด้านเศรษฐกิจ 6) ด้านทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 7) ด้านสาธารณสุข 8) ด้านสื่อสารมวลชน และเทคโนโลยีสารสนเทศ 9) ด้านสังคม 10) ด้าน
พลังงาน 11) ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 12) ด้านการศึกษา 13) ด้าน
วัฒนธรรม กีฬา แรงงาน และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ทั้งนี้ การปฏิรูปประเทศต้องสอดคล้องและเป็นไปใน
ทิศทางเดียวกัน กับยุทธศาสตร์ชาติ ที่มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2562 จึงได้มีการประกาศแผนการ
ปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) ในราชกิจจานุเบกษา วันที ่ 23 กุมภาพันธ์ 2564 ซึ ่งกำหนดแผนงานใน
แผนการปฏิรูปประเทศ ด้านการศึกษา (ฉบับปรับปรุง) 5 เรื่อง ได้แก่ 1) การสร้างโอกาสและความเสมอภาค
ทางการศึกษาตั้งแต่ระดับปฐมวัย 2) การพัฒนาการจัดการเรียนการสอนสู่การเรียนรู้ฐานสมรรถนะ เพ่ือ
ตอบสนองการเปลี ่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21  3) การปฏิรูปกลไก และระบบการผลิตและพัฒนาครูและ
บุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพมาตรฐาน 4) การจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีและระบบอื่น ๆ ที่เน้น
การฝึกปฏิบัติอย่างเต็มรูปแบบ นำไปสู่การจ้างงาน และการสร้างงาน 5) การปฏิรูปบทบาทการวิจัยและระบบ
ธรรมาภิบาลของสถาบันอุดมศึกษา เพื่อสนับสนุน การพัฒนาประเทศไทยออกจากกับดักรายได้ปานกลางอยา่ง
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ยั่งยืน และกำหนดกิจกรรมที่ส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลง ต่อประชาชนอย่างมีนัยสำคัญ (Big Rock) เพ่ือเร่งรัด
ให้เกิดผลการดำเนินการที่สำคัญภายในปีงบประมาณ พ.ศ.2565  

 
แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 - 2579  
เป็นแผนยุทธศาสตร์ด้านการศึกษาระยะยาว โดยมุ่งจัดการศึกษาให้คนไทยทุกคนสามารถเข้าถึงโอกาส 

และความเสมอภาคในการศึกษาที่มีคุณภาพ พัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ พัฒนา
กำลังคน ให้มีสมรรถนะในการทำงานที่สอดคล้องกับความต้องการของตลาดงาน และการพัฒนาประเทศ 
เพ่ือให้หน่วยงาน ที่เก่ียวข้องกับการจัดการศึกษาได้นำไปเป็นกรอบและแนวทาง การพัฒนาการศึกษา และการ
เรียนรู้สำหรับพลเมือง ทุกช่วงวัยตั้งแต่แรกเกิดจนตลอดชีวิต ภายใต้บริบทเศรษฐกิจและสังคมของประเทศและ
ของโลก ที่ขับเคลื่อน ด้วยนวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์ รวมทั้งความเป็นพลวัตร เพื่อให้ประเทศไทย
สามารถก้าวข้ามกับดักประเทศ ที่มีรายได้ปานกลางไปสู่ประเทศที่พัฒนาแล้ว ซึ่งภายใต้กรอบแผนการศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ. 2560 - 2579 ได้กำหนด สาระสำคัญสำหรับบรรลุเป้าหมายของการพัฒนาการศึกษาใน 5 
ประการ ได้แก่ การเข้าถึงโอกาสทางการศึกษา (Access) ความเท่าเทียมทางการศึกษา (Equity) คุณภาพ
การศึกษา (Quality) ประสิทธิภาพ (Efficiency) และตอบโจทย์บริบทเปลี่ยนแปลง (Relevancy) ในระยะ 20 
ปีข้างหน้า และมียุทธศาสตร์6 ประการ คือ 1) การจัดการศึกษาเพ่ือความม่ันคงของสังคม และประเทศชาติ 2) 
การผลิตและพัฒนากำลังคน การวิจัยและนวัตกรรม เพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 3) 
การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัย และการสร้างสังคม แห่งการเรียนรู้ 4) การสร้างโอกาส ความเสมอภาค และ
ความเท่าเทียมทางการศึกษา 5) การจัดการศึกษา เพ่ือสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 6) การ
พัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา  

 
นโยบายการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2565  

กระทรวงศึกษาธิการ ตระหนักถึงความสำคัญของยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง  
ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ โดยเฉพาะแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นการพัฒนาศักยภาพคน  ตลอด
ช่วงชีวิต การสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพมนุษย์ การพัฒนาเด็ก  ตั้งแต่ช่วง
การตั้งครรภ์จนถึงปฐมวัย การพัฒนาช่วงวัยเรียน/วัยรุ่น การพัฒนาและยกระดับศักยภาพวัยแรงงาน  รวมถึง
การส่งเสริมศักยภาพวัยผู้สูงอายุ ประเด็นการพัฒนาการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษท่ี 21 
และพหุปัญหาของมนุษย์ที่หลากลาย และประเด็นอื่นที่เกี่ยวข้อง จึงกำหนดนโยบายการจัดการศึกษา ของ
กระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2565 ดังนี้  

นโยบายการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2565  
1. การปรับปรุงหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ให้ทันสมัย และทันการเปลี่ยนแปลงของโลก  ใน

ศตวรรษที่ 21 โดยมุ่งพัฒนาผู้เรียนทุกระดับการศึกษาให้มีความรู้ ทักษะและคุณลักษณะที่เหมาะสมกับบริบท  
สังคมไทย  

2. การพัฒนาคุณภาพและประสิทธิภาพครูและอาจารย์ในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานและอาชีวศึกษา  
ให้มีสมรรถนะทางภาษาและดิจิทัล เพื่อให้ครูและอาจารย์ได้รับการพัฒนาให้มีสมรรถนะทั้งด้านการจัดการ
เรียนรู้ ด้วยภาษาและดิจิทัล สามารถปรับวิธีการเรียนการสอนและการใช้สื่อทันสมัย และมีความรับผิดชอบต่อ
ผลลัพธ์ ทางการศึกษาท่ีเกิดกับผู้เรียน   
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3. การปฏิรูปการเรียนรู้ด้วยดิจิทัลผ่านแพลตฟอร์มการเรียนรู้ด้วยดิจิทัลแห่งชาติ (NDLP) และการ
ส่งเสริมการฝึกทักษะดิจิทัลในชีวิตประจำวัน เพื่อให้มีหน่วยงานรับผิดชอบพัฒนาแพลตฟอร์ม  การเรียนรู้ด้วย
ดิจิทัลแห่งชาติ ที่สามารถนำไปใช้ในกระบวนการจัดการเรียนรู้ที ่ทันสมัยและเข้าถึงแหล่งเรียนรู้ ได้อย่าง
กว้างขวางผ่านระบบออนไลน์ และการนำฐานข้อมูลกลางทางการศึกษามาใช้ประโยชน์ในการพัฒนา  
ประสิทธิภาพการบริหารและการจัดการศึกษา  

4. การพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารและการจัดการศึกษา โดยการส่งเสริมสนับสนุนสถานศึกษา ให้มี
ความเป็นอิสระและคล่องตัว การกระจายอำนาจการบริหารและการจัดการศึกษาโดยใช้จังหวัดเป็นฐาน  โดย
อาศัยอำนาจตามกฎหมายการศึกษาแห่งชาติที่ได้รับการปรับปรุงเพื่อกำหนดให้มีระบบบริหารและการจัดการ  
รวมถึงการจัดโครงสร้างหน่วยงานให้เอื้อต่อการจัดการเรียนการสอนให้มีคุณภาพ สถานศึกษาให้มีความเป็น
อิสระ และคล่องตัว การบริหารและการจัดการศึกษาโดยใช้จังหวัดเป็นฐาน  มีระบบการบริหารงานบุคคลโดย
ยึดหลัก ธรรมาภิบาล  

5. การปรับระบบการประเมินผลการศึกษาและการประกันคุณภาพ พร้อมจัดทดสอบวัดความรู้  และ
ทักษะที่จำเป็นในการศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาทั้งสายวิชาการและสายวิช าชีพ เพื่อให้ระบบการประเมินผล 
การศึกษาทุกระดับและระบบการประกันคุณภาพการศึกษา ได้รับการปรับปรุงให้ทันสมัย ตอบสนองผลลัพธ์  
ทางการศึกษาได้อย่างเหมาะสม  

6. การจัดสรรและการกระจายทรัพยากรให้ทั่วถึงทุกกลุ่มเป้าหมาย รวมถึงการระดมทรัพยากร  ทาง
การศึกษาจากความร่วมมือทุกภาคส่วน เพื่อให้การจัดสรรทรัพยากรทางการศึกษามีความเป็นธรรม  และสร้าง
โอกาสให้กลุ่มเป้าหมายได้เข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพทัดเทียมกลุ่มอื่น ๆ กระจายทรัพยากรทั้งบุคลากร ทาง
การศึกษา งบประมาณและสื่อเทคโนโลยีได้อย่างทั่วถึง  

7. การนำกรอบคุณวุฒิแห่งชาติ (NQF) และกรอบคุณวุฒิอ้างอิงอาเซียน (AQRF) สู่การปฏิบัติ เป็นการ
ผลิตและการพัฒนากำลังคนเพ่ือการพัฒนาประเทศ โดยใช้กรอบคุณวุฒิแห่งชาติ เชื่อมโยงระบบการศึกษา และ
การอาชีพ โดยใช้กลไกการเทียบโอนประสบการณ์ด้วยธนาคารหน่วยกิตและการจัดทำมาตรฐานอาชีพในสาขา  
ที่สามารถอ้างอิงอาเซียนได ้ 

8. การพัฒนาเด็กปฐมวัยให้ได้รับการดูแลและพัฒนาก่อนเข้ารับการศึกษาเพื่อพัฒนาร่างกาย  จิตใจ
วินัย อารมณ์ สังคม และสติปัญญาให้สมกับวัย เพ่ือเป็นการขับเคลื่อนแผนบูรณาการการพัฒนาเด็กปฐมวัย ตาม
พระราชบัญญัติการพัฒนาเด็กปฐมวัย พ.ศ. 2562 สู่การปฏิบัติเป็นรูปธรรม โดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง นำไป
เป็นกรอบในการจัดทำแผนปฏิบัติการเพ่ือพัฒนาเด็กปฐมวัย และมีการติดตามความก้าวหน้าเป็นระยะ  

9. การศึกษาเพื่ออาชีพและสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ เพื่อให้ผู้จบการศึกษา  
ระดับปริญญาและอาชีวศึกษามีอาชีพและรายได้ที่เหมาะสมกับการดำรงชีพและคุณภาพชีวิตที่ดีมีส่วนช่วยเพิ่ม  
ขีดความสามารถในการแข่งขันในเวทีโลกได้  

10. การพลิกโฉมระบบการศึกษาไทยด้วยการนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ ในการจัด
การศึกษาทุกระดับการศึกษา เพ่ือให้สถาบันการศึกษาทุกแห่งนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ทันสมัย มาใช้ในการ
จัดการศึกษาผ่านระบบดิจิทัล  

11. การเพิ่มโอกาสและการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพของกลุ่มผู้ด้อยโอกาสทางการศึกษา  และ
ผู้เรียนที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ เพื่อเป็นการเพิ่มโอกาสและการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพ  ของกลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาสทางการศึกษา และผู้เรียนที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ  



๒๔ 
 

12. การจัดการศึกษาในระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัย โดยยึดหลักการเรียนรู้ตลอดชีวิต และการ
มีส่วนร่วมของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เพื่อเพิ่มโอกาสและการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพของกลุ่มผู้ด้อยโอกาส  ทาง
การศึกษาและผู้เรียนที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ   

นโยบายระยะเร่งด่วน (Quick Win)  
1. ความปลอดภัยของผู ้เรียน โดยจัดให้มีรูปแบบ วิธีการ หรือกระบวนการในการดูแลช่วยเหลือ

นักเรียน เพ่ือให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ มีความสุข และได้รับการปกป้องคุ้มครองความปลอดภัยทั้ง
ด้านร่างกาย และจิตใจ รวมถึงการสร้างทักษะให้ผู้เรียนมีความสามารถในการดูแลตนเองจากภัยอันตรายต่าง ๆ 
ท่ามกลาง สภาพแวดล้อมทางสังคม 

2. หลักสูตรฐานสมรรถนะ มุ่งเน้นการจัดการเรียนรู้ที่หลากหลายโดยยึดความสามารถของผู้เรียนเป็น
หลัก และพัฒนาผู้เรียนให้เกิดสมรรถนะที่ต้องการ  

3. ฐานข้อมูล Big Data มุ่งพัฒนาการจัดเก็บข้อมูลอย่างเป็นระบบและไม่ซ้ำซ้อน เพื่อให้ได้ข้อมูล  
ภาพรวมการศึกษาของประเทศที่มีความครบถ้วน สมบูรณ์ ถูกต้องเป็นปัจจุบัน และสามารถนำมาใช้ประโยชน์ 
ได้อย่างแท้จริง  

4. ขับเคลื่อนศูนย์ความเป็นเลิศทางการอาชีวศึกษา (Excellent Center) สนับสนุนการดำเนินงาน 
ของศูนย์ความเป็นเลิศทางการอาชีวศึกษา (Excellent Center) ตามความเลิศของแต่ละสถานศึกษาและตาม
บริบท ของพื้นที่ สอดคล้องกับความต้องการของประเทศทั้งในปัจจุบันและอนาคต ตลอดจนมีการจัดการเรยีน
การสอน ด้วยเครื่องมือที่ทันสมัย สอดคล้องกับเทคโนโลยีปัจจุบัน  

5. พัฒนาทักษะทางอาชีพ ส่งเสริมการจัดการศึกษาที่เน้นพัฒนาทักษะอาชีพของผู้เรียน เพื่อพัฒนา  
คุณภาพชีวิต สร้างอาชีพและรายได้ที่เหมาะสม และเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ  

6. การศึกษาตลอดชีวิต การจัดการเรียนรู้ตลอดชีวิตสำหรับประชาชนทุกช่วงวัยให้มีคุณภาพและ
มาตรฐาน ประซาชนในแต่ละช่วงวัยได้รับการศึกษาตามความต้องการอย่างมีมาตรฐาน เหมาะสมและเต็มตาม
ศักยภาพ ตั้งแต่วัยเด็กจนถึงวัยชรา และพัฒนาหลักสูตรที่เหมาะสมเพ่ือเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่สังคมผู้สูงวัย  

7. การจัดการศึกษาสำหรับผู้ที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ ส่งเสริมการจัดการศึกษาให้ ผู้ที่มี ความ
ต้องการจำเป็นพิเศษได้รับการพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพ     สามารถดำรงชีวิตในสังคมอย่างมีเกียรติ ศักดิ์ศรี 
เท่าเทียมกับผู้อ่ืนในสังคม สามารถช่วยเหลือตนเองและมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศ  

 
นโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2565  

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ตระหนักถึงนโยบายด้านการศึกษา ซึ่งถือเป็นส่วนสำคัญ
ยิ่ง ในการพัฒนาประเทศให้บรรลุเป้าหมายอย่างยั่งยืน เป็นประเทศที่พัฒนาแล้วในทุกด้าน ดังนั้น เพื่อให้การ
ดำเนินการ เกิดผลสัมฤทธิ์และสอดคล้องกับแผนการปฏิรูปประเทศ โดยเฉพาะกิจกรรมปฏิรูปประเทศที่จะ
ส่งผลให้เกิด การเปลี่ยนแปลงต่อประชาชนอย่างมีนัยสำคัญ (Big Rock) ที่มีความสำคัญเร่งด่วน และสามารถ
ดำเนินการ และวัดผลได้อย่างเป็นรูปธรรมในช่วงปี พ.ศ. 2564 - 2565 ซึ ่งเกี ่ยวข้องกับสำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษา ขั้นพื้นฐาน ได้แก่ 1) การสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาตั้งแต่ระดับ
ปฐมวัย 2) การพัฒนา การจัดการเรียนการสอนสู่การเรียนรู้ฐานสมรรถนะ เพื่อตอบสนองการเปลี่ยนแปลงใน
ศตวรรษท่ี 21 และ 3) การสร้างระบบการผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีมีคุณภาพ จึงกำหนด
นโยบาย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2565 ดังนี้  



๒๕ 
 

1. ด้านความปลอดภัย พัฒนาระบบและกลไกในการดูแลความปลอดภัยให้กับผู้เรียน ครู และบุคลากร
ทางการศึกษา และสถานศึกษา จากภัยพิบัติและภัยคุกคามทุกรูปแบบ รวมถึงการจัดสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อ
การมีสุขภาวะที่ด ีสามารถปรับตัวต่อโรคอุบัติใหม่และโรคอุบัติซ้ำ   

2. ด้านโอกาส  
2.1 สนับสนุน ให้เด็กปฐมวัยได้เข้าเรียนทุกคน มีพัฒนาการที่ดี ทั้งทางร่างกาย จิตใจ วินัย อารมณ์  

สังคม และสติปัญญา ให้สมกับวัย  
2.2 ดำเนินการ ให้เด็กและเยาวชนได้รับการศึกษาจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน อย่างมีคุณภาพ  ตาม

มาตรฐาน วางรากฐานการศึกษาเพื่ออาชีพ สามารถวิเคราะห์ตนเองเพื่อการศึกษาต่อ และประกอบอาชีพ  ตรง
ตามศักยภาพและความถนัดของตนเอง รวมทั้งส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนที่มีความสามารถพิเศษสู่ความเปน็เลิศ 
เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ  

2.3 พัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือเด็กและเยาวชนที่อยู่ในการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อป้องกัน  ไม่ให้ออก
จากระบบการศึกษา รวมทั้งช่วยเหลือเด็กตกหล่นและเด็กออกกลางคันให้ได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  อย่างเท่า
เทียมกัน  

2.4 ส่งเสริมให้เด็กพิการและผู้ด้อยโอกาส ให้ได้รับโอกาสทางการศึกษาที่มีคุณภาพ มีทักษะ  ในการ
ดำเนินชีวิต มีพื้นฐานในการประกอบอาชีพ พึ่งตนเองได้อย่างมีศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ตามหลักปรัชญา  ของ
เศรษฐกิจพอเพียง  

3. ด้านคุณภาพ  
3.1 ส่งเสริมการจัดการศึกษาให้ผู ้เรียนมีความรู้ มีทักษะการเรียนรู้และทักษะที่จำเป็น  ของโลกใน

ศตวรรษท่ี 21 อย่างครบถ้วน เป็นคนดี มีวินัย มีความรักในสถาบันหลักของชาติ ยึดมั่นการปกครอง ในระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง  

3.2 พัฒนาผู ้เรียนให้มีสมรรถนะและทักษะด้านการอ่าน คณิตศาสตร์ การคิดขั ้นสูง นวัตกรรม  
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีดิจิทัล และภาษาต่างประเทศ เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน และการเลือก
ศึกษาต่อ เพ่ือการมีงานทำ  

3.3 ปรับหลักสูตรเป็นหลักสูตรฐานสมรรถนะ ที่เน้นการพัฒนาสมรรถนะหลักที่จำเป็น ในแต่ละระดับ 
จัดกระบวนการเรียนรู้แบบลงมือปฏิบัติจริง รวมทั้งส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ที่สร้างสมดุลทุกด้าน  ส่งเสริมการ
จัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาพหุปัญญา พัฒนาระบบการวัดและประเมินผลผู้เรียนทุกระดับ  

3.4 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้เป็นครูยุคใหม่ มีศักยภาพในการจัดการเรียนการสอน 
ตามหลักสูตรฐานสมรรถนะ มีทักษะในการปฏิบัติหน้าที่ได้ดี มีความรู้ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล มี
การพัฒนาตนเองทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งมีจิตวิญญาณความเป็นครู  

4. ด้านประสิทธิภาพ  
4.1 พัฒนาระบบบริหารจัดการโดยใช้พื้นที่เป็นฐาน มีนวัตกรรมเป็นกลไกหลักในการขับเคลื่อน  บน

ฐานข้อมูลสารสนเทศท่ีถูกต้อง ทันสมัย และการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน  
4.2 พัฒนาโรงเรียนมัธยมดีสี่มุมเมือง โรงเรียนคุณภาพของชุมชน โรงเรียนขนาดเล็ก และโรงเรียน  ที่

สามารถดำรงอยู่ไดอ้ย่างมีคุณภาพ (Stand Alone) ให้มีคุณภาพอย่างยั่งยืน สอดคล้องกับบริบทของพ้ืนที่  
4.3 บริหารจัดการโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา ที่มีจำนวนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 1 - 3 

น้อยกว่า 20 คน ให้ได้รับการศึกษาอย่างมีคุณภาพ สอดคล้องกับนโยบายโรงเรียนคุณภาพของชุมชน  
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4.4 ส่งเสริมการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพในสถานศึกษาที่มีวัตถุประสงค์เฉพาะ และสถานศึกษา  ที่ตั้ง
ในพ้ืนที่ลักษณะพิเศษ  

4.5 สนับสนุนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาให้เป็นต้นแบบการพัฒนานวัตกรรมการศึกษา  และการเพ่ิม
ความคล่องตัวในการบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  

4.6 เพ่ิมประสิทธิภาพการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการศึกษาข้ันพื้นฐาน  
 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ 
วิสัยทัศน์   นครแห่งชีวิตและความม่ังคั่ง (City of Life and Prosperity) 
              (เมืองที่ให้ความสุขและชีวิตที่มีคุณค่าแก่ผู้ที่อยู่อาศัยและผู้มาเยือนในฐานะเมืองที่น่าอยู่และน่า
ท่องเที่ยวในระดับโลก) 
พันธกิจ 
 1. ส่งเสริมและพัฒนาให้เป็นเมืองศูนย์กลางการท่องเที่ยวและบริการระดับสากล 
 2. ส่งเสริมและพัฒนาให้เป็นเมืองศูนย์กลางของการค้า การลงทุน และการคมนาคมขนส่ง     
 3. ส่งเสริมและพัฒนาให้เป็นเมืองศูนย์กลางเกษตรปลอดภัย  
 4. ส่งเสริมและพัฒนาให้เป็นเมืองศูนย์กลางการศึกษาในระดับภูมิภาค 
 5. ส่งเสริมและพัฒนาให้เป็นเมืองศูนย์กลางการแพทย์และบริการสุขภาพ 
 6. ส่งเสริมและพัฒนาให้เป็นเมืองแห่งความหลากหลายทางธรรมชาติและวัฒนธรรม 
  เป้าประสงค์ 
 1. เศรษฐกิจสมดุล และขยายตัวอย่างต่อเนื่อง 
      2. สังคมน่าอยู่ ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี 
     3. ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้รับการอนุรักษ์และฟ้ืนฟูและคงอยู่อย่างยั่งยืน 
      4. การบริหารจัดการภาครัฐมีความทันสมัยและมีธรรมาภิบาล 
ประเด็นการพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ 
 ประเด็นการพัฒนาที่ 1 ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวและบริการสุขภาพ เชื่อมโยงชุมชนและ
ท้องถิ่น 
 ประเด็นการพัฒนาที่ 2 การส่งเสริมการเกษตร การผลิตสินค้าชุมชน การค้า การลงทุนสู่สากล 
 ประเด็นการพัฒนาที่ 3 การเสริมสร้างสังคมให้มีคุณภาพ คงอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรม 
 ประเด็นการพัฒนาที่ 4 การส่งเสริมและพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้สมบูรณ์โดยใช้ 
                                       เทคโนโลยีและนวัตกรรม 
 ประเด็นการพัฒนาที่ 5 การเสริมสร้างความมั่นคง ความปลอดภัย และความสงบสุขของประชาชน 
          ประเด็นการพัฒนาที่ 6 การพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐและการให้บริการประชาชนตามหลัก 
                                       ธรรมาภิบาล 
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ทิศทางการพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่  เขต 1 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
 

                          ค่านิยมร่วม  : SHARED VALUES 
             สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 

 
 

 
   1. Creative Innovation  สร้างสรรค์นวัตกรรม 
   2. Morality      ศีลธรรมสร้างคนดี 
   3. Accountability    มีความรับผิดชอบ    
   4. Relationship      ส่งมอบความสัมพันธ์ 
   5. Excellent      ร่วมกันสร้างผลงานเป็นเลิศ 
   6. Accuracy      เชิดชูความถูกต้องแม่นยำ 
   7. Number one     สู่การเป็นองค์กรชั้นนำ 

บทนำ 
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๖๐ หมวด ๕ หน้าที ่ของรัฐ มาตรา ๕๔  

บัญญัติว่า “รัฐต้องดำเนินการให้เด็กทุกคนได้รับการศึกษาเป็นเวลาสิบสองปี ตั้งแต่ก่อนวัยเรียนจนจบ
การศึกษาภาคบังคับอย่างมีคุณภาพโดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย” และคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ  
ที่ ๒๘/๒๕๕๙ เรื่อง ให้จัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ๑๕ ปี โดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย ตามนัยข้อ  ๓ กำหนดว่า  
“ให้ส่วนราชการที่เกี ่ยวข้องกับการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานดำเนินการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ๑๕ ปี  
ให้มีมาตรฐานและคุณภาพ โดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย” และตามหมวด ๖ แนวนโยบายแห่งรัฐ มาตรา ๖๕ 
บัญญัติว ่า “ให้ร ัฐพึงจัดให้มียุทธศาสตร์ชาติเป็นเป้าหมายการพัฒนาประ เทศอย่างยั ่งยืนตามหลัก 
ธรรมาภิบาล เพื ่อใช้เป็นกรอบในการจัดทำแผนต่าง ๆ ให้สอดคล้องและบูรณาการกันเพื ่อให้เกิด  
การผลักดันร่วมกันไปสู่เป้าหมายดังกล่าว”  

อนึ่ง ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๘๐) ประกาศ ณ วันที่ ๘ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑  
ได้กำหนดวิสัยทัศน์ ในการพัฒนาประเทศ ดังนี้ “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศที่
พัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” และได้กำหนดยุทธศาสตร์ในการ
พัฒนาประเทศตามวิสัยทัศน์ไว้ ๖ ยุทธศาสตร์ คือ 

๑. ยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง 
๒. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
๓. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์  
๔. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม  
๕. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
๖. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ  

CM Area I 



๒๘ 
 

สำนักงานเขตพื้นที ่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๑ ได้ตระหนักถึงความสำคัญของ
ยุทธศาสตร์ชาติเป็นอย่างยิ่ง เพราะเป็นแนวทางในการพัฒนาประเทศที่ยั่งยืน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ยุทธศาสตร์
ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์  ซึ่งเป็นยุทธศาสตร์ที่เน้นการวางรากฐานการ
พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศอย่างเป็นระบบ โดยมุ่งเน้นการพัฒนาและยกระดับคนในทุกมิติและในทุก
ช่วงวัยให้เป็นทรัพยากรมนุษย์ที่ดี เก่ง และมีคุณภาพพร้อมขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศไปข้างหน้าได้อย่างเต็ม
ศักยภาพ ซึ ่ง “คนไทยในอนาคต จะต้องมีความพร้อมทั ้งกาย ใจ สติปัญญา มีพัฒนาการที ่ด ีรอบด้าน 
และมีสุขภาวะที่ดีในทุกช่วงวัย มีจิตสาธารณะ รับผิดชอบต่อสังคมและผู้อื่น มัธยัสถ์ อดออม โอบอ้อมอารี  
มีวินัย รักษาศีลธรรม และเป็นพลเมืองดีของชาติ มีหลักคิดที่ถูกต้อง มี ทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ ๒๑  
มีทักษะสื่อสารภาษาอังกฤษและ ภาษาท่ี ๓ และอนุรักษ์ภาษาท้องถิ่น มีนิสัยรักการเรียนรู้และการพัฒนาตนเอง
อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต สู่การเป็นคนไทย ที่มีทักษะสูง เป็นนวัตกร นักคิด ผู้ประกอบการ เกษตรกรยุคใหม่และ
อ่ืน ๆ โดยมี สัมมาชีพตามความถนัดของตนเอง” 

ดังนั้น เพื่อให้การพัฒนาประเทศไปสู่เป้าหมาย “ประเทศชาติมั ่นคง ประชาชนมีความสุข 
เศรษฐกิจพัฒนาอย่างต่อเนื่อง สังคมเป็นธรรม ฐานทรัพยากรธรรมชาติยั่งยืน” สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๑ จึงได้กำหนดทิศทางการพัฒนาในแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๓ – ๒๕๖๕  สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๘๐) แผนการศึกษาแห่งชาติ 
พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๗๙ แผนการปฏิรูปประเทศ นโยบายรัฐบาลที่ได้แถลงนโยบายต่อรัฐสภา เมื่อวันที่ ๒๕ - ๒๖ 
กรกฎาคม ๒๕๖๒ และนโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ และนโยบาย สพฐ. ปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖๕ โดยการมีส่วนร่วมของบุคลากรทุกคนทุกฝ่าย ประกอบด้วย วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ และ
มาตรการและแนวทางในการดำเนินการ ดังนี้ 
วิสัยทัศน์ 

 “พัฒนาคุณภาพทุนมนุษย์    ก้าวสู่องค์กรแห่งนวัตกรรม” 
พันธกิจ 

๑. จัดการศึกษาเพื ่อเสริมสร้างความมั ่นคงของสถาบันหลักของชาติและการปกครอง  
ในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

๒. พัฒนาผู้เรียนให้มีความสามารถความเป็นเลิศทางวิชาการเพื่อสร้างขีดความสามารถ  
ในการแข่งขัน 

๓. พัฒนาศักยภาพและคุณภาพผู ้ เร ียนให้มีสมรรถนะตา มหลักสูตรและคุณลักษณะ 
ในศตวรรษที่ ๒๑  

๔. สร้างโอกาส ความเสมอภาค ลดความเหลื่อมล้ำ ให้ผู้เรียนทุกคนได้รับบริการทางการศึกษา
อย่างทั่วถึงและเท่าเทียม 

๕. พัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นนวัตกรทางการศึกษา 
๖. จัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ

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

ส่วนร่วมของชุมชน และใช้เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) เพ่ือพัฒนามุ่งสู่ Thailand ๔.๐ 



๒๙ 
 

๘. ใช้ต้นทุนด้านเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรมของจังหวัดเชียงใหม่ ต่อยอดพัฒนาผู้เรียน 
และบุคลากรทางการศึกษาให้มีความรู้ มีทักษะที่จำเป็นตามความต้ องการของพื้นที่ เป็นบุคคลแห่งการ
เรียนรู้ก้าวสู่องค์กรนวัตกรรมในปี 2565 
เป้าหมาย 

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

๒. ผู้เรียนที่มีความสามารถพิเศษด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ศิลปะ ดนตรี กีฬา ภาษา 
และอ่ืน ๆ ได้รับการพัฒนาอย่างเต็มตามศักยภาพ  

๓. ผู้เรียน เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ คิดริเริ่มและสร้างสรรค์นวัตกรรม มีความรู้ มีทักษะ  
มีสมรรถนะตามหลักสูตร และคุณลักษณะของผู้ เรียนในศตวรรษที่ ๒๑ มีสุขภาวะที่เหมาะสมตามวัย  
มีความสามารถในการพึ ่งพาตนเอง ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพี ยง และการเป็นพลเมือง  
พลโลกที่ดี (Global Citizen) พร้อมก้าวสู่สากล นำไปสู่การสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ  

๔. ผู ้ เร ียนที ่มีความต้องการจำเป็นพิ เศษ (ผู ้พิการ) กลุ ่มชาติพันธ ุ ์  กลุ ่มผู ้ด ้อยโอกาส  
และกลุ่มที่อยู่ในพ้ืนที่ห่างไกลทุรกันดาร ได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึง เท่าเทียม และมีคุณภาพ  

๕. ผ ู ้บร ิหาร คร ู  และบ ุคลากรทางการศ ึกษาเป ็นบ ุคคลแห ่ งการเร ียนร ู ้  ม ีความร ู ้  
และจรรยาบรรณ ตามมาตรฐานวิชาชีพ 

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

๗. สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สถานศึกษา มี
สมดุลในการบริหารจัดการเชิงบูรณาการ มีการกำกับ ติดตาม ประเมินผล มีระบบข้อมูลสารสนเทศ  
ที ่ม ีประส ิทธ ิภาพ และการรายงานผลอย ่าง เป ็นระบบ ใช ้ งานว ิจ ัย  เทคโนโลย ีและนว ัตกรรม  
ในการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษา 

๘. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา พัฒนาหลักสูตรท้องถิ่น ผู้บริหาร ครู และ
บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน สร้างนวัตกรรมจากการเรียนรู้ พัฒนาโรงเรียนแห่งนวัตกรรม ( Innovative 
Schools) 

นโยบายและกลยุทธ์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่  เขต 1 
สำนักงานเขตพื้นที ่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 ได้กำหนดนโยบายประจำปี

งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ - ๒๕๖๕ โดยยึดหลักของการพัฒนาที่ยั่งยืน และการสร้างความสามารถในการ
แข่งขันของประเทศในอนาคต เป็นแนวทางในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์
ชาติ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๘๐ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐) แผนปฏิรูปประเทศ
ด้านการศึกษา แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๕) แผนการศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๗๙ และสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มุ่งสู่ Thailand ๔.๐ 
กำหนดนโยบาย ดังนี้ 

 



๓๐ 
 

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

นโยบายที่ ๕ การจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
นโยบายที่ ๖ การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา  

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

กลยุทธ์ที่ ๓  พัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑ (3R 8C)  
               กลยุทธ์ที่ ๔  สร้างโอกาสให้กับผู้เรียนเข้าถึงการบริการการศึกษา 
               กลยุทธ์ที่ ๕  พัฒนาคุณภาพชีวิตเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
                กลยุทธ์ที่ ๖  พัฒนาองค์กรสู่มาตรฐานและมีความทันสมัย 
               กลยุทธ์ที่ ๗  พัฒนาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และสถานศึกษาให้เป็นบุคคลและองค์กร
แห่งการเรียนรู้ ก้าวสู่องค์กรแห่งนวัตกรรม 
 
มาตรการและแนวดำเนินการ 
นโยบายที่ ๑ การจัดการศึกษาเพื่อความม่ันคง 
ตัวชี้วัด 

๑. ร้อยละของผู้ เรียนที่มีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงความรักในสถาบันหลักของชาติ  
ยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  

๒. ร้อยละของผู ้ เรียนที ่มีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงการมีทัศนคติที ่ดีต่อบ้านเมือง  
มีหลักคิดที่ถูกต้องเป็นพลเมืองดีของชาติ มีคุณธรรม จริยธรรม มีค่านิยมที่พึงประสงค์ มีคุณธรรม  
อัตลักษณ์ มีจิตสาธารณะ มีจิตอาสา รับผิดชอบต่อครอบครัว ผู้อื่น และสังคมโดยรวม ซื่อสัตย์ สุจริต 
มัธยัสถ์ อดออม โอบอ้อมอารี มีวินัย และรักษาศีลธรรม  

๓.  ร ้ อยละของผ ู ้ เ ร ี ยนมีความร ู ้  ความเข ้ า ใจ  และมีความพร้อมสามารถร ั บมือ 
กับภัยคุกคามทุกรูปแบบที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง เช่น ภัยจากยาเสพติด ความรุนแรง การคุกคาม
ในชีวิตและทรัพย์สิน การค้ามนุษย์ อาชญากรรมไซเบอร์ และภัยพิบัติต่าง ๆ เป็นต้น  

๔. ร้อยละของผู้เรียนในเขตพื้นที่เฉพาะกลุ่มชาติพันธุ์ กลุ่มผู้ด้อยโอกาส และกลุ่มที่อยู่
ในพื ้นที ่ห่างไกลทุรกันดาร พื ้นที ่สูง ได้รับการบริการด้านการศึกษาขั ้นพื ้นฐานที่มีคุณภาพ และ
เหมาะสมตรงตามความต้องการ สอดคล้องกับบริบทของพ้ืนที่  

๕. จำนวนสถานศึกษาที่น้อมนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของพระบาทสมเด็จ
พระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณฯ พระวชิ รเกล้าเจ้าอยู ่หัว และหลักปรัชญา  
ของเศรษฐกิจพอเพียง ไปพัฒนาผู ้ เร ียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามที ่กำหนดได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 



๓๑ 
 

๖. จำนวนสถานศึกษาที ่ จ ัดบรรยากาศสิ ่ งแวดล้อม และจัดกิจกรรมการเร ียนรู ้  
ให้ผู ้ เรียนแสดงออกถึงความรักในสถาบันหลักของชาติ ยึดมั ่นการปกคร องระบอบประชาธิปไตย 
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีทัศนคติที่ดีต่อบ้านเมือง มีหลักคิดที่ถูกต้อง เป็นพลเมืองดี  
ของชาติ มีคุณธรรม จริยธรรม 
กลยุทธ์ที่ ๑. ผู้เรียนเป็นพลเมืองดี มีทักษะชีวิตรู้เท่าทันสังคม  

๑.พัฒนาผู้เรียนทุกคน ให้มีความรักในสถาบันหลักของชาติ ยึดม่ันในการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และมีทัศนคติที่ดีต่อบ้านเมือง  

  เป็นการพัฒนาผู้เรียนให้มีความรักในสถาบันหลักของชาติ ยึดมั่นในการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีทัศนคติที ่ด ีต่อบ้านเมือง มีหลักคิด 
ที่ถูกต้อง เป็นพลเมืองดีของชาติ และพลเมืองโลกที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรม มีค่านิยมที ่พึงประสงค์  
มีคุณธรรมอัตลักษณ์ มีจิตสาธารณะ มีจิตอาสา รับผิดชอบต่อครอบครัว ชุมชน และสังคมและประเทศชาติ
ซื่อสัตย์ สุจริต มัธยัสถ์ อดออม โอบอ้อมอารี มีวินัย และรักษาศีลธรรม 

  โดยมีแนวทางการดำเนินการ ดังนี้ 
  ๑.๑ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ส่งเสริม สนับสนุน กำกับ ติดตาม และประเมิน

สถานศึกษาตามมาตรการที่กำหนด 
  ๑.๒ สถานศึกษา  

(๑) พัฒนาหลักสูตรของสถานศึกษา โดยนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของ
พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู ่ห ั ว  
และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปบูรณาการจัดกิจกรรมการเรียนรู ้ เพื ่อพัฒนาผู ้ เร ียนมี
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามที่กำหนด 

(๒) จัดบรรยากาศสิ่งแวดล้อม และจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้ผู้เรียนแสดงออกถึง
ความรักในสถาบันหลักของชาติ ยึดมั ่นการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์  
ทรงเป็นประมุข มีทัศนคติที่ดีต่อบ้านเมือง มีหลักคิดที่ถูกต้อง เป็นพลเมืองดีของชาติ และพลเมืองโลก
ที่ดี  มีคุณธรรม จริยธรรม มีค่านิยมที่ พึงประสงค์ มีคุณธรรมอัตลักษณ์ มีจิตสาธารณะ มีจิตอาสา 
รับผิดชอบต่อครอบครัว ชุมชน สังคม และประเทศชาติ ซื่อสัตย์ สุจริต มัธยัสถ์ อดออม โอบอ้อมอารี มี
วินัย และรักษาศีลธรรม 

๒. พัฒนาผู้เรียนให้มีความพร้อมสามารถรับมือกับภัยคุกคามทุกรูปแบบ ทุกระดับ
ความรุนแรง ที่มีผลกระทบต่อความม่ันคงของประเทศ  

  เป็นมาตรการในการพัฒนาผู ้เรียนให้มีความรู้ ความสามารถในการรับมือกับภัย
คุกคาม รูปแบบใหม่ทุกรูปแบบ ทุกระดับความรุนแรง เช่น ภัยจากยาเสพติด ภัยจ ากความรุนแรง การ
คุกคามในชีวิตและทรัพย์สิน การค้ามนุษย์ อาชญากรรมไซเบอร์ และภัยพิบัติต่าง ๆ เป็นต้น ควบคู่ไปกับ
การป้องกันและแก้ไขปัญหาที่มีอยู่ในปัจจุบัน และที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต   โดยมีแนวทางการดำเนินการ 
ดังนี้ 

  ๒.๑  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา  ส่งเสริม สนับสนุน กำกับ ติดตาม และประเมิน
สถานศึกษาตามมาตรการที่กำหนด 

 
 



๓๒ 
 

  ๒.๒ สถานศึกษา 
(๑) พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา และจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้ผู้ เรียนมีความรู้  

ความเข้ า ใจเกี ่ ยวกับภัยคุกคามที ่ ม ีผลกระทบต่อความมั ่นคง ภัยจากยาเสพติด  ความรุนแรง  
การคุกคามในชีวิตและทรัพย์สิน การค้ามนุษย์  อาชญากรรมไซเบอร์  ภัยพิบัติและภาวะฉุกเฉิน  
และภัยคุกคามรูปแบบใหม่ ตลอดจนรู้จักวิธีการป้องกัน และแก้ไขหากได้รับผลกระทบจากภัยดังกล่าว  

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

ได้รับคำปรึกษาชี้แนะและความช่วยเหลืออย่างทันการณ์ ทันเวลา รวมทั้งการอบรมบ่มนิสั ย 
     ๓. พัฒนาคุณภาพผู้เรียนในโรงเรียนโครงการพระราชดำริ  

  เป็นมาตรการการจัดการศึกษาให้แก่ผู้เรียนที่อยู่ในเขตพื้นที่เฉพาะ กลุ่มชาติพันธุ์ 
กลุ่มผู้ด้อยโอกาส และกลุ่มที่อยู่ในพื้นที่โครงการพระราชดำริ โรงเรียนกองทุน และโรงเรียนในพื้นที่สูง 
ได้รับการบริการด้านการศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่มีคุณภาพ โดยมีแนวทางการดำเนินการ ดังนี้  

๓.๑ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
(๑) สนับสนุนงบประมาณในการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาพื้นที่สูงใน

ถิ่นทุรกันดาร และดูแลนักเรียนในหอพักนอนตามความจำเป็นและเหมาะสมกับบริบท  
(๒) ของบประมาณเพิ ่มเติมให้สถานศึกษาในกลุ ่มโรงเรียนพื ้นที ่ส ู ง  ในถิ ่น

ทุรกันดาร ให้จัดการเรียนรู้ที่มีคุณภาพ และเกิดจิตสำนึกรักในสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์  
(๓) ส่งเสริมพัฒนางานวิชาการของสถานศึกษา ให้มีผลการปฏิบัติที่ดี มีผลงาน

ปรากฏชัดเป็นที่ยอมรับของผู้ปกครองและชุมชน 
๓.๒ สถานศึกษา 
(๑)  พัฒนารูปแบบและวิธ ี การจัดการเร ี ยนร ู ้  ส ื ่ อการเร ียนรู ้  และการว ัด  

และประเมินผลที่เหมาะสมสำหรับการพัฒนาศักยภาพสูงสุด ผู้ เรียนกลุ่มชาติพันธุ์ กลุ่มผู้ด้อยโอกาส 
และกลุ่มที่อยู่ในพ้ืนที่ห่างไกลทุรกันดาร 

(๒) พัฒนาครูให้มีทักษะการสอนภาษาไทยสำหรับเด็กที่ ไม่ได้ใช้ภาษาไทยใน
ชีวิตประจำวัน 

(๓) ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้โดยใช้ชุมชนเป็นฐาน ในการพัฒนาทักษะวิชาการ 
ทักษะชีวิต ทักษะอาชีพ และภาษาที่ ๓ ที่สอดคล้องและเหมาะสมกับสังคมพหุวัฒนธรรม  
นโยบายที่ ๒  การจัดการศึกษาเพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 

ตัวชี้วัด 
๑. จำนวนผู้เรียนมีความเป็นเลิศทางด้านวิชาการ มีทักษะความรู้ที่สอดคล้องกับทักษะ

ที่จำเป็นในศตวรรษที่ ๒๑ (3R 8C) 
๒. ผู้เรียนระดับมัธยมศึกษาผ่านการประเมินสมรรถนะที่จำเป็นด้านการรู้เรื่องการอ่าน 

(Reading Literacy) ด้านการรู ้ เรื ่องคณิตศาสตร์  (Mathematical Literacy) และด้านการรู ้ เร ื ่ อง
วิทยาศาสตร์ (Scientific Literacy) ตามแนวทางการประเมิน PISA 

๓. ร้อยละของผู้เรียนที่มีศักยภาพได้รับโอกาสเข้าสู่เวทีการแข่งขันระดับนานาชาติ  



๓๓ 
 

กลยุทธ์ที่ ๒  พัฒนาผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศ 
 พ ัฒนาค ุณภาพผ ู ้ เ ร ี ยน เต ็ มตามศ ั กยภาพ นำ ไปส ู ่ ค ว าม เป ็น เล ิ ศด ้ านว ิ ช าการ  

ตามความสามารถ ความสนใจ มีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ ๒๑ สร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน  
ของประเทศ โดยมีแนวทางดำเนินการ ดังนี้ 

    ๒.๑ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
    (๑) ศึกษาวิ เคราะห์  วิจ ัยและพัฒนาเครื ่องมือวัดแวว และรวบรวมเครื ่องมือ  

วัดแววจากหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน  
    (๒) ดำเนินการวัดแววความถนัดทางการเรียนของนักเรียนระดับมัธยมศึกษา

ตอนต้นของโรงเรียนในเขตพื้นที่การศึกษา จัดกิจกรรมแนะแนวให้ผู้ เรียนค้นหาตนเอง นำไปสู่การ
พัฒนาผู้เรียนให้มีความพร้อมที่จะพัฒนาต่อยอดไปสู่ความเป็นเลิศด้านทักษะอาชีพที่ตรงตามความ
ต้องการและความถนัดของผู้เรียน 

    (๓) ส่งเสริมสนับสนุนให้ สถานศึกษาจัดทำแผนงาน โครงการ และกิจกรรม เพิ่ม
ศักยภาพผู้เรียนตามความถนัด ความสนใจ และความต้องการพัฒนา ทั้งด้านวิชาการ ด้านอาชีพ และ
กิจกรรมเสริมหลักสูตร โดยภาคีเครือข่ายภายในและภายนอก  

    (๔ )  กำกับ  ต ิดตาม และให้ความ ช่ วย เหลื อสถานศึ กษา พร ้อมทั ้ ง ร ายง าน  
ผลการดำเนินงานต่อ สพฐ.และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  
                  ๒.๒ สถานศึกษา  

(๑) ดำเนินการวัดแววผู้ เรียน และพัฒนาขีดความสามารถของผู้ เรียนตามศักยภาพ 
และความถนัด โดยจัดการเรียนรู ้ผ ่ านกิจกรรมการปฏิบัติจริ ง  ( Active Learning)  เช่น การจัด 
การเรียนรู้ตามกระบวนการ ๕ ขั้นตอนหรือบันได ๕ ขั้น ( Independent Study : IS) การเรียนรู ้ 
เช ิ งบ ู รณาการแบบสหวิทยาการ  เช ่น  สะเต ็มศึกษา ( Science Technology Engineering and 
Mathematics Education : STEM Education) เป็นต้น โดยส่งเสริมให้ครูจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เพื่อ
พัฒนาผู้เรียนให้ผู้เรียนเรียนรู้ด้วยตนเองผ่านระบบดิจิทัล (Digital Learning Platform) 

(๒) ปรับเปลี ่ ยนอัตลักษณ์ของสถานศึกษาให้มุ ่ ง เน้นการจัดการเรียนรู ้ ให้ผู ้ เ ร ี ยน  
มีความเป็นเลิศทางวิชาการตามความถนัด ความสามารถ ความสนใจของผู้ เรียน และจัดกิจกรรม  
เพ่ือพัฒนาสุขพลานามัย ให้เป็นคนที่สมบูรณ์แข็งแรงทั้งร่างกายและจิตใจ  

(๓)  สถานศึกษา พัฒนาหลักสูตรและการจัดกิจกรรมกระบวนการเรียนรู้ เพื่อพัฒนา
ผู้เรียนให้มีความเป็นเลิศทางวิชาการตามความสนใจ และความถนัดเต็มตามศักยภาพ 

(๔ )  ส ่ ง เสร ิ ม  สน ับสน ุน  ให ้ คร ู และบ ุ คล ากรทา งการศ ึ กษา  ได ้ ร ั บการพ ัฒนา  
เพื ่อปรับเปลี ่ยนกระบวนการจัดการเรียนรู ้ ให้แก่ผู ้ เร ียนโดยเน้นการจัดการเรียนรู ้ ให้แก่ผู ้ เ ร ี ยน  
เป็นรายบุคคลตามความต้องการ และความถนัดของผู้เรียน  

(๕) จัดกิจกรรมการเรียนรู ้  ให้ผู ้ เ ร ียนมีความเป็นเลิศในทักษะสื ่อสารภาษาไทย 
ภาษาอังกฤษ และภาษาที่ ๓ เพ่ิมเติมอย่างน้อย ๑ ภาษา  

(๖) ปรับเปลี่ยนวิธีการวัด ประเมิน ผลการเรียนของผู้เรียน โดยมุ่งเน้นการวัดประเมินตาม
สมรรถนะรายบุคคล โดยการจัดให้มีการวัดประเมินจากส่วนกลางในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓  

(๗) สรุปและรายงานผลการดำเนินงานต่อสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง  



๓๔ 
 

นโยบายที่ ๓  การพัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพของทรัพยากรมนุษย์ 
ตัวชี้วัด 

๑ . ผ ู ้ เ ร ี ย น ท ุ ก ร ะด ั บ ม ี ส ม ร ร ถ น ะส ำ ค ัญ ต า ม ห ล ั ก ส ู ต ร  ม ี ท ั ก ษ ะก า ร เ ร ี ย น ร ู ้  
ในศตวรรษที่ ๒๑ (3R8C)  

๒. ร้อยละของผู้ เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ ที่มีคะแนนผลการทดสอบความสามารถ
พ้ืนฐานระดับชาติ (NT) ผ่านเกณฑ์ที่กำหนด 

๓. ร้อยละของผู้เรียนที่มีคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ขั้นพ้ืนฐาน (O-
NET) มากกว่าร้อยละ ๕๐ ในแต่ละวิชาเพ่ิมขึ้นจากปีการศึกษาที่ผ่านมา  

๔ . ร ้อยละผู ้ เ ร ี ยนที ่ จบการศึกษาชั ้นประถมศึกษาปีที ่  ๖ ช ั ้นมัธยมศึกษาปีที ่  ๓  
ชั ้นมัธยมศึกษาปีที ่  ๖ มีทักษะการเรียนรู ้ที ่ เช ื ่ อมโยงสู ่ อาชีพและการมี งานทำ ตามความถนัด  
และความต้องการของตนเอง มีทักษะอาชีพที่สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ วางแผนชีวิต
และวางแผนทางการเงินที่เหมาะสมและนำไปปฏิบัติได้  

๕ . ผู ้ เร ียนทุกคนมีทักษะพื ้นฐานในการดำรงชี ว ิต สามารถดำรงชีว ิตอยู ่ ในสังคม 
ได้อย่างมีความสุข มีความยืดหยุ่นทางด้านความคิด สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ ภายใต้สังคมที่เป็น
พหุวัฒนธรรม 

๖. ผู้เรียนทุกคนมีศักยภาพในการจัดการสุขภาวะของตนเองให้มีสุขภาวะที่ดี สามารถ
ดำรงชีวิตอย่างมีความสุขทั้งด้านร่างกายและจิตใจ 

๗ . คร ู  ม ี การ เปลี ่ ยนบทบาทจาก “ครูผ ู ้ สอน” เป ็น  “Coach” ผ ู ้ ให ้ คำปร ึ กษา
ข้อเสนอแนะการเรียนรู้หรือผู้อำนวยการการเรียนรู้  
 
กลยุทธ์ที่ ๓  พัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑ (3R 8C)  
                  ๓.๑ พัฒนาหลักสูตรทุกระดับการศึกษา  

       เป็นมาตรการสนับสนุนให้มีการพัฒนาหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย และหลักสูตร
แกนกลางให้เป็นหลักสูตรเชิงสมรรถนะ สอดคล้องกับทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ ๒๑ เอื้อต่อการพัฒนา
สมรรถนะผู้เรียนเป็นรายบุคคลอย่างเหมาะสมทุกด้านทั้งทางด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม และ
สติปัญญา มีทักษะสื่อสารภาษาไทย ภาษาที่ ๓  มีแนวทางดำเนินการ ดังนี้  

    (๑) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
(๑) ส่งเสริมให้สถานศึกษาพัฒนาหลักสูตรทุกระดับเพื ่อให้ผู ้ เรียนได้รับการ

พัฒนา ๔ ด้าน (ร่างกาย จิตใจ อารมณ์ และสติปัญญา) สอดคล้องกับทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ ๒๑  
(๒) ส่งเสริมให้ครูปรับเปลี ่ยนการจัดการเรียนรู ้  “ครูผู ้สอน” เป็น “Coach” 

ผู้อำนวยการการเรียนรู้ ผู้ให้คำปรึกษา ทางวิชาการกับครูอย่างใกล้ชิด เรียนรู้ปัญหาและแนวทางการ
แก้ไขร่วมกัน เกิดประโยชน์ในการพัฒนาผู้เรียน 
     (๒) สถานศึกษา พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา ให้เหมาะสมกับบริบทโรงเรียน
สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลาง เน้นการพัฒนาผู้เรียนเป็นรายบุคคล (หลักสูตรเชิงสมรรถนะ) ส่งเสริม
แนะนำให้ครูปรับเปลี่ยนการจัดการเรียนรู้ให้ตอบสนองต่อความต้องการของผู้เรียน  
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๓.๒. การพัฒนาศักยภาพ และคุณภาพของผู้เรียน  
(๓.๒.๑) การพัฒนาศักยภาพและคุณภาพของผู้เรียนระดับปฐมวัย  

    เด็กปฐมวัยได้รับการพัฒนาเหมาะสมกับวัยในทุกด้าน ทั้งทางด้านร่างกาย 
จิตใจ อารมณ์ สังคม และสติปัญญา มีวินัย มีทักษะสื่อสารภาษาไทย และมีทักษะสื่อสารภาษาอังกฤษ  
(ฟัง พูด) และทักษะด้านดิจิทัล พร้อมที่จะได้รับการพัฒนา โดยมีแนวทางดำเนินการ ดังนี้ 
        (๓.๒.๑.๑) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา  
              (๑) จัดทำเครื่องมือประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัย และประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัย           
ในภาพรวมของเขตพื้นที่การศึกษา 
  (๒) ส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินงานของ สถานศึกษาเพื่อประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัย  
และดำเนินการพัฒนาครูและบุคลากรปฐมวัย รวมทั้ งผู ้ปก ครอง ให้มีความรู ้ความเข้าใจการจัด
การศึกษาปฐมวัย 
              (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 มีความ
ปลอดภัย สามารถจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
               (๔) จัดหาสื่อ เทคโนโลยี อุปกรณ์ ที่มีคุณภาพเหมาะสม มีมาตรฐาน และความปลอดภัย  
      (๕) สร้างความรู้ความเข้าใจแก่ผู้ปกครองในการจัดการศึกษาปฐมวัย เพื่อการมีส่วนร่วม
และการสนับสนุนการดำเนินงานของสถานศึกษา 
  ๓.๓ การพัฒนาศักยภาพ และคุณภาพผู้เรียนระดับประถมศึกษา 

    ผู้เรียนระดับประถมศึกษาได้รับการพัฒนาทางด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม และ
สติปัญญา มีวินัย มีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ ๒๑ โดยมีแนวทางดำเนินการ ดังนี้  
                   (๑)สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
                    (๑.๑) ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาจัดการศึกษาพัฒนาผู้เรียนให้มีพัฒนาการที่
สมวัยในทุกด้าน- เป็นไปตามหลักสูตร  

 - มีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑ 
 - มีทักษะการเรียนรู้ที่เชื่อมโยงสู่อาชีพและการมีงานทำ  
 - มีความรู้ และทักษะด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีดิจิทัล นำไปสู่การพัฒนา

นวัตกรรม 
 - มีทักษะทางด้านภาษาไทย เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ มีนิสัยรักการอ่าน มีทักษะ

สื่อสารภาษาอังกฤษ และภาษาที่ 3 
        (๑.๒) จัดทำเครื ่องมือประเมินความสามารถพื้นฐานระดับชาติ (NT) นักเรียนชั ้น
ประถมศึกษาปีที่ ๓ และดำเนินการประเมิน รวมทั้งประสานการดำเนินงานเพื่อทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ วิเคราะห์ผลการประเมินเพื่อเป็นฐาน
การพัฒนานักเรียนทุกระดับชั้น 
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       (๑.๓)ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนเต็มตามศักยภาพ วาง
พ้ืนฐานการเรียนรู้เพ่ือการวางแผนชีวิต และวางแผนทางการเงินที่เหมาะสมและนำไปปฏิบัติได้  
       (๑.๔) สร้างกลไกของระบบแนะแนวทางการศึกษาเพื่อส่งเสริมกระบวนการเรียนรู ้
ตามสมรรถนะรายบุคคลและเตรียมความพร้อมสู่การประกอบสัมมาอาชีพ 
       (๑.๕) ดำเนินการติดตาม และตรวจสอบให้ผู้เรียนได้รับประทานอาหารอย่างครบถ้วน
ถูกต้องตามหลักโภชนาการ 
    (๑.๖) กำกับ ติดตาม และให้ความช่วยเหลือสถานศึกษาในการจัดการศึกษาภาพรวม 
รวมทั้งสรุปและรายงานผลการดำเนินงานต่อ สพฐ.และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง   
  (๒) สถานศึกษา 
  (๒.๑) จัดการเรียนรู้ที่ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ผ่านกิจกรรมการปฏิบัติจริง (Active Learning) 
              (๒.๒) จัดการเรียนรู ้อย่างเป็นระบบมุ่งเน้นการใช้ฐานความรู้  และระบบความคิดใน
ลักษณะสหวิทยาการ (STEAM Education) เช่น 

   - ความรู้ทางวิทยาศาสตร์และการตั้งคำถาม 
   - ความเข้าใจและความสามารถในการใช้เทคโนโลยี 
   - ความรู้ทางวิศวกรรม และการคิดเพ่ือหาทางแก้ปัญหา 
   - ความรู้และทักษะในด้านศิลปะ 
   - ความรู้ด้านคณิตศาสตร์และระบบคิดของเหตุผลและการหาความสัมพันธ์  

  (๒.๓) จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนเต็มตามศักยภาพสอดคล้องกับความสามารถ ความถนัด
และความสนใจ รวมถึงกิจกรรมการแนะแนวทั้งด้านศึกษาต่อ และด้านอาชีพ เป็นการวางพื้นฐานการ
เรียนรู้ การวางแผนชีวิต และวางแผนทางการเงินที่เหมาะสมและนำไปปฏิบัติได้ 
  (๒.๔) จัดกิจกรรมการเรียนรู ้ เพื ่อส่งเสริมสนับสนุนให้ผู ้ เรียนมีทักษะพื้นฐานในการ
ดำรงชีวิต มีสุขภาวะที่ดี สามารถดำรงชีวิตอย่างมีความสุข  
  (๒.๕) จัดกิจกรรมการเรียนรู้และพัฒนาด้านอารมณ์และสังคม (Social and Emotional 
Learning : SEL) 
  (๒.๖) จัดการเรียนการสอนเพื่อเพ่ิมทักษะการคิดแบบมีเหตุผลและเป็นขั้นตอน (Coding) 
และพ้ืนฐานการพัฒนาหุ่นยนต์ 
  ๓.๔ การพัฒนาศักยภาพ และคุณภาพผู้เรียนระดับมัธยมศึกษา  
  (๑) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา  
  (๑.๑) ส่งเสริม สนับสนุนให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และสถานศึกษาจัดการศึกษา
เพื่อพัฒนาผู้ เรียนให้มีพัฒนาการที่สมวัยในทุกด้านทั้ งทางด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม และ
สติปัญญา มีความยืดหยุ่นทางด้านความคิด สามารถทำงานร่วมกับผู้อื ่นได้ ภายใต้สังคมที่ เป็นพหุ
วัฒนธรรม ให้มีคุณลักษณะ 

- มีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี ๒๑  
- มีทักษะทางด้านภาษาไทย มีทักษะสื่อสารภาษาอังกฤษและภาษาที่ ๓  เพื่อใช้เป็นเครื่องมือใน

การประกอบอาชีพ   
- มีความรู้ และทักษะด้านวิทยาศาสตร์นำไปสู่การพัฒนานวัตกรรม 
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- มีความสามารถด้านดิจิทัล (Digital) และใช้ดิจิทัลเป็นเครื ่องมือในการเรียนรู ้ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

- มีทักษะทางด้านภาษาไทย เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ มีนิสัยรักการอ่าน มีทักษะสื่อสาร
ภาษาอังกฤษ และภาษาที่ ๓      

(๑.๒)  ประสานการดำเนินงานเพื่อทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ ๓ วิเคราะห์ผลการประเมินเพ่ือเป็นฐานการพัฒนานักเรียนทุกระดับชั้น 
  (๑.๓) ส่ง เสริม สนับสนุน  สถานศึกษาจัดกิจกรรมพัฒนาผู ้ เร ียนเต็มตามศักยภาพ
สอดคล้องกับความสามารถ ความถนัดและความสนใจ รวมถึงการวางพื ้นฐานการเรียนรู ้ เพื่อการ
วางแผนชีวิตและ วางแผนทางการเงินที่เหมาะสมและนำไปปฏิบัติได้  
  (๑.๔) สร้างกลไกของระบบแนะแนวทางการศึกษาเพื่อส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ตาม
สมรรถนะรายบุคคลและเตรียมความพร้อมสู่การประกอบสัมมาอาชีพ  
  (๑.๕) จัดทำแผนงาน โครงการ และกิจกรรมเพ่ิมศักยภาพผู้เรียนที่มีความรู้และทักษะด้าน
วิทยาศาสตร์ เป็นนักคิด นักปฏิบัติ นักประดิษฐ์ เป็นนวัตกร นำไปสู่การพัฒนานวัตกรรมในอนาคต 
รวมทั้งจัดกิจกรรมกีฬา การออกกำลังกาย และสนับสนุนให้ผู้เรียน มีศักยภาพในการจัดการสุขภาวะ
ของตนเองให้มีสุขภาวะที่ดี สามารถดำรงชีวิตอย่างมีความสุขทั้งด้านร่างกายและจิตใจ  
  (๑.๖)  กำกับ ติดตาม และให้ความช่วยเหลือสถานศึกษา  

  (๒) สถานศึกษา    
  (๑) ส่งเสริมครูให้จัดการเรียนรู้ที่ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ผ่านกิจกรรมการปฏิบัติจริง (Active 
Learning) 
  (๒) ส่งเสริมครูให้จัดการเรียนรู้ตามกระบวนการ ๕ ขั้นตอน หรือบันได ๕ ขั้น 
(Independent Study : IS) 
  (๓) ส่งเสริม สนับสนุนครูให้จัดการเรียนรู้อย่างเป็นระบบมุ่งเน้นการใช้ฐานความรู้และ
ระบบความคิดในลักษณะสหวิทยาการ (STEAM Education) เช่น    
   - ความรู้ทางวิทยาศาสตร์และการตั้งคำถาม  

 - ความเข้าใจและความสามารถในการใช้เทคโนโลยี 
 - ความรู้ทางวิศวกรรม และการคิดเพ่ือหาทางแก้ปัญหา 
 - ความรู้และทักษะในด้านศิลปะ 
 - ความรู้ด้านคณิตศาสตร์และระบบคิดของเหตุผลและการหาความสัมพันธ์  

  (๔) จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนที่มีความรู้และทักษะด้านวิทยาศาสตร์ เป็นนักคิด นักปฏิบัติ 
นักประดิษฐ์ เป็นนวัตกร นำไปสู่การพัฒนานวัตกรรมในอนาคตรวมทั้งจัดกิจกรรมกี ฬา การออกกำลัง
กาย และสนับสนุนให้ผู้ เรียน มีศักยภาพในการจัดการสุขภาวะของตนเองให้มีสุขภาวะที่ดี สามารถ
ดำรงชีวิตอย่างมีความสุขทั้งด้านร่างกายและจิตใจ มีทักษะการวางแผนการศึกษาต่อหรือการประกอบ
อาชีพได้ตามความถนัด ความต้องการ และความสนใจของตนเอง  
  (๕) ส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาด้านอารมณ์และสังคม (Social and Emotional 
Learning : SEL)  
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๓.๕ การพัฒนาคุณภาพครู และบุคลากรทางการศึกษา  
  การพัฒนาคุณภาพครู  จ ึ งต ้องดำเน ินการตั ้ งแต ่การผลิต และการพัฒนาคร ู  

อย่างต่อเนื ่อง โดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั ้นพื ้นฐานต้องร่วมมือกับสถาบันการผลิตครู  
ในการผลิต และพัฒนาครูให้เป็นไปตามเป้าประสงค์ มีการดึงดูด คัดสรร ผู้มีความสามารถสูงให้เข้ามา  
เป็นครูคุณภาพ มีระบบการพัฒนา ศักยภาพและสมรรถนะครูอย่างต่อเนื่องครอบคลุมทั้งเงิ นเดือน เส้นทาง
สายอาชีพ การสนับสนุนสื่อการสอน และสร้างเครือข่ายพัฒนาครูให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกัน 
รวมถึงการพัฒนาครูที่มีความ เชี่ยวชาญด้านการสอนมาเป็นผู้สร้างครูรุ่นใหม่อย่างเป็นระบบ และประเมิน
ครูจากการวัดผลงานการพัฒนาผู้เรียนโดยตรง 

๓.๕.๑  การผลิตครูที่มีคุณภาพ 
    การผลิตครูที ่มีคุณภาพ เป็นมาตรการการสร้างความร่วมมือกับสถาบัน  

การผล ิตคร ู  ให ้ผล ิตคร ูท ี ่ ม ี จ ิตว ิญญาณของความเป ็นคร ู  ม ีความร ู ้ ความสามารถอย ่างแท ้จร ิ ง  
และเป็นต้นแบบด้านคุณธรรมและจริยธรรม โดยสร้างความร่วมมือกับสถาบันการผลิตครู วิเคราะห์ความ
ขาดแคลน ความต้องการครูของสถานศึกษา 

๓.๕.๒  พัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษา  
    การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ตระหนักถึงความสำคัญในอาชีพ

และหน้าที่ของตน โดยพัฒนาให้เป็นครู เป็นครูยุคใหม่ ปรับบทบาทจาก “ครูผู้สอน” เป็น “Coach” หรือ 
“ผู้อำนวยการการเรียนรู้” ปรับวิธีสอน ให้เด็กสามารถแสดงความคิดเห็น แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และทำ
กิจกรรมในชั้นเรียน ทำหน้าที่กระตุ้นสร้างแรงบันดาลใจ แนะนำวิธีเรียนรู้และวิธีจัดระเบียบการสร้าง
ความร ู ้  ออกแบบก ิจกรรม และสร ้ า งนว ัตกรรมการ เร ี ยนร ู ้ ให ้ ผ ู ้ เ ร ี ยน  ม ีบทบาทเป ็นน ักว ิ จ ัย 
พัฒนากระบวนการเรียนรู้เพ่ือผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียน 

 โดยมีแนวทางการดำเนินการ ดังนี้ 
(๑) ส่งเสริม สนับสนุนให้ครู ศึกษาวิเคราะห์ ความต้องการจำเป็นในการพัฒนา

ตนเอง (Need Assessment) เพ่ือวางแผนการพัฒนาอย่างเป็นระบบและครบวงจร  
(๒)  จ ัดให้ม ีหลักสูตรและกรอบแนวทางในการพัฒนาครู  ที ่ เช ื ่ อมโยงก ับ

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

ส่งเสริมการจัดทำหลักสูตรการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้ตรงตามความต้องการและความขาด
แคลน 

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

(๕) ส่งเสริม และพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้มีความรู้ทักษะด้านการ
รู้ดิจิทัล (Digital Literacy) การสอนดิจิทัล (Digital Pedagogy) ทักษะสื่อสารภาษาอังกฤษ ทักษะ
สื่อสารภาษาที่ ๓ สอดคล้องกับภารกิจและหน้าที่ของตน  

( ๖ )  ย ก ร ะ ด ั บ ค ว า ม ร ู ้ ภ า ษ า อ ั ง ก ฤ ษ ข อ ง ค ร ู ท ี ่ ส อ น ภ า ษ า อ ั ง ก ฤ ษ  
โดย ใช ้ ร ะด ับการพัฒนาทางด ้ านภาษา  (Common European Framework of Reference for 
Languages : CEFR) ตามเกณฑ์ที่กำหนด 
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(๗) ส่งเสริมและพัฒนาครูให้สามารถออกแบบการเรียนรู ้ การจัดการเรียนรู ้ให้
สอดคล้องกับการวัดประเมินผลที่เน้นทักษะการคิดขั้นสูง (Higher Order Thinking) ผ่านกิจกรรมการปฏิบัติ
จริง (Active Learning) 

(๘) ส่งเสริมและพัฒนาครูให้มีความรู้และทักษะในการจัดการเรียนรู้สำหรับ
ผู้เรียนที่มีความแตกต่าง (Differentiated Instruction) 

(๙)  ส่งเสริมและพัฒนาครูให้มีความรู้และทักษะในการสร้างเครื่องมือการวัด
และประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะการคิดขั้นสูง (Higher Order Thinking) 

(๑๐) ส่งเสริมและพัฒนาครู ให้มีความรู้ความสามารถจัดการเรียนรู้ในโ รงเรียน
ขนาดเล็กได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

(๑๑) ส่งเสริมและพัฒนาครูในการจัดการเรียนรู้สำหรับผู้เรียนที่มีความต้องการ
จำเป็นพิเศษ ตามศักยภาพของผู้เรียนแต่ละบุคคล และตามสภาพและประเภทของความพิการ  

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

(๑๓) นำเทคโนโลยีดิจ ิท ัล (Digital Technology)  มาเป็นเครื ่ องมือในการ
บริหารจัดการครูและบุคลากรทางการศึกษาทั ้งระบบ ตั้งแต่การจัดทำฐานข้อมูลครูและบุคลากร
ทางการศึกษา จนถึงการพัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษา  

 
  ๓.๕.๓ ครูนำเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) มาใช้สนับสนุนการเรียนรู้

ให้แก่ผู้เรียนทุกระดับการจัดการศึกษา 
   เป็นมาตรการในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล ในการส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้เรียน

พัฒนาวิธีการเรียนรู้ของตนเอง ตามความต้องการ และความถนัด ของผู้เรียนสามารถสร้างสังคมฐานความรู้ 
(Knowledge - Based Society) ของตนเอง เพ่ือให้เกิดการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต  

   โดยแนวทางการดำเนินการ ดังนี้ 
   ๓.๕.๓.1 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 

 (๑) จัดหา พัฒนา ข้อมูลองค์ความรู้  สื ่อ วิดีโอ และองค์ความรู้ประเภทต่าง ๆ 
หนังสือแบบเรียนในรูปแบบของดิจิทัลเทคบุ๊ค (Digital Textbook) ตามเนื้อหาหลักสูตรที่กำหนด 

 (๒) พัฒนารูปแบบการเรียนรู้ผ่านระบบดิจิทัล (Digital Learning Platform) 
เพ่ือตอบสนองต่อการพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนเป็นรายบุคคล  

 (๓) ส่งเสริม สนับสนุนให้ผู้ เรียนมีอุปกรณ์ดิจิทัล (Digital device) เพื่อเป็น
เครื่องมือในการเข้าถึงองค์ความรู้ และการเรียนรู้ผ่านระบบดิจิทัล อย่างเหมาะสมตามวัย  

 (๔) ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาผู้เรียน
ให้ผู้เรียนเรียนรู้ด้วยตนเองผ่านการเรียนรู้ผ่านระบบดิจิทัล  

    ๓.๕.๓.๒ สถานศึกษา 
 (๑) ประยุกต์ใช้ข้อมูลองค์ความรู ้ สื ่อ วิดีโอ และองค์ความรู ้ประเภทต่าง ๆ  

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

เพ่ือตอบสนองต่อการพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนเป็นรายบุคคล  



๔๐ 
 

 (๓) จัดกิจกรรมการเรียนรู้ เพื่อพัฒนาผู้ เรียน ให้ผู ้ เรียนเรียนรู้ด้วยตนเอง  
ผ่านการเรียนรู้ผ่านระบบดิจิทัล 

 
นโยบายที่ ๔  การสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ มีมาตรฐาน และการลดความ

เหลื่อมล้ำทางการศึกษา  

ตัวชี้วัด 
๑. ผู้เรียนทุกคนสามารถเข้าเรียนในสถานศึกษาที่มีคุณภาพเป็นมาตรฐานเสมอกัน  
๒. ผู ้ เร ียนทุกคนได้ร ับจัดสรรงบประมาณอุดหนุนอย่าง เพียงพอ และเหมาะสม 

สอดคล้องกับสภาพข้อเท็จจริง โดยคำนึงถึงความจำเป็นตามสภาพพ้ืนที่ภูมิศาสตร์ สภาพทางเศรษฐกิจ  และ
ที่ตั้งของสถานศึกษา และความต้องการจำเป็นพิเศษสำหรับผู้พิการ  

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

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

๕. สถานศึกษาได้รับการพัฒนาให้มีมาตรฐานอย่างเหมาะสมตามบริบท ด้านประเภท 
ขนาด และพ้ืนที่ 

๖. สถานศึกษานำเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) มาใช้เป็นเครื่องมือในการ
จัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

๗. สถานศึกษามีระบบการดูแลช่วยเหลือและคุ ้มครองนักเรียนและการ แนะแนว 
ที่มีประสิทธิภาพ 

๘. สถานศึกษาที ่มีระบบฐานข้อมูลประชากรวัยเรียนและสามารถนำมาใช้ในการ
วางแผนจัดการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

 
กลยุทธ์ที่ ๔  สร้างโอกาสให้กับผู้เรียนเข้าถึงการบริการการศึกษา  

๔.๑ สร้างความร่วมมือกับองค์กรปกครองระดับท้องถิ่น ภาคเอกชน หน่วยงาน  
ที่เกี่ยวข้องในการจัดการศึกษาให้สอดคล้องกับบริบทของพื้นที่  

   (๑) ส่งเสริม สนับสนุนให้มีความร่วมมือกับองค์กรปกครองระดับท้องถิ่น ภาคเอกชน 
หน่วยงานที่เกี ่ยวข้อง  วางแผนการจัดการศึกษาให้สอดคล้องเหมาะสมกับบริบทของพื้นที่รับผิดชอบ
ตลอดจนการกำกับ ติดตาม และประเมินผล 

(๒) จัดทำฐานข้อมูลประชากรวัยเรียน เพื ่อเก็บรวบรวม เชื ่อมโยงข้อมูล  
ศึกษา วิเคราะห์ เพ่ือวางแผนการจัดบริการการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียน  

(๓)  ร่วมมือกับองค์กรปกครองระดับพื้นที่ ชุมชน ภาคเอกชน และทุกภาคส่วน
บริหารจัดการทรัพยากรในชุมชนจัดอาหาร อาหารเสริม (นม) ให้ผู้เรียนอย่างเพียงพอ มีคุณภาพ  

(๔)  ร่วมมือกับองค์กรปกครองระดับพื ้นที่  สนับสนุนให้ผู ้ เรียนที่อยู ่ห่างไกล  
ได้เดินทางไปเรียนอย่างปลอดภัยทั้งไปและกลับ 

๔.๒. การยกระดับสถานศึกษาในสังกัดทุกระดับและทุกประเภท ให้มีคุณภาพ  
และมาตรฐานตามบริบทของพื้นที่ 



๔๑ 
 

  โดยมีแนวทางการดำเนินการ ดังนี้ 
 (๑) จัดทำมาตรฐานสถานศึกษาให้มีคุณภาพในด้านต่าง ๆ เช่น ๑) มาตรฐาน

ด้านโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวก ๒) มาตรฐานด้านครูและบุคลากรทางการศึกษา ๓) 
มาตรฐานด้านระบบความปลอดภัยของสถานศึกษา ๔) มาตรฐานด้านเทคโนโลยีดิจิทัล Digital 
Technology เป็นต้น การกำหนดมาตรฐานสถานศึกษาด้านต่าง ๆ ดังกล่าวให้พิจารณาตามบริบทของ
สภาพทางภูมิศาสตร์ ประเภท และขนาดของสถานศึกษา เป็นสำคัญ  

(๒) ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนา โรงเรียนขนาดเล็ก และสถานศึกษาประเภทอื่น 
ให้มีคุณภาพ และตามมาตรฐานที่กำหนด โดยเน้น โรงเรียนขนาดเล็กในพื้นที่ห่างไกล และโ รงเรียน
ขนาดเล็กตามโครงการพิเศษ  

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

อย่างเหมาะสม และเพียงพอ 
  เป็นมาตรการเพื่อการลดความเหลื่อมล้ำ และสร้างโอกาสให้ผู้เรียนเข้าถึงการบริการ

การศึกษาที่มีคุณภาพ โดยการจัดสรรงบประมาณแผ่นดินเพื่อให้เด็กวัยเรียนทุกคนตั้งแต่ระดับปฐมวัย 
ประถมศึกษา และมัธยมศึกษา อย่างเพียงพอ และเหมาะสม สอดคล้องกับสภาพข้อเท็จจริง โดยคำนึงถึง
ความจำเป็นตามสภาพพื้นที่ภูมิศาสตร์ สภาพทางเศรษฐกิจ และที่ตั้งของสถานศึกษา จัดหาทุนการศึกษา
เพิ่มเติม เพื่อช่วยเหลือผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์ จัดสรรงบประมาณและทรัพยากรทางการศึกษาอื่นเป็นพิเศษ
ให้เหมาะสมสอดคล้องกับความต้องการจำเป็นในการจัดการศึกษาสำหรับผู้เรียนที่มีคว ามต้องการจำเป็น
พิเศษ และจัดสรรงบประมาณเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ และงบลงทุนให้สถานศึกษาอย่างเหมาะสม 
และเพียงพอ  โดยมีแนวทางการดำเนินการ ดังนี้ 

 (๑) ศึกษา วิเคราะห์ ความเหมาะสมของงบประมาณในการสนับสนุนให้กับ
ผู้เรียน และสถานศึกษา อย่างเหมาะสม และเพียงพอ สอดคล้องกับสถานภาพและพ้ืนที่ 

(๒) ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาจัดทำแผนงบประมาณการศึกษาอย่างอิสระ 
โดยรับฟังความคิดเห็นของผู้เกี่ยวข้องในพื้นที่ประกอบการจัดทำแผนงบประมาณก่อนเสนอหน่วยงาน
ต้นสังกัด 

(๓) ประสานความร่วมมือกับกองทุนความเสมอภาคทางการศึกษา เพื่อจัดสรร
งบประมาณให้เด็กวัยเรียนกลุ่มขาดแคลนทุนทรัพย์ เพ่ือลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา  

(๔) สนับสนุนกระบวนการจัดทำแผนงบประมาณ และติดตาม กำกับการใช้จ่าย
งบประมาณของสถานศึกษาให้มีประสิทธิภาพและมีความโปร่งใส  

๔.๔. การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) เป็นเครื่องมือในการ
พัฒนาคุณภาพของผู้เรียน 

  โดยมีแนวทางการดำเนินการ ดังนี้ 
   (๑) ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษามีระบบโครงข่ายสื ่อสารโทรคมนาคมที่มี

ประสิทธิภาพ และมีความปลอดภัยสูง 
(๒) ส่งเสริม สนับสนุน ให้สถานศึกษามีระบบคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ที่ใช้เป็น

เครื่องมือในการพัฒนาทักษะด้านการรู้ดิจิทัล (Digital Literacy) แก่ผู้เรียน 



๔๒ 
 

(๓) ส่งเสริม สนับสนุน ให้สถานศึกษาปรับปรุงพัฒนาห้องเรียนให้เป็นห้องเรียน
ที่ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) ในการจัดการเรียนรู้แก่ผู้เรียน 

(๔) ส่งเสริม สนับสนุนอุปกรณ์ดิจิทัล (Digital Device) สำหรับผู้เรียนทุกระดับ  
ตั้งแต่ระดับปฐมวัย ประถมศึกษา และมัธยมศึกษาอย่างเหมาะสม เพื่อเป็นเครื่องมือในการพัฒนา  
การเรียนรู้ของตนเองนำไปสู่การสร้างการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต  

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

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

     เป็นการจัดการศึกษาและพัฒนาสมรรถภาพสำหรับเด็กพิการและเด็กด้อยโอกาส ใน
รูปแบบที่หลากหลาย เหมาะสมกับบริบท และความต้องการจำเป็นพิเศษเฉพาะบุคคล 

โดยแนวทางการดำเนินการ 
          (๑)  ส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษา รวมทั้งการพัฒนาหลักสูตร และสื่อการเรียน

การสอนที่เหมาะสมสำหรับเด็กพิการและเด็กด้อยโอกาสในรูปแบบที่หลากหลายเหมาะสมกับบริบท และ
ความต้องการจำเป็นพิเศษเฉพาะบุคคล 

          (๒) ประสานขอรับการสนับสนุนทรัพยากร และงบประมาณด้านการศึกษาอัตรากำลัง
ครูและบุคลากร การให้บริการเทคโนโลยี สิ่งอำนวยความสะดวก สื่อ บริการ และความช่วยเหลืออ่ืนใดทาง
การศึกษาที่สอดคล้องกับความต้องการจำเป็นพิเศษ  

          (๓) สนับสนุนการพัฒนาภาคีเครือข่าย (Education Partnership) ให้ทุกภาคส่วนมี
ส่วนร่วมในการจัดการศึกษาสำหรับเด็กพิการและเด็กด้อยโอกาส  
นโยบายที่ ๕  ด้านการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  

ตัวชี้วัด 
๑. สถานศึกษาในสังกัดมีนโยบายและจัดกิจกรรมให้ความรู้ ที่ถูกต้องและสร้างจิตสำนึก

ด ้ า น ก า ร ผ ล ิ ต แ ล ะ บ ร ิ โ ภ ค ท ี ่ เ ป ็ น ม ิ ต ร ก ั บ ส ิ ่ ง แ ว ด ล ้ อ ม น ำ ไป ป ฏ ิ บ ั ต ิ ใ ช ้ ท ี ่ บ ้ า น แ ล ะช ุ ม ช น  
เช่น การส่งเสริมอาชีพที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม การลดใช้สารเคมีจากปุ๋ยและยาฆ่าแมลง ฯลฯ  

๒. สถานศึกษามีการนำขยะมาใช้ประโยชน์ในรูปผลิตภัณฑ์และพลังงานเพื ่อลดปริมาณขยะ 
และมีส่งเสริมการคัดแยกขยะในชุมชนเพ่ือลดปริมาณคาร์บอนที่โรงเรียนและชุมชน  

๓. สถานศึกษามีการบูรณาการเรื่องการจัดการขยะแบบมีส่วนร่วมและการนำขยะ  
มาใช้ประโยชน์รวมทั้งสอดแทรกในสาระการเรียนรู้ที่เกี่ยวข้อง 

๔. นักเรียนเรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้  มีการขยายผลแหล่งเรียนรู้  นักเรียน โรงเรียน 
ชุมชน เรียนรู้ด้านการลดใช้พลังงาน การจัดการขยะและอนุรักษ์สิ ่งแวดล้อมเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู ้   
และตัวอย่างรูปแบบผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เช่น โรงงานอุตสาหกรรมสีเขียว ฯลฯ 

๕. นักเรียน สถานศึกษามีการเก็บข้อมูลเปรียบเทียบการลดปริมาณคาร์บอนไดออกไซต์  ใน
การดำเน ิ นกิ จกรรมประจำว ัน ในสถานศึ กษาและที ่ บ ้ าน  และข้อม ูลของ Carbon Footprint  
ในรูปแบบ QR CODE และ Paperless  



๔๓ 
 

๖. ครู  มีความคิดสร้างสรรค์ สามารถพัฒนาสื ่อ นวัตกรรม และดำเนินการจัดทำ
งานวิจัยด้านการสร้างสำนึกด้านการผลิตและบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมได้  

๗. ครู  และนักเรียนสามารถนำสื ่อนวัตกรรมที่ผ่านกระบวนการคิดมาประยุกต์ใช้  
ในโรง เร ี ยนการจ ั ดการ เร ี ยนร ู ้  และประยุกต ์ ใช ้ ในช ี ว ิ ตประจำว ันและช ุมชนได้ ตามแนวทาง  
Thailand ๔.๐ 

๘. สำนักงานเขตพื ้นที ่การศึกษา สถานศึกษามีการปรับปรุงและพัฒนาบุคลากร  
และสถานที่ ให้เป็นสำนักงานสีเขียวต้นแบบมีนโยบายการจัดซื ้อจัดจ้างที่ เป็นมิตรกับสิ่ งแวดล้อม  
ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ของนักเรียนและชุมชน  
กลยุทธ์ที่ ๕  พัฒนาคุณภาพชีวิตเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  

                 (๑) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
๑.๑. สนับสนุน ส่งเสริม สถานศึกษาด้านการบริหารจัดการสำนักงานสี เขียวและ

สถานศึกษาที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Green office) 
๑ .๒  พ ัฒนา  ยก ร ะด ั บ สถ านศ ึ กษ าน ำ ร ่ อ ง ขย ายผล  ส ่ ง ส ถ านศ ึ กษ าต ้ น แบ บ  

ด้านการพัฒนา ด้านการผลิต และบริโภค ที ่ เป็นมิตรกับสิ ่ งแวดล้อมทั ้ งระบบ เช่น การเลือกซื ้อ
ผลิตภัณฑ์เบอร์ ๕ และผลิตภัณฑ์ที่มีฉลากและสัญลักษณ์เบอร์ ๕ เพื่อลดการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ
และลดปริมาณขยะในสำนักงานและสถานศึกษา 

๑.๓ ส่งเสริมการพัฒนาสื่อนวัตกรรม และบูรณาการสาระการเรียนรู้และแผนการ
จัดการเรียนรู้เรื่องการผลิตและบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมต่อการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ  

๑.๔ ขยายผลผ่านระบบ DLTV ส่งเสริมความรู้ เรื่องการผลิตและบริโภคที่เป็นมิตรกับ 
สิ ่ งแวดล้อมต่อความปลอดภัย และสุขภาพที ่ดีส ู ่ส ั งคมเมืองเชิงนิ เวศและการจัดการมลพิษและ
สิ่งแวดล้อมที่ดีและการเลือกผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและฉลากที่แสดงสัญลักษณ์
ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

๑.๕ จัดทำระบบนิเทศ ติดตามผลการดำเนินงานในสถานศึกษาทั้งในระบบออนไลน์
และนิเทศเชิงคุณภาพพัฒนาการกรอกข้อมูลระบบการนิ เทศติดตาม แลกเปลี ่ยนนำเสนอผลงาน  
และมอบรางวัลเกียรติยศ ประชาสัมพันธ์และจัดพิมพ์ เว็บไซต์ ผลงานเพื่อเผยแพร่และเป็นต้นแบบ 
สรุปผลรายงาน 

(๒) สถานศึกษา 
๒.๑  พ ัฒนานว ั ตกรรมโดยใช ้ กระบวนการ  BBL/PLC และ Decision – Making  

การนำขยะมาใช้ประโยชน์ในรูปแบบผลิตภัณฑ์และพลังงานและลดประมาณขยะ การบำบัดน้ำเสีย  
ลดการใช้เผาและลดใช้สารเคมี สู่โรงเรียนปลอดภัยและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  

๒.๒ ขยายผลจากโรงเร ียนคาร ์บอนต่ ำสู ่ ช ุ มชนเชิ งน ิ เวศและการจัดการมลพิษ  
และสิ ่ งแวดล้อมดี  Green city ด้านพลังงาน การจัดการขยะและน้ำเสีย ชุมชนผลิตและบริโภค  
ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

๒.๓ ส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาให้นักเรียน โรงเรียนได้ศึกษา เรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้
โรงงานอุตสาหกรรม การผลิตที่ เป็นมิตรกับสิ ่ งแวดล้อม ชุมชนเมืองนิ เวศ และหน่วยงานส่งเสริม  
การบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อนำความรู้มาประยุกต์ใช้แ ละจัดทำโครงงานด้านการอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อม 
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๒.๔ ส่งเสริมแนวทางการจัดการเรียนรู้อาชีพที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมในสถานศึกษา  
จัดค่ายเยาวชนวัยซนลดคาร์บอนเพื่อโลก  ประกวดชุมชนต้นแบบที่นำความรู้จากโรงเรียนต่อยอด  
สู่ชุมชนนิเวศ ปลอดขยะ ปลอดสารพิษเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม อย่างน้อย ๒,๐๐๐ ชุมชน 
นโยบายที่ ๖  การพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา  

ตัวชี้วัด 
๑. สถานศึกษาได้รับการกระจายอำนาจการบริหารจัดการศึกษาอย่างเป็นอิสระ  
๒. สถานศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ได้รับการพัฒนาให้เป็นหน่วยงานที่มี

ความทันสมัย ยืดหยุ่น คล่องตัวสูง พร้อมที่จะปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกอยู่ตลอดเวลา 
เป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่สนับสนุน ส่งเสริม ตรวจสอบ ติดตาม เพ่ือให้สถานศึกษาสามารถจัดการศึกษา
ได้อย่างมีประสิทธิภาพครอบคลุมทุกตำบล 

๓. สถานศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และสำนักงานส่วนกลาง นำนวัตกรรม 
และเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) มาใช้ในการบริหารจัดการและตัดสินใจ ทั้งระบบ  

๔. สถานศึกษา และหน่วยงานในสังกัดทุกระดับมีความโปร่งใส ปลอดการทุจริต  
และประพฤติมิชอบ บริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 

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

๖. สถานศึกษาทุกแห่งและหน่วยงานในสังกัดมีระบบฐานข้อมูลสารสนเทศวิชาการ 
ผู้เรียน ครู บุคลากรทางการศึกษา สถานศึกษา หน่วยงานในสังกัด  

๗. สถานศึกษาทุกแห่งมีข้อมูลผู้ เรียนรายบุคคลที่สามารถเชื่อมโยงกับข้อมูลต่าง ๆ 
นำไปสู ่การวิ เคราะห์ เพื ่อวางแผนการจัดการเรียนรู ้ส ู ่ ผ ู ้ เ ร ียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ (Big Data 
Technology) 

๘. สถานศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และสำนักงานส่วนกลางมีแพลตฟอร์ม
ดิจิทัล (Digital Platform) เพ่ือสนับสนุนภารกิจด้านบริหารจัดการศึกษา 

๙.  สถานศึกษาท ุ กแห ่ งม ี ร ะบบข้ อมู ลสารสน เทศที ่ ส ามารถใช ้ ในการวา งแผน  
การจัดการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
กลยุทธ์ที่ ๖  พัฒนาองค์กรสู่มาตรฐานและมีความทันสมัย  

   ๖.๑ การกระจายอำนาจให้สถานศึกษา  หรือกลุ ่มสถานศึกษามีความเป็นอิสระ 
ในการบริหารและจัดการศึกษาครอบคลุม ด้านการบริหารวิชาการ ด้านการบริหารงบประมาณ  
ด้านการบริหารงานบุคคล และด้านการบริหารงานทั่วไป   

  โดยมีแนวทางการดำเนินการ ดังนี้ 
  (๑)  ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาสถานศึกษาหรือกลุ่มสถานศึกษาให้มีความเป็น

อิสระในการบริหารจัดการศึกษา ครอบคลุม ด้านการบริหารวิชาการ ด้านการบริหารงบประมาณ ด้านการ
บริหารงานบุคคล และด้านการบริหารงานทั่วไป 

  (๒) ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษา หรือกลุ่มสถานศึกษาจัดหาเจ้าหน้าที่เพ่ือปฏิบัติ
หน้าที่สนับสนุนงานด้านธุรการ ด้านการเงิน การบัญชีและพัสดุ และด้านบริหารงานบุคคล เพื่อมิให้งาน
ดังกล่าวเป็นภาระที่เกินสมควรแก่ครู ผู้ปฏิบัติหน้าที่การจัดการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียน  
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  (๓) ส ่งเสริม สนับสนุน ให้โรงเร ียนขนาดเล็ก ให้ม ีระบบการบริหารจัดการที ่
หลากหลาย เช่น การบริหารจัดการแบบกลุ่มโรงเรียน การสอนแบบบูรณาการ คละชั้น เป็นต้น  

  (๔)  นำผลการประกันคุณภาพการศึกษามาใช้ในการวางแผนการปฏิบัติการตรวจสอบ
ติดตามเพ่ือการปรับปรุงพัฒนาสถานศึกษาให้มีคุณภาพและเป็นไปตามมาตรฐานการศึกษา  

  ๖.๒ พัฒนาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และสถานศึกษา ให้เป็นหน่วยงานมีความ
ทันสมัยอย่างมีประสิทธิภาพ 

  เป็นมาตรการในการเพิ ่ มประสิทธิภาพการบริหารงานของสำนักงานทั ้งระดับ
สำนักงานส่วนกลาง และสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ให้เป็นหน่วยงานที่ทันสมัย พร้อมที่จะปรับตัวให้ทัน
ต่อการเปลี ่ยนแปลงของโลกอยู ่ตลอดเวลา มีความโปร่งใส ปลอดการทุจริต และประพฤติมิชอบ  
บริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล เป็นหน่วยงานที่มีหน้าที ่สนับสนุน ส่งเสริม ตรวจสอบ ติดตาม  
เพ่ือให้สถานศึกษาสามารถจัดการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

  โดยมีแนวทางการดำเนินการ ดังนี้ 
(๑) ศึกษา วิเคราะห์ ปรับปรุง และพัฒนาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ให้เป็น

หน่วยงานที่ทันสมัย มีหน้าที่ สนับสนุน กำกับ ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล สถานศึกษา เพ่ือการ
บริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ โดยยึดหลักธรรมาภิบาล  

(๒) ส่งเสริม สนับสนุน ให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ใช้ระบบการบริหาร
จัดการที่มุ ่ งเน้นคุณธรรมและความโปร่งใสในการทำงานตามหลักการประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ( Integrity & Transparency Assessment : ITA) 

(๓) ส่งเสริม สนับสนุน ให้สำนักงานเขตพื ้นที ่การศึกษานำนวัตกรรม และ
เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) มาใช้ในการบริหารงาน 

(๔ )  ส ่ ง เสร ิมการบร ิหารจ ัดการ เขตพื ้ นที ่ การศึกษาโดยใช ้พ ื ้ นที ่ เป ็นฐาน  
(Area-based Management) รูปแบบการบริหารแบบกระจายอำนาจ “CLUSTERs” 

(๕) ส่งเสริม การมีส่วนร่วม จัดทำแผนบูรณาการจัดการศึกษาในระดับพ้ืนที่  
(๖) สร ้างความเข ้มแข ็งในการยกระด ับค ุณภาพการศ ึกษาร ูปแบบเค ร ือข ่าย  

เช่น เครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษา ศูนย์พัฒนากลุ ่มสาระการเรียนรู ้ สหวิทยาเขต  
กลุ่มโรงเรียน ฯลฯ 

(๗) ส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนของสังคมมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาแบบบูรณาการ  
ที่ตอบสนองความต้องการของประชาชนและพ้ืนที่ 

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

(๙) ส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนของสังคมเข้ามามีส่วนร่วมสนับสนุนทรัพยากร  
เพ่ือการศึกษา 

๖.๓ พัฒนานวัตกรรม เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) และระบบการ
ทำงานที่เป็นดิจิทัลเข้ามาประยุกต์ใช้อย่างคุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด  

  เป็นมาตรการในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) มาใช้ 
ในการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารอย่างเป็นระบบ นำไปสู่การนำเทคโนโลยีการวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ 
(Big Data Technology)  เพื่อเชื่อมโยงข้อมูลด้านต่าง ๆ ตั้งแต่ข้อมูลผู้เรียน ข้อมูลครู ข้อมูลสถานศึกษา 
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ข้อมูลงบประมาณ และข้อมูลอื ่น ๆ ที ่จำเป็น มาวิเคราะห์เพื ่อให้สถานศึกษาสามารถจัดการเรียนรู ้  
เพื ่อพัฒนาผู ้ เร ี ยนเป็นรายบุคคลตามสมรรถนะ และความถนัด และสามารถวิ เคราะห์เป็นข้อมูล  
ในการวางแผนการพัฒนาทร ัพยากรมน ุษย ์ของประเทศ นำ Cloud Technology มาให ้บร ิ การ 
แก่หน่วยงานทุกระดับทั้งระดับ IaaS PaaS และ SaaS และพัฒนาแพลตฟอร์มดิจิทัล (Digital Platform) 
ระบบบริหารงานสำนักงาน เช่น ระบบแผนงานและงบประมาณ ระบบบัญชี ระบบพัสดุ ระบบสารบรรณ 
เป็นต้น เพ่ือเจ้าหน้าที่สามารถใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ เชื่องโยงกันทั้งองค์กร  

  โดยมีแนวทางการดำเนินการ ดังนี้ 
(๑) ศึกษา วิเคราะห์ นำ Cloud  Technology มาให้บริการหน่วยงานในสังกัด

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

(๒) ศึกษา วิเคราะห์ นำ Big Data Technology มาใช้ในการเชื่อมโยงข้อมูล
ของนักเรียนในฐานข้อมูลต่าง ๆ เพ่ือนำมาวิเคราะห์ คุณภาพของผู้เรียนในมิติต่าง ๆ  

(๓ )  พัฒนาแพลตฟอร์มด ิ จ ิท ั ล  (Digital Platform)  เพื ่ อสนับสนุนภารกิ จ 
ด้านบริหารจัดการศึกษาทั ้ งระบบพร้อมให้บริการ ( Services) เชื ่อมโยงข้อมูล เพื ่อแลกเปลี ่ยน 
และบูรณาการข้อมูลภาครัฐทั้งภายในและนอกสังกัดอีกทั้งยังเป็นระบบกลางสำหรับใช้ในการพิสูจน์
ยืนยันตัวตนเดียวและรองรับการทำงานร่วมกับแพลตฟอร์มดิจิทัลต่าง ๆ 

(๔) พัฒนาแพลตฟอร์มดิจิทัล (Digital Platform) ด้านการเรียนรู้ของผู้ เรียน 
และบุคลากรทางการศึกษา ด้านการบริหารงาน เชื ่อมโยงถึ งการพัฒนาครู  เพื ่อให้สอดคล้อง  
กับความก้าวหน้าในอาชีพ ตลอดจนพัฒนา ระบบข้อมูลสารสนเทศของผู ้ เ ร ี ยนเป็นรายบุคคล 
ตั ้ งแต่ระดับปฐมวัย จนจบการศึกษาขั ้นพื ้นฐาน ที ่สามารถเชื ่ อมโยงกับหน่วยงานที ่ เกี ่ ยวข้อง  
นำไปสู่การพัฒนาฐานข้อมูลประชากรด้านการศึกษาของประเทศ  
นโยบายที่ ๗  การใช้บริบทของจังหวัดเชียงใหม่ เป็นฐานการเรียนรู้และต่อยอดการพัฒนาองค์กรแห่ง   
                นวัตกรรม 
ตัวชี้วัด 

1. ร้อยละของบุคลากรระดับกลุ่มและระดับเขตพื้นที่การศึกษาที่เข้าร่วมประชุมปฏิบัติการ 
PLC และพัฒนางานด้วยนวัตกรรมการศึกษา 

2. ร้อยละของครูและผู้บริหารในเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่สร้างนวัตกรรมในการ
บริหารสถานศึกษาและการจัดการเรียนรู้ 

3. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 เป็นสำนักงานสีเขียว และ
สำนักงานที่ใช้เทคโนโลยีในการบริหารจัดการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  

4. ร้อยละของบุคลากรในสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ปฏิบัติตนตามค่านิยมองค์กร  
5. ร้อยละของสถานศึกษามีการพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนและการประกันคุณภาพ

การศึกษา 
6. ร้อยละของผู้เรียนที่เป็นนวัตกร 
 
 
 



๔๗ 
 

กลยุทธ์ที่ ๗  พัฒนาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และสถานศึกษาให้เป็นบุคคลและองค์กรแห่งการ  
                เรียนรู้ก้าวสู่องค์กรแห่งนวัตกรรม 
  ๗.๑ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 

(1) ส่งเสริมให้บุคลากรทุกคน ประกอบด้วย ผู้บริหาร บุคลากรทางการศึกษา 38 ค (1) (๒)     
ทุกคนพัฒนาตนเองให้มีความรู้ ความสามารถในภารกิจที่รับผิดชอบ ใช้เทคโนโลยีในการปฏิบัติงานได้
สะดวก รวดเร็ว มีประสิทธิภาพ  

(๒) พัฒนาผู้อำนวยการกลุ่ม  ศึกษานิเทศก์ และบุคลากรในสำนักงาน สามารถสร้างผลงานใหม่ๆ
หรือนวัตกรรมทางการศึกษา ให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาตน พัฒนางาน มีภาวะผู้นำ มีทักษะในการ
นำเสนอผลงานที่ดีของตนเองและกลุ่ม เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ และก้าวสู่องค์กรนวัตกรรมในอนาคต  

(๓) ส่งเสริม สนับสนุน การบริหารสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาในรูปแบบเครือข่ายพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาระดับอำเภอ การบริหาร Clusters (เชิงพื้นที่) การบูรณาการการจัดการเรียนรู้กับชุมชนในพื้นที่ 
(Partnerships)และการมีส่วนร่วมในการบริหารการศึกษาแบบบูรณาการร่วมกับหน่วยงานอ่ืน ๆ ทั้งในด้าน
โอกาสทางการศึกษา คุณภาพการศึกษา และประสิทธิภาพในการบริหารการศึกษา  

(3) ส่งเสริมการพัฒนาการบริหารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา โดยใช้เครื่องมือการประเมิน ITA 
การประเมินมาตรฐานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา การติดตามประเมินผลตัวชี้วัดสำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน, Green Office การประเมินโครงการต่าง ๆ ให้มีความเป็นเอกภาพและมีประสิทธิภาพ  

(4) ส่งเสริมการนำเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) มาใช้ในการบริหารสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษา และให้บริการแก่สถานศึกษา สามารถเชื่อมโยงข้อมูลทุกด้านของสำนั กงานเขตพื้นที่การศึกษา 
นำ Big Data ไปใช้ในการวางแผนพัฒนาการศึกษาได้ทุกระดับการศึกษา 

(5) กำหนดจุดเน้นการพัฒนาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาในแต่ละปีงบประมาณร่วมกัน และ
ส่งเสริมให้มีการปฏิบัติตามค่านิยมองค์กรอย่างเข้มแข็ง โดยเฉพาะอย่างยิ ่งด้านความมีวินัย ความ
รับผิดชอบ ต่องานในหน้าที่และภารกิจขององค์กร                                                                    

๗.๒ สถานศึกษา 
(1) ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของสถานศึกษา โดยการพัฒนาหลักสูตร การจัดการเรียนรู้  

การบริหารงานวิชาการ ให้สอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลง นำไปสู่การพัฒนาผู้เรียนในศตวรรษที่ 21  
(3R 8C) มีคุณธรรมจริยธรรม ทัศนคติที่ถูกต้อง ค่านิยมที่ดีงาม 

(2) ยกระดับคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้มีส่วนร่วมในการบริหาร/พัฒนาหลักสูตร 
และการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ให้สถานศึกษาเป็นแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิตของคนในชุมชน  

(3) ส่งเสริมการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ให้เกิดผลต่อการพัฒนาคุณภาพของ
สถานศึกษาทั้งระบบ 
         (๔) ส่งเสริมการเรียนรู้ของครูทุกระดับ และปรับเปลี่ยนการพัฒนาครูจากผู้สอน เป็นผู้อำนวยความ
สะดวกการเรียน เน้นการสอนให้ผู้เรียนพัฒนาทักษะการคิด วิเคราะห์ คิดสร้างสรรค์ ให้กับนักเรียนทุกคน
อย่างเป็นรูปธรรมทุกโรงเรียน 
       (๕) ส่งเสริมการพัฒนางานของผู้บริหาร ครู นักเรียน ให้เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ เป็นนวัตกร ใช้
นว ัตกรรม PLC, Active Learning, STEM, IS, English, Higher Order Thinking สร ้ างสรรค ์ผลงาน 
ผู้บริหาร ครู และนักเรียนให้เป็นนวัตกรรมและก้าวสู่โรงเรียนนวัตกรรม (Thailand 4.0) 
 



 
 
 
 
 
 

ส่วนที่ 3   
รายละเอียดแผนปฏิบัตกิารประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๔๘ 
 

ส่วนที่ 3 
รายละเอียดของแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

บัญชีจัดสรรงบประมาณ ปี  2565 
งบบริหารจัดการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 

 
 
 

 

ที ่ กรอบวงเงินงบประมาณ 
จัดตั้ง 

ปี 2564 
ผลการ 

เบิกจ่ายปี2564 
จัดตั้ง 

ปี 2565 
หมายเหตุ 

1 งบรายจ่ายพ้ืนฐาน (Core Budget) สำหรับการ
บริหารจัดการองค์กร 

 
3,000,000 

  
3,000,000 

 

 1 งบสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  2,100,000    
  1.ค่าสาธารณูปโภค - ค่าไฟฟ้า 240,000 298,149.88 300,000  
  2.ค่าสาธารณูปโภค - ค่าโทรศัพท์ 105,000 82,624.40 85,000  

   3.ค่าสาธารณูปโภค - ค่าไปรษณีย์ 105,000 62,687.00 65,000  

  4.ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าท่ีพัก ค่าพาหนะ  900,000 289,276.56 424,500  

  5.ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ 45,000 112,219.40 120,000  

  6.ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ 97,500 31,825.83 50,000  

  7.ค่าวัสดุสำนักงาน 262,500 249,047.72 250,000  

  8.ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง 127,500 82,009.30 100,000  

  9.ค่าเปลี่ยนถ่ายน้ำมันหล่อลื่น 18,000 - -  

  10.ค่าน้ำดื่ม 60,000 22,695.00 25,000  
  11.ค่าหนังสือพิมพ์ 30,000 - -  
  12.ค่าจ้างถ่ายเอกสาร 60,000 84,595.00 85,000  

  13.อ่ืนๆ 49,500 27,851.00 -  
 2 ค่าจ้างเหมาผู้ปฏิบัติงานช่วยราชการ - - 420,000  
 3 พัฒนาประสิทธิภาพบุคลากร  - - 111,000  
  รวม  1,342,981.09 2,035,500  

2 
 

งบพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามยุทธศาสตร์และ
นโยบายภายใต้แผนปฏิบัติการประจำปี 

600,000 1,026,256.00 380,000  

3  งบดำเนินงานเฉพาะ/นโยบายเร่งด่วน  300,000 2,330,762.91 584,500  
  รวม 3,000,000 4,700,000.00 3,000,000  



๔๙ 
 

 สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 ได้วิเคราะห์โครงการตามประเด็น
ยุทธศาสตร์ มาตรการ โครงการ กิจกรรมตามตัวชี้วัดที่ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน กำหนด
โดยมีงบประมาณรวมทั้งสิ้น 380,000 บาท (สามแสนแปดหมื่นบาทถ้วน)  จำแนกตามนโยบาย  7 นโยบาย 
ดังนี้ 

 สรุปงบประมาณในโครงการตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  
      

 นโยบายที่ นโยบาย จำนวนโครงการ 
งบประมาณ 

(บาท 

 1 การจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคง 6 0.00 

 
2 การจัดการศึกษาเพื่อเพ่ิมความสามารถในการแข่งขัน 1 42,000 

 
3 การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 6 115,000 

 
4 การสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ 11 3,000 

 

5 การจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม 

3 1,525 

 
6 การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา 18  138,475 

 

7 การใช้บริบทของจังหวัดเชียงใหม่ เป็นฐานการเรียนรู้ 
และต่อยอดสู่การพัฒนา 

1  80,000 

 รวม 64  380,000 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๕๐ 
 

สรุปโครงการปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

นโยบายที่ 1 การจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคง 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ 
ระยะเวลา 

ทีไ่ด้รับจัดสรร ที่ดำเนินการ 
1 การส่งเสริมสถานศึกษาพอเพียงต้นแบบและ รอจัดสรร กลุ่มนิเทศ ติดตาม ธ.ค. 64- 
 ศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ   นางธัชกร พรเวียง ม.ค. 65 
 พอเพียงด้านการศึกษาในสังกัดสำนักงานเขต    
 พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1    
     

2 เสริมสร้างจิตสำนึกในสถาบันพระมหากษัตริย์ รอจดัสรร กลุ่มนิเทศ ติดตาม ต.ค.64-  
 ในโรงเรียน   30 ก.ย. 65 
     

3 เสริมสร้างระเบียบวินัยคุณธรรม และจริยธรรม งบ สพฐ กลุ่มส่งเสริมฯ ต.ค 64 
 และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ผ่านกระบวนการ  นางสิริพร ไชยรินทร์ 30 ก.ย. 65 
 ทางลูกเสือ    
     
     

4 สร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดในกลุ่มเยาวชนวัยเสี่ยง งบ สพฐ กลุ่มส่งเสริมฯ ต.ค 64 
   นางสิริพร ไชยรินทร์ 30 ก.ย. 65 
     

5 เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล งบ.สพฐ กลุ่มนิเทศ ติดตาม ต.ค 64 
 ในสถานศึกษา (โรงเรียนสุจริต)   30 ก.ย. 65 
     

6 โรงเรียนคุณธรรม.สพฐ งบ.สพฐ กลุ่มนิเทศ ติดตาม ต.ค 64 
    30 ก.ย. 65 
     
     
     
     
     
   รวม     
     

 



๕๑ 
 

นโยบายที่ 2 การจัดการศึกษาเพ่ือเพ่ิมความสามารถในการแข่งขัน 

 

 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ 
ระยะเวลา 

ทีไ่ด้รับจัดสรร 
ที่ดำเนินการ 

1 ส่งเสริมพัฒนาขีดความสามารถในงาน 42,000 กลุ่มส่งเสริมฯ ธ.ค. 64-  
 มหกรรม ความสามารถศิลปหัตถกรรม  น.ส. รัตติยา คำอ้าย ก.ย. 65 
 วิชาการและเทคโนโลยีของนักเรยีน      
 สู่เวทรีะดับชาติ    

     
     
     
     

     
     
     
     

     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
      
   42,000   

     



๕๒ 
 

นโยบายที่ 3 การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
 

 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

ผู้รบัผิดชอบ 
ระยะเวลา 

ทีไ่ด้รับจัดสรร 
ที่ดำเนินการ 

1 ส่งเสริมและพัฒนาครู และบุคลากร  60,000 กลุ่มบริหารบุคคล ม.ค.-ก.ย. 65 
  ทางการศกึษา      
           
2 โครงการพัฒนาหลักสูตรแกนกลาง 51  35,000 กลุ่มนิเทศ ติดตามฯ ต.ค. 64-ส.ค. 65 
 สู่หลักสูตรฐานสมรรถนะ ปีงบ 2565  นางสุนิทรา/น.ส.มณฑาทิพย์  
   นางสุขชัญญา/นางพิราวรรณ   
     

 3 พัฒนาการจัดการเรียนรู้ทั้งระบบสู่การ 20,000  กลุ่มนิเทศ ติดตามฯ ต.ค. 64-ส.ค. 65 
 ยกระดับผลสัมฤทธิ์และการเตรียมผู้เรียน  น.ส.มณฑาทิพย์ ขันแก้ว  

 ให้สอดคล้องกับศตวรรษ ที่ 21    
     

 4 พัฒนานวัตกรรมการอ่านออกเขียนได้ รอจัดสรร กลุ่มนิเทศ ติดตามฯ ต.ค. 64-ก.ย. 65 
 และคิดวิเคราะห์ ด้วยการจัดการเรียนรู้    
 เชิงรุก Active Learning    
     

5 พัฒนาการจัดการศึกษาโรงเรียนที่ตั้งใน งบ สพฐ กลุม่นโยบายและแผน มี.ค - ส.ค.65 
 พ้ืนทีล่ักษณะพิเศษ (โรงเรียนพ้ืนที่สูง ในถิ่น  นางสุภาณี จันทรสกุนต ์  

 ทุรกันดาร และโรงเรียนพ้ืนที่เกาะ สพป.    

 เชียงใหม่ เขต 1)    
     

6 โรงเรียนคุณภาพ สพป.เชียงใหม่ เขต 1 งบ.สพฐ กลุม่นโยบายและแผน มี.ค - ส.ค.65 
   นางสาธิกา กิตติธนดติถ ์  
     
     
     
     
     
  115,000   



๕๓ 
 

 
นโยบายที่ 4 การสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาทีม่ีคุณภาพ 

 
 
 
 
 
 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ 
ทีไ่ด้รับจัดสรร 

ผู้รับผิดชอบ 
ระยะเวลา 

ที่ดำเนินการ 
 1 การส่งเสริมการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 3,000 กลุ่มส่งเสริมฯ พ.ย 64-ก.ย. 65 

  โดยบุคคล (Home School)  นางสิริพร  ไชยรินทร์  

      
2 กองทุนปันสุขให้น้อง สพป. เชียงใหม่  งบกลาง กลุ่มส่งเสริมฯ พ.ย 64 -ก.ย. 65 
  เขต ๑  น.ส.รัตติยา คำอ้าย  
     

3  ส่งเสริมสนับสนุนการรับนักเรียน งบ. สพฐ กลุ่มส่งเสริมฯ พ.ย 64 -ก.ย. 65 

  ปีการศึกษา 2564  นางณิภาภรณ์ กองคำ 
 

          
4 พัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัยสอดคล้อง งบ. สพฐ กลุ่มนิเทศ ติดตามฯ ม.ค.-ก.ย. 65 
 กับทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21  นางพิราวรรณ ลีลาธรรมสัจจะ  
     

5 โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วย รอจัดสรร กลุม่นิเทศ ติดตามฯ ม.ค.-ก.ย 65 
 เทคโนโลยีทางไกลผ่านดาวเทียม  นายวัชรเศรษฐ ์เทพศาสตรา  
 (NEW DLTV) โรงเรียนในสังกัด สพป.ชม 1    
     

6 พัฒนาระบบเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ รอจัดสรร กลุ่มนิเทศ ติดตามฯ ม.ค.-ก.ย 65 
 เพ่ือการสื่อสารทางไกลและการสื่อสาร  วัชรเศรษฐ์  

     
7 การสื่อสารสร้างความเข้าใจกระบวนการ งบ.สพฐ. กลุม่นิเทศ ติดตาม พ.ค.-ส.ค. 65 

 ประกันคุณภาพภายในและแนวการประเมิน  นายอุทัย  ปัญญาโกญ  
 คุณภาพภายในสถานการณ์โควิด-19 

 

  



๕๔ 
 

 

 
 

 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ 
ทีไ่ด้รับจัดสรร 

ผู้รับผิดชอบ 
ระยะเวลา 

ที่ดำเนินการ 
8 การนิเทศ ติดตามและประเมินครูปฐมวัย งบ.สพฐ กลุ่มนิเทศ ติดตามฯ ก.ค.-ก.ย. 65 
 โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย  นางนิภา  แก้วประทีป  

 ประเทศไทย รุ่นที่ 1-4,7,9 ปีการศึกษา    
 2564     
      

9 การพัฒนาสื่อและบทเรียนออนไลน์ รอจัดสรร กลุ่มนิเทศ ติดตามฯ พ.ย 64 -ก.ย.65 
   นางจินดาภา ละฟู่  
     

10 ยกระดับคุณภาพการดูแลช่วยเหลือและ งบสพฐ กลุ่มนิเทศ ติดตามฯ พ.ค - ก.ย 65 
 คุ้มครองนักเรียนในสถานศึกษา  น.ส.รัตติยา คำอ้าย  
   น.ส.ชลณัฐ  วงศส์ถาน  
     

11 โครงการส่งเสริมและพัฒนาครูเพื่อช่วยเหลือ งบ สพฐ กลุ่มนเิทศ ติดตามฯ พ.ย 64 -ก.ย.65 
 นักเรียนที่มีภาวะเสี่ยงต่อความล้มเหลว  นางสุนิทรา พรมมล  
 ทางการเรียน (เด็กพิเศษ)    
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

  3,000    
     

 

   



๕๕ 
 

นโยบายที่ 5 การจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ 
ระยะเวลา 

ทีไ่ด้รับจัดสรร 
ที่ดำเนินการ 

1 การพัฒนาสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 1,525 กลุ่มอำนวยการ  ต.ค 64 -ก.ย. 65 
 เป็นหน่วยงานต้นแบบสำนักงานสีเขียว    นางสาวเทพี กับปุละวัน    
 (Green office)    นางศิริวารีย์ มีปิ่น     
     

2 ค่ายเยาวชน รักษ์พงไพร เฉลิมพระเกียรติ  งบ.สพฐ กลุม่นิเทศ ติดตาม  ต.ค 64 -ก.ย. 65  

  60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา   นายณัฐสิทธิ์ ธงยี่สิบสอง 
 

 สยามบรมราชกุมารี สู่ความยั่งยืน      
 ประจำปี 2565    
     

3 การสร้างจิตสำนึกและความรู้ในการผลิต งบ.สพฐ กลุ่มนิเทศ ติดตาม  ต.ค 64 -ก.ย. 65 

 และบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  นายณัฐสิทธิ์ ธงยี่สิบสอง  

 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565    
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
   รวม 1,525     



๕๖ 
 

     
นโยบายที่ 6 การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา 
 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ 
ระยะเวลา 

ทีไ่ด้รับจัดสรร 
ที่ดำเนินการ 

1 การจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี 10,050 กลุ่มนโยบายและแผน ต.ค 64-ก.ย. 65 
  งบประมาณ พ.ศ. 2565 เพ่ือการบริหาร   นางสุภาณี จันทรสกุนต์   
  จัดการที่มีประสิทธิภาพ       
         
2 การบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กและ 4,950 กลุ่มนโยบายและแผน ต.ค 64-ก.ย. 65 
 การถ่ายโอนสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  นางสาธกิา กิตติธนดติถ ์    
     

3 ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 5,040 กลุ่มนโยบายและแผน ต.ค 64-ก.ย. 65 
 ขัน้พื้นฐานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564  นางวาสนา  ภูผา   
     

4 พัฒนาประสิทธิภาพการดำเนินงาน 4,960 กลุ่มนโยบายและแผน ต.ค 64-ก.ย. 65 
 การบริหารงบประมาณ ประจำปี 2565  นางสาวกานต์พิชชา บุญมี   
     

5 เตรียมความพร้อมของข้าราชการ 20,000 กลุ่มบรหิารงานการเงิน มิ.ย.-ก.ค. 65 
 ที่เกษียณอายุราชการ ประจำปีงบประมาณ  นางปรียาภรณ์ บัวคลี่   
 2565    
     

6 พัฒนาประสิทธิภาพการเงินการคลัง รอจัดสรร กลุ่มบรหิารงานการเงิน ม.ค.- มี.ค 65 
   นางปรียาภรณ์ บัวคลี่   
     

7 การใช้ระบบสนับสนุนการบริหารจัดการ 8,475 กลุ่มอำนวยการ พ.ย.64- ก.ย. 65 
 สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ระบบ  น.ส. เทพี กับปุละวัน  
 สนับสนุนการบริหารจัดการสถานศกึษา  นางศิรดา สมบูรณ์ชัย  
 (AMSS)    
     

8 การเสริมสร้างศักยภาพบุคลากรเพื่อเพ่ิม รอจัดสรร กลุ่มอำนวยการ พ.ย.64- ก.ย. 65 
 ประสิทธิภาพการทำงานสู่องค์กรที่เป็นเลิศ  น.ส. เทพี กับปุละวัน  
     



๕๗ 
 

 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ 
ระยะเวลา 

ทีไ่ด้รับจัดสรร ที่ดำเนินการ 
9 การขับเคลื่อนการพัฒนาระบบการประเมิน 20,000 กลุ่มอำนวยการ มี.ค.–30 ก.ย. 65 
 ตัวชี้วัดและการบริหารจัดการศึกษาขั้น  น.ส. เทพี กับปุละวัน  
 พ้ืนฐาน    
     

10 พัฒนาเครือขา่ยประชาสัมพันธ์สำนักงาน 10,000 กลุ่มอำนวยการ ต.ค 64-ก.ย. 65 
 เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่   น.ส. พัชรี  สิงห์น้อย  
 เขต 1    
     

11 ประชุมปฏิบัติการเพ่ือพัฒนาศักยภาพ 20,000 กลุ่มอำนวยการ ต.ค 64-ก.ย. 65 
 ผู้บริหารสถานศึกษาและพัฒนาองค์กร  น.ส. นันทนา  มงคลเทพ  
 สู่ความเปน็เลิศ ปี 2565    
     

12 ประชุมชี้แจงเพื่อเสริมสร้างความรู้ ความ รอจัดสรร กลุ่มอำนวยการ ต.ค 64-ก.ย. 65-  
 เข้าใจเกี่ยวกับระบบควบคมุภายใน เพ่ือ  น.ส. นันทนา  มงคลเทพ   
 พัฒนาคุณภาพการศึกษา ประจำปี 2565    
     

13 การพัฒนาประสิทธิภาพการบริหาร ใช้งบกลาง หนว่ยตรวจสอบภายใน ต.ค 64-ก.ย. 65 
 งบประมาณคุณภาพการตรวจสอบภายใน  นางกนกเรขา บุณยรัตน ์  
     

14 พัฒนาส่งเสริมผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด 20,000 งานวินัย ต.ค 64-ก.ย. 65 
 ให้มคีวามรู้ด้านวินัย จรรยาบรรณตาม  นางสาวศรัญญา อุตรปวง  
 มาตรฐานวิชาชีพ  นางสาวดีน่า รังสรรค ์  
     

15 พัฒนาระบบสารสนเทศ ระบบปัจจัยพืน้ฐาน บูรณาการ กลุ่มส่งเสริมฯ ธ.ค.64 -ส.ค. 65 
 นักเรียนยากจน กับโครงการอื่น น.ส.รัตติยา คำอ้าย  
     

16 การเพ่ิมประสิทธิภาพการดำเนินงานติดตาม 15,000 กลุ่มนิเทศ ติดตามฯ พ.ย.64 -ก.ย. 65 
 ตรวจสอบ ประเมินผล และนเิทศการศึกษา  นางสุนิทรา พรมมล  
 (ก.ต.ป.น)    
     



๕๘ 
 

 

 โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

ผู้รบัผิดชอบ 
ระยะเวลา 

ทีไ่ด้รับจัดสรร ทีด่ำเนินการ 

17 ประชุมเชิงปฏิบัติการวิเคราะห์ ตรวจสอบ รอจัดสรร กลุม่นิเทศ ติดตามฯ ธ.ค.64 - ก.ย.65 

 ความถูกต้องและการจัดเก็บแบบ (ปพ.3)  นางณิภาภรณ์ กองคำ  

     

18 ปรับปรุงระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตและ รอจัดสรร กลุม่นเิทศ ติดตามฯ ธ.ค.64 - ก.ย.65 

 อุปกรณ์คอมพิวเตอร์  นายวัชรเศรษฐ์ เทพศาสตรา   

     
19 เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และ งบ.สพฐ กลุ่มอำนวยการ มี.ค. - สค 65 

 ธรรมาภิบาล“ป้องกันการทุจริต”  นางสุนิทรา พรมมล  
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
  138,475   



๕๙ 
 

 
นโยบายที ่7 การใช้บริบทของจังหวัดเชียงใหม่ เป็นฐานการเรียนรู้และต่อยอดสู่การพัฒนา 
 

 

 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

ผู้รับผดิชอบ 
ระยะเวลา 

ทีไ่ด้รับจัดสรร ทีด่ำเนินการ 
1 พัฒนานวัตกรรมสู่นวัตกร เพ่ือสร้างความ 80,000 กลุ่มนิเทศ ติดตามฯ ต.ค 64- ก.ย. 65 

 เป็นเลิศ  นายอุทัย ปัญญาโกญ  
     

      
     
     

     
     
     
     

     
     
     
     
     
     
     

     
     
     
     
     
     
     
     
  80,000   



 
 
 
 
 
 
 

นโยบายที่ 1 
การจัดการศึกษาเพื่อความม่ันคง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



60

1 การส่งเสริมสถานศึกษาพอเพยีง 1.เพือ่พฒันาแนวทางส่งเสริมการด าเนินงาน เชิงปริมาณ สถานศึกษาพอเพยีงต้นแบบ และศูนยก์าร รอจดัสรร นางธชักร พรเวยีง
ต้นแบบและศูนยก์ารเรียนรู้ตามหลัก ของสถานศึกษาพอเพยีงต้นแบบในสังกดั ใหเ้ปน็ 1. สถานศึกษาพอเพยีงต้นแบบ จ านวน 30 เรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพยีง
ปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพยีงด้าน ศูนยก์ารเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกจิ โรงเรียน มีแนวทางการส่งเสริมการด าเนินงาน ด้านการศึกษา ในสังกดั มีแนวทางในการ
การศึกษาในสังกดัส านักงานเขตพืน้ที่ พอเพยีงด้านการศึกษา ใหเ้ปน็ศูนยก์ารเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของ ด าเนินงานตามหลักปรัชญาของเศรษฐกจิ
การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่  เขต 1 2. เพือ่พฒันาส่งเสริมการด าเนินงานของศูนย์ เศรษฐกจิพอเพยีงด้านการศึกษา พอเพยีงด้านการศึกษา ที่สอดคล้องกบั

การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพยีง 2. ศูนยก์ารเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกจิ ความต้องการและบริบทของสถานศึกษา
ด้านการศึกษา สู่การพฒันาที่ยัง่ยนื พอเพยีงด้านการศึกษา จ านวน 2 โรง มีแนวทาง เพือ่น าไปใช้ในการด าเนินงานอยา่งยัง่ยนื

การส่งเสริมการด าเนินงานสู่การพฒันาที่ยัง่ยนื

เชิงคุณภาพ
สถานพอเพยีงต้นแบบและศูนยก์ารเรียนรู้ตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพยีงด้านการ
ศึกษา ได้พฒันาแนวทางการส่งเสริมด าเนินงาน
การจดัการเรียนการสอนและการบริหารจดัการ
โดยบรูณาการกจิกรรมตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกจิพอเพยีง สู่การพฒันาที่ยัง่ยนื

 นโยบายท่ี 1 การจัดการศึกษาเพ่ือความม่ันคง
โครงการ/กิจกรรม ประจ าปีงบประมาณ พ .ศ. 2565

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ กิจกรรม/เป้าหมาย ตัวช้ีวัด งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ
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2 เสริมสร้างจติส านึกในสถาบนั 1. เพือ่แสดงออกถงึความจงรักภกัดีต่อสถาบนัชาติ 1. ผู้บริหาร ครูผู้สอน และนักเรียน โรงเรียน เชิงปริมาณ รอจดัสรร นางธชักร พรเวยีง

พระมหากษตัริยใ์นโรงเรียน ศาสนา พระมากษตัริย ์ยดึมั่นการปกครองในระบอบ นักเรียนโรงเรียนน าร่อง โรงเรียนขยายโอกาส ผู้บริหาร ครูผู้สอน และนักเรียน โรงเรียน
ประชาธปิไตย อนัมีพระมหากษตัริยท์รงเปน็ประมุข จ านวน 23 โรงเรียน ขยายโอกาสการศึกษาขัน้พืน้ฐาน ในสังกดั
2. เพือ่ปลูกฝังและสร้างจติส านึก มีจติสาธารณะ 2. อบรมออนไลน์โครงการสร้างจติส านึกสถาบนั จ านวน 23 โรงเรียน
จติอาสาใหแ้กผู้่เรียน ผู้ปกครอง ชุมชน และผู้เขา้ร่วม พระมหากษตัริยก์บัประเทศไทยในโรงเรียนและชุมชน เชิงคุณภาพ
โครงการในการบ าเพญ็ตนใหเ้ปน็ประโยชน์ต่อ ผู้บริหาร ครูผู้สอน และนักเรียน  ได้รับ 
ครอบครัวสถาบนัการศึกษา ชุมชน และประเทศชาติ ความรู้  ปลูกฝัง  สร้างความตระหนัก

แสดงออกถงึความจงรักภกัดีต่อสถาบนั
ชาติ ศาสนา และพระมหากษตัริย ์ยดึมั่น
การปกครองในระบอบประชาธปิไตยอนัมี
พระมหากษตัริยท์รงเปน็ประมุข และมี
จติส านึก มีจติสาธารณะ จติอาสา ใหแ้ก่
ผู้เรียน ผู้ปกครอง ชุมชน และการบ าเพญ็ 
ตนใหเ้ปน็ประโยชน์ต่อครอบครัว สถาบนั
การศึกษา ชุมชน สังคม และประเทศชาติ

ผู้รับผิดชอบ

 นโยบายท่ี 1 การจัดการศึกษาเพ่ือความม่ันคง
โครงการ/กิจกรรม ประจ าปีงบประมาณ พ .ศ. 2565

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ กิจกรรม/เป้าหมาย ตัวช้ีวัด งบประมาณ
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3 เสริมสร้างระเบยีบวนิัย คุณธรรม และ 1.เพือ่ปลูกฝังจติส านึกใหเ้ยาวชนใฝ่คุณธรรม จดังาน "วนัสมเด็จพระมหาธรีราชเจา้ " 1 ร้อยละของผู้เรียนมีทัศนคติที่ดีต่อ งบ สพฐ นางสิริพร ไชยรินทร์

จริยธรรมและคุณลักษณะอนัพงึประสงค์ รักถิน่ก าเนิดของตนเอง เปา้หมาย บา้นเมือง มีหลักคิดที่ถกูต้อง เปน็พลเมืองดี
ผ่านกระบวนการทางลูกเสือ 2. เพือ่เสริมสร้างทักษะการด ารงชีวติ ลูกเสือ-เนตรนารี ในสถานศึกษาทุกสังกดั ของชาติ มีคุณธรรม จริยธรรม มีค่านิยม

คิดวเิคราะห ์ความพอเพยีง ตามหลักปรัชญา ในจงัหวดัเชียงใหม่  จ านวน 3,000 คน ที่พงึประสงค์ มีจติสาธารณะ มีจติอาสา
ของเศรษฐกจิพอเพยีง รับผิดชอบต่อครอบครัว ผู้อืน่ และสังคม

 ซ่ือสัตย ์สุจริต มัธยสัถ ์อดออม
2. ร้อยละของสถานศึกษาทุกแหง่ ยกระดับ
คุณภาพการเรียนการสอนและการจดักจิกรรม
ลูกเสือ เนตรนารี ผ่านกระบวนการลูกเสือ
ได้อยา่งถกูต้อง มีคุณภาพ

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ กิจกรรม/เป้าหมาย ตัวช้ีวัด งบประมาณ

 นโยบายท่ี 1 การจัดการศึกษาเพ่ือความม่ันคง
โครงการ/กิจกรรม ประจ าปีงบประมาณ พ .ศ. 2565

ผู้รับผิดชอบ
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4 สร้างภมูิคุ้มกนัยาเสพติดในกลุ่มเยาวขน 1. เพือ่สร้างการรับรู้ในการปอ้งกนัและเฝ้าระวงั 1. เขา้ค่ายทักษะชีวตินักเรียนวยัใส สร้างภมูิ เชิงปริมาณ งบ สพฐ นางสิริพร ไชยรินทร์

วยัเส่ียง ปญัหายาเสพติดใหก้บันักเรียนในสังกดั คุ้มกนัภยัสังคมรอบด้าน 1. ร้อยละผู้ผ่านการอบรม ได้รับความรู้ใน
2.เพือ่เสริมสร้างทักษะชีวติ เพือ่สร้างภมูิคุ้มกนั 2. ฝึกอบรมลูกเสือต้านภยัยาเสพติด "สร้าง การปอ้งกนัและเฝ้าระวงัยาเสพติด และ
ภยัคุกคามทุกรูปแบบ ผ่านกจิกรรมค่ายทักษะ เครือขา่ยในสถานศึกษา" ลดพฤติกรรมเส่ียงไม่เขา้ไปยุง่เกีย่วกบั
3. เพือ่เสริมสร้างพืน้ที่ปลอดภยัในสถานศึกษา เป้าหมาย ยาเสพติด
ใหม้ีหน่วยลูกเสือต้านภยัยาเสพติด เปน็เครือขา่ย เชิงปริมาณ 2. ร้อยละของโรงเรียนมีเครือขา่ยในการ
ในการเฝ้าระวงัปญัหายาเสพติดภายในสถานศึกษา 1. นักเรียนกลุ่มที่มีพฤติกรรมเส่ียง ระดับชั้น เฝ้าระวงัภยัคุกคามทุกรูปแบบ ภายใน

มัธยมศึกษาปทีี่ 1 - 3 จ านวน 100 คน สถานศึกษา
2. โรงเรียนการศึกษาภาคบงัคับ จ านวน 25 แหง่ เชิงคุณภาพ
เชิงคุณภาพ 1. ผู้ผ่านการอบรม ได้รับสิทธ ิโอกาสทาง
ผู้เรียนได้รับความรู้และเสริมสร้างทักษะ เพือ่ การศึกษา และเขา้ถงึบริการการศึกษาที่มี
ปอ้งกนัภยัยาเสพติด ผ่านกระบวนการเรียน คุณภาพ มีมาตรฐาน  ครบทุกกลุ่มเปา้หมาย
การสอนในหลักสูตรตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ 2. สถานศึกษาในสังกดัทุกโรงมีพืน้ที่ปลอดภยั
และกจิกรรมพฒันาผู้เรียน ใหรู้้คุณค่าในตนเอง ในสถานศึกษา
มีเปา้หมายในการด าเนินชีวติ วางรากฐานการ
ประกอบสัมมาชีพ และมีความรับผิดชอบต่อ
สังคมอยา่งมีคุณภาพ

 นโยบายท่ี 1 การจัดการศึกษาเพ่ือความม่ันคง
โครงการ/กิจกรรม ประจ าปีงบประมาณ พ .ศ. 2565

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ กิจกรรม/เป้าหมาย ตัวช้ีวัด งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ
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5 เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และ 1. เพือ่ส่งเสริมสนับสนุนกจิกรรมการต่อต้านการทุจริต เป้าหมายเชิงผลผลิต โรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา งบ สพฐ นางจนิดาภา ละฟู่
ธรรมาภบิาลในสถานศึกษา ในสถานศึกษา ทุกรูปแบบ โรงเรียนทุกโรงมีนวตักรรมต่อต้านการทุจริตอยา่งน้อยประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 ทุกโรงเรียน
(โรงเรียนสุจริต) 2. เพือ่นิเทศ ติดตามผลการขบัเคล่ือนโรงเรียนสุจริต 1 นวตักรรม มีนวตักรรมด้านการต่อต้านการทุจริต

และการน าหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาไปใชใ้นสถานศึกษา เป้าหมายเชิงผลลัพธ์
3. เพือ่เปน็เวทีส าหรับการแลกเปล่ียนเรียนรู้ โรงเรียนสุจริตต้นแบบ และเครือขา่ยโรงเรียนสุจริต
"นวตักรรมต่อต้านการทุจริต " ส าหรับผู้บริหาร สามารถปลูกฝังค่านิยมความซ่ือสัตยสุ์จริต
สถานศึกษา ครู และบคุลากรทางการศึกษา ร่วมมือกนัปอ้งกนัต่อต้านทุจริต และสร้างเครือขา่ย

สุจริตระหวา่งโรงเรียนและชุมชนใหเ้ปน็รูปธรรม

โครงการ/กิจกรรม ประจ าปีงบประมาณ พ .ศ. 2565

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ กิจกรรม/เป้าหมาย ตัวช้ีวัด

 นโยบายท่ี 1 การจัดการศึกษาเพ่ือความม่ันคง

งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ
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6 โรงเรียนคุณธรรม สพฐ 1. การอบรมพฒันาครูและบคุลากรทางการศึกษา เป้าหมายเชิงผลผลิต 1. ร้อยละ 80 ของโรงเรียนในสังกดัมี งบ สพฐ นายอุทัย ปัญญาโกญ

เพือ่ส่งเสริมการปลูกฝังคุณธรรมในโรงเรียนอยา่งยัง่ยนื 1. เพือ่ส่งเสริมโรงเรียนร้อยละ 80 มีนวตักรรม นวตักรรมการสร้างคนดีสู่สังคม
2. เพือ่ส่งเสริมการคัดเลือกนวตักรรมสร้างสรรค์คนดี สร้างคนดีสู่สังคม ประจ าป ี2565 (โครงการคุณธรรม)
ประจ าปงีบประมาณ  2565 2. เพือ่ส่งเสริมโรงเรียนจ านวนร้อยละ 20 ในสังกดั ให2้. มีเวทีแลกเปล่ียนเรียนรู้นวตักรรมการสร้าง
3. เพือ่ประเมินโรงเรียนคุณธรรม สพฐ ระดับ 3 ดาว มีความพร้อมเพือ่สมัครรับการประเมินเปน็โรงเรียน คนดีสู่สังคม (โครงงานคุณธรรม)ระดับเขตพืน้ที่

คุณธรรม สพฐ ระดับ 3 ดาว 3. โรงเรียนในสังกดัผ่านการประเมินเปน็
เป้าหมายเชิงผลลัพธ์ โรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ระดับ 3 ดาว
1. นวตักรรมที่โรงเรียนน าเสอมีคุณภาพระดับดี (3) ร้อยละ 20
ขึน้ไป สามารถเผยแพร่และปรชาสัมพนัธไ์ด้
2. มีเวทีแลกเปล่ียนเรียนรู้นวตักรรมการสร้างคนดี
สู่สังคมระดับเขตพืน้ที่การศึกษา
3. โรงเรียนที่ได้รับการประเมนิเป็นโรงเรียนคุณธรรม

สพฐ.ระดับ 3 ดาว ผ่านการรับรองการประเมินเปน็
โรงเรียนคุณธรรม สพฐ ร้อยละ 100

งบประมาณล าดับ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ กิจกรรม/เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผู้รับผิดชอบ

 นโยบายท่ี 1 การจัดการศึกษาเพ่ือความม่ันคง
โครงการ/กิจกรรม ประจ าปีงบประมาณ พ .ศ. 2565



 
 
 
 
 
 
 

นโยบายที่ 2 
การจัดการศึกษาเพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขนั 
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1 ส่งเสริมพฒันาขดีความสามารถในงาน 1.เพือ่ส่งเสริมสนับสนุนการพฒันาความสามารถของ ด้านปริมาณ เชิงปริมาณ 42,000 นางสาวรัตติยา ค าอ้าย

มหกรรมความสามารถศิลปหตัถกรรม ผู้เรียนด้านทักษะ วชิาการ ศิลปหตัถกรรม และ สถานศึกษาในสังกดัทุกโรงที่ส่งนักเรียนเขา้ร่วม 1.ร้อยละของสถานศึกษาที่ส่งนักเรียน เขา้ร่วม
วชิาการและเทคโนโลยขีองนักเรียน ศิลปวฒันธรรม เพือ่สู่เวทีการแขง่ขนักจิกรรมงาน การพฒันาขดีความสามารถทักษะด้านต่าง ๆ การแขง่ขนักจิกรรมงานศิลปหตัถกรรม
สู่เวทีระดับชาติ  สู่เวทีระดับชาติ ในกจิกรรมงานศิลปหตัถกรรมนักเรียน นักเรียนในระดับพืน้ที่

2.เพือ่พฒันาผู้เรียนใหม้ีทักษะแหง่ศตวรรษที่ 21 ด้านคุณภาพ 2.ร้อยละของนักเรียนที่ได้แสดงออกถงึความ
จากการเรียนรู้การปฏบิติัจริงตามสภาพความต้องการ  ผู้เรียนได้พฒันาความรู้ความสามารถด้านวชิาการ สามารถด้านวชิาการ ศิลปะการแสดงทักษะ
และบริบทของแต่ละสถานศึกษาและกา้วทันภาวะการ ศิลปหตัถกรรมที่หลากหลาย นักเรียนได้แสดงออกถงึ ด้านวชิาชีพ ผ่านเกณฑ์ระดับเหรียญทอง
เปล่ียนแปลงของสังคมปจัจบุนั ขดีความสามารถด้านทักษะทางวชิาการ และ 3.ร้อยละของเหรียญรางวลัในระดับเหรียญทอง

ศิลปหตัถกรรมในเวทีระดับชาติ  ในการแขง่ขนัระดับภาคและระดับชาติเพิม่ขึน้
จากปทีี่แล้ว ร้อยละ 20
เชิงคุณภาพ
1.ร้อยละของนักเรียน ได้ความรู้ ทักษะ และ
ประสบการณ์ด้านศิลปหัตถกรรม ศิลปวฒันธรรม

และด้านวชิาการจากประสบการณ์ตรง
2.ร้อยละของนักเรียน ครูและบคุลากรทาง
การศึกษาสามารถน าความรู้และเทคนิคต่าง ๆ
จากการเขา้ร่วมกจิกรรมไปปรับประยกุต์ใช้จริง
ในชีวติประจ าวนั
3.ร้อยละของนักเรียน ครูและบคุลากรทางการ
ศึกษามีความพงึพอใจในการเขา้ร่วมกจิกรรม

 นโยบายท่ี 2 การจัดการศึกษาเพ่ือเพ่ิมความสามารถในการแข่งขัน

โครงการ/กิจกรรม ประจ าปีงบประมาณ พ .ศ. 2565

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ กิจกรรม/เป้าหมาย ตัวช้ีวัด งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ



 
 
 
 
 
 
 

นโยบายที่ 3 
การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย ์
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1 ส่งเสริมและพฒันาครูและบคุลากร 1.เพือ่ส่งเสริมและพฒันาศักยภาพครูและ เชิงปริมาณ เชิงปริมาณ 60,000 นางสาวพรรณี จันทร์แก้ว

ทางการศึกษา บคุลากรทางการศึกษาในสังกดัทุกสายงาน  - ครูและบคุลากรทางการศึกษาในสังกดั  - จ านวนผู้เขา้ร่วมกจิกรรมในการพฒันาครู
ใหส้ามารถจดัการศึกษาตามนโยบายของ ทุกสายงาน จ านวน 1,200 คน และบคุลากรทางการศึกษาสามารถ
รัฐบาลและส านักงานคณะกรรมการ เชิงคุณภาพ ปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรฐต าแหน่งมคีวามกา้วหน้า

การศึกษาขัน้พืน้ฐาน  - ครูและบคุลากรทางการศึกษา ที่ผ่านการพฒันา ในวชิาชีพ ได้รับการยกยอ่งเชิดชูเกยีรติอยา่ง
2.เพือ่ส่งเสริม สนับสนุน และพฒันาครู ตามโครงการฯ ได้รับการส่งเสริม สนับสนุน เหมาะสม
และบคุลากรทางการศึกษาในสังกดั ทุกสายงาน และพฒันาใหส้ามารถปฏบิติัหน้าที่ตามมาตรฐาน เชิงคุณภาพ
ใหม้ีความรู้ ความสามารถตามมาตรฐาน ต าแหน่งมีความกา้วหน้าในวชิาชีพ ได้รับการยกยอ่ง  - ผู้เขา้ร่วมกจิกรรมพฒันาครูและ
วชิาชีพ อยา่งต่อเนื่องและทั่วถงึ เชิดชูเกยีรติอยา่งเหมาะสม บคุลากรทางการศึกษา

3.ส่งเสริมและสนับสนุน ใหค้รูและบคุลากรทาง
การศึกษาในสังกดั มีความกา้วหน้าในวชิาชีพตาม 
ตามสายงานอยา่งทั่วถงึและเหมาะสม

4.ส่งเสริมและสนับสนุน ใหค้รูและบคุลากรทาง
การศึกษาในสังกดั ได้รับการยกยอ่งเชิดชูเกยีรติ
อยา่งทั่วถงึและต่อเนื่อง

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ กิจกรรม/เป้าหมาย ตัวช้ีวัด งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ

นโยบายท่ี 3 การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

โครงการ/กิจกรรม  ปีงบประมาณ 2565
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2 พฒันาหลักสูตรแกนกลางฯ 51 1.เพือ่ทบทวนความรู้ ความเขา้ใจ ในการ เชิงปริมาณ เชิงปริมาณ 35,000 นางสุนิทรา พรมมล

สู่หลักสูตรฐานสมรรถนะ จดัท าหลักสูตรสถานศึกษา ตามหลักสูตร 1.ครูแกนน าหรือครูวชิาการ 1.ครูแกนน าหรือครูวชิาการ ได้เขา้รับ น.ส.มณฑาทิพย์ ขันแก้ว

ปงีบประมาณ 2565 แกนกลางการศึกษาขัน้พืน้ฐาน จ านวน 85 คน การพฒันาเร่ืองหลักสูตรฐานสมรรถนะ นางสุขชัญญา เรืองมณี

พทุธศักราช 2551 และฉบบัปรับปรุง 2.โรงเรียนพืน้ที่นวตักรรม สังกดั สพป.เชียงใหม่ เขต 1 นางพริาวรรณ ลีลาธรรมสัจจะ

พทุธศักราช 2560 จ านวน 11 โรงเรียน 2.ผู้เรียน ของ สพป.เชียงใหม่ เขต 1  
2.เพือ่ใหค้รูแกนน าหรือครูวชิาการ เชิงคุณภาพ มีความรู้ มีทักษะตามศตวรรษที่ 21
มีความรู้ ความเขา้ใจ ในเร่ือง หลักสูตร 1.ครูแกนน าหรือครูวชิาการ มีความรู้ 3.โรงเรียนพืน้ที่นวตักรรม
ฐานสมรรถนะ ความเขา้ใจเร่ืองหลักสูตรฐานสมรรถนะ เชิงคุณภาพ
3.เพือ่เตรียมความพร้อมในการปรับ และไปขยายผลในโรงเรียนได้ 1.ผู้เรียนมีความรู้ มีทักษะการเรียนรู้
หลักสูตรสถานศึกษาตามหลักสูตร 2.โรงเรียนที่สมัครใจมีความพร้อม และทักษะที่จ าเปน็ของโลกในศตวรรษ
แกนกลางการศึกษาขัน้พืน้ฐาน ในการจดัท าหลักสูตรสถานศึกษา ที่ 21 อยา่งครบถว้น เปน็คนดี มีวนิัย
พทุธศักราช 2551 และฉบบัปรับปรุง ตามหลักสูตรฐานสมรรถนะ มีความรักในสถาบนัหลักของชาติ ยดึมั่น
พทุธศักราช 2560 เปน็หลักสูตรฐาน 3.ครูวชิาการน าแนวทางการจดัการเรียน การปกครองในระบอบประชาธปิไตย
สมรรถนะ การสอนฐานสมรรถนะไปจดัท าแผน อนัมีพระมหากษตัริยท์รงเปน็ประมุข
4.เพือ่ใหค้รูแกนน าหรือครูวชิาการ จดัการเรียนรู้ฐานสมรรถนะ มีทัศนคติที่ถกูต้องต่อบา้นเมือง
สามารถปฏบิติัการในการจดัท าหลักสูตร 4.โรงเรียนพืน้ที่นวตักรรมขบัเคล่ือน 2.โรงเรียนปรับหลักสูตรเปน็หลักสูตร
สถานศึกษาและกระบวนการจดัการเรียนรู้ การด าเนินงานได้อยา่งมีประสิทธภิาพ ฐานสมรรถนะ ที่เน้นการพฒันาสมรรถนะ
ตามหลักสูตรฐานสมรรถนะ และเปน็ไปในทิศทางเดียวกนั หลักที่จ าเปน็ในแต่ละระดับ

3.ครูผู้สอนจดักระบวนการเรียนรู้แบบ
ลงมือปฏบิติัจริง รวมทั้งส่งเสริมการจดั
การเรียนรู้ที่สร้างสมดุลทุกด้าน
4.ครูและบคุลากรทางการศึกษา พฒันา
ใหเ้ปน็ครูยคุใหม่ มีศักยภาพในการจดั
การเรียนการสอนตามหลักสูตรฐานสมรรถนะ

นโยบายท่ี 3 การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

โครงการ/กิจกรรม  ปีงบประมาณ 2565

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ กิจกรรม/เป้าหมาย ตัวช้ีวัด งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ
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3 พฒันาการจดัการเรียนรู้ทั้งระบบ 1.เพือ่ยกระดับคุณภาพการจดัการเรียนรู้ เชิงปริมาณ เชิงปริมาณ 20,000 น.ส.มณฑาทิพย์ ขันแก้ว

สู่การยกระดับผลสัมฤทธิ์ ในระดับชั้นเรียนใหส้อดคล้องทักษะ 1.สถานศึกษายกระดับคุณภาพการจดั 1.สถานศึกษายกระดับคุณภาพการจดั  และคณะ ศึกษานิเทศก์

ทางการเรียนและการเตรียมผู้เรียน แหง่ศตวรรษที่ 21 ตรงตามบริบทของ การเรียนรู้ในระดับชั้นเรียนใหส้อดคล้อง การเรียนรู้ในระดับชั้นเรียนใหส้อดคล้อง
ใหส้อดคล้องกบัศตวรรษที่ 21 สถานศึกษา กบัทักษะแหง่ศตวรรษที่ 21 ตรงตามบริบท กบัทักษะแหง่ศตวรรษที่ 21 ตรงตาม

2.เพือ่ใหค้รูมีเทคนิค/วธิกีารจดัการเรียนรู้ ของสถานศึกษา ร้อยละ 90 บริบทของสถานศึกษา ร้อยละ 90
และนวตักรรมในการจดัการเรียนรู้ 2.ครูมีเทคนิค/วธิกีารจดัการเรียนรู้และ 2.ครูมีเทคนิค/วธิกีารจดัการเรียนรู้และ
ในระดับชั้นเรียนที่สอดคล้องกบัทักษะ นวตักรรมในการจดัการเรียนรู้ในระดับ นวตักรรมในการจดัการเรียนรู้ในระดับ
แหง่ศตวรรษที่ 21 ที่ครอบคลุม 3R8C ชั้นเรียนที่สอดคล้องกบัทักษะแหง่ศตวรรษ ชั้นเรียนที่สอดคล้องกบัทักษะแหง่ศตวรรษ
3.เพือ่พฒันาผู้เรียนใหม้ีทักษะในศตวรรษ ที่ 21 ที่ครอบคลุม 3R8C ร้อยละ 90 ที่ 21 ที่ครอบคลุม 3R8C ร้อยละ 90
ที่ 21 (3R8C) และประยกุต์ใช้ในชีวติ 3.ผู้เรียนใหม้ีทักษะในศตวรรษ ที่ 21 3.ผู้เรียนใหม้ีทักษะในศตวรรษ ที่ 21
ประจ าวนั ภายใต้สถานการณ์ของโลก (3R8C) และประยกุต์ใช้ในชีวติประจ าวนั (3R8C) และประยกุต์ใช้ในชีวติประจ าวนั
4.สถานศึกษาและครูได้รับการนิเทศ ภายใต้สถานการณ์ของโลก ร้อยละ 90 ภายใต้สถานการณ์ของโลก ร้อยละ 90
ติดตาม การยกระดับสู่ทักษะในศตวรรษ 4.สถานศึกษาและครูได้รับการนิเทศ ติดตาม 4.สถานศึกษาและครูได้รับการนิเทศ ติดตาม
ที่ 21 การยกระดับสู่ทักษะในศตวรรษที่ 21 ร้อยละ 90 การยกระดับสู่ทักษะในศตวรรษที่ 21 ร้อยละ 90

เชิงคุณภาพ เชิงคุณภาพ
1.สถานศึกษายกระดับคุณภาพการจดั 1.สถานศึกษายกระดับคุณภาพการจดั
การเรียนรู้ในระดับชั้นเรียนใหส้อดคล้อง การเรียนรู้ในระดับชั้นเรียนใหส้อดคล้อง
กบัทักษะแหง่ศตวรรษที่ 21 ตรงตามบริบท กบัทักษะแหง่ศตวรรษที่ 21 ตรงตาม
ของสถานศึกษาได้ บริบทของสถานศึกษาได้
2.ครูใช้เทคนิค/วธิกีารจดัการเรียนรู้และ 2.ครูใช้เทคนิค/วธิกีารจดัการเรียนรู้และ
นวตักรรมในการจดัการเรียนรู้ในชั้นเรียนให้เกดิทักษะ นวตักรรมในการจดัการเรียนรู้ในชั้นเรียนใหเ้กดิ
แหง่ศตวรรษที่ 21 ที่ครอบคลุม 3R8C ได้ ทักษะแห่งศตวรรษที่ 21ที่ครอบคลุม 3R8C ได้

นโยบายท่ี 3 การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

ผู้รับผิดชอบล าดับ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ กิจกรรม/เป้าหมาย ตัวช้ีวัด งบประมาณ

โครงการ/กิจกรรม  ปีงบประมาณ 2565
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3.ผู้เรียนใหม้ีทักษะในศตวรรษ ที่ 21 3.ผู้เรียนใหม้ีทักษะในศตวรรษ ที่ 21
ที่ 21 (3R8C) และประยกุต์ใช้ในชีวติ ที่ 21 (3R8C) และประยกุต์ใช้ในชีวติ
ประจ าวนั ภายใต้สถานการณ์ของโลกได้ ประจ าวนั ภายใต้สถานการณ์ของโลกได้
4.สถานศึกษาและครูได้รับการนิเทศ ติดตาม 4.สถานศึกษาและครูได้รับการนิเทศ ติดตาม
 การยกระดับสู่ทักษะในศตวรรษที่ 21 การยกระดับสู่ทักษะในศตวรรษ ที่ 21
ไปพฒันาคุณภาพการจดัการศึกษาได้ต่อเนื่อง ไปพฒันาคุณภาพการจดัการศึกษาได้ต่อเนื่อง

นโยบายท่ี 3 การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
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4 พฒันานวตักรรมการอา่นออก 1. เพือ่ใหค้รูมีนวตักรรมพฒันาและส่งเสริมการอา่น เชิงปริมาณ เชิงปริมาณ รอจดัสรร นางสาวมณฑาทิพย์ ขันแก้ว

เขยีนได้ และคิดวเิคราะหด้์วยการ การเขยีน การคิดวเิคราะหท์ี่หลากหลาย 1. ร้อยละ 85 ครูมีนวตักรรมพฒันาและส่งเสริม 1. ร้อยละ 85 ครูมีนวตักรรมพฒันาและ 
จดัการเรียนรู้เชิงรุก Active Learning 2. เพือ่ส่งเสริมครูมีการจดัการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียน การอา่น การเขยีน การคิดวเิคราะหท์ี่หลากหลาย ส่งเสริมการอา่น การเขยีน การคิดวเิคราะห ์

เปน็ส าคัญ  โดยการจดัการเรียนรู้เชิงรุก 2. ร้อยละ 85 ครูมีการจดัการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียน ที่หลากหลาย 
Active Learning เปน็ส าคัญ โดยการจดัการเรียนรู้เชิงรุก 2. ร้อยละ 85 ครูมีการจดัการเรียนรู้ที่เน้น
3. เพือ่ใหส้ถานศึกษาและครูใช้กระบวนการสร้าง  Active Learning ผู้เรียนเปน็ส าคัญโดยการจดัการเรียนรู้เชิงรุก 
ชุมชนการเรียนรู้วชิาชีพ( PLC) ในการจดักจิกรรม 3. ร้อยละ 85 สถานศึกษาและครูใช้กระบวน ActiveLearning
การเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้อืน่ได้อยา่ง การสร้างชุมชนการเรียนรู้ทางวชิาชีพ (PLC) ในการ 3. ร้อยละ 85 สถานศึกษาและครูใช้กระบวน 
สร้างสรรค์ จดักจิกรรมการเรียนการสอนกลุ่มสาระอืน่ การสร้างชุมชนการเรียนรู้ทางวชิาชีพ (PLC) 
4. เพือ่ใหผู้้เรียนมีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ได้อยา่งสร้างสรรค์ ในการจดักจิกรรมการเรียนการสอนสาระอืน่ 
(3R8C) 4. ร้อยละ 85  ผู้เรียนมีทักษะการเรียนรู้ 4. ร้อยละ 85 ผู้เรียนมีทักษะการเรียนรู้  

ศตวรรษที่ 21  (3R8C) ศตวรรษที่ 21 (3R8C)
เชิงคุณภาพ เชิงคุณภาพ
1. ครูมีนวตักรรมพฒันาและส่งเสริมการอา่น 1. ครูมีนวตักรรมพฒันาและส่งเสริมการอา่น  
การเขยีน การคิดวเิคราะหท์ี่หลากหลาย การเขยีน การคิดวเิคราะหท์ี่หลากหลาย
2. ครูมีการจดัการเรียนรู้ที่เน้าผู้เรียนเปน็ส าคัญ 2. ครูมกีารจดัการเรียนรู้ที่เน้าผู้เรียนเป็นส าคัญ  

โดยการจดัการเรียนรู้เชิงรุกActive Learning โดยการจดัการเรียนรู้เชิงรุกActive Learning
3. สถานศึกษาและครูใช้กระบวนการสร้างชุมชน 3. สถานศึกษาและครูใชก้ระบวนการสร้างชมุชน

การเรียนรู้ทางวชิาชีพ ( PLC)  ในการจดักจิกรรม การเรียนรู้ทางวชิาชพี( PLC)ในการจดัการเรียน 

การเรียนการสอนกลุ่มสาระอืน่ได้อยา่งสร้างสรรค์ การสอนกลุ่มสาระอืน่ได้อยา่งสร้างสรรค์
4. ผู้เรียนมีทักษะการเรียนในศตวรรษที่ 21 4. ผู้เรียนมีทักษะการเรียนในศตวรรษที่ 21 
(3R8C) (3R8C)

นโยบายท่ี 3 การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
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5 พฒันาการจดัการศึกษาโรงเรียนที่ต้ัง 1. เพือ่พฒันาทักษะวชิาการ ที่มุ่งยกระดับผลสัมฤทธิ์ เชิงปริมาณ ผลผลิต (Outputs) งบ สพฐ นางสุภาณี จันทรสกุนต์

ในพืน้ที่ลักษณะพเิศษ (โรงเรียนพืน้ที่ ทางการเรียน 1. โรงเรียนที่ต้ัง ในพืน้ที่ลักษณะพเิศษได้รับการ 1. นักเรียนมีความรู้ความเขา้ใจ และได้รับ
สูงในถิน่ทุรกนัดารและโรงเรียน 2. เพือ่พฒันาทักษะการประกอบธรุกจิ E-commerce จดัสรรงบประมาณ จ านวน 8 โรงเรียน ประสบการณ์จากการฝึกปฏบิติัจริง 
พืน้ท่ีเกาะ) สพป.เชียงใหม่ เขต 1 ที่พฒันาผู้เรียนใหส้ามารถด าเนินการท าธรุกจิผ่านส่ือ 2.มี Platform ระบบ E-Commerce เพือ่การศึกษา 2. โรงเรียนมี Platform ระบบ E-Commerce

อเิล็กทรอนิกส์ออนไลน์ โรงเรียนที่ต้ังในพืน้ที่ลักษณะพเิศษ 3. ครูและนักเรียนมีความรู้และทักษะด้าน
3. พฒันาทักษะชีวติ ภายใต้สถานการณ์ โควดิ -19 3. ครูและนักเรียนมีความรู้ มีทักษะ ด้านการท า E-Commerce
ที่ส่งเสริมผู้เรียนมีการตระหนักรู้การเขา้สู่ความปกติ ธรุกจิในตลาดออนไลน์ 4. โรงเรียนมีผลิตภณัฑ์จ าหน่ายผ่านระบบ
รูปแบบใหม่ มีทักษะการด าเรงชีวติการอยูร่่วมกบัผู้อืน่ได้4. โรงเรียนมีผลิตภณัฑ์ จ าหน่ายผ่านระบบ   E-Commerce
4. เพือ่พฒันาทักษะอาชีพ เปน็กจิกรรมที่มุ่งส่งเสริมให้  E-Commerce ผลลัพธ์  (Outcomes)
ผู้เรียนมีการพฒันาทักษะพืน้ฐานด้านอาชีพ ส่งเสริมการ เชิงคุณภาพ 1. นักเรียนสามารถน าความรู้ ความเขา้ใจ 
หารายได้ระหวา่งเรียน 1.นักเรียนมีองค์ความรู้ ทักษะวชิาการ ทักษะชีวติ และประสบการณืที่ได้รับจากการฝึกปฏบิติัของ

ประกอบธรุกจิออนไลน์ แต่ละกลุ่มความสนใจไปขยายผลสู่ครอบครัว
2. นักเรียนมีองค์ความรู้และทักษะการประกอบ และชุมชน
ธรุกจิออนไลน์และเปน็ผู้ประกอบการธรุกจิออนไลน์ 2. นักเรียน มีองค์ความรู้และทักษะการ

ประกอบธรุกจิออนไลน์ เปน็ผู้ประกอบการ
ธรุกจิออนไลน์

นโยบายท่ี 3 การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
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6 โรงเรียนคุณภาพ สพป.เชียงใหม่ 1. เพือ่พฒันาโรงเรียนขนาดเล็กใหม้ีขนาดใหญ ่มีการ เชิงปริมาณ 1. โรงเรียนคุณภาพได้รับการพฒันา เพือ่ให้ งบ สพฐ นางสาธกิา กิตติธนดิตถ์

เขต 1 บริหารจดัการงบประมาณ บคุลากร ส่ิงอ านวยความ 1. ด าเนินการคักเลือกโรงเรียนที่สามารถพฒันาเปน็ สามารถจดัการศึกษาได้อยา่งมีคุณภาพและ
สะดวกใหพ้ร้อม เพือ่พฒันาใหเ้ปน็โรงเรียนคุณภาพ โรงเรียนหลักที่ใหโ้รงเรียนอืน่มาเรียนรวมได้ในอตัรา ใหบ้ริการโรงเรียนขนาดเล็กที่อยูใ่กล้เคียง
ของชุมชน 1:7 หรือ 1:8 2. ส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษา
2. เพือ่พฒันาโรงเรียนที่มีพืน้ที่ยากล าบากในการ 2. โรงเรียนบา้นดอนปนิ มีโรงเรียนเครือขา่ย เชียงใหม่ เขต 1 ได้ด าเนินการตามแผนพฒันา
เดินทางใหม้ีคุณภาพ เปน็ศูนยก์ลางการเรียนและ มาเรียนรวม จ านวน  7  โรงเรียน โรงเรียนคุณภาพและโรงเรียนขนาดเล็ก
สามารถด ารงอยูไ่ด้อยา่งมีคุณภาพ เชิงคุณภาพ 3. ก ากบั ติดตาม ประเมินผล และรายงานผล 

1. โรงเรียนคุณภาพได้รับการพฒันา เพือ่ให ้ การปฏบิติังาน เพือ่ปรับปรุงแกไ้ขในระยะต่อไป
สามารถจดัการศึกษาได้อยา่งมีคุณภาพและ  
ใหบ้ริการโรงเรียนขนาดเล็กที่อยูใ่กล้เคียง
2. ส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษา 
เชียงใหม่ เขต 1 ได้ด าเนินการตามแผนพฒันา
โรงเรียนคุณภาพและโรงเรียนขนาดเล็ก
3. ก ากบั ติดตาม ประเมินผล และรายงานผลการ
ปฏบิติังาน เพือ่ปรับปรุงแกไ้ขในระยะต่อไป

นโยบายท่ี 3 การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
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1 ส่งเสริมการจดัการศึกษาขัน้พืน้ฐาน 1.เพือ่ส่งเสริม สนับสนุนการด าเนินงาน เชิงปริมาณ เชิงปริมาณ 3,000 นางสิริพร ไชยรินทร์

โดยบคุคล Home School และพจิารณาอนุญาตการจดัการศึกษา 1.ผู้จดัการศึกษาโดยครอบครัวในสังกดั 1.ร้อยละของผู้จดัการศึกษาโดยครอบครัว นางณิภาภรณ์ กองค า

โดยครอบครัวของ สพป .เชียงใหม่ เขต 1 สพป.เชียงใหม่ เขต 1 จ านวน 49 มีความเขา้ใจแนวทางการด าเนินการติดตาม
2.เพือ่ก ากบั นิเทศติดตาม การจดัการศึกษา ครอบครัว 64 ผู้เรียน มีความรู้ความเขา้ใจแนวทาง การวดัและประเมินผลการจดัการศึกษา
โดยครอบครัวของ สพป .เชียงใหม่ เขต 1 การด าเนินการติดตามผลการวดัและประเมินผล 2.ร้อยละของผู้เรียนการศึกษาโดยครอบครัว
ใหส้อดคล้องกบัแผนการจดัการศึกษาของ การจดัการศึกษา ได้รับสิทธแิละโอกาสทางการศึกษา เขา้ถงึบริการ

บา้นเรียนใหม้ีประสิทธภิาพ 2.ผู้เรียนการศึกษาโดยครอบครัว จ านวน 64 คน ทางการศึกษาอยา่งทั่วถงึ
3.เพือ่ใหก้ารออกเอกสารหลักฐานทางการศึกษา ได้รับสิทธแิละโอกาสทางการศึกษาเขา้ถงึบริการ เชิงคุณภาพ
เปน็ไปตามการวดัประเมินผลการจดัการศึกษา ทางการศึกษาอยา่งทั่วถงึครบทุกคน 1.ผู้จดัการศึกษาโดยครอบครัวด าเนินการ

เชิงคุณภาพ จดัการศึกษาเปน็ไปตามแนวทางการ
1.ผู้จดัการศึกษาและผู้ศึกษาโดยครอบครัว ของ ด าเนินงานการศึกษาโดยครอบครัว
สพป.เชียงใหม่ เขต 1 ได้รับสิทธแิละโอกาสทาง 2.ผู้เรียนการศึกษาโดยครอบครัว เขา้ถงึ
การศึกษาอยา่งทั่วถงึ เสมอภาค และมีคุณภาพ บริการทางการศึกษาอยา่งทั่วถงึ ครบทุกคน
ครบทุกคน เขา้ถงึบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ
2.ผู้จดัการศึกษาโดยครอบครัวในสังกดั
สพป.เชียงใหม่ เขต 1 ด าเนินการจดัการศึกษา
เปน็ไปตามแนวทางการด าเนินงานและนโยบาย
อยา่งมีประสิทธภิาพ

นโยบายท่ี 4 การสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาท่ีมีคุณภาพ

โครงการ/กิจกรรม  ปีงบประมาณ 2565

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ กิจกรรม/เป้าหมาย ตัวช้ีวัด งบประมาณ ผู้รับผิดชอบล าดับ
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2 กองทุนปนัสุขใหน้้อง 1.เพือ่ร่วมกนับริจาคทรัพยต์ามก าลังเพือ่ใหทุ้กคน เชิงปริมาณ เชิงปริมาณ งบกลาง นางสาวรัตติยา ค าอ้าย

สพป.เชียงใหม่ เขต 1 มีส่วนร่วมในการร่วมกนัดูแลช่วยเหลือนักเรียน 1.นักเรียนกลุ่มด้อยโอกาส กลุ่มชาติพนัธุ์  - นักเรียนกลุ่มด้อยโอกาส กลุ่มชาติพนัธุ์
2.เพือ่สะสมบญุโดยการบริจาคทรัพยช์่วยเหลือ และกลุ่มที่อยูพ่ืน้ที่หา่งไกลทุรกนัดาร และ และกลุ่มที่อยูพ่ืน้ที่หา่งไกลทุรกนัดาร 
นักเรียนกลุ่มด้อยโอกาส กลุ่มชาติพนัธุ ์และกลุ่มที่อยู่ ได้รับความเดือดร้อน ทางอทุกภยั อคัคีภยั และได้รับความเดือดร้อน ทางอทุกภยั 
พืน้ที่หา่งไกลทุรกนัดาร และได้รับความเดือดร้อน เปน็ต้น โดยช่วยเหลือเด็กในโรงเรียน อคัคีภยั ได้รับการช่วยเหลือ
ทางอทุกภยั อคัคีภยั ซ่ึงเขาเหล่านั้นจะเติบโตเปน็ ในสังกดั สพป.เชียงใหม่ เขต 1 เชิงคุณภาพ
ก าลังส าคัญในการพฒันาประเทศชาติสืบไป 2.ระดมทุนจากผู้บริจาค มอบทุนการศึกษา  - เด็กนักเรียนในสังกดั สพป .เชียงใหม่

จ านวน 30 ทุน ทุนละ 2,000 บาท เขต 1 มีคุณภาพชีวติที่ดีขึน้ ลดความ
จ านวน 60,000 บาท เหล่ือมล้ าทางการศึกษา
เชิงคุณภาพ
 - เด็กนักเรียนในโรงเรียน สังกดั สพป .
เชียงใหม่ เขต 1 มีคุณภาพชีวติที่ดีขึน้

ผู้รับผิดชอบ

นโยบายท่ี 4 การสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาท่ีมีคุณภาพ

โครงการ/กิจกรรม  ปีงบประมาณ 2565

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ กิจกรรม/เป้าหมาย ตัวช้ีวัด งบประมาณ
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3 ส่งเสริมสนับสนุนการรับนักเรียน 1.เพือ่จดัท าแผนการรับนักเรียน สังกดั เชิงปริมาณ เชิงปริมาณ งบ สพฐ. นางณิภาภรณ์ กองค า

ปกีารศึกษา 2565 สพป.เชียงใหม่ เขต 1  ประจ าปกีารศึกษา 2565 1.สพป.เชียงใหม่ เขต 1 มีขอ้มูลแผนการ 1.ร้อยละประชากรวยัเรียนในเขตบริการ
2.เพือ่จดัท าแนวปฏบิติัเกีย่วกบัการรับนักเรียน รับนักเรียน ปกีารศึกษา 2565 ของโรงเรียน ได้รับโอกาสเขา้รับการศึกษาภาคบงัคับ
สังกดัส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พืน้ฐาน ในสังกดัทุกโรง 2.ร้อยละของสถานศึกษาในสังกดัมีแนว
ประจ าปกีารศึกษา 2565ของ สพป.เชียงใหม่ เขต 1 2.สพป.เชียงใหม่ เขต 1 มีแนวปฏบิติัการรับนักเรียน ปฏบิติัการรับนักเรียนและแผนการรับ
3.เพือ่ส่งเสริมใหป้ระชากรวยัเรียนที่อยูใ่นเกณฑ์ ปกีารศึกษา 2565 ระดับเขตพืน้ที่การศึกษา นักเรียน
การศึกษาภาคบงัคับ ได้เขา้รับการศึกษาในสถานศึกษา เปน็แนวทางการรับนักเรียนใหแ้กโ่รงเรียนในสังกดั 3.ร้อยละของสถานศึกษาในสังกดั
ทั้งระดับกอ่นประถมศึกษา ประถมศึกษาปทีี่ 1 และ 3.ประชากรวยัเรียนที่มีอายถุงึเกณฑ์การศึกษา ด าเนินการจดัเกบ็เงินบ ารุงการศึกษา
มัธยมศึกษาปทีี่ 1 ภาคบงัคับ ได้เขา้เรียนในสถานศึกษาขัน้พืน้ฐาน เปน็ไปตามประกาศที่ได้รับอนุมัติจาก
4.เพือ่ส่งเสริม สนับสนุนใหเ้ด็กด้อยโอกาส เด็กพกิาร ร้อยละ 100 คณะกรรมการพจิารณาฯ เพือ่ประกอบ
เด็กที่มีความสามารถพเิศษ เด็กต่างวฒันธรรม 4.สถานศึกษาในสังกดัรับนักเรียนเปน็ไปตามแนว การรับนักเรียน
เด็กออกกลางคัน เด็กตกหล่น ได้เขา้ถงึบริการการศึกษา ปฏบิติัการรับนักเรียน ปกีารศึกษา 2565 เชิงคุณภาพ
ที่มีคุณภาพ และมีมาตรฐาน ตลอดจนออกเอกสารหลักฐานทางการศึกษา 1.ประชากรวยัเรียนในเขตพืน้ที่บริการ
5.เพือ่ส่งเสริม สนับสนุนใหส้ถานศึกษาในสังกดั ใหแ้กน่ักเรียนที่จบการศึกษาได้อยา่งถกูต้อง ได้รับสิทธแิละโอกาสทางการศึกษาและ
รับนักเรียนเปน็ไปตามแนวปฏบิติัการรับนักเรียน เปน็ไปตามแนวปฏบิติัเด่ียวกบัการออกหลักฐาน เขา้ถงึบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ
ประจ าปกีารศึกษา 2565 รวมถงึความถกูต้อง ทางการศึกษา มีมาตรฐาน ครบทุกกลุ่มเปา้หมาย
ของการออกเอกสารรวมถงึความถกูต้องที่จบการศึกษา เชิงคุณภาพ 2.สถานศึกษาในสังกดัทุกโรงมีแผนการ

1.ประชากรวยัเรียนในเขตพืน้ที่บริการของ สพป . รับนักเรียน เพือ่การบริหารจดัการ
เชียงใหม่ เขต 1 ได้รับสิทธแิละโอกาสทางการศึกษา เกีย่วกบัการรับนักเรียนใหเ้ปน็ไปตาม
อยา่งทั่วถงึ เสมอภาคและมีคุณภาพ ครบทุกกลุ่ม นโยบายที่ก าหนด
เปา้หมายเขา้ถงึ บริการการศึกษาที่มีคุณภาพ 3.สถานศึกษาในสังกดัที่ขออนุมัติ
และมีมาตรฐาน เกบ็เงินบ ารุงการศึกษา ได้รับการพจิารณา

อนุมัติ ภายใต้หลักเกณฑ์ที่ก าหนด

นโยบายท่ี 4 การสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาท่ีมีคุณภาพ

โครงการ/กิจกรรม  ปีงบประมาณ 2565

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ กิจกรรม/เป้าหมาย ตัวช้ีวัด งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ
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2.สถานศึกษาในสังกดั สพป .เชียงใหม่
เขต 1 ด าเนินงานการรับนักเรียนเปน็ไป
ตามแนวปฏบิติัการรับนักเรียน และออก
หลักฐานทางการศึกษาเปน็ไปตามระเบยีบ
ที่กระทรวงศึกษาธกิารก าหนด กอ่นที่จะ
ส่งเกบ็รักษาที่ สพฐ

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ กิจกรรม/เป้าหมาย ตัวช้ีวัด งบประมาณ

นโยบายท่ี 4 การสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาท่ีมีคุณภาพ

โครงการ/กิจกรรม  ปีงบประมาณ 2565

ผู้รับผิดชอบ
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4 พฒันาการจดัการศึกษาปฐมวยัสอดคล้อง 1.เพือ่พฒันาปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา เชิงปริมาณ เชิงปริมาณ งบ สพฐ. นางพริาวรรณ
กบัทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ปฐมวยัน าไปใช้ปฏบิติัใหเ้ด็กได้รับการ 1.สถานศึกษา จ านวน 59 โรงเรียน ครูผู้สอน 1.ครูผู้สอนน าหลักสูตรการศึกษาปฐมวยั ลีลาธรรมสัจจะ

พฒันา ทั้ง 4 ด้าน ตามหลักสูตรการศึกษา ระดับปฐมวยั โรงรียนละ 2 คน รวมจ านวน พทุธศักราช 2560 การปฏบิติั ในชั้นเรียน
ปฐมวยั พทุธศักราช 2560 ตามสถานการณ์ ทั้งส้ิน 118 คน  ได้มีความรู้ ความเขา้ใจ รูปแบบการจดัการศึกษาปฐมวยัตามบริบท
ปจัจบุนัในด้านปลูกพลังบวก สร้างจติส านึก ในการใช้หลักสูตรสถานศึกษาปฐมวยัสู่การน า พืน้ที่ เปน็ผลงานวชิาการนวตักรรมที่ดี
ภมูิคุ้มกนัปจัจยัเส่ียง ด้านความปลอดภยัจาก ปฏบิติัในชั้นเรียน ปทีี่ 3 ปรับใช้จดัประสบกาณ์ ๒.เด็กปฐมวยัทุกคนได้รับการจดัประสบการณ์
ภยัคุกคามต่างๆ ของเด็กปฐมวยัในสถาน ตามสถานการณ์ปจัจบุนัด้านปลูกพลังบวก รูปแบบตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวยั 
ศึกษาสู่งานวจิยัพฒันาสอดคล้องกบัทักษะ  สร้างจติส านึก ภมูิคุ้มกนัเปน็ปจัจยัเส่ียง พทุธศักราช 2560 การปฏบิติัในชั้นเรียน
การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ได้อยา่งมี ด้านความปลอดภยัทุกด้านของเด็กปฐมวยั เชิงคุณภาพ
ประสิทธภิาพ และประสิทธพิล ของโรงเรียนในสังกดั สพป . เชียงใหม่ เขต 1 1.ครูผู้สอนน าหลักสูตรการศึกษาปฐมวยั
2.เพือ่พฒันาผู้เรียนปฐมวยัใหม้ีความ 2.สถานศึกษาที่เปน็ศุนยเ์ด็กปฐมวยัต้นแบบ พทุธศักราช 2560 ไปใช้ในการปฏบิติัจดั
พร้อมด้านร่างกาย อารมณ์ จติใจ วนิัย และเครือยขา่ยทุกโรงเรียนได้รับการนิเทศ ประสบการณ์แกผู้่เรียนมรูีปแบบการจดัการศึกษา

สังคม สติปญัญา โดยประเมินการพฒันาการ ติดตามและประเมินการด าเนินการจดัการ ปฐมวยัได้อยา่งมีประสิทธภิาพ และชัดเจน
และจดักจิกรรมเสริมทักษาการเรียนรู้ใน ศึกษาปฐมวยัเพือ่ยกระดับคุณภาพการศึกษา 2.เด็กปฐมวยัมีการพฒันาการสมวยัทั้ง 4 ด้าน
ระดับที่สูงขัน้ ระดับปฐมวยั ในสังกดั สพป . เชียงใหม่ เขต 1 มีความพร้อมที่จะเขา้รับการศึกษในระดับที่
3.เพือ่พฒันาการศึกษาในการสร้างรอยเชื่อมต่อ 3.สถานศึกษา จ านวน 59 โรงเรียน สูงขึน้โดยการสร้างรอยเชื่อมต่อระหวา่งการ
ระหวา่งการศึกษาระดับปฐมวนักบัระดับชั้น ระดับชั้นอนุบาลปทีี่ 3 และชั้นประถมศึกษา ศึกษา ระดับปฐมวยักบัระดับชั้นประถมศึกษา
ประถมศึกษาปทีี่ 1 ใหม้ีรูปแบบการจดัการศึกษา ปทีี่ 1 จ านวน 86 โรงเรียน ผู้บริหารและครู ปทีี่ 1 ที่มีรูปแบบการจดัการศึกษาที่มีคุณภาพ
ที่มีคุณภาพตามบริบทของพืน้ที่ ประจ าชั้นอนุบาลปทีี่ 3 และครูประจ าชั้น ตามบริบทพืน้ที่ของสถานศึกษา โดยได้รับ
4.เพือ่พฒันาใหโ้รงเรียนศูนยเ์ด็กปฐมวยัต้นแบบ ประถมศึกษาปทีี่ 1  จ านวน 240 คน ความร่วมมือจากผู้ปกครอง ชุมชน ท้องถิน่ 
การจดัการศึกษาประฐมวยั ใหเ้ด็กมีการพฒันาการ แบบมีส่วนร่วม สอดคล้องกบัทักษะการเรียนรู้
สมวยั ทั้ง 4 ด้าน อยา่งมีคุณภาพพร้อมที่จะเขา้รับ ในศตวรรษที่ 21 
การศึกษาในระดับที่สูงขึน้ ตามทักษะการเรียนรู้ 3.โรงเรียนในสังกดั สฟป .เชียงใหม่ เขต 1 
 ในศตวรรษที่ 21โดยสถานศึกษาได้แสดงผลงานวชิาการ ที่จดัการศึกษาปฐมวยัได้อยา่งมีคุณภาพ 

นโยบายท่ี 4 การสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาท่ีมีคุณภาพ

โครงการ/กิจกรรม  ปีงบประมาณ 2565

ผู้รับผิดชอบล าดับ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ กิจกรรม/เป้าหมาย ตัวช้ีวัด งบประมาณ
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5 ส่งเสริมและพฒันาการใช้งานเทคโนโลยี 1.เพือ่ส่งเสริมใหส้ถานศึกษาขนาดเล็ก เชิงปริมาณ เชิงปริมาณ รอจดัสรร นายวชัรเศรษฐ์
การจดัการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม จดัการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม 1.สถานศึกษาขนาดเล็ก จดัการศึกษาทางไกล 1.สถานศึกษาขนาดเล็กทุกโรงเรียน จดัการศึก เทพศาสตรา
รูปแบบใหม่ ( NEW DLTV) (DLTV และ DLIT) ผ่านดาวเทียม (DLTV และ DLIT) ษาทางไกลผ่านดาวเทียม  DLTV

2.เพือ่แกป้ญัหาครูไม่ครบชั้นและไม่ตรงวชิา 2.ครูทุกคนที่สอนไม่ตรงกบัวชิาเอกสามารถจดั 2.ครูทุกคนที่สอนไม่ตรงกบัวชิาเอกสามารถจดั
เอก สามารถจดัการเรียนรู้ใหก้บันักเรียนได้ การเรียนรู้ใหก้บันักเรียนอยา่งมีประสิทธภิาพ การเรียนรู้ใหก้บันักเรียนอยา่งมีประสิทธภิาพ
อยา่งมีประสิทธภิาพ 3.นักเรียนทุกคนได้เขา้ถงึเทคโนโลย ีและส่ือ 3.นักเรียนทุกคนได้เขา้ถงึเทคโนโลย ีและส่ือ
3.เพือ่พฒันาครูและบคุลากรทางการศึกษา ในการจดัการเรียนรู้ที่ทันสมัยสอดคล้องกบั ในการจดัการเรียนรู้ที่ทันสมัยสอดคล้องกบั
ใหส้ามารถใช้งาน เทคโนโลยกีารศึกษาทาง ความต้องการ ความต้องการ
ไกล (Distance Learning) ได้อยา่งมี 4.ครูต้นทางครูปลายมีเครือขา่ยเพือ่แลก 4.ครูต้นทางครูปลายมีเครือขา่ยเพือ่แลก
ประสิทธภิาพ เปล่ียนเรียนรู้ในการจดัการเรียนรู้ของครู เปล่ียนเรียนรู้ในการจดัการเรียนรู้ของครู
4.เพือ่ใหน้ักเรียนได้เขา้ถงึเทคโนโลย ีและส่ือ เชิงคุณภาพ เชิงคุณภาพ
ในการจดัการเรียนรู้ที่ทันสมัยสอดคล้องกบั 1.ผู้บริหาร ครูของโรงเรียนในโครงการได้รับ 1.ผู้บริหาร ครูของโรงเรียนในโครงการได้รับ
ความต้องการ การพฒันาคุณภาพด้านบริหารจดัการและการ การพฒันาคุณภาพด้านบริหารจดัการและการ
5.เพือ่สร้างเครือขา่ยแลกเปล่ียนเรียนรู้ในการ จดัการเรียนการสอนได้อยา่งมีประสิทธภิาพ จดัการเรียนการสอนด้วย DLTV และ DLIT
จดัการเรียนรู้ของครูได้อยา่งกวา้งขวางและ 2.สถานศึกษาขนาดเล็ก จดัการศึกษาศึก ได้อยา่งมีประสิทธภิาพและยกระดับผลสัม
ทั่วถงึ ทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV และ DLIT) ฤทธิใ์หสู้งขึน้
6.เพือ่ยกระดับผลสัมฤทธิท์างการเรียนใหสู้ง 3.ครูทุกคนที่สอนไม่ตรงกบัวชิาเอกสามารถจดั 2.ผู้เรียนในโรงเรียนนขนาดเล็กได้รับโอกาสทาง
ขึน้ โดยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม การเรียนรู้ใหก้บันักเรียนอยา่งมีประสิทธภิาพ การศึกษามีการพฒันาคุณภาพผู้เรียนรอบด้าน

4.นักเรียนทุกคนได้เขา้ถงึเทคโนโลย ีและส่ือ อยา่งมีคุณภาพ
ในการจดัการเรียนรู้ที่ทันสมัยสอดคล้องกบั 3.สร้างเครือขา่ยแลกเปล่ียนเรียนรู้ในการจดั
ความต้องการและได้รับโอกาสทางการศึกษา การเรียนรู้ของครูได้อยา่งกวา้งขวางและทั่วถงึ
มีการพฒันาคุณภาพผู้เรียนรอบด้านอยา่งมีคุณภาพ
5.สร้างเครือขา่ยแลกเปล่ียนเรียนรู้ในการจดั
การเรียนรู้ได้อยา่งกวา้งขวางและทั่วถงึ 

โครงการ/กิจกรรม  ปีงบประมาณ 2565

นโยบายท่ี 4 การสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาท่ีมีคุณภาพ

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ กิจกรรม/เป้าหมาย ตัวช้ีวัด งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ
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6 พฒันาระบบเครือขา่ยเทคโนโลยี 1.เพือ่เปน็ศูนยข์อ้มูล (Big Data) ตามนโยบายของ เชิงปริมาณ เชิงปริมาณ รอจดัสรร นายวชัรเศรษฐ์
สารสนเทศเพือ่การส่ือสารทางไกล ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พืน้ฐานและ 1.ส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ 1.ส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษา เทพศาสตรา
และการส่ือสาร ขอ้มูลตามความต้องการของเขตพืน้ที่การศึกษา เขต 1 มีศูนยดิ์จทิัลสารสนเทศ (Digital Informationเชียงใหม่ เขต 1 มีศูนยดิ์จทิัลสารสนเทศ 

2.เพือ่เปน็หน่วยขบัเคล่ือน ส่งเสริม สนับสนุน Center) ที่ทันสมัยและมีประสิทธภิาพ จ านวน 1 ศูนยท์ี่ทันสมัยและมีประสิทธภิาพ จ านวน 1 ศูนย์
การด าเนินงานการเรียนการสอนทางไกลผ่าน 2.มีศูนยข์อ้มูล (Big Data) ตามนโยบายของส านักงาน2.มีศูนยข์อ้มูล (Big Data) ตามนโยบายของ 
ดาวเทียม (DLTV) คณะกรรมการการศึกษาขัน้พืน้ฐาน และขอ้มูลตาม สพฐ. และขอ้มูลตามความต้องการของบคุลากร
3.เปน็ศูนยร์วมคลังส่ือ และแหล่งผลิตส่ืออเิล็กทรอนิกส์ ความต้องการของเขตพืน้ที่การศึกษา บคุลากรตลอดจนตลอดจนผู้มีส่วนเกีย่วขอ้งสามารถใช้ประโยชน์
เพือ่ใช้ในการเรียนการสอน ผู้มีส่วนเกีย่วขอ้งสามารถใช้ประโยชน์จากขอ้มูลได้ จากขอ้มูลได้ครอบคลุมภารกจิทั้ง 4 ด้าน
4.เพือ่เปน็ศูนยก์ลางการอบรม และพฒันาบคุลากร ครอบคลุมภารกจิทั้ง 4 ด้าน 3.มีหน่วยขบัเคล่ือน ส่งเสริม สนับสนุน  
ด้านเทคโนโลยสีารสนเทศ ดิจทิัล เพือ่การเรียนรู้ 3.มีหน่วยขบัเคล่ือน ส่งเสริม สนับสนุน การด าเนินงานการด าเนินงานการเรียนการสอนทางไกลผ่าน 
5. เพือ่ใหม้ีเครือขา่ยด้านเทคโนโลยสีารสนเทศ การเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) ดาวเทียม (DLTV)คลอบคลุมพืน้ที่บริการ  
ทั้งภายในและภายนอกองค์กร คลอบคลุมพืน้ที่บริการ และกลุ่มเปา้หมาย 4.มีศูนยร์วมคลังส่ือ และแหล่งผลิตส่ือ
6.เพือ่เปน็ศูนยบ์ริการขอ้มูลสารสนเทศและเครือขา่ย 4.มีศูนยร์วมคลังส่ือ และแหล่งผลิตส่ืออเิล็กทรอนิกส์ อเิล็กทรอนิกส์เพือ่ใช้ในการเรียนการสอน  
อนิเทอร์เน็ตแกบ่คุลากรและประชาชนทั่วไป เพือ่ใช้ในการเรียนการสอน ครูและบคุลากรทางการ สามารถเขา้ถงึและใช้ประโยชน์ในการเรียน

ศึกษา สามารถเขา้ถงึและใช้ประโยชน์ในการเรียน การสอนได้
การสอนได้ 5. มีเครือขา่ยด้านเทคโนโลยสีารสนเทศทั้ง
5. มีเครือขา่ยด้านเทคโนโลยสีารสนเทศทั้งภายใน ภายในและภายนอกองค์กรที่ทันสมัยสามารถ 
และภายนอกองค์กรที่ทันสมัย สามารถใหบ้ริการแก่ ใหบ้ริการแกบ่คุลากร ตลอดจนผู้มีส่วนเกีย่วขอ้ง
บคุลากร ตลอดจนผู้มีส่วนเกีย่วขอ้ง 6.เปน็ศูนยบ์ริการขอ้มูลสารสนเทศและเครือขา่ย
6.เปน็ศูนยบ์ริการขอ้มูลสารสนเทศและเครือขา่ย อนิเทอร์เน็ตแกบ่คุลากรและประชาชนทั่วไป
อนิเทอร์เน็ตแกบ่คุลากรและประชาชนทั่วไป

นโยบายท่ี 4 การสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาท่ีมีคุณภาพ

โครงการ/กิจกรรม  ปีงบประมาณ 2565

ตัวช้ีวัด งบประมาณล าดับ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ กิจกรรม/เป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ
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เชิงคุณภาพ เชิงคุณภาพ
1.ครูและบคุลากรทางการศึกษา เปน็บคุคลแหง่ 1.ครูและบคุลากรทางการศึกษา เปน็บคุคล
การเรียนรู้ สามารถประยกุต์ใช้งานได้อยา่งมี แหง่การเรียนรู้ สามารถประยกุต์ใช้งานได้
ประสิทธภิาพ 2.ลดช่องวา่งด้านเทคโนโลยสีารสนเทศและ 
2.ลดช่องวา่งด้านเทคโนโลยสีารสนเทศและการ การส่ือสารระหวา่งขา้ราชการครู กบันักเรียน 
ส่ือสารระหวา่งขา้ราชการครู กบันักเรียนได้อยา่งมี ได้อยา่งมีประสิทธภิาพ เขา้ถงึเครือขา่ยแหล่ง 
คุณภาพและประสิทธภิาพ เขา้ถงึเครือขา่ยแหล่ง เรียนรู้อยา่งทั่วถงึ
เรียนรู้ได้อยา่งทั่วถงึ

นโยบายท่ี 4 การสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาท่ีมีคุณภาพ

โครงการ/กิจกรรม  ปีงบประมาณ 2565

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ กิจกรรม/เป้าหมาย ตัวช้ีวัด งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ
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7 การส่ือสารและสร้างความเขา้ใจ 1.เพือ่พฒันาบทเรียนออนไลน์ด้านการ เชิงปริมาณ เชิงปริมาณ งบ สพฐ นายอุทัย ปัญญาโกญ

ประกนัคุณภาพภายในและแนวการ ประกนัคุณภาพการศึกษา เพือ่เปน็ส่ือส าหรับ 1.มีบทเรียนออนไลน์ด้านระบบประกนัส าหรับ 1.มีบทเรียนออนไลน์ส าหรับการเรียนรู้ด้าน
ประเมินคุณภาพภายนอกภายใน ผู้บริหารโรงเรียนและครูในการด าเนินงาน การส่ือสารและสร้างความเขา้ใจแกโ่รงเรียน ระบบประกนั ฯ ส าหรับโรงเรียน
สถานการณ์โควดิ 2019 ประกนัคุณภาพการศึกษา 2.ทุกโรงเรียนสามารถจดัท ารายงานการประ 2.โรงเรียนพัฒนานวตักรรมที่สามารถเผยแพร่ได้

2.เพือ่ส่งเสริมใหโ้รงเรียนสามารถเขยีนราย เมินตนเองได้ตามเกณฑ์ที่ก าหนด 3.โรงเรียนสามารถเขยีน SAR ได้สอดคล้องกบั
งานผลการประเมินตนเองได้สอดคล้องกบั 3.โรงเรียนเขา้ใจและส าเสนอนวตักรรมเพือ่ผล บริบท
สภาพจริง การประเมินในระดับสูง 4.โรงเรียนมคีวามพร้อมรับการประเมนิจากสมศ.

3.เพือ่ส่งเสริมโรงเรียนในสังกดัมีนวตักรรม เชิงคุณภาพ เชิงคุณภาพ
และมีผลการประเมินทั้งคุณภาพภายในและ 1.ทุกโรงเรียนสามารถด าเนินงานระบบประกนั 1.โรงเรียนมีระบบประกนัคุณภาพที่เขม้แขง็
คุณภาพภายนอก (สมศ.) ได้คุณภาพระดับดีเยีย่ม คุณภาพการศึกษาและความพร้อมรับการ 2.โรงเรียนผ่านการประเมนิ สมศ.ในระดับที่ดีขึ้น

หรือยอดเยีย่ม ประเมินคุณภาพภายนอก (สมศ.)
2.มีบทเรียนด้านระบบประกนัคุณภาพการ
ศึกษาส าหรับการเปน็ช่องทางการส่ือสาร

ตัวช้ีวัด งบประมาณ ผู้รับผิดชอบล าดับ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ กิจกรรม/เป้าหมาย

นโยบายท่ี 4 การสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาท่ีมีคุณภาพ

โครงการ/กิจกรรม  ปีงบประมาณ 2565
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8 การนิเทศ ติดตามและประเมินครูปฐมวยั 1.ผู้น าเครือขา่ยท้องถิน่ (Local Network เชิงปริมาณ เชิงปริมาณ งบ สพฐ นางนิภา แก้วประทีป

ในโครงการบา้นนักวทิยาศาสตร์น้อย : LN) วทิยากรท้องถิน่ (Local Trianer:  LT) ส านักงานเขตพืน้ที่การศีกษาประถมศึกษา 1.ร้อยละของครูปฐมวยัในโครงการ จดักจิกรรม
ประเทศไทย ช่วยผลักดันใหโ้รงเรียนพฒันาคุณภาพการ เชียงใหม่ เขต 1 มีโรงเรียนที่ได้รับการประเมิน ตามกระบวนการทางวทิยาศาสตร์ ตามที่ได้รับ

เรียนการสอนวทิยาศาสตร์ส าหรับเด็กปฐมวยั คงสภาพความเปน็บา้นนักวทิยาศาสตร์น้อย จากการอบรม
ได้อยา่งมีคุณภาพ ประเทศไทย โดยเฉพาะโครงงานจดักจิกรรม 2.ร้อยละของครูและเด็กในโครงการฯ มเีจคติที่ดี

2.พฒันาครูผู้สอนในระดับปฐมวยัใหม้ีความรู้ ในรูปแบบของการส ารวจ และการสืบเสาะ ต่อการเรียนรู้ตามกระบวนการทางวทิยาศาสตร์

ความเขา้ใจเทคนิคการสอนวทิยาศาสตร์ ตามกระบวนการทางวทิยาศาสตร์ โครงการ 3.ร้อยละของเด็กปฐมวยัในโครงการ ฯ มีความ
ส าหรับเด็กปฐมวยัตามแนวทางบา้นนักวทิยา - บา้นนักวทิยาศาสตร์น้อย ประเทศไทยรุ่นที่ 4 สามารถพืน้ฐาน ด้านการเรียนรู้ ด้านภาษา
ศาสตร์น้อย ประเทศไทย ปกีารศึกษา 2563 จ านวน 22 โรงเรียน ด้านสังคม ด้านการเคล่ือนไหวและทักษะการรับรู้

3.เพือ่ส่งเสริมและเปดิโอกาสใหเ้ด็กปฐมวยัทุก ศึกษานิเทศก ์จ านวน 3 คน ของประสาทสัมผัส
คนได้เตรียมความพร้อมและมีประสบการณ์ ครูปฐมวยัในโครงการบา้นนักวทิยาศาสตร์น้อย 4.ร้อยละของโรงเรียนผ่านเกณฑ์การประเมิน
การเรียนรู้ด้วยการลงมือท าด้วยตนเอง ประเทศไทย ที่ผ่านการประเมินรุ่นที่ 3 ปี รับตราพระราชทานบา้นนักวทิยาศาสตร์น้อย
มีทักษะการสังเกต รู้จกัต้ังค าถาม และการหา 2562 จ านวน 18 โรงเรียน ประเทศไทย
ค าตอบด้วยนเอง เชิงคุณภาพ เชิงคุณภาพ
4.เพือ่พฒันาคุณภาพทางการศึกษาระดับปฐม โรงเรียนปฐมวยัในสังกดัส านักงานเขตพืน้ที่การ 1.ครูปฐมวยัในโครงการ จดักจิกรรมกระบวน
วยั วางรากฐานระยะยาวไปในการสร้างนัก ศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 ได้รับการ การทางวทิยาศาสตร์ตามแนวโครงการ ฯ
วทิยาศาสตร์และทรัพยากรมนุษยท์ี่มีคุณภาพ นิเทศติดตามช่วยเหลือโดยรับการนิเทศติดตาม 2.ครูและเด็กในโครงการ ฯ มีเจตคติที่ดีต่อการ

ไปพฒันาและปรับปรุงการจดักจิกรรมการ เรียนรู้ตามกระบวนการทางวทิยาศาสตร์
เรียนการสอนการบริหารขดัการศึกษาได้อยา่ง 3.เด็กปฐมวยัในโครงการ ฯ มีความสามารถ
มีประสิทธภิาพ พืน้ฐาน ด้านการเรียนรู้ด้านภาษา ด้านสังคม 

ด้านการเคล่ือนไหวและทักษะประสาทสัมผัส
4.โรงเรียนทุกโรงเรียนผ่านเกณฑ์การประเมิน
รับตราพระราชทานบา้นนักวทิยาศาสตร์น้อย
ประเทศไทย

ผู้รับผิดชอบล าดับ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ กิจกรรม/เป้าหมาย ตัวช้ีวัด งบประมาณ
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9 การสร้างและการพฒันาส่ือบทเรียน 1.เพือ่ใหศึ้กษานิเทศก ์สามารถสร้างเครือขา่ย เชิงปริมาณ 1.ศึกษานิเทศก ์ในสังกดั สพป.เชยีงใหม ่เขต 1 29,500 นางสาวชิดชนก
ออนไลน์ การนิเทศ โดยการขายผลสู่โรงเรียนในรูปแบบ 1.เพือ่ใหศึ้กษานิเทศก ์ในสังกดั สพป .เชียงใหม่ มเีครือขา่ยการนิเทศและการขยายผลสู่โรงเรียน ชูเจริญกาญจน์

ของการนิเทศออนไลน์ เขต 1 จ านวน 15 คน สามารถสร้างเครือขา่ย ในรูปแบบของการนิเทศออนไลน์ จ านวน 86
2.เพือ่ใหโ้รงเรียน มีแพลตฟอร์มบนเวบ็ไซต์ การนิเทศโดยการขยายผลสู่โรงเรียน ในรูปแบบ โรงเรียน
เพือ่เผยการบริหารงาน ทั้ง 4 ด้าน ของนิเทศออนไลน์ได้ 2.โรงเรียนในสังกดั สพป .เชียงใหม่ เขต 1 
3.เพือ่ให ้สพป.เชียงใหม่ เขต 1 มีขอ้มูล 2.โรงเรียนในสังกดั สพป . เชียงใหม่ เขต 1 จ านวน 86 โรงเรียน มีแพลตฟอร์มบนเวบ็
สารสนเทศของโรงเรียนในสังกดั จ านวน 85 โรงเรียน มีแพลตฟอร์มบนเวบ็ไซต์ ไซต์เพือ่เผยแพร่การบริหาร ทั้ง 4 ด้าน

เพือ่เผยแพร่การบริหาร ทั้ง 4 ด้าน 3. สพป.เชียงใหม่ เขต 1 มีขอ้มูลสารสนเทศ
เชิงคุณภาพ ของโรงเรียนในสังกดั ครบทั้ง 85 โรงเรียน
1.ศึกษานิเทศก ์ในสังกดั สพป .เชียงใหม่ เขต 1
มีแพลตฟอร์มบนเวบ็ไซต์ เพือ่เผยแพร่การ 
บริหาร ทั้ง 4 ด้าน
2. สพป.เชียงใหม่ เขต 1 มีขอ้มูลสารสนเทศ
ของโรงเรียนในสังกดั

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ กิจกรรม/เป้าหมาย ตัวช้ีวัด งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ
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10 ยกระดับคุณภาพระบบการดูแล 1.เพือ่ส่งเสริม สนับสนุนใหส้ถานศึกษา เชิงปริมาณ 1.ร้อยละ 100 ของผู้เรียนได้รับการ งบ สพฐ. นางสาวชลณัฐ วงศ์สถาน

ช่วยเหลือและคุ้มครองนักเรียน มีระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 1.สถานศึกษาในสังกดั สพป .เชียงใหม่ พฒันาเต็มตามศักยภาพ ตามระบบการ
ในสถานศึกษา ระบบส่งเสริมความประพฤตินักเรียน เขต 1  จ านวน 85 แหง่ ดูแลช่วยเหลือนักเรียน

ระบบคุ้มครองนักเรียน และการสร้าง 2.นักเรียน ครูแนะแนว ครูที่ปรึกษา 2.ร้อยละ 100 ของผู้เรียนได้รับการ
ภมูิคุ้มกนัทางสังคมที่มีประสิทธภิาพ ทุกโรงเรียนในสังกดั สพป .เชียงใหม่ เขต 1 พฒันาเต็มตามศักยภาพ ตามการสร้าง
ใหน้ักเรียนในสังกดัได้รับการดูแลช่วยเหลือ จ านวน 85 แหง่ ภมูิคุ้มกนัทางสังคม
และคุ้มครองตามพระราชบญัญติั เชิงคุณภาพ 3.ร้อยละ 100 ของผู้เรียนได้รับการ
คุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546 1.สถานศึกษา ได้รับการส่งเสริมและ พฒันาเต็มตามศักยภาพ  ตามระบบ
2.เพือ่ส่งเสริมใหส้ถานศึกษาที่มีผลงาน เสริมสร้างความเขม็แขง็ระบบดูแลช่วยเหลือ ส่งเสริมความประพฤตินักเรียน
ระบบการดูแลช่วยเหลือและคุ้มครอง และการคุ้มครองนักเรียน ใหเ้ปน็ไปตาม 4.ร้อยละ 100 ของผู้เรียนได้รับการ
นักเรียนดีเด่นเปน็ที่ประจกัษเ์ขา้รับการ แนวทางและมาตรฐานพระราชบญัญติั พฒันาเต็มตามศักยภาพ  ตามระบบ
เสนอชื่อเปน็สถานศึกษาต้นแบบ คุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546 คุ้มครองและพทิักษสิ์ทธเิด็ก

2.สถานศึกษา ครูที่ปรึกษา น ากระบวนการ
ด าเนินงาน 5 ขัน้ตอน ลงสู่การปฏบิติังาน
ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ได้อยา่ง
มีคุณภาพ สามารถใช้เคร่ืองมือรายงานผล
การปฏบิติังานผ่าน Application 
ได้อยา่งถกูต้องเหมาะสม
3.สถานศึกษา มีภาคีเครือขา่ยทุกภาคส่วน
ที่เกีย่วขอ้งในการดูแลช่วยเหลือและ
คุ้มครองนักเรียน เชื่อมโยงกนัอยา่ง
เปน็ระบบและมีความยัง่ยนื

ผู้รับผิดชอบล าดับ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ กิจกรรม/เป้าหมาย ตัวช้ีวัด งบประมาณ
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11 พฒันาคุณภาพการศึกษาการจดัการศึกษา 1.เพือ่ทบทวนการคัดกรองนักเรียนพกิารใน เชิงปริมาณ เชิงปริมาณ 31,800 นางสุนิทรา พรมมล

เรียนรวม สถานศึกษาตามหลักสูตรการศึกษาพเิศษ  ครูที่รับผิดชอบโครงการเด็กพกิารเรียนร่วม 1.ครูผู้สอนที่เขา้รับการอบรมผ่านเกณฑ์การ
"ผู้ด าเนินการคัดกรองคนพกิารทางการศึกษา " ในสังกดั ส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถม ประเมินหลักสูตร "ผู้ด าเนินการคัดกรอง
2.เพือ่ฝึกปฏบิติัการจดัท าแผนการศึกษา ศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 จ านวน 80 คน คนพกิารทางการศึกษา" ไม่ต่ าวา่ร้อยละ 95 
เฉพาะบคุคล ในการวางแผนจดับริการทาง เชิงคุณภาพ 2.ครูผู้สอนสามารถคัดกรองเด็กพกิาร
การศึกษาตลอดจนจดัหาเทคโนโลยเีพือ่ ครูที่รับผิดชอบโครงการเด็กพกิารเรียนร่วม เรียนร่วมได้อยา่งมีประสิทธภิาพ
อ านวยความสะดวก ส่ือ บริการ และความ ในสังกดั ส านักงานเพตพืน้ที่การศึกษาประถม
ช่วยเหลืออืน่ใดทางการศึกษาที่สอดคล้องกบั ศึกษาเชียงใหม่ เขต 1  มีความรู้ความเขา้ใจ
ความต้องการจ าเปน็พเิศษของผู้เรียน สามารถจดัท าแผนการจดัการศึกษาเฉพาะ

บคุคลแผนการศึกษาเฉพาะบคุคล อยา่งมีคุณภาพ

นโยบายท่ี 4 การสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาท่ีมีคุณภาพ
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1 การพัฒนาส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 1. ส่งเสริมการปรับเปล่ียนพฤติกรรมบุคลากร เชิงปริมาณ เชิงปริมาณ 1,525 นางสาวเทพี กับปุละวัน

เป็นหน่วยงานต้นแบบส านักงาน ในส านักงานเพ่ือลดการใช้พลังงาน ใช้ทรัพยากร 1. ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา มีการปรับปรุง บุคลากรในส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามี นางศิริวารีย์ มีป่ิน
สีเขียว (Green office) อย่างคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพ ลดปริมาณน้ าเสีย และพัฒนาบุคลากรและสถานท่ีให้เป็นหน่วยงาน ความรู้ ความเข้าใจในการบริหารจัดการ

โดยการลดการใช้ การใช้ซ้ า และการน ากลับไป ต้นแบบส านักงานสีเขียว (Green Office) ทรัพยากร พลังงาน และส่ิงแวดล้อม การจัดซ้ือ
ใช้ใหม่ การลดและเลิกใช้สารเคมีอันตราย 2. ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา มีการลดและ จัดจ้างท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม โดยมีเป้าหมาย
2. พัฒนานวัตกรรมในการน าขยะมาใช้ประโยชน์ คัดแยกขยะ น าขยะมาใช้ประโยชน์ และมีการ ให้เกิดการใช้ทรัพยากรและพลังงานอย่างคุ้มค่า
ในรูปแบบผลิตภัณฑ์ และพลังงาน และลดปริมาณ ส่งเสริมการคัดแยกขยะเพ่ือลดปริมาณคาร์บอน มีประสิทธิภาพ
ขยะ ลดการใช้เผาและลดใช้สารเคมี สู่ส านักงาน ในชุมชน เชิงคุณภาพ
ปลอดภัยและเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม เชิงคุณภาพ ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาสามารถลดต้นทุน
3.ยกระดับส านักงานให้ได้มาตรฐานการบริการ 1. ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาได้รับการพัฒนาเป็น จากการใช้ทรัพยากรและพลังงานอย่างคุ้มค่า 
ท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม หน่วยงานต้นแบบสีเขียว  (Green office) ลดค่า และมีประสิทธิภาพ ยกระดับส านักงานให้ได้
4. สนับสนุน ส่งเสริม พัฒนากระบวนการรณรงค์ ใช้จ่ายในส านักงานจากการใช้ทรัพยากร พลังงาน มาตรฐานการบริการท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม
ให้มีการจัดซ้ือจัดจ้างท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม อย่างคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพ มีสภาพแวดล้อม

ท่ีดีต่อสุขภาพของบุคลากร ช่วยลดปริมาณการ
ปล่อยก๊าซเรือนกระจก เนส่วนหน่ึงในการช่วย
ลดโลกร้อน

ผู้รับผิดชอบ

 นโยบายท่ี 5 การจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม
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2 ค่ายเยาวชนรักษพ์งไพร เฉลิมพระเกยีรติ 1. เพือ่ประสานการด าเนินงานโครงการกบัองค์กรภาคี เป้าหมายเชิงผลผลิต  โรงเรียนแกนน ามีความรู้ ความเข้าใจ งบ สพฐ นายณัฐสิทธิ์ ธงยี่สิบสอง

60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เครือขา่ยในการปฏบิติัหน้าที่วทิยากร 1. องค์กรภาคเครือขา่ย 13 หน่วยงาน ในการจดักจิกรรมค่ายเยาวชน 

สยามบรมราชกมุารี สู่ความยัง่ยนื 2. เพือ่พฒันาโรงเรียนแกนน าในการจดักจิกรรมค่าย 2. โรงเรียนที่เขา้ร่วมโครงการ 25 โรงเรียน "รักษพ์งไพร เฉลิมพระเกยีรติ 60 พรรษา

ประจ าป ี2565 เยาวชน รักษพ์งไพรเฉลิมพระเกยีรติ 60 พรรษา เป้าหมายเชิงผลลัพธ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรม
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกมุารี  1. ครูวทิยากรแกนน าและนักเรียนในโรงเรียนที่ ราชกมุารี และสามารถเปน็วทิยากรได้
3. เพือ่พฒันาเยาวชนใหม้ีทักษะส าคัญในกระบวนการ ร่วมโครงการ มีความรู้ ความเขา้ใจในการจดั
เรียนรู้ร่วมกนั การท างานเปน็ทีม และการเปน็ผู้น าใน กจิกรรมค่ายเยาวชน รักษพ์งไพรเฉลิมพระเกยีรติ 
การอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมใน 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยาม 
สถานศึกษาและท้องถิน่ บรมราชกมุารีและสามารถเปน็วทิยากรได้
4. เพือ่นิเทศ ติดตามผลการน าความรู้ไปใช้ในการจดั 2. องค์กรภาคีเครือขา่ย สามารถปฏบิติังานได้
การเรียนรู้ของครูสอนและการน าความรู้ไปใช้ในชีวติ อยา่งมีคุณภาพ
ประจ าวนัของนักเรียน
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3 การสร้างจติส านึกและความรู้ในการ 1. เพือ่ใหโ้รงเรียนกลุ่มเปา้หมายด าเนินการด้าน 1. โรงเรียนที่เขา้ร่วมโครงการ 2 โรงเรียน 1. โรงเรียนในกลุ่มเปา้หมาย ด าเนินการด้าน งบ สพฐ นายณัฐสิทธิ์ ธงยี่สิบสอง

ผลิตและบริโภค ที่เปน็มิตรกบั ส่ิงแวดล้อมในโรงเรียนและส่งเสริมใหน้ักเรียนมีความรู้ 2. โรงเรียนเครือขา่ย 10 โรงเรียน ส่ิงแวดล้อมและส่งเสริมใหน้ักเรียนมีความรู้
ส่ิงแวดล้อม ประจ าป ี2565 ความเขา้ใจและตระหนักในการอนุรักษ ์ทรัพยากร ความเขา้ใจและตระหนักในการอนุรักษ์

ธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
2. เพือ่ท ารายงานวจิยัประเด็นการอนุรักษท์รัพยากร 2. สพป.เชียงใหม่ เขต 1  มีรายงานวจิยั 
ธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม ประจ าปงีบประมาณ  ประเด็นการอนุรักษธ์รรมชาติ และ  
พ.ศ. 2565 ส่ิงแวดล้อม  

 นโยบายท่ี 5 การจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม
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นโยบายที่ 6 
การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา  
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1 การจดัท าแผนปฏบิติัการ ประจ าปี 1. เพือ่ใหก้ารบริหารจดัการทุกระดับมีมาตรฐาน จดัท าแผนปฏบิติัการ ประจ าปงีบประมาณ เชิงปริมาณ 10,050 นางสุภาณี จันทรสกุนต์

งบประมาณ พ.ศ. 2565 เพือ่การ เปน็ที่ยอมรับของสังคมของสังคม พ.ศ.2565 ผู้บริหารและบคุลากรในส านักงานเขตพืน้ที่
บริหารจดัการที่มีประสิทธภิาพ 2. เพือ่ใหห้น่วยงานมีแผนปฏบิติัการประจ าปี เชิงปริมาณ การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1

ที่มีความสอดคล้องกบั ยทุธศาสตร์ทุกระดับ 1. จดัประชุมคณะกรรมการจดัท าแผน เปน็แนวทางในการด าเนินงานและขบัเคล่ือน
3. เพือ่ใหผู้้บริหารทุกระดับเปน็เคร่ืองมือในการ ปฏบิติัการ ประจ าปงีบประมาณ พ .ศ. 2565 การจดัการศึกษา
ด าเนินงานและขบัเคล่ือนการจดัการศึกษาขัน้พืน้ฐาน จ านวน 30 คน 4 คร้ัง เชิงคุณภาพ
ตามหลักเกณฑ์ และวธิกีารบริหารจดัการบา้นเมืองที่ดี 2. จดัท าเอกสารแผนปฏบิติัการ ประจ าปี ส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษา
4. เพือ่เปน็การบรูณาการ การจดัท าแผนปฏบิติัการ งบประมาณ พ.ศ. 2565 จ านวน 15 เล่ม เชียงใหม่ เขต 1 มีแผนปฏบิติัการประจ าปี
ประจ าป ีการก ากบัติดตามประเมินผลและรายงานผล เชิงคุณภาพ งบประมาณ พ.ศ. 2565 เปน็แนวทางในการ
ของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชยีงใหม่ ส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษา ด าเนินงานและขบัเคล่ือนการจดัการศึกษา
เขต 1 เชียงใหม่ เขต 1 มีแผนปฏบิติัการประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2565 เปน็เคร่ืองมือ
ในการบริหารจดัการศึกษา ใหส้อดคล้อง
กบัความต้องการของพืน้ที่ และนโยบาย
ของหน่วยเหนืออยา่งมีประสิทธภิาพ
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2 การบริหารจดัการโรงเรียนขนาดเล็กและ 1. เพือ่ลดความเหล่ือมล้ า และความ 1. ประชุมคณะกรรมการบริหารจดัการ เชิงปริมาณ 4,950 นางสาธกิา กิตติธนดิตถ์

การถา่ยโอนสถานศึกษาขัน้พืน้ฐาน สูญเปล่าทางการศึกษาภายใต้มาตรการ โรงเรียนขนาดเล็ก 1. ด าเนินการควบรวบรวมโรงเรียน
ใหแ้กอ่งค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ที่เหมาะสมและความร่วมมือของโรงเรียน 2.ประชุมคณะกรรมการด าเนินการหาความ ขนาดเล็ก ใน ป ี2565 จ านวน 3 ร.ร.

และชุมชน สมัครใจใหถ้า่ยโอนสถานศึกษาขัน้พืน้ฐาน 2. ด าเนินการถา่ยโอนสถานศึกษา
2. เพือ่สนองนโยบายกระทรวงศึกษาธกิาร ไปสังกดัองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ไปสังกดั อปท จ านวน 1 โรงเรียน
 และมติคณะรัฐมนตรี เร่ืองการควบรวม เชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ
โรงเรียนขนาดเล็ก 1.ด าเนินการควบรวมโรงเรียนขนาดเล็ก 1. ลดความเหล่ือมล้ า และความสูญเปล่า
3. เพือ่ด าเนินการตามประกาศกระทรวง จ านวน 3 โรงเรียน ทางการศึกษา 
ศึกษาธกิาร เร่ืองวธิกีารและเง่ือนไขการ 2. ด าเนินการถา่ยโอนสถานศึกษา 2. พฒันาโรงเรียนขนาดเล็กทุกแหง่
แสดงถงึความสมัครใจใหโ้อนสถานศึกษา จ านวน 1 โรงเรียน ใหม้ีคุณภาพมาตรฐาน
ขัน้พืน้ฐานไปสังกดัองค์กรปกครองส่วน เชิงคุณภาพ 3. สนองนโยบายกระทรวงศึกษาธกิาร
ท้องถิน่ พ.ศ. 2549 1. ส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษา ด้านการรวมโรงเรียนขนาดเล็ก
4. เพือ่ด าเนินการตามกฎกระทรวง ได้ด าเนินการตามแผนบริหารจดัการ 4. ด าเนินการตามกฎกระทรวงวา่ด้วย
วา่ด้วย ก าหนดหลักเกณฑ์และวธิกีาร โรงเรียนขนาดเล็กที่มีความต่อเนื่องและ หลักเกณฑ์และวธิกีารประเมินความพร้อม
ประเมินความพร้อมในการจดัการศึกษา ยัง่ยนื ใหเ้หน็ผลอยา่งเปน็รูปธรรม ในการจดัการศึกษาขัน้พืน้ฐานของ
ขัน้พืน้ฐานขององค์กรปกครอง 2. การจดัการศึกษาแบบใช้โรงเรียน องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ พ .ศ. 2547
ส่วนท้องถิน่ พ.ศ. 2547 และที่แกไ้ข เปน็ฐาน โดยชุมชนและท้องถิน่มี
เพิม่เติม (ฉบบั ที่ 2) พ.ศ. 2549 ส่วนร่วมในการตัดสินใจด้านการให้

การศึกษาแกบ่ตุรหลาน
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3 การติดตามและประเมินผลการจดัการ 1. เพือ่ก ากบั ติดตาม และประเมินผล 1.สร้างเคร่ืองมือการติดตาม และประเมินผล 1. ร้อยละของหน่วยงานทุกระดับ 5,040 นางวาสนา ภผูา
ศึกษาขัน้พืน้ฐาน ประจ าปงีบประมาณ การด าเนินงานตามแผนปฏบิติัการ ประจ าป ี 2565 ระดับเขตพืน้ที่ ใช้จา่ยงบประมาณเพือ่การบริหารจดัการ
พ.ศ. 2565 2. เพือ่ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของสถานศึกษา 2.ก ากบัติดตามและประเมินผลตามนโยบาย ที่มีประสิทธภิาพ มีการก ากบั ติดตาม

บคุลากรในสังกดั ในการก ากบั ติดตาม ประเมินผล ตามตัวชี้วดั และตามแผนปฏบิติั ตรวจสอบและประเมินผล โดยยดึหลัก
และรายงานผลการด าเนินงานอยา่งถกูต้องด้วย เชิงปริมาณ ธรรมาภบิาล
เคร่ืองมือและวธิกีารที่มีคุณภาพ 1.เอกสารรายงานผลการด าเนินงานตามแผน 2. ร้อยละของสถานศึกษา ได้รับการ
3. เพือ่เผยแพร่ประชาสัมพนัธผ์ลการด าเนินงาน ปฏบิติัการ ยกยอ่งเชิดชูเกยีรติ
ของส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษา ใหผู้้เกีย่วขอ้ง 2. เอกสารรายงานผลการติดตามและประเมินผล
และสาธารณชนทราบและยกยอ่งเชิดชูเกยีรติ การจดัการศึกษาขัน้พืน้ฐาน
สถานศึกษา บคุลากร ที่มีผลการด าเนินงานเชิง 3. ประเมินผลการปฏบิติังานของสถานศึกษา
ประจกัษส์ามารถเปน็นวตักรรมและต้นแบบ ขา้ราชการครู และบคุลากรที่มีผลการปฏบิติังานที่ดี

และยกยอ่งเชิดชูเกยีรติ
4. เอกสารรายงานผลการด าเนินงาน ตามตัวชี้วดั
สพฐ
เชิงคุณภาพ
1. ส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษา มีขอ้มูลผลการ
ด าเนินงานตามแผนปฏบิติัการ
2. ส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษา สามารถรายงานผล
การด าเนินโครงการกจิกรรม เปน็ไปตามตัวชี้วดั
ของส านักงาน

 นโยบายท่ี 6 การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา
โครงการ/กิจกรรม ประจ าปีงบประมาณ พ .ศ. 2565

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ กิจกรรม/เป้าหมาย ตัวช้ีวัด งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ
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4 พฒันาประสิทธภิาพการด าเนินงาน 1. เพือ่สนับสนุนการด าเนินงานการ การประชุมพจิารณาจดัต้ัง และจดัสรร เชิงปริมาณ 4,960 นางสาวกานต์พิชชา บุญมี

การบริหารจดัการงบประมาณ ประชุมพจิารณาจดัต้ังงบประมาณ งบประมาณ  สถานศึกษาในสังกดั ได้รับการจดัสรร
ปงีบประมาณ  พ.ศ.2565 ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2566 เชิงปริมาณ งบประมาณอยา่งทั่วถงึ โปร่งใส และ

งบลงทุน ค่าครุภณัฑ์ ที่ดิน และ 1. ประชุมคณะกรรมการจดัต้ังงบประมาณ เปน็ธรรม
ส่ิงกอ่สร้าง รวมถงึการศึกษาวเิคราะห์ 2. ผู้บริหาร และบคุลากรในสังกดั เชิงคุณภาพ
งบประมาณ ในการจดัท าค าขอจดัต้ัง  สามารถด าเนินการจดัท าค าขอ หน่วยงานและสถานศึกษาในสังกดัมีแผน
งบประมาณ และการจดัสรรงบประมาณ งบประมาณ รูปแบบการบริหารงบประมาณรายจา่ย
รวมถงึการติดตามงบประมาณ ป ี2565 เชิงคุณภาพ ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2566 เปน็
ของสถานศึกษาสอดคล้องกบันโยบาย ส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษา มีการบริหาร คู่มือแนวทางในการปฏบิติังาน
การจดัการศึกษา และเปน็ไปตาม จดัการเกีย่วกบัการจดัต้ังงบประมาณ
หลักเกณฑ์ที่ก าหนด การจดัสรรงบประมาณ  และการติดตาม
2. เพือ่จดัสรรงบประมาณ รวมทั้งการ งบประมาณ อยา่งมีคุณภาพ ทันเวลา
ก ากบัติดตาม และประเมินผลการ
ด าเนินงานที่เกีย่วขอ้งกบังบประมาณ
ของส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษาและ
สถานศึกษา ใหเ้ปน็ไปอยา่งมีคุณภาพ
บรรลุตามความต้องการของสถานศึกษา
อยา่งทั่วถงึ โปร่งใส และสามารถ
ตรวจสอบได้

 นโยบายท่ี 6 การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา
โครงการ/กิจกรรม ประจ าปีงบประมาณ พ .ศ. 2565

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ กิจกรรม/เป้าหมาย ตัวช้ีวัด งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ
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5 พฒันาระบบเตรียมความพร้อมของ 1. เพือ่ส่งเสริมใหค้รูและบคุลากรทาง 1. ประชุมปฏบิติัการ เพือ่จดัท าแบบค าขอรับ 1. ครูและบคุลากรทางการศึกษา 20,000 นางปรียาภรณ์ บัวคล่ี

ขา้ราชการที่เกษยีณอาย ุประจ าปี การศึกษา ที่จะเกษยีณอายรุาชการ เบีย้หวดับ าเหน็จ บ านาญ บ านาญพเิศษ บ าเหน็จ ที่จะเกษยีณอายรุาชการได้เตรียม
งบประมาณ พ.ศ. 2565 ได้เตรียมความพร้อมและน าขอ้มูล ด ารงชีพ หรือเงินทดแทนขา้ราชการวสิามัญ ความพร้อมและน าขอ้มูลความรู้ที่ได้

ความรู้ที่ได้ ไปปฏบิติัตามระเบยีบ ออกจากราชการ ไปปฏบิติัตามระเบยีบ ของการเปน็
ของการเปน็ขา้ราชการบ านาญ 2. การด าเนินการตรวจสอบขอ้มูล เปน็ขา้ราชการบ านาญ
2. เพือ่ใหค้วามรู้เกีย่วกบับ าเหน็จบ านาญ ทะเบยีนประวติัเพือ่อนุมัติการน าส่งค าขอรับ 2. ครูและบคุลากรทางการศึกษามีความรู้
และวธิกีารยืน่ขอรับบ าเหน็จด้วยตนเอง เบีย้หวดับ าเหน็จบ านาญในระบบอเิล็กทรอนิกส์ เกีย่วกบับ าเหน็จบ านาญผ่านอเิล็กทรอนิกส์
ผ่านอเิล็กทรอนิกส์(Pension' Electronic  (Pension' Electronic Filing) (Pension' Electronic Filing)
Filing) เชิงปริมาณ

ผู้บริหารครูและบุคลากร ทางการศึกษา ลูกจา้งประจ า

ที่จะเกษยีณอายรุาชการ ในวนัที่ 1 ตุลาคม 2565
เชิงคุณภาพ
ผู้เขา้ร่วมกจิกรรมของโครงการ ได้จดัท าแบบค าขอ
รับบ าเหน็จ บ านาญ เขา้ใจและตระหนักถงึสิทธิ
ประโยชน์เพื่อการติดต่อ ประสานงาน กบัผู้ปฏิบัติงาน

ในส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษา ได้รับขอ้มูลขา่วสาร
ที่เปน็ประโยชน์ต่อการด ารงชีวติขา้ราชการบ านาญ
ได้มากที่สุด สามารถน าขา่วสารไปเผยแพร่ใหก้บั
ขา้ราชการบ านาญที่ไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้

 นโยบายท่ี 6 การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา
โครงการ/กิจกรรม ประจ าปีงบประมาณ พ .ศ. 2565

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ กิจกรรม/เป้าหมาย ตัวช้ีวัด งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ
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6 การบริหารจดัการการเงินและสินทรัพย์ 1. เพือ่พฒันาศักยภาพ และยกระดับคุณภาพการ ประชุมปฏบิติัการการบริหารจดัการด้านการเงิน 1. ผู้เขา้อบรมเขา้ใจกระบวนงานการจดั รอจดัสรร นางปรียาภรณ์ บัวคล่ี

โรงเรียน ประจ าปงีบประมาณ พ .ศ. ปฏบิติังานด้านการเงินการคลังด้วยระบบอเิล็คทรอนิกส์ การคลังด้วยระบบอเิล็คทรอนิกส์ ของโรงเรียน ซ้ือจดัจา้ง การเบกิจา่ยเงินการรับ น าส่งเงิน
2565 ของสถานศึกษาสู่ความเปน็เลิศ โดยใหป้ฏบิติังานจริง ในสังกดั 2. ผู้เขา้อบรมได้รับความรู้ มีแนวทางใน 

2. เพือ่ส่งเสริมใหข้า้ราชการครูและบคุลากรทาง เชิงปริมาณ การปฏบิติังานด้วยระบบอเิล็คทรอนิกส์ 
การศึกษาที่ปฏบิติังานด้านการเงิน การคลังได้ ขา้ราชการครูและบคุลากรทางการศึกษา จ านวน 3. ผู้เขา้อบรม มีเจตคติที่ดีต่อการให้
พฒันาตนเองและน าประสบการณ์ที่ได้รับจากการ 233 คน บริการที่ดีของส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษา
พฒันาไปปรับปรุง แกไ้ข มาพฒันาตนเองตลอดจน เชิงคุณภาพ
พฒันางานในหน้าทีที่รับผิดชอบ ผู้เขา้อบรม เขา้ใจและตระหนักถงึการพัฒนาคุณภาพ

3. เพือ่เร่งรัดใช้จา่ยงบประมาณ ใหเ้ปน็ไปตามแผน การศึกษาในด้านการเงินการคลังของสถานศึกษา
แผนการปฏบิติังาน และแผนการใช้จา่ยงบประมาณ 

 นโยบายท่ี 6 การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา
โครงการ/กิจกรรม ประจ าปีงบประมาณ พ .ศ. 2565

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ กิจกรรม/เป้าหมาย ตัวช้ีวัด งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ
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7 การใช้ระบบสนับสนุนการบริหารจดัการ 1. เพือ่ใหบ้คุลากรในส านักงานเขต อบรมเชิงปฏบิติัการ ขยายผลการใช้ 1. ร้อยละ 80 ของผู้เขา้รับการอบรม 8,475 นางสาวเทพ ีกับปุละวนั

ส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษา และระบบ มีความรู้ ความเขา้ใจ ในระบบสนับสนุน ระบบสนับสนุนการบริหารจดัการ มีความรู้ ความเขา้ใจ สามารถ รับ -ส่ง นางศิรดา สมบูรณ์ชัย

สนับสนุนการบริหารจดัการสถานศึกษา การบริหารจดัการส านักงานเขตพืน้ที่ ส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษา และระบบ หนังสือผ่านระบบได้
(AMSS) การศึกษา ในการรับ-ส่งหนังสือราชการ สนับสนุนการบริหารจดัการสถานศึกษา 2. ร้อยละ 70 ของโรงเรียนที่เขา้อบรม

ระหวา่ง สพฐ.กบัส านักงานเขตพืน้ที่ (AMSS) สามารถน าไปประยกุต์ใช้ในการ
การศึกษา เชิงปริมาณ บริหารจดัการสถานศึกษาได้
2. เพือ่ใหบ้คุลากรในส านักงานเขต 1. บคุลากรในส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษา
มีความรู้ ความเขา้ใจ ในระบบสนับสนุน จ านวน 85 คน
การบริหารจดัการส านักงานเขตพืน้ที่ 2. ผู้บริหาร ครู และบคุลากรในสถานศึกษา
การศึกษา ในการรับ-ส่งหนังสือราชการ จ านวน 85 โรงเรียน ๆ ละ 2 คน
ระหวา่ง ส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษา เชิงคุณภาพ
กบัสถานศึกษาในสังกดัได้ 1. บคุลากรในส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษา

ได้รับการอบรม มีความรู้ ความเขา้ใจ
และสามารถใช้ระบบสนับสนุนการ
บริหารจดัการส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษา
2. ผู้บริหาร ครู และบคุลากรในสถานศึกษา
ได้รับการอบรม มีความรู้ ความเขา้ใจ
และสามารถใช้ระบบสนับสนุนการ
บริหารจดัการส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษา

 นโยบายท่ี 6 การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา
โครงการ/กิจกรรม ประจ าปีงบประมาณ พ .ศ. 2565

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ กิจกรรม/เป้าหมาย ตัวช้ีวัด งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ
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8 การเสริมสร้างศักยภาพบคุลากรเพือ่ 1. เพือ่สร้างจติส านึกและทัศนคติที่ดี ประชุมเชิงปฏบิติัการเพือ่เสริมสร้าง ศักยภาพ เชิงปริมาณ รอจดัสรร นางสาวเทพ ีกับปุละวนั

เพิม่ประสิทธภิาพการท างานสู่องค์กร ใหเ้กดิการท างานร่วมกนัเปน็ระเบยีบ บคุลากร เพือ่เพิม่ประสิทธภิาพการท างานสู่องค์กร ผู้บริหารและบคุลากรทางการศึกษา
ที่เปน็เลิศ แบบแผน มีคุณภาพ ที่เปน็เลิศ ได้รับการเสริมสร้างศักยภาพบคุลากร

2. เพือ่ใหบ้คุลากร มีทัศนคติที่ดีต่อ เชิงปริมาณ เพือ่เพิม่ประสิทธภิาพการท างานสู่
องค์กร เกดิความเสียสละ ความทุ่มเท ผู้บริหารและบคุลากรทางการศึกษา ในสังกดั องค์กรที่เปน็เลิศ
ใหอ้งค์กร จ านวน 77 คน เชิงคุณภาพ
3. เพือ่สร้างความเขา้ใจกบับคุลากร เชิงคุณภาพ ส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษา ผ่านเกณฑ์
ในวถิชีีวติการเปน็ส่วนหนึ่งของการท างาน 1. ส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษา และสถานศึกษา การประเมินส่วนราชการที่ สพฐ ก าหนด
ในองค์กรและเหน็คุณค่าความส าคัญ ในสังกดั มีประสิทธภิาพในการบริหารจดัการเพิม่ขึน้ ผ่านเกณฑ์การประเมินคุณภาพมาตรฐาน
ของตนเอง 2. ส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษา ผ่านเกณฑ์การ ส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษา 
4. เพือ่ปลูกฝังทัศนคติการท างานร่วมกนั ประเมินคุณภาพมาตรฐานส านักงานเขตพืน้ที่
เปน็ทีม เพือ่มั่งสู่ความส าเร็จตาม การศึกษา
เปา้หมายขององค์กร
5. เพือ่เสริมสร้างความเชื่อมั่นใหเ้กดิ
ความพงึพอใจ ความภมูิใจและมั่นคง
ในการท างาน
6. บคุลากรมีจติใจเอือ้เฟือ้ต่อกนัในการ
ท างาน เหน็ความส าคัญของงานทุกอยา่ง

 นโยบายท่ี 6 การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา
โครงการ/กิจกรรม ประจ าปีงบประมาณ พ .ศ. 2565

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ กิจกรรม/เป้าหมาย ตัวช้ีวัด งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ
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9 ขบัเคล่ือนการประเมินตัวชี้วดัและ 1. เพือ่ใหผู้้บริหารการศึกษาและบคุลากร ประชุมคณะท างานขบัเคล่ือนการประเมิน เชิงปริมาณ 20,000 นางสาวเทพ ีกับปุละวนั

การบริหารจดัการศึกษาขัน้พืน้ฐาน ในส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษาทุกคน ตัวชี้วดัและการบริหารจดัการศึกษา ผู้บริหารและบคุลากรในส านักงานเขต
มีความรู้ ความเขา้ใจ และมีส่วนร่วม ขัน้พืน้ฐาน พืน้ที่การศึกษาทุกคน มีความเขา้ใจใน
ในการรับผิดขอบตัวชี้วดั ขัน้ตอนการ เชิงปริมาณ ระบบประเมินตัวชี้วดั ทั้ง 5 องค์ประกอบ
ด าเนินงานและแนวทางการประเมิน ประชุมผู้บริหารและบคุลากร จ านวน 77 คน เชิงคุณภาพ
ตัวชี้วดั การประเมินส านักงานเขต เชิงคุณภาพ ส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษา มีผลการ
พืน้ที่การศึกษา ทั้ง 5 องค์ประกอบ ส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษา มีผลการ ประเมินส่วนราชการตามมาตรการ
เพือ่ใหส้ามารถรายงานผลการด าเนินงาน ประเมินส่วนราชการตามมาตรการ ปรับปรุงประสิทธภิาพในการปฏบิติั
ตัวชี้วดั ได้ตามระยะเวลาที่ก าหนด และ ปรับปรุงประสิทธภิาพในการปฏบิติั ราชการ ประจ าปงีบประมาณ พ .ศ. 2565
ประสบผลส าเร็จตามเปา้หมายของ ราชการ ประจ าปงีบประมาณ พ .ศ. 2565 และผลการติดตามและประเมินผลการ
ตัวชี้วดัได้อยา่งมีประสิทธภิาพ และ และผลการติดตามและประเมินผลการ บริหารและจดัการศึกษาของส านักงาน
ประสิทธผิล บริหารและจดัการศึกษาของส านักงาน เขตพืน้ที่การศึกษา ตามมาตรฐาน
2. เพือ่ใหส้ านักงานเขตพืน้ที่การศึกษา เขตพืน้ที่การศึกษา ตามมาตรฐาน ส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษาพ .ศ. 2565
สามารถติดตามและรายงานผลการ ส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษาพ .ศ. 2565 การประเมินติดตามการจดัการศึกษาตาม
ด าเนินงานตามตัวชี้วดั และการบริหาร การประเมินติดตามการจดัการศึกษาตาม ตัวชี้วดัแผนปฏบิติัราชการ ของ สพฐ
ส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษาทั้ง 5 ตัวชี้วดัแผนปฏบิติัราชการ ของ สพฐ และการประเมินคุณธรรม และความโปร่งใส
องค์ประกอบ ได้อยา่งมีประสิทธภิาพ และการประเมินคุณธรรม และความโปร่งใส ในการด าเนินงานของส านักงานเขต
และประสิทธผิล และด าเนินการตาม ในการด าเนินงานของส านักงานเขต พืน้ที่การศึกษา ในระดับที่สูงขึน้
ระยะเวลาการรายงานที่ สพฐ ก าหนด พืน้ที่การศึกษา ในระดับที่สูงขึน้
3. เพือ่ยกระดับมาตรฐานการประเมิน
ส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษา ใหสู้งขึน้
ทุกองค์ประกอบการประเมิน

 นโยบายท่ี 6 การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา
โครงการ/กิจกรรม ประจ าปีงบประมาณ พ .ศ. 2565
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10 พฒันาเครือขา่ยประชาสัมพนัธ์ 1. เพือ่สร้างเครือขา่ยประชาสัมพนัธ์ ประชุมเชิงปฏบิติัเพือ่พฒันาเครือขา่ย เชิงปริมาณ 10,000 นางสาวพชัรี สิงห์น้อย

สร้างส่ือประชาสัมพนัธเ์ชิงสร้างสรรค์ ร่วมกบักลุ่มงานภายในส านักงานเขต ประชาสัมพนัธ ์จากองค์กรภายนอก ส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษา
ส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถม พืน้ที่การศึกษา และสถานศึกษาในสังกดั และภายใน เชียงใหม่ เขต 1 และสถานศึกษาในสังกดั
ศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 2. เพือ่ใหเ้ครือขา่ยประชาสัมพนัธม์ี เชิงปริมาณ เขา้รับการอบรมเชิงปฏบิติัการพฒันาเทคนิค

ความรู้ ความเขา้ใจ เทคนิคการเขยีนขา่ว 1. ขา้ราชการครูและบคุากรทางการศึกษา การจดัท าขอ้มูลสร้างส่ือสร้างสรรค์เพือ่การ
ประชาสัมพนัธเ์บือ้งต้น จ านวน 20 คน ประชาสัมพนัธ์
3. เพือ่ใหเ้ครือขา่ยประชาสัมพนัธม์ีความรู้ 2. มีส่ือประชาสัมพนัธเ์ชิงสร้างสรรค์ 1 ชุด เชิงคุณภาพ
ความเขา้ใจ การถา่ยภาพเบือ้งต้นเพือ่ใช้ เชิงคุณภาพ 1. ส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษา
ในการประชาสัมพนัธ์ ส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษา เชียงใหม่ เขต 1 และสถานศึกษาในสังกดั
4. เพือ่ใหเ้ครือขา่ยประชาสัมพนัธส์ามารถ เชียงใหม่ เขต 1 มีเครือขา่ยประชาสัมพนัธ์ สามารถจดัท าขอ้มลูขา่วสารเพื่อเผยแพร่กจิกรรม

ใช้เทคโนโลย ีเพือ่การส่งขา่วสาร ที่เขา้แขง็ในการเผยแพร่ขา่วสารขอ้มูล ทางการศึกษาได้อยา่งมีประสิทธภิาพเวบ็ไซต์
ประชาสัมพนัธ์ ของถานศึกษาทางเวบ็ไซต์ และส่ืออืน่ ๆ ของส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษามีขา่วกจิกรรม
5. เพือ่สร้างส่ือประชาสัมพนัธเ์ชิง ที่เหมาะสม ของสถานศึกษา  หลากหลายประเด็นมีภาพ
สร้างสรรค์ เขา้ถงึง่าย น่าสนใจ ขอ้ความ  ขา่วประชาสัมพนัธ ์ที่สมบรูณ์

และพฒันา เปน็ช่องทางการแลกเปล่ียนเรียนรู้
ระหวา่งสถานศึกษาอกีช่องทางหนึ่งเปน็ขอ้มูล
พืน้ฐานส าหรับกลุ่มงานประชาสัมพนัธน์ าไป
ต่อยอด น าเสนอสู่ส่ืออืน่ รวมทั้งกลุ่มงาน
ที่เกีย่วขอ้งใช้ขอ้มูลใหเ้กดิประโยชน์ต่อไป 

 นโยบายท่ี 6 การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา
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11 ประชุมปฏบิติัการเพือ่พฒันา 1.เพือ่ส่งเสริมใหผู้้บริหารโรงเรียน ด้านปริมาณ 1.ร้อยละของจ านวนผู้บริหารโรงเรียน 20,000 น.ส.นันทนา
ศักยภาพผู้บริหารสถานศึกษาและ ผู้บริหารส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษาและ 1.ผู้บริหารโรงเรียน  จ านวน 81 คน ที่เขา้ร่วมประชุมเชิงปฏบิติัการ ได้รับ มงคลเทพ
พฒันาองค์กรสู่ความเปน็เลิศ บคุลากรในส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษา 2.ผู้บริหาร สพป.เชียงใหม่ เขต 1 การพฒันาและจดัการศึกษาตาม
ประจ าป ี2565 สามารถด าเนินการพฒันาคุณภาพการจดั จ านวน 11 คน มาตรฐานและมีคุณภาพ ผู้บริหาร

การศึกษาที่มุ่งสู่มาตรฐานการศึกษา 3.บคุลากร สพป.เชียงใหม่ เขต 1 โรงเรียนรับทราบนโยบายส าคัญที่
2.เพือ่ส่งเสริมใหผู้้บริหารโรงเรียน จ านวน 72 คน ผู้บงัคับบญัชาแจง้ใหท้ราบทุกคน
ผู้บริหารส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษาและ รวมจ านวน  164 คน 2.ร้อยละของผู้บริหารส านักงานเขต
บคุลากรในส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษา ด้านคุณภาพ พืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่
สามารถบริหารจดัการองค์กรและ 1.จดัการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา เขต 1 ที่เขา้ร่วมประชุมได้รับการ
ปฏบิติังานได้อยา่งมีประสิทธภิาพ ในสังกดัส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษา พฒันาและเสริมสร้างศักยภาพ
3.เพือ่ส่งเสริมใหผู้้บริหารโรงเรียน ประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 ด้วยชุมชนการเรียนรู้ทางวชิาชีพและ
ผู้บริหารส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษาและ เดือนละ 1 คร้ัง การแลกเปล่ียนองค์ความรู้ที่จะน าไป
บคุลากรในส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษา 2.จดัการประชุมผู้บริหารส านักงานเขต พฒันาคุณภาพการศึกษาทุกคน
ได้แลกเปล่ียนองค์ความรู้ เพือ่การพฒันา พืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ 3.ร้อยละของขา้ราชการในส านักงาน
กระบวนการบริหารจดัการและการ เขต 1 สัปดาหล์ะ 1 คร้ัง เขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษา
ด าเนินงานได้อยา่งมีประสิทธภิาพในทุกมิติ 3.จดัการประชุมบคุลากรในส านักงาน เชียงใหม่ เขต 1 ที่เขา้ร่วมประชุม
4.เพือ่ส่งเสริมใหผู้้บริหารโรงเรียน ผู้บริหาร เขตพืน้ที่การศึกษา อยา่งน้อยปลีะ 2 คร้ัง เชิงปฏบิติัการ มีความรู้ความเขา้ใจ
ส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษาและบคุลากรใน นโยบายส าคัญที่ผู้บงัคับบญัชาแจง้ให้
ส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษา ได้รับทราบนโยบาย ทราบทุกคน
ส าคัญของรัฐบาล กระทรวงศึกษาธกิาร ส านักงาน 4.ร้อยละของขา้ราชการในส านักงานเขตพืน้ที่
คณะกรรมการการศึกษาขัน้พืน้ฐาน จงัหวดัเชียงใหม่ การศึกษาประถมศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่
และส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษา เขต 1  มีความรู้ความเขา้ใจนโยบายส าคัญที่
เชียงใหม่ เขต 1 เปน็ประจ า และต่อเนื่อง ผู้บงัคับบญัชาแจง้ใหท้ราบทุกคน

นโยบายท่ี 6 การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา
โครงการ/กิจกรรม  ปีงบประมาณ 2565

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ กิจกรรม/เป้าหมาย ตัวช้ีวัด งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ
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12 ประชุมชี้แจงเพือ่เสริมสร้างความรู้ 1.เพือ่ใหผู้้รับผิดชอบระบบการควบคุม ด้านปริมาณ 1.ร้อยละของจ านวนบคุลากรภายใน รอจดัสรร น.ส.นันทนา
ความเขา้ใจเกีย่วกบัระบบการ ภายในของสถานศึกษาและผู้มีหน้าที่ 1.จ านวนกลุ่มต่าง ๆ ในส านักงานเขต กลุ่ม/หน่วย ตสน. ของ สปพ.เชียงใหม่ มงคลเทพ
ควบคุมภายใน เกีย่วขอ้งของส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษา พืน้ที่การศึกษาฯ  จ านวน 9 กลุ่ม เขต 1 ซ่ึงประกอบด้วย รอง ผอ .สพป.

ประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 มีความรู้ 2.จ านวนสถานศึกษาในสังกดั เชียงใหม่ เขต 1 ผอ.กลุ่ม/หน่วย ตสน.
ความเขา้ใจในเร่ืองการจดัวางระบบการ จ านวน 85 โรงเรียน ศูนยเ์ทคโนโลย ีและผู้แทนบคุลากร
ควบคุมภายใน และมีความรู้เกีย่วกบั ด้านคุณภาพ ประจ ากลุ่มที่ปฏบิติังานควบคุมภายใน
หลักเกณฑ์การปฏบิติัการควบคุมภายใน 1.บคุลากรของส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษา ได้รับการพฒันาเสริมสร้างใหม้ีความรู้
ส าหรับหน่วยงานของรัฐ พ .ศ. 2561 ประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 ประกอบด้วย ความเขา้ใจเกีย่วกบัการจดัวางระบบ
ที่ก าหนดใหห้น่วยงานของรัฐด าเนินการ รอง ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 1 ทุกคน การควบคุมภายในที่มีคุณภาพ และ
ติดตามประเมินผลการควบคุมภายในแล้ว ผอ.กลุ่มทุกกลุ่ม ผอ.หน่วยตรวจสอบภายใน ประสิทธภิาพตามมาตรฐานที่ คตง .
รายงานต่อผู้ก ากบัดูแล ภายในเกา้สิบวนั และผู้แทนบคุลากรที่ปฏบิติังานประจ ากลุ่ม ก าหนดเปน็ที่น่าเชื่อถอืได้
นับจากวนัส้ินปงีปบระมาณ โดยส านักงาน ได้รับการพฒันาใหม้ีความรู้ ความเขา้ใจ 2.ร้อยละของครูผู้สอนผู้ปฎบิติังาน
คณะกรรมการการศึกษาขัน้พืน้ฐาน ได้ เกีย่วกบัการจดัวางระบบการควบคุมภายใน ควบคุมภายใน ทั้ง 85 โรงเรียน ได้รับ
ก าหนดใหส้ถานศึกษาด าเนินการจดัท า สามารถส่งเสริมสนับสนุนใหก้ารจดัวาง การพฒันาเสริมสร้างใหม้ีความรู้
รายงานการติดตามประเมินผลการควบคุม ระบบการควบคุมภายในของหน่วยงาน ความเขา้ใจเกีย่วกบัการจดัวางระบบ
ภายใน แล้วจดัส่งใหส้ านักงานเขตพืน้ที่ จดัท ารายงานการติดตามประเมินผล ควบคุมภายในมีคุณภาพ และ
การศึกษา ตามเวลาที่ก าหนด การควบคุมภายในได้อยา่งถกูต้อง ประสิทธภิาพตามมาตรฐานที่ คตง .
2.เพือ่ส่งเสริมและสนับสนุนใหส้ านักงาน มีประสิทธภิาพและจดัส่งรายงานทันเวลา ก าหนดเปน็ที่น่าเชื่อถอืได้
เขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ ที่กระทรวงการคลังก าหนด
เขต 1 และสถานศึกษา สามารถรายงาน 2.ครูผู้สอนที่ปฏบิติังานควบคุมภายในของ
ผลการด าเนินงานตามระเบยีบได้รวดเร็ว สถานศึกษา ได้รับการพฒันาใหม้ีความรู้
ทันตามก าหนดเวลา และมีประสิทธภิาพ ความเขา้ใจเกีย่วกบัการจดัวางระบบการ
3.เพือ่ส่งเสริมและสนับสนุนใหส้ านักงาน ควบคุมภายใน สามารถส่งเสริมสนับสนุน
เขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ ใหก้ารจดัวางระบบการควบคุมภายในและ

นโยบายท่ี 6 การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา
โครงการ/กิจกรรม  ปีงบประมาณ 2565

ผู้รับผิดชอบล าดับ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ กิจกรรม/เป้าหมาย ตัวช้ีวัด งบประมาณ
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เขต 1 และสถานศึกษา ได้ด าเนินการ การจดัท ารายงานการติดตามประเมินผล
จดัวางระบบการควบคุมภายในได้อยา่ง การควบคุมภายในของหน่วยงานมี
มีประสิทธภิาพ ปอ้งกนัการผิดพลาด ประสิทธภิาพ และถกูต้อง รายงานได้
ลดความเสียหายที่เกดิขึน้ และมีความ ทันเวลาตามที่กระทรวงการคลังก าหนด
เชื่อถอืได้ของการรายงานทางการเงิน

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ กิจกรรม/เป้าหมาย ตัวช้ีวัด งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ

โครงการ/กิจกรรม  ปีงบประมาณ 2565
นโยบายท่ี 6 การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา
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13 พฒันาประสิทธภิาพการบริหาร 1.เพือ่ทราบประสิทธภิาพการด าเนินงาน เชิงปริมาณ ด้านคุณภาพ งบบริหารเขต นางกนกเรขา บุณยรัตน์

งบประมาณและคุณภาพการ การควบคุมทางการเงินของหน่วยงาน 1.การตรวจสอบติดตามการบริหาร 1.สพป.เชียงใหม่ เขต 1 และ นางคลอใจ อินทร์วงศ์

ตรวจสอบภายใน และสถานศึกษาในสังกดั รวมทั้งการ งบประมาณและประเมินผลการปฏบิติังาน สถานศึกษาในสังกดั มีระบบการ นางจารุวรรณ เหล็กชาย 

ปฏบิติังานวา่เปน็ไปตามระเบยีบ กฎหมาย ด้านการเงินและบญัชี รวมทั้งใหค้ าปรึกษา ด าเนินงานบริหารงบประมาณที่มี
ขอ้บงัคับที่เกีย่วขอ้ง และนโยบายของรัฐ แนะน าและนิเทศใหค้วามรู้ในการ ประสิทธภิาพ บงัเกดิประสิทธผิล และ
พร้อมทั้งใหข้อ้เสนอแนะและแนวทางการ ปฏบิติังานแกโ่รงเรียนในสังกดัส านักงาน ใช้ทรัพยากรอยา่งประหยดั คุ้มค่า
ปรับปรุง แกไ้ข เพือ่เพิม่ประสิทธภิาพและ เขตพืน้ที่การศึกษา ปงีปบระมาณ ต่อเงินงบประมาณของรัฐ
ใช้ทรัพยากรอยา่งประหยดั และคุ้มค่า พ.ศ. 2565 จ านวน 10 โรงเรียน 2.สพป.เชียงใหม่ เขต 1 และ
2.เพือ่เสริมสร้างคุณภาพระบบการ 2.การตรวจสอบติดตาม เงินอดุหนุนที่ได้ สถานศึกษาในสังกดั มีความรู้
ตรวจสอบภายในใหม้ีประสิทธภิาพ รับจาก อปท. เงินโครงการอาหารกลางวนั ความเขา้ใจในการปฏบิติังานด้าน
ในกลไกการก ากบั ดูแล ใหเ้กดิประสิทธผิล รวมทั้งใหค้ าปรึกษา แนะน าและนิเทศ การเงิน บญัชี และพสัดุใหเ้ปน็ไป
สูงสุดแกอ่งค์กร ใหค้วามรู้ในการปฏบิติังานแกโ่รงเรียน ตามกฎหมาย ระเบยีบ ขอ้บงัคับและ
3.เพือ่พฒันาประสิทธภิาพในการ ในสังกดั ปงีบประมาณ พ .ศ. 2565 จ านวน 5 ร.ร. ค าส่ังที่เกีย่วขอ้ง
ด าเนินการตรวจสอบ โดยการส่งเสริม 3.การตรวจสอบติดตาม การด าเนินงาน 3.บคุลากรผู้ตรวจสอบภายในทราบ
การพฒันาศักยภาพของผู้ตรวจสอบภายใน โครงการสนับสนุนค่าใช้จา่ยในการจดั และเขา้ใจในบทบาทหน้าที่ของตน
พร้อมทั้งพฒันาวธิกีารตรวจสอบใหม้ี การศึกษาต้ังแต่ระดับอนุบาลจนจบการ ยดึมั่นในจรรยาบรรณและมาตรฐาน
ประสิทธภิาพ ศึกษาขัน้พืน้ฐาน จ านวน 5 โรงเรียน วชิาชีพการตรวจสอบภายใน มีความรู้

4.ก ากบั ติดตาม การบริหารงบประมาณ ความเขา้ใจในกฎหมาย ระเบยีบ
โครงการสนับสนุนค่าใช้จา่ยในการจดั ขอ้บงัคับ ที่เกีย่วขอ้งเปน็ปจัจบุนั
การศึกษาต้ังแต่ระดับอนุบาลจนจบการ และสามารถปฏบิติังานได้อยา่งมี
ศึกษาขัน้พืน้ฐาน เฉพาะโรงเรียนที่ใช้จา่ย ประสิทธภิาพ บงัเกดิประสิทธผิล ที่
เงินไม่ตรงตามวตัถปุระสงค์และหลักเกณฑ์ คุ้มค่าต่อทรัพยากรที่ใช้อยา่งประหยดั
ที่ สพฐ. ก าหนด พร้อมทั้งพฒันาระบบและวธิกีาร

นโยบายท่ี 6 การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา
โครงการ/กิจกรรม  ปีงบประมาณ 2565

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ กิจกรรม/เป้าหมาย ตัวช้ีวัด งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ
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5.การตรวจสอบการใช้จา่ยค่าสาธารณูปโภค ตรวจสอบใหถ้กูต้อง ทันต่อระบบ
ของส่วนราชการทุกโรงเรียนในสังกดั วธิกีารที่ปรับเปล่ียนและครอบคลุม
6.การตรวจสอบพเิศษตามผู้อ านวยการ อยา่งทั่วถงึ มีประสิทธภิาพเพิม่มากขึน้
ส านักงานเขตพืน้ที่ ส่ังการ
7.การตรวจสอบการบริหารงบประมาณ
ตามค าร้องขอของโรงเรียน

นโยบายท่ี 6 การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา
โครงการ/กิจกรรม  ปีงบประมาณ 2565

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ กิจกรรม/เป้าหมาย ตัวช้ีวัด งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ
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14 พฒันาส่งเสริมผู้บริหารสถานศึกษา 1.เพือ่ใหข้า้ราชการครูและบคุลากร เชิงปริมาณ เชิงปริมาณ 20,000 นางสาวศรัญญา อุตรปวง

ใหม้ีความรู้ด้านวนิัย ทางการศึกษา มีความรู้เกีย่วกบัวนิัย  - ผู้บริหารสถานศึกษาในสังกดั  - ผู้บริหารสถานศึกษาและบคุลากร นางสาว ดีน่า รังสรรค์

และการรักษาวนิัย สถานศึกษาละ 1 คน จ านวน 80 คน ทางการศึกษา ใน สพป .เชียงใหม่
2.เพือ่ใหข้า้ราชการครูและบคุลากร เชิงคุณภาพ เขต 1 เขา้รับการพฒันาไม่น้อยกวา่
ทางการศึกษามีความรู้เกีย่วกบัจรรยาบรรณ 1.ขา้ราชการครูและบคุลากรทางการศึกษา 90 คน
วชิาชีพครู สังกดั สพป.เชียงใหม่ เขต 1 ได้รับการ เชิงคุณภาพ
3.เพือ่เสริมสร้างใหข้า้ราชการครูและ พฒันาความรู้ ความเขา้ใจเกีย่วกบัระเบยีบ  - ขา้ราชการครูและบคุลากร
บคุลากรทางการศึกษา มีความรู้ กฎหมายที่เกีย่วกบัการปฏบิติัหน้าที่ราชการ ทางการศึกษา ทุกคนมีความรู้
ความสามารถเพือ่ใช้เปน็เคร่ืองมือในการ และตระหนักในการปฏบิติัหน้าที่ราชการ ความเขา้ใจระเบยีบ กฎหมายที่
ปฏบิติังาน สามารถปฏบิติัหน้าที่ได้อยา่งมีประสิทธภิาพ เกีย่วกบัการปฏบิติัหน้าที่ราชการ

ถกูต้องตามระเบยีบแบบแผนของทาง  - ขา้ราชการครูและบคุลากร
ราชการและปฏบิติัเปน็แบบอยา่งที่ดีแก่ ทางการศึกษา มีความตระหนักในการ
นักเรียน ชุมชน สังคม และบคุคลทั่วไป ปฏบิติัหน้าที่ราชการ สามารถปฏบิติั
2.ครูและบคุลากรทางการศึกษาในสังกดั หน้าที่ได้อยา่งมีประสิทธภิาพ ถกูต้อง
มีความรู้ความเขา้ใจสามารถปฏบิติัหน้าที่ ตามระเบยีบแบบแผนของทางราชการ
ได้อยา่งถกูต้องตามระเบยีบกฎหมายและ และปฏบิติัตนเปน็แบบอยา่งที่ดี
ประพฤติตนอยูใ่นระเบยีบวนิัยและกรอบ
จรรยาบรรณ บคุลากรมีขวญัก าลังใจ
การท างานเกดิประสิทธภิาพและประสิทธผิล
3.ครูและบคุลากรทางการศึกษา ได้รับ
การพฒันาอยา่งมีระบบ

นโยบายท่ี 6 การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา
โครงการ/กิจกรรม  ปีงบประมาณ 2565

ผู้รับผิดชอบล าดับ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ กิจกรรม/เป้าหมาย ตัวช้ีวัด งบประมาณ
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15 พฒันาระบบสารสนเทศ ระบบปจัจยั 1.เพือ่ใหค้รูและบคุลากรทางการศึกษา เชิงปริมาณ เชิงปริมาณ รอจดัสรร นางสาวรัตติยา ค าอ้าย

พืน้ฐานนักเรียนยากจนพเิศษ สามารถใช้เวบ็ไซต์และแอปพลิเคชั่น  - ครูและบคุลากรทางการศึกษา จ านวน  - ร้อยละของสถานศึกษาในสังกดั
แบบมีเง่ือนไข ในการจดัเกบ็ขอ้มูลนักเรียนยากจนพเิศษ 100 คน ได้รับการพฒันาการจดัเกบ็ขอ้มูล ที่จดัเกบ็ขอ้มูลนักเรียนยากจนผ่าน

ได้ถกูต้อง ครบถว้น นักเรียนยากจนพเิศษอยา่งมีเง่ือนไข เวบ็ไซต์และแอปพลิเคชั่นแล้วเสร็จ
2.เพือ่ใหน้ักเรียนยากจนพเิศษอยา่งมี ผ่านเวบ็ไซต์และแอปพลิเคชั่น เชิงคุณภาพ
เง่ือนไขของสถานศึกษาในสังกดั ได้รับ เชิงคุณภาพ  - ร้อยละของสถานศึกษาในสังกดั
ปจัจยัพืน้ฐานนักเรียนยากจน ครบถว้น 1.นักเรียนยากจนของโรงเรียนในสังกดั ที่ได้รับปจัจยัพืน้ฐานนักเรียนยากจน
ถกูต้องและเปน็ธรรม ได้รับปจัจยัพืน้ฐานนักเรียนยากจน ที่ถกูต้อง ครบถว้น และเปน็ธรรม

ครบถว้น ถกูต้องและเปน็ธรรม
2.สพป.เชียงใหม่ เขต 1 มีการคัดกรอง
ขอ้มูลนักเรียนยากจนพเิศษแบบมีเง่ือนไข
ที่มีประสิทธภิาพ สามารถน ามาใช้ประโยชน์
ในการใหก้ารสนับสนุนปจัจยัด้านต่าง ๆ
แกน่ักเรียนยากจน

นโยบายท่ี 6 การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา
โครงการ/กิจกรรม  ปีงบประมาณ 2565

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ กิจกรรม/เป้าหมาย ตัวช้ีวัด งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ
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16 การเพิม่ประสิทธภิาพการด าเนินงาน 1.เพือ่เพิม่ประสิทธภิาพการด าเนินงาน เชิงปริมาณ เชิงปริมาณ 15,000 นายอุทัย ปัญญาโกญ

ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและ ของส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษา 1.สถานศึกษาในสังกดั จ านวน 85 โรง  - สถานศึกษาในสังกดั สพป .เชียงใหม่ น.ส.ประพิณศิริ อินทธิรา

นิเทศการศึกษา (ก.ต.ป.น.) 2.เพือ่ส่งเสริมสนับสนุนการพฒันา ได้รับการส่งเสริมสนับสนุนด้านการประกนั เขต 1 ได้รับการติดตาม ตรวจสอบ นางสุขชัญญา เรืองมณี

คุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาในสังกดั คุณภาพการศึกษาอยา่งเปน็ระบบและ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา
ใหไ้ด้ตามมาตรฐานแบบมีส่วนร่วม ส่งผลใหม้ีการยกระดับผลสัมฤทธิท์าง ครบทุกโรงเรียน จ านวน 85 โรงเรียน
3.เพือ่น าผลการติดตามมาจดัท าขอ้มูล การเรียนสูงขึน้ เชิงคุณภาพ
พืน้ฐานเกีย่วกบัคุณภาพการจดัการศึกษา 2.สถานศึกษาทุกโรงได้รับการสนับสนุน  - สถานศึกษาในสังกดั สพป .เชียงใหม่
และน ามาใช้ในการตัดสินใจวางแผนพฒันา การศึกษาใหม้ีการบริหารจดัการแบบ เขต 1 ทั้ง 85 โรงเรียน ได้รับการ
และปรังปรุงคุณภาพการศึกษาของ มีส่วนร่วม พฒันาด้านคุณภาพการศึกษาและ
สถานศึกษาครอบคลุมทั้ง 4 ด้าน 3.คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ นักเรียนมีผลสัมฤทธิท์างการเรียนดีขึน้

ประเมินผลและนิเทศการศึกษ (ก.ต.ป.น./
อ.ก.ต.ป.น.) การเพิม่พนูประสิทธภิาพ
การด าเนินงาน
4.สพป.เชียงใหม่ เขต 1 มีขอ้มูลสารสนเทศ
ของสถานศึกษาในสังกดัครบถว้น
เชิงคุณภาพ
1.สถานศึกษาในสังกดั สพป .เชียงใหม่ เขต 1
ได้รับการตรวจสอบ ติดตาม อยา่งต่อเนื่อง
มีการประกนัคุณภาพการศึกษาอยา่งเปน็
ระบบและส่งผลใหม้ีการยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนสูงขึน้ทุกโรง
2.คณะกรรมการ ก.ต.ป.น./อ.ก.ต.ป.น.
ส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษาเพิม่พนู
ประสิทธภิาพการด าเนินงาน สามารถร่วมมือ

ผู้รับผิดชอบล าดับ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ กิจกรรม/เป้าหมาย ตัวช้ีวัด งบประมาณ

นโยบายท่ี 6 การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา
โครงการ/กิจกรรม  ปีงบประมาณ 2565
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ขบัเคล่ือนการพฒันาคุณภาพการศึกษา
ในเขตพืน้ที่ได้ตามมาตรฐานแบบมีส่วนร่วม
3.สพป.เชียงใหม่ เขต 1 มีขอ้มูลสารสนเทศ
ของสถานศึกษาในสังกดั ใช้เปน็ขอ้มูลในการวางแผน
พฒันาคุณภาพการศึกษาอยา่งมีประสิทธภิาพ 

โครงการ/กิจกรรม  ปีงบประมาณ 2565

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ กิจกรรม/เป้าหมาย ตัวช้ีวัด งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ

นโยบายท่ี 6 การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา
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17 ประชุมเชิงปฏบิติัการวเิคราะห์ เพือ่วเิคราะหแ์ละตรวจสอบความถกูต้อง เชิงปริมาณ เชิงปริมาณ รอจดัสรร นางณิภาภรณ์ กองค า

ตรวจสอบความถกูต้องและการ ของขอ้มูลในรายงานผู้ส าเร็จการศึกษา  - แบบรายงานผู้ส าเร็จการศึกษา (ปพ.3)  - แบบรายงานผู้ส าเร็จการศึกษา 
จดัเกบ็แบบรายงาน ระดับประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษา ต้ังแต่ปกีารศึกษา 2565 เปน็ต้นไป (ปพ.3) ต้ังแต่ปกีารศึกษา 2565 

ตอนต้น และระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ของโรงเรียนในสังกดัที่จดัการศึกษา เปน็ต้นไปของโรงเรียนในสังกดัที่จดั
(ปพ.3) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษา ขัน้พืน้ฐาน ที่ต้ังอยูใ่นเขตพืน้นที่การศึกษา การศึกษาขัน้พืน้ฐาน ที่ต้ังอยูใ่น
ขัน้พืน้ฐาน ที่โรงเรียนรายงานมายงั ได้รับการตรวจสอบความถกูต้องและ เขตพืน้ที่การศึกษา ได้รับการตรวจสอบ
ส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษา กอ่นส่งเกบ็ เปน็ไปตามระบบที่กระทรวงศึกษาธกิาร ความถกูต้องและเปน็ไปตามระบบ
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษา ก าหนด ที่กระทรวงศึกษาธกิารก าหนด
ขัน้พืน้ฐาน เชิงคุณภาพ เชิงคุณภาพ

 - นายทะเบยีน/ผู้รับผิดชอบ ด้านเอกสาร  - บคุลากรของโรงเรียนที่รับผิดชอบ
หลักฐานการศึกษาของโรงเรียนในสังกดั งานเอกสารหลักฐานส าคัญทางการ
และนอกสังกดั มีความตระหนักในภาระ ศึกษา มีความตระหนักในภาระหน้าที่
หน้าที่ที่รับผิดชอบสามารถด าเนินงาน ที่รับผิดชอบ สามารถด าเนินงาน
ทะเบยีนและเอกสารหลักฐานการศึกษา ทะเบยีนและเอกสารหลักฐาน
ได้เปน็ระบบมากยิง่ขึน้ การศึกษาได้เปน็ระบบมากยิง่ขึน้

นโยบายท่ี 6 การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา
โครงการ/กิจกรรม  ปีงบประมาณ 2565

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ กิจกรรม/เป้าหมาย ตัวช้ีวัด งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ
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18 ปรับปรุงระบบเครือขา่ยอนิเตอร์เน็ต 1.เพือ่ซ่อมแซม ปรับปรุง ดูแลพฒันา เชิงปริมาณ เชิงปริมาณ รอจดัสรร นายวัชรเศรษฐ์ เทพศาสตรา

และอปุกรณ์คอมพวิเตอร์ อปุกรณ์คอมพวิเตอร์ของส านักงานเขต 1.ร้อยละ 70 กลุ่มงานในส านักงานเขต 1.ร้อยละ 70 กลุ่มงานในส านักงานเขต นายวิทยาธร สมป้อ

พืน้ที่การศึกษา พืน้ที่การศึกษาได้รับการดูแล ปรับปรุง พืน้ที่การศึกษาได้รับการดูแล ปรับปรุง
2.เพือ่ปรับปรุง พฒันา ระบบเครือขา่ย ซ่อมแซม อปุกรณ์คอมพวิเตอร์ ซ่อมแซม อปุกรณ์คอมพวิเตอร์
อนิเทอร์เน็ตความเร็วสูงของส านักงาน 2.ร้อยละ 70 ส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษา 2.ร้อยละ 70 ส านักงานเขตพืน้ที่
เขตพืน้ที่การศึกษา ได้รับการปรับปรุง พฒันา เครือขา่ย การศึกษา ได้รับการปรับปรุง พฒันา 

อนิเทอร์เน็ตความเร็วสูงของส านักงาน เครือขา่ยอนิเทอร์เน็ตความเร็วสูง
เขตพืน้ที่การศึกษา ของส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษา
เชิงคุณภาพ เชิงคุณภาพ
1.อปุกรณ์คอมพวิเตอร์ของส านักงาน 1.อปุกรณ์คอมพวิเตอร์ของส านักงาน
เขตพืน้ที่การศึกษา ได้รับการดูแล รักษา เขตพืน้ที่การศึกษา ได้รับการดูแลรักษา
และซ่อมบ ารุง สามารถใหบ้ริการได้อยา่ง และซ่อมบ ารุง สามารถใหบ้ริการ
มีประสิทธภิาพ ได้อยา่งมีประสิทธภิาพ
2.ระบบเครือขา่ยอนิเตอร์เน็ตของส านักงาน 2.ระบบเครือขา่ยอนิเตอร์เน็ตของ
เขตพืน้ที่การศึกษา ได้รับการดูแล รักษา ส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษา ได้รับการ
และซ่อมบ ารุง สามารถใหบ้ริการได้อยา่ง ดูแล รักษาและซ่อมบ ารุง สามารถให้
มีประสิทธภิาพ บริการได้อยา่งมีประสิทธภิาพ

นโยบายท่ี 6 การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา
โครงการ/กิจกรรม  ปีงบประมาณ 2565

งบประมาณ ผู้รับผิดชอบล าดับ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ กิจกรรม/เป้าหมาย ตัวช้ีวัด
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19 เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและ 1.เพ่ือให้ความรู้ ความเข้าใจและสร้าง เชิงปริมาณ เชิงปริมาณ งบ.สพฐ นางสุนิทรา พรมมล
ธรรมาภิบาล "ป้องกันการทุจริต" ความตระหนักให้บุคลากรในเขตพ้ืนท่ี 1.ผู้บริหารการศึกษา บุคลากรทางการศึกษา 1.ผู้บริหารการศึกษา บุคลากรทางการศึกษา
(กิจกรรมส านักงานเขตพ้ืนท่ี การศึกษาทุกคนร่วมกันขับเคล่ือน และเจ้าหน้าท่ี สังกัด สพป .เชียงใหม่ เขต 1 และเจ้าหน้าท่ี สังกัด สพป .ชม 1 ทุกคน
การศึกษาสุจริต) เขตพ้ืนท่ีการศึกษาสุจริต อย่างเป็นระบบ ทุกคน มีความรู้ ความเข้าใจร่วมกัน มีความรู้ ความเข้าใจ ร่วมกันขับเคล่ือนเขต

2.เพ่ือให้ความรู้ ความเข้าใจและสร้าง ขับเคล่ือนเขตพ้ืนท่ีการศึกษาให้เป็น พ้ืนท่ีการศึกษาให้เป็นเขตพ้ืนท่ีการศึกษาสุจริต
ความตระหนักแก่ผู้บริหารสถานศึกษา เขตพ้ืนท่ีการศึกษาสุจริต 2.ผู้บริหารการศึกษา ครูและบุคลากร
ครูและบุคลากรทางการศึกษาเก่ียวกับ 2.โรงเรียนในสังกัด สพป .เชียงใหม่ เขต 1 ทางการศึกษา โรงเรียนในสังกัด สพป .
การเตรียมการรับการประเมินคุณธรรม ผ่านการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส เชียงใหม่ เขต 1 มีความรู้ความเข้าใจ และ
และความโปร่งใสในการด าเนินงานของ ในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ขับเคล่ือนโรงเรียนผ่านการประเมินคุณธรรม
หน่วยงานภาครัฐ (ITA Online) ประจ าปี (ITA Online) ปีงบประมาณ 2565 คุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน
งบประมาณ 2565 เชิงคุณภาพ ของหน่วยงานภาครัฐ (ITA Online)

1.ผู้บริหารการศึกษา บุคลากรทางการศึกษา  ปีงบประมาณ 2565
และเจ้าหน้าท่ี สังกัด สพป .เชียงใหม่ เขต 1 เชิงคุณภาพ
ร่วมกันขับเคล่ือนเขตพ้ืนท่ีการศึกษาให้เป็น 1.ผู้บริหารการศึกษา บุคลากรทางการศึกษา
เขตพ้ืนท่ีการศึกษาสุจริต อย่างเป็นระบบ และเจ้าหน้าท่ี สังกัด สพป .เชียงใหม่ เขต 1
2.โรงเรียนในสังกัด สพป .เชียงใหม่ เขต 1 ร่วมกันขับเคล่ือนเขตพ้ืนท่ีการศึกษาให้เป็น
ผ่านการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส เขตพ้ืนท่ีการศึกษาสุจริตอย่างเป็นระบบ
ในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 2.โรงเรียนสุจริตต้นแบบ โรงเรียน สพฐ .
(ITA Online) ปีงบประมาณ 2565 ใสสะอาด ปราศจากคอร์รัปช่ัน และ 

โรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล ผ่าน
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
(ITA Online) ปีงบประมาณ 2565

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ กิจกรรม/เป้าหมาย ตัวช้ีวัด งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ

นโยบายท่ี 6 การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา
โครงการ/กิจกรรม  ปีงบประมาณ 2565



 
 
 
 
 
 

นโยบายที่ 7 
การใช้บริบทของจังหวัดเชียงใหม่ เป็นฐานการเรียนรู้ 

และต่อยอดสู่การพัฒนาองค์กรแห่งนวัตกรรม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



112

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ กิจกรรม/เป้าหมาย ตัวช้ีวัด งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ

1 พฒันานวตักรรมสู่นวตักรเพือ่สร้าง 1.เพือ่พฒันาส่งเสริมและสนับสนุนการ 1.ประชุมชี้แจงโรงเรียนในสังกดัเกีย่วกบั เชิงปริมาณ 80,000 นายอุทัย ปัญญาโกญ

ความเปน็เลิศ สร้างนวตักรรมด้านการศึกษาของ กระบวนการแลกเปล่ียนเรียนรู้ เกณฑ์ 1.โรงเรียนมีนวตักรรม
โรงเรียนและบคุลากรในสังกดั และวธิกีารประเมินนวตักรรม สพป . 2.ผู้บริหารและครู มีนวตักรรม
2.เพือ่จดัเวทีวชิาการแลกเปล่ียนเรียนรู้ เชียงใหม่ เขต 1 ป ี2565 ผ่านระบบ เชิงคุณภาพ
และการคัดเลือกนวตักรรมด้านการศึกษา Google Meet 1.นวตักรรมผ่านเกณฑ์คุณภาพ
(Best Practice) แต่ละประเภทคือ 2.จดัประชุมเตรียมการเวทีวชิาการ เปา้หมายที่ก าหนด
ด้านการนิเทศ ด้านการบริหาร ด้าน แลกเปล่ียนเรียนรู้ของแต่ละเครือขา่ย 2.ได้ Best Practice
การเรียนการสอน และด้านอืน่ ๆ  ผ่านระบบ Google Meet
3.เพือ่ถอดบทเรียนและสรุปองค์ความรู้ 3.มหกรรมการแลกเปล่ียนเรียนรู้ระดับ
นวตักรรมที่เปน็ Best Practice ส าหรับ เขตพืน้ที่การศึกษา
เผยแพร่ประชาสัมพนัธแ์ละเชิดชูใหเ้ปน็ เปา้หมาย
ต้นแบบและแหล่งเรียนรู้ของประเทศ  - โรงเรียนในสังกดั  85 โรงเรียน

นโยบายท่ี 7 การใช้บริบทของจังหวัดเชียงใหม่ เป็นฐานการเรียนรู้และต่อยอดสู่การพัฒนา
โครงการ/กิจกรรม  ปีงบประมาณ 2565



 
 
 
 
 
 

ส่วนที่ 4   
การบริหารแผนสู่การปฏิบัต ิ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๑๓ 
 

 

ส่วนที่ 4 
 การบริหารแผนสู่การปฏิบัติ  

 

 
 สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 ได้จัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 เป็นเครื่องมือและกรอบทิศทางสำคัญในการปฏิบัติงานเพ่ือส่งมอบผลผลิตการ
ให้บริการการศึกษาที่เชื่อมโยงสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ 20 ปี แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2561-2580 
นโยบายรัฐบาล นโยบายและยุทธศาสตร์ของกระทรวงศึกษาธิการ  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน  เพ่ือการนำนโยบาย จุดเน้นยุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติบริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ด้วยความทุ่มเท มุ่งมั่น บนพ้ืนฐานของความสำเร็จ บรรลุวัตถุประสงค์เป้าหมายที่กำหนด สำนักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1   จึงได้กำหนดปัจจัยความสำเร็จและกระบวนการนำแผนสู่
การปฏิบัติ ดังนี้ 
 

 

การจัดสรรทรัพยากรเพื่อการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  
 สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1  กำหนดแนวทางการจัดสรร
งบประมาณปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  เพ่ือขับเคลื่อนการดำเนินงานตามวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย
ยุทธศาสตร์ และนโยบาย  ของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 ดังนี้ 
 1. งบประมาณดำเนินการ  ในส่วนสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1     
ดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ กลยุทธ์  จุดเน้น  โครงการ  กจิกรรม  โดยมีกลุ่มและหน่วยงานในสำนักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1  เป็นผู้รับผิดชอบโครงการดำเนินงาน 

2. งบประมาณดำเนินการสำหรับสถานศึกษา เพ่ือให้สถานศึกษาใช้ในการบริหารจัดการ  
และพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามวัตถุประสงค์ของงบประมาณที่ได้รับ 
 2.1 งบประมาณตามความจำเป็นพ้ืนฐาน เพ่ือใช้บริหารจัดการสถานศึกษา ทั้งนี้
พิ จารณ าจัดสรรตาม เกณ ฑ์ งบบริห ารงาน พ้ืนที่ การศึกษา ค่ าสาธารณู ป โภค ระยะห่ างไกล  
และจัดสรรตามภาระงานประกอบด้วย เกณฑ์จำนวนนักเรียน ครู โรงเรียนที่อยู่ในพื้นที่ คุณภาพการบริหาร
การจัดการศึกษาของสถานศึกษา  
  2.2  งบประมาณเพ่ิมประสิทธิผลตามยุทธศาสตร์ เพ่ือให้สถานศึกษาดำเนินการตาม 
ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ จุดเน้น ของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 และพัฒนา
คุณภาพการศึกษาตามบริบทของสถานศึกษา   

 

ปัจจัยความสำเร็จ 
 1. ผู้บริหารการศึกษาทุกระดับให้ความสำคัญในการบริหารจัดการ โดยมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์
ของงาน และการทำงานแบบมีส่วนร่วมที่เอ้ือต่อการพัฒนาความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ การปฏิบัติงานให้บรรลุ
ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กำหนดไว้ 
 2. หน่วยงานที่ เกี่ยวข้องส่งเสริมการบริหารจัดการเชิงยุทธศาสตร์ในการพัฒนาการ
ปฏิบัติงานอย่างเป็นระบบ 
 3. เชื่อมโยงความสำเร็จของการปฏิบัติงานกับการบริหารงานบุคคลอย่างชัดเจน 
 4. บริหารจัดการโดยเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมและยึดหลักธรรมาภิบาล 
 



๑๑๔ 
 

 

กระบวนการนำแผนสู่การปฏิบัติ 
 1. สื่อสารทิศทางองค์กรทั้งวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ จุดเน้นการพัฒนา และเป้าหมาย
การให้บริการหน่วยงาน ให้บุคลากรทุกระดับรับรู้และเข้าใจตรงกันอย่างทั่วถึง 
 2. จัดโครงสร้าง กระบวนการทำงาน และมอบหมายผู้รับผิดชอบปฏิบัติงาน ทั้งเจ้าภาพ
หลัก เจ้าภาพรอง และผู้สนับสนุน พร้อมกำหนดบทบาทความรับผิดชอบอย่างชัดเจน 
 3. วิเคราะห์เปรียบเทียบสภาพปัจจุบัน และเป้าหมายตามนโยบาย เพ่ือกำหนดกลยุทธ์และ
จัดทำแผนปฏิบัติงานให้บรรลุตามเป้าหมายวัตถุประสงค์ 
 4. ดำเนินงาน กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติการที่กำหนด 
 5. ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล เพ่ือให้การนำกลยุทธ์สู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม
โดยติดตามความก้าวหน้าประจำปี การประเมินผลระยะครึ่งปี และการประเมินผลเมื่อสิ้นสุดปีงบประมาณ 
 6. สร้างกลไกการขับเคลื่อน และตรวจสอบสาธารณะ  โดยรายงานผลการปฏิบัติงาน
ประจำป ี สู่สาธารณชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
ปฏิทินการบริหารแผนสู่การปฏิบัติ 

ระยะเวลา แนวปฏิบัติ 
กันยายน 2564 1. จัดเตรียมข้อมูลในการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 

พ.ศ.  2565 
2. แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี งบประมาณ 

พ.ศ. 2565 
3. ศึกษานโยบาย ทิศทาง การดำเนินงานปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

แล ะแน วท างด ำ เนิ น ก ารต าม ก รอบ ว ง เงิน งบ ป ระม าณ 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เพ่ือบริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา 

ตุลาคม 2564 1. จัดทำร่างแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
2. ประชุมคณะกรรมการเพ่ือพิจารณาร่างแผนปฏิบัติการประจำปี

งบประมาณ พ.ศ. 2565 
     ธันวาคม  2564 แก้ไข ปรับปรุง แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

มกราคม 2565 1. แจ้งกรอบวงเงินงบประมาณ เพ่ือบริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา 
2. แจ้งแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
3. นำเสนอคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ 

15 เมษายน 2565 รายงานผลการดำเนินงานรอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2564 – มีนาคม 2565) 
15 กรกฎาคม 2565 รายงานผลการดำเนินงานรอบ 9 เดือน (ตุลาคม 2564 – มิถุนายน 2565) 

   15 ตุลาคม 2565    รายงานผลการดำเนินงานรอบ 12 เดือน (ตุลาคม 2564 – กันยายน 2565) 
ร  รายงานผลการดำเนินงานตามโครงการเพิ่มประสิทธิผลกลยุทธ์ 



๑๑๕ 
 

 

 ทั้งนี้การบริหารงบประมาณให้คำนึงถึงความคุ้มค่า คุ้มทุน ประหยัด และเกิดประโยชน์ 
ต่อผู้เรียนสูงสุด สอดคล้องกับกลยุทธ์ จุดเน้นของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1  
โดยการดำเนินงาน จักต้องถูกต้องตามวัตถุประสงค์ของงบประมาณและระเบียบวิธีการบริหารงบประมาณ 
การเงินการคลัง 

 
การติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2565 
 

 สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1  ได้กำหนดตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติการ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565   โดยมีกรอบการประเมิน 7 นโยบาย ดังนี้  
  นโยบายที่ ๑ การจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคง 
               นโยบายที่ ๒ การจัดการศึกษาเพ่ือเพิ่มความสามารถในการแข่งขัน  
   นโยบายที่ ๓ การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
   นโยบายที่ ๔ การสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ  

 นโยบายที่ ๕ การจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
 นโยบายที่ ๖ การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา  

                 นโยบายที่ ๗ การใช้บริบทของจังหวัดเชียงใหม่ เป็นฐานการเรียนรู้และต่อยอดสู่การ
พัฒนาองค์กรแห่งนวัตกรรม 
 เพ่ือให้การติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  ตามแผนปฏิบัติการประจำปี
งบประมาณ 2563  สามารถสนองตอบต่อตัวชี้วัดในนโยบายได้อย่างครบถ้วน จึงกำหนดระบบ         
การติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มี 4 องค์ประกอบ ดังนี้   
 1. ภารกิจ   
     ภารกิจของการติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ประกอบด้วย  
    1.1 งานประจำ (Function) แผนปฏิบัติการประจำปี  แผนงานปกติ/ประจำ แผนบูรณาการ   
การตรวจราชการ ภารกิจงานจากกลุ่ม/หน่วย การบริหารงาน 4 ด้านของสถานศึกษา 
       1.2 งานในพ้ืนที่ (Aera)  จากคณะทำงานเชิงพ้ืนที่ ของ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาเชียงใหม่ เขต 1  เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาอำเภอ 6 เครือข่าย  และศึกษานิเทศก์ 
    1.3 งานตามนโยบาย (Agenda) นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ ยุทธศาสตร์/ตัวชี้วัด ของ
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  นโยบายของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
เชียงใหม่ เขต 1  
    โดยการแต่งตั้งคณะทำงานสร้างเครื่องมือการติดตามและประเมินผล ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ในการสร้างเครื่องมือติดตามและประเมินผลตัวชี้วัด ซึ่งประกอบด้วย 3 ส่วน  ได้แก่  
   ส่วนที่ 1 นโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ   
   ส่วนที่ 2 นโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สำนักงานเขตพ้ืนที่  
                                การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1   
   ส่วนที่ 3 แผนงานปกติ/ภารกิจงาน  และคู่มือการติดตามแลประเมินผล  และจัดทำคู่มือ  
                                การติดตามและประเมินผล 
 
 
 
 
 



๑๑๖ 
 

 

 2. รูปแบบการติดตามและประเมินผล 
    รูปแบบการติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ประกอบด้วย 
    2.1 ระบบนิเทศออนไลน์ (ทางวิชาการ) ของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา 
                   เชียงใหม่  เขต 1 
    2.2 การติดตามและประเมินผลระดับสถานศึกษา และเขตพ้ืนที่การศึกษา  
                    - มีองค์คณะบุคคลที่เกี่ยวข้อง ได้แก่  คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน   
                      คณะกรรมการ ก.ต.ป.น.  
           - มีการรายงานในระบบ e-Mes ของสำนักงานติดตามและประเมินการจัดการศึกษา   
                       สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
     - การติดตามและประเมินผล โดยการแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการจัด
การศึกษา ขั้นพ้ืนฐาน ระดับเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาอำเภอ   เพื่อออกติดตามและประเมินผลการ
จัดการศึกษา สถานศึกษาในสังกัด  

 3. ระยะเวลา 
    ระยะเวลาในการติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน กำหนดไว้ 4 ครั้ง ดังนี้ 
     3.1 ไตรมาสที่ 1  (1 ตุลาคม   - 31 ธันวาคม  2564) 
     3.2 ไตรมาสที่ 2  (1 มกราคม  - 31 มีนาคม  2565) 
     3.3  ไตรมาสที่ 3 (1 เมษายน  - 30 มิถุนายน  2565) 
     3.4  ไตรมาสที่ 4 (1 กรกฎาคม - 30 กันยายน  2565) 
 

 4. ผลการดำเนินงาน 
    เป้าหมายของการติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ได้แก่ 
     4.1 รายงานผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมตามตัวชี้วัดของสำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ตัวชี้วัดของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1  มี 2 ระดับ 
ได้แก่ 
         4.1.1 ระดับสถานศึกษา 
         4.1.2 ระดับเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาอำเภอ (ไตรมาสที่ 1 - 4) 
     4.2 รายงานผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมตามตัวชี้วัดของสำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษา  ขั้นพ้ืนฐาน ตัวชี้วัดของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1  มี 2 ระดับ 
ได้แก่ 
         4.2.1 ระดับกลุ่ม/หน่วย 
         4.2.2 ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา  โดยการรายงาน 2 ส่วน ได้แก่ รายงานเป็นเอกสารตาม
แบบของสำนักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา และ รายงานผ่านระบบ e-Mes ของ สำนักงาน
ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
     โดยการแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ ของสำนักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1  เพ่ือประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานทุกระดับ และ
รายงานผล    การประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
เชียงใหม่ เขต 1 และสถานศึกษาทุกแห่งในสังกัด   

 



๑๑๗ 
 

 

ปัจจัยแห่งความสำเร็จ 
1. ความพร้อมขององค์กรในการบริหารจัดการ   สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา

เชียงใหม่ เขต 1  และสถานศึกษา ต้องจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี  ที่มีกรอบทิศทางการดำเนินงาน 
ประกอบด้วย วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ ยุทธศาสตร์  ตัวชี้วัด  ค่าเป้าหมายและกรอบแผนตาม
โครงการ รายละเอียดด้านงบประมาณ และแนวทางการติดตามประเมินผลตามแผน  
 2. การสร้างความเข้าใจในการปฏิบัติการและการประเมินผล  ส่วนราชการทุกระดับต้องเสริมสร้าง
ให้บุคลากรมีความเข้าใจในการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการการประจำปี อย่างถูกต้อง  สามารถ
ประเมินผลและรายงานผลตามระบบ/วิธีการที่กำหนดได้อย่างครบถ้วนตรงประเด็น 

การดำเนินงาน 
          ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 
 1.  สร้างความรู้ความเข้าใจ การดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี  ให้บุคลากรในหน่วยงาน
และสถานศึกษาตระหนักในภารกิจที่จะต้องดำเนินการให้ประสบความสำเร็จ รวมทั้ งประชาสัมพันธ์ให้ผู้มี
ส่วนเกี่ยวข้อง (Stake holders) รับทราบเพ่ือให้การสนับสนุน ให้ความร่วมมือเพ่ือการระดมทรัพยากร 
ฯลฯ 
 2.  กำหนดให้มีผู้กำกับดูแลยุทธศาสตร์ นโยบายและตัวชี้วัด  ผู้เก็บข้อมูลในแต่ละตัวชี้วัด และ
จัดทำแผนงาน โครงการ/กิจกรรมสนับสนุนตัวชี้วัด 
 3.  มอบหมายให้รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา รับผิดชอบงานการปฏิบัติ ราชการ
ตามแผนปฏิบัติการประจำปี ทั้ง 7 นโยบาย และมอบหมายให้มีเจ้าภาพหลักและเจ้าภาพรอง ในการ
ประสาน กำกับ ติดตามประเมินและรายงานผลการดำเนินงานตัวชี้วัด 
 4.  แต่งตั้งคณะทำงานสร้างเครื่องมือการติดตามและประเมินผล ยุทธศาสตร์ และตัวชี้วัดตาม
ภารกิจ 
 5.  เร่งรัดดำเนินการตามตัวชี้วัด   เพ่ือให้สามารถปรับปรุง  พัฒนาการปฏิบัติงานให้บรรลุผล
สำเร็จตามเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
 6.  แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ระดับเครือข่าย
พัฒนาคุณภาพการศึกษาอำเภอ ซึ่งประกอบด้วย รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่ การศึกษา เป็น
ประธาน  ประธานเครือข่ายฯ ,ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย, ศึกษานิเทศก์, นักวิชาการศึกษา เป็นกรรมการ 
และนักวิเคราะห์นโยบายและแผน      เป็นเลขานุการ  เป็นคณะกรรมการฯ ในการออกติดตามและ
ประเมินผลการจัดการศึกษาฯ ของสถานศึกษาในสังกัด 
 7. กำหนดให้มีการตรวจเยี่ยมติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน โดยใช้เครื่องมือการติดตาม
และประเมินผล  เพ่ือรับทราบปัญหาอุปสรรคและนำมากำหนดแนวทางแก้ไข รอบ 3 เดือน 6 เดือน  9 
เดือน และ  12 เดือน 
 8.  สรุปและรายงานผลการติดตามและประเมินผลฯ ของสถานศึกษา ในรอบการรายงานผล   3 
เดือน 6 เดือน 9 เดือน และ 12 เดือน ตามแบบติดตามฯ  โดยคณะกรรมการประเมินผลแผนปฏิบัติการ
ประจำปีงบประมาณ ของเขตพ้ืนที่การศึกษา  
 9.  แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินตนเองของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  ประกอบด้วยผู้แทน
จากภายในและผู้แทนจากภายนอกองค์กร  เพ่ือจัดทำเอกสารรายงานผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด  
ประเมินตนเองตามตัวชี้วัดในยุทธศาสตร์ และนโยบาย รองรับการติดตามและประเมินผลจากสำนักงาน



๑๑๘ 
 

 

คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(เชิงประจักษ์) ในรอบ 9 เดือน และ 12 เดือน และวิเคราะห์นำผลการ
ประเมินไปปรับปรุงและพัฒนาการปฏิบัติงาน 
 10.  รายงานผลการติดตามและประเมินผลฯ ของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ตามตัวชี้วัดใน
ยุทธศาสตร์   ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ในรอบการรายงานผล  3 เดือน 6 เดือน 
9 เดือน และ 12 เดือน ผ่านระบบ e - Mes  
 
 ระดับสถานศึกษา 
 1.  สร้างความรู้ความเข้าใจกับบุคลากรในสถานศึกษา และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
ซึ่งอาจรวมถึงชุมชนด้วย 
 2.  กำหนดให้มีผู้กำกับดูแลตัวชี้วัดและผู้จัดเก็บข้อมูลในแต่ละตัวชี้วัด พร้อมจัดทำแผนงาน
โครงการ/กิจกรรมสนับสนุนตัวชี้วัด 
 3.  มอบหมายให้มีผู้ประสานงานหลัก หรือเจ้าภาพในการกำกับ ติดตามและจัดทำรายงานผล 
การดำเนินการรายงานต่อสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 และสาธารณชน 
 4.  จัดเตรียมเอกสารร่องรอยการดำเนินการ รองรับการติดตามเชิงประจักษ์ จากสำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 และ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน  
 5.  จัดให้มีการประเมินตนเองตามตัวชี้วัดที่ต้องปฏิบัติ  โดยอาจเชิญกรรมการสถานศึกษาขั้น
พ้ืนฐานมาร่วมเป็นคณะกรรมการประเมิน  และรายงานผลตามที่สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา 
กำหนด 

 
 



 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 
 











ภาพกิจกรรมการประชุมจัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

 

 

 





 



 



 

คณะทำงานจัดทำเล่มแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
 

1. นายวิริยะ วรายุ   รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 
2. นางดาวนภา น่วมเจริญ  ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน  
3. นางสุภาณี  จันทรสกุนต์  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ  
4. นางสาธิกา  กิตติธนดิตถ์  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ 
5. นางวาสนา  ภผูา  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ 
6. นางสาวกานต์พิชชา บุญมี นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ 
7. นางเพลินพร ว่องประเสริฐกุล  เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน 
8. นายวัชรเศรษฐ์ เทพศาสตรา เจ้าหน้าที่กลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ 
9. นายวิทธยาธร สมป้อ  เจ้าหน้าทีก่ลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ 
๑๐. นางสาว อลิสรา อักกโชติพันธุ์  นักศึกษาฝึกประสบการณ์ 
๑๑. นางสาว นิชนันท์ บุแสง    นักศึกษาฝึกประสบการณ์ 


